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A NEMZETI MUNKAPROGRAMM EGÉSZSÉGÜGYI RÉSZEI
1. A közegészségügy nemzetpolitikai vonatkozásai

Szükségprogramm az egészségvédelemben — A szociális és az egészségügyi igazgatás
egysége — Az egészségügyi és szociális munka hatásosságának megállapítása — Az

egészségvédelem racionalizálása országos és helyi munkaközösségek útján — Orvosi-
szociális kérdések — A szociális parazitizmus megakadályozása.

A  KORMÁNY munkaterve a népegészségügy nagy komplexumából — az
állam egészségügyi politikájának legsürgősebb és nemzetpolitikai szem-

pontból legfontosabb egészségvédelmi feladatául — az anya- és csecsemő-
védelem fejlesztését, az orvosi kar szociális viszonyainak a rendezését és a
falu nyomasztó egészségügyi viszonyainak a javítását jelölte meg.

Az összeroppant gazdasági helyzet szociálpolitikai és közegészségügyi
kiadásaink szigorú redukciójára kötelez és nyilván az a szempont lebegett
a kormányzat szeme előtt a sürgős egészségügyi teendők ilyetén való meg-
állapításában, hogy a mai helyzetünkben az állam közvetlen részvétele az
egészségügyi és szociális igazgatás terén nem lehet nagyobb, mint amennyire
azt a társadalmi szükségletek és a nemzeti igények szükségessé teszik. Hosz-
szabb időre le kell mondanunk tehát arról, hogy az embervédelem preventív
egészségügyi intézményeit az elmúlt tíz esztendői tempójában fejlesszük
tovább és a kényszerhelyzetben meg kell elégednünk azzal, hogy a más téren
is érvényesült tervgazdaság szabályai alapján egészségügyi szükségprogramm
keretében igyekezzünk közegészségügyi és szociálpolitikai intézményeink
munkáját elmélyíteni és a széttagolt intézmények guerilla háborúja helyett
— tervszerű együttműködést teremteni a szociális ártalmak elleni küzde-
lemben.

Egy ország orvosi és egészségügyi ellátásának mikéntje — az illető
országra jellegzetes megbetegedési viszonyoktól eltekintve — elsősorban
szociális-gazdasági viszonyaitól függ és így az egészségügyi igazgatásnak
és a betegellátási rendszernek mikénti alakulása nem egyszerű karitatív vagy
szociálpolitikai, hanem fontos gazdasági és pénzügyi kérdés is. Az egészség-
ügyi és szociális igazgatásban ennélfogva csak olyan szociális egészségügyi
normákat szabad felállítani, amelyek népünk kereseti viszonyaival és a közü-
letek teherbíró képességével összhangban állnak. Különösen áll ez a falura
vonatkozólag, amelynek kedvezőtlen egészségügyi helyzete egyenesen a
nyomasztó szegénységnek és a sivár szociális viszonyoknak a függvénye.

Minthogy továbbá a betegségek az embernek nemcsak biológiai, hanem
szociális létét is fenyegetik, azaz a beteg ember nemcsak pathológiai, hanem
szociális probléma is, az egészségügyi segítség nem választható el a szociális
segítségtől és a komoly eredményekre törekvő egészségvédelem a szociál-
politikától. Mindkettő menthetetlenül csődbe kerül, ha nincs funkcionális
összefüggésben az ország gazdasági helyzetével. Az egészségügyi igazgatást
tehát nem volna okszerű elkülöníteni a közigazgatás szociális teendőitől, sőt
ellenkezőleg: a közigazgatás középfokú és alsó tagozatában működő szak-
funkcionáriusok tevékenységi körének szervezeti átalakítása révén az egészség-
ügyi munkát szerves kapcsolatba kell hozni a szegénygondozással, a gyermek-
védelemmel és a népjóléti igazgatás összes ágazataival és így teremteni meg
a szociális és egészségügyi igazgatásnak az utolsó faluig terjedő egységét.
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Hogy a szociálpolitika és a népegészségügy terén a takarékossággal
meddig mehetünk a szociális harmónia és a szegénybetegellátás károsodása
nélkül, — ennek a megállapítása céljából előbb összes meglevő egészségügyi
és szociális intézményeink munkájának a hatásfokát kellene pontosan ismer-
nünk. Erre pedig megbízható szanitárius indexet kell teremteni, mert sem
a betegrendelések és beteglátogatások száma, sem az újságok hangulatkeltő
közlései nem tekinthetők valamely szociális egészségügyi intézmény munká-
jának objektív mérőeszközéül. Hasonlóképen a statisztikai és népesedési
adatok sem nyújtanak elegendő felvilágosítást az össznépesség egészségügyi
állapotáról; a halálozási arányszám pedig inkább a halált okozó betegségek-
ről és a népesség pathológiás állapotáról ad felvilágosítást.

Az okszerű egészségvédelem legelső feladata tehát, hogy alkalmas mérő-
eszköz gyanánt minden közegészségügyi és karitatív intézmény működésének
szociálhigiénikus hatását megállapítsa· és ennek az alapján döntsön az illető
intézmény további munkaköre vagy sorsa fölött. Nem építhetünk tehát
nagy gyógyító objektumokat, amikor meglevő kórházaink és szanatóriumaink
kapacitása megdöbbentően csekély mértékben van kihasználva. Még nagyobb
mértékben kell a Vármegyék és Városok Mentő Egyesületét a betegszállításra
és az ambuláns járványrendészetre átszervezni, mert ezzel kórházaink akció-
rádiusa hatalmas mértékben megnagyobbodnék és a kisebb, többnyire nehe-
zen kihasználható kórházak és járványellenes intézmények stb. feleslegessé
válnának.

A modern szociálpolitika nem vette eddig eléggé figyelembe a mai
ember individuális mentalitását. Az egyéni és társadalmi felelősség, a helyes
szociális közszellem pedig előfeltétele minden szociális egészségügyi munka
eredményességének. Ezt kell tehát érvényesíteni embervédelmi és szociális
intézményeinkben és reá kell nevelni az embereket, hogy helyes életmód
a kollektív együttélésből fakadó kötelesség.

De nemcsak a szakszerűség és a munkahatás szempontjából kell minden
egészségügyi intézményt felülvizsgálat alá vonni, hanem külön erre a célra
alakítandó szakbizottság útján a közterhek csökkentése végett abból a szem-
pontból is, hogy tevékenysége mennyiben volna nélkülözhető, illetőleg társa-
dalmi úton pótolható — vagy más rokoncélú intézménnyel összefogva —
javítható és fokozható.

A társadalomnak, különösen a falusi társadalomnak mindmáig kiakná-
zatlan humanitárius szelleme heverő tőke a karitatív és egészségvédelem
szempontjából, amely céltudatos szervezettséggel könnyen volna mobilizál-
ható és az állam által átengedett egészségvédelmi feladatok megoldásával
megbízható. így pl. az orvosi társadalom a Magyar Vöröskereszt Egyesülettel
és az iskolánkívüli népművelés intézményeivel összefogva az egész országra
és a lakosság minden rétegére kiterjedően, eredményesebben végezhetné
az egészségügyi felvilágosítás és népnevelés munkáját, vagy a falusi intelli-
gencia otthoni betegápolásnak önkéntes alapon megszervezésére komoly
kezdeményezés esetén könnyen megnyerhető volna stb. stb. Hogy az állami
tevékenység helyett a társadalom szunnyadó erői tervszerűen beállíthatók
a közegészségügy és a szociálpolitika szolgálatába, arra szép példa a Deutsche
Liga der freien Wohlfahrtspflege, amelynek keretében az egész különböző-
képen tagozódott német társadalmi jótékonyság hatalmas munkát végez.

A szervezkedési vágy ma különösen erős nálunk, miért ne lehetne ezt egy
nagyvonalú szociálpolitikára vagy egészségügyi megmozdulásra felhasználni?

Azután a megmaradó egészségvédelmi, szociális és közjótékonysági
munka egész területén céltudatos munkamegosztást és az összes zárt és nyílt
embervédelmi szervezetek között kollektív együttműködést kell teremteni.
Ez az együttműködés legegyszerűbben, funkcionális célszövetségek, az ú. n.
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országos és helyi munkaközösségek útján oldható meg — az illető intézmé-
nyek autonómiájának sérelme nélkül. Az egészségügyi tervgazdaság meg-
teremtése céljából 1927-ben egy törvényjavaslatot publikáltam, mely a követ-
kező négy intézkedést javasolta; 1. a népbetegségek elleni küzdelem ered-
ményessége, valamint az egészségügyi gondozás egyes ágainak egyöntetű
kifejlesztése érdekében törvényhozási úton kötelezni kell a gyermekvédelem,
a gümőkór, a nemi betegségek és az alkoholelleni küzdelem, az elmebeteg-
védelem és az egészségügyi nevelés terén működő összes intézményeket,
hogy a Stefánia Szövetség példájára és mintájára országos főszervezeteket
létesítsenek. 2. Ezeket a főszervezeteket a szakvezetés és igazgatás szem-
pontjából felügyeleti hatáskörrel kell megbízni a hasonló téren működő
összes intézmények, társadalmi egyesületek stb. fölött. 3. Az előbb meg-
nevezett országos főszervezetek az illetékes szakminiszter fennhatósága alatt
az Országos Munkásbiztosító Intézettel, a Magyar Vörös Kereszttel, vala-
mint az illetékes minisztérium által meghatározandó más szervekkel és intéz-
ményekkel Országos Szociálegészségügyi Munkaközösséget kötelesek alakí-
tani. Ez, az országos főszervezeteken keresztül, végezné a szakirányítást és
biztosítaná a rendelkezésre álló eszközök takarékos és okszerű felhasználását
a szociális egészségügyi munka egész területén, míg a végrehajtás az ú. n.
helyi munkaközösségek útján történne. Ügy az országos, mint a helyi együtt-
működés többféle módon érhető el: a) A résztvevő intézmények, egyesüle-
tek stb. tovább folytatnák eddigi tevékenységüket, csupán egyöntetű és közös
munkamódszerekben állapodnának meg. b) A másik lehetőség az volna,
hogy a résztvevők mindegyikét egyes szociálegészségügyi munkák, vagy
gondozási ágak végzésével bíznák meg. c) Lehet a munkaközösségek műkö-
dését olyan módon is megoldani, hogy maga a munkaközösség, mint ilyen
létesít intézményeket és végez el bizonyos akciókat. A publikált törvény-
javaslat 4. pontja az volt, hogy a munkaközösség megszervezésével és ügy-
menetének biztosításával a m. kir. Népegészségügyi Múzeum bízassék meg
és ennek céljából Társadalomegészségügyi Intézetté és Múzeummá szerez-
tessék át. Ez utóbbi már 1928-ban meg is történt, a munkaközösségek meg-
szervezése azonban máig sem indult meg, annak dacára, hogy a munkaközös-
séget az összes szakemberek és egészségvédelmi intézmények gyakorlati szem-
pontból is sürgősen megvalósítandónak nyilvánították.

Azon lehet vitatkozni, hogy a gazdasági helyzet, vagy az orvostudomány
és a higiéné erős fejlődése hozták-e magukkal a gyógyításnak nagy üzemekbe
(kórházakba) való tömörülését és ezeknek vagy az államszocialisztikus törek-
véseknek tulajdonítható-e a szabad orvosi rend fokozatos dproletárosodása,
de az bizonyos, hogy az orvosi rendnek szinte általános feszültséggé fajult
válsága egyaránt nagy kára a betegellátásnak, a szociálpolitikának és a kul-
túrának.

Az orvosok szociális helyzetének a javítását, az orvosi hivatás jövőjét,
az orvosok megélhetésének és helyes geográfiái megoszlásuknak biztosítását
abban látjuk, hogy a mostani beteggyógyítás helyett a betegségmegelőzés
szolgálatába kell állítani az egész orvosi társadalmat, ami a gyógyító és gon-
dozó egészségvédelem egyesítése és az orvosi társadalom közreműködésével
való kiépítése által fokozatosan megvalósítható. Ezek végrehajtása céljából,
de rendi érdekből is okvetlen szükség van erőteljes szociális érdekképvise-
letre: orvosi kamarára, amely az orvosi kar egyetemes megnyilatkozásának
ma egyetlen lehetősége.

Az egészségvédelem betegségmegelőző törekvései azonban mindaddig
hatástalanok maradnak, amíg embervédelmi intézkedéseinkben a fogyatékos
elemek túlzott védelmét nem korlátozzuk. Δ nagy tömegek szomorú élet-
körülményei és lakásnyomora mellett paradox jelenség a pompás kertekkel



82

körülvett szanatóriumok és börtönök lakóinak viszonylagosan Iuxuriózus
élete, amely egyenesen csábítja a népesség munkakerülő és fogyatékos elemeit,
hogy akár bűnözés útján is állami gondozásba kerüljenek! Véget kell vetni a
hamis szentimentalizmus köpenye alatt felburjánzott szociális parasitismus-
nak és gondoskodni kell arról, hogy szociálpolitikai és egészségügyi intézmé-
nyeink működésében olyan eugénikai szempontok érvényesülhessenek, ame-
lyek megakadályozzák, hogy az antiszociális és fogyatékos elemek hatósági
gondozásban részesülhessenek akkor, amikor az egészséges és dolgozó em-
berek ezrei kerülnek önhibájukon kívül a testi és lelki züllés útjára.

Meg kell alkudnunk azzal a ténnyel, hogy az emberi társadalom egy
csomó fogyatékos emberrel mindig meg lesz terhelve, de egy modem állam
még sem nyugodhat bele abba, hogy gyógyítóintézetekkel rakja tele az ország
minden községét, ahelyett, hogy megelőző egészségvédelem eszközeivel
igyekeznék a nyomort és a betegséget, e két legnagyobb társadalombontő
tényezőt, csökkenteni és elhárítani. Az asszociális és fogyatékos elemeknek
a túlpártolásból való kiiktatásával a nemzeti társadalom összetételét olyan
módon lehet átalakítani, hogy a következő nemzedékben számszerű túl-
súlyba kerülnek majd az olyan egyének, akiktől már veleszületett tulajdon-
ságaiknál fogva joggal várhatjuk, hogy működésükkel a nemzetnek hasz-
nára fognak válni. Ennek előfeltétele, hogy a fajegészségtant kiemeljük
abból a téves fogalomkörből, amelyet az nálunk, az utóbbi évek folyamán
nyert és egy magasabb etikai és szociális ideológiai világszemléletnek tár-
gyává emeljük fel.

GORTVAY GYÖRGY

2. A magyar közegészségügy jövő útjai

Ha közegészségügyről beszélünk, ne a főváros vízvezetékére, csator-
názására, villanyvilágítására, gyógy- és luxusfürdőire, kitűnő kórházaira és
pompás klinikáira gondoljunk, hanem jusson eszünkbe a falu sártengere, a
magyar falu elhagyatottsága. Igenis, a magyar falu még ma is teljesen el-
hanyagolt. Egészségügyi szempontból ugyanott van, ahol évtizedekkel
ezelőtt. Vájjon bele kell-e és bele lehet-e nyugodnunk abba, hogy amikor
az egészségügyi kultúra fejlesztésével a városokban le tudtuk szorítani a
tüdővészt a réginek felére s amikor a hastífusz külföldön már csak a ritka-
ságok közé tartozik, akkor a faluban a kisablakú, vizesfalú, földespadlójú
lakóház miatt a tüdővész, a piszkos, szennyezett ivóvíz s a védekezés hézagai
miatt a hastífusz tömegesen pusztít. A hastífusz évenként tömegesen szedi
áldozatait, mert ebben a betegségben 10.000 embernél több betegszik meg
és ezernél több megbetegedés végződik halállal. Miért tűrjük, hogy ennyi
áldozatot követeljen olyan megbetegedés, amelyet a közegészségügyi kultúra
fejlesztésével biztosan le lehet győzni? Nemzetünk gyökere és éltető nedve
a falu, onnan táplálkozik és újhodik meg a város. Hogyan akar élni, fenn-
maradni a nemzet, ha a gyökere: a falusi lakosság beteg és pusztul?

A gyakorlati egészségügyi politika végrehajtására hivatott szervezetnek
számtalan baja van. Hiányzik a szervezkedésből az észszerű munkameg-
osztás. A központ túlságosan részletekbe süpped és legyűrhetetlen munka-
tömeget gyűjtött össze. Az alsóbb fokú szervekben pedig ezzel lefékezte az
ambíciót s megbénította annak minden tennivágyását. Ennek a bajnak egy-
szerű az orvoslása! Az okos decentralizáció az a vérátömlesztés, melytől a
magyar egészségügyi közigazgatás mihamarább megújhodik s ismét erőtől
duzzadva új munkára serken. A jövő helyes célkitűzése az, hogy a központi
legfőbb egészségügyi hatóságok csak a kormányzás, az irányítás szerve
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maradjanak, ne foglalkozzanak a részletekkel s ne szervezzenek olyan — akár
minta—akciókat, amelyek az alsóbb hatóságok körébe tartoznak. Az alsóbb
hatóságok jobban ismerik a helyi körülményeket s a szükségleteket is jobban
felismerik. Ha pedig észszerűen adunk foglalkozást nekik, akkor működésük
nem fog egyszerűen a jelentések és kimutatások szerkesztésére szorítkozni.

Ez nagy hiba és ezért szorítsuk ki az egészségügyi igazgatásból a sok
alakiságot: „aktázást“, mert ennek nyomán tüstént olyan munkálkodás
támad, melyből sokkal több hasznot merít a magyar nép egészségügyének
fejlődése. A hatáskörök észszerű megállapítása, egyszerű gyors ügyvitel a
biztosítéka az államakarat szociális érzéssel telített végrehajtásának. Csakis
ilyen gyakorlati átszervezés után lehet a magyar egészségügyi igazgatás az
egészségvédelmi kultúra hivatott irányítója.

A legfőbb államérdek követeli, hogy a magyar csecsemőket megmentsük
a pusztulástól s azokat egészséges, erős és becsületes polgárokká neveljük.
A külföldi szakemberek elismerését méltán elnyert és anyavédelemmel
okosan összekapcsolt magyar csecsemővédelem átruházott állami hatás-
körben az Országos Stefánia Szövetségre van bízva. A magyar anya- és
csecsemővédelem rendszere a magyar különös viszonyoknak és helyzetek-
nek megfelelően alakult ki. Munkája kézenfoghatóan eredményes volt,
mert működésének első idején az összes halálozásoknak 33—35%-a volt a
csecsemőhalandóság, ma már csak 24—25%-a. Ennek a magyar szervezet-
nek nagy érdeme, hogy 15 évi szívós mimikájával minden 100 megszületett
csecsemő közül 6-al többet tudott az életnek megmenteni. Azelőtt minden
100 csecsemő közül 20—21 pusztult el egyéves kora előtt, napjainkban
csak 15—ró.

De még mindig sok a tennivaló! Sajnos, még nagy területek vannak
az országban, ahová nem ér el az Országos Stefánia Szövetség áldásthozó
keze s ahol ezért 100 élveszületett csecsemő közül 40—45 hal meg, mielőtt
az egyéves kort elérné. Ez ellen csakis az intenzív szakvédelmi rendszer
kiterjesztésével, az anya- és csecsemővédelem további erőteljes fejlesztésé-
vel lehet küzdeni. Ha ezt a szakszerű anya- és csecsemővédelmi rendszert
erőteljesen támogatjuk, úgy lényegében általános egészségügyi gondozást
is szervezünk, mert anya, csecsemő és kisded majd minden családban van.
És ha a családban az anyát és csecsemőt védjük, akkor feltétlenül az egész
családdal, a teljes környezettel kell foglalkoznunk s így fel kell vennünk a
harcot az összes népbetegségek és az összes szociális ártalmak ellen. Á leg-
nagyobb veszedelem a tudatlanság, ez ellen is ezen az úton harcolunk a leg-
sikeresebben. A családot az anyán, illetőleg a csecsemőn keresztül lehet
legkönnyebben megközelíteni. És minden későbbi egészségvédelmi munká-
nak (tbc. nemibetegségek stb.) itt van alkalma megelőzésre. A tudatlanság
a legnagyobb egészségügyi veszedelem, s elsősorban a csecsemőt fenyegeti.
Ezért ismerik el egyöntetűen, hogy a szociális embergondozásnak mintegy
70%-a az anya- és csecsemővédelemre esik. Ha az embergondozásnak
ilyen túlnyomó tömege erre a munkára jut, akkor erőltetett minden vita,
mely a szakvédelmi rendszeren alapuló, magyar anya- és csecsemővédelem
szervezetének megváltoztatását kívánná. A magyar nép veleszületett józan-
sága meg fogja érteni, hogy csak a szakvédőnő látogatása hoz igazi segít-
séget a családnak. Tudja a magyar nép, hogy csak a szaksegítség a hatékony,
mert ha csizma kell neki, nem szabóhoz megy, ha pedig ködmön kell, akkor
nem csizmadiához fordul.

A magyar jövendőt szolgáló egészségügyi politika első észszerű munka-
feladata, hogy a szakszerű magyar anya- és csecsemővédelem szervezetének
fejlődése útjából mindenféle akadályt elhárítson. Ezzel szolgálja a köteles
hűséggel a nép egészséges szaporodását gátló ártalmak elhárítását, a csecsemő-
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halandóság, az egyke és a bűnös vetélések leküzdését. Arra kell törekedni,
hogy az egységes központi irányítás és ellenőrzés mellett a bevált szakvédelmi
rendszerben működő anya- és csecsemővédelmi szervezet az ország egész
területén kiépüljön. Nem lehet kétséges az eddigi tapasztalások alapján, hogy
ezzel a magyar csecsemőhalandóságot valóban európai nívóra, 10—11%-ra
tudnánk leszorítani. Ezzel a hazánkban még ma is évente elpusztuló
mintegy 35.000 csecsemőnek csaknem a felét lehetne megmenteni.

Még ennél is tovább kell mennünk! Az óvodák mai rendszere meg-
haladott álláspont. Azok ma csak pedagógiai érdekeket szolgálnak, holott
ennek veszélyeztetése nélkül azok könnyen bölcsődékké és napközi ottho-
nokká volnának átalakíthatok. Az óvodákból így úgyszólván költségek nélkül
nagyfontosságú és a megelőzést szolgáló egészségvédelmi és szociálpolitikai
intézményeket alakíthatnánk ki. Ezzel elérnénk, hogy az anya- és csecsemő-
védelmi szervezet védenceinek korhatárát a 3 éves kortól a 6 éves korig,
az iskolaköteles korig kiterjesztené. Ezzel megoldást nyerne az ember-
gondozás munkájában a mai hézag, mert a szakvédelem a születés p illanatától
az iskolás korig óvná a gyermekeket.

A 6 éves korban az iskolába kerül a gyermek, ahol megint számtalan
egészségügyi ártalom fenyegeti. Az intézményesen megszervezett iskola-
egészségügy sikeresen száll szembe ezekkel az ártalmakkal, terjeszti egy-
úttal az egészségvédelmi ismereteket. Idejében felfedi a tanulók beteg-
ségeit s ezzel ízig-vérig az okos megelőzést szolgálja. Az iskolaegészségügy
legfontosabb szerve az iskolaorvos, kinek figyelme az iskola berendezésére,
a tanulók egészségügyi állapotára terjeszkedik ki. Az iskolaorvosi intézmény
létesítése a nagy magyar higiénikus: Fodor József nevéhez fűződik s ennek
ellenére ez a kiváló szociálegészségügyi szervezet külföldön jóval fejlettebb,
mint hazánkban. Kivétel csakis a székesfőváros, melynek mintaszerűen
kiépített iskolaegészségügyi intézménye eddig is eredményes munkát végzett.
Ennek az intézménynek áldásaiban azonban minden magyar iskolásgyermeket
részesíteni kell. Ebből a célból az iskolaegészségügy egységes irányítására és
ellenőrzésére fel kell állítani az országos iskola főorvosi intézményt és sürgősen
hozzá kell fogni az országos iskolaorvosi szervezet kiépítéséhez.

Hazánkban a tuberkulózis veszedelme és pusztítása még ma nagyobb,
mint a nyugati országokban. Angliában, Dániában, Németországban az
összhalandóságnak csak 6—7%-a esik a tuberkulózisra, nálunk azonban az
összhalandóságnak még ma is 13%-a jut a gümőkór rovására. Különösen a
falu lakosságát tizedeli a gümőkór. Ez azt jelenti, hogy Budapesten minden
5 órában, vidéken azonban minden fél órában kell egy-egy tuberkulózisban
elhalt felett a lélekharangot megkondítani.

Akármennyire súlyosak a gazdasági közviszonyok, ilyen adatok isme-
retében nem szabad a gümőkór elleni védekezést megbénítani. Még takaré-
koskodni is csak nagy elővigyázattal szabad, mert enélkül félő, hogy a gümő-
kór pusztítása még inkább nekilendül. Ebben a munkában is a szakszerűség
a lényeg. A korai kórmegállapítás és a korai gyógykezelés. További fontos
feladat az, hogy a fertőző tüdőbetegek elhelyezését biztosítsuk. Ebből a
célból szükség van kevés anyagi áldozattal épült és alacsony ápolási költséget
igénylő kórházakra. Minél több súlyos tüdővészes beteg éli le utolsó napjait
a saját otthonában, annál több embert fertőz meg a környezetében. Külö-
nösen a gyermekeket fenyegeti nagy veszedelem, kikre a súlyos fertőzés leg-
többször halált jelent. Akik pedig gyermekkorukban átesnek súlyos fertő-
zésen, azok szállítják a felnőttkori eseteket.

A védekezés előfeltétele a megelőző intézmények hálózatának kiépítése.
A megelőzés, a korai kórjelzés és a korai légmellkezelés révén érhetünk el
értékes eredményeket. Ezeket a feladatokat csak a tüdőbeteggondozó inté-
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zetek munkássága tudja teljesíteni. Ezek az intézetek állanak minden kultúr-
államban a védekezés középpontjában. A tüdőbeteggondozó intézetek fej-
lesztésében feltétlenül arra az álláspontra kell helyezkednünk, hogy a na-
gyobb közigazgatási egységekben: városokban, szükségszerint nagy-
községekben, a járási központokban mindenképen különleges szakgondozó
intézetek létesüljenek. Az intézeteket Röntgennel, laboratóriummal kell
felszerelni, mert az már alapelv, hogy a korai kórjelzésben a gümőkórt nem
meghallani kell, hanem meglátni. Köpetvizsgálatok és ezek alapján a fertő-
zési források kiemelése nélkül nem lehet a küzdelem eredményes. Az eddigi
tudományos megfigyelésekből kiderült, hogy a korai légmellkezeléssel a
fertőzési források 60—65%-át kiszárítani s így a fertőzési alkalmak 35—
40%-át tudjuk kikapcsolni. Természetes, hogy a tüdőbeteggondozó inté-
zeteket az anya- és csecsemővédelmi intézményekkel a legszorosabb kapcso-
latba kell állítani, hogy a gümőkór elleni küzdelem már úgyszólván a gyer-
mek születése előtt megkezdődjék.

A csecsemők pusztulása és a gümőkór borzalmas aratása után közvet-
lenül a venerikus betegségek rágják legszívósabban a magyarság életfáját.
A veneriás betegségek elleni küzdelem mind a mai napig a közegészségügyi
intézőkörök mostoha gyermeke volt. Két oka van ennek! Az álszemérem
ezeknek a betegségeknek természete miatt sokáig akadályozta széles vonalú
és a nagy nyilvánosság bevonásával indított leküzdési akció megindulását.
Ezt a felfogást le kell tömi, mert csakis a baj súlyosságának a köztudatba
való beivódása támogathatja a kellő eréllyel megindítandó védekezést. A má-
sik ok abban keresendő, hogy egészen a legutóbbi időkig nem állottak ren-
delkezésre olyan adatok, melyek a veneriás betegségek elterjedését bemutat-
ták volna. Az 1928. évben végrehajtott névnélküli adatgyűjtés tanúsága
szerint az országban 54.079 nemibeteg állott orvosi kezelés alatt. Ez azt
jelenti, hogy minden 1000 magyar emberre 7 gyógykezelt nemibeteg esett.
Jóval több, mint Svédországban, Norvégiában, Svájcban vagy Németország-
ban. Ha megfontoljuk, hogy az adatgyűjtés a betegeknek csak kisebbik
hányadát fogta össze, akkor teljesen kibontakozik előttünk a nemibetegségek
elleni küzdelem nagyvonalú megszervezésének szükségessége. Az eddigi
eredmények meglehetősen szegényesek. Régi egészségügyi törvényeink in-
tézkedései ebben a vonatkozásban valóban hiányosak. S még csak lehető-
ségek sincsenek kihasználva. A korai gyógykezelés és a fertőző vérbajos
egyének zárt kórházi gyógyítása a legsikeresebb eszközök a védekezésben,
d^még ezek a lehetőségek sem aknázhatók ki ma kellőképen ahhoz, hogy
a védekezés komolyabb sikereket mutasson. Még azt se sikerült elérni, hogy
a salvarsan, a vérbaj leghatásosabb gyógyszere az összes ambulatóriumok
rendelkezésére álljon. Csoda-e, ha elegendő kórházi férőhely, gondozó-
intézet és ingyen gyógyszer hiányában a veneriás betegségek kérlelhetetlenül
rombolják a magyar fajtát?

Olyan intézkedések is történtek az utóbbi időkben, melyek egyenesen
akadályozzák az antiveneriás küzdelem folytatását. Az új kórházrendelet
a betegek felvételét nehezíti meg, amikor közköltségre csakis a nyilvánvalóan
ragályozó állapotú betegek kórházi kezelését engedélyezi, aminek következ-
tében az időlegesen tünetmentes betegek gyógyítatlanul tönkremehetnek.
Még furcsább, hogy az 1926-ban a prostitúció kérdését szabályozó s az érde-
kében kibocsátott rendelkezés végrehajtási utasítását 6 esztendő leforgása
alatt nem volt képes a megszűntetett népjóléti minisztérium megcsinálni.

Az antiveneriás küzdelmet a megelőzés, a betegek felkutatása, valamint
a beteggyógyítás és betegellenőrzés rendszerében, kellene kiépíteni. Ennek
a küzdelemnek is alapja a szakmunka és kerete a gondozó-intézet kell, hogy
legyen. Különösen a nagyobb városokban kellene a nemibeteg gondozói-
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intézetek hálózatát kialakítani. Elsősorban persze Budapesten. Természete-
sen ezeket is szoros kapcsolatba kellene állítani az anya- és csecsemővédő
szervezettel, az Országos Stefánia Szövetség intézményeivel, mert a harmo-
nikus együttműködés biztosítaná a világrahozott vérbaj, a magtalanság és
az akaratlan egyke által fenyegető népesedési ártalmak leküzdését.

Az okszerűen kifejlesztendő szakgondozási rendszer gerince: a munka-
közösség. Ez a vezérgondolat egybefonódó és harmonikus munkára szorítja
az összes társadalmi és hatósági intézményeket. A munkaközösség megterem-
tése érdekében már 1927-ben készült törvényjavaslattervezet, ami mint annyi
sok más helyes eszme nem került megvalósításra. Pedig feltétlenül szükség
van erre a reformra, mert az ország egészségügyi gondozása annyira szét-
tagolt és rendszertelen, hogy ezen minél hamarább segíteni kell. Egyelőre
csak egészségügyi akcióra gondolunk, de nyilvánvaló, hogy szükséges volna
ennek a mozgalomnak az emberbaráti egyesülésekre való kiterjesztése is.

A legutóbbi évtized egészségügyi politikája az 1921—1928. években
kereken 30%-kal szaporította a férőhelyek számát. Nagyon rendjénvaló
lenne ez, ha a kórházak anyagi ellátására elegendő fedezet állana rendelkezésre.
Az időlegesen költségfedezet hiányában szüneteltetett ágyhasználat azonban
lényeges tőkeveszteséget jelent. Azt a költséget, amit ezekbe beépítettek,
sokkal célszerűbben lehetett volna a megelőzés intézményes fejlesztése terén
kamatoztatni.

A munkanélküliség terjedésével párhuzamosan duzzadnak a szegény-
ellátás terén felmerülő szükségletek. Se a 6000/1931. Μ. E. sz., se a 400/1932.,
illetve a 1300/1923. N. M. számú rendeletek nem tudják teljesíteni az
itt felmerülő közfeladatokat. Sőt olyan nehézségeket támasztanak, amikor
rideg financiális szempontokat állítanak előtérbe, hogy ez esetleges járvány-
hullám idején a betegellátás teljes csődjéhez vezethet. A legsürgősebben
szükséges éppen a falusi elszegényedett népesség megsegítése érdekében
ezeknek a rendelkezéseknek észszerűsítése és mindenekelőtt az orvosokra
hallatlanul terhes alakiság kigyomlálása.

Az ország egészségügyének korszerű kiformálása érdekében elsősorban
az Országos Társadalombiztosító Intézet mélyreható átszervezésére volna
szükség. Ebben is, mint minden közegészségügyi vonatkozású kérdésben
csak az orvosok bevonásával és az orvosi érdekek messzemenő figyelembe-
vételével lehet helyes megoldást találni. Ilyen nagy kérdéseket, melyek az
orvostársadalmat olyan érzékenyen érintik, csakis az orvosok hivatalos érdek-
képviseleti szervének, a Magyar Országos Orvos Szövetségnek bekapcsolásá-
val lehet érdemleges tárgyalás alá venni. Lényegesen megváltozik a helyzet
az orvostársadalom javára, ha — mint azt a nemzeti munkaterv egyik pontja
kimondja — a törvényhozás megalkotja a magyar orvosi kamarát. A hata-
lommal rendelkező és törvényes alapon nyugvó érdekképviseleti szerv bizo-
nyára még nagyobb lendülettel fogja megindítani a küzdelmet az orvos-
nyomor leküzdésére. Ennek sikere pedig nemcsak az orvosok, hanem az
orvosi tevékenységre rászoruló társadalomnak, a magyar nemzetnek is ki-
magasló érdeke.

Ezek röviden elsősorban azok az elgondolások, amelyek szerint a magyar
közegészségügyet sürgősen és a nemzeti munkaterv szellemében át kell szer-
vezni. A közhatósági szervezetnek és segédintézményeinek, valamint a
szociálegészségügyi intézményeknek a magyar szükségletek és elgondolások
szerint és a munkaközösség jegyében történendő átszervezése nem amerikai
programm, hanem a tényleges adottságokkal és a hazai viszonyokkal számoló
munkaterv, melynek megvalósítását a nemzettörzs életerejének megóvása,
sőt fokozása érdekében a magyar jövendő követeli.



KODÁLY ZOLTÁN ÜNNEPE

A  ZENEKÖLTŐ, kinek ötvenedik születésnapját december derekán ünne-
pelte zenészvilág és nagyközönség, nemcsak magyar, de általános
európai szempontból is azok közé a kiválasztottak közé tartozik, akik pá-

lyájuk mai delelőjéről eddigi munkásságukra visszatekintve, már teljes, nagy,
összefüggő birodalmat érezhetnek maguk mögött s nevezhetnek a maguk
művének.

Mekkora különbség s mekkora változás! Kodály Zoltán útja — a nagy-
szombati tanulóévektől az Eötvös-Collegiumon át a budapesti Zeneaka-
démiáig, azután Párizstól a csíki, bukovinai falvakig, tehát ugyanaz az út,
melyet most művei szélesebb körben tesznek meg — súlyos volt, küzdelmes
és nehéz: küzdelem egy ellenséges univerzum, egy ország fásultsága, egy
világ közönye ellen, tusakodás a maga nagy problémáival s a külső élet min-
den akadályával. Hányszor hallottuk, hányszor kellett hallania e küzdelem
közepette hogy amit akar s amit alkot, legfeljebb érdekes kuriózum, kaland,
töredék, próbálkozás! Azután, mikor művének és programmjának szinte
félelmes egész volta szembetűnt, ennek a vádnak is el kellett némulnia, mint
a többinek mind. Ma már nyilvánvaló, hogy teljesen, fenntartás nélkül győ-
zött; s most, hogy „ég az oltár“, most, hogy a nemzet immár felismerte
benne egyik legnagyobb fiát, immár nyugodtan nézhetünk az oszladozó
homály utolsó felhőuszályai után is és higgadtabban tudjuk felmérni küz-
delmei jelentőségét.

TÖREDÉK, próbálkozás... Ez a költő kezdettől fogva ősi, termé-
szetes ösztönnel érezte, hogy az ő világa teljes és egész, teljesebb és egé-
szebb, mint az őt környező „aktuális“ élet, a korszak magyar élete, — hogy
neki őse, útmutatója és szövetségese mindaz, ami az emberi kultúrában
nagy, teljes és töretlen. A távolból így hamarosan feléje nyúlt egy sor „szö-
vetséges“, mester és barát keze; megtalálta álmait a biblia istentidéző,
zordon látomásaiban s a hellén tengerek ragyogásában, a latin kultúrák szi-
gorú nemességében s a régi német zene bachi — beethoveni ősrengetegében.
De mit kellett maga körül, saját otthonában látnia? A magyar élet s főként a
magyar zene birodalma a töredékek, torzók, félbenmaradások világa volt
— s ameddig a szem ellátott, csak kezdetek mutatkoztak, melyeknek soha-
sem támadt folytatása. Itt élőiről kellett mindent kezdeni. S Kodály útja
szinte ösztönszerűleg arra vitt, ahol a töredékek között és alatt egy nagy,
kimondatlan Egész aludta csipkerózsaálmát. Fel kellett fedeznie a régi
magyar népzenét s benne egy organikus nemzeti lét elfeledett, elejtett tradí-
cióját, fel kellett fedeznie ebben a népzenében s az elporlott magyar „úri“
zene zilált töredékeiben egy elmerült nagy kultúra világát, egy kultúráét,
melyben a magyarság a fiatal népek hódító erejével, viruló ifjúságban állott
az élet problémái elé; ahol nép és nemzet még egyetlen fogalom, oszthatatlan
test, mely egyetlen lélekzettel szívja be és sugározza ki az életet, eszmél és
alkot. A magyar népnek ez a nagy ifjúsága s vele az egyetemes, összefoglaló
kultúra álma Kodály egész munkásságán végighúzódik s kimondatlanul ott
áll mint programm, mint vágy, mint alapérzés minden műve mögött.

Mit is kellett itt tenni, hogy a semmiből, a romokból egy új, nagy,
világérvényű birodalom kerekedjék? Hosszú hallgatás után, ösztönösen
bevárva a maga belső problémáinak teljes megérlelődését, nyúl a tollhoz, —
de akkor azután minden, amit kimond, amit teremt: végleges, megmásít-
hatatlan, útjelző. Előbb a d alo k :  felfedezi a magyar szó zenéjét; hiszen
ennek a nyelvnek énekelnie kell, szabadon, teljesebben és igazabban, mint
ahogyan a históriás énekben, a németes műdalban, a romantikus operában
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énekelt, dalolnia a maga szívverésének, lélekzésének belső, sajátos törvényei
szerint! Megszólalnak régi magyar költők, „megkésett melódiák“ szárnyán
vonulnak be a magyar zenébe Balassi, Berzsenyi, Csokonai, Kölcsey, azután
Ady is; heroikus viaskodások, sötét töprengések, keserű mámorok, szerel-
mek, lángolások egyszerre újult, forró életre kelnek egy régi-új magyar
ritmus tüzében, a nyelv varázslatos zenei kivirágzásában, egy Európa szá-
mára merőben újszerű méloszban. Az egyes ember sorsa immár itt áll előt-
tünk; de hogy világa teljessé legyen, nemcsak benne kell megszólalnia az
életnek, hanem mögötte, mellette, körülötte is. És most megszólal ah an g -
s z e r, az anyagból kitörő lélek szimbóluma s önálló létre eszmél egy gor-
donka magányos panaszában, két vonóshangszer páros énekében, egy trió-
szerenád duhaj táncritmusaiban, két vonósnégyes szivárványosan izzó jele-
néseiben. Megszólal a magyar táj ,  előbb a Nyári este (1906) végtelen vá-
gyódásában és rajongó természethimnuszában, majd a Hegyi éjszakák és az
Este tündérfátylai között, a Marosszéki táncok erdőzúgása mélyén. S mind-
ennek betetőzéséül megszólal a n é p , — előbb a népdalfeldolgozások soro-
zatában, mint saját „naiv eposzának“ dalosa; majd a kórusokban, mint
tömeg és sorsközösség; most a Psalmus Hungaricus-ban (1923), mint a
magyar s vele minden emberi jajkiáltás, minden egetostromló szenvedés
élőszobra, prófétai harcok tragikus és mégis halhatatlanul győzelmes hőse;
azután Háry János-ban (1926), mint napsugaras álmok rezignált álmodója s
végül a Székely fonó (1932) színpadán egy immár minden korláttól meg-
szabadult nagy emberi színjáték fókuszában, mint ennek a drámának meséje
és mesélője, eszméje, háttere és megjelenítője egy személyben. íme, az egész
élet, az egész mindenség énekel a magányos ember körül, beteljesítve és
igazolva magányossága sóvárgó álmait; ugyanegy dallam odakint és odabelül;
a romokból, mintegy „májusi vessző“ érintésére, csodálatos, sokrétű világ
támadt s kezdi élni a maga meseszerű életét.

S hogy ez az élet mégis mennyire valóság, mily teljes és mélygyökerű
valóság, épp az mutatja, hogy minden részletet betölt, mindenütt otthon
van és mindent otthonná varázsol. Minden részletre szüksége van: feladatot
szab a kicsinyekre és erőtlenekre is. így az új programmnak már legelső
tanítása vigasz a csüggedőknek: semmi sem késő, semmi sem hiába! Ami
töredék, még egésszé lehet, az elhibázott kísérlet beállhat egy nagy össze-
függés szerves részének; ami tetszhalott, még életre kel egy napon; ami
tévedés esett, még helyrehozható s ami beteg, még meggyógyulhat. Szer-
vezzük újra a nemzetet, egészséges, igazi életre, mutassunk neki példát a
zenével, mutassuk meg, hogyan lehet a magyar zenéből az emberiség zenéje
s a magyar gondolatból világeszme; ezek Kodály gondolatai, miket cikkek-
ben és előadásokban is kifejez. A munkában mindenki résztvehet, mindenki
és minden megtalálja a maga helyét, gyermek és felnőtt, jövendő és múlt,
testvér és idegen; igen, eszméljen, álljon talpra, jöjjön közénk mindenki,
keresse meg mindenki a helyet, mely az egészben reá vár, fogózzék össze
egyetlen nagy láncba és énekelje a többivel a közös, nagy Melódiát, az új
magyar élet melódiáját, melyet nem szabad abbahagynunk és elfelejtenünk,
— hiszen nemcsak a teljes magyar élet, hanem a teljes emberi élet örök
mélosza is ott zeng benne időtlen zengéssel.

Így lett Kodály, a művész, a reformátor, a nevelő immár az egész
nemzet nevelője. Mint minden nagy magyar költő, ő, a magányos úttörő is
nemzete problémáiban oldotta meg saját élete problémáit, személyes céljai
és feladatai itt bontakoztak ki és valósultak meg, nemzete életfeladataiban.
S egyúttal mégis, ugyanakkor túlnőttek a nemzeti kereteken. Mikor a Psal-
mus Hungaricus vagy a gyermekkarok úgy csendülnek fel nyugati országok
énekkarain, mint e távoli, boldogabb népek saját örömének-bújának éneke,
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tehát nem kuriózum és nem „keleti furcsaság“ többé, hanem „mindenki
ügye, mindenki hangja“: akkor fel kell ismernünk, hogy a Kodálylyal
megjelent magyar zenei klasszicizmus, a magyar gondolatnak ez a népi
szellemtől inspirált, egyetemessé tágult zenei megnyilatkozása, mellyel a
magyarság a maga meghamisítatlan s legmélyebb mivoltában először lép be
a zenélő emberiség világközösségébe, — ez a zene valóban megtette a lehe-
tetlent, valóban egyenrangúvá nőtt a nyugati zenekultúrákkal. A mai Ma-
gyarország vezető művészete egy évtized óta világraszóló jelenség, melyre
a mai Európa is úgy hivatkozik immár, mint egyik reprezentáns szellemi
eredményére.

EZÉRT az ötvenéves Kodály Zoltán, amikor most, ezen a mesgyén
egy pillanatra megáll és visszatekint, valóban csorbítatlanul egész, mese-
szerűen felépült birodalmat lát maga mögött elterülni; győzelme teljes,
álmai, úgy érezzük, valóra váltak s a roppant terv, álmainak és alkotásainak
teremtő-kohója, bizonnyal éppúgy növekszik majd jelentőségében és hatá-
sában, mint maguk a művek, melyek hirdetik. Hogy a művész útja ezen a
magaslaton túl hova vezet s merre mutat tovább, ki tudja? úgy tűnik, p ihenő
nélkül visz mind magasabb, mind merészebb és ragyogóbb csúcsok felé.

SZABOLCSI BENCE

KÜLPOLITIKAI SZEMLE
Schleicher kormánya — A genfi öthatalmi határozat az egyenjogúságról, a leszerelés és
a területi kérdések összefüggése — Az amerikai adósság fizetése, Anglia álláspontja és

következményei; a francia fizetésmegtagadás, Hooverék helyzete —
Az új francia kormány

A  NAGY földrengés és a pusztító lávaeső után a tisztító vihar jelei ismét
szaporodnak. Ezekhez számíthatjuk a Schleicher-kormány megalaku-

lását Németországban, a genfi öthatalmi konferencia deklarációját a fegyver-
kezési egyenjogúságról és végül azt, hogy Franciaország megtagadta (illetve
elhalasztotta) az Amerikával szemben fennálló adósság december 15-i ese-
dékességének megfizetését.

Schleicher tábornok, a birodalmi véderő minisztere, már évek óta a
német politikai élet nagy ismeretlené és titokzatos mozgatója volt. A Papen-
kormányban ő az erős ember, ő a kancellár spiritus rectora és amellett állandó
kancellárjelölt. Minden jel arra vall, hogy felsőbbségesen intelligens ember,
akinek szellemi tulajdonságai mellett még az emberekkel való bánnitudás is
osztályrészül jutott. Ha eddig nem vállalta a birodalmi kormány elnökségét,
úgy ennek saját kijelentése szerint két oka volt. Az egyik az, hogy kinevezé-
sével egy bizonyos mértékig a Reichswehr maga kerül a politikai hatalom
élére, tehát nehezebb fenntartani a birodalmi haderő politikamentességét;
másik oka pedig, mert kineveztetése könnyen diktatúra jellegét adja a kor-
mánynak, amit Schleicher el akart kerülni. Harmadik, a tábornok által be
nem vallott, de valószínű okként még hozzáfűzhetjük, hogy Schleicher nyil-
ván nem akarta magát átmeneti kormányzással elhasználni, hanem csak
akkor óhajtott jönni, amikor hosszútávra szóló, stabil kormányzásra lehetett
számítani. Azonban az események erősebbek voltak, mint Schleicher tervei
és akarata: a Papen elkerülhetetlenné vált lemondásával és visszavonulásával
megnyitott krízisnek nem maradt más megoldása, mint Hindenburg biro-
dalmi elnök régi ezredbajtársának kinevezése.
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Amidőn a november 6-i választás eredménye megmutatta, hogy a
fekete-barna koalíció (centrum és nemzeti szocialisták) lehetetlenné lett és
hogy Hitlernek ahhoz, hogy parlamenti többség alapján kormányozzon,
szüksége van a Hugenberg-féle megszaporodott német nemzeti csoport
támogatására, meg lehetett kockáztatni azt a kegyetlen és gúnyos játékot,
hogy Hindenburg elnök ismét magához hívja Hitlert és megbízza őt egy
parlamentáris többségi kormány megalakításával. Amilyen nehezen érthető
már az is, hogy az agg tábornagy ebbe a karzat számára megjátszott komé-
diába belement, olyannyira érthetetlen, sőt felfoghatatlan, hogy Hitlerék
beleestek a csapdába. Nyilvánvaló volt mindenki számára, hogy még ha a
feketék és barnák között a rendkívül valószínűtlen koalíció alapfeltételeire
nézve létesülhetne is megegyezés, a német nemzetiek tudni fognak közre-
működésükhöz olyan feltételeket fűzni, amelyek Hitler számára lehetetlenné
teszik a kormányzást. Ezenkívül már maga az elnök is olyan feltételeket
szabott, — m int például a Papen-kormány összes gazdasági szükségrendele-
teinek fenntartása, viszont Hitler részéről lemondás a szükségrendeletek
kibocsátásának jogáról — amelyek a Nazi-vezér megcsúfolásával egyértel-
műek voltak. Az egész komplikált stratagéma eredménye: egy kötetnyi levél
váltása Hindenburg és Hitler között, Hitler tekintélyének újabb lejáratása
és a nemzeti szocialista párt sorainak bizonyos megbontása, amely egyelőre
a kompromisszumra hajlandó Gregor Strasser alvezér kilépéséhez vezetett.
Mikor aztán Hitler kudarca után visszaadta megbízatását — azt a propozíció-
ját, hogy az elnök őt nevezze ki egy úgynevezett prezidiális kabinet élére,
a tábornagy természetesen nem fogadta el — Hindenburg számára csak két
lehetőség maradt nyitva: Papen újra való kineveztetése, vagy Schleicher
megbízatása. Az agg marsall hozzáméltó niebelungi hűséggel — és talán
osztályszolidaritásból is — ragaszkodott volna Papen újramegbízatásához,
akit Schleicher „félelem és gáncs nélküli lovagnak“ nevezett. A volt biro-
dalmi kancellár azonban túlságosan képviselte egyrészt a tisztán autoritarius
és szinte isteni megbízáson alapuló uralmat, a kevesek uralmát, a közvéle-
mény akaratának tökéletes semmibevételét, semhogy egy ilyen keménynek
ígérkező tél eleién újból őt lehetett volna a kormány élére állítani s ezzel,
Hugenbergéken és az úgynevezett Herrenklubban összegyűlt, főként kelet-
poroszországi német földbirtokos-arisztokrácián kívül, mindenki ellen kor-
mányozni. A marsallnak tehát szívében őszinte fájdalommal meg kellett
válnia Papentől. De a magaválasztotta jelentéktelen kancellárt sokkal mele-
gebben elismerő szavakkal búcsúztatta, mint hat hónappal előbb Brüninget,
aki mint ember és államférfi ma is egyike a legkiválóbbaknak Németország-
ban, ha nem a legkiválóbb. Érdekes tehát az, hogy a generális-államférfi
sokkal nagyobb és szélesebb communis consensusra támaszkodhatik, mint
elődjei. Schleichernek majdnem minden párthoz megvan az összeköttetése:
a Nazik félig-meddig bíznak benne, de mindenesetre félnek tőle, sokan
közülük pedig hallgatnak reá; a szakszervezetekkel igen benső viszonyt tart
fenn és így ezen az úton eljuthat a szocialistákhoz éppenúgy, mint a cent-
rumba. Saját kijelentése szerint ellensége minden doktrinarizmusnak:
„még ha eretneknek neveznek is“ — mondotta — „bevallom, nem vagyok
sem szocialista, sem kapitalista.“ Nyilvánvalóan elejtette a Papén által erő-
szakolt birodalmi egységesítési programmot s ezzel is enyhítette a feszült-
séget. Saját aggodalmait azzal altatta el, hogy kijelentése szerint csak át-
meneti időre vállalt kormányt (legalább is ő ezt mondja) és hogy ilyen
szükség-időszakra éppen a Reichswehrrel való közeli összeköttetése politika-
mentessé teszi kormányzását. Másrészt pedig, mert éppen az a feladata,
hogy előkészítse a parlamenti kormányzást. Minthogy pedig tényleg jól
fogadták kormányát — hiszen Németországban az emberek nem akarnak
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komolyan parlamentáris kormányt, hanem csak azt, hogy valóban kormá-
nyozzák őket — és a szerencse is szolgálatába szegődött, valószínű, hogy
átmenetileg bejelentett kormánya tényleg hosszútávi kormányzás lesz: az
új Németország felépítése.

ALIG nehány nappal megalakulása után történelmi értékű karácsonyi
ajándékot hozott a Schleicher-kormány Németországnak, sőt volt háborús
szövetségeseinek is. A MacDonald által Genfbe összehívott és immár közel
három hónapi munkával előkészített öthatalmi megbeszélések, amelyeken
való részvételt Németország a választások előtt elkerülte, december n-én
Genfben teljes sikerre vezettek. Ezen a napon Anglia, Franciaország és
Olaszország képviselői elismerték, hogy „a Leszerelési Konferencia egyik
alapelve a jogegyenlőség (Gleichberechtigung), amelyet Németország és a
többi a békeszerződés értelmében leszerelt hatalom számára biztosítani kell“,
olyan rendszerben, amely minden nemzetnek biztonságot nyújt, továbbá,
hogy ezt az elvet a Leszerelési Konferencia rendelkezéseit egybefoglaló
szerződésbe fel kell venni. Ennek a kijelentésnek alapján Németország
közölte, hogy hajlandó visszatérni a Konferenciára. Nagybritannia, Francia-
ország, Németország és Olaszország ezenkívül késznek nyilatkoztak arra,
hogy részt vegyenek egy olyan, az összes európai államok által teendő újbóli
ünnepélyes kijelentésben, mely szerint „semmi körülmények között sem
fogják sem mostani, sem későbbi viszályaikat erőszak alkalmazásával meg-
oldani akarni.“ Végül az Egyesült-Államok kormányával együtt az öt nagy-
hatalom kijelentette, hogy minden erejükkel azon lesznek, hogy a Konferen-
cián az összes többi képviselt hatalmakkal együtt olyan szerződést hozzanak
létre, amely a fegyverkezések lényeges csökkentését és korlátozását eredmé-
nyezze, a rendelkezések jövőbeni revideálását további leszerelés céljából
nyitva tartván.

Meg vagyok győződve, hogy nem túlzók, ha ezt a megegyezést, melyet
két nappal később a Konferencia főbizottságának plenáris ülése is magáévá
tett, a háborút követő 13 év legfontosabb és legnagyobb jelentőségű esemé-
nyének tekintem. Ha a lausannei konferencia — bármi legyen is a szerződés
sorsa — egyszersmindenkorra visszavonhatatlanul megszüntette a jóvá-
tételt, akkor ez a deklaráció, bármi történik is később, elvben, jogilag és
históriáikig megszünteti a teljes jogú és nem teljes jogú államok között léte-
sített és máig fennállott különbséget, amelyet a békeszerződések ötödik
fejezete kényszerített a legyőzőitekre: mostantól kezdve a Nemzetek Szö-
vetsége minden tagállamára nézve érvényes az Egyezségokmány 8. cikke,
amely kimondja, hogy minden tagállam leszállítja fegyverkezéseit arra a
legkisebb mértékre, amely nemzeti biztonságával és nemzetközi kötelezett-
ségeinek végrehajtásával összeegyeztethető. A békeszerződések ötödik feje-
zetének eltüntetése pedig egyértelmű azzal, hogy megszűnik a békeszerződés
kegyetlen rendelkezéseinek indokolása a háborús bűnösségre és a háborús
felelősségre való, történelmileg tarthatatlan és erkölcsileg menthetetlen
hivatkozással. A deklaráció magában foglalja a franciáknak a biztonságra
vonatkozó kívánságát és tételét, amennyiben az egyenjogúságot a nemzetek
biztonságának rendszerébe beleilleszti, Németország kívánságát ellenben
honorálja annyiban, amennyiben ennek a biztonságnak a követelését és meg-
adását minden nemzet számára egyenlővé teszi. Ez annyit jelent, hogy az a
biztonsági rendszer, amit kidolgoznak, ugyanolyan biztonságot kell hogy
nyújtson a legyőzőiteknek, mint a győzteseknek. Az út pedig ehhez a foko-
zatos leszerelésen keresztül vezet el: ez a passzus tehát épp annyira tesz
eleget a németek azon kívánságának, hogy a leszerelés fokozatosan viendő
keresztül, mint a franciákénak, — akikkel ebben a tekintetben az angolok is
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szolidárisak voltak, — hogy a jogegyenlőség nem kereshető a felfegyverkezés
útján, tehát a nivellálásnak lefelé és nem felfelé kell történnie.

Ha alaposan megvizsgáljuk és analizáljuk ezt a szöveget, Európa további
fejlődésének útján nem kicsiny jelentősége van annak a kijelentésnek sem,
hogy a nagyhatalmak és velük együtt a többi európai államok differenciáik
kiegyenlítésére nem fognak erőszakot alkalmazni. Bár ez különböző formák-
ban és mértékben benne van a locarnói egyezményben, a Kellogg-paktumban
és a Népszövetség által kidolgozott úgynevezett Acte Général-ban, annyi-
ban fontos lépés, mert nemcsak a „háborút, mint a nemzeti politika esz-
közét“ zárja ki, hanem egyáltalában „az erőszak alkalmazását“.

Korántsem akarom azt mondani, hogy a leszerelési Konferencia síma
lezajlása biztosítva van. Kétségtelen azonban, hogy a nagyhatalmak el van-
nak határozva arra, hogy komoly munkát végezzenek, hogy a jogegyenlőség
elvét szem elől ne tévesszék és hogy a fokozatos leszerelés első étappját
végrehajtsák. Kétségtelen, hogy az Egyesült-Államok a demokrata-éra és
Roosevelt elnöklete alatt is teljes erővel és komolyan fognak a leszerelési
munkában részt venni, — ellentétben az azok részéről terjesztett hírekkel,
akiknek a leszerelési Konferencia csődje érdekükben áll. A Konferencia
valószínűleg válságos helyzetbe fog kerülni egyrészt akkor, amikor ennek a
leszerelésnek a mértékét kell majd meghatározni, szerződésileg gyakorla-
tivá tenni; másodszor pedig akkor, amikor a biztonság kérdését fogják tár-
gyalni és annak alkalmazását eldönteni. Alig hiszem, hogy a biztonság pro-
blémájának feltevése ne hozza kénytelen-kelletlen a Konferencia asztalára a
békeszerződések területi határozmányai újra megvizsgálásának tövises
problémáját. Vannak Európában határvonalak, amelyeknek fenntartása
egyes államokra nézve a biztonságot teljesen kizárja, illetve amelyeknek fenn-
tartása — a biztonság eszméjének logikus keresztülvitele mellett — azt köve-
telné, hogy azoknak az államoknak hadserege legyen erősebb, amelyek hátrá-
nyára és kárára ezeket a határvonalakat megvonták. Minthogy a Konferencia
célja nem felfegyverzés, hanem leszerelés, nyilvánvaló, hogy a határvonalat
kell megváltoztatni és az államok között ma fennálló formális békeállapotot
így tényleges, a rendelkezésekben, a népek szellemében és megnyugvásában
gyökerező valódi békévé átalakítani. Fog-e sikerülni ennek a konferenciának
ezzel a problémával foglalkoznia és azt megoldania, az más kérdés, de hogy
nem fogja elkerülhetni azt, hogy vele szembe nézzen, az számomra nem vitás.

MINT ahogyan kora tavasz idején a jégtorlaszok megindulnak, éppen
úgy megindította a gazdasági világválság, melynek egyik oka éppen a háború
és az azt követő békeszerződések, azt a jégkérget, amelyet a békekonferencia
Európa mai természetellenes alakulatára ráfagyasztott. A problémák szi-
multán vetődnek fel és szimultán kell őket megoldani. A leszerelés problémája
megoldási formulázásának megtalálását elhatározóan elősegítette az adósság
rendezés kérdése, amely Franciaországra nyomasztóan hatott. Senki ideát
Európában nem fogja elfogadni azt az amerikai tételt, hogy az adósságok és
a leszerelés kérdése között junktim van, éppen úgy, mint ahogyan az ameri-
kaiak sem fogadják el jogilag azt a tételt, hogy a háborús adósságok és a
jóvátételek között kapcsolat áll fenn. Tényleg azonban a francia kormány-
nak ahhoz, hogy az Egyesült-Államokkal bekövetkezendő tárgyalásokban
helyzete erősebb legyen, szüksége volt arra, hogy a leszerelés kérdésében
való engedékeny állásfoglalására hivatkozhassék és esetleg sejtesse, hogy
talán a Hoover által júniusban javasolt mértékig hajlandó haderejét redu-
kálni. Ezért kellett a rendelkezésre álló oly rendkívül rövid idő alatt —
december 5-étőI december 11-éig — szinte gyorstalpaló munkával tető alá
hozni a leszerelési deklarációt, hogy Herriot december 12-én és 13-án a
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Kamara nagy vitájában már legalább ettől a tehertől megszabadultan jelen-
hessék meg a képviselők és a washingtoni kormány előtt.

Vihar tört ki Európa és Amerika. de elsősorban Franciaország és az
Egyesült Államok között. Ez a vihar hivatva van arra. hogy megtisztítsa a
világgazdaságot az eddig felismert legzavaróbb momentumtól: az államok
között mindennemű ellenszolgáltatás nélkül történő nagyobbarányú fize-
tésektől. A Nagy-Britannia és az Egyesült Államok között egyrészt. Francia-
ország és az Egyesült Államok között másrészt november 8-a óta folyó jegy-
zékharc a háborús adósságok kérdésében a december 13-i kamarai és alsóházi
vitákkal s a párizsi és a londoni kormányok december 14-i jegyzékeivel véget
ért. Az, hogy Anglia fizetni fog, egy percig sem volt kétséges. Afelől, hogy
Franciaország meg fogja-e tagadni a fizetést, még lehetett vitatkozni, bár
valószínű volt. November 8-i jegyzékével a londoni kormány általános
nemzetgazdasági okokra hivatkozva, a 95.5 millió dolláros december 15-i
esedékesség elhalasztását kérte, hogy közben a gazdaságilag igazságtalanná
és lehetetlenné vált szerződést revideálhassák. Amikor ezt az Egyesült
Államok kormánya arra való hivatkozással, hogy az indokok nem látszanak
elegendőknek, visszautasította, a brit kormány pénzügyi, gazdasági és poli-
tikai érvek gazdag arzenáljával december i-én újabb jegyzékben kérte a
halasztást. Hivatkozott arra, hogy saját adósainak máris többet engedett el,
mint amennyivel tartozik az Egyesült Államoknak, hogy tehát, még ha adó-
saitól, beleértve Németországot, továbbra is mindent megkapna, még mindig
jelentékeny teher hárul a brit adófizetőre. (Eddig kb. 200 millió font ster-
linggel fizetett Nagy-Britannia többet Amerikának, mint amennyit másoktól
kapott.) Az angol-amerikai adósságtörlesztő egyezmény oly előnytelen
Angliára nézve, hogy míg Nagybritannia része az Egyesült Államokban
kontrahált adósságokban csak 40%, a teljesített fizetések 80%-a őt terhelte.
A jegyzék továbbá rámutat arra, hogy az aranystandard elhagyása következ-
tében mennyivel nagyobb megterhelést jelent az angol adófizető számára a
törlesztési rész megfizetése, mint eddig (kb. 20 millió aranyfont helyett
30 millió papírfont). A nagykereskedelmi árak katasztrofális esése következ-
tében pedig árukban közel kétszer annyit jelent a törlesztési összeg, mint a
hitel igénybevételekor. Amikor a háborús adósságot fundáló szerződést
kötötték — 1923-ban —, a fizetendő annuitás az Egyesült Államokba irányuló
brit export felét tette ki; ma az export az annuitás negyedével egyenlő.

Ha tehát Angliának mégis teljesítenie kell az adósságfundáló szerző-
désből eredő kötelezettségeit, ennek kettős gazdasági következményei lesznek:
a brit vásárlásokat az Egyesült Államokban a minimumra kell majd korlá-
tozni, másrészt pedig más államok Angliába irányuló eladásait is csökkenteni
kell, nehogy azok a fonton keresztül igyekezzenek Amerika felé irá-
nyuló kötelezettségeiknek eleget tenni. A brit kormány továbbá rámutat
arra, hogy Amerika követelései az adós államokkal szemben nem részesül-
hetnek preferenciális kezelésben, ha tehát az Egyesült Államok követelik az
adósságszolgálatot, Nagy-Britannia is kénytelen lesz ama7 adós államaival
szemben — Franciaország, Olaszország, Portugália, Jugoszlávia, Románia,
Görögország és a Brit Domíniumok, továbbá Németország — követeléseivel
fellépni és azokat behajtani, amelyek irányában a lausannei konferencia után
ezeket felfüggesztette. Tehát a lausannei szerződést nem lesz lehetséges
ratifikálni, az adósok Németországtól is követelni fogják a jóvátételt és így a
bizalom újjáéledése, amely Lausanne-t követte, semmivé fog válni. Végül
bejelentve, hogy a legkevésbbé káros fizetési módnak az aranyban való fize-
tést találja, ismét felhívja az Egyesült Államokat, hogy ne kívánja mind-
azokat a következményeket, — világkereskedelem újabb csökkenése, árak
esése stb. — amelyekkel már ennek az esedékességnek a megfizetése jár.
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Az egyidejűleg küldött francia jegyzék természetszerűleg kevésbbé
foglalkozott gazdasági és pénzügyi érvekkel. Hiszen Franciaország, amely
közel annyi arannyal rendelkezik, mint az Egyesült Államok, transzfer-
nehézségekre nem hivatkozhatott; arra sem, hogy az alig 19 millió dolláros
fizetés a világkereskedelmi egyensúlyt megzavarná. Bár rámutatott deficites
költségvetésére, — tényleg több mint 500 millió dollár (13 milliárd francia
frank) költségvetési hiánya van — azt mégsem állíthatta, hogy képtelen meg-
fizetni ezt az összeget. Érvelése inkább hasonlít ahhoz az argumentációhoz,
amit mi a békeszerződés revíziója és saját adósságaink leszállítása mellett
alkalmazunk: az adósság fizetésének követelése Franciaországtól igazság-
talan és erkölcstelen, tehát az egyezmény revideálandó és, amíg ez meg nem
történik, Franciaország fizetései felfüggesztéséhez az Egyesült Államoknak
meg kell adni a hozzájárulást. Az érvelés fő alapja az, hogy Franciaország
amerikai adósságának teljesítését mindig függővé tette a német reparációs
fizetésektől. Ha ezt a washingtoni kormány és a Kongresszus eredetileg nem
fogadta is el, azóta, hogy Hoover 1931 júliusában rákényszerítette Francia-
országra a Németországnak adandó moratóriumot, jogilag is létrehozta ezt a
junktimot és ma nem térhet vissza minden további meggondolás nélkül az
eredeti kíméletlen adósságbehajtó álláspontra. Hoover azt mondotta, — ez
körülbelül a francia érvelés veleje — hogy Európa hozza rendbe a dolgait,
aztán Amerikával majd lehet beszélni. Európa Lausanne-ban rendezte a dol-
gait, de Amerika nem tartja meg a szavát.

Nagy-Britannia úgy döntött, hogy fizet és a kormánynak ezt az elhatáro-
zását az Alsóház egyhangúan helyeselte, a világ tőzsdéi pedig a font többhetes
esése után annak szinte rohamos emelkedésével feleltek. Anglia fizet, mert
politikai és pénzügyi hitele mindenekelőtt való; mert, hitelező állam lévén
maga is, eminens érdeke, hogy ne adjon példát a szerződéses kötelezettségek
megtagadásával. (Ezt már Írországgal szemben fennálló viszálya miatt sem
teheti.) Fizetnie kell, mert ezzel önmagának tartozik és mert erre Amerika
fog ráfizetni; de elvárja, hogy az Egyesült Államok leüljenek a zöldasztalhoz,
hogy az adósságfundáló egyezményt átalakítsák: cél lévén a lehetetlenné vált
adósságok teljes törlése. A fontjegyzés emelkedése azt mutatja, hogy a
tőzsdék már eszkomptálják ennek bekövetkezését.

A brit államférfiak érvei, az Angliával való szolidáris eljárás nagy fon-
tossága és az az aggodalom, hogy Franciaország izoláltan marad, ha meg-
tagadja a fizetést, Herriot-t teljesen meggyőzték. Oroszlánként küzdött a
francia Kamara nevezetes ülésén azért, hogy Franciaország is teljesítse a
ráeső kötelezettséget. Államférfiúi nagysága eddig talán soha el nem ért
magaslatra emelkedett, amikor a francia nemzet képviselőit figyelmeztette
arra, mit jelenthet számukra, ha elhagyják azt az alapot, amelyen Francia-
ország megingathatatlanul állott tizenhárom esztendő óta: a szerződések és
az adott aláírások tiszteletben tartásának alapját. Hogyan kívánhatja Francia-
ország másoktól ezt a hűséget, ha maga nem tiszteli saját aláírását, saját
vállalt kötelezettségét? A Kamara nem volt képes Herriot-t, a nagy állam-
férfit követni: egyrészt az elkeseredett francia választót látta, másrészt pedig
Amerika elleni felháborodása vezette. Azzal, hogy a francia Kamara kéthar-
mad többséggel — 402 szavazattal 178 ellen — kimondta, hogy a december
15-i esedékesség fizetését felfüggeszti mindaddig, míg újabb megegyezés
nem létesül az Egyesült Államokkal, Franciaország jogilag megtagadta szer-
ződéses kötelezettségének teljesítését.

Lehet, sőt valószínű, hogy Franciaországnak is sikerülni fog új meg-
egyezést kényszeríteni ki Amerikától. A tehetetlen és őszinteségben szűköl-
ködő Hoover elnök éppúgy, mint utóda, továbbá a ma még anakronisztikusán
létező, de az Egyesült Államok népét nem képviselő Kongresszus és a már-
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dúsban összeülő új demokrata többségű Kongresszus kénytelenek lesznek
belátni, hogy nem folytathatnak financiális és vámháborút egész Európával. Az
öreg kontinens esetleg még hajlandó leszerelni, házát politikailag, pénzügyi-
leg és gazdaságilag rendbe hozni, de ebben a munkában részt kellene vennie
az Egyesült Államoknak is. Ha akarja, szépszerével — ha nem, ellenére is.
Ez a jelentősége a lausannei szerződés végrehajtása és az európa-amerikai
viszony szempontjából az angol és olasz fizetésnek, a francia és belga részről
jövő megtagadásnak.

Hogy az amerikai álláspontot megértsük, tudnunk kell, hogy a Kongresz-
szus két házának túlnyomó többsége gazdaságilag, pénzügyileg és politikai-
lag tudatlan és műveletlen, legfeljebb átlagos ügyvédjogászi tudással rendel-
kező tagokból áll. (Hiszen másrészt látjuk, hogy a francia Kamara művelt,
túlnyomórészt nagytudású és intelligens tagjai is főként a választó felé néz-
nek és a legegyszerűbb fiskális szempontok szerint döntenek. Népképviseletek
nem vonhatják ki magukat a választótömegek sokszor primitív befolyása
alól.) A képviselők és szenátorok az Egyesült Államok fellépésének következ-
ményeit nem tudják mérlegelni. Éppúgy, mint a közvélemény, csak két dol-
got látnak: azt, hogy Amerikának 1400 millió dollár deficitje van, adókat kell
emelnie és fizetéseket leszállítania, hogy a munkanélküliek száma 12 usque 14
milliót tesz ki, akiknek eltartásáról senki sem tud gondoskodni; a másik
oldalon pedig effektive kölcsönadott és európai célokra elhasznált milliár-
dokat biztosító, gazdag államok által aláírt szerződéseik vannak, amelyeket
ez államok némelyike könnyen betarthat, különösen ha hadi költségvetését
korlátozná. Lehet, hogy Hoover maga hajlandó lett volna — ha újra választ-
ják és egy rokonszenves többségű Kongresszusra támaszkodhatott volna —
lényeges engedményeket tenni. Bármennyire tagadják is hivatalosan, nem
lehet kétséges, hogy ilyen irányú, úgynevezett officiózus biztatások történtek
is részéről a lausannei konferencia idején. De Hoover akkor is tehetetlen volt,
amikor többségre támaszkodott a Kongresszus két házában; mennyivel
inkább az most, mikor a „béna kacsa“ periódusában van, ahogyan az amerikai
kormányzást nevezik abban az amerikai alkotmány által teremtett és ma még
anakronisztikusán fennálló korszakban, amikor a bukott elnök négy hónapon
át még kormányozni kénytelen, bár már mögötte ellenpárti utóda és vele szem-
ben ellenséges érzületű parlament áll. Hoovertől tehát legfeljebb pielimináris
tárgyalásokat lehet várni; azt, hogy a nagybankárok és a nagyipar segítségével
csitítani igyekszik a Kongresszust és előkészíti az adóssági szerződéseket
revideáló megegyezéseket, amelyeket azután Rooseveltnek kell majd 1933
március 4-e és június 15-e között tető alá hozni. Mert hogy Amerika európai
adósaitól június 15-én többé egy fillért sem fog kapni, az egyike ama kevés
tényeknek, amelyeket nyugodtan lehet előre jósolni. De talán nem . üres
optimizmus az sem, ha azt reméljük, hogy a következő hat hónap újabb
elhatározó lépéseket fog hozni a gazdasági, pénzügyi és politikai horizont
kitisztulása felé.

AZ ÚJ FRANCIA KORMÁNY pártpolitikai szempontból majdnem tel-
jesen azonos összetételű Herriot kormányával, csak éppen Herriot maga
hiányzik, ami persze alapvető különbség. Herriot azonban oly mértékben
odakötötte magát az adósságfizetés kérdésében elfoglalt álláspontjához, ame-
lyet a Kamara leszavazott, hogy bár minden egyéb szempontból — kül- és
belpolitikája alapján — számíthatott a Kamara többségére, semmiféle részt
nem akart vállalni a kormányzásban. A kabinetet így hadügyminisztere,
Paul-Boncour alakította meg, aki Párizs egyik leghíresebb ügyvédje és külö-
nösen a leszerelési problémák és a Népszövetség alapos ismerője. Már
körülbelül hat éve Franciaország egyik népszövetségi fődelegátusa és az
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úgynevezett francia konstruktív leszerelési terv főszerzője. Az adósság-
fizetés kérdésében nincs megkötve a keze. Az amerikai sajtó és közvélemény
reakciója a francia fizetésmegtagadásra nem volt oly heves, mint ahogyan
azt előre várták, így ezzel a kérdéssel egyelőre nem kell foglalkozni: meg-
oldása úgyis csak akkor lehetséges, ha Roosevelt már beült az elnöki székbe.

Külpolitikai orientáció szempontjából ennek a kormánynak a fellépé-
sét kevésbbé Paul-Boncour személye, mint az a két tény fogja befolyá-
solni, hogy benne nagyobb súllyal vesz részt a radikális párt balszárnya,
mint Herriot kormányában — vezére, Daladier, hadügyminiszter lett — és
hogy a szocialisták támogatására inkább rá van utalva, mint elődje. Álta-
lános európai, de magyar szempontból is örvendetes jelenség, a „Jeune
France“ — a fiatal Franciaország — egyik legtehetségesebb képviselőjének,
Pierre Cotnak bevonulása a Quai d’Orsayra, Paul-Boncour államtitkára
gyanánt. Ez a fiatal radikális képviselő már többször felszólalt a béke-
szerződések revíziójának szükségessége mellett, amelyet szerinte az állam-
rezón épp annyira megkíván, mint Európa békéjének megalapozása. Ami-
lyen rokonszenves lehet előttünk, hogy ez a reális politikai elgondolás a
francia külpolitikai koncepcióban kezd helyet foglalni és hogy egy Magyar-
országon járt és helyzetünket érdeklődéssel figyelő államférfi befolyást
gyakorolhat Franciaország külpolitikájára, annyira vigyáznunk kell, hogy
ne fűzzünk túlvérmes reményeket ehhez a tényhez. Elsősorban tudnunk
kell, hogy Franciaország politikája épp oly kevéssé változhatik meg szövet-
ségeseivel szemben, mint a rokonszenv, mely kétségtelenül továbbra is
hozzájuk fűzi. Franciaország politikáját — ez történelmi tény — a szinte
doktrinér szövetségi hűség jellemzi, s ez olyan körülmény, amelyet nem-
csak ismernünk, de tisztelnünk is kell. Ha valamit elérni remélhetünk
azáltal, hogy a régi dogmatizmustól megszabadulni igyekvő fiatal Francia-
ország növekvő hatást gyakorol a Harmadik Köztársaság politikájára, úgy
ez abban állhat, hogy ennek képviselői inkább hajlandók előítélet nélkül
megismerni helyzetünket és felismerni gazdasági, politikai és kulturális
jelentőségünket. Ha ennek kapcsán és a béke fenntartására irányuló törek-
vésükkel találkozva, felkelthetjük rokonszenvüket s bizalmukat irántunk,
akkor ez a politika, lassú methodikus fejlődéssel, idővel tényleg örvendetes
eredményeket is hozhat.

OTTLIK GYÖRGY

A SZERKESZTŐSÉG KÖZLEMÉNYEI

A Szemle zárta: minden hó 10-én délben. — írógépen írt cikkeket kérünk.
— Előre meg nem beszélt kéziratokat csak akkor küldünk vissza, ha bélyeggel
ellátott megcímzett borítékot mellékel a szerző. — A cikkeket házilag korri-
gáljuk; korrektúralevonatot csak kivételes esetekben adunk. — A gépirattól
eltérő korrektúrák és utólagos rövidítések költségeivel a szerző számláját vagyunk
kénytelenek megterhelni. — A cikkek közlésével azok szerzői jogát a Magyar
Szemle megszerezte. — Szerzőink különnyomataikat megállapított tarifa
szerint, az Athenaeum nyomda igazgatóságánál szíveskedjenek közvetlenül
megrendelni, legkésőbben a szám megjelenésétől számított két héten belül. —
A különnyomatok csak a Magyar Szemle Társaság hozzájárulásával bocsájt-
hatók könyvkereskedői forgalomba.


