
FIGYELŐ.

DÜRER.
1471—1528.

DÜRER ALBERT, a német renaissance és a reformáció korának leg-
nagyobb művésze, Michelangelo, Raffael, Tizian, Giorgione, Bellini

kortársa és részben barátja, magyar ősök gyermeke. Szülői, a békésmegyei
Ajtóson még magyar levegőt szívtak, ö azonban már Nümbergben születik
és neveltetése körülményei miatt magyar származását a német anya mellett
talán tudomásul se veszi, vagy e kor fölfogása szerint nem is tartja fontos-
nak. Magát állandóan és következetesen németnek, „german“-nak vallja.
Egyéni diszpozíciója is annyira sorsszerűén németté teszi, hogy a renaissance
esztétikai és a reformáció etikai világfelfogása éppen az ő lelkében és
művészetében kerül valóságos drámai összeütközésbe.

A fiatal Dürer az egyszerű, kispolgári életből előbb a mesterség, aztán
a művészet megélhetést nyújtó gyakorlásában és kevés általános művelt-
séggel nő fel, inas-és legénymódra, a nem nagy tehetségű, de szorgalmas
Wolgemut műhelyében. Amit a rendszeres iskolai tanulásban atyja kíván-
ságára elmulaszt, mikor ötvösinasnak melléje kerül, azt százszorosán pótolja
az életben, kivéve a klasszikus tanulmányokat, melyek hiányát egész életében
nemcsak érzi, de röstelli is. így később sem lehet igazi vérbeli humanista,
csak a humanisták őszinte barátja, Pirkheimer és Melanchton mellett külö-
nösen a rotterdami Erasmusé.

Felsőrajnai legény-vándorútján (1490—94) készült önarcképe, táj-,
város- és zsánerrajzai, atyja festett képmása már nagy technikai képességről,
egyéni látásról és jellemző erőről tanúskodnak. 1498-ban megjelent első
fametszetsorozata: „Szent János jelenései“ azonban már nemcsak meg-
állítják, de valósággal megdöbbentik a szemlélőt a képzelet bátor lendületé-
vel, a felfogás és kifejezés zordon erejével. A cselekmény szenvedélyes moz-
galmassága, drámai feszültsége, a pusztítás döbbenetes kínja annyira föl-
kavarja érzésünket, hogy észre se vesszük, mint tűnik el lábunk alól a föld
és mint emelkedünk mi is a végtelen térbe, hogy Mihály arkangyallal együtt
fölvegyük a kérlelhetetlen harcot az ördög ellen.

A cselekmény, mint tartalom, nem új, mert a kezdetleges középkori
művészet kedvelt témája a haláltánccal együtt; de ahogyan Dürer a
víziókat drámai cselekményű képekben látja és azok hangulatát iszonyattá
fokozva kifejezi, olyan erővel markol bele a reformáció előtti érzés-
és gondolatvilágba, ahogy Grünewaldon kívül egyetlen más képző-
művész sem.

E sorozat Dürer ifjúkorának a főműve. Nem közönséges illusztráció.
János evangélista látomásai valóságos élményekké válnak izgatott lelkében,
s a metszetek e megrendítő élményeknek mélységes, költői, váteszszerű
kifejezései. E mű nevét egyszerre nemcsak ismertté, hanem valósággal
híressé teszi. A siker lelkesíti, de nem vakítja el, mert nyugodt perceiben
látja hibáit: a kompozícióban való bizonytalanságot, az alakok organizmus-
nélküliségét és elrajzolását. Csak most döbben arra, mihez kezdett, mikor
oly kevés tudással ilyen óriási témába fogott, mely az emberi test minden
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legkisebb mozdulatának teljes ismeretét tételezi föl. Tehát megtízszerezett
erővel fog a tanuláshoz.

Az apokalipszissorozat legnagyobb jelentősége ránézve aztán még az
a tapasztalás, hogy a rajz versenyez a szó kifejező készségével és erejével,
legyőzi a festőművészetet, még ha a színek szuggesztív és dekoratív, tehát
tisztán művészi hatásáról le is kell mondania. E tapasztalás további fejlő-
désében sorsdöntő mozzanatot jelent.

Az 1498 utáni években készült művei már az olasz renaissance hatását
jelzik. E hatás két évig tartó felsőolaszországi útjával kapcsolatban is csak
érinti, de nem alakítja át: ez időben készült rézmetszetein, rajzain, szent-
képein és híres aktjain éppúgy megérzik a germán, mint rajta meglátszik,
csak meg kell mozdulnia — mikor Velencében a ragyogó bohémélet köze-
ped: szép és drága ruhába öltözve táncórára megy — hogy nem olasz,
hanem barbár. Pedig Velencében a nürnbergi mesteremberből társadal-
milag is ünnepelt művész lesz. A német ház kápolná ja részére készített „Rózsa-
füzér ünnepe“ című nagy Madonna-képe az olasz ég színességétől megitta-
sult és új, eddig ismeretlen szépségeket sejtő német embernek a munkája,
mit a dogé és műértő környezete is annyira méltányol, hogy 200 arany év-
járadékkal akarja őt városuknak biztosítani. A kép fölépítése, olaszosan élénk
színezése, alakjainak nemessége egyszerre elhallgattatja gáncsoskodó olasz
művészismerőseit is, kik között talán Giorgione és Tizian is ott van.

Mennyire más világ ez itt, mint Nürnbergi Mennyire más az elismerés
hangja és gesztusa! És mennyire más különösen a művészek tekintélyei
Itt nagy urak szellemileg egyenrangú barátja; ott, mint maga mondja, éhen-
kórász mesterember! Érzi, tudja, hogy mit fog veszíteni és 1507 tavaszán
elbúcsúzva öreg barátjától, Giovanni Bellimtől, mégis visszavándorol Nüm-
bergbe, a szürke, napnélküli, nyárspolgári világba. Egy nagy eredménye
mindenesetre van a velencei útnak: művészi önérzete, tehetségében való
hite megerősödik.

A következő évek a szorgalmas munkának az évei. Jórészt megbízás:
oltárkép, képmás, címerterv, exlibris; csupa türelmes, részletező, igazságra,
természethűségre törekvő munka új forma-, szín- és kompozíciójelensé-
gekkel, de több fáradtsággal, mint anyagi eredménnyel, amiért újra a gra-
fikához fordul, mert látja, hogy a korhangulat se kedvez a szent képnek,
hogy az új, alakulóban lévő világnézet a farizeusok helyett a képeket és szob-
rokat fogja a templomokból kiüldözni. Minden józan mérlegelés arra.
biztatja tehát, hogy azon az úton maradjon, melyen első nagy sikerét aratta:
a „Jelenések“, a grafika útján, mert ott van az ő hivatása, ott van a legtöbb
mondanivalója. E grafikához való visszatérés előtti időből való többek között
az üde színezésű és szerkezeti fölépítésében, a tér éreztetésében is figyelemre-
méltó „Három királyok imádásán“ kívül az „Ádám és Éva“ nagy olajképe,
a „Mártírok“, „Mária mennybemenetele és megkoronázása“ és a Böcklin szín-
pom “ára és zománcos festői technikájára emlékeztető „Mindszentek“ képe.

Öt passziósorozata közül a „Kis passziódban, a „Nagy passzió“
és a „Mária életének“ nehány szép lapján éri el előadásában a teljes közvet-
lenséget és egyszerűséget, a kompozíció egységét és kevés alakúságát. Krisz-
tus alakja a Kis passzióban válik a legmélységesebben emberivé, annak a
Megváltónak az alakjává, akinek őt Luther látja és annak a népnek elbeszélve,
amelyik sok mindent akar az emberi bűnbeesésről, Krisztusról és a meg-
váltóról hallani, mert olvasni még csak a képekből tud. A „Mária élete"
című sorozatban áz egyszerű, polgári német családi otthonba vezeti a
művész Máriát. Csaknem mindenik lap a zsáner közvetlenségével és meleg-
ségével hát. Az alakok rajza nyugodtabb, biztosabb mint a Jelenések-
ben; az arcokon és a mozdulatokban visszatükröző lelki élet kevés esz-
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közzel való kifejezése a fatechnika kifejező képességének végső határát
éri el.

A legnagyobb munkásság közepett éri Dürert a Miksa császár meg-
bízása. A császárnak van érzéke a művészet iránt, de pénze nincs. Tehát
nem lehetnek nagy, monumentális tervei; palotákra, diadalkapukra, szob-
rokra nem telik; így halhatatlansága biztosítására azok rajzával is meg-
elégszik. Dürer megrajzolja ugyan a ráeső részt, a diadalkaput meg a kocsit,
de nem valami nagy kedvvel, mert a föladat nem érdeldi. Annál inkább
érdekli a császár pergamentre nyomatott imakönyvének az illusztrálása.
Itt aztán tombolhat gazdag tárgy-, forma- és dekoratív teremtő képzelete.
A kép, a játékos vonalfutam mindenütt a szöveg kísérete; legtöbbször
komoly, de sokszor pajzánul humoros, sőt profán és mindig szellemes.
A császár azonban nem botránkozik meg. Látszik, hogy a renaissance ne-
veltje. V. Károllyal, Miksa császár utódával azonban megjárná. Pedig hozzá
is el kell vándorolnia, ha az évjáradékul ígért 100 aranyat meg akarja kapni.
E szükség sietteti Dürer régi tervének megvalósítását, hogy Németalföldön
is szétnézzen, hogy fölhalmozódott műveinek ott is piacot és nevének dicső-
séget szerezzen. Amíg a császár elé juthat, kényelmesen eladja a magával
vitt műveket. Mindenütt ünnepük. Sokat utazik, lát és tanul a folytonos
társalgásban. Ha Velencében már úrnak érezte magát, itt legalább is önhitt
kezd lenni. Hogyisne, hisz ő, a nürnbergi „éhenkórász“ most császárokkal,
kora legelőkelőbb, legtudósabb férfiaival és legnagyobb művészeivel barát-
kozik és étkezik! Egyszóval: boldog, gyerekesen, naívul boldog; megcsodál
minden látnivalót, résztvesz minden bolondságban, végignézi a nagy
processziót, melyhez hasonló színes, ragyogó festői élményt még csak el
se tudott képzelni. A farsangi mulatságon is ő kacag a leggondtalanabbul,
hogy aztán lélekzetvisszafojtva bámulja meg V. Károly bevonulását
Antwerpenbe, különösen a díszmenetben allegorikus szerepet betöltő és
lenge fátyollal alig bevont négy szép hajadont, kiket a császár még csak
észre sem vesz! Persze, a császár nem festőművész...

A sok szórakozás és ünneplés mellett azonban dolgozik is: vázlatköny-
vébe halomra gyűl a sok pompás megfigyelés. Új ismerőseinek, barátainak
képmását az idő rövidsége miatt többnyire csak szénrajzban örökíti meg.
A nagy társadalmi élet természetesen sok pénzbe kerül. Új művei nagy részét
elajándékozza, úgyhogy üres erszénnyel, de tele szívvel és sok szép emlékkel
indul vissza, hazafelé. Pedig Antwerpenben is marasztják: elhalmoznák
munkával és dicsőséggel. De ő csak megy, bár jól tudja már, hogy ezentúl
se lesz hazájában próféta.

Óriási munkakedvvel fog ezer új tervhez. Képzelete tele hatalmas
nagy látomásokkal, melyek legfőbb tárgya a szép napok után, csodálatos-
képpen, nem a világi élet, hanem az ő régi, legbensőbb, mert legszemélyesebb
tárgya: Krisztus, Mária, a mártírok és a próféták. Bizonyára, mert a vajúdó
kor eszméi viharzanak, harcolnak benne tovább, uj problémák, új kétségek
elé állítva őt akkor, midőn Luther eszméiben már csaknem megnyugodott.
De a sok nagy tervből csak vázlat vagy töredék lesz, amint az egyszerűség
szépségének a jegyében monumentáüsnak induló, olaszos elrendezésű
„Szentek hódolata Mária előtt“ is csak töredék marad, jóllehet németalföldi
utazása is új önbizalommal, új munkakedvvel töltötte el. Viszont igaz, ez
időben készíti el a Muffel, a mainzi érsek, a Melanchton, Pirkheimer, Bölcs
Frigyes és a „H. Imhof“ néven ismert férfi metszett és festett képmásait,
a jellemző erőnek és a természetben elmélyedő lelkiismeretes munkának
valóságos klasszikus példáit. Németalföldi hatásra egyszerű, kissé letompí-
tott kevés színnel foglalja össze alakjait, kik közül legfelejthetetlenebb az
őszülő, de életerős, pirospozsgás Holzschuher képmása.
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Dürer utolsó nagy festménye a „Négy apostol“ (1526). Észrevehető
rajta, hogy szerzőjük látta a Quentin Massys képeinek hatalmas alakjait
és Hubert van Eyck genti oltárképét. Típusalkotó, plasztikus hatásra törekvő
művészete festői szempontból is eléri e képen a monumentalitást. Életének
legelőkelőbb gesztusa az, mikor e különös gonddal és szeretettel festett
művét szülővárosának ajándékozza, mely neki a németté vált névnél egyebet
semmit sem adott. E gesztus arra utal, hogy mégis volt talán benne valami
magyar vér...

Sokirányú érdeklődése nemcsak a különféle rajz-, metsző-, karcoló-
és festőtechnikai eljárásra terjed ki újra, hanem a művészet elméletére is.
E téren legjelentősebb írása régi kedvenc problémájáról, az emberi test
arányairól szól. Szerkesztés segélyével, geometriai úton akarja- az emberi
és az állati formákat fölépíteni és az abszolút szép emberi test örökérvényű
kánonjait megtalálni. Eszméi sokban megegyeznek a Lionardo eszméivel.

Ami magának a szépnek közelebbi meghatározását illeti, azt látszólag
azzal a kedvesen naív megjegyzéssel intézi el, hogy mi a szép, azt bizony
ő jó maga se tudja. Annyi azonban bizonyos, hogy a természetben van, csak
ki kell onnan „vonni“. Látszólag —, mert lelkében nagy kétségekkel küzd
és nemcsak a vallási kérdések miatt, hanem azért is, mert azt a bizonyos
kánont se megtalálni, se megszerkeszteni nem tudja. Görcsösen ragaszkodik
a gondolathoz, mert nem veszi észre, hogy ez eszme művészi gyakorlata
és vérével öröklött gótikus, irracionális világérzése közt ellenmondás van,
mint abban az átmeneti korban, melyben él. Nem veszi észre, hogy lehetet-
lenségre vállalkozik, mikor úgy akarja művészetében összeegyeztetni a ter-
mészet élethű visszaadását az olasz művészet szépségideáljával: a színek
pompájával, a vonalak lendületével, a formák és szerkezet monumentális
egyszerűségével, hogy germán maradjon. Nem tud lemondani a sok szép-
ségről az egyetlen szebbért, mert nem tudja eldönteni, hogy a művészet
célja az igazság-e vagy a szépség. A szépség kifejezésében eljut az olaszokig,
— az olaszok maguk bizonyították be, hogy eljutott, mikor zsenijét nem-
csak Velencében, hanem Bolognában és Ferrarában is ünnepelték, mikor
Giovanni Bellim pénzért akart tőle képet vásárolni és Raffael rajzokat
cserélt vele, — de nem jut el önmagáig, mert nem tudja, hogy ez az
önmaga hol kezdődik, a gótikában-e vagy a renaissance-ban, és igazi kifejező
egyéni eszköze a rajz-e vagy a szín?

Egész lelki életének központja a vallás s a két, — sőt a renaissance
esztétikai világnézetével együtt — három világnézet közt vére és neveltetése
parancsára elkerüli az esztétikait, de nem tudja, mit kövessen: a régi ős-
keresztény eszmét, melynek vezetőit megrontotta a renaissance, vagy a
Luther igazságát, mely meg fogja bontani a régi egyház egységét, holott
ő erre nem gondolt, mikor Lutherért lelkesedett, hanem csak az etikai
megújhodásra, úgy, amint azt Savonarola elképzelte. E művészi és emberi
világnézetért való nehéz küzdelemben kihez fordulhatott volna máshoz
vigaszért, mint Krisztushoz, a világnak formailag is, lelkileg is legszebb
és legnagyobb hőséhez. És Máriához, a lelki szépségnek ahhoz az anyjához,
aki mindig szomorú, mert sejti, érzi, hogy az ő isteni fiára csak a Golgotha
várhat. És a négy apostolhoz!

Így lett magából Dürerből is tragikus alak, mint Michelangelóból és
Lionardóból, csakhogy elsősorban nem esztétikai, hanem etikai okokból.

Dürer nemcsak a természettől, hanem mindenkitől tanul, akitől csak
tanulhat. Tanulásának módja azonban sohase érinti a szolgai utánzást.
Nem szorul ő idegen tollakra, ellenkezőleg: őt lopja büntetlenül az egész
világ és nem a tanulás felelőtlen fiatal éveiben, hanem később, tudatosan,
az eredeti alkotás jegyében. Már korán tisztában van a maga művészi hiva-
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tásával: művészi programmját valósítja meg, mikor egész pályáján átvonul
kortársai jellemének arcképen való megörökítése és az isteni Krisztusnak
fölségesen szép emberi sorsa.

Az ő ideje óta a fametszés technikája a linóleumra való átvitellel fino-
modott, de nem vált művészibbé. A rézmetszés, maratás, karcolás sokféle
technikája és kifejezéslehetősége is legyőzte már az ő eredményeit. Vonalai
a rézmetszetekben és karcokban tiszták, finomak, életet lehelnek ugyan,
de nem annyira egyéniek és jellemzők, mint Rembrandt, Klinger, Menzel,
Liebermann, Pennell és Hellen vonalai. Viszont csodálatos finom ösztönnel
érzi meg a fametszet anyagszerűségét. Uj fametszői stílusnak a megterem-
tője, mikor megmutatja, mikép kell a művésznek a metsző kése alá rajzolni,
hogy az minden jelentős vonalat és formát tudomásul vegyen és festőiséget
is elérjen. A dolgok jelzése, sejtetése, csak a lényeg hangsúlyozása, tehát a
fölösleges részekről való lemondani tudás, nem a Dürer, hanem a modern
művészet diadala. Dürer „Keresztény lovag“, „Szent Hieronymus a szo-
bában“, „Nemezis“ című híres lapjai, minden technikai tökéletességük
ellenére is, a mai szemlélőt hidegen hagyják, mert formailag semmit se
bíznak a képzeletre.

Híressé vált lapjai közül néhány valóságos képrejtvény, de valószínű,
hogy csak a mai ember számára. Ezek keletkezésük idejében nem a néphez,
hanem a művelt humanistákhoz szóltak és mint allegóriák azért váltak a
mi számunkra az értelmetlenségig „mély értelműekké“, mert oly szövegek
illusztrációi, melyek a köztudatból kiestek. Dürer kétségtelen kutató, eszmél-
kedő természet, de tragikus alakká válásának az oka egyéni diszpozíciójá-
ban és nem fauszti természetében keresendő. Ez egyéni diszpozícióban
már azért is benne van a tragikum csirája, mert alapműveltsége hiányos,
hisz bölcsészeti tájékozottságát csak a humanistákkal való beszélgetésekből
meríti. Alapjában véve naiv, hiszékeny, sőt babonás ember: átmeneti korának
még ebben is klasszikus kifejezője. Ezért nem tudjuk elfogadni azokat a
különben költői és mélységesen szép allegóriamagyarázatokat, melyeket a
„Nemezis“, a „Melancholia“, a „Keresztény lovag“ és „Hieronymus“ című
rézkarc és metszetlapjai megértésére német esztétikusok szellemesen kitaláltak.

A Dürer önarcképein megnyilatkozó komolyságot és elmélyedést már
inkább elfogadjuk tragikus jelentőségűnek, bár mindenikben van olyan
disszonáns vonás is, ami a tragikum fönségével össze nem egyeztethető:
egy kis öntetszelgés.

Óriási birodalom a Dürer birodalma: a mennyország elképzelt szellemi
lényein, a földnek és a tenger mélyének mesés és reális alakjain kívül az állat-
és növényvilág sok alakját megtaláljuk műveiben, az érzésekről és eszmékről,
melyeket művei kifejeznek és lelkünkben keltenek nem is szólva. Olyan
körültekintéssel szemléli, sőt vizsgálja a természetet, az életet, az embereket,
mintha természettudós vagy orvos és nem művész volna. Tájképei, állat- és
növénytanulmányai nagy természetszeretetről beszélnek. Vagy ezekben
se keressünk mélyebb értelmű panteisztikus vallomásokat, mert nem a ter-
mészet életének a mi életünkben értelmet nyert szimbolikus kapcsolata,
hanem csak a mesterség művészete: a megcsinálni-tudás problémája
izgatta, és az Ibolyacsokrot, a Gyeprészletet és a kis Mezei nyulat csak azért
rajzolta és festette, vagy helyesebben: festve rajzolta meg ilyen elképesztő
hűséggel, hogy a természettel versenyre keljen, mint egykori művész őse,
Apelles?

Dürer művészetének világa nemcsak hihetetlen gazdag és változatos,
hanem egészséges, nemes, valósággal férfias világ. A társaságok kétes erkölcsű
hölgye alig játszik benne szerepet; képmásai is főkép férfiképmások. Az akt csak
egyszer fejez ki művészetében eredendő bűnt, de ott ki is kell fejeznie: „Ádám
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és Éva“ olajképén, melyen szemérmes tartózkodással és mégis olyan meg-
döbbentő lélektani hűséggel jellemzi a bűntől félő, a bűnt kívánó, az elkár-
hozástól irtózó, de a másik pillanatban a poklok minden gyötrelmét kikacagó
első férfit és nőt, ahogyan képzőművész sem előtte, sem utána nem jellemezte.
Különben bármennyire is tudomásul veszi a nőt, ez nem játszik művészetében
romboló szerepet.

A „Jelenésekében nem gondolkozott, csak víziókban élt, melyek
képekké váltak, melyeket patétikus érzéséből táplálkozó képzelete drámai
dinamikával töltött el: olyan renaissance-ember volt, kinek lelki gyökerei
a gótikában maradtak. E gyökerek oly mélyen nyúltak az északi művészet
humuszába, hogy azokat még a legforróbb olasz nap se tudta teljesen át-
melegítem. Grien (H. Balding) megközelíti rajztudását, de munkássága
csak annyiban jelent fejlődést, amennyiben festői szempontból színproblé-
mákkal is foglalkozik. A problémákat azonban nem ő, hanem Dürer kor-
társa és- művészi felfogásának lehető legnagyobb ellentéte, a késői középkor
utolsó nagy misztikus festőművésze: Grünewald oldja meg, megteremtve
a Dürer grafikai stílusával ellentétben a tiszta festői stílust, amit teljes érté-
kében méltányolni csak a 20. század tud.

Dürer akkor lép föl, amikor Németországban legnagyobb szükség
van rá. Aligha élt valaha művész, ki kora hangulatát teljesebb igazsággal
fejezte ki, mint ő. Szándékosan nem mondom, hogy „szebben“, mert ha
a renaissance optimista és a szépség kultuszával egész a kárhozatig átitatott
világnézetét; csak szépen lehetett kifejezni, a reformációét csak igazán és
teljesen lehíst, amint azt később a protestáns templomok üres fehér falai is
bizonyítják.

Művészete tartalmilag, formailag és technikaikig is megtermékenyíti
kora művészetét és nemcsak hazájában, hanem Olaszországban, Német-
alföldön és nálunk is. Halála után tovább működő iskolája folytatja, de nem
fejleszti tovább az ő eredményeit.

Tudomásul veszi az olasz művészet behízelgő, a szemnek tetsző
szín- és formaszépségeit, de mindig germán marad. Mert esztétikai érzését
egyéniségének veleszületett nyárspolgári, a családi otthonból hozott etikai
tartalma korlátozza. És ez a szerencséje: ezért nem válik soha közönséges
utánzóvá, mint az utána Olaszországba vándorolt német művészek, kik
olaszokká lesznek ugyan, de elveszítik művészetük nemzeti karakterét.

Dürert lelkiismeretessége vezette művészi felfogásához: a részletező
rajzhoz, mely ha nála mindig igaz és jellemző is, de nem mindig szép; az
érzelmek viharzó, idillikus vagy elégikus lírai kifejezéséhez, mely sokszor
patétikus, de sohasem szentimentális; a szépségnek ahhoz a realitásához,
mely tudomásul veszi az olasz művészet játszi érzékiségét, de csak annyit
fogad el belőle, amennyin az ő nemes szívű, jámbor édesanyja se botrán-
kozhatik meg.

Ki tudná megmondani, mivé fejlődhetik, ha megmarad első vándor-
úján készített rajzainak, akvarelljeinek és atyjának 1490-ben festett arc-
képének frisseségénél; ha elfogadva a Tizian szélesebb ecsetkezelését,
könnyed, bátor, színfoltokban látó és ezeket nagy harmóniákba foglaló
művészi felfogáshoz jut! Talán ő lett volna az a monumentális festő-
művész, akiről még Lionardóékis csak álmodtak, mikor egész életük
munkásságának az eredményét csak töredéknek tekintették! Így azonban
csak kora legnagyobb rajzolóművésze, az „Antwerpeni öreg ember“
rajzolója és a szenvedést legyőző Krisztus-típus megteremtője lett.

Bizonyos, ha nem a kis nyárspolgári és szűk látókörű „világvárosiban,
Nümbergben, hanem a Mediciek verőfényes művészvárosában születik
és nevelkedik; ha első mestere nem a szerény tehetségű, inkább iparos,
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mint művész Wolgemut, hanem a renaissance nagy mestereinek valamelyik
nagy tanítója: nemcsak tehetségben és tárgyban, sokoldalúságban és rajz-
tudásban, hanem a monumentális képírásban, a festői kifejezés művészeté-
ben is egyenrangú társa lenne a renaissance legnagyobb alkotó művészeinek.
Az olaszok szerint: le is győzte volna őket.

Érzi, tudja Dürer, hogy bár legnagyobb mestere a természet volt, nem
csak tőle és Schongauertől tanult sokat, hanem az olaszoktól és a német-
alföldi mesterektől is. De azt is tudja és hangsúlyozza is, hogy tehetségét
nem ők adták: azt ő magával vitte közéjük. Honnan? Nümbergből? Ajtós-
falváról?

A HÍRLAP AZ ISKOLÁBAN.

A HÍRLAP irányt vett az iskola felé. Nem azért, hogy figyelmét a tanítás
nagy és mindenkor megoldhatatlannak látszó kérdéseinek szentelje

s a társadalom s az iskola kapcsolatát megerősítse, hanem hogy „tantárgy“
gyanánt helyet követeljen a mai oktatásban.

Egy napilapban olvassuk, hogy a magyar tanárok és tanítók nemrégiben
tanácskozáson foglaltak állást az újságolvasásnak, mint kötelező tantárgynak
meghonosításával szemben. A hír, mely erről tudósít, egyben panasz is,
mert hazai — nyilván ‘elmaradt’ — viszonyainkat szembeállítja a dán iskolák
örvendetes fejlődésével. Megtanít bennünket, hogy egy koppenhágai gimná-
ziumban a legnagyobb sikerrel vezették be a „módszeres hírlapolvasást“,
melyet hírforrásunk „hatalmas felvilágosító eszköznek“ tart.

Az újságokból mindent elolvasnak a diákok. A vezércikket, a híreket, a kül-
földi táviratokat és a tárcákat. Minden egyes cikk elolvasása után a tanár kom-
mentálja az illető cikket.

— De még ezzel nem elégszünk meg, — folytatta a koppenhágai igazgató a
cikk szerint — érintkezésbe léptünk a szerkesztőségekkel és a cikkírókkal. Néha-
néha megrendelünk egy cikket a tanulók számára s így akarjuk a diákok tudását
mélyíteni. A szerkesztőségek a legnagyobb készséggel állottak rendelkezésünkre.

Az újságolvasás olyan jó eredményeket mutatott a koppenhágai gimnáziumban,
hogy most a többi középiskolák is egymásután be akarják iktatni a tanrendjükbe
ezt a kötelező tantárgyat.

A magyar tanárság szóbanforgó tanácskozásáról nem értesültünk s a
kérdésről is alig van egyéb adatunk, mint amennyit a fenti kis cikk előad.
Nem tagadjuk, hogy bizonyos aggodalommal figyeljük a magyar sajtó külön-
böző árnyalatú orgánumaiban az ily tartalmú hírek szüntelen visszatérését;
konzervatív lap vezető helyén is olvastunk már, hivatali pedagógustól,
lelkes, dicsérő cikket a tervbevett újításról. Minden rokonérzésünk azoknak
a magyar tanároknak az oldalán van, akik e balga tervvel szembeszegülnek.
Szívesen sietünk itt néhány gondolattal a segítségükre, mert a modem
sajtó terjeszkedő hajlama és hatalma nem ismer határt. Ha az iskola e
téren nem védi meg kategóriáját, ha nem tisztázza az alapvető fogal-
makat, igen könnyen áldozatul eshetik a sajtó ‘imperializmusának’. Az érde-
kek, melyek e „szerény, de üdvös reform“ körül kockán forognak, elég
jelentősek ahhoz, hogy a kérdést jóeleve mérlegeljük.

Egy-két évtized előtt, amikor még valamelyest tisztább fogalmakkal
éltünk és biztosabb logikával gondolkodtunk, mikor még nem kerítette
egész világunkat hatalmába a körforgógép, aligha kellett volna bizonygatni,
hogy az újságnak az iskolában semmi helye és szerepe nem lehet, mert
iskola és sajtó merőben különböző feladatok szolgálatában állnak; mód-
szereik és eszközeik, szellemük és céljaik gyökeresen eltérők és aminthogy
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semmiféle érdek nem kívánja egymáshoz való közelítésüket, éppen úgy:
szinte sürgető szükség egymástól való rideg elhatárolásuk. A hírlapsajtónak
az iskola felé való terjeszkedését nem is lehet másként megmagyarázni,
mint ama törvény segítségével, amely szerint a nagyobb erő, áradó víz
módjára, törekszik elönteni mindazt, ami gáttal ellene védekezni nem képes.
Az iskola természeténél fogva minden külső hatás iránt különösen fogékony
intézmény s tapasztalat szerint alig van olyan merész vagy fantasztikus
reform, amelyhez felettébb tetszetős „pedagógiai“ elméletet szerkeszteni ne
lehetne. Újabban minden irányú termelés jelentős „fogyasztó-területként“
kezdi felfedezni az iskolát: nem kétes, hogy a mozgókép s a sajtó után rövi-
desen a rádió is elindul majd a tanterem meghódítására. Ha nem tévedünk,
a hivatott iskolai szakemberek már rájöttek, hogy a mozgókép lehet bár
ügyes eszköze a szabad propagandának, a földrajzi s a természettudományi
„népszerűsítésnek“: az iskola kötött és korlátozott nevelési munkájába
eredményesen még sem illeszthető belé. Az északi államokban, amelyekre
demokratikus reformok terén olyan szívesen szoktunk hivatkozni, magam
győződtem meg e kiábrándulásról. Nagyot kellene tévednünk, ha a rádió-
ipar propagandája elébb-utóbb nem találná meg a legtetszetősebb kompro-
misszumot az élő tanító és a távolbaható ingyen pedagógus közt s nem sür-
getné a rádiónak az összes tantermekbe való felszerelését; hiszen kartársa,
a gramofón már feltűnt a piacon „az ideális nyelvmester“ öltözetében.

Ezen a fejlődésvonalon kell a „hírlapnak, mint tantárgynak“ kialaku-
lását is megértenünk. Régebben a serdülő ifjúságnak tankönyvei mellett
megvoltak a maga heti gyermeklapjai s emlékszünk még családokra, amelyek
a hírlapot aggodalmasan tartották távol a gyermekszobától. Most új peda-
gógiai elméletek íme, új távlatot tárnak fel a napilapok kiadóhivatalai előtt;
van-e kívánatosabb cél valamely dán újságkirály számára, mint újabb,
eddig megközelíthetetlennek vélt tízezreket terelni be a „hű és hálás közön-
ség“ táborába?

Ez a kapcsolat tehát a sajtó számára, amely mitsem áldoz fel érte, de
joggal sokat várhat tőle, kétségkívül igen vonzó. Nem is a sajtótól vámók,
hogy önmagát érdekei elhanyagolásával mérsékelje, hanem a józan és
épérzékű közvéleménytől, mindenekfelett az iskola szakembereitől remélünk
bátor ellenállást az értelmetlen, káros és mindenkép meghiúsítandó kísér-
lettel szemben.

Tanító- és nevelőmunkájának ellátására az iskolának megvan a személy-
zete s megvannak az eszközei; van tanterve, tananyaga és tantárgyai. Ez az
egész, hagyományokon és századok tapasztalatain nyugvó apparátus inkább
hipertrófíában sínylődik, — aligha panaszkodhatok valaki, hogy az iskola
tanítani valója kevés, vagy hogy az eszközei fogyatékosak. Ellenkezőleg:
mind szélesebb körökben ver gyökeret a meggyőződés, hogy a modem
iskola közlendője vészesen sokféle; ennek következménye ugyan nem
‘túlterhelés*, hanem inkább szellemi iránytalanság, tétovaság, felszínesség.
A tantárgyak özönében elvész az ’egész ember’, az az eszmény, amely felé
minden észszerű nevelés törekszik. A modem iskola ismeretek helyett
gyakran csak adatokat, átfogó gondolatok helyett kivonatokat,1 türelmes
elmélyedés helyett kapkodó enciklopedizmust, emberies nyugalom és derű
helyett mechanikus és utilitarisztikus gyorsaságot kínál. Aligha lehet messze
az idő, mikor a művelt világon mindenfelé felhangzik majd a sürgető szó:
adjuk vissza az iskolát eredeti feladatainak a tanításnak és a nevelésnek.
Ám tanítson kevés ‘tárgyra*, de sok okos tapasztalatra és ‘éleményre’, s
neveljen ismét érző és értő talpig-embert. Nem végtelenségig ‘differen-

1 Iskoláink e módszeri fogyatkozására más szempontból mutat rá e számunkban
Eckhardt Sándor. A szerk.
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ciálódó’ tantervekben, nem a praktikusnak vélt, de voltaképpen iskolán
kívül is gyorsan elsajátítható ügyeskedések kiskátéjában, nem a poliglott
nyelvtanításban, mely többé-kevésbbé önámítás, de nem is a sportok haj-
szájában rejlik a pedagógiai üdvösség. A jövő iskolája valószínűleg kénytelen
lesz visszatérni a soktól a kevéshez, vagyis keresnie kell majd a szellemi
fegyelmet, a gondolkodás és a munka egységét és biztosságát.

Vájjon rá kell-e külön mutatni, hogy a „hírlaptantárgy“ nemcsak magában
véve képtelenség, hanem „reform“ gyanánt egyenes tagadása mindannak,
amit a jövő iskolájától a fentiek szerint méltán várhatnánk?

Nem vállalkozhatunk é jegyzet keretében a napisajtó jellemzésére
vagy bírálatára, de nincs is rá szükség. Elmélyedés nélkül is könnyű felismerni,
hogy a hírlap a felnőttek mindennapi lázas életének az a terméke, amelyet
a fejlődő elmétől helyes lesz minél hosszabb ideig távol tartani. Vegyük
számba, hogy az üzleti verseny az életnek fonák ábrázolására kényszeríti
a sajtót: tükrében nem az átlagember mindennapi életének viszonylagos
nyugalma és egyszintűsége, hanem az emberi lét csúcsai és mélységei tárulnak
elénk, s ezek sem a művész vagy a moralista megfontolt ábrázolásában,
hanem a riporternek „szenzációkat“ kereső pillanatképeiben. Az emberi
szenvedélyek panoptikuma lett a körutak újságja, s jószándékú ember nem
állíthatja, hogy e szenvedélyek hasznos okulást nyújthatnak a serdülő ifjú-
ságnak. A gyilkosságok, rablások, öngyilkosságok, minden rendű erkölcsi
aberrációk rajza mellett a nagyvilág s az ország közéletének személyi harcai,
pártok és csoportok többé-kevésbbé alantas küzdelmei, panamák és lelep-
lezések adják a hírlapi közlemények anyagát. Csupa alkalmas tárgy az annyira
sürgetett ifjúi idealizmus felszítására, a gyermeki lélek ép tisztaságban való
megőrzésére. Ami ezenfelül az újság tartalmát teszi: vezércikkek, elmélke-
dések és magyarázatok, a politikai csoportok és érdekszervezetek propagandája:
egyoldalú szemlélet, melyet az iskola nem tehet a magáévá, a nélkül, hogy
legvétkesebb s a leggonoszabb visszavonást a tanterembe be ne hurcolja.

De a leggondosabban szerkesztett és a legjobb szándékú hírlap sem
való a tanterembe. Nemcsak azért nem, mert amit Péter jószándékúnak
ítél, az ellen Pál méltán fog tiltakozni, hanem mindenekfelett azért nem,
mert a napilap témái és szempontjai nem egyeztethetők össze az iskola kö-
teles hűvösségével, tárgyilagosságával és eszmei magaslatával. Jól tudjuk, hogy
ez az ‘eszmei magaslat’ szinte elérhetetlen cél; de hogy ennek a délibábnak
iskola és tanár előtt szüntelen ott kell lebegnie, ahhoz kétség nem férhet.

Végül arra is el kell készülnünk, hogy a „hírlaptantárgy“ hívei tanít-
ványaikat már az iskolai oktatás útján immunisokká kívánják majd tenni
a napisajtó veszedelmeivel szemben. Ez is hiú törekvés. A napilap nem
bonyolult szöveg, amely tudós kommentálásra vár: nagyon is könnyű faj-
súlyú és kár volna vele az iskola drága óráit vesztegetni. Senki sem bukott még
el az életben, mert hiányoztak az ismeretei, mikkel hírlapjába kellőkép
elmélyedhetett volna. De a sajtó veszedelmeivel szemben sem fogja a tanár
megedzeni diákjait. Arra, ami a hírlap sorai közt lappang, tanítványait nem
figyelmeztetheti, mert gyakran maga sem érti és ha idejét sajtópolitikai
búvárlatra vesztegetné, feltevéseit mégis meg kellene tartania önmagának,
mert sem joga, sem oki nincs rá, hogy szebb és nemesebb ismeretek helyett
percnyi érdekű események percnyi értékű képét elemezze.

A sajtó okos, helyes, mértéktartó élvezetére egyetlen észszerű nevelő-
eszközt tudunk: akkor venni kézbe az első hírlapot, amikor ítéletünk némi-
kép megérett rá, hogy a realitások és a sugalmazás közt különbséget tehessen.
Aki korán kapja kézbe a hírlapot, aligha fog megszabadulni az erős és mond-
hatatlanul káros szuggesztió alól, hogy amit a sajtó elébe tár, az az élet
maga. Aki ellenben elég későn kerül a modem napilap varázskörébe, az
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mindenkor bizonyos elnézéssel és derűvel fogja benne egy emberi gyenge-
ségnek: a röpke és súlytalan szóbeszédnek nyomtatott formáját felfedezni.

A szellemi s az erkölcsi függetlenség szolgálatában az iskola bizonyára
távol fogja magától tartani a hírlapot.

BALOGH JÓZSEF.

A MAGYAR NYELV VÁLSÁGA.
MOSTANÁBAN sokat beszélnek nálunk a klasszikus nyelvek kríziséről,
de nem igen veszik észre, mekkora a baj a saját drága anyanyelvünk
körül is.

Egyetemi vizsgán hallgatom, amint a kitűnően elkészült jelölt kínos
fáradsággal tördeli bicegő, sokszor feje- vagy farkavesztett mondatait, vagy
még kínosabb pontossággal hadarja kézikönyve papiros ízű, lélektelen
szavait.

Banketten vagyok és végigkínlódom mind a tíz szónokot, ki állam-
titkártól kezdve lefelé az alkalmi diákig korcs francia-német-latin szavakon
át csetlik-botlik, megakad, logikátlan, rendetlen, dagályos, de minden esetben
kész sablónokban beszél. Sehol egy ötlet, nyoma sincs a könnyedségnek,
nem érzem, hogy ezek a szónokok a szép magyar szólamok gazdag választé-
kából emelik ki mondókájukat: nem lenge szófűzés ez, nem is sziklás görgeteg,
hanem süppedő iszap és esetlen hordalék.

Meneküljünk a tudósok csarnokába! Lehangolódom és elalszom. Vagy
emlékbeszédet hallok, melynek már csak a neve beszéd, mert a tudós szerző
túlhangsúlyozott álpátosszal olvassa szerény megállapítását: „Bátran mond-
hatjuk tehát mindezek alapján, hogy X. Y. a magyar történetírás egyik leg-
nagyobb alakja volt...“ Egy másik a centenárium ünnepeltjéről másfél
óra hosszat olvas és megállapítja, hogy művének „második főékessége a
jellemzés mellett leírásai, melyeket általán éppoly tökéletesség és mérséklet
jellemez, mint a jellemképeket“ (sic.) A legkiválóbbak is olvasnak: nem
mernek szárnyra kelni a szabad szóval s a közönség befelé ásít, mély tiszte-
lettel unatkozik. Magyarországon a „conférence“ szónak nincs pontos
megfelelője.

Itt valami baj van. S hiszem, hogy a baj csak ott kezdődhet, ahol a
nyelv kultuszát olthatnák az emberekbe: az iskolában. Eszembe jut mit
tanultam a középiskolában: stilisztikát, poétikát, retorikát, aztán irodalom-
történetet és milyen tudós lett belőlem, mire érettségire jutottam: tudtam
a műfajok szabályait, tudtam a szónoklás és értekezés szabályait, tudtam
a magyar irodalomtörténet legkisebb adatát. De magától a nyelvtől mind
jobban távolodtam s ha betéve nem kellett volna megtanulnom ezt vagy
azt a szép verset, más közöm nem lett volna a magyar nyelv nagy mestereihez,
mint az a makacsul visszatérő feladat, hogy kivonatokat csináljak abból,
amit olvastam.

Stílusra, szép szabad szóra, szavak, kifejezések kultuszára sehol sem
tanítottak s a kivonatolás gyermeki módszerével csak azt sajátíthattam el,
hogyan lehet a gyönyörű életet jelentő irodalmi remekművet vázzá sorvasz-
tani; a „méltatásokban“ pedig azt, hogyan lehet az eltanult kliséket hang-
zatos, de szürke mondatokba Önteni. Olvastunk verset, prózát, de a tanár
sohasem kísérelte meg, hogy velem a darab szépségét megéreztesse és tuda-
tossá tegye, hogy velünk közös munkában széjjelboncoljon egy-egy szép
lapot nyelv, szavak, kifejezések, stílus szempontjából.

Jut eszembe, mit láttam Párizsban. Világszerte ismert tény, hogy a latin
népek: az olasz és a francia a nyelv, a szó, a nemes értelemben vett retorika
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mesterei. A francia embert az iskola átlagos jó íróvá neveli és köztudomású,
hogy a francia irodalmi termelésnek azért van oly roppant olvasóközönsége,
mert Franciaországban az írás mesterség és nem genialitás kérdése; a kissé
tehetségesebb emberek igen nagy része képes arra, hogy egy-egy jó könyvet,
regényt vagy tanulmányt kellemes alakban megírjon.

Pedig a franciák nem tanulnak poétikát, retorikát, stilisztikát: ők tudják
azt például, hogy az eposznak nincsenek szabályai, hogy Homerosban és
Virgiliusban nem az a lényeg, hogy mindkettőben van „seregszámla“, Vagy
„csodás elem“, hanem az, hogy az egyik bájos, természetes nyelven rajzolja
meg a görög őskor képét, a másik meg művészi tudatossággal, a szavak
művészi értékének teljes kihasználásával véste minden versét a viasztáblákra.
Megértik azt, hogy az irodalomban nem a quid?, hanem a quomodo? a
fontos, mert csak ez neveli magát az embert is. Tudják azt is például, hogy
a szatírának nincsenek szabályai, mert a szatírát mindenféle „műfaj“ elbírja,
legjobban a regény. Franciaországban, a didaxis hazájában ma már nem
tanulnak Art poétíque-ot, mert érzik, hogy ez ostoba szabályokba kötné a
művészi lélek szabad mozgását.

Hát mit tanulnak? A hét középiskolai év alatt a legminimálisabb iroda-
lomtörténetet, legnagyobb íróik életrajzát és aztán semmi mást. Nem tudást
gyömöszölnek a fejükbe, hanem olvasni és írni tanulnak.

Elhallgattam, amint egy-egy Chateaubriand-mondaton félóra hosszat
elelmélkedtek: a tanár éreztette a mondat lebegését, rávezette a gyerme-
keket a szavak összecsengésének felismerésére, megjelölte azok szép és
szokatlan, geniáüs és egyéni értékét.

Aztán megbeszélték a házi dolgozatokat: sorrendben mindig az került
elsőnek szóba, kinek írása a legtöbb egyéni megfigyelést és elmélyedést
mutatta. Hogy felszúrta gombostűre a tanár a kliséket, a hazug, meg nem
látott képeket és át nem gondolt állításokat! A rossz, szürke szó helyett
festőit, szabatosát ajánlott; az oda nem illő mondatot helyére rakta s a leg-
súlyosabb ítélettel („Ce n’est pas français!“) pellengérezte ki a zavaros,
tisztán át nem gondolt mondatokat, a rendetlen gondolatmenetet.

Ott, azon az első órán megértettem, hogy talán a franciának nem is annyira
veleszületett sajátsága a kifejezésbeli rend és szabatosság, hanem a kitűnő
és egységes szellemben vezetett nyelvtanítás csinál ezekből az apró
emberkékből kitűnő szónokokat és írókat, akik majd ha nagyok lesznek is és
mondani vagy írni akarnak valamit, elébb felébe kerekednek tárgyuknak:
gondolkoznak rajta, benyomásokat gyűjtenek, aztán elrendezik és könnyű
eleganciával, a köznapias szólamokon felülemelkedve megírják vagy el-
mondják a mondanivalójukat.

Szentül hiszem, hogy a mi kitűnő tanáraink között is vannak sokan, akik
ezekre maguktól rájöttek. De talán a tömegiskola, a tanterv, a rutin, az
„előírt anyag elvégzése“ háttérbe szorítja az ilyen jó szándékot. A háború
előtt egy nagynevű irodalomtörténész előkelő, de nem akadémikus elmének
és ízlésnek-hozzáférhetetlen rétori lengésű mondatait terjesztették az iskolai
kézikönyvek követendő példa gyanánt. Ma úgy tudom, nem igen használják
már Beöthy Zsolt kissé avult irodalomtörténetét s így retorikus stílusideálja
is lassanként feledésbe ment. De mi jött a helyébe? A legáltalánosabban
használt középiskolai kézikönyvből idézünk egy néhány sort:

Balassi Bálint az első kiválóbb magyar költő. Vallásos, vitézi és szereim
dalai egyaránt értékesek. Vallásos költeményeiből megismerhetjük a hitújítás
korának egész lelki világát. Balassi Bálint éppen olyan gyermeki odaadással fordult
Istenhez, mint énekszerző-kortársai. De míg a többi protestáns énekszerző (sic.)
szárazon és elnyujtottan szedte versbe istenes érzéseit és jámbor gondolatait^
az ő bűnbánó vallásos dalai lendületes és formás költemények...
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És szerelmi lírája a következőkben méltattatik:

Szerelmi útja képekben gazdag. A boldogtalan szerelmes hangján szólal
meg s gyöngéd szavakkal, epedve és panaszosan fordul női eszményképéhez.
A renaissance-kor latin költőinek hatása meglátszik líráján, de az idegen hatás
beleolvad egyéni érzéseibe.

Új stílus. Lapidáris. De sajnos, ez nem hatást sűrítő klasszicizmus,
hanem egymás mellé rakott kivonatoló mondatok bukdácsoló sorozata.
Színtelen, mindennemű egyéni íztől megfosztott banalitások. Kivonat.
A kivonatok kivonata. S úgy látszik, az ily lélektelen kivonatolás nem
véletlenség, a tankönyv egyenesen erre akarja vezetni az ifjúságot, mert
ilyen tanácsokat ad:

Minden tanulónak legyen egy nyolcadrétű füzete. Ebbe írja bele valamenny
szépirodalmi és tudományos olvasmányának rövid tartalmát és méltatását
Mind a tartalomelmondás, mind a méltatás néhány mondatra szorítkozzék
Ilyenformán:

,Jókai Mór: Az aranyember Négy kötet. Budapest. Év nélkül. 762 lap.
Révai Testvérek kiadása.

Tímár Mihály aldunai hajóbiztosból a 19. század első éveiben dúsgazdag
komáromi nagykereskedő lesz. De családi élete boldogtalan. Végre nagy lelki
szenvedések árán megnyeri boldogságát a Duna egyik kies szigetén.

Egyike a legszebb Jókai regényeknek. Festői leírások vannak benne. Külö-
nösen szép a Senki-szigetének leírása

Íme a stílusminta, drága magyar gyermekem. Olvasmányodból csupán
annyi maradjon meg, hogy az Aranyember egyike a legszebb regényeknek
és hogy festői leírások vannak benne és hogy különösen szép egyik része.
Micsoda üres banalitások! Ez a kivonat és ez a méltatás s ezzel el is intézted
a magyar próza mesterét. Nehogy megállj egy lapon és elmerengj azon,
vájjon mi teszi ezt a leírást a legszebbek egyikévé, azt a lapot oly érdekessé?
Elégedj meg azzal, hogy szép, hogy „egyike a legszebbeknek“. A lényeges
az, hogy az „anyagot elvégezd“.

Hol vagyunk a franciák életet adó módszerétől, mely a jóízlést neveli,
az egyéni gondolkozást kiépíti és gondosan ápolja; hol vagyunk a francia
nyelvkultusztól és hol vagyunk csak Beöthy Zsolt kissé fakult, de mindig
elegáns és ízléses stílusától?

A kivonatolás korszakát éltük azelőtt és éljük ma jobban, mint valaha.
Élvezd Jókai szépségét, ha akarod és ahogy tudod, de a rövid kivonatnak
és „méltatás“nak meg kell lennie abban a nyolcadrétű füzetben!

Pedig az irodalmi oktatásban a legközömbösebb a matéria. Az irodalom
az átlagember számára nem megtanulásra szánt anyag, hanem a legfinomabb
ízlésre, nemzeti önbizalomra és erkölcsre nevelő eszköz, melynek fölébe kell
kerekednünk és melyet egész lelki tartalmunkkal kapcsolatba kell hoznunk.
S most már megérthetjük, hogy ezek a dolgok nem lappáliák, hanem itt
tulajdonképpen egy súlyos nemzetnevélési tévedésre bukkantunk. A magyar
gyermekét, a magyar ifjút, kiből közéleti ember, tanár, író, művész
lesz, lehetőleg távol tartjuk a magyar nyelv művészeitől. Követeljük ugyan,
hogy olvassa, kivonatolja őket és lássa el őket elméjében egy-egy szürke
jelzővel, de nehogy kritikával, kíváncsi ízléssel közelítői merjen feléjük!

Eredmény: az emberek nem tudnak magyarul, közömbösek maradnak
a magyar nyelv klasszikus mestereivel szemben; nem hasonítják magukba
őket; közhelyeket hebegnek és a budapesti zsargonnal szemben a legcsekélyebb
ellenállást sem képesek kifejtem, mert nyelvük, ízlésük nem tudatos. Ma,
sajnos, azt a lesújtó megállapítást kell kimondanunk, hogy a magyar közép-
osztály nyelvén kívül él.

ECKHARDT SÁNDOR.



KI FIZET A BEHOZATALÉRT?

TELJES   1927   év   külkereskedelmi    forgalmáról a Statisztikai Hivatal
által közzétett részletes adatok igazolták mindazokat az aggodalmakat,
melyekkel az év egyes részleteire vonatkozólag már korábban közölt kimuta-
tások alapján a közgazdasági élet tényezői az évi egyenleg elébe néztek.
Még az a halvány reménység sem teljesedett, hogy az őszi hónapokban a
mezőgazdasági kivitel fokozódni és a havi 30 millió pengős átlagos behozatali
többleten az év végéig javítani fog.

346.3 millió pengő behozatali többlet a végleges eredmény, ami 800.5
milliós összes kivitel mellett egyenesen riasztó. Nagy-Magyarország leg-
nagyobb behozatali többlete az 1911-i, mely 290 millió pengőt tett ki, messze
elmaradt mögötte, pedig akkor az egyenleg a mainak majdnem kétszeresét
kitevő behozatali és két és félszeresét kitevő kiviteli forgalomból eredt.
Az sem nagyon vigasztaló, hogy ez a passzív egyenleg rendkívüli; mert
az 1920—1927 évek állagában is 195 millió pengőt tesz ki, míg az 1909—1913
évek átlagos behozatali többlete a háromszor akkora termelési és fogyasztási
területen is csak alig több: 210 millió volt.

Érthető, hogy e feltűnő jelenség komolyan foglalkoztatja az összes gazda-
sági tényezőket, melyek keresik az okokat, hogy megtalálják a gyógyszert.
Ha a múlt évi adatokat is figyelembe vesszük, első pillantásra is szembe-
tűnő, hogy a mérleg mindkét oldalon romlott; a behozatal a múlt évihez
képest 20%-kal emelkedett, a kivitel pedig ugyanakkor 8%-kal csökkent.
Aki alaposabban vizsgálni akarja az okokat, annak mindkét irányban
mélyebbre kell hatolnia.

A behozatalnál, mint ezt e hasábokon már említettük,1 nagy különb-
séget tesz, hogy milyen cikkekből állott elő a nagymérvű emelkedés: termelési
cikkekből, vagy fogyasztásiakból.

A hivatalos kimutatás az említett két csoport szerint nem foglalja össze
az eredményeket, de ebből a szempontból útbaigazítással szolgálhat az is,
mennyi esik a behozatal emelkedéséből a nyersanyagokra és félgyártmányokra
egyfelől, a gyártmányokra másfelől; mert az kétségtelen, hogy a gyártmányok
túlnyomó része fogyasztási cikk. Összegszerűleg az emelkedés az előbbieknél
jelentékenyebb: kereken 103 millió pengő, míg az utóbbiaknál valamivel
kevesebb: 90 millió pengő. A múlt év ugyanezen tételeihez viszonyított
százalékos emelkedésben alig van különbség: az előbbinél 20, az utóbbiaknál
21%

Ha pedig az említett csoportoknak az egész behozatalban való százalékos
arányát nézzük, esik a nyersanyagokra és félgyártmányokra 1926-ban 54.46%,
1927-ben 54.32%, a gyártmányokra pedig 45.44 és 45.68%. Az iparra
vonatkozólag a helyzet az, hogy a nyersanyag- és félgyártmánybehozatal
az egésznek 1926-ban 34.25%-át, 1927-ben 36.03%-át, a gyártmányoké
pedig 44.36 és 44.64%-át tette ki.

A behozatal összetételében tehát számottevő változás nem állott be, amiről
pontosabban meggyőződhetni, ha az ember az árnemek szerint végez össze-
hasonlítást a Statisztikai Hivatal kimutatásai alapján. Ez pedig annyiban
kedvezőtlen, mert megcáfolja azt a reménységet, hogy a behozatal felszök-
kenése az ipari konjunktúra fellendülésének következménye elsősorban;
ez akkor állna, ha az emelkedés az ipari termelés anyagaiban jelentékenyen
meghaladná a fogyasztásra kerülő gyártmányok behozatalának növekvését.

1 Lásd a Magyar Szőnie 1927 decemberi számában „A külkereskedelmi mérleg
problémájához“ című cikket.
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E tekintetben igazuk van azoknak, kik az e folyóiratban megjelent fentebb
említett cikkem1 némely következtetését elvetve, azt hangsúlyozták, hogy
„az évek óta különböző körülmények által korlátozott és tendenciáiban
visszaszorított belső szükséglet újabb körülmények segítségével érvényesülni
próbált és tudott“. Rá kell azonban mutatnom arra, hogy én cikkemben a
behozatal növekedéséért „felelőssé“ az ipart nem tettem. Egyszerűen azt
állapítottam meg, hogy az ipari termelés és fogyasztás az, mely a behozatal
növekvését előidézte; arra figyelmeztetni, hogy „a behozatal éppen olyan
kevéssé, vagy éppen olyan mértékben történik a mezőgazdaság érdekében,
mint az iparéban“, mint ezt Körmendy teszi, igazán nem szükséges, mikor
én is megjegyeztem, hogy „a mezőgazdaságnak és a belőle élőknek is szük-
ségük van ipari cikkekre és így a behozatal ezek érdekében is történik“.
Merészség lett volna tőlem, a külkereskedelmi forgalom problémáival
foglalkozni, ha a polémiából kellene megtanulnom, hogy agrárállam behoza-
talának elsősorban iparcikkekből kell állnia. A nemzet fogyasztása egy egész,
melyben a különböző foglalkozási ágak által eltartottak csoportjait külön-
választani alig lehet. Ellenben a termelést, különösen a külkereskedelmi
forgalommal kapcsolatban, tételenkint tehetem vizsgálat tárgyává, egyfelől
az ipar, másfelől a mezőgazdaság szempontjából, mert ez a két ág sok tekin-
tetben szemben áll egymással: legfőképpen pedig abban, hogy egyik a másik-
nak vevője, tehát mindenik olcsó árakra törekszik, mikor vesz és magas
árakra, mikor elad.

Ha már most mint termelési ágat külön tekintem az ipart és a mező-
gazdaságot, és azt látom, hogy a behozatal főképpen ipari jellegű* a kivitel
pedig mezőgazdasági jellegű, akkor nyugodtan mondhatom, hogy az utóbbi
fizet az előbbi behozataláért.

Mikor a külkereskedelmi mérleg adatai szerint a behozatalnak majdnem
fele ipari célokat szolgáló nyersanyagokra és félgyártmányokra esik, nem
jelenthet tendenciát az a kifejezés, hogy „az ipar érdekében történik“ a
behozatal jelentékeny része. Már inkább lehet iparpártoló politikánkra
való célzást kiolvasni az idézett cikknek azon kijelentéséből, hogy „ipari
termelésünk céljából adósodunk el“. Knob kifogása megáll, ha tisztán
abból a szempontból tekintjük a dolgot, hogy ki fogyasztja el azt, amit
behozunk vagy a behozatal segítségével itthon termel az ipar; mert így fel-
fogva a fogyasztóközönség „felelős“. A külkereskedelmi forgalom útján
történő eladósodás azonban két úton fokozódhat: ha a behozatal emelkedik,
vagy ha a kivitel csökken. Ha tehát az uralkodó közgazdaságpolitika az, ipar
fejlesztése kedvéért iparpártoló vámtarifáival és külkereskedelmi szerző-
désekkel nehézségeket gördít a mezőgazdasági kivitel útjába, bizonyos
felelősség mégis csak nehezedik az iparra. Ha a magas ipari védővámok
miatt mezőgazdasági termékeink felvevő államai különben is erősen védekező
jellegű külkereskedelmi politikájukat a mezőgazdasági behozatal tekintetében
megszorítják, a mezőgazdaság ennek kétszeresen adja meg az árát: egyfelől
drágábban termel, másfelől nem tud megbirkózni a vámokkal.

Knob azon állítása tehát, hogy „belső ipari termelés nélkül, a behozatal
miatt eladósodásunk tempója még gyorsabb, mértéke még aggasztóbb
volna, mint ma“, megállna aíkkor, ha biztos volna, hogy egy, az ipari ter-
melést kevésbbé protegáló külkereskedelmi politika esetén sem növekednék
mezőgazdasági kivitelünk nagyobb arányban, mint ahogy ugyanezen okból
megnövekedne behozatalunk. így lenne-e, úgy lenne-e, teljes bizonyos-
sággal megmondani nem lehet. De hogy az idézett kijelentés megtételénél

1 Lásd: Körmendy Ékes: A kereskedelmi mérleg (Magyar Szemle 1927 decemberi
száma) és Knob: Hány embert tartunk el behozatalunkkal? (Magyar Szemle 1928
januári száma).



IHRIG KÁROLY.

A KÖZSÉGFEJLESZTÉS ÚJ MÓDSZERE.
KÖZSÉGEK   első   kongresszusa   a   feltörekvő   falu  legfontosabb  kul-

378

ezekre az összefüggésekre gondoltam, mutatja az illető cikk előző bekezdé-
sének gondolatmenete.

Ami pedig azt az ellenvetést illeti, hogy a kész fogyasztási cikkek be-
hozatalának a termelési és még átalakításra szoruló iparcikkekkel szembeni
százalékos visszaesésében „vámpolitikánk igazolását kell látni“, bár az év-
végi adatok ezt sajnos, kevésbbé mutatják, mint a félév végiek, ezt annál is
inkább elfogadhatjuk, mert az ellenkezőt senki sem állította így magában.
De ha ennek az ára az, hogy a mezőgazdasági kivitel is visszaesik, a vám-
politika helyességében legalább is kételkedni lehet. Az 1927 évi végleges
eredmények pedig csakugyan ama kivitel csökkenését mutatják.

Fogadjuk el ismét a mezőgazdasági kivitel alakulásának jellemzésére
azokat az adatokat, melyeket a külkereskedelmi kimutatás „élelmezési és
élvezeti cikkek“, valamint „élő állatok“ címek alatt foglal össze; nagyobb
hibát nem követünk el, mert előbbiek közt ipari cikk alig akad. E két cso-
portból volt a kivitel 1926-ban 600-41 millió, 1927-ben 535*59 millió pengő.
A csökkenés 10.8%. Ez az aggasztóbb tünet. A mezőgazdasági kivitel nem,
hogy lépést tudna tartani a fogyasztás emelkedésével, hanem visszaesést
mutat. Ha ez a folyamat tartós lesz, a súlyos kérdések egész sorát veti fel.
Miből fogjuk kiegyenlíteni a külföldi árutartozásokat? Mivel fogjuk tör-
leszteni az óriási adósságok kamatait és tőkéjét? Miből fog megélni a mező-
gazdaság, melynek a belső fogyasztási terület kevés és miből fogja viselni
a nagy adóterheket, ha feleslegei itthon rekednek? Ha valaki azzal vigasz-
talódik, hogy átmeneti rossz konjunktúrával állunk szemben, ne felejtse el,
hogy a konjunktúra a mezőgazdasági termelésen sokkal mélyebb nyomokat
hagy, mint az iparin. Az utóbbi gyorsan tud simulni a viszonyok változásá-
hoz, de a mezőgazdaságnál az értékesítés nehézségei külterjesség felé való
sülyedést idéznek elő, melynek következményeit csak évek munkájával
lehet megint kiküszöbölni, még ha javul is a helyzet.

Ha tehát számszerűleg ijesztőbb is a behozatal emelkedése, mint a
kivitel csökkenése, a főfigyelmet mégis utóbbi felé kell fordítani. A feladat
is nehezebb itt; könnyebb nem venni, mint mást vételre rábírni. A mező-
gazdasági kivitel fokozása és a behozatallal való arányba hozatala a leg-
különbözőbb gyökeres intézkedések sorát kívánja meg, melyek egytől-egyig
közgazdasági életünk alapjait érintik. A termelési költség leszállítására a
hitel-, a vám- és adókérdés rendezésével éppúgy szükség van, mint a minő-
ségi termelés fejlesztésével és az értékesítéssel összefüggő legkülönbözőbb
problémák megoldására. E nélkül nem tudjuk kötelezettségeinket teljesíteni
a külfölddel szemben és előbb-utóbb meg fog indulni ugyanaz a tánc, mely
tíz évvel ezelőtt majdnem a sírba taszította az országot: mezőgazdaságot
és ipart egyaránt.

turális, szervezeti, népjóléti, termelési s más kérdéseiben állást foglalt
és hangsúlyozta e kérdéseknek a községfejlesztéssel való szoros összefüggését.
A községfejlesztés pár év óta az az átfogó egyetemes programm, amelynek
célja a falu és a város között kiélesedett különbségeket csökkenteni s a falut
a kultúra és a haladás előnyeihez és eszközeihez segítem. Az a törekvés, hogy
megélhetését, szükségleteit s munkakedvet fokozó szórakozásait falujában
mindenki megtalálja s ne vágyódjék a nagyváros csillogó, de lélekölő élete
után.
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Ez nemcsak községi érdek, még városaink érdeke is azt követeli, hogy a
felvak anyagi és népereje, életigénye növekedjék, termelvényeivel tudja ellátni
a várost s legyen módja annak szellemi és ipari produktumait megszerezni.

A községfejlesztés széleskörű és sokoldalú tevékenység és egyik oldala
sem hanyagolható el. így a falu egészségügyét, vagy termelését a kultúra
fokozása nélkül nem lehet előbbre vinni, az egyke és népbetegségek leküz-
dése pedig a többtermelésnek éppúgy előfeltétele, mint a közlekedés s a birtok-
és hitelviszonyok javítása. Tehát a falu külső szépítése, kiépítése, utcák ren-
dezése, fásítása, középületek, ligetek, kisvasutak, emlékmű stb. létesítése
a községfejlesztésnek csak külső munkatere s ennél még fontosabb a belső
munkakör: a társas élet erősítése, kulturális, jóléti, gazdasági szervezetek
alapítása és tervszerű működésük elősegítése.

A falu felemelésére gróf Károlyi Sándor vezetésével három évtizeddel
ezelőtt megindult mozgalom főképpen a szövetkezeti eszme terjesztésére s a
földmíves nép gazdasági erősítésére szorítkozott. Ezzel szemben a világ-
háborút követő években a községek külső csinosítása s középületek emelése
lépett előtérbe. Világot járt katonák s visszavándorlók idegen népek kultúr-
életét és szebb községeit megismerve a haladás vágyát hozták haza s miután
a pénzleromlás idején adósságaiktól is megszabadultak, egyre több gondot
fordítottak az építkezésre. A községek egymással versengve építettek nép-
házat, villanytelepet, hősök szobrát és sok más egyebet. A községfejlesztés
népszerű jelszóvá vált s a maradinak tartott kisgazdák a képviselőtestületben
sorra szavaztak meg közcélú beruházásokra segélyt, pótadót, ingyen munkát
és telket.

Az örvendetes felbuzdulásnak azonban hamar szárnyát szegte a szaná-
lással járó pénzszűke, az adóemelés, továbbá a terményértékesítés válsága, a
kölcsönök magas kamata s a községi pótadó-emelés korlátozása. Nehány gaz-
dag nagy községtől eltekintve a többiek ma már csak államsegélyből tudnak
középületeket emelni, ehhez pedig nem mindig a legérdemesebb jut hozzá,
hanem az, amelyiknek több és befolyásosabb a pártfogója. Minden község
nem kaphat beruházási segélyt, mert akkor számottevő összeg egyikre sem
jutna, tehát célszerűbb kevés falunak nagyobb támogatást nyújtani, de úgy,
hogy elnyerésének reményétől és lehetőségétől egy község se legyen kizárva.
Ennek az lehetne a módja, hogy országos versenypályázat alapján a legérde-
mesebbnek talált községek akkora államsegélyben részesüljenek, amivel
külső fejlesztésük s kiépítésük tervét megvalósíthatják. Pártatlan és hozzá-
értő szakbizottság javaslata s az illetékes miniszterek előterjesztése alapján
maga a törvényhozás jelölje ki évenkint azt a nehány falut, mely a kultúra
egészségügy, gazdálkodás és szervezkedés terén a legszembetűnőbb ered-
ményt érte el. Ezek az elnyerendő segélyt is sikeresebben tudják felhasz-
nálni s minden tekintetben mintaszerű községgé válva példamutatásukkal
egész vidéküket haladásra serkentik.

Az érdemesség igazságos elbírálásának az a módja, hogy minden köz-
ségnek fontos és jellemző adatai úgy most, mint két év múlva a pályázati sza-
bály szerint megállapítva összehasonlításuk alapján a különböző téren ész-
lelhető haladás nagyságát százalékokban fejezik ki. A szomszédos községek
arányszámait leginkább túlhaladó falvak közül kerülne kiválasztásra az az
5—6 legérdemesebb község, amely előhaladáshoz mérten évi állami adóinak
20—40-szeresét kapná államsegélyképpen. A szomszédos községek éghajlati,
értékesítési és népviszonyai sokban hasonlóak, ezért adataik és arányszámaik
összehasonlítása könnyebb és igazságosabb s a községek egészséges versen-
gését s a hibák és tennivalók helyes felismerését is elősegítik. A községsta-
tisztika és a szociográfia az utóbbi évekből odafejlődött, hogy az elbírálás
alapjául szolgáló arányszámokat pontosan meg lehet állapítani, aminők a
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lélekszámnövekvés, természetes szaporodás, születés, halálozás, írni-olvasni
tudás, alkoholfogyasztás, termésátlagok stb. százaléka, földparcellák elapró-
zottsága, terméketlen területek, padlónélküli lakások aránya, könyvtárak
forgalma stb.

Az elért eredmények pénzbeli értéke helyett az legyen a döntő, hogy
erkölcsi, szellemi és anyagi állapotait az elkövetkező két év alatt nagyobb
erő kifejtésével melyik község tudja leginkább megjavítani s fejlődésének
arányszámaival a szomszédos községekét túlszárnyalni. Ekként az elsőbbség
dicsőségét s anyagi hasznát szegény apró falvak is elnyerhetik s áldozatkész
igyekvésük a nagy és gazdag, de közönyösebb községeket is fokozott buz-
góságra fogja ösztönözni. A versengés s az összehasonlítás a lakosságot
a hibák, hiányok és tennivalók helyes felismerésére s önismeretre vezeti s
kifejleszti bennük azt a közszellemet, mely a nyugati népek s az erdélyi szá-
szok apró falvait a jólét magas fokára emelte. Ez arra nevel mindenkit, hogy
boldogulását a közjó előmozdításával segítse elő. Az ily szellemtől áthatott
közvélemény számonkéri mindenkitől a meg nem született gyermeket, a
tudatlanságból származó halált, balesetet, anyagi kárt és számontartja, hogy
a gazda hasznos dologra fordítja-e kölcsönpénzét s nem engedi, hogy csa-
ládját, gazdaságát elhanyagolja, földjéből pedig idegen kézre juttasson
bármit is. Számonkéri, hogy a földesúr belterjes gazdálkodással keresethez
juttatja-e a munkáskezeket s közcélokra megfelelően áldoz-e.

A nemzeti és vallásos érzéstől áthatott közszellem az a lendítőkerék,
mely a falu társadalmi munkájának sokoldalú gépezetét megindítja és
működésben tartja. A nép lelkét is átalakítja s kifejleszti benne az egymásra-
utaltság érzetét, megtöri az önzést, közönyt, maradiságot s rávezeti arra,
hogy a népszokásokat és hagyományokat, a magyar dalt, zenét és viseletét
megbecsülje. Mindez nálunk is megvalósítható, ha a magyar néplelket
ismerve annak feltörekvő őserejét s az elsőbbségért és az anyagi előnyért való
versengését tervszerű irányítással a községfejlesztés szolgálatába állítjuk.
A versenypályázat fokozza s céltudatossá és eredményesebbé teszi minden
falu lakosságának és intézményeinek munkáját, jelentősen növeli a forgalmat,
a termelést, a nemzeti vagyont és az adóalapot s az államnak megsokszorozva
téríti majd vissza azt az összeget, amit a legérdemesebb falvaknak nagyobb*
mérvű támogatására juttatni fog.

Mindez a községfejlesztés tárgyában egy, a kongresszuson elfogadott
határozati javaslatnak alapelveit képezi. A terv hosszú tapasztaláson alapul,
de újszerű s így bővebb megvilágítást kíván. A kérdésre még visszatérünk,
ha olvasóink körében visszhangra talál.

BODOR ANTAL.

» VÉGZETES ÉVEK «

SZAZÓNOV ott állt a kormány rúdjánál 1914-ben, azokban a végzetteljes
órákban, amikor a világháború pokoli gépezete megindult. Védőirata,

amely nemrég magyar fordításban is napvilágot látott,1 figyelmet érdemlő
olvasmány; nem érdektelen megtudnunk, mit hozhat fel saját mentségére
II. Miklós cár külügyminisztere, aki szörnyű felelősség súlyával terhelve
került a világhistória ítélőszéke elé.

Szergej Dimitríjevics Szazónov nem volt hétköznapi átlagember, nem
a sablonos tucatdiplomaták fajtájából való. Okos ember s nem mindennapi
megfigyelőtehetség volt és sokesztendős diplomáciai tapasztalattal a háta
mögött vette át a külügyek irányítását. Főleg Oroszország két riválisának,

1 Szazónov, Végzetes évek. Budapest, 1928. Genius-kiadás.
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a Németbirodalomnak és a Habsburg-monarchiának külső-belső viszonyait
ismerte szinte tudós alapossággal. A cári autokratizmusnak a legrosszabb
akarattal sem tagadhatjuk meg azt a dicséretes jellemvonását, hogy a tehet-
ségeket kedvelte és a kiváló politikusok kiválasztódásának kedvezett. Szazónov
a Gorcsakovok iskolájában nőtt fel, ezért nem is lehetett más, mint az orosz
nemzeti imperializmus reprezentánsa. Az Izvolszkij által kitaposott úton
haladt tovább s a legtúlzóbb fokon személyesítette meg azt a politikát,
melynek az a törekvés volt belső rúgója, hogy a saját hatalmunkat addig a
határig terjesszük, amíg egy más ellentétes irányú akarat fel nem tartóztat
bennünket előhaladásunkban. Szazónov tehát egy rendszert, egy nagy
politikai elgondolást képviselt, ugyanúgy mint elődje, Izvolszkij, és mondjuk,
ugyanúgy, mint Vilmos császár, ugyanúgy mint Poincaré vagy Conrad
tábornok.

Szergej Dimitrijevics 1910 őszén vette át az orosz külügyek vezetését
Izvolszkij kezéből, aki Párizsba ment nagykövetnek, hogy ott szője tovább
az orosz-francia politika szálait. A kinevezés a Németbirodalom területén,
Darmstadtban érte, ahol uralkodója éppen akkor tartózkodott s már néhány
nap múlva Potsdamba megy, hogy Vilmos császárral tárgyaljon. Ez időtől
fogva az orosz külügyi kormányzatnak a német és az osztrák-magyar poli-
tikára összpontosul minden figyelme. Szazónov nem túlságosan rajongott
Németországért, de félt tőle, ezért mindenáron fenn akarta vele tartani a
jó viszonyt, úgy azonban, hogy a cári birodalom nagyratörő terveiből semmit
se kelljen feláldoznia. Az Osztrák-Magyar Monarchiát feljegyzéseiben min-
denütt őszinte utálattal említi. A monarchia külügyi kormányzatáról azt
mondja, hogy az dilettánsok, kontárok, táglelkiismeretű emberek kezébe
volt letéve. Bethmann-Hollwegról azt írja, hogy nem hiányzott belőle a
béke szeretete, nem is rajongott 1914-ben a háborúért, de egy kissé korlá-
tolt volt és a külpolitikához édeskeveset értett. A nagy pánszláv célokat
gondosan elhallgatja, de itt-ott kiütközik a sorok között, hogy az orosz
politikának jóval a háború előtt az volt a végcélja, hogy az Osztrák-Magyar
Monarchiát Magyarországgal együtt szétdarabolják. Elbeszéli többek között
romániai látogatását. Ez alkalommal ellátogatott Sinaiába, a Kárpátok
közé, a királyi család nyári tartózkodási helyére, ahol Bratianuval hosszasan
tárgyalt. Egy kirándulás alkalmával magyar földre tévedtek. „Egy pilla-
natnyi megállás után — írja Szazónov — automobilunk á honvédőrszem
néma csodálkozására áthajtott a határon és néhány versztára behatolt a
magyar területre. Amikor ráléptünk Erdély földjére, valószínűleg mind-
kettőnk fejében egy és ugyanaz a gondolat villant föl, az nevezetesen, hogy
oly román földön vagyunk, amely a magyar uralom alól való felszabadítását
és a határontúli testvéméppel való egyesítését várja.“

Az 1912-i év elején már nyilvánvaló volt, hogy Szazónov mesterke-
dései a német-orosz közeledés létrehozására hiábavalóknak bizonyultak és
a két ország között olyan szakadék tátong, melyet áthidalni lehetetlenség.
„A német világpolitika céljai — mondja Szazónov — nem fértek össze az
orosz politika céljaival és törekvéseivel. Oroszország történelmi hivatása —
a Balkán-félsziget keresztény népeinek felszabadítása — a 20. század elejére
már annyira beteljesült, hogy végleges befejezését magukra a fölszabadított
népekre lehetett rábízni... Bár ezeknek a fiatal államoknak az orosz gyám-
ságra többé nem volt szükségük, annyira még nem voltak erősek, hogy
nélkülözhették volna Oroszország segítségét abban az esetben, ha a harcos
germanizmus merényletet követ el nemzeti létezésük ellen. Ez a veszély
kiváltképpen Szerbiát fenyegette, amelyet az osztrák diplomácia illendő-
ségből is csak alig titkolt falánksággal kívánt meg.“ Szazónov nyíltan bevallja,
hogy Oroszország tekintete ott lebegett állandóan a Balkánon, gyámkodó
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kezeit egy pillanatra sem vette le ezekről a népekről, mert azok az ő évszá-
zados erőfeszítésének köszönhették felszabadulásukat. Nem engedhette,
hogy a kis népek politikai intrikák áldozataivá legyenek, mert „az orosz
politika szemei előtt az a végcél lebegett, hogy Oroszország szabad kijárást
kapjon a Földközi-tengerhez és biztosítsa feketetengeri partvidékeinek
védelmét azzal az állandó fenyegetéssel szemben, amelyet ellenséges tengeri
erőknek a török tengerszorosokon való áttörése jelenthetett“. Látjuk tehát,
hogy a cári Oroszország mindvégig kitartott a mellett a régi, Katalin cárnő
korából datálódó politikai dogma mellett, hogy az övé legyen Konstanti-
nápoly birtoka.

Az összeütközésnek Oroszország és a másik két hatalmi szövetség
között múlhatatlanul be kellett következnie; ezt olvashatjuk ki Szazónoy
írásaiból. Az a bizonyos, emberi akarattól szinte független szükségszerűség,
vezetett a két germán és az orosz nagyhatalom összeütközésére, melyet
Kossuth Lajos írásaiban a történelem logikájának nevez. Németország,
amióta a német nagyipar számára az európai piacok szőkéknek bizonyultak,
megkezdte a terjeszkedést az Osztrák-Magyar Monarchia háta mögött
dél felé. Megépíti a bagdadi vasutat, megkezdi a török birodalom gyarma-
tosítását. Ez a terjeszkedés, bármennyire jogosulttá tette is azt Német-
ország fölényes gazdasági ereje, fogvacogtató félelemmel töltötte el Péter-
váron a politikai köröket. Az idegesség fokozódott, amikor Goltz tábornok,
majd Limán von Sanders a török hadsereg kiképzésének irányítását átvették.
Szazónov megrémült; úgy látta, hogy örökre elveszett Konstantinápoly.
A balkáni háborúk alatt már csaknem tetőfokát érte el a feszültség: Orosz-
ország visszatartja a behívott tartalékosokat, a monarchia pedig megerősített
csapattesteket helyez el a déli határon. Szazónov mérsékletre inti pártfogolt-
jait az adriai szerb kikötő kérdésében, s a független Albánia létesítését is
kénytelen elismerni, de miért? Nem békeszeretetből, hanem azért, mert
Oroszország nem volt eléggé felkészülve arra, hogy a két szövetséges hata-
lommal összemérje erejét.

Elmélkedései közben felveti azt a kérdést is, hogy miért ragaszkodott
Németország az Osztrák-Magyar Monarchiához, miért tartott ki mind-
. végig ezzel a szerinte elvénhedt, korhadt államalakulattal, amely a 19. és
20. században már anachronizmus számba ment? Németország katasztró-
fájának — szerinte — az a fő oka, hogy Bismarck utódai csökönyösen ragasz-
kodtak a nagy államférfiú politikai dogmájához, amely üdvös volt a maga
idejében, de kárhozatossá vált negyven esztendő múltán. Az iniciatíva-
nélküli, tehetségtelen, az osztrák szövetséghez makacsul ragaszkodó német
államférfiak taszították bele hazájukat a romlásba — mondja Szazónov.
Hogy a Németbirodalom miért nem hagyta cserben déli szövetségesét és
miért nem közeledett Oroszországhoz, vagy Angolországhoz, amit Kautsky
is szemére hány Bismarck utódainak, annak bizonyára megvannak a kinyo-
mozható okai. Amikor a körülzárás nyilvánvalóvá lett, Berlinben is észbe-
kaptak, de akkor már minden késő volt. Szazónov a kettős monarchiát
vádolja aggresszivitással és természetesen mélyen hallgat arról az akna-
munkáról, amelyet a szláv propaganda a kettős monarchia ellen folytatott.
Ausztriát és Magyarországot ők már jóval a háború kitörése előtt halálra
ítélték. A monarchiának megvoltak a maga organikus bajai és azt sem állít-
hatjuk, hogy vezetői megtalálták a legjobb eszközöket, hogy a bomladozó
birodalom életét megmentsék, de a Habsburg-monarchia elvégre is nagy-
hatalom volt, s az ellene irányuló bomlasztó munkát nem nézhette tétlenül.
Szazónovnak az az állítása, hogy a monarchia irányította Németországot,
egészen naiv. A bizonyítékok egész halmazát hozhatnánk fel annak a tény-
nek igazolására, hogy mi jártunk Berlin pórázán. Ha máshonnét nem tudnánk,
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magának Szazónovnak írásából kihámozhatnánk azt az igazságot, hogy a
központi hatalmaknak és Oroszországnak a háborút megelőző vértelen har-
cában elsősorban Németország és Oroszország állnak szemben egymással.
Féltékenykednek, gyanúsítják egymást, lesik egymásnak minden megmoz-
dulását, s amikor 1914-ben kölcsönösen hadat üzemiek, annak a kérdésnek
eldöntéséről van szó, hogy kié legyen a tengerszorosok birtoka, Orosz-
országé, vagy Németországé.

Szazónov semmit sem akar tudni természetesen azokról az előkészü-
letekről, amelyeket ők tettek a háború megindítására 19x4 előtt, ő maga és
az egész orosz kormány magasztos békevágytól voltak áthatva, eszük ágában
sem volt a háború, a Szerbiához intézett ultimátum pedig mennykőcsapásként
sújtotta őket. Poincaré szentpétervári látogatása a legszentebb béke jegyében
folyt le, Oroszország fel sem volt készülve, sőt hadserege nem is volt harc-
képes. Ezt a rosszul leplezett ártatlanságot azonban megcáfolják a következő
tények:

1912-től 1914-ig Oroszország és Franciaország egyetértve hajtják végre
azokat a rendszabályokat, amelyek hadseregeik harcképességét és erejét
fokozták. Izvolszkij, a párizsi orosz nagykövet és Poincaré a legszorosabbra
kovácsolták össze a két szövetséges közötti kapcsolatokat. A cár 1914 február-
jában kihallgatáson fogadta a szerb miniszterelnököt, akit Oroszország
fegyveres támogatásáról is biztosított arra az esetre, ha a levegőben lógó
európai háború kitörne. Ugyancsak februárban a titkos orosz koronatanács
úgy döntött, hogy az európai háborúra meg kell tenni az összes előkészüle-
teket. Az osztrák-magyar trónörökös élete ellen szőtt összeesküvésben a
belgrádi orosz követ és a katonai attasé is be voltak avatva, akik pénzzel is
támogatták az összeesküvést.1

A végzetes ultimátum elküldésétől a hadüzenetig terjedő néhány napnak
eseményei ma még nincsenek kellőképpen felfedve. Szazónov előadja,
hogy ő először az ultimátum lejáratának meghosszabbítását kérte Berch-
toldtól, de az határozott visszautasítással felelt, ő rögtön rájött — mondja, —
hogy itt nem az osztrák miniszter meggondolatlan lépéséről van szó, melyet
saját felelősségére kezdeményezett, hanem gondosan előkészített tervről,
melynek véghezvitelére Ausztria-Magyarország a német kormány bele-
egyezését idejekorán elnyerte. Az osztrák ultimátum — mondja tovább —
Európát olyan szakadék szélére állította, amelyből nehéz volt más kivezető
utat találni, mint az európai háborút. Szazónov felfogása szerint az osztrák
diplomácia ingadozó belső helyzetének megerősítése végett,kizárólag hatalmas
szövetségesére támaszkodva, fejnélkül belevetette magát egy iszonyú káoszba,
ezért Isten és ember előtt viselnie kell a világháború bűnéért a felelősséget.
Mindez talán igaz volna, ha nem volnának megcáfolhatatlan bizonyítékaink
arra nézve, hogy amott hogyan készülődnek, lesve az alkalmas pillanatot,
hogy a központi hatalmakat megtámadhassák. Nem mindig az a támadó,
aki támad. Es azzal a primitív formulával, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia
kezdte a támadást, tehát bűnös a háború felidézésében, nem lehet elintézni
ezt a bonyolult kérdést. A genfi leszerelési konferencia delegátusai éppen
a támadó háború fogalmán akadtak meg már néhányszor. Mert a támadás
meghatározása nem könnyű feladat; támadást lehet provokálni és a meg-
támadtatás látszatát keltve a legkülönbözőbb trükkökkel ki lehet kény-
szeríteni.

Ezeknek a lázas napoknak eseményeire vonatkozólag Szazónov nem
mond újat jóformán semmit. A német és az osztrák diplomácia ellen fel-

1 Röviden összefoglalva Harry Elmer Barnes „The War-guilt Question and the
Eutopean Situation“ című előadásában.
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hozott érveit nagyrészt Kautsky tendenciózusan összeszerkesztett akta-
gyűjteményéből meríti. Ennek a könyvnek megjelenésekor a ma rendelke-
zésünkre álló gazdag levéltári anyag még nem került napfényre. Azóta
kerültek nyilvánosságra az Oroszországra nézve terhelő adatok, Kautsky
könyvének megjelenése óta tisztázódott Tisza István szerepe is, akiről Szazó-
nov is kénytelen elismerni, hogy ellenezte a háborút.

A német-orosz háború kitörésének előzményei, Szazónov elbeszélése
alapján röviden ekként foglalhatók össze: Július 31-én Németország kihirdette
a „háborús veszély-állapotot“, amire Oroszország általános mozgósítással
felelt. Németország másnap az orosz mozgósítás megszüntetését követelte,
amit Szazónov megtagadott s erre Pourtalés átadta Németország hadüzenetét.
Szazónov Angliát is vádolja és a vádaknak van némi alapjuk. Németországban
Henrik porosz herceg levele alapján szilárdan meg voltak győződve, hogy
Anglia európai háború esetén az országban uralkodó általános békevágy
miatt semleges marad. Valóban volt egy kis megszeppenés Berlinben
augusztus 4-én, amikor Edward Grey bejelentette az alsóházban, hogy Anglia
Belgium semlegességének megsértését casus bellinek tekinti. Szazonóv
azt állítja, hogyha Anglia ezt idejében tudatja Berlinnel, a német kormány
az osztrák-magyar hadüzenetet lefújta volna. De itt önmagával kerül ellen-
mondásba: az ultimátum napjától kezdve Buchanan pétervári angol nagy-
követ közbelépésével mindent elkövetett, hogy az angol kormányt rávegye
az 1907-i egyezmény betartására.

Szazónov könyve csekély értékű történelmi forrásmű, de mint olvasmány
érdekes, sőt tanulságos is. A felelősség kérdésének tisztázásához egyetlen
porszemmel sem járult hozzá, ami különben sem dönthető el még ma, a
háborús diplomáciai adatok hiányossága folytán. Mi nyugodtan várhatjuk
a nagy per eldöntését (kétséges ugyan, hogy ezt valaha eldöntik). Mert ha
esztendők múlva nyilvánosságra kerül a levéltárak rettentő mennyiségű
anyaga, Magyarország ebből a papírtengerből teljesen tisztán és bűnte-
lenül kerül ki, mert a hármasszövetségi kapcsolat folytán, önakaratán kívül,
végzetszerűen sodródott bele a világégésbe.

A felelősség kérdését tisztázni, bizonyos, mondjuk elméleti megfonto-
lások miatt is nehéz, mert az eset nem olyan egyszerű, mint amikor a bíróság
a jogrend ellen vétőket felelősségre vonja. Felelősek-e egyének, akik olyan
politikai rendszert képviseltek, amely a szuronyok hegyére volt építve?
És ha a rendszer volt a bűnös, izolálhatjuk-e az egyént a rendszertől és
számonkérhetünk-e tőle olyan tetteket, amelyeknek véghezvitelében népek
milliói támogatták őket? Ki lehet-e mondani a kollektív felelősség elvét
egész népekre, hiszen azok nem tettek mást, mint jóhiszeműen védték
magukat idegen megtámadtatás ellen? A békekonferencia egész lelkiisme-
retlenül, felületesen alkalmazta a legyőzőitekre a felelősség máig sem teljesen
tisztázott elvét, hogy romboló munkájához etikai bázist teremtsen. Az a
nemzedék, amely még a háború atmoszférájában él, ezekben a kérdésekben
nem láthat tisztán. Ma tisztán, világosan, félremagyarázhatatlanul egy
dolgot láthatunk, amit Szazónov ekkép fejez ki könyvének előszavában:
„az emberiség borzasztó betegségben szenved és gyógyulásának órája még
nincs közel“.

BALLA ANTAL



A NÉMET VÁLASZTÁSOK ELŐTT.

KÖZVETLENÜL Franciaország után Németország is megújítja parla-
mentjeit. Többes számban kell beszélni, mert május közepén a német

választó nemcsak a birodalmi gyűlés (Reichstag), hanem több tartományi
gyűlés, közöttük a porosz Landtag újraválasztása céljából is fog az urnák
elé járulni. A közérdeklődés természetesen a Reichstag újjáválasztásának
szól, a tartományi gyűlések közül csak a poroszországinak van némi jelentő-
sége, mert e legnagyobb szövetséges állam belső politikája befolyásolhatja
a birodalom ügyeinek alakulását. A választásoknak egyidőben való tartása
tisztán politikai taktika, a pártok időt és költséget takarítanak, ha híveiket
egyszerre kétfelé is leszavaztatják. A külső politika nézőpontjából a Land-
tagok összeállítása közömbös, á német diplomácia ma már teljesen önálló-
sította magát a szövetkezett államok kormányaitól, az utolsó időben Strese-
raann még a miniszterelnökök szokásos értekezletét sem hívta össze, a
külső politika egyetlen nyilvános ellenőrző szerve a birodalmi gyűlés és
annak külügyi bizottsága. A májusi választásnak tehát csak ama részével
kell foglalkozni, amely a birodalmi gyűlésnek szól.

Az utolsó birodalmi gyűlést 1924 december 7-én választották meg.
Mandátuma tehát ez év decemberében járt volna le. Hogy korábban fel-
oszlatták, annak egyetlen oka, hogy a mai kormány koalíciója felbomlott
és új kormányt a választások előtt lehetetlen alakítani. A birodalmi gyűlés- -
nek hat nagyobb és négy kisebb pártja van, három nagy, vagy több kisebb
párt koalíciója nélkül nincs többség. Ami más szóval azt jelenti, hogy eddig
is csak nagyon messzemenő kompromisszumok révén sikerült tartÓsabb
koalíciót alakítani. A respublika a múltban háromféle koalícióval próbál-
kozott meg, az első volt a weimári: az a csoportosulás, amely az új alkot-
mányt megteremtette, tehát a szocialisták, a demokraták és a centrum-
párt szövetsége, a második volt a nagy koalíció, vagyis a weimári csoport
kiegészítése a jobboldali német néppárttal és végül a mai jobboldali pol-
gári koalíció, amely magában egyesítette az összes polgári pártokat a demo-
kraták kivételével és amely koalícióban a német nemzeti párt, azaz a konzer-
vatívok és a porosz junkerek pártja vitte a főszerepet. A legéletképesebb-
nek eddig a jobboldali koalíció mutatkozott, legalább a leghosszabb ideig
(egy és egynegyed esztendeig) kormányozott, a nagy koalíció például csak
három hónapig vezette az ügyeket. Jellemző tünet, hogy a centrum úgy
a bal- mint a jobboldali koalícióban a vezetést vállalta. Marx kancellárja
volt mindkét alakulásnak, ami mindennél beszédesebben mutatja, hogy a
centrum, e nagy katholikus-párt súlya és befolyása megdönthetetlen.
A centrum segített megteremtem a weimári alkotmányt, de egyúttal haj-
landó volt adott időben, a köztársaságellenes német nemzeti pártnak utat
nyitni a miniszteri padokhoz. A centrum operálhat tehát jobbra, vagy
bálra, de összekötőkapocs is lehet jobb- és baloldal között. Mindenesetre
a kizárólag monarchista német nemzeti pártnak kormányzó tevékenysége
a respublikában rendkívül nagy külső politikai jelentőséggel is bír, mert
dokumentálja, hogy a hatalmas konzervatív párt, amely nyíltan hangoztatja
hagyományos törekvéseinek fenntartását, nem kíván törvényellenes eszkö-
zökkel az államformán változtatni. A kérdés: respublika, vagy monarchia,
különben non aktuális. Tagadhatatlan, hogy a jobboldali koalíció Hinden-
burg birodalmi elnöknek a kulisszák mögött erőteljesen megnyilvánuló
akaratára alakult meg, a centrum különben alig fordult volna jobbra, de
e tény magában foglalta a mostani kormány létének határait is. Még leg-
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odaadóbb hívei sem reméltek többet, minthogy az új választásokig szilárd
lesz a többsége. Természetesen ama titkos gondolattal, hogy az új válasz-
tásokat csak a Reichstag mandátumának lejárta után fogják elrendelni.
Ezt a terminust azonban nem lehetett megtartani, nem a német nemzeti
párt, hanem a német néppárt hibájából, mert Stresemann pártja, mint a
hajdani német nemzeti liberális párt utóda, leszavazta a felekezeti iskolák-
nak kedvező új iskolatörvényt a parlament bizottságaiban. A centrum erre
felmondta a koalíciót, ezzel a jobboldali kormány elvesztette többségét,
de most már az összes pártok hallgatólagos beleegyezésével vezeti az ügye-
ket. És hogyan vezeti! A Reichstag a jobboldali koalíció felbomlása után,
rövid négy hét alatt, páratlanul kiterjedt törvényalkotó munkát végzett.
Rövid négy hét alatt elintézte az évi költségvetéstől eltekintve, a közélet
majd összes aktuális problémáit, csak azért, hogy a képviselők ne álljanak
üres kezekkel a választók előtt. Normális viszonyok között ily alkotó mun-
kára a Reichstag teljesen képtelen lett volna, most a szükségnek engedve,
naponta tizennyolc órás üléseken elintézett mindent, amit a kormány a
birodalom érdekében fontosnak tartott. Megszavazta a külföldi németek
háborús kártalanítását, milliókat ajándékozott a gazdavilág, a kistőkések
felsegítésére, törvényerőre emelte úgy a föld népének, mint az ipari világ-
nak legégetőbb követeléseit, majd minden vita nélkül, nem is valami nagy
felbuzdulással, de mindenesetre eddig páratlan megértéssel. íme, a pár-
tokra szakadt, rendszerint csak kompromisszumokkal dolgozó Reichstag
tudott valódi munkát végezni, de tisztán csak azért, mert a választások
a küszöbön állottak. A nagyobb törvényhozói feladatok közül csak az új
büntető törvénykönyv elintézése maradt a következő Reichstagra és az is
csak azért, mert mégsem illett volna, egy korszakalkotó feladatot, úgy-
szólván huszonnégy óra alatt elintézni. De a német nép képviselőinek ez
utolsó négyheti működéséből nem lehet reményt meríteni egy jobb parla-
mentáris jövendőre, mert az új Reichstag aligha fog különbözni a régitől,
amint az majd négy esztendőn keresztül, hosszú válságok, rövid átmeneti
korszakok, nagy tülekedések közben dolgozott, s amelynek életében érthetet-
len pártharcokat, kellemetlen, nem kívánatos kompromisszumok váltot-
tak fel.

Mielőtt a jövőről beszélünk, szükséges a múltat a statisztika világában
bemutatni. Az utolsó 1924 december 7-én választott birodalmi gyűlésnek
494 tagja volt. A német választási törvény ugyanis nem állapítja meg szám
szerint a Reichstag tagjait, hanem kimondja, hogy minden hatvanezer
választóra egy képviselő esik. Poroszországban a Landtag választásánál
minden negyvenezer választóra jut egy mandátum. A tényleg leadott szava-
zatok számától függ minden általános választásnál, hogy hány tagból áll
a parlament. A fontosabb pártok számaránya a következő volt:

Szocialista párt 7,859.433 szavazat, 131 mandátum; német nemzeti
párt 6,180.281 szavazat, 103 mandátum; centrumpárt 4,117.481 szavazat, 69
mandátum; német néppárt 3,046.493 szavazat, 51 mandátum; kommunista
párt 2,698.956 szavazat, 45 mandátum; demokrata párt 1,915.187 szavazat,
32 mandátum; bajor néppárt 1,120.752 szavazat, 19 mandátum; gazdasági
párt 999.703 szavazat, 17 mandátum; nemzeti szocialisták (fajvédők) 901.906
szavazat 14 mandátum.

Azonkívül megválasztottak 2 bajor parasztpártit és 8 egyéb agráriust,
akik azonban később a német nemzeti párttal fuzionáltak. A fenti statisztika
kiegészítéséül szolgáljanak még a következő adatok. A birodalomnak mind-
össze 35 választókerülete van, amelyekből 16 választói körzetet alakítanak.
Ez azért fontos, mert a kerületekben leadott szavazatokat, ha azok 60.000-nél
kevesebbek, a körzetekben egyesítik, ami lehetővé teszi, hogy a kisebbségek
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feltétlenül mandátumhoz jussanak. De még a körzetekben is a 60.000-ből
fennmaradó szavazatok nem vesznek el feltétlenül, mert azokat a birodalmi
lista javára könyvelik el. A választás képe tehát a következő. Á pártok kettős
listát nyújtanak át a választás vezetőjének, a kerületi listát és a birodalmi
listát, a kerületi listákat egyesítik a körzetekben, a birodalmi lista teljesen
különálló valami és elsősorban arra szolgál, hogy a pártok vezetői és jelesei
számára, akik a választási harcban önállóan nem vesznek részt, biztosítja
a mandátumot. Egy példa talán még jobban megvilágítja a választási rend*
szert. Vegyük Sziléziát és annak keretében a demokrata párt jelöltjeit és
azok sorsát. Sziléziának három kerülete van, a boroszlói, a liegnitzi és az
oppelni. A választói körzet neve: Szilézia. A demokrata párt mindhárom
kerületben külön listát nyújtott át eltekintve a birodalmi listától. Már most
a választásnál a párt Boroszlóban 43.774, Liegnitzben 48.537 és Oppelnben
12.934 szavazatot kapott, mindenütt kevesebbet 60,000-nél, szóval egyik
kerületben sem volt többsége. Mandátumhoz Sziléziában csak ügy jutott,
hogy a három kerület szavazatait összeadták. A sziléziai körzetben eszerint
a demokraták 105.245 szavazatot kaptak, vagyis egy jelöltjük, sorrendben
a boroszlói lista első embere, képviselővé lett, a fennmaradó 42.245 szava-
zatot pedig átírták a birodalmi lista javára. E példa is mutatja,, hogy az
átszámítási rendszer a kerületből a körzetbe és onnan a birodalmi listára
rendkívüli nagy jelentőségű elsősorban a kisebb pártok életében. A demokrata
párt, hogy ennél a példánál maradjunk, az utolsó választásnál az átszámítás
után a körzetekben n és a. birodalmi lista révén 7 mandátumhoz jutott,
míg a kerületi választások közvetlenül csak 14 mandátumot biztosítottak
számára. A német választási törvény így valóban ideális módon gondos-
kodik, hogy minden szavazat érvényesüljön, ami viszont lehetővé teszi,
hogy a kis pártok és pártocskák veszedelmes módon elszaporodjanak. Még
szerencse, hogy a szétszórt szavazatokat a birodalmi listán csak akkor szabad
egyesíteni, ha a pártok már a kerületekben mandátumhoz jutottak, mert
különben megeshetne, hogy új alakulások, amelyeknek sehol sincs egy
tömegben hatvanezer választójuk, mégis belekerülnének a parlamentbe.
De így is sok a párt német földön és a sokféle csoportosulás lehetetlenné
teszi, hogy a birodalom állandóbb kormányt kapjon. A kavarodást csak
tetézi a tény, hogy a gazdasági törekvések, például a felértékelés, a lakás-
ínség máris új pártokat teremtettek, amelyek politikával nem foglalkoznak,
de úgy vélik, hogy két-három mandátummal a Reichstagban elősegíthetik
kívánságaik megvalósítását. Az utolsó időben továbbá mindenféle jobb-
oldali tendenciájú gazdapártok és parasztpártok is alakulnak, amelyek
viszont teljesen az agrárius érdekeket szolgálják minden politikai színezet
nélkül. E pártokra való szakadozás egyre tart és komolyan veszélyezteti a
német parlamentárizmust.

De sok a panasz a választási rendszer ellen is. Elsősorban azért, mert
a rendkívül nagykiterjedésű kerületek teljesen lehetetlenné teszik, hogy a
jelöltek választóikkal közvetlen érintkezésbe lépjenek, hiszen a választási
harc alatt nincs elég idejük, hogy a kerületet beutazzák. A választó sohasem
jut abba a helyzetbe, hogy a listán felsorolt urakkal és hölgyekkel akár egy
szót is váltson és meg kell elégednie azzal, amit a pártszervezetek helyi
vezetői a jelöltekről elmondanak. Ennek következéseként a választó elveszíti
érdeklődését, nincs kedve a listával szavazni, a nemválasztók pártja egyre
nő, például az utolsó választáson már kerek tízmillió választó maradt távol
az urnáktól. A Reichstagban egyre hangosabban nyilvánul meg a kívánság
a választási rend reformja után, de eddig még ki sem mert komolyan a
nagy probléma megoldásához nyúlni.

A választási kilátásokról minden jóslást képesség nélkül is lehet egyes
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lehetőségeket és valószínűségeket leszögezni. A német pártok sok évtizedes
szervezete milliónyi tömegek fölött rendelkezik. Téves az a hit, hogy csak
radikális jelszavakkal lehet milliókat összetartani, vagy pillanatnyi felbuz-
dulás révén szavazásra késztetni. Németországban három párt rendelkezik
többmillió választó fölött, a szociáldemokrata párt, a konzervatív német
nemzeti párt és a katholikus hívőkre támaszkodó centrum. A szocialisták
a demagógia minden eszközével dolgoznak, a német konzervatívok egyszerűen
a hagyományokra támaszkodnak és íme, e két szélső tábor mindegyikének
több mint hatmillió választója volt. Hasonló a helyzet a centrumpártban;
a centrum „tornya“ Bismarck korától kezdve mindeddig dacol az idők
viharaival. A jövő választáson a változás valószínűleg csak annyi lesz, hogy
a gazdasági elégedetlenek egy része és a kommunisták a szocialisták szava-
zatait fogják gyarapítani, amíg a német nemzeti párt néhány százezer választója
kiválására számíthat. Az agráriusok egy része elégedetlen az elért ered-
ményekkel és vagy nem fog az urnák elé járulni, vagy pedig külön paraszt-
párti csoportosulással fog megpróbálkozni. Ilyformán a szocialista párt
néhány mandátumot nyerhet és a német nemzeti párt néhányat veszíthet.
Ez az első lehetőség, amellyel komoly politikai körökben számolnak, bár
megtörténhetik, hogy a német nemzeti párt újból erősebbnek bizonyul, amint
azt hiszik és veszteségét a minimumra fogja leszorítani. Egy másik tény
is jelentős szerepet fog játszani a választásnál, nevezetesen a már hónapok
óta szuggerált hit, hogy a balpártok erősödni fognak. Valószínű, hogy a
habozok, a kétkedők és a választásokkal nem törődök jelentős százaléka
valóban balra fog szavazni. E magukban csekély eltolódások azonban már
teljesen elegendők, hogy a jobboldali kormányt egy baloldali váltsa fel,
mert például, ha a szocialisták vagy húsz mandátumot nyernének, a weimári
koalíció többségbe jutna. Németországban felette szerények a többség
fogalmának megállapításánál, a porosz Landtagban például a Braun-kor-
mánynak csak egyfőnyi többsége van, mégis már esztendők óta kormányoz.
E csodálatos jelenség magyarázata az, hogy a pártok ritkán egyesülnek
közös ellenzéki politikára, egymás bizalmatlansági javaslatait rendszerint
leszavazzák és a kormánynak nem egyszer módjában áll ellenséges mankókon
magát tartani. Voltaképpen a pártok félnek a kormányválság előidézésétől
és még kevés kormány volt, amely a nyiit színen bukott volna meg.

Még két tény fogja a jövő Reichstag képét befolyásolni, a kommunisták
térvesztése és a gazdasági párt várható szaporodása. A kommunisták man-
dátumainak száma legalább is a felére fog sülyedni. A múlt Reichstag ideje
alatt a kezdetben 45 főnyi párt tizenöt mandátumot veszített, amennyiben
egyes tagjai vagy maguktól kiváltak a pártból, vagy kiválásra kényszeríttettek.
Moszkva ugyanis nem volt megelégedve a párt vezetésével: Ruth Fischer
volt az első áldozat, utána következett e Bécsből származó vezetőnő szűkebb
környezete, több „ideális kommunista“ és egynéhány olyan, aki nem tudta
a lelkére venni, hogy mindenben Moszkva parancsait kövesse. E kiváltak,
vagy kizártak többé mandátumhoz nem jutnak és helyükbe valószínűleg
szocialisták, itt-ott demokraták és részben német néppártiak fognak kerülni.
De valószínű, hogy még a lecsökkent létszámot sem fogják a kommunisták
újból visszanyerni, bár nem lehetetlen, hogy az utolsó sztrájkok, kizárások
egyes kerületekben meglepően fogják szavazataik számát gyarapítani. Mindez
azonban a végső eredményt alig fogja befolyásolni. Természetesen a párt
meg fog maradni, a több mint egymillió munkanélküli biztos szavazata
neki. Moszkva is pénzelni fogja a választási harcot, de a kommunista moz-
galom jelentőségéből újból sokat fog veszíteni. Ezzel ellentétben a gazdasági
párt, amely inkább jobbfelé húz, jelentős mandátumgyarapodásra számíthat,
mert a gazdasági helyzettel elégedetlen polgárók szinte automatikusan
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jelöltjeire fogják szavazatukat adni. A gazdasági párt, amely politikával
nem igen törődik, felette népszerű jelszavakkal operálhat, ígérhet is minden-
féle gazdasági előnyöket annál könnyebben, mert kormányra úgy sem jut
és táborában egyesítheti a túlmagas adók ellen protestálókat, a felértékelés
áldozatait és a házbéradó ellen küzdőket: egy-két millió szavazatot.

Már e kép is mutatja, hogy az új Reichstag a várható balfelé való
eltolódás dacára, a régi lesz, új köntösben. A régi, minden új programm
nélkül. Mert a pártoknak—és ez lesz a legnagyobb baja a választási küzde-
lemnek,— jelentős, beszédes, tömegeket vonzó programmjuk nincs. A külső
politikában mindráki Stresemannt követi, a teljesítési politika, a Rajna
vidékének kiürítése, a Franciaországgal való megegyezés, a Dawes-terv
reformja volnának a főbb problémák, melyek irányában Stresemann lépéseit
az egész németség teljes bizalommal kíséri. A belső politikában az egyes
pártok ismert követelései mellett, legfeljebb az egységes Németország
ideálja fog kísérteni, de ez az idea még teljesen ködbe van burkolva és
senki sem beszél róla a megvalósítás biztos tudatában. Persze nagy ered-
mény volna nemcsak politikai, hanem pénzügyi téren is, ha sikerülne a
szövetkezett államokat úgy összekalapálni, hogy Berlinben egyesítenék az
összhatalmat és eltörölnék a sok Landtagot, a sok szövetkezett minisztériu-
mot és több mint százezer hivatalnokkal olcsóbban kormányoznák a biro-
dalmat. De, aki ismeri különösen a délnémet államokat, amelyek a múlt-
ban is rendkívül erélyesen védték állami önállóságukat és még ma is ki-
tartanak régi ideáljaik mellett, tudhatja, hogy nem lesznek kaphatók Berlin
uralma kiépítéséhez. Népszerű jelszók teljesen hiányoznak, még a lobogó
kérdése sem kísért többet. A választások tehát tisztán az ismert pártprogram-
otok keretében fognak lejátszódni, amelyek ma sem tartalmaznak többet,
mint ezelőtt öt esztendővel. Talán csak valamivel szerényebbek lettek.
A szociálisták nagy, hangzatos jelszavaik elejtésével békét és olcsó életet,
a német nemzetiek a föld népének érdekeit szolgáló gazdasági politikát,
a német néppárt üdvös kereskedelmi és pénzügyi törvényalkotást ígért és
a centrum, mint a legtisztább, a katholikus világ összes rétegeit magában
foglaló néppárt, igazságos állami és felekezeti intézkedéseket helyez ki-
látásba. Mindez nem új, és mert felette általánosságban van tartva, nem
is mond sokat. És miután a kormány természetszerűen programmot nem
adhat, hisz a Reichstag összeülése után azonnal le fog mondani, a választó,
ha már régi meggyőződése nem fűzi egyik, vagy másik párthoz, valóban
nehezen döntheti el a kérdést, vájjon merre forduljon? így azután az úgy-
nevezett nemválasztók tömege vagy meg fog szaporodni, vagy pedig az
urnákhoz késztetve, esetleg kellemetlen meglepetéseket fog okozni a pártok-
nak és a közéletnek.

Ha a külső politika nézőpontjából, amíg Stresemann vezeti a kül-
ügyeket, a választások eredménye közömbös is, mégis meg kell állapítani,
hogy a legjobban érdekelt Franciaországban kívánatosnak tartják, hogy
a nrátet nemzeti párt újból az ellenzéki kerüljön. Franciaországban az
a hit él, hogy a monarchista német nemzeti párt a reváns gondolatával
foglalkozik, és Briand a Rajmi vidékének kiürítését talán ez okból is halo-
gatja. Ha tehát bekövetkezik, hogy az új kormány erősen baloldali színezetű
lesz és hogy abban a szocialisták is részt fognak venni, akkor remélhető,
hogy a francia kormány, bárhogy végződjenek is az ottani választások, hajlan-
dóbb lesz a locarnói politika következéseit levonni, amint ahogyan az
eddig történt. Ebben az egy tekintetben a német választások kétségtelenül
befolyásolhatják a nemzetközi politikát. Hindenburg elnök feltétlen híve
lévén a nagy tömegekre támaszkodó kormányalakulásnak, balra tolódás
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esetén a szocialistákat be fogja vonni a kormányba s így az új Reichstag,
bárhogy forduljon is a kocka, akadálytalanul belefoghat munkájába.
A respublika megalakulása óta a német nép számára a bal-, vagy a jobb-
oldali kormányok működése között politikailag lényeges különbség nincs.
Akár jobb, akár bal, csak a birodalom újjáépítésén fáradozhat és a kilengé-
sek alig jelentettek többet, mint holmi adóelengedést és ama néprétegek
anyagi segítését, amelyek a kormányhoz közelebb állottak. A békés politika
ma éppúgy első feltétele a békés kormányzásnak, mint az anyagi gondok
csökkentése. Nagy állami problémák megoldásához eddig is hiányzott és
a jövőben is hiányozni fog minden lehetőség, az új birodalmi gyűlés is
tovább fog bukdácsolni a napi gondokban, mint ez már a mai parlamentek
közös sorsa.

(Berlin.) VÉRTESI DEZSŐ.

MÁRCIUSI SZEMLE.

A BELPOLITIKA márciusa ünnepies hangulattal kezdődött. 1920 már-
cius i-én választották meg Magyarország kormányzójává nagybányai

Horthy Miklóst. A politikai és társadalmi élet egyforma lelkesedéssel ünne-
pelte ennek a történelmi eseménynek nyolcadik évfordulóját. Nyolc esztendő,
közel két lusztrum, hosszú idő egy állam kormányzásában. Különösen akkor,
hogyha az állami élet irányítása nehéz és súlyos viszonyok közt válik tel-
jesítendő kötelességgé. Akik a politika kulisszatitkaiba nem látnak bele
és a könnyed kritikában lelik a kedvüket, talán sohasem értik meg, hogy
nehéz viszonyok közt, fejüktetejére állított helyzetekben micsoda ember-
feletti erő, milyen kitartás és küzdőképesség szükséges ahhoz, hogy évek
múlva elérjük azokat az eredményeket, amelyeket már az első pillanatokban
tűztünk ki magunk elé. A közvélemény az élen állóktól csodát szokott várni.
Ha az, amit tőle követelnek, nem az első kézmozdulatra, az első megnyilat-
kozásra, az első programmot adó szóra következik be, csalódottan bírál-
gatnak és kritizálnak. Pedig nagy társadalmi megmozdulások, mélyreható
tömeghangulatok ellen a legnagyobb energia sem érhet el eredményt pil-
lanatok alatt. Hosszú és szívós küzdelmekre van szükség, amelyeket meg-
vívni súlyosabb feladat és amelyekben győzni nagyobb érdem ragyogó
pillanatnyi eredményeknél. Ennek a szívós és kitartó küzdelemnek nyolc
esztendeje áll Horthy Miklós kormányzói működésének háta mögött. Nem
pillanatnyi sikerek kápráztató, de rövid életű eredményei, hanem lassú és
csendes munka tartós aratása koszorúzzák nyolc esztendő munkásságát.
Ma itt áll a nyolc esztendő előtti nyomorult és megtépett Csonka-Magyar-
ország belsőleg megnyugodva, politikailag megbékülve, államháztartásában
megerősödve, külpolitikailag pozícióhoz jutva. Van még a magyarnak önmaga
és hazája érdekében kívánnivalója elég, de jogunk van remélni, hogy úgy
a magángazdasági élet megerősödése, mint a békeszerződés terheinek enyhí-
tésére vonatkozó reményeink lassan-Iassan mégis csak teljesedésbe mennek.
A nyolc esztendő alatt elért ezen eredmények utáni lelkes ünneplés, amiben
a csonka ország március i-én fejét részesítette, egy nép szívből jövő hálájának
történelmi megnyilatkozása volt.

Ez az évforduló a politikai életben nemcsak az ünneplések külsőségeivel
vált emlékezetessé. A kormányzó maga is szükségesnek tartotta, hogy nemes
uralkodói gesztussal jót cselekedjék. Politikai amnesztiát hirdetett, — igaz,
a polgári törvénykönyv javaslatának benyújtásával kapcsolatban, — de
éppen az ő ünnepeltetésének napján. Akkor, amikor a nemzet köszönő
tekintetét feléje emelte, megbocsátással felelt elsősorban azoknak, akik éppen
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a vele szemben elkövetett bűncselekmények vétsége miatt ítéltettek el.
De ugyanakkor kegyelmet kaptak általában a legkülönbözőbb politikai
bűncselekmények elkövetéséért elítéltek is. Különös érdekességet ad
a kegyelmi elhatározásnak az a pont, amely nemcsak a büntető törvénykönyv
és a büntetőjogi tudomány értelmében politikai bűncselekménynek minő-
sített vétségekért elítélteknek ad kegyelmet, de módot ad a bíróságnak
arra is, hogy kegyelmi javaslatot tegyen a politikai természetű indító okokból
elkövetett bármely bűncselekmény esetén, ha rendkívül méltánylást érdemlő
körülményeket lát fennforogni. Ez alá a szakasz alá fog tartozni a politikai
szenvedélyeken alapuló rágalmazások és becsületsértések, továbbá a ma
aránylag ritka politikai párbajvétségek esetei. Ez alá a szakasz alá lesz vonható
a magyar politikai élet közelmúltjának egyik legtragikusabb bűncselekménye,
a frankhamisítás is, ha a bíróság nézőpontja szerint a rendkívül méltánylást
érdemlő körülményék fennforognak.

A kormányzónak politikai megbocsátást jelentő e gesztusával kezdődött
a március, néhány nappal később pedig Bethlen István miniszterelnök
vetette el a békés hangulat magvát a napipolitika arénájában. A debreceni
beszámolón ezren és ezren hallgatták a miniszterelnök szavát, de százezren
és százezren figyeltek rá az egész országban. Beszédében visszatekintett
a múltra és vázolta a jövő programmját, de beszédének a múlttal foglalkozó
fejezetei is voltaképpen a jelenre és a jövőre vetettek éles fényt. Amidőn a
miniszterelnök megállapította, hogy egy kormány működésének igazi mértéke
az, hogy milyen lendületet tudott adni az egyetemes nemzeti tevékenység-
nek, a maga részéről a kormány lendületet adó működésének eredménye-
képpen mint legfőbb érdemeként azt említette, hogy sikerült ennek a kor-
mánynak a nemzet erőit egy nagy, egyetemes nemzeti erőfeszítés érdekében
összefogni. Ez a kijelentés szokatlan élességgel tükrözi vissza azokat a célokat,
amelyekért hosszú éveken keresztül Bethlen István küzdött. Mint harcos
politikus jelent meg az új Magyarország életében. Harcolnia kellett ellenfelei
zárt falanxával szemben, de azokkal is, akik a háta mögött álltak. Ez a harcos
Bethlen István politikai csatáinak fergetegében már a kezdet kezdetén az
erők összefogásának nagy célját tűzte ki zászlajára. Emlékszünk, hogy első
politikai sikere a parlamenti többségnek különböző frakciók tagjaiból való
egybegyűjtése volt. Ezzel az első gesztusával megmutatta a követendő
utat. Nem kicsinyes haraggal akadályozni egymás munkáját, de összefogni
egy csatarendbe, ahol vállt vállnak támasztva mégis többet fog tudni elérni
a magyar, mint az egymást felőrlő belső küzdelemben. Ez az első siker
azonban csak újabb harcok beköszöntője volt. Neki, pártjának és kormányá-
nak hosszú éveken keresztül kell csaták zaján keresztül békíteni és egymáshoz
közelebb hozni a politikai pártokat. Ma Bethlen István Debrecenben
jogosan hivatkozhatott érdemére, hogy a pártharcok enyhültek, a politikai
ellentétek nem oly élesek többé, mint voltak és az ellenzékkel is elképzelhető
az egészséges együttműködés.

Vannak, akik a politikai erőknek ezt a tömörítését, a különböző fel-
fogású, de végeredményben egyet akaró politikai tényezőknek ugyanazon
munkára való egyesítését röviden Bethleni diktatúrának szokták nevezni.
Tévedésük oka obligát ellenzéki felfogásuk mellett az, hogy nem értik
meg azt a kapcsot, amely az első pillanatra heterogénnek látszó politikai
elemeket tömör egységgé összefűzi. Sem Bethlen István diktatúrám való
hajlandósága, — melynek különben nyomai sehol sem láthatók, — sem a
többséggel szemben , való erőszakoskodása — melyről senki sem tud,—
nem biztosíthatná nagyszámú pártjának együttmaradását, ha nem élne
tnindannyiukban a Bethlen Istvántól tanult és tőle átvett az az érzés, hogy
a mai Magyarországnak egységre van szüksége és nem harcokra, amelyek
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után politikai sebesültek borítják el a csatateret. Az 1926-os választások
eredményét könnyű a titkosság hiányából vagy hatósági erőszakoskodásokkal
magyarázni. Mindez azonban csak hangulatkeltés. A nagy többség,
amely Bethlen István háta mögött ül és az az országos hangulat,
amely ezt a többséget összehozta, inkább annak a lendületnek a meg-
nyilatkozása, amelyet Bethlen István kormányzása az ország tömegeibe
belevitt, az egységes, erőket összefogó tömörülés igéjének hirdetésével
és az erre irányuló politikai koncepciók lárma nélküli, de annál szívósabb
és erélyesebb, gondos keresztülvitelével. Ma, amidőn ennek a munkának
befejezéseképpen megállapítható, hogy immár az ellenzékkel való együtt-
működés lehetősége is beállott, nézetünk szerint a Bethlen-féle harcos
korszak sikerrel bezárult immár.

Következzenek most a békés együttműködés évei. Ennek alapjait a
miniszterelnök beszéde meg is jelölte, abban a programúiban, amit előadott
és amelynek pontjai közül a legkirívóbb a kivételes hatalom fennmaradt
csökevényeinek megszüntetése. A kivételes hatalom gyökerei a háborúra
nyúlnak vissza. A háború előtt és alatt alkotott egyes törvények adtak a
mindenkori kormánynak bizonyos jogokat, mellyel nehéz időbén kivételes
hatalommal biztosították az ország belső rendjét és küzdőképességét.
Ezeknek a kivételes jogosítványoknak a hatálya logikusan a háború befeje-
zésével megszűnt volna, de sajnos, Magyarország a háború után is harctér
maradt, forradalmi kitörések és úgynevezett világnézeti összecsapások
harctere. Ezért hosszabbította meg a háború utáni törvényhozás a kivételes
hatalomra vonatkozó kormányjogosultságok érvényét. A belső viszonyok
javulásával a kormányok önszántukból szüntették be a kivételes hatalmon
nyugvó intézményeket és rendelkezéseket, de egyik-másik ilyen kivételes
intézkedés mindmáig megmaradt. Alig-alig változtatják ugyan meg a normális
kormányzás képét, mégis bizonyos esetekre olyan jogosítványokat hagynak
a végrehajtó hatalom kezén, amelyeket lehet ugyan ma is jó célra felhasz-
nálni, de amelyekről elvileg feltételezhető, hogy rosszhiszemű kormány
azokkal esetleg visszaél. Ma a kivételes hatalom csak egész szűk téren áll
már fönn, s ahol fönnáll, alig vétetik igénybe. Tehát nem a praktikus élet
szempontjából bír jelentőséggel a kivételes hatalomnak kilátásba helyezett
megszüntetése, inkább azért fontos, mert helyreállítja kormányzati tevékeny-
ségünk egyensúlyát és megnyugvást kelthet azokban az ellenzéki körökben,
amelyek a politikai élet természeténél fogva mindig sanda szemmel nézik
az ily kivételes jogosítványokat.

A miniszterelnök a kivételes hatalomra vonatkozó, politikailag nagy-
jelentőségű nyilatkozatán kívül a törvényhozói részletmunka gazdag ter-
vezetét is ismertette a debreceni beszámolóban. Különös jelentőséggel
búnak a szociális törvények, amelyek előkészítését Bethlen István meg-
ígérte. Ebbe a sorba tartozik elsősorban az öregségi és rokkantsági biztosítás-
nak a mezőgazdasági munkásokra való kiterjesztése. Agrár országunk népének
nagy tömegei lesznek a törvény megalkotásával az aggkor és betegség
nyomorától mentesítve. Ugyancsak szociális jelentőséggel bú a szak-
szervezeti törvény megalkotására vonatkozó ígéret. A szakszervezeti
kérdésnek törvény útján való okszerű rendezése az egyedüli mód
arra, hogy a tőkét és a munkát, a kapitalistát és a munkást közelebb hoz-
zuk egymáshoz.

A bajokkal küzdő magyar gazdasági élet is reményt meríthet a debreceni
beszámolóból. A részvényjog reformjáról, a kamattörvény megalkotásáról
és a szövetkezeteknek hitelforrásokhoz való juttatásáról mondott szavai és
a széles koncepció, amely a külföldi piacok megnyitásáról szóló tervben
megnyilvánul, bizonyítékai annak, hogy minden váddal szemben, mégis
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csak történik valami, hogy a nyomasztó gazdasági krízis enyhüljön. Igaz-
gatási jellegű reformokat is említett Bethlen István. Beszélt a közigazgatási
reformról, a bürokrácia hibáinak megszüntetéséről és megígérte a községi
gazdálkodás új rendjének megteremtését. Politikai munka lenne tehát hosszú
időre bőven. Ha a munkaprogramm mellé a politikai élet tényezőinek békés
együttműködése is megvalósul, akkor a törvényhozás legközelebbi tevékeny-
sége alkotásokban gazdag és a törvénytár legközelebbi kötetei üdvös parag-
rafusoktól vastagok lesznek.

Bár nem tartozik a belpolitikára, még sem hallgathatunk azokról az
erőteljes és méltóságteljes szavakról, amelyeket a miniszterelnök külpolitikai
vonatkozásban mondott. Ennek a megnyilatkozásnak belpolitikai jelentősége
is van. Egy ország, amely hajlik az egykedvűségre, rá van szorulva, hogy
egy-egy bátor szó megint lüktetésbe hozza vérét, felélénkítse reménységét
és keménnyé tegye benne a hazafias elhatározást. A lémondás károgása
sok magyar energiát megbénított már, de a miniszterelnök szavai és az a
pozíció, amelyet elsősorban Apponyi Albert nagy egyéniségének követ-
keztében a genfi tárgyalások sakkjátékában elérnünk sikerült, ismét csillo-
góbbá tették a magyar szemet és határozottabbá a magyar szívet. S ez a
bizakodó hangulat a belpolitikai atmoszférának csak javára lehet.

A törvényhozás márciusi működése egy kis közjogi csemegével is szol-
gált. Az alig másfél éve megalkotott felsőházi törvény esett át az első módo-
sításon. A kereskedelem és az ipar érdekképviseletét az eredeti törvény
szerint a Kereskedelmi és Iparkamara választotta. Az a szervezet, melynek
törvényen alapuló joga és kötelessége a kereskedelem és ipar védelme, és
amely éppen azért, mert alakulását és működését törvény szabályozza, két-
ségtelenül alkalmas arra, hogy közjogi funkciót gyakoroljon. A felsőházi
törvény reformja azonban a Gyáriparosok Országos Szövetségét kívánja
felruházni a felsőház két tagjának kijelölésével és ezzel nézetünk szerint
közjogilag kissé kritizálható térre lép. Olyan testületre ruházza a felsőházi
tagok választásának jogát, amely állhat a legtiszteletreméltóbb tagokból,
amelynek vezetősége pillanatnyilag is az ország legkiválóbb szakembereiből
van megalkotva, de amelynek nincs elég szilárd szervezete ahhoz, hogy fon-
tos közjogi teendőkkel megnyugvással felruházható legyen. Közjogi fünkdót
csak olyan testület gyakorolhat, amelynek fennállása törvénnyel van biz-
tosítva, tagjainak köre kényszerűleg meg van szabva és működésének módja
önkényszerűleg meg nem változtatható. Gyakorlatilag elképzelhető, hogy
egy-egy ilyen, csak belügyminiszteri jóváhagyott alapszabályok értelmében
működő testület egy szép napon kettéválik. így a vasgyárosok vagy textil-
gyárosok is alkothatnak külön egyesületet, amely az országos szövetségből
kilép. Az alapszabályok változhatnak úgy, hogy a szövetségben csak bizonyos'
nagyobb tőkéjű vagy különleges ismérveknek megfelelő vállalatok lehetnek
képviselve és így a gyáripar egy része abból kimarad. Mi történik akkor?
A törvény szelleme mindenesetre csorbát szenved és a végrehajtásban
zavarok áűnak elő. Az alkotmány súlyos és teherbíró gerendákból van össze-
róva, abba törékeny gyufaskatulyákat beépíteni nem helyes.

Nem tekintjük tragikusnak a módosítás jelenlegi esetét, annál kevésbbé,
mert hasonló precedens már az eredeti felsőházi törvényben is van. De
ha ezen a téren tovább megyünk, beláthatatlan, hogy az áramlat hol fog
megállni. A tovább való haladás első csirái már mutatkoznak. Ami a
GyOSZ-nak jár, azt követeli az OMGE is. Az OMGE után következhet-
nek hasonló egyesületek, kezdetben tisztdetreméltóak. és nagyszabásúak,
később mindig jelentéktelenebbek, és végül teleszórhatjuk közéletünket a
közjogi szerepre áhítozó különböző többé-kevésbbé fontos szövetségek és
egyesületek tömegével, amelyekből a szakszervezetek sem maradnának ki.
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Nem kicsinyes jogi szőrszálhasogatás vezet, midőn ezeket a megállapítá-
sokat papírra vetjük. Szükséges azonban, hogy azok valahol le legyenek
szögezve és intelmül szolgáljanak a jövőre. A szóbanforgó javaslat politikai
kompromisszum eredménye volt és sorsán nem lehetett változtatni. így
is kívánatos azonban, hogy a végrehajtási rendelet szabályozza azokat az
alapvető intézkedéseket, amelyek ezen közjogokkal felruházott magán-
egyesület alapszabályaiban törvényes felhatalmazás nélkül nem módosít-
hatók, és azokat az eljárási módokat, amelyekkel a kiküldöttek megválasz-
tása történik.

Ugyancsak a közjog mezejére tartozik a Szent Korona őrzéséről szóló
törvényjavaslat elfogadása is. Monarchia vagyunk, átmenetileg király nélkül,
Koronánkat azonban szentségképpen őrizzük, mint a szebb jövendő és a
királyság tényleges újjászületésének reményt keltő, ragyogó zálogát. Indo-
kolt és magasztos gondolat tehát, hogy a Szent Korona őrzéséről ebben
az átmeneti állapotban is kellőképpen és a klenódium jelentőségéhez méltóan
gondoskodjunk, megtegyük az intézkedéseket, nehogy az ideiglenes köz-
jogi állapotra való tekintettel a Szent Korona gondjának viselésében hiátusz
álljon be.

Március havában úgy a Felsőház, mint a Képviselőház szorgalmasan
tartott üléseket. A politikailag nagyobb jelentőségű javaslatok, amelyekkel
az alsóház már a múlt hónapokban végzett, a Felsőház napirendjén szere-
peltek. Ezek közé tartozik elsősorban a numerus clausus módosításáról
szóló törvényjavaslat. Mellette és ellene kiváló egyéniségek és szónokok
egész sora vonult fel, akik a Bakhazát Dezsőtől Teleki Pálig terjedő nagy
távolságot kitöltő összes nézeteket kifejezésre juttatták. Az aggodalmas-
kodók azt hitték, hogy a javaslat ellen fognak szavazni azok is, akiknek
a benyújtott módosítás túlsók, és azok is, akiknek az túlkevés. A végén
mégis nagy többséggel határozattá emelkedett a kormány javaslata. Az
aggodalmaskodóknak nem volt igazuk, mert elfogadták a javaslatot azok
is, akik tovább szerettek volna menni, — mert örültek az első lépésnek,
amely a teljes törlés felé vezet — és azok is, akik a régi törvényt szerették
volna fenntartani, mert Örültek, hogy a megszüntetés felé nem történt
több, csak egy első lépés.

A törvénnyel szemben a liberális hangulatot legékesszólóbban Berze-
viczy Albert fejtette ki. Nézete szerint az eredeti törvény sem érte el célját,
a mostani javaslatban sem lát ugyan végleges megoldást, de elfogadja azt,
mert a módosítás mégis jobb a régi javaslatnál. A jobboldali felfogást leg-
pregnánsabban Teleki Pál gróf, volt miniszterelnök, fejezte ki. Ő a régi
javaslat fenntartása mellett tört lándzsát és álláspontjának indokolására
érdekes adatokat sorakoztatott fel, arról, amit a gazdasági élet numerus
claususának nevezett. Szerinte a gazdasági életben a keresztényekkel szem-
ben áll fenn szigorúan keresztülvitt numerus clausus s gazdasági válla-
latainknál a keresztény alkalmazottak arányszáma ijesztően csekély. A kultusz-
miniszter igen alapos indokolással fejezte be a vitát és meggyőzően mutatta
ki a javaslatnak azt az érdemét, hogy míg a diplomás emberekben mutatkozó
túltengés meggátlására kellő intézkedéseket tesz, egyúttal megszünteti a
régi törvénynek joggal kifogásolt azt az jellegét, hogy a magyar zsidókból
mesterségesen nemzetiséget teremtsen. A Felsőház végül is nagy többség-
gel fogadta el a javaslatot, igazolva ezzel a kormány álláspontjának szim-
patikus voltát az ország előtt. Politikai életünknek ez a nagyjelentőségű
problémája hosszabb-rövidebb időre nyugvópontra jutott tehát.

A Felsőház márciusi tárgyalásainak rendjén a valorizációs javaslattal
is foglalkozok) amely a Képviselőházban annyi nehéz vitára és súlyos ellen-
tétre adott okot. A felsőházi vita rövidebb és békésebb volt, már csak azért
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is, mert az ellentétek egy része a Képviselőházban levezetésre talált. Így a
Felsőház majdnem kizárólag a hadikölcsönök valorizálásának kényes prob-
lémájával foglalkozott. A múlt pénzügyi politikának nem kisebb jelentő-
ségű megszemélyesítője, mint Teleszky János, emelt szót a hadikölcsönök
valorizálása érdekében. Hivatkozott a nemzet becsületére, amely a háború
alatt ígéretekben kötötte le magát azokkal szemben, akik a hadikölcsönöket
jegyezték. Elfelejtette azonban, hogy a hadikölcsönök kibocsátása idején
a régi Nagy-Magyarország vállalt kötelezettségeket. Nem gondolt arra,
hogy a becsületbeli adósságot a mai kis Magyarország egyedül nem vállal-
hatja, hogy annak kiegyenlítésében részt kellene vennie azoknak is, akik
Magyarország feldarabolásából gazdagodtak, de akik perverz kegyetlen-
séggel fosztották ki még egyéb vagyonukból is azokat a hadikölcsöntulajdo-
nosokat, akikről nekik kellene gondoskodniok. Különben maga Teleszky
János is bizonyos sorrendet követel a hadikölcsönök valorizált kifizetése
terén. Elsősorban az eredeti hadikölcsöntulajdonosok, az árvák, a házassági
óvadékot letevők és azok kerülnének sorra, akiknek biztosítási szerződése
van. Joggal kérdezhetjük, hogy kik következnek még ezek után? Ha ezek
a felsoroltak kielégítettek, akkor már csak azok vannak hátra, akik nem
maguk jegyezték a hadikölcsönt, akik azt — nagyrészt a legújabb időben —
spekulációs célra vásárolták és alakkel szemben az államnak valóban semmiféle
becsületbeli kötelessége nincs. Éppen ez a hadikölcsönvalorizáció kérdésé-
nek igazi nehézsége. Ha meg is lenne az államnak a kellő fedezete arra,
hogy az egész vonalon valorizáljon, alig lehetne megtalálnia a kellő eszkö-
zöket a vétkes spekuláció megakadályozására. Nem lehet a valorizáció
célja, hogy olyanok jussanak haszonhoz, akik számító vásárlásaikkal talán
éppen kevéssel azelőtt fosztottak meg reászorult szegény embereket azoktól
az előnyöktől, amelyeket részükre a valorizáció jelentett volna. A kormány
a rászorultak hadikölcsöneinek honorálása terén úgyis megtette az első
lépéseket. Úgy tudjuk, a hadikölcsönökbe fektetett árvapénzek felértékelt
megfizetése terén is eredményre vezettek azok a tárgyalások, amelyeket
ezirányban még évekkel ezelőtt indított a belügyminisztérium, mint leg-
főbb gyámhatóság. Az idő fogja megmutatni, hogy a legnagyobb bajok
enyhítése után hol fognak mutatkozni még mindig komolyan fájó súlyos
sebek. Majd akkor bekövetkezendő további lépéseivel az állam fokozatosan
talán elérheti, hogy elhalkulnak és meg is szűnnek azok a panaszok, amelyek
ma jogosan hangzanak el sokak részéről, akiket a hadikölcsönök értékben
való elpusztulása valóban súlyos helyzetbe sodort.

A képviselőház tárgyalásait, nagyrészt a költségvetés általános vitája
foglalni le. A költségvetési vita kezdetének is meg voltak a maga izgalmai.
A képviselőház elnöke javaslatot tett a költségvetés és az appropriádós javas-
lat általános vitájának egyesítésére. Az ellenzék az elnökség indítványában
és annak elfogadásában törvény- és házszabálysérelmet látott, kivonult és
elhatározta, hogy a költségvetés vitájában nem vesz részt. Pedig nem volt
igaza. A törvény csak annyit fi elő, hogy a kormány köteles külön költség-
vetési és külön a költségvetés végrehajtására vonatkozó felhatalmazási javas-
latot benyújtani. A kormány ennek a kötelezettségének a jelen esetben is
eleget tett, törvénysértés tehát nem történhetett. A házszabály előírja, hogy
minden törvényjavaslatnak külön általános és részletes vitájának kell lesnie.
Szabadkezet ad azonban, és a képviselőház diszkrériójára bízza, hogy a
javaslatok általános vitáját külön-külön, vagy együttesen tartja-e meg.
A gyakorlat az együttes tárgyalásnak számtalan ilyen precedensét tudja
felmutatni. Házszabálysértés tehát szintén nem történt. Mindössze az a
kérdés marad tehát fenn, hogy a költségvetés és appropriáció együttes tár-
gyalása nem sérti-e azoknak a törvényeknek szellemét, amelyek a két javas-
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lat külön benyújtását előírják és nem ütközik-e praktikus akadályokba.
Ha a költségvetés és appropriációs törvény elválasztásának indokait kutatjuk,
vissza kell mennünk a parlamentárizmusnak a nagyközönség előtt már
körülbelül feledésbe ment régmúltjába. Valamikor ez a két vita egészen
különböző tárgyanyag körül forgott. A költségvetési vitában meghányták-
vetették a költségvetés számszerű adatait Arról vitatkoztak, hogy szük-
séglet és fedezet miképpen hozhatók összhangba, hogy a rendelkezésre
álló bevételek miként oszthatók meg méltányosan és igazságosan a külön-
böző kormányzati ágak céljai között, és a költségvetés feletti szavazással
meg lett állapítva egy egyelőre még végre nem hajtható, de objektív szem-
pontok alapján mérlegelt költségvetés. Az appropriációs vita lényege már a
mindenkori kormánnyal szemben való bizalom, vagy bizalmatlanság kér-
dése volt. Ekkor dőlt el, hogy a megállapított költségvetés végrehajtására
jogot ad-e a kormánynak a törvényhozás, viseltetik-e vele szemben annyi
bizalommal, hogy a megállapított adók behajtását és egyéb jövedelmek
beszedését reábízza. A két törvényjavaslatnak s a róluk folyó parlamen-
táris vitáknak tehát kétféle, külön anyaga volt.

Így volt ez a régmúltban. Ma azonban a helyzet európaszerte meg-
változott. A költségvetési viták ellenzéki szónokai a kormánnyal szemben
kifejezett bizalmatlansággal indokolják, ha a költségvetést nem fogadják el.
A költségvetés tárgyalása során alig-alig hallunk annak számoszlopaival
foglalkozó hangokat. A költségvetési vita tárgya politika és politika, korlát
és nyakló nélkül. Viszont az appropriációs vitában nagyon gyakran dőlnek el
számszerű költségvetési kérdések, annál is inkább, mert a legújabb gyakor-
lat szerint a felhatalmazási javaslatba gyakran oly intézkedések is kerülnek
bele, melyek a költségvetésbe valók, de onnan bármely okból kimaradtak.
A mai helyzet tehát az, hogy az appropriációs vita nem egyéb, mint a költ-
ségvetési vitának felmelegítése, az appropriáció felett való szavazás semmi
más, mint a költségvetés felett történt határozathozatal hagyományból való
megismétlése.

Régen, még élesebb politikai helyzetben is, az volt a szokás, hogy a
költségvetési vita befejezése után, az appropriáció felett a Ház egy-két szak-
szerű felszólalás árán döntött. Újabban azonban — a magyar parlament-
ben is — felhasználták az apropriációs javaslatot arra, hogy a kormány-
nak való kellemetlenkedés céljából elhúzzák a vitát. Indokolt tehát, és az
ország érdekében való, ha ezen a helyzeten segíteni akarunk. Más államok-
ban, többek közt Angliában is, régóta meghonosodott a két javaslat együt-
tes tárgyalásának rendszere. Nem lett volna tehát egy cseppet sem aggályos,
ha a Háznak erre vonatkozó határozata is érvényben marad.

Bethlen István békét hirdető debreceni beszédje után ez volt az első
alkalom arra, hogy a miniszterelnök a politikai békéről és az ellenzékkel
való együttműködésről hirdetett programmját az életbe, áldozatok árán is,
átvigye. Meg is tette. Az ellenzék viselkedése taktikailag hibás volt, mert
a passzivitás a politikában soha komoly eredményt nem hozott. Egy-egy
kivonulás a szenzáció erejével hatott ugyan néha, de ezt az eredményt is
csak akkor érhette el, ha az az ország közvéleményében erős visszhangot
keltő országos probléma ügyében történt. Az appropriáció együttes tárgya-
lásának kifogásolásával azonban aligha lehetett volna az országban hangu-
latot kelteni és így az ellenzéki kivonulás és a költségvetéssel szemben való
passzivitás már az elhatározás pillanatában kész fiaskó volt. Ha a miniszter-
elnök mégis felvette a pártközi tárgyalások fonalát és ezeken a tárgyaláso-
kon engedékenységével lehetővé tette a kibékülést, bebizonyította, hogy
debreceni szavai komolyan voltak értve. Most már csak az a fontos, hogy
a kérdés érdemében mihamarabb házszabálymódosítás intézkedjék, és a
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felhatalmazási vitának a Ház munkarendjének megbolygatására való fel-
használása lehetetlenné tétessék. És az van hátra, hogy az egész ház a
miniszterelnöknek az együttműködésre vonatkozólag immár bebizonyoso-
dott erős akaratával szemben megértőén és komolyan segítse elő az ellen-
tétiek kiegyenlítődését.

KÜLPOLITIKAI SZEMLE.

telenül legjelentősebb eseménye a Nemzetek Szövetsége Tanácsának
márciusi ülésszaka volt. Aggodalommal és bizonytalan érzéssel mentünk
oda; tudtuk, hogy a napirend két fő témája magyar probléma, s hogy —
amint Sir Austen Chamberlain az egyik ülésnapon választékos francia-
sággal mondotta — „a világ tekintete Genfire van szegezve“. Ez ugyan
lehet jó is, de lehet rossz is. Nem jó, ha vegyes érzelmekkel foglalkoznak
velünk, és ha, mint sokszor, kellemetlen elemek vegyülnek abba a híres-
ségbe, amelyre lassacskán szert tettünk. De viszont kétségtelenül előnyös,
há a magyar kérdéssel, annak nehézségeivel foglalkoznak, ha — hogy
amerikai kifejezéssel éljék — publicitást kapunk. Viszont az is kétségtelen,
hogy a magyar-román agrárper olyan kérdés, amellyel büszkén léphetünk
a fórum elé, amely jogilag megtámadhatatlan, erkölcsileg tiszta és poli-
tikailag becsületes. Ilyen ügyet lehet erővel, sőt sokszor szabad intran-
zigenciával is kezelni.

A MAGYAR-ROMÁN AGRÁRPER. Ezt a magyar-román differenciát
— eredetileg „optáns-ügy“-nek hítták — Apponyi Albert gróf hatalmas
fellépésének tudvalevőleg sikerült még a múlt év szeptemerében kiemelni
két ország viszályának ingoványából és rámutatnia arra, hogy több forog
itt szóban, mint e két ország egymáshoz való viszonya (amely különben
sincs veszélyeztetve), hogy: a Népszövetség alapelvei, alkotóelemei forog-
nak veszélyben, ha letérnek a döntőbíráskodás elvének széles útjáról és ha
nem hajtják végre a békeszerződés világos rendelkezéseit. Jogi pozíciónk
— Apponyi Albert gróf hasonlatával élve — a bevehetetlen vár erősségével
bírt; csak azt szegezték ezzel szembe, hogy mi állítólag intranzigenseknek
mutatkoztunk és nem is kíséreltük meg, hogy közvetítő indítvánnyal köze-
ledjünk ellenfelünkhöz s ezáltal politikai megértésnek jelét adjuk. Á magyar
kormány közvetlen pénzügyi tárgyalásokat javaslatba hozó novemberi
ajánlatával erről a politikai érzékről is tanúbizonyságot tett, e mellett pedig
jogi álláspontját sértetlenül fenntartotta. Ennek és a román kormány erre
küldött válaszának, amely a megegyezés lehetőségének kigúnyolásával volt
egyértelmű, meg is volt az elhatározó hatása. A román kormány azoknak a
reparációknak egy elenyésző percentjével óhajtott törleszteni, amelyek
megállapítására csak 1943-ban kerülhet a sor és amelyeknek előrelátható-
lag teljes összegére Románia szövetségeseinek — Nagybritanniának és
Franciaországnak —vannak már előre betáblázott követelései, amennyiben
ezek fizetésére egyáltalában sor kerülhet. Ennek a válasznak az erkölcsi
hatása a Tanácsnak különösen beavatott tagjaira képzelhetőkig nagy lehetett.
A gentleman nem veszi jó néven, ha valaki a más pénzével akar adósságot
fizetni.

Ilyen premisszák között indult meg a tárgyalás, abban a különös hely-
zetben, hogy az első nap senki sem tudta, a Tanács legmértékadóbb tagjai
sem, fognak-e vájjon megoldást találni és milyet. Előbb meghallgatták a
felek expozéját a helyzetről. Apponyi Albert gróf magisztrális, minden
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szónoki sallang nélkül előadott beszédének mélyenjáró nagy hatása félre-
ismerhetetlen volt. A román külügyminiszter szokott ügyes rabulisztikájával
beszélt, de modortalansága annyira elragadta, fogásait pedig már annyira
kiismerték, hogy észrevehetőleg ellenkező hatást ért el, mint szerette volna.
Nem minden erkölcsi elégtétel nélkül állapíthattuk meg, hogy a Nemzetek
Szövetsége Tanácsában 1928-ban büntetlenül nem lehet győzőket és le-
győzőiteket emlegetni. Ezt a tételt szentesítette másnap a Tanácsnak különös
ünnepélyességgel és egyhangúsággal hozott határozata, amely a vegyes
döntőbíróságnak két semleges pótbíró kijelölése által ötre való kiegészítését
javasolta és ezáltal a döntőbíráskodás útjának szabad folyást óhajtott engedni,
tehát a politikai machinációk helyébe a jog diadalát helyezte, olyan kérdés-
ben, amely nem politikai, hanem kiválóan jogi probléma.

Amióta Magyarország a Nemzetek Szövetségébe belépett, amelyben
elvben: jogilag és erkölcsileg minden állam egyenlő, először éreztük —
mint állam, mint magyarok, nem mint egyének — hogy teljesen egyenlő
„fair“ elbánásban részesítenek, hogy nem vagyunk többé „volt ellenségek“
és nem állnak velünk szemben „hűséges szövetségesek“, akik jóban-rosszban,
jogosan vagy igazságtalanul, csak egymás érdekeit támogatják. Briand
nagyszabású beszéde, amellyel éppen annyira járt az emberi megértés
völgyében, mint nagyszerű elvek hűvös magaslatán, megmutatta azt, hogyha
politikai támogatásra nem is, de az egyenlő elbánásra való jogunk elismerésére
időnként Franciaországnál is számíthatunk.

Magyarország feltétel nélkül elfogadta a Tanács ezúttal tényleg
egyhangú javaslatát, Románia képviselője pedig megtagadta az elfogadást.
Tetézte ez eljárásának a Nemzetek Szövetségével, a Tanács tizenhárom
tagjával szemben való renitenciájának feltűnő hatását még azzal, hogy
az evidens, egyes tanácstagok által aláhúzott és le nem tagadható igazsággal
ellentétben görcsösen ragaszkodik ahhoz a „teóriájához“, mintha már lett
volna a Tanácsnak egy egyhangú határozata ez ügyben 1927 szeptemberében,
melyet Románia a maga részéről elfogadott. Ignotos fallit, notis est derisui:
a tudatlanokat megtéveszti, a beavatottak számára nevetséges. Saját félre-
vezetett közvéleményén kívül ugyanis már mindenki tudja, — Stresemann
nyilt ülésen magyarázta meg neki —, hogy múlt év szeptemberében nem-
csak, hogy egyhangú határozatot nem hozott a Tanács, hanem egyáltalában
nem is határozott, csak olyan természetű ajánlást fogadott el, amelynek
alapján a két fél megegyezhetnék, a nélkül azonban, hogy a Tanács maga
ezt az ajánlást érdemében tárgyalta és magáévá tette volna. A megtévesztő
beállításra tehát a román külügyminiszternek csak közvéleményével szem-
ben van szüksége, hiszen évek óta azt hitette el otthon, hogy ez az ügy már
végleg el van intézve. Az események tehát meghazudtolták és még sokszor
meg fogják hazudtolni, mert, íme, javíthatatlanul provokálja őket; az ilyen
provokációt az emberek esetleg eltűrik, az események ellenben előbb-utóbb
bosszút állnak a vakmerőn.

A kérdésnek e részével tehát többet nem kell foglalkoznunk; a román
külügyminiszter a rosszul nevelt és elkényeztetett gyermek sértődöttségével
közölte, hogy nem fog többé részt venni a Tanács üléseiben és országával
együtt ragaszkodik ahhoz, hogy nem fogadja el a javasolt megoldást. Nyilt
kérdés marad tehát, mi fog történni a Tanács júniusi ülésén, amidőn a
román képviselőnek kormánya végleges elhatározását fog kelleni bejelen-
tenie. Mi nyugodtan nézhetünk az események elébe: a Tanács, amelynek
egyszer sikerült felülemelkednie a politikai és szövetségi meggondolásokon
s a tényleges pártatlanság magaslatára jutnia, önmagának tartozik azzal,
hogy megtántoríthatatlanul haladjon tovább az úton, amelyre nagy elvek
védelmében s magának a Népszövetségnek érdekében lépett.
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SZENTGOTTHÁRD. Méltóságteljes és bölcs megoldást talált a Tanács
a kisantant által koncentrikus lármával felfújt szentgotthárdi kérdésben is.
A hollandi külügyminiszternek, mint előadónak, elnöklete alatt tanácsi
albizottságot küldött ki — tagjai még: Chile római nagykövete és Finnország
külügyminisztere —, amely a magyar kormány által a Tanács rendelkezésére
bocsátott adatok áttanulmányozása után, ha szükségét látja, a helyszínére
polgári bizottságot emittálhat egyes pontok megvilágítására. Nekünk itt
nem volt semmi titkolni valónk, de védekeznünk kellett az ellen, hogy egy
hozzánk tévedt fegyverszállítmányból kifolyólag az invesztigációs szabály-
zatot velünk szemben érvényesítsék, amidőn erre semmi objektív ok nincs.
Hiszen ha ez lehetséges volna, ha ezt megengednők, egy percig sem lennénk
biztonságban affelől, hogy mikor zúdítja ránk az invesztigációt valamelyik
barátságos szomszédunk hasonló, mesterségesen kiprovokált ürügy alapján.
A polgári bizottság esedeges kiszállása sem szuverénitásunkat nem sérti,
sem az invesztigációs eljárással nem áll semmiféle Összefüggésben. Magyar-
ország megszégyenítéséről, amelynek sokan előre örültek, Géniben szó
sem volt. Joggal remélhetjük, hogy júniusra az egész ügy végleges elintézést
fog nyerni.

SPANYOLORSZÁG, BRAZÍLIA ÉS A NEMZETEK SZÖVETSÉGE.
A magyar ügyek mellett kevés más esemény volt a Tanács napirendjén.

A Tanács, összes tagjai felszólalásával, ünnepélyes formák között felhívást
intézett Spanyolországhoz és Brazíliához, amelyek tudvalevőleg két évvel
ezelőtt bejelentették kilépési szándékukat, felszólítva őket, foglalják el újra
helyüket a Nemzetek Szövetségében a kétéves kilépési határidő elmúlása
előtt. Spanyolország, amelynek visszatérését a francia és angol diplomácia
már előkészítette, tapintatos és önérzetes válaszban jelentette be, hogy
ősszel vissza fog térni Genfbe. Valószínűleg olyan tanácstagságot fog kapni,
mint amilyet két évvel ezelőtt Lengyelország kapott, azaz fél-állandó, három-
évenként újraválasztható tanácstagsága lesz. Brazília visszatérése már több,
mint kétséges. A nagy délamerikai köztársaság igen erősen Washington
befolyása alatt van — amint ez Havannában is kiderült —és, bár nem
valószínű, hogy a Fehér Ház a visszanemtérés irányában befolyásolná,
mégis úgy látszik, helyesebbnek találja, hogy a többi spanyol amerikai köz-
társasággal ellentétben továbbra is a duzzogó sarokban maradjon.

A TANGERI KÉRDÉS. Spanyolország e sima visszatérésének főoka
egészen más síkon keresendő: a tangeri kérdésben a hosszadalmas franda-
spanyol tárgyalások befejeződtek, Spanyolország különösen a nemzetközi
rendőrség vezetésének elnyerése által, lényegesen jobb helyzetbe jutott és
ha kívánságait nem honorálták is teljesen, különleges pozídójának meg-
felelő súllyal vehetett részt a márdus 20-án összeült új tangeri konferencián.
Amint azt e helyen múlt novemberben megírtuk: ez a tél meghozza a
tangeri probléma újrarendezését és ezzel a középtengeri egyensúly új ki-
alakulását is. A konferencia, melyen az 1923-as konferencia három részt-
vevőjén, Anglián, Franciaországon és Spanyolországon kívül, ezúttal Olasz-
ország is megjelent, hosszadalmasnak Ígérkezik, mert az elég széleskörű-
nek látszó olasz követeléseken kívül, egy sereg olyan technikai probléma
van, amely előbb szakértők által keli hogy tisztáztassék. A mediterraneum
nyugati részén kialakuló rendezés kétségenkívül hatással lesz a keleti me-
dencére is. Olaszország pozíciója előreláthatólag erősödni fog és így nagyobb
súllyal fog az Adria partjaira ránehezedni.

A BALKÁN ÉS AZ AEGEI-TENGER. A görög-román megnem-
támadási és döntőbírósági egyezmény, melyet a két ország külügyminiszterei
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éppen most írtak alá, állítólag az olasz diplomácia munkája, bár a Quai
d’Orsay is magának követeli az érdemet. Ez a szerződés az úgynevezett
Balkán-Locamót látszik előkészíteni, figyelmeztetni Bulgáriát arra, hogy
mily kellemesen fogja magát érezni, ha összes szomszédai ilyen kis hálót
fonnak köréje. Viszont az Aegei-tenger békéjét van hivatva biztosítani a
készülő görög-török egyezmény, melynek előkészületi cselekményeit Tevfik
Rushdy bey török és Michalopulos görög külügyminiszterek szintén most
Genfben követték el. Az olasz érdek és az olasz befolyás itt könnyebben
fedezhető fel, tudva a kitűnő viszonyt, mely Rómát nemcsak Athénhez,
hanem Angorához is fűzi.

BIZTONSÁG ÉS LESZERELÉS. Amilyen ijesztően termékeny volt
papírértékű és levegővel bélelt szerződésmintázatok kigondolásában a
Benes elnöklete alatt majdnem három hétig működött Biztonsági Bizott-
ság, olyan tökéletes fiaskóval és disszonáns hangzavarban végződött a
Leszerelési Bizottság ötödik ülésszaka. Mégis azt hisszük — hasznos volt,
és a szovjet hazug, propagandisztikus célzattal bedobott általános sürgős
leszerelési prepozíciójának és megbontásra irányuló egész tevékenységének
is megvolt az a nem várt kontrasztszerű hatása, hogy a tárgyalások hangja,
ha talán néha kellemetlen volt is, őszintébb lett. A pozíciókat nem lehet
most már fedve tartani: a németek Versailles-ban a leszerelés kérdésében
javukra aláírt váltót, melyet Locamo megerősített, mint erkölcsi hitelezők
prezentálják és legalább is részbeni honorálását kívánják. Erélyes fellépé-
sük éles visszhangokat váltott ki a francia sajtóban, de a kormányok kétség-
telenül kezdik belátni, hogy a leszerelési problémát ki kell rántani a tech-
nikai tárgyalások mocsarából; ezt az eminensen politikai kérdést nem szabad
a katonák kezén hagyni: olyan ez, mintha az alkoholtilalom behozatalának
kérdését pálinkamérők és borkereskedők konferenciájára bíznák. A szep-
temberi közgyűlés ebből a szempontból mozgalmasnak Ígérkezik, bár Strese-
mann nyomatékos fellépésének inkább bel-, mint külpolitikai oka van; a
választásokra való tekintettel nem játszhatták tovább az ártatlan szem-
húnyás játékat. És így túlsókat e téren sem az Assemblée-től, sem az idő-
től nem szabad várni.

FRANCIA ÉS NÉMET VÁLASZTÁSOK. A francia kamara és a német
birodalmi gyűlés szinte egyidejűleg mentek széjjel; a Palais Bourbon lakosai-
nak választása április utolsó hetében fog lefolyni — ott tudvalevőleg ismét
a kerületi rendszer lépett életbe, tehát pótválasztások is lesznek, — míg
Németország május 20-án választ s „megnézi magának“ előbb, mit csinál-
tak a franciák.

A FRANCIA-AMERIKAI BÉKEPAKTUM. Briand Kellogghoz inté-
zett terjedelmes válaszának alapelveit a hatalmak Genfben a kulisszák
mögött gondosan megvitatták. Elhatározásuk odairányult, hogy rendkívül
barátságosan kell felelni, a megbeszélések folytatására elegendő alapot
nyújtani, javasolni a békepaktum érvényének kiterjesztését a világ összes
államaira, nemcsak a nagyhatalmakra, mint Kellogg oly kevéssé „demo-
kratikusan“ proponálta; a legutóbb előtérbe került francia javaslatot, hogy
a háború elítélését csak a támadó háborúra korlátozzák, Briand teljesen
elejtette, talán, mert úgy vélik, az a fenntartás, hogy a paktum annak bár-
mely megszegőjével szemben automatikusan érvényét veszti, elegendőnek
tekinthető ahhoz, hogy az új általános szerződés a népszövetségi egyezmény-
okmánnyal ne jöjjön ellentétbe. Az egész diplomáciai csevegés főcélja azon-
ban az Egyesült-Államokat Európához és a Népszövetséghez közelebb hozni.
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MUSSOLINI, ROTHERMERE ÉS A REVÍZIÓ. Rothermere lord fárad-
hatatlan szívóssággal vezeti tovább akcióját: azzal, hogy Mussolinit a
magyar néprajzi határok, sőt majdnem a földrajziak... mellett megszóla-
lásra, határozott államférfiúi nyilatkozatra bírta, a trianoni revíziós akciót
a publicisztika raktárából már félúton átvitte a kancelláriák íróasztala felé.
Nem lehet azonban eléggé óvni közvéleményünket attól, hogy túlvérmes
reményeket tápláljon s a gyors teljesülés illúziójában éljen. Mennél nagyobb
hullámokat ver, annál nehezebb lesz a probléma: kiszélesedik és mindig
több érdeket érint. Óriási eredmény, hogy idebent és különösen testvéreink-
nél a határokon túl, a csüggedés megszűnt. Remélhetünk, mert nem pusztít-
hatnak el; gránitba harap, aki magyart akar enni. Ezt tudták, akik meg-
kísértették; megtudta most az egész művelt világ; raktározzuk el ezt az
eredményt és várjuk türelemmel a folytatást. A vetés nő a hó alatt.

OTTLIK GYÖRGY,


