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ÚJ KÖNYV A HÁBORÚS FELELŐSSÉGRŐL

BARNES ÉS FAY könyvei után megjelent egy harmadik amerikai író,
Bemadotte E. Schmitt, chicagói egyetemi tanár kétkötetes munkája

a háborús felelősségről.1
Bames őszintén a központi hatalmak oldalára állt volt, Fay sem tit-

kolja, hogy jóakaró velük szemben. Schmitt ridegen részrehajlatlan akar
maradni, de az antant-hatalmakkal való rokonérzése nyilvánvaló. Könyvé-
nek befejezése előtt európai körutat tett, meglátogatta a nyugati államokat,
Londont, Párizst, Berlint; Prágán át hozzánk is eljött és a magyar Kül-
ügyi Társaságban előadást tartott a háborús felelősségről. Előadását nem
fogadták szimpatikusán. Tisza István szerepét a miniszteri felelősség
rideg, angolszász felfogásával ítélte meg s a társaságban idegennel szemben
kevéssé nobilis éles és gúnyos megjegyzésben részesült. Mi már az ellen-
kező véleményt nem bírjuk elviselni. Schmitt azonban meghallgatta magyar
barátainak komoly felvilágosításait, ajánlólevelükkel felkereste Berchtold
volt külügyminisztert, aki szívesen fogadta s mikor hazatért, könyvének
kéziratát revideálta és rajta változtatásokat eszközölt.

Ez a könyv magyar vonatkozásának eredete.
A kétkötetes munka, mint Schmitt előszavában írja, főleg az 1914

júliusi krízissel foglalkozik. A munka tárgyának és céljának e szűk körre
való szorítása kár volt, de hát ez volt munkaprogrammja. Az állami levél-
tárak anyagainak kiadása, a sok háborús emlékirat megjelenése ma már
eléggé tisztázta az 1914 júliusi eseményeket s Európa nagy átalakulásának
szempontjából ez nem is fontos. Célzatos dolog volt a háború kitöréséért
a felelősséget a háborút megelőző egy-két hónap eseményeiben keresni s
azt a háborút vesztő államok nyakába akasztani. Látja ezt Schmitt is.
„Lehet, hogy a történelem ítélete az lesz“, — írja a könyv első fejezeté-
ben — „hogy a háborúnak jönni kellett, mert a század kezdetén Európa
olyan súlyos problémákkal volt terhes, amelyeknek megoldására semmi
kilátás nem volt.“ De ha ez így van, ha a háborúnak jönni kellett, akkor
nem azt kell keresni, hogy kinek a kezében dördült el az első fegyver, ha-
nem azoknak a súlyos problémáknak az eredetét és hatását, amelyek meg-
oldást követeltek s amelyeknek megoldása egész Európa kötelessége volt,
de „megoldásukra kilátás nem volt“. Gondoljunk csak a balkáni kérdésre:
Törökország volt-e ott egyedül felelős?

De a „háborús felelősség“ historikusai bele hagyták magukat szorí-
tani a versailles-i szerződés hamis és bosszúálló fogalomkörébe $ ahelyett,
hogy a háború igaz „eljövetelét“ — the coming of the war —, a világháborút
felidéző okokat, az objektív előzményeket, eszmeáramlatokat és politikai
törekvéseket keresnék, amelyek szubjektív kontrolion felül állva, kikerül-
hetetlenül államközi és társadalmi összeütközésekre, háborúra kellett hogy

1 Bemadotte E. Schmitt: The Coming of the War, 1914. (Scrivner’s Sons,
London, I—II.)
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vezessenek, mert más eszköz és szerv a megoldásra nem volt, — ehelyett
szubjektív eseményekre, egyének és államok napipolitikájára koncentrálják
kutatásaikat s nem az eszmék fejlődésének és kikerülhetetlen összeütközé-
sének, hanem külügyi hivataloknak és egyéneknek tulajdonítják a felelős-
séget és munkájukkal elismerik a versailles-i szerződésnek azt a hazugságát,
hogy a világháború előidézésében egyesek vagy államok és népek volnának
felelősségre vonhatók s a felelősség nem az egész európai politikát és civili-
zációt terheli.

Schmitt, mondom, sajnos, nem ennek a nagy problémának a kikuta-
tását érti könyvének címében a „háború eljövetele“ alatt; mégis munká-
jának első fejezetei értékes útmutatást nyújthatnak eljövendő íróknak,
akiknek célja egyszer már nem a „felelősség“ megállapítása, hanem való-
sággal a háborúhoz való megérkezés genezisének megírása lesz.

SCHMITT SZERINT Európának azok között a súlyos problémái között,
melyek a háborúhoz vezettek, különösen kettő emelkedik ki: a demokra-
tikus kormányzatra való törekvés és a nemzetiségi eszme térhódítása. Saj-
nos, erről csak bevezetésképpen szól. Csak futólag jegyzi meg, hogy a
XIX. századbeli Európában Oroszországot (és Törökországot?) kivéve,
megbukott az autokrácia és beállott az a hatalmas indusztriális forrada-
lom, amely a gépek mind szélesebbkörű alkalmazásának volt az ered-
ménye.

Látszólag e demokratizáló irányzat nyugalmat és jólétet teremtett,
de a mélységben erők működtek, melyek aláásták az európai civilizáció
szolidaritását. „Szerencsétlenségre“ — ez Schmitt kifejezése — a fran-
cia forradalom nyomában egy új gondolat, a „nemzetiségi eszme“ támadt fel.

„Papíron“, írja Schmitt s minket egész munkájának következő pár mon-
data érdekel legjobban, mert ebben van a mi mentségünk a ,felelősség‘ alól,
„a nemzetiségi elv, melynek értelmében a szívük egységének és érdekeik közös-
ségének tudatában lévő népek egységes kormányzat alatt kell hogy éljenek,
pompás formula volt, különösen, ha az illető kormány a kornak megfelelő
demokratikus törekvéseket is kielégítette. De a praxisban nem bizonyult
minden nehézség megoldójául és a népek közötti béke garanciájául, úgy amint
azt kezdetben remélték, hanem méreg volt, amely sok európai kormány gyö-
kerét pusztította és mérgezte meg viszonyaikat. Mert szerencsétlenségre föld-
rajzi követelmények, történelem eseményei, háborús szerencse és államférfiak
tetszése területeket teremtett vagy hagyott meg, melyeken ez az elv nem
érvényesülhetett. A Rajnától a Kaukázusig és a Balti-tengertől a Közép-ten-
gerig a politikai határok erős vagy kevésbbé tiszta nemzetiségi határokat vág-
tak keresztül. A múltban nem képezett a népek számára feltűnő jelenséget,
hogy idegen kormányok alatt éljenek, amint azt Olaszország és a Balkán tanú-
sította. De a huszadik században népek milliói támadtak fel az ellen az ano-
mália ellen, amelyet a francia forradalom előtt őseik nem tekintettek annak,
annál inkább, mert az idegen kormányok, tévesen vagy éppen elferdítve fog-
ván fel a nemzetiségi eszmét, azzal szemben elnyomóan vagy legalább is meg
nem értően viselkedtek. Elméletileg, lévén az állam szuverén, kormány és
állampolgár viszonya nem lehetett nemzetközi szabályozás kérdése. De tény-
leg másképpen volt.

Németország, az Osztrák-Magyar Monarchia, Oroszország és a Balkán
népei nem elégedtek meg azzal, hogy reformokat követeltek saját kormányaik-
tól s tették ezt mind növekvő erővel; államaik határain túli népekre és kor-
mányokra kezdtek tekintgetni, hogy bajukban azok segítsenek: kormányokra,
melyek saját kormányukkal szemben ellenségesek voltak és rokon népekre,
melyektől önkényesen alkotott határok választották el őket.

Az ilyen intrikák aztán, melyek gyakran a hazaárulás határain jártak,
csak több elnyomást okoztak, ami viszont növelte az elnyomottak elégedet-
lenségét.

E circulus vitiosusból nem volt menekvés.
Konzervatív Németország, obszkurus Ausztria és autokratikus Orosz-

ország nem volt hajlandó, hogy az otthoni harmónia érdekében engedménye-
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két tegyen, vagy barátságos szomszédi viszony érdekében területekről mond-
jon le. Francia- és Olaszország pedig nem akart lemondani faji rokonainak
felszabadításáról német és osztrák uralom alól.

Az eredmény kétségbeejtő volt.
Nemcsak az történt, hogy Francia- és Németország, Ausztria és Olasz-

ország, Ausztria-Magyarország és Oroszország viszonyát az elégedetlen népek
fölötti uralom miatti keserű versengés szabta meg, hanem az, hogy egyfelől
a birtokló államok integritásuk megóvása érdekében, másfelől az elégedetten
szomszédok állig felfegyverkeztek s túlzott fegyverkezésük a háborút ha nem
is tette teljesen kikerülhetetlenné, de nagyon nehezen elkerülhetővé.“

Kell-e ennél világosabb, — ha az európai szituációt nem is minden
vonatkozásában tisztán látó megállapítása a helyzetnek!

Van a tizenkilencedik században egy hatalmas probléma, a nemzeti-
ségi kérdés, amely megoldást követel, de amellyel szemben áll és megoldá-
sát lehetetlenné teszi annak a századnak egy másik hasonlóan hatalmas
koncepciója: a történeti határok közé szorított államok szuverénitásának
fogalma. E két ellentétes eszmeáramlatot a XIX. század a világháború
előtt is mindenütt fegyverrel egyeztette ki, a görög, a német és olasz egy-
ség megalkotásában és az olasz, szerb, román, esdi irredenta megoldását
sem képzelte senki referendum útján.

Kit terhel hát e kérdéseket jól vagy rosszul megoldó háború kitöré-
séért a „felelősség“: azt, aki Ferenc Ferdinándot lelövette, vagy aki első-
nek izent háborút? azt, aki határmenti rokonnépével akart egyesülni, vagy
amelyik állam területi integritását védelmezte? Egy egész század leghatal-
masabb problémájának nagyságát mérlegdve, csaknem nevetségesnek tűnik
fel az a nagy buzgalom, amellyel Clémenceau bosszúálló bomirtsága nyo-
mában kötetszámra keresik, hogy mdyik állam mobilizált döbb.

MÉGIS valamennyire érdekel, hogy a háborút közvetlenül megdőző
események világosságában Schmitt hogyan tünteti fel a Monarchia és azon
belül a magyar politika felelősségét, ami szorosan összefügg Tisza István
állásfoglalásával.

A Külügyi Társaságban tartott előadásában Schmitt meglehetős heves
bírálatban részesítette Tisza magatartását, aki kezdetben bátran ellene
szegült Berchtold háborús politikájának, de pár nap múlva, mikor a meg-
győződésével ellenkező politika érvényesült, ahelyett hogy saját politiká-
jának bukásából levonta volna a konzekvenciát és lemondott volna, beadta
a derekát és belenyugodott az erősebb eszközök igénybevételébe, a háborúba.

Mint előbb említettem, e rideg felfogásából magyarországi tartóz-
kodása után engedett.

Mi lehetett Tisza fordulásának az oka? — kérdezi.
Az általános helyzet — mondja — nem változott és Tisza nem volt

gyönge, befolyásolható ember. Erős, hajlíthatatlan kálvinista volt s nem
hiányzott politikai bátorsága, s mindig kész volt, hogy meggyőződéséért
küzdjön: a monarchia leghatalmasabb személyisége volt. Schmitt négy
körülményben keresi nézetének megváltoztatását.

Elsősorban az uralkodó nem vette figyelembe dőterjesztéseit, sem
választ nem adott reájuk, sem audienciára nem hívta, hanem „ad acta F. J.“
irattárba kerültek. Persze, Tisza erre lemondhatott volna, — jegyzi meg
Schmitt — de ez csak teljesen szabad kezet adott volna Berchtoldnak.

Tisza felfogására, másodsorban, bizonyosan nagy befolyással volt a
Magyarországon folyton növekvő sovén hangulat. Emberi vonás részéről,
hogy inkább az árral, mint az ár ellen úszott.

Bosszanthatta a szerb államférfiak, különösen Spalajkovics és Jovano-
vits hangja és a szerb sajtó magatartása s fontos faktor volt a vezérkari
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főnök, aki folyton sürgette, hogy ok nélkül való diplomáciai tárgyalások-
kal ne kockáztassák a katonai sikereket.

Végül ott volt a német befolyás. Berchtold állandóan azt magyarázta
Tiszának, hogy további tárgyalás Szerbiával a monarchia gyengeségét
árulná el Németország előtt.

„Tisza volt az, aki állandóan mérsékletre intett, de mindennap jobban
és jobban megerősödött meggyőződése, hogy a monarchia végre döntő el-
határozásra kell hogy jusson, hogy bebizonyítsa létjogosultságát és a dél-
keleti állapotok eltűrhetetlenségét “.

MINDAZT, AMIT SCHMITT a monarchia háború előtti politikájáról
ír, a következőképpen foglalja össze:

A monarchia politikájáról nehéz igazságos és részrehajlatlan ítéletet
mondani. A monarchia államférfiai, úgy látszik, őszintén azt hitték, hogy
a Belgrádból eredő propaganda veszélyezteti az állam integritását és
emögött, ha nem is hajtóerőként, de mint erős támaszt ott látták Orosz-
országot. A szerb—orosz törekvéseket joggal tekintették sorsdöntőnek a
monarchiára nézve s jogosan törekedtek annak megakadályozására. A trón-
örökös meggyilkolásával elkövetett provokációval szemben szükséges és
igazolt volt a gyors és hatékony fellépés. Az alkalom megragadása, hogy
Szerbiával elintézze a monarchia dolgát, nem tagadható, nemcsak érthető,
hanem természetes is volt.

Másfelől úgy látszik, hogy az osztrák és magyar államférfiak sohasem
értették meg, hogy Szerbia ellenségessége és a délszláv nyugtalanság saját,
generációk óta tartó kül- és belpolitikájuk eredménye volt. Ezt a felelős-
séget sohasem akarták vállalni. Pedig ez alapvető. Ha Szerbia provokálta
a monarchiát, az utóbbi viszont súlyos méltánytalanságokat követett el a
szomszédos királysággal s a Habsburg-politáka végcélja a szerb királyság
megsemmisítése volt.

Mindennek mérlegelése a következő ítéletre vezet:
Jóllehet Ausztria-Magyarország egy elviselt politikai szerkezet volt,

melyet belső villongások és külső veszedelmek fenyegettek, mégis fennállt
mint nagyhatalom, régi presztízsében s kormánya jogosult volt, hogy
Szerbiától elégtételt követeljen. Elvben ez így van. De bosszúvágyuktól
és kétségbeesésüktől vezettetve, a monarchia vezetői minden belátásukat
és józanságukat elvesztették. A német követ figyelmeztette őket, hogy
„Ausztria-Magyarország nem egyedül van a világon és kötelessége, hogy
az egész európai helyzetre tekintettel legyen“ s ők tudták, hogy a dolog
élére állítása európai háborúra vezet. De ezzel nem törődtek, lekicsinyel-
ték, ellene szegültek: s bármily oldalról tekintsük ezeket, felelősségük
nagy. Az első két esetben ostobaságot cselekedtek, ami politikában meg-
bocsáthatatlan; utóbbi esetben a sorsot hívták ki. Ha remélhették volna
is, hogy akciójuk elszigetelten marad, tudhatták, hogy nagy veszéllyel jár.
Ilyen körülmények között a felelősség mértékét az elvetett kocka eredménye
vagy bukása méri.

BERNADOTTE SCHMITT KÖNYVÉVEL nincs miért perbe szállni.
Ő komoly és őszinte barátja a magyar nemzetnek. Hogy a legjobb igye-
kezető és legképzettebb amerikai emberrel is megesik, hogy hosszú tanul-
mányozás után sem bírja a mi helyzetünket, nemzetiségi viszonyainkat s
államunknak abból folyt politikáját megérteni, azt az amerikai levegőnek
és gondolatvilágnak kell hogy tulajdonítsuk.

Minket ez ne aggasszon. De ezek a dolgok mutatják, hogyha mi egy-
általában tulajdonítunk valami jelentőséget a „felelősség“ kérdésének, hogy
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A MŰVÉSZET ÉS A KÖZÖNSÉG ÚJ VISZONYA

A MAGYAR SZEMLE júliusi számában Genthon István érdekes tanul-
mennyire eljött az ideje annak, hogy ott keressük a felelősséget, ahol iga-

zán megkaphatjuk s minél előbb hozzáfogjunk annak a munkának az el-
végzéséhez, amelynek körvonalait Szekfű Gyula vázolta meg „Trianon
revíziója és a történetírás“ című cikkében.
mányban vizsgálta az új művészet és a közönség viszonyát, azt a
jelenséget, hogy napjainkban az ellentét a haladó művészet és a közízlés
között oly nagy, aminő még sohasem volt, hogy a közönség széles rétegei
teljesen értetlenül, sőt ellenségesen állnak az új művészet alkotásaival
szemben. A válság okát igen mélyre tekintve és találóan állapítja meg
magában a művészet jelenkori fejlődésében. Megállapításait érintetlenül
hagyva, szeretnék itt még egy másik mozzanatra is rávilágítani, melynek
alighanem szintén szerep jutott e viszony kialakulásában. Ez nem immanens
művészet-történeti mozzanat, hanem általános kultúrtörténeti és társadalom-
történetijelenség. A művészet és a művészek, meg a közönség közt beállott új
viszony ez, s összefügg az újkori demokratikus fejlődéssel és a közművelt-
ség határainak kiterjedésével, mely két körülmény folytán a művész társa-
dalmi helyzete gyökeresen megváltozott.

Az újkorig a művész az úgynevezett nagyközönségtől meglehetősen
elszigetelten élt. Egyrészt a gazdasági javak elosztása, másrészt a köz-
műveltség szűk köre folytán a művész közönsége kevesekből állott. E mel-
lett a rendkívüliség bélyegét viselte homlokán, mely megkülönböztetett
helyet biztosított neki az emberi társadalomban. Ez a megkülönböztetés
kétértelmű volt, mert nemcsak az isteni mania-nak kijáró tisztelet formá-
jában jelentkezett, hanem a mania rosszértelmű jelentését is alkalmazták
vele szemben s lenézésben vagy elnézésben részesítették. De minden-
esetre valami különös istenteremtését láttak benne, gyökeresen másfélét,
mint a „rendes“ emberek. A közönség kevésszámúságát nem dönti meg
az, hogy a művészek nagyrészt középületek díszítésére fordították tehet-
ségüket, tehát alkotásaik az egész lakosság szeme elé kerültek. Nem, mert
az a népréteg, melynek e közrendelések irányításába beleszólása volt, mindig
kevesekből állott, gyakran egyenesen néhány vagy éppen egyetlen sze-
mélyből, „tömegnek“ egyáltalában nem mondható, tehát igen szűk körre
korlátozódott a művészet igazi, sorsára irányítólag ható közönsége. Ennek
következményeként a művész és közönségének viszonya személyes volt.
Állandó személyes érintkezés állott fenn köztük, minek következtéből a
közönség és a művész ízlése, esztétikai felfogása nem távolodhatott el egy-
mástól mélyen és tartósan, a személyes viszonyban az együttműködésnek
valamelyes formája is kialakulhatott, $ a közönség befolyásában nem a
tömegízlés érvényesült, sőt nagyjában semmiféle tömegpszichológiai jelen-
ség sem jutott szóhoz. A művész és közönsége közt a művészeti művelt-
ség tekintetében sem volt számottevő különbség, közönsége nagyjából
igazi műértőkből állott, a közvéleményt — mely, ismételjük, igen szűk
körre szorítkozott — legalább is ezek irányították. Mind e körülmények
közt a művész és közönségének a viszonya egyenletes, jóakaratú és emel-
kedett volt. S még valamit tegyünk hozzá, — azt, hogy a vezető, az a fél,
amelyikre a másik hallgat, elismerten a művész. Itt jut szerephez a művész
különleges társadalmi szerepe, az a pozíció és reputáció, mely a köztudat-
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ban részéül jutott. Még ha nem tartották is „rendes“ embernek, s vala-
hogy a társadalmon kívül, de gyakran a társadalmon felül helyezkedhetett
el, akkor is megillette az az előjog, hogy a művészet elismert értője, kérdé-
seiben az ítélőbíró ő legyen, „az ő dolga az“, tehát a rendelők rá hallgat-
tak művészeti dolgokban, noha igazán műértők voltak, vagy talán éppen
azért is. Természetesen most csak általánosságban beszélünk, s csak álta-
lánosságban mondjuk azt is, hogy az újkori demokrácia és a közműveltség
körének kiszélesedése előtt művészeti dolgokban a művész volt a hang-
adó, a közönség utána ment, vele vitába nem szállott, vele szemben a saját
ízlését nem akarta érvényesítem. A közönség hitt a művészben, — így volt
ez nagyjában, jóllehet számos példáját ismerjük az ellentétes jelenségnek is,
ám azok inkább csak múló és elszigetelt esetek. Ilyenformán a művészet
fejlődésével szükségszerűen fellépő elvi viták az igazán illetékes fórumok
előtt folytak le és dőltek el: maguk között a művészek között, a szakértelem és
tárgyilagos meggyőződés garanciái mellett. Természetesen személyi motí-
vumok nem maradhattak ki e küzdelmekből sem, de az igazi művészember
személyisége és elvi meggyőződése oly szorosan összeforr, hogy személyi
érdekek és elvek sokkal ritkább esetből választhatók szét a művészet éle-
tében, mint a köznapi életben, s e személyek közti harcok sokkal személy-
telenebbek voltak, — miután pusztán a művészek zárt társadalmában
vívattak meg — mint a maiak a személytelen tömegek között. Minden-
esetre sokkal nagyobb szerepe volt benne a művészet lényegének, a tiszta
esztétikum érdekének, mely elevenen élt ezekben az alkotó férfiakban, és
pedig személyiségük középpontjában, nem csupán perifériáin egyéb, fon-
tosabb érdekek mellett, mint a mai tömegeket alkotó egyik vagy másik
egyénben.

A demokrácia és a népnevelés a közműveltség kiterjesztésével lényeges
változást hozott létre a művész és közönsége viszonyában. A művész el-
vesztette reputációját és benső függetlenségét, mindamellett, hogy látszó-
lag megszűnt a „hatalmasok szolgája“ lenni és helyet nyert a polgári társa-
dalomban azáltal, hogy az ő mestersége is beletagolódott az általános ipari
és kereskedelmi életbe. Hogy e gazdasági élet szabad versenye milyen
demoralizáló hatással volt mind a művészeti termelés, mind a művészek
karakterének az alakulására s ezzel együtt a művészet méltóságára, eléggé
ismeretes. Ekkor kezdődik a művész romantikus harca a filiszter ellen,
telve mélységes keserűséggel és torz fegyverekkel. E harcnak rendkívül
káros hatását magára a művészre mint típusra, jellem s különösen szo-
ciális érzés tekintetében, érdemes volna egyszer alapos vizsgálat tárgyává
tenni. Mert a filisztemek természetesen nem ártott, ez közömbös maradt
a harc epizódjaival és kimenetelével szemben, a harc inkább ellene, mint
vele folyt s szerepe passzív, de annál rombolóbb hatású volt. Abban állt,
hogy szemében a művész elvesztette egykori reputációját, hitelét, a művészbe
vetett hit kihalt a műértők körének helyét elfoglaló nagyközönségből.
Bármily különösnek is tetszik, — s távol legyen tőlünk, hogy e történeti
jelenség felett, mely a népművelés nemes szándékából fakadott, ítéletet
mondjunk, annál is inkább tartózkodunk a kritikától, mert még nem haladt
végső konzekvenciáig a folyamat — mondom, bármily különösnek tetszik,
ezek a nagy mértékben kedvezőtlen tünetek mind a műveltség körének
kiterjedésével jártak szükségszerűen együtt. A műveltség általánosabbá
vált, összehasonlíthatatlanul szélesebb néprétegekre terjedt ki, de egyben
az átlagos műveltség színvonala sekélyebbé is lett. Az igazán, mélyen
műveltek köre változatlanul kevesekre szorítkozik. A műveltnek nevezett
osztály felhígult és tömeggé alakult. Ezzel együttjárt egyrészt az, hogy a
műveltség mibenlétének egyértelmű fogalma lassanként szétbomlott és
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igen különböző meghatározásokban terültek elemei egymással szembe,
aminek feltétlenül be kellett következni, amikor a régi előkelők körülbelül
egyforma foglalkozású és életmódú osztálya helyére a legkülönbözőbb
foglalkozású és származású osztályok művelt társadalma lépett. Másod-
szor: az eddigi műveltek osztálya körülbelül egybeesett a gazdagokkal,
vagy legalább is azokkal, akik az élettel nem állottak olyan nehéz és minden
erőt igénybe vevő küzdelemben, mint az új művelt nagyközönség nagyobb
tömegei. Tehát amazok több szabad energiával közeledhettek a kultúra,
az igazi kultúra teljessége s így a művészet felé, s vegyük ehhez még hozzá,
hogy foglalkozásuk is olyan volt, hogy az energia szabadabb, a művészettel
rokonabb akciókban próbálhatta és edzhette erejét.

Az új műveltek élete nagyjában kicsinyes és kemény, a szabad ver-
seny malmában őrlődő. Teljes képtelenséggé vált, hogy a nagyközönség
elmélyedjen a kultúra hagyományaiban, méginkább hogy eleven élete
alakulásaiban otthonossá tegye magát. A művészet kiesik érdeklődése
középpontjából, élete perifériáira szorul, de mégis görcsösen ragaszkodik
a hozzá való jogához, életének mégis szerves részévé teszi, ám egészen
sajátos és valljuk meg igen méltatlan formában. A művészet „szóra-
kozása“ lesz, de nem a fölös energia játékos levezetése, hanem a kifáradt
erő pihenése az élet mindennapjai között és a fantázia kárpótlása, a „nagy
élet“ ábrándképeivel való csitígatása e mindennapok szürkeségében.1 De,
harmadszor, e műveltek műveltsége részint gazdasági helyzetük, részint
osztályuk tradiciótlan újsága folytán csak félműveltség, a félműveltség
tudákosságával és önteltségével. Ez a körülmény a döntő abban, hogy
a művész eddig élvezett korlátlan, szuverén hitelét művészi dolgokban
elvesztette. Nem volt elég, hogy az új közönség bizonyos, a művészeten
kívülálló igényekkel lépett fel sokkal nagyobb mértékben, mint bármikor
eddigelé, — a most jelzett szórakoztató szerepre gondolok, — de a fél-
műveltség önteltségével abba a hitbe ringatta magát, hogy mint szakértő
jogosan emel igényt, jogosan próbálja akaratát, ízlését a művésszel szem-
ben érvényesíteni. Kompetenciát követelt a művészet dolgaiban. Ennek
a következménye mélységesen romboló hatású volt. A többségi elv, a
tömegek kompetenciájának a kérdése az élet bármely területén is koránt-
sem lezárt probléma, jogosságát nem egy tudományos érv és gyakorlati
tapasztalat vonja kétségbe. Az pedig egészen kétségtelen, hogy a szellem
legmagasabb dolgaiban, így a művészetben is, ez az elv egyáltalában nem
alkalmazható, itt a nép szava egyszerűen csak a nép szava, nem az alkotó
szellemé, tehát semmi kritikai joga nincs. A műveltség kiterjedésével, az
úgynevezett műveltek körének a felhígulásával, műveltségük sekélyességé-
vel éppen ez az igazság homályosuk el. Művészeti dolgokban — de sok
egyébben is — mindenki szakértőnek tudja magát, s úgy is lép fel. így
született meg a Közönség, az ezerszemű szörny fantómja a megfélemlített
művészek világában. S új társadalmi és gazdasági helyzetükben kényte-
lenek is voltak respektálni szavát. Szerencsére lázadók mindig akadtak,
s így a művészet fejlődése — heroikus erőfeszítéseken keresztül, melyek
igen sok jobbravaló energiát emésztettek fel a művészeti alkotáson kívül
fekvő területeken — mégis tovább folyhatott a maga immanens irányá-
ban. De ne folytassuk ennek a fonálnak a követését. Csupán az új mű-
vészet és a közönség közízlése közti ellentét forrásainak megvilágításira
vázoltuk itt a művész és a közönség új viszonyának alakulását, a Genthon
István tanulmányában feltárt okok mellé.

1 Lásd ehhez Joó T.: A „könnyű művészet“ szociológiájához. Társadalom-
tudomány 1930. 420. sk. ii.
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A tömegízlés, tehát egy selejtes esztétikai princípium előtérbe nyomu-
lása és a tömegműveltség ama téves meggyőződése, hogy művészeti kér-
désekben illetékessége van véleményt mondani, sőt irányítást gyakorolni:
ezek is hozzájárultak a nagyközönség és a fejlődő művészet viszonyának
kedvezőtlen alakulásához. Genthon István arra a végeredményre jut,
hogy az új művészet megtalálta az izmusok kereső bolyongása után azt
a princípiumot, mely megkönnyíti a művészet és a közízlés közti szakadék
áthidalását. De ez aligha lesz elegendő. A közönségnek is fel kell ismerni,
hogy a művészet dolgaiban azokra kell hallgatnia, akik igazán illetéke-
sek ezen a területen. Helyre kell állítani a szellem, a genie, az alkotó, a
művész autonómiáját. A mai társadalmi rend és uralkodó elvek mellett
ez csakis azon az úton lehetséges, melynek egyik kitérőjeként ismertük
fel a művész és közönsége közt alakult új és ártalmas viszonyt, — tovább
haladva a népművelés ideálja felé. Igazán művelt tömegek bizonyára nem
fogják tévesen megítélni a művészet célját, s légióként és mindenekelőtt
nem lépnek fel olyan igényekkel, melyekhez természetes joguk nincs, hanem
az emberi kultúra minden területét igazi, hivatott' munkásainak engedik
át és a kritikai irányítás helyett az avatott útmutatásának a követésében
ismerik fel az igazán művelt közönség bélyegét.

A CHICAGÓI VILÁGKIÁLLÍTÁS MAGYAR ELŐKÉSZÍTÉSE
A CHICAGÓI világkiállítás rendezősége egy amerikai magyar bizott-

ságot kért fel arra, hogy készítse elő a magyarság részvételét az 1933-i
hatalmas kiállításra. A Baróthy Árpád vezetése alatt álló bizottságot arról
is értesítette, hogy nemcsak a magyar ipari, mezőgazdasági cikkek kiállí-
tására gondoskodott helyről, hanem szerepelhet a magyarság a Century of
Progress csarnokában is, ahol azt kell demonstrálni, hogy mit köszönhet a
világ kulturális s tudományos fejlődése egy-egy nemzetnek, és az Old
Europa csarnokában, ahol az európai népek jellegzetességeiket mutatják be.

Egy évvel ezelőtt Chicagóban jártam és a világkiállítást rendező bizott-
ság figyelmébe ajánlottam, hogy helyes lenne, ha a Century of Progress
magyar csarnokában nemcsak azt mutatnók be, hogy mit köszönhet a világ
kulturális fejlődése a magyarságnak, hanem főként azt, hogy mit köszönhet az
Egyesült-Államok a magyarságnak. Kifejeztem azt a véleményemet, hogy
ha képekben, szobrokban, plakátokon és a szemléltetés minden más módján
a kiállítást látogató óriási amerikai tömegek tudatába bevisszük, hogy mennyi
magyar vér hullott az Egyesült-Államokért és hogy mennyi magyar buz-
galom, tudás, eredmény segítette az Egyesült-Államok hatalmának kifejlő-
dését, az mindennél nagyobb hatást fog gyakorolni az ifjú történelmére
büszke, hálás és szentimentális amerikai közvéleményre.

Láttam a New York Times főszerkesztője asztalán lapjának ama
selyemre nyomott számát, amely a Kossuth Lajos amerikai diadalútja alatt
jelent meg és amelynek vezércikkében ez a mondat olvasható: „az ameri-
kaiaknak meg kell ismerni a magyarok történetét és a magyaroknak Amerika
történetét, mert akkor ez a két nemzet úgy megszereti egymást, hogy lelki
szövetségük örökkévaló lesz.“ Még megvannak a Roosevelt elnök budapesti
látogatásával megjelent magyar lapok, amelyek büszkén közölték le a nagy
amerikai mondását: „egy fajta sem tett Amerikáért annyit, mint a magyar
s ezért egy nemzet sem fog tenni annyit Magyarországért, mint az amerikai.“

Bizony nagy szolgálatot tenne a kiállítást rendező bizottság kitűnő
magyar csoportja, ha szemléltető módon felidézné a köztudatban azokat a
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feledésbe ment amerikai magyar vonatkozásokat, amelyeket különösen
Feleky Károly és Pivány Jenő oly nagy sikerrel gyűjtöttek össze. Nem
ártana, ha megtudnák az amerikaiak, hogy már az ezredik évben is járt Vörös
Eriknek, Grönland első normann telepítőjének legendás csapatában egy
Tyrker nevű ember, aki állítólag magyar volt. Azt sem ártana tudni, hogy
már 1583-ban amerikai expedíció latin poétájaként szerepel a magyar Budai
Parmenius István, hogy 1694-ben elismert teológus Philadelphiában a magyar
Kelp János, híres tanár Sárossy Nándor Izsák és érdemes misszionárius
Kaliforniában Konschak budai professzor.

Be kellene mutatni azokat, akik resztvettek az amerikai szabadság-
harcban, elsősorban természetesen Kováts ezredest, aki Washington mel-
lett, mint a légió parancsnoka, az amerikai szabadságharc egyik legnagyobb
hőse. Be kellene mutatni Gáspár János Tódort, a múlt század harmincas
éveinek jeles orvostanárát, Vály Ferencet, továbbá azt is, hogy már Jackson
elnök nagy ünnepségekkel fogadta a nagy magyar utazókat, Bölöny Farkas
Sándort, Wesselényi Farkas bárót és Balogh Pált. Ki tudja ma már azt,
hogy a magyar származású Spitzer tengerészkapitány, aki 1820-ban halt
meg, milyen eredményekkel gazdagította Amerika tudományos gyűjtemé-
nyeit, két világkörüli útjának sikereként; hogy a szepesi Ludwig Sámuel,
bárha jó magyar volt, 1837-ben megalapította Amerika első németnyelvű
napilapját. Fel kellene eleveníteni Haraszthy Ágoston emlékét, aki több
amerikai telepet alapított és aki először vitt ki Amerikába szőlővesszőket a
Hegyaljáról s annyira ő lett megalapítója Kalifornia nagyszerű szőlőkul-
túrájának, hogy Amerikában e szőlőfajtákat azóta is „Tokay“-nak nevezik,

A múzeumokból el kellene vinni mindent a chicagói kiállításra, ami
Kossuth Lajos diadalmas amerikai fogadtatásának emléke. Ki kellene
állítani e diadalát nagyszerű képeit, azt a jelenetet, amikor őt a washingtoni
kongresszuson fogadták, hogy beszéljen a szabadságról a képviselőknek és
szenátoroknak, hiszen Rhodes tanár, az Egyesült-Államok történetének
1850—52-ik szakát „Kossuth korának“ nevezte. Bizonyára nagy feltűnést
keltenének a Kossuth-dollárok, Kossuth arany-, ezüst- és bronzérmek, a
Kossuth képével ellátott palackok, tányérok, zsebkendők és az a rengeteg
könyv és brosúra, amelyet amerikaiak írtak Kossuthról, a magyar szabadság-
harcról és a magyar mozgalomról. Emerson, Lowell, Longfellow, Whittier
nagyszerű sorai, amelyek Kossuthot és a magyarságot magasztalták. Emlé-
kezetessé lehet tenni azt is, hogy ebben az időben harminckét amerikai köz-
séget neveztek el Kossuthról.

Igen nagy hatást keltene, ha megtudnák az amerikaiak, mert bizony
nagyon elfelejtették már, hogy a polgárháborúban Észak oldalán két magyar
altábornagy, öt magyar tábornok, tizenöt magyar ezredes, két magyar
alezredes, tizenhárom magyar őrnagy, száztizenkét magyar tiszt harcolt.
Hogy a polgárháború egyik legnagyobb hőse Zágonyi volt, akinek sprinfieldi
halálrohama gyönyörű festményben ékeskedik a Fehér Házban. Meg kel-
lene, hogy tudják az amerikaiak azt, hogy a washingtoni roham hőse, Stahel
altábornagy, a legendás pearidgei ütközet hőse Asbóth Sándor altábornagy,
a mill-springsi győzelem kivívója, Schoepf Albin, magyarok voltak. Hogy
a 39-ik newyorki gyalogezred és a chicagói Lincoln-puskások főként
magyarokból állottak. Azt sem árt tudni, hogy Amerika a magyarok érde-
meit akarta elismerni akkor, amikor Asbóth tábornokot az Unió argentínai
nagykövetévé, Pomutzot szentpétervári főkonzulivá, Ujházy Lászlót anconai
konzullá nevezte ki. Fel kellene eleveníteni a jowai Uj-Buda emlékét, a
Rombauerekét, akik közűi égjük St. Louis legnagyobb lapjának, a New
Worldnak megalapítója, Löwenthal Jánosét, aki Amerika első sakkbajnoka,
Reményi Edéét, aki legdédelgetettebb muzsikusa, Mackét, aki az első tüzér-
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ségi iskola megalapítója volt. Főként pedig Xantus Jánosét, aki a washing-
toni világhírű Smithsonian Institute legtökéletesebb néprajzi, ásványtani,
növénytani kollekcióját gyűjtötte össze, akiről éppen Amerikában neveztek
el harminckét addig ismeretlen ásványt, negyvenegy addig ismeretlen nö-
vényt, aki a legjobb néprajzi könyvet írta az indiánokról és aki megalapította
a Csendes-óceánon Amerika első meteorológiai állomását.

Bizonyára öregbítené a magyarság tiszteletét, ha megtudnák szemlél-
tető módon a kiállításon, hogy Asbóth Sándor csinálta New York első város-
rendezési tervét, hogy ő tervezte meg New York büszkeségét, a Central
Parkot és hogy Fejérváry Miklós ajándékozta Davenportnak azt a világhírű
parkot, amelyet ma is Fejérváry-parknak neveznek. A newyorki felülmúl-
hatatlan subway — földalatti vasút — ötletét a budapesti gondolata adta
és azt magyar mérnökök tervezték. A magyar származású Pulitzer alapí-
totta a világ akkor legnagyobb lapját, a New York Worldot és építette
New York egyik legelső felhőkarcolóját. Magyar ember — Gerster Árpád
— volt New York egyik legismertebb orvosa és egyik leghatalmasabb kór-
házának megalapítója. Fel kellene eleveníteni a Puskás Tivadar és Fodor
József emlékét is, akiknek mint Edison legtehetségesebb munkatársainak,
igen sokat köszönhet Amerika technikai fejlődése, különösen Puskásnak,
aki a telefonközponttal, a tickerekkel gazdagította Amerikát és aki az euró-
pai Compagnie Continentale Edison megszervezője, amelyből rajzott ki az
olasz Edison-társaság, a Deutsche Edison-Gesellschaft, a későbbi világhírű
Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft is.

Nem folytatom. Köteteket lehetne összeírni Munkácsy és más magyar
művészek amerikai sikereiről és arról, hogy müyen hatalmas érdemek ille-
tik meg az Egyesült-Államok szépművészeti, zenei, tudományos, irodalmi
fejlődésében a magyar származású művészeket, írókat, tudósokat, hogy a
film mai fejlettsége főként magyar származású vállalkozóknak, rendezők-
nek, íróknak, színészeknek érdeme. Szembeötlő módon tudomására kellene
hozni az amerikai közönségnek különösen a nagy magyar származású kar-
mesterek, zeneszerzők és művészek érdemeit. Minthogy ezek legtöbbje
még él, nem megyek bele itt nevek felsorolásába.

Végül azt is be lehetne igazolni, láthatóvá lehetne a kiállítás keretében
tenni, hogy mennyi téglát hordtak az Egyesült-Államok gazdasági hatalma
felépítéséhez magyar mérnökök és magyar munkások. Olyan óriási anyag
állítható össze hazai s amerikai múzeumokból, gyűjteményekből, hogy egy
ilyen kiállítás aránylag kevés fáradsággal és még kevesebb pénzzel rendez-
hető meg.

Ne vessék el ezt a gondolatot, mert soha nem lesz még egyszer alkalom
arra, hogy Amerika s az egész világ figyelmét felhívjuk a magyarság meg-
hálálhatatlan érdemeire, bebizonyítsuk, hogy nagyon sokkal adósa a magyar
vitézségnek, tudásnak, buzgalomnak az Egyesült-Államok népe!

KUN ANDOR

A BUKARESTI NEMZETKÖZI DIÁKKONGRESSZUS

KÖZVETLENÜL a világháború után 1919-ben alakult meg az éppen
annektált Strassburgban a Confédération Internationale des Étudiants

(CIE), a nemzetközi diákszövetség. Ez az alakulat XIII-ik kongresszusát
augusztusban tartotta Bukarestben. Pozitív eredményt a kongresszustól
várni eleve túlzott lett volna, mégis a legkülönbözőbb nemzetek jövő intel-
lektuel osztályainak képviselői magasabb szellemi nívót adhattak volna
hivatalos Összejövetelüknek. Talán éppen az volt a kongresszus egyik baja,
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hogy túlságosan hivatalos jellegűvé igyekeztek tompítani. A CIE kezdettől
fogva azt ambicionálta, hogy bizonyos ifjúsági népszövetségi jelleget kapjon
és így kongresszusának tárgyalásait is igyekszik sima, de éppen ezáltal
sokszor semmitmondó modorban tartani. Mindenesetre megállapítható,
hogy a bukaresti kongresszuson szinte csak mellékmondatokban esett szó
az ifjúság minden országban közös vagy akár speciális mondanivalóiról és
problémáiról, és az érdeklődés homlokterébe a személyi kérdések formájába
bujtatott meglehetősen meddő politizálgatás került. Ilyen körülmények
között a kongresszus és a nemzetközi diákszövetség főcélja, az egymás meg-
ismerése által való megértés is nehezen érhető el, hiszen az egyes nemzetek
kiküldöttei alig ismerhetik meg a meddő szervezeti vitákban a többiek
mentalitását és Így elszigetelt csoportok keletkeznek inkább, mint közös
világnézet vagy elvek által létrehozott összhang.

Kimaradt az idei kongresszuson a tervbevett és az előző évben nyil-
vánvaló sikert elért tudományos szakbizottságok munkája is. A diák-
szociális, sport, utazási és egyéb albizottságok munkája kevés és nem jelen-
tős, úgyhogy az egész kongresszus érdeklődése inkább az 1. Commissio poli-
tikai tárgyalásai felé fordult. A CIE kebelén belül kettős tagozódás alakult
ki már a Szövetség működésének első idejében. Keletkezett egy francia-
kisantant és egy úgynevezett angolszász blokk. Az első, mely a szövetséget
tényleg mindig uralta, a francia és kisantant diákokon kívül a lengyeleket,
belgákat, luxemburgiakat stb. foglalja magában, míg a második csoportba
tartoznak mindazon államok diákjai, melyeknek közvéleménye nem ragasz-
kodik mereven a párizskömyéki békék változtathatatlanságához. A CIE
belső életét voltaképpen e két csoport minden legkisebb alkalommal meg-
nyilvánuló ellentéte tölti és élezi ki. Szerephez jutnak természetesen ezen-
kívül az egyes nemzetek közötti ellentétek is, amelyek, bármilyen tapintatos
is legyen az elnökség, minden kongresszuson mégis kirobbannak, sőt nem
ritkán botrányhoz is vezetnek.

Ezeknek az éles kirobbanásoknak évről évre szereplő hősei az olaszok,
akik az idén a Moulin-féle eset kapcsán kerültek ismét politikai incidens
középpontjába. Emlékezetes még, hogy Moulin belga egyetemi tanárt az
olasz hatóságok antifasiszta tevékenység miatt letartóztatták. A belga diák-
szövetség ekkor a Gruppi Universitari Fascistihez fordult, mely olasz
részről a CIE tagja és közbenjárását kérte a belga tanár érdekében. Az
olaszok ezt a kérést annak idején elutasították s ezért a belga diákszövetség
beadvánnyal fordult a kongresszushoz, kérve azt, hogy fejezze ki rossza-
lását az olasz diákszövetség eljárása fölött. E prepozíció eredménye nagy
tumultus és botrány lett, minek következtéből az ülést felfüggesztették
és a kérdést nem bocsátották szavazásra. Hasonló jelenetek játszódtak le
a bolgár és román diákok között is a dobrudzsai bolgár kisebbségek ügyé-
ből kifolyólag, és ilyen puskaporos atmoszférában került a sor a nemzet-
közi diákszövetség üresedésbe kerülő elnökségének betöltésére, ami vég-
leges összecsapásnak ígérkezett a francia és angolszász bioik között.

Az első csoport egy lengyel kiküldöttet, az utóbbi csoport pedig
dr. Széli János magyar delegátust, a CIE eddigi alelnökét jelölte. Amint
dr. Széli jelöltségét fölvetették, a román delegáció passzivitásba vonult és
kijelentette, hogy nem asszisztál egy revizionista esetleges megválasztásá-
nál. A két első szavazás így azután eredménytelen volt, míg harmadszorra
Pozsariczky lengyel delegátust választották meg elnöknek. Magyar szem-
pontból ennek a választásnak — ezt a savanyú a szőlő utólagos bölcselke-
dése nélkül megállapíthatjuk — különös jelentősége nincsen. Nincsen
pedig azért, mert a CIE élén a magyar elnök sem tudott volna pozitív és
nemzeti munkát végezni, mivel a CIE erre alkalmatlan. Mégis bizonyos
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tanulságokat le lehet szűrni ebből a bukásból, ha nem is a kétségkívül tehet-
séges és arravaló magyar jelöltnek, de igenis nekünk, akik a magyar diák-
ságot a kongresszuson képviseltük. Helyes lett volna talán elfogadni a
meddő szavazások után az addigi elnöknek azt a közvetítő megoldását,
hogy a két jelölt az elnökséget évenként felváltva viselje. Ennek elfogadását
nem utolsó sorban a magyar delegáció hiúsította meg. Taktikai szempon-
tokon túl pedig azt jelenti ez a szavazás, hogy barátaink, akiket még régeb-
ben sikerült megnyerni, ugyan kitartottak mellettünk, de a szemben álló
táborból (pedig lennének ingadozó tagjai) egynek a jóindulatát sem tudtuk
megszerezni talán azért, mert ezt túlságosan az egyik csoport splendid
isolation-jéba visszahúzódva nem is igyekeztünk elég agilisán elérni.

A CIE egyébként (s ez is egyik oka, hogy az elnökválasztás jelentő-
sége csekély) bomlófélben van. A torzsalkodások végül is kilépésekhez
vezetnek, hiszen a kongresszusokat teljesen kitöltő politizálgatás miatt nincs
egy közös gondolat vagy célkitűzés, mely a Szövetséget összetartaná.
A szellemi csődre a legjellemzőbb az, hogy a kongresszus keretében rendezni
óhajtott szabad vitatkozásokat (discussions libres), melyek hivatva lettek
volna legalább bizonyos fokig közös nevezőre hozni azokat a véleményeket,
melyeket az egyes nemzetek intellektuel ifjúsága korszerű problémákról
alkotott, a teljes részvétlenség miatt megtartani sem lehetett. így azután
aki meg akarta ismerni az egyes kiküldöttek beállítottságát egyes komolyabb
kérdésekhez, az ennek az óhajának csakis a magánérintkezés és semmi-
esetre sem a kongresszus üléseinek látogatása által tehetett eleget. Ezen a
téren puhatolózva is inkább az egyes államok részéről hivatalosan fémjelzett
nézetekkel találkozott az ember, semmint egy kialakulóban lévő új ifjúsági
mentalitással.

Ennek oka részben az, hogy minden államból csak egy diákszövetség
lehet a CIE tagja, tehát az illető állam diákjainak külügyi képviselete egy
többé-kevésbbé hivatalos egyesület kezébe kerül, amely nem tömöríti magában
az ifjúság minden árnyalatát. Másrészt a Nemzetközi Diákszövetség vezető-
ségében, sőt az egyes delegációkban is túlnagy szerepet játszanak azok,
akik koruknál fogva már nem egészen odavalók, hiszen már régen elhagyták
az egyetem padjait. Ezeknek az elemeknek (akik részint hiúságból, részint
hogy utazási vágyukat jutányosán kielégíthessék, egészen a legszebb férfi-
kor legvégső határáig diákpolitizálnak) a jelenléte is hozzájárult ahhoz, hogy
a CIE által rendezett diákkongresszus az idén sem lett és nem lehetett
az ifjúság zsendülő erőinek seregszemléjévé.

A minden belső bajai ellenére fejlődő Románia többségi ifjúsága
mindenesetre még messze áll attól a belátástól, hogy sine ira et studio
tudná szemlélni a többi államok ifjúságának törekvéseit. Felénksugárzó
magyargyűlöletet azonban nem éreztünk, sőt szinte elhalmoztak bennünket
magyarbarát nyilatkozataikkal, melyek mind a két állam egymásrautaltságát
igyekeztek bizonyítani. Szerintük e barátság sine qua non-ja azonban a
jelenlegi határok fönnmaradása. Ezt egyértelműleg vallotta a román diák-
ság minden rétege, a diákszövetség óvatos elnöke és a szélsőjobb miniszter-
merénylő vezére, Beza, egyaránt. Előbbi szerint a román-magyar megér-
tésnek nincs más akadálya, mint a reakciós magyar rendszer, amelynek lét-
érdeke, hogy a külső ellenségre való hivatkozással leplezze a maga erőszakos
belső uralmát. Szóval a magyar ifjúság leckét kapott a demokráciából.
A dolog érdekesebb része az, hogy annak a diákegyesületnek az elnökétől,
amely mögött még ott áll a várad! diákkongresszus rombolásainak emléke.
A macedoromán Beza, akit az esküdtszék Anghelescu belügyi alminiszter
„hazafias indokból“ való súlyos megsebesitése után felmentett, inkább a
kisebbségi kérdésben látja a magyar-román viszony megmérgezőjét. De
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erre a kérdésre is egyszerű megoldást javasol ez a különben nem antipatikus
ifjú balkáni. Szerinte a recept már bevált török-görög viszonylatban: ki
kell cserélni a lakosságot és így egy csapásra megszüntethető volna az örökös
súrlódás. Ezt vegye programmjába a magyar ifjúság, ha erős szövetségesre
akar szert tenni a szláv áradattal szemben. Mindezt mélységes meggyőző-
déssel és szinte meghatva ajánlatának méltányos és igazságos voltától.

Szervezési és ellátási szempontból a kongresszus kétségkívül jól sike-
rült. A román diákság ügyesen és nagy buzgalommal bonyolította le a ren-
dezést, igaz, hogy a résztvevők aránylag csekély száma ezt meg is könnyí-
tette.

GYÖNGYÖSSY ISTVÁN

KÜLPOLITIKAI SZEMLE

Az új angol kormány megalakulása, pénzügyi és politikai helyzete —  A Nemzetek
Szövetségének szeptemberi közgyűlése —  Az osztrák-német vámúmó elintézése az
Európa-Bizottságban —  Apponyi személye az elnökválasztásnál —  Az új jugo-

szláv alkotmány

A VILÁGGAZDASÁGI krízis súlypontja az elmúlt augusztus folyamán
Angliába helyeződött át. A június óta fenyegető pénzügyi válság

ijesztő erővel tört ki augusztus közepe felé, amikor nyilvánvalóvá vált,
hogy az ötven millió fontos francia-amerikai visszleszámitolási kölcsönt a
Bank of England kénytelen volt teljesen elhasználni. A font helyzete vesze-
delmessé vált és segíteni rajta csak újabb nagy hitel felvételével, illetve
a bizalom helyreállításával lehetett. A bizalom alapfeltétele pedig az volt,
hogy Anglia elsősorban a saját portáján, azaz költségvetésében csináljon
rendet. A Labour-kormány éjt-napot összevetve ülésezett, hogy a meg-
felelő redukciókat, azaz a folyó pénzügyi évre még kb. 70 millió font ster-
ling megtakarítást elérjen. Erre kétféle út kínálkozott: a munkanélküli
hozzájárulás leszállítása, vagy védvámok felállítása. A munkáspárt egy
része, sőt a kormány egynéhány tagja, így Henderson külügyminiszter
is, az utóbbi alternatíva felé hajlott, mint amely kisebb elvi áldozatot köve-
telt volna tőlük és kevésbbé terhelte volna meg a munkásosztályt, mint a
„dole“ csökkentése. A kincstári kancellár azonban, egyetértésben a mi-
niszterelnökkel, egyrészt, mert a szabadkereskedelem orthodox híve, más-
részt költségvetési technikai okokból is — a munkanélküli segély leszállí-
tása rögtöni hatású megtakarítás — az utóbbi mellett foglalt állást. Az a
tény tehát, hogy a Labour-kabinet nem tudott olyan megtakarítási pro-
grammban megegyezni, amelyet az egyik vagy másik ellenzéki párt elfogad-
hatott volna, kényszerűen a kormány lemondásához vezetett.

V. György király hirtelen londoni útja a skóciai Balmoralból jelezte
azt, hogy a kormányválság küszöbön van. őfelsége, a világ legalkotmá-
nyosabb uralkodója, megjelent, hogy tekintélyével is az ország rendelke-
zésére álljon annak a válságnak megoldására, amelynél nagyobbat és súlyo-
sabbat Anglia I. Károly óta nem élt meg. A király felszólította MacDonal-
dot, alakítson nemzeti koncentrációs kormányt. Az ősz munkásvezér be-
bizonyította, hogy elsősorban hazafi és csak aztán szocialista. Vállalta a
feladatot, hogy a liberálisokkal és a konzervatívekkel koncentrációs kormányt
hozzon létre a költségvetési egyensúly helyreállítására, azaz szigorúan
körülírt és meghatározott programmal. Pedig MacDonaldnak már akkor
tudnia kellett, hogy ezzel elveszti a pártját. De valószínűleg már hama-
rabb érezte, hogy mindinkább mélyebb lesz az űr közte, a nemzeti vezérré
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finomult szocialista és a párt közkatonái között. Már az új Labour-undom
első évében kiderült, hogy a pártban sokkal erősebb csoportja van Header’’
sonnak, aki modorban éppúgy, mint felfogásban közelebb állt a „rank
and file“-hez, mint a mindinkább a nagy birodalmi politikát szemmel-
tartó Ramsay MacDonald. A pártot MacDonald tehát nem most vesz-
tette el, de történelmi eseménnyé magasztosult az a tény, hogy meg tudott
tőle válni és ezzel önszándékából véget vetni államférfiúi pályafutásának.
Ha egyszer a nemzeti kormány elvégezte feladatát, MacDonald többet aktív,
parlamentpolitikai szerepet már aligha fog vállalni. De az adott körül-
mények között talán még imponálóbb egynéhány munkatársának az el-
határozása, mint pl. a semmiféle jövedelemmel nem bíró J. H. Thomasé,
akinek le kellett mondania a szakszervezet főtitkárságáról, ahol felnőtt és
amelyet megszervezett s naggyá tett. A meggyőződésért, a nemzetért való
önfeláldozásnak olyan példáját adta ez az egyszerű vasúti munkás, akiből
őfelsége minisztere lett, amilyenre nem igen van példa más országban és
semmiesetre sincs bármely más ország szocialista pártjában. A koncentrá-
ciós kormány megalakítása tehát szakadásra vezetett a munkáspártban;
a vezetők egy része Henderson volt külügyminiszterrel és Clynes volt bel-
ügyminiszterrel az ellenzékbe ment. Ezek a vezetők nyilván bölcsen tették
(sőt nincs kizárva, hogy MacDonalddal egyetértésben), hogy a párt zömé-
vel maradtak, mert különben kockáztatták volna, hogy nemcsak a párt-
nak, hanem az egész munkásmozgalomnak vezetése átcsúszott volna a
Szakszervezeti Kongresszus és a független munkáspártiak, a balszárny
kezébe. A munkáspárt ugyan kitette magát annak, hogy azzal vádolják,
hogy a Szakszervezeti Kongresszus engedelmes szolgája lett, s annak
parancsait teljesíti, de mégis elérte azt, hogy ennek dacára az ólén állhat a
munkásmozgalomnak, súllyal bíró parlamenti párt és megtartotta a jövő
fejlődés lehetőségeit: kormányképes, nagy alternatív párt marad.

A király felszólítására vonakodás és a kontinentális kormányalakulá-
sokat megelőző alacsonyrendű alkudozások nélkül, igen méltóságteljes for-
mák közt megalakult a nagy nemzeti kormány. A kabinetben, melyet tíz
tagra redukáltak (Angliában tudvalevőleg a kormányon belül, amely az
összes miniszterekből és államtitkárokból áll, van a kabinet, amely a poli-
tikát és nagy vonalakban a kormányzást intézi), a Labour párt négy, a kon-
zervativek négy és a liberálisok két helyet kaptak. A legfeltűnőbb vonása
ennek a szűkebb kormánynak az, hogy a három katonai tárca tulajdonosa
— az admiralitás első Lordja, a hadügyi és a légügyi államtitkár — nin-
csen benne, minthogy költekező tárcát képviselnek! A kormányban a
liberálisok helyzete a legegyszerűbb: ők csak nyerhetnek ezen az elhelyez-
kedésen, hiszen így is aránylag a legkedvezőtlenebb számarányban van
a kabinetben a konzervatív-párt képviselve: a munkáspárt n disszidens
tagjának legnagyobb része bent van a kormányban, a hatvan főnyi libe-
rális pártot 11 miniszter és államtitkár képviseli, míg a 260 főnyi konzer-
vatív pártnak csak igen kevéssel több hely jutott a kormányban. Az unionis-
ták áldozata tehát nem csekély, viszont jövőbeli kalkulusuk annál remény-
teljesebb. A költségvetés helyreállítása után — ma már mindinkább való-
színűnek látszik — ki fogják írni a választásokat és a konzervatívek a pro-
tekcionizmus jelszavával mennek a küzdelembe. Ma tehát a nemzeti kor-
mányon belül keresztülviszik a pénzügyi reformot, melyet kontempláltak,
leszállítják a munkanélküli segélyt, amelyet a munkáskormány uralomra-
jutásakor felemelt és amikor ezt a Labour egy részének morális támoga-
tásával elérték, a nemzethez appellálnak, hogy a programm második részét,
a védvámrendszert bevezessék, amit a Birodalom közvéleménye már hóna-
pok óta egyetlen panaceának tekint a fennálló bajok orvoslására.
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Az új kormány, melyben a Labourt MacDonald mellett Philip Snow-
den, a kincstári kancellár, Lord Sankey lordkancellár és Thomas, domi-
níonűgyi miniszter, a konzervatíveket Baldwin a Tanács lordelnöke, Hoare
indiai államtitkár, Nevill Chamberlain egészségügyi miniszter és Cunliffe-
Lister kereskedelmi miniszter, a liberálisokat pedig Samuel belügymi-
niszter és Reading márki külügyminiszter képviselik, azonnal munkához
látott és szinte permanens tanácskozásokban, hallatlanul rövid idő alatt:
augusztus hó 26-ától a bemutatkozás napjáig, szeptember hó 8-áig tető alá
hozta az új költségvetést. Snowden kettős új büdzséje a folyó évre 76’2
millió font sterling (2x00 millió pengő), a jövő pénzügyi évre (1932 ápri-
lis 1—1933 március 31) 171.5 millió font sterling (4800 millió pengő)
megtakarítást és új terhet irányoz elő. A munkanélküli segély 10%-os leszál-
lítása mellett a miniszterek és a bírák fizetését 10-től 20%-ig emelkedően
leszállítják, a polgári hivatalnokoknál pedig csökkentik a külön drágasági
járulékot. Leszállítják továbbá a hadsereg három ága tagjainak fizetését
éppúgy, mint a tanítókét is, továbbá a munkásbiztosító orvosokét és a
rendőrségét. A May-bizottság jelentését követi a kormány az útalap közel
8 millió fontos redukálásával. A megterhelést oldalon legsúlyosabban
esik latba a jövedelmi adó 5%-os emelése, amivel a jövedelmi adó 25%-ra
emelkedik Angliában! További jövedelmet vár a kormány a sör-, dohány-
os benzinadó felemelésétől.

A pénzügyi törvényjavaslatot ugyan a parlament még nem tárgyalta
le, de az első két szavazás után, amellyel a kormánynak 59, sőt később
100 főnyi többséget biztosítottak, nyilvánvalóvá vált, hogy a rendszabályok
életbeléptetése semmi nehézségbe nem ütközik és így remélhető, hogy az
Egyesült Királyság sikerrel lépett a nemzeti újjáépítés útjára.

Az új kormány külpolitikai programmot nem adott: feltételezhető,
hogy az előbbi kormányét folytatja fővonalaiban. Legfeljebb egy ideig
óvatosabban fog fellépni, hiszen a birodalom súlya végső elemzésben pénz-
ügyi hatalmában gyökerezett s így, amíg az helyre nem áll, óvatosnak kell
lennie. Ez annál inkább áll, mert, habár politikai feltételek nélkül, de
mégis csak a Banque de France és a francia tőkéspiac részvételével sikerült
az újabb, ezúttal a brit kormánynak adott amerikai-francia kincstári váltó-
hitelt — egyelőre 80 millió fontot — nyélbeütni. Mindaddig, amíg ezt a
két kölcsönt — sőt esetleg egy harmadikat, amely hamarosan szükségessé
válhat — Anglia nem fizette vissza, külpolitikája rezervált marad és kizá-
rólag a feltétlenül szükséges lépésekre fog szorítkozni. Ez semmiesetre
sem bíztató kilátás a jövő év elején összeülő Leszerelési Konferencia szem-
pontjából.

A LESZERELÉSI KONFERENCIA és a leszerelés kérdése játszotta
egyáltalában — természetesen a gazdasági krízisről szóló panaszok és
sovány ideák mellett — a főszerepet a Nemzetek Szövetségének szeptem-
ber 7-én összeült közgyűlésén. A beszédek sorát rendkívül szépen felépített
szónoklattal és bátor szavakkal Grandi, olasz külügyminiszter nyitotta meg,
hitvallást téve a Népszövetség nagy ideáljai és céljai mellett. Ha van
valami, ami mindenki számára bizonyítja Mussolini és a fasizmus politi-
kájának józanságát, azt, hogy mennyire számolnak a realitásokkal s milyen
nagyvonalú politikát követ Róma, úgy ez a beszéd az, mely nagy hatást
váltott ki.

Grandi rámutatott arra, hogy a gazdasági egészség előbbrevaló a fegy-
verkezésnél és hogy a gazdasági elzárkózás okozata a politikai bizonytalan-
ságnak. Mélyrehatóbb és őszinte kooperációt sürgetett az államok között
és a Leszerelési Konferencia sikere érdekében a konferencia egész idejére
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fegyverkezési szünetet javasolt. Habár e beszédnek és javaslatoknak gya-
korlati következményeit nem látjuk is még, legkevesebb amit mondhatunk,
hogy az olasz politika e megnyilatkozása új világpolitikai perspektívákat
tár fel. Lord Cecil, a Brit Birodalom első delegátusa, aki nem lévén a
kormány tagja és átmeneti kormány képviselőjeként különösen nehéz hely-
zetben volt, a legnagyobb melegséggel foglalt állást Grandi javaslata mellett.
Természetesen ugyanígy nyilatkozott Curtius is a vitát bezáró beszédében,
amely, ha nem is volt éles a tónusa, kétségtelenül nem járult hozzá, hogy
a légkört Berlin és Párizs között megjavítsa. De talán mindegyik delegátus
között legnehezebb helyzetben volt a franciák ősz varázslója, Briand. Min-
den szavát, minden lépését a legszorosabban ellenőrzik politikájának és
személyének otthoni ellenségei. Beszédének két feltűnő pontja volt; az
egyik, ami hiányzott belőle: a válasz Grandinak, a másik a szemrehányás
Angliának, hogy, ha annakidején a hét évvel ezelőtt létrejött genfi protokollt,
mely Franciaország biztonságát alátámasztotta, nem tagadja meg utólag a
brit kormány, akkor most meglenne az a biztonságérzet, amelyben lénye-
gesen lehetne csökkenteni a fegyverkezéseket.

Az egész vitából konkrétumként csak az emelkedik ki, hogy a Lesze-
relési Konferenciát feltétlenül megtartják az előre megállapított terminuskor,
1932. február 2-án.

Franciaországnak mai hatalmi helyzetében minden érdeke megvan
arra, hogy, eddigi álláspontjával szemben, a konferencia megtartását sür-
gesse, a többiek közül pedig senki sem meri vállalni a felelősséget a halasz-
tás kezdeményezéséért vagy eldöntéséért. így tehát vegyes érzelmekkel
és igen csekély reménységekkel fognak a világ összes államai Genfben
összeülni, hogy a megoldhatatlannak látszó nagy problémák egyikével fog-
lalkozzanak és megkíséreljék közelebb vinni a megoldáshoz.

A NÉPSZÖVETSÉGI KÖZGYŰLÉS összejövetelét megelőzően az Euró-
pai Bizottság ült össze Genfben és teljesen váratlanul gyászos esemény tanú-
jává lett. Különböző szubtilis taktikai meggondolásokból az Európai Bizott-
ság ülését használták fel ugyanis arra, hogy véglegesen sírba helyezzék a
német-osztrák vámuniót, Curtius és Schober márciusban halvaszületett
és májusban ünnepélyesen elbúcsúztatott csecsemőjét. Mindenki számára,
aki az európai erőviszonyokat ismerte és politikai judiciummal bírt, nyil-
vánvaló volt, hogy ez a kezdeményezés, legalább is ma, nem életképes.
Hatása csak pusztító volt: meggyengítette a bizalmat és egyik okozójává
vagy legalább is meggyorsítój ává vált a kitömi készülő bizalmi- és hitel-
válságnak. A Creditanstalt összeomlása oly helyzetbe hozta Ausztriát,
hogy ellenállóképessége a minimumra csökkent. Amikor aztán az angliai
krízis következtében a júniusban az Angol Bank által előlegezett 4,300.000
font kincstári váltóhitelt a Bank of Englandnak fel kellett mondania, a
bécsi kormánynak nem maradt más hátra, mint hogy elfogadja Franciaország
feltételeit és nyilvánosan lemondjon az unióról — Németországgal egyet-
értésben. Ezt annál inkább meg kellett tennie, mert a kormányok értesü-
lést kaptak a hágai Állandó Bíróság véleményéről, amely — nyolc szóval
hét ellenében — megállapította, hogy az osztrák-német vámunió ellen-
tétben van az 1922-i szanálási protokollal. Ausztriának tehát úgy kellett
tennie, mintha nem az ítélet hatása alatt cselekedett volna, hanem jószán-
tából. Hogy milyen kevés politikai előrelátással működtek ebben, annak
legjobb bizonyítéka az, hogy még csak ellenértéket sem tudott kapni egyik
kormány sem az unióról való lemondásért. Mert az, hogy Franciaország
hozzájárul Ausztria pénzügyi szanálásához és esetleg résztvesz benne,
nem ellenértéke az unióról való lemondásnak, mert a vámuniós játék: nél-
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kül Ausztria előbb, gyorsabban és könnyebben jutott volna ehhez. A lemon-
dás előfeltétele volt annak, hogy Franciaország barátságosabb legyen és
bizalmat mutasson.

Az aztán persze más kérdés, hogy vájjon a hágai Bíróság tekintélye
emelkedett-e az ítélet által, amellyel szemben áll hét valóban nagynevű,
bírónak kisebbségi véleménye, amely homlokegyenest ellenkezőt állapít
meg, mint a sajnos, tagadhatatlanul politikai befolyás alatt döntő többség.
Hiszen a kisebbségi véleményt a többi közt az angol’ amerikai, japán,
hollandi bírák, tehát a bíróság legfüggetlenebb jogásztagjai írták alá úgy,
hogy mint egy svájci publicista megjegyezte, ha a bírákat nem számol-
nák, hanem súlyuk szerint mérlegelnék, akkor máskép esett volna a Cour
döntése. Nagy felelősség terheli azokat, akik a Cour tagjainak tavalyi
választásán igyekeztek politikailag befolyásolható testületté alakítani a
Népszövetségnek eddig legfüggetlenebb, legmagasabb tekintélyű intéz-
ményét! Mindenesetre kockáztatják azt, hogy ilyen körülmények között
az Egyesült Államok továbbra is távol tartja magát Hágától.

A Nemzetek Szövetségének Közgyűlését nagy magyar erkölcsi siker
is tette számunkra jelentőssé, amely talán inkább Apponyi Albert gróf
kimagasló és világtiszteletben álló egyéniségének szólott. Hiszen Francia-
ország és Anglia igen kicsinyes politikai okokból előtérbe szorított jelöltjével
szemben 49 állam közül 21 — nyilván a legfuggetlenebb és legegyenesebb
gondolkozás ú, a népszövetségi gondolattól valóban áthatott — tagállam
szavazott a magyar nemzet pátriárkájára, a világ legnagyobb múltú parla-
menti férfiára. A népszövetségi Assemblée elmulasztott egy alkalmat, hogy
12 évi létezés után végre egy nagy egyéniséget ültessen elnöki székébe,
akinek megválasztása nem egyedül a jelölt, hanem a gyülekezet számára is
megtiszteltetés lett volna. Reméljük, hogy jövőre jóvá fogja tenni a nemzetek
gyülekezete ezt a mulasztását.

A MEGLEPETÉSEKNEK emez évében is elég feltűnést keltett az új
jugoszláv alkotmány kihirdetése szeptember 2-án. Amint 1921 január
6-án Sándor király akaratából Jugoszlávia — akkor még S. H. S. királyság —
megszűnt parlamentáris alkotmányos és demokratikus királyság lenni,
hogy autokratikus diktatúrának adja át helyét, illetve abszolút királysággá
alakuljon át, éppúgy változott át most a király szuverén elhatározásából
— tehát visszavonhatóan — ismét alkotmányos és parlamentáris monar-
chiává. A jelek szerint nincs kizárva, hogy Franciaország keze benne van
ebben a változásban, hiszen a francia radikálisok számára igen kényel-
meden volt, hogy, mint a háború előtt, most ismét egy nem demokratikus
alapon álló abszolút monarchiával legyenek szövetségben, amely még csak
nem is nagyhatalom, hanem a köztársaságnak mintegy politikai protek-
torátusa alatt áll. Minthogy pedig gazdasági és pénzügyi okokból Francia-
ország barátsága fontos, Sándor királynak, aki hazájának legkülönb állam-
férfia, nem maradt más hátra, minthogy alkotmányt oktrojáljon országára,
megkísérelve azt, hogy lehetőleg kevés befolyást biztosítson az egyenlő,
általános és nyílt választójog alapján választandó, két házból álló jugoszláv
parlamentnek. Az állam egyes részeiben fennmaradó elégedetlenséget
pedig a banátusok visszaállított autonómiájával igyekeznek leszerelni. Az
új alkotmány funkcionálásáról csak a választások és a december 7-ére
összehívott felső- és alsóház ülései után fogunk ítéletet mondhatni.

Genf,szeptember közepén.

OTTLIK GYÖRGY


