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O TT ÜLT íróasztala mellett, kissé félrehajtott fejjel, fürkésző szürke
szemei s keskeny ajkai körül azzal a sajátságos és jellemző sugárzás-
sal, melyben szeretet és fölény, megértés és kritika, jóság és egy csepp

irónia vegyültek. A magyarságról beszélt. Többet tudott rólunk, mint sok
hazai politikusunk, akik közül nem egyet zavarba ejtett tájékozottságával.
Európai távlatból látta helyzetünket s hivatásunkat. Ismerte hibáinkat:
elzárkózó gőgünket, tehetetlen fájdalmunkat, könnyelmű tékozlásainkat, de
tudott érdemeinkről is. A bírálat s szeretet szálai fűzték hozzánk, nem a poli-
tikai érdek, hanem az ember vonzódása. A magyarságban is megsejtette azt,
amit más nagy németek boldogabb déli népek szellemében kerestek: a hu-
manitás természetes zártságát s összhangját, az élnitudás és viselkedés friss
lendületét és nemes formáit, az érzelem áradásában is tartózkodó szemérmes-
séget: a szó igaz értelmében vett nemességet, azt a mértéket s formát, mely
„annyira hiányzik a németségből“1 s melyet e nép legnagyobb szellemei is
csak hosszú küzdelem után nyerhettek el. És Becker is, minden európai
fölénye s távlata ellenére, német volt. Ismerte faja szakadékait, „a világnézet
poláris ellentéteit a német jellem törvényszerű alapjának“ tartotta. De azokhoz
a németekhez tartozott, kik akaratukba vették fel sorsuk kényszerűségét,
kik „elvették a harc élét azáltal, hogy megkeresték erkölcsi értelmét“, kik
úrrá lettek benső ellentmondásaikon azáltal, hogy alkotó erők küzdelmére
bontották azt. Ösztöne, tettei s az öntudat parancsa a németséghez kötötték,
de életformájának nagyvonalúságában, vágyaiban, kultúrájában s hatásában
egészen európai volt ez a patrícius-utód, kinek családi gyökerei Frankfurt
am Mainba, a németek Párizsába nyúlnak vissza. Minisztertársai közt pro-
fesszor volt, aki túl látott a politikai jelen követelményein: „tudományosan
iskolázott kultúrpolitikus“, ahogy magát nevezni szokta. Az egyetem tanári
karában úgy mozgott, mint a diplomata, a közéleti ember természetes fölé-
nyével és elegáns biztonságával. Tanítványaival szinte az idősebb kolléga
közvetlenségével érintkezett és alárendeltjeiben is a legnagyobb tiszteletben
tartotta az emberméltóságot. Itt is, ott is ellentéte volt a híres német esetlen-
ségnek, nehézkes formátlanságnak vagy a porosz „brüszkség“-nek.

Szabad ember volt, aki tudott élni vagyonával, tehetségével s hatalmá-
val, mert egyiknek sem áldozta fel énje teljességét, személyisége autonómiá-
ját. Tiszteletet váltott ki, mely neki szólt, nem hivatalának. Felszabadító
volt, aki megnyitotta a közelébe került lelkeket, mert nem kívánt meghunyász-
kodó alázatot. Az embert kereste: „létünk legnagyobb csodáját“. S ha pol-
gár volt nemes demokratizmusában, arisztokrata életformájában és szépség-
ideáljaiban: értékítéleteiben, tetteinek indítékaiban, egyénisége legmélyebb
rétegében humanista volt. Egy új, valóban élt s nemcsak eltanult humanitás
volt tudományos és politikai munkásságának erőforrása s végső célja: az új

1 Az idézetek Becker következő műveiből valók: Kulturpolitische Aufgaben
des Reiches, 1919, Vom Wesen der Deutschen Universität, 1925, Das Problem
der Bildung in der Kulturkrise der Gegenwart, 1930, Gragger Robert emlékezete,
1927, Nemzeti öntudat és nemzetközi megértés, 1931.
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„igazán művelt ember, aki a tudomány szabadelvű individualizmusából s a
vallásban és művészetben, a népben és munkában átélt közösségi szellemből
fog megszületni.“

DUCUNT VOLENTEM FATA, NOLENTEM TRAHUNT. Becker-nek
volt ereje s bátorsága rálépni a sors útjaira. Vállalta a tettre induló szellemi
ember felelősségét, a cselekvés kockázatát azzal a tudattal, hogy a megvaló-
sulás mindig árulás is kissé: kompromisszum a tiszta idea s a „valóságos
történelmi helyzet“ parancsai között. De e kompromisszumnak erkölcsi
tartalmat adott. A német művelődés vezetőinek ahhoz a kis elitjéhez tartozott,
amelyik a politikai érzékkel és tapasztalattal egy valóban mély kultúra fele-
lősségét egyesítette. Szellemi vezér volt, a szó igaz értelmében: „kultúr-
politikus, akinek sajátos és nemes hivatása az, hogy a megvalósítás életteljes
összhangjába hozza a lehetőt az elgondolhatóval s aki a filozófus és peda-
gógus mellett saját felelőssége szerint beszél és cselekszik“. Oly időben ke-
rült a porosz művelődés vezető helyére — 1916-ban az egyetemi ügyosztály
személyügyi referense, 1918-ban helyettes államtitkár, 1921—30-ig, rövid
megszakítással, porosz kultuszminiszter —, midőn a németség egyik leg-
nagyobb belső átalakulásán ment keresztül. Az új társadalmi rend a régi
művelődés teljes elhanyatlásával fenyegetett: a régit az újjal összekapcsolni,
a hagyományok folytonosságát megőrizni, az új törekvések káoszát egységes
tervbe foglalni, a legsúlyosabb feladatnak látszott. A tengely hiányzott,
a sarkcsillag, mely körül az egységes mennyboltozat forog: „az emberiség
történetében először fordult elő, hogy megszűnt nemcsak a világnézet egy-
sége, de kérdésessé vált a világnézet ténye egyáltalán.“

„Az államférfiúi vezetés manapság nem annyira a tudás, mint inkább
az intuíció kérdése“, mondta egyik beszédében. Volt bátorsága intuíciója
szavát követni. E „bízó ösztön“ sarkcsillaga a tiszta humanitás volt: az
egyetlen érték, mely számára a forradalmi Németország káoszában még
szilárdan állt. Tévedései is innen eredtek, nem politikai taktikázásból. Ezzel
igazolta kompromisszumait, melyeknek valóban mély emberi távlatot tudott
adni, azáltal, hogy a politikai s világnézeti ellentétek végső értelmét kereste
s feszültségüket alkotó munka számára igyekezett felhasználni.

Ilyen termékeny kompromisszum volt első nagy tette: a porosz fő-
iskolai reform, ezt követte a Szentszékkel kötött konkordátum: a porosz
kultúrharc likvidálása s a protestáns egyházakkal kötött megegyezés elő-
készítése. Ezek a kultúrpolitikai művek keretet teremtettek népművelési
programmjának megvalósításához. Ennek célját maga így fogalmazta meg:
„Nem tudást akarunk, hanem teljesítményt, nem a tudás, de a személyiség
hatalmában hiszünk.“ Ennek az új emberideálnak szelleméből születtek
népnevelési alkotásai: az iskolánkívüli népművelés szervei: a népfőiskolák
s könyvtárak, a közép- és népiskola reformja s az új tanítótípus melegágyai:
a pedagógiai akadémiák, legbüszkébb kultúrpolitikai művei.

Vágyai, összeköttetései s hatása azonban kiterjedtek a porosz hatá-
rokon túlra is. Az elsők közé tartozott, kik a szellem fegyvereivel az európai
béke helyreállításáért, a nemzeti ellentétek feloldásáért harcoltak. Kétkedve
nézte ugyan a Népszövetség tehetetlenségét, de bízott a gondolat erejében
s résztvett munkájában. Utolsó nagy útja is, mely körülvezette egész föld-
golyónkon, népszövetségi bizottság elnökeként vitte Kínába, hogy a kínai
közoktatás reformjairól mondjon európai bírálatot. De nemcsak kultúrája,
vágyai s összeköttetései tették politikáját európai távlatúvá, azzá tette német
kötelességtudása is.

Aki oly magas szempontból nézte a németség szellemi mozgalmait és
aki úgy ismerte a szellem eszközeivel folytatott harc jelentőségét, mint ő,
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csakhamar világosan láthatta, hogy a vesztett német háború egyik legfőbb
oka a németség szellemi elszigetelődése volt, azé a németségé, mely szövet-
ségeseiről is alig tudott valami említésre méltót. Ezért hirdette az idegen
kultúrák alapos megismerésének, a külföldet kutató intézetek felállításának
szükségességét. Ennek a gondolatnak köszönheti a magyarság a Berlini
Egyetem Magyar Tudományos Intézetének felállítását.

Megalapítása mögött nemcsak a személyes barátság indítékai, nem is a
magyar kormány kezdeményezése és támogatása állott, mint azt általában
vélik; Beckert az a meggyőződés vezette ebben a munkájában, hogy a ma-
gyar kultúra viszonylagos áttekinthetősége s német kapcsolatai, Gragger
Róbert szervezőképessége lehetővé fogják tenni az első m intaszerű „Aus-
landsinstitut“ megalkotását. Nemcsak egy részlettudomány szakértőjére,
nemcsak egy nyelvészeti vagy irodalmi szemináriumra volt itt szükség,
hanem olyan intézményre, mely összefoglalja egy nemzet művelődésének
minden kérdését, a történelemtől a földrajzon, gazdaságon, irodalmon, mű-
vészeten át a politikáig. Olyan szervre, melynek munkájában nemcsak a
docensek és az egyetemi hallgatók, de az egyetemet végzettek minden rétege
bekapcsolódhatik. Oly szellemi gyújtópontra, amely körül nyugodtan foly-
hat le két nép szellemének vitája és kiegyenlítődése. így született meg Becker
terveinek jegyében, Gragger Róbert szervezőereje nyomán a Berlini Magyar
Tudományos Intézet, így alakult ki a magyar művelődés egészéről szóló
tudomány: a Hungarológia s ez új tudomány és intézet orgánuma, a már
tizenhárom éves Ungarische Jahrbücher.

„Az IGAZI TUDOMÁNY: élet, meg nem tanulható, csak átélhető.
Bár megvannak tárgyi feltételei, épp annyira személyiséghez kötött, mint
akár a politika. Amint a személyiség minden megnyilatkozása s műve egyet-
len középpontból nyeri értelmét, a tudomány is úgy életteljes és termékeny
csupán, ha a megvizsgált kultúra részletjelenségeit közös és egységes végső
alapjukra vezeti vissza, ha a kutatás elhatárolt területeit egyetlen összesség-
ben látja.“ E tudományos meggyőződés jegyében érthető, hogy az új inté-
zetben s az új tudományban nemcsak a kultúrpolitikus lelte örömét, hanem a
tudós is, aki már alkotott hasonlót, midőn, még mint egyetemi tanár, 1913-
ban megszervezte a hamburgi Islam-Institutot s megindította „Der Islam“
című folyóiratát, mely új utakat jelöl a német orientalisztika területén.
Orientalistának indult, már kezdetben új célkitűzéssel. Egy összefoglalóbb
s életteljesebb szemlélet kedvéért csakhamar szakított a hagyományos, nagy-
részt filológiai s archeológiái iránnyal. Megszűkítette kutatása területét,
midőn az általános keleti történelemből kiszakította az Islamisztikát, mely-
nek külön tudományvoltát Németországban ő ismertette el. De elmélyítette
vizsgálódásait, midőn szempontjait s érdeklődését az Islam egész kultúrá-
jára, annak politikai, gazdasági s társadalmi vonatkozásaira is kiterjesztette.
Különösen három problémakör érdekelte. Első az Islam kialakulása: tervbe-
vett Mohammed-könyvének főtárgya. A második a mohammedán és keresz-
tény világ elhatárolódása: „Az antik világ öröksége Keleten és Nyugaton“
című ragyogó essayjének gondolatköre. Végül az Islam mai harca a Távol-
kelet és Nyugat kultúrájával: erre a küzdelemre vetnek fényt az „Islam-
tanulmányok“ két kötetének újszerű darabjai. Az egyetemi katedráról indult
el s ide tért vissza fiatalkora munkái és tanítványai közé. De új műveit már
nem írhatta meg.

MINDEZ elsősorban a német művelődés ügye. Becker pedig a magyar-
ságnak is igaz barátja volt; azon kevesek közül való, akik udvariassági nyi-
latkozatokon túl, tettekben is kifejezést adtak érzelmeiknek. Nehéz s oktalan
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volna kielemezni, hogy e magyarbarátság mögött mekkora szerepet játszanak
a személyes kapcsolatok, a politikai ösztön s belátás vagy az új élményt s
tudást szomjazó, kutató kíváncsiság indítékai. Λ valóság az, hogy az elsők
közé tartozott, akik segítő kezet nyújtottak sülyedő kultúránk megmentésé-
hez; azokban az években, midőn az ellenséges és emigrációs uszítás még teljes
erejében működött, midőn a hivatalos nagynémet külpolitika Stresemanntól
diktált békülékeny lokarnói iránya még szöges ellentétben állt revíziós moz-
galmainkkal, midőn az Auslandsdeutschtum mozgalma az első komoly
támadásokat intézte a magyar nemzetiségi politika ellen. Munkatársai segít-
ségével élénk és gyümölcsöző szellemi forgalmat teremtett Magyarország és
Németország között, midőn a politikai s gazdasági határsorompók zárva voltak.

A felejthetetlen Gragger Róberttel — akihez a közös munkán túl a
német barátságkultusz rajongása is fűzte — kiépítette a berlini egyetem
magyar tanszékét, körülötte az említett Magyar Intézetet, melynek könyv-
tára immár körülbelül 35.000 kötetet számlál s melyben az igazgató Farkas
Gyulán kívül két egyetemi tanár, egy magántanár, két lektor s három asz-
szisztens végez értékes nevelő- és tudományos munkat. Résztvett a Colle-
gium Hungáriáim megszervezésében is, már mint gróf Klebelsberg hiva-
tali barátja s munkatársa s ez intézményeknek, mint minden magyar-német
kulturális ügynek, haláláig szerető és buzgó gyámja maradt. Kétízben járt
Magyarországon: először 1926-ban, kultúrpolitikai hivatalos küldetésben,
gróf Klebelsberg látogatását viszonozva, másodszor 1930-ban, midőn három
vidéki egyetemünk díszdoktorrá avatta. Kultuszminiszterünk 1925-ben volt
először Berlinben; másodszor 1928-ban, midőn a Collegium Hungáriáim
új épületét a Magyar Intézet szomszédságában felavatták. Most „ott áll a
Collegium és az Intézet: az egyik magyar, a másik porosz állami birtok,
mint messze látható szimbólumai a magyar-német barátságnak és a német-
magyar szellemi együttműködésnek“, ahogy Gragger Róbertről szóló emlék-
beszédében mondotta.

„Isten kegyelme volt életén“, mondta a pap koporsója fölött. Valóban:
kivételes volt egyénisége s sorsa. Fáradhatatlan, friss érdeklődéssel, az ifjúság
kíváncsiságával s a bizalom elfogulatlanságával állt a világgal szemben, de
benyomásai roppant gazdagságában rendet teremtett éles és rugalmas intel-
lektusa. Megadatott neki a nagy személyiség zártsága és sugárzó kiáradása,
a szabad fejlődés s az eredményes munka öröme. Politikus tudott lenni, köz-
életi ember, anélkül, hogy le kellett volna mondania szellemi rangjáról s
egyéni függetlenségéről. S megadatott neki, hogy távozhassék, az öregkor
rezignáltsága nélkül, még élete magaslatán, egy közelgő új barbárság küszö-
bén, anélkül, hogy a katakombákba kellett volna szállnia kora igaz humanis-
táival együtt.

A középen állt: nem volt pártpolitikus. Egy pártállása után érdeklődő-
nek egyszer azt felelte: „Ich stehe zur Partei der Bildung.“ Asztalánál poli-
tikusok, művészek és tudósok ültek. A világ minden részén voltak barátai és
ellenségei. Maga hű protestáns volt, de ő hozta a berlini egyetemre Guardi-
nit, a modem német katholicizmus e nagyszerű képviselőjét. Sok támadásban
volt része, de a jobboldal vádjaival szembeállíthatta volna a baloldal kriti-
káját is: a szocialisták buktatták meg, nem sokkal azután, hogy nacionalista
diákok tüntettek ellene az egyetemen. 65 éves korában hált meg, de sírjánál
többen álltak az ifjúságból, mint kortársai közül.

Az igazi szellemi Európa reprezentatív alakja távozott vele; Német-
ország egyik legjelentősebb kultúrpolitikusát veszítette el benne, Magyar-
ország kevésszámú barátai legjobbikát gyászolhatja halálával.

KERESZTÚRY DEZSŐ



A PERZSA OLAJKÉRDÉS

AZ EURÓPAI közvélemény élénken felfigyel arra a konfliktusra, amely
az esztendő első napjaiban támadt Nagy-Britannia és Perzsia között
ez utóbbi ország olajmezői miatt. Ez a hatezeresztendős múltú ország

tehát — m int évszázadok óta oly gyakran — ismét a világpolitika érdeklő-
désének homlokterébe került.

Nem mai keletű a brit befolyás Perzsiában. Az emberi művelődés
egyik legősibb földjének, a mohamedán művelődés egyik legfontosabb terü-
letének, politikai konstellációja igen szerencsétlen. A XIX. század elejéig
Perzsiának a mongol hódítás és az oszmán világhatalom kialakulása folytán
csak keleti és nyugati szomszédaira kellett figyelemmel lennie, attól fogva
viszont az északi és a déli szomszéd, a legnagyobb szárazföldi és a legnagyobb
tengeri hatalom ellentétes törekvéseinek ütközőterülete lett. A modem
Európa érdeklődésének középpontjába ugyanis a napóleoni háborúk folyamán
került Perzsia. A XIX. század fordulóján a francia hódító szárazföldről
akarta megtámadni Indiát, hogy így kényszerítse térdre legfélelmesebb ellen-
ségét: a brit birodalmat. Tárgyalásokba ereszkedett ezért a cárral, hogy
Perzsián keresztül támadja meg Indiát. Mikor az angolok ezt megneszelték,
1800-ban John Malcolm kapitányt küldték Teheránba a sáh barátságának
elnyerésére. Megbízatását Malcolm sikerrel végezte el; a sáh megígérte,
hogy nem támogatja a francia tervet. Eközben azonban északról az orosz
nyomás egyre fenyegetőbbé vált: az 1828. évi turkománcsáji békében Perzsia
kénytelen volt átengedni Oroszországnak Georgiát és Örményországot és
egyben kapitulációs szerződést kötött a győzőkkel, mely az orosz alattvalók-
nak Perzsiában területenkívüli jogokat biztosított. Az oroszok középázsiai
hódítása lassanként mai területére zsugorította össze Perzsiát s mikor 1856-ban
a sáh megkísérelte, hogy Afgánisztán rovására kárpótolja magát, Nagy-
Britanniát találta szemben magával. Tisztára a brit-orosz féltékenységnek
volt köszönhető, hogy a következő időszakban Perzsia független ország
maradt, mígnem 1907-ben a két ellenfél egyezményt kötött egymással.
Eszerint Perzsia északi fele az orosz „kereskedelmi befolyás“ zónájába
tartozik, egy kis területsávot a beludzsisztáni határ mentén brit érdek-
szférába utaltak, az ország középső és délnyugati részét pedig semlegesnek
nyilvánították. A szerződés megkötése után az oroszok komolyan hozzá-
láttak Perzsia meghódításához, ami a világháború bekövetkezte nélkül kétség-
kívül sikerült volna is nekik, mert az országot azidőtájt súlyos belső alkot-
mányos küzdelmek gyengítették. 1906-ban a nemesek a gyenge Muzaffer-
eddin sáhot alkotmány kibocsátására kényszerítették s midőn utódja:
Mohammed Ali sáh megkísérelte ennek eltörlését, háromesztendős küzdelmet
idézett fel, mely a sáh lemondásával végződött.

A vÜágháború folyamán Perzsia hadszíntér lett. Északnyugati részét:
Ázerbejdzsánt a törökök szállották meg a végből, hogy Perzsián át össze-
köttetést teremtsenek a központi hatalmak és Afgánisztán között, délen
pedig a Kárun-folyó völgyét az angolok szállották meg, hogy biztosítsák
az olajkutakat. 1917-ben, a bolsevizmus kitörése után az oroszok kivonultak
Perzsiából; az így támadt vacuumot az angolok siettek betölteni és 1919
végén azzal a tervvel állottak elő a teheráni kormánynál, hogy ellátják az
országot közigazgatási tisztviselőkkel és pénzügyi tanácsadókkal s az ott
állomásozó angol csapatok bevonásával megszervezik a perzsa hadsereget.
De e tervet a perzsák oly nagy ellenszenvvel fogadták, hogy a kormány vona-
kodott a parlament elé terjeszteni.

Ugyanakkor Perzsia az oroszokkal keveredett konfliktusba, mely az
ország történetének új korszakához vezetett. 1920 tavaszán Denikin orosz



277

ellenforradalmár tábornok flottája elszabadult Bakuból, ahol a bolsevikiek
fogva tartották és a Káspi-tó menti perzsa kikötőbe: Enzelibe menekült,
ahol internálták. A bolsevikiek erre megjelentek Enzeli előtt és bombázták
a kikötőt. Az ott állomásozó brit csapatok ekkor parancsot kaptak arra, hogy
ne támadják meg a bolsevikieket, hanem vonuljanak vissza Kazvinba. Ezt
a pillanatot használta fel a perzsa kormány az angol egyezménytervezet
visszautasítására azzal az indokolással, hogy az angolok nem váltották be
azt az ígéretüket, hogy megvédelmezik a perzsákat.

Teheránból a kozák hadosztályt küldték a bolsevikiek kiűzésére, ^kik
Enzeli bombázása és Denikin hajóinak biztosítása után elfoglalták Rest
városát, majd legyőzték a perzsa haderőt, mely Kazvin felé menekült az
angol csapatokhoz; az angolok gondjukba vették a szervezetlen tömeget
és visszaállították a fegyelmet. E harcokban tűnt ki Riza khán, ki a kozák
hadosztály tisztje volt s 1921-ben a kozákok élén Teheránba vonult, kezébe
ragadta a kormányt és új kabinetet alakított, melyben hadügyminiszter lett,
de hamarosan kezébe ragadta az egész politika irányítását is. 1925 őszén
Riza khán detronizálta Szultán Ahmed sáhot és vele az 1779 óta uralkodó
Kadzsar-dinasztiát s maga lépett a trónra Sáh Riza Pehlevi néven. Az új
sáh erőskezű uralkodónak bizonyult, aki a központi kormány tekintélyét
a harcias törzsek meg-megújuló fölkeléseivel szemben is biztosítani tudja.
A külpolitikában Musztafa Kenudéhoz hasonló sikereket ért el: megszün-
tette a kapitulációkat, rendezte a Nagy-Britannia által támasztott pénzügyi
követeléseket s belépett a Népszövetségbe. Nagy-Britanniával rokonszenvező
politikát folytat: így 1930-ban megállapodást kötött a brit légiforgalmi
vállalattal, az Imperial Airways-szel, melynek értelmében a Perzsa-öböl
partján állomást létesítettek a London—Karachi brit légiforgalmi útvonalon.
Elősegítette az Anglo-Persian Oil Company működését is; a brit befolyást
foként ez a vállalat biztosítja Perzsiában s éppen e vállalat és annak tevékeny-
sége miatt tört ki a jelenlegi konfliktus Nagy-Britanniával.

Ahogy Egyiptomot a gyapot, úgy Perzsiát az olaj tette világpolitikai
konfliktusok küzdőterévé. Az olaj fölfedezése Iránban William Knox d’Arcy
nevéhez fűződik, aki Ausztráliában nagy vagyonra tett szert az arany termelé-
sével és 1901-ben az akkori perzsa sáh részéről kizárólagossági joggal enge-
délyt nyert olaj kiaknázására egész Perzsiára, kivéve a káspitómenti öt tarto-
mányt. Az engedménnyel, mely 60 esztendőre szólt és 1,200.000 km 2 terü-
letre terjedt ki, d’Arcy veszedelmes vetélytársával, az amerikai Chester
tengernaggyal szemben biztosította magának a talajt Perzsiában. Vállalko-
zása azonban éveken át sikertelen maradt, az angol tőke is tartózkodóan
viselkedett vele szemben, úgyhogy, miután saját vagyonából több mint
300.000 fontot áldozott rá, föl akart hagyni vele. Ekkor már német részről is
ajánlatot tettek d’Arcynek engedménye megváltására, azonban közbelépett
Fisher tengernagy, kinek sikerült megnyernie a vállalkozás finanszírozására
Lord Strathconat, a Burma Oil Company elnökét. Hét évvel az engedmény
elnyerése után, 1908 május 26-án a bakhtijári halmok egy elhagyatott völgyé-
ben: Majdán-i-Neftun-ban a fúró kemény sziklában akadt meg és olajra
talált. Az ekként fölfedezett olajmező megmunkálásához friss tőke volt
szükséges; ennek előteremtésére 1909 április 14-én megalakult Londonban
az Anglo-Persian Oil Company Ltd. kétmillió font alaptőkével, mely újabb
részvénykibocsátásokkal hamarosan megnövekedett. Winston Churchill
akkori tengerészeti miniszter ösztönzésére 1917—18-ban az angol kormány
is érdekeltséget vállalt a társaságban, 199.000 font névértékű első adóssági
kötvényt vásárolva meg, majd ezt követőleg, 1919-ben 300.000 font névér-
tékű rendes részvényt is jegyzett.

Ma az Anglo-Persian Oil Company Ltd. tőkéje 2,400.000 fontra rúg,
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évi termelése pedig mintegy 6,000.000 tonna. A társaság érdekelve van
Irák olajtermelésében is, mert 233/4% részesedést kapott az 1929-ben meg-
alakult Irak Petroleum Company-ben, melynek célja a Perzsiával szomszédos
Irák olajmezőinek kihasználása. Ez pedig igen fontos érdeke a társaságnak,
hiszen a perzsiai és az iráki olajmezők geológiailag egymással összefüggő
területet alkotnak. Perzsiában a társaság három olajmezőt tár fel: a mesz-
dzsid-i-szulejmáni (a Khuzisztán tartománybeli Suster várostól 56 km-re
délkeletre), a Neft Kel melletti (az előbbitől 64 km-re délkeletre) és a neft-
khánei (Baghdádtól 160 km-re északkeletre) területeket. Tevékenysége
folytán ez a vidék ma a kultúra minden áldását élvezi. A kopár, sivatagi
területen, ahol eladdig ember alig lakott, szinte amerikai gyorsasággal a föld-
ből nőnek ki a modem ipartelepek és városok. Az elhanyagolt Abadán városa
néhány esztendő alatt 50.000 lakosú modem várossá fejlődött; a Mesz-
dzsid-i-Szulejmán közelében elterülő kopár halmokon és kietlen völgyekben
mintegy 510 km 2 területen ma 30.000 főnyi népesség lakik. A társaság
iskolákat és kórházakat is építtetett működésének területén, melyet mintegy
2600 km hosszúságban modem utak szelnek keresztül-kasul.

Perzsiára nézve tehát feltétlenül előnyös a társaság működése: dél-
nyugati Perzsiában egy évtized leforgása alatt modern telepek, technikai
berendezések egész sora épült meg. De hasznát látja ennek a perzsa kormány
is, mely részesedik az olajtermelés hozadékában s így állandó bevételi forrás-
hoz jutott a társaság működése révén. S éppen e ponton keletkezett a jelen-
legi konfliktus is Nagy-Britanniával.

A világgazdasági depresszió következtében az Anglo-Persian Oil Com-
pany Ltd., akárcsak a többi nagy olajtársaság, kénytelen a termelést csökken-
teni, hogy az olaj világpiaci árát a régi szinten tarthassa. Ennek folytán
csökken az az osztalék is, melyet a perzsa kormány kap a társaságtól az őt
megillető százalékos részesedés fejében. S ez az, amit a teheráni kormány
éles hangon kifogásol mint országát a jelenlegi súlyos viszonyok közepett
pénzügyileg igen érzékenyen érintő intézkedést. 1932 november 27-én erre
való hivatkozással fel is mondotta a társaság koncesszióját. A brit kormány,
mely teljes hatalmával áll a vele szoros szerződési viszonyban álló Anglo-
Persian Oil Company mögött, viszont az ügyet a Népszövetség elé vitte.
A Népszövetségi Tanács Benes elnöklete alatt f. é. január második felében
tárgyalta az ügyet s arra az álláspontra helyezkedett, hogy — m iután nem
két állam között, hanem állam és magánjogi személy között felmerült kon-
fliktusról van szó, az üggyel érdemlegesen mindaddig nem akar foglal-
kozni, míg azt a perzsa bíróságok le nem tárgyalták.

Ez a konfliktus feszült viszonyt teremtett Nagy-Bfitannia és Perzsia
között. Mind a két ország magatartása indokolt és érthető. Sáh Riza Pehlevi
meg akarja teremteni az önálló, idegen befolyásoktól mentes perzsa nemzeti
államot. Említettük, hogy uralkodása sokban Musztafa Kanáléhoz hason-
lít: reformjai egész sorával igyekszik a perzsa nemzeti Öntudatot megerősí-
teni. Természetes, hogy a perzsa területen működő idegen tőkeérdekeltsé-
gekkel szemben is érvényesíteni akarja felségjogait.

Ezzel szemben Nagy-Britanniának úgy katonai, mint közlekedésföld-
rajzi okokból elsőrendűen fontos életérdeke fűződik ahhoz, hogy az indiai
útvonalon fekvő Perzsiában befolyása csorbítatlan maradjon. Az Anglo-
Persian Oil Company zavartalan működésének biztosítása pedig kétszeresen
is fontos brit érdek. Úgy a kereskedelmi, mint a hadihajók fűtőanyagául
üzemgazdasági szempontból ma már mindinkább az olajat részesítik előny-
ben a szénnel szemben. Az olaj beszerzése tekintetében azonban Nagy-
Britannia sokkal kedvezőtlenebb helyzetben van, különösen az Egyesült
Államokkal szemben, mint a szénnel való ellátás tekintetében. Hiszen a Föld
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olajmennyiségének 85%-át az Egyesült Államok, Mexico és Dél-Amerika
hozama szolgáltatja, melyet az amerikai Standard Oil Company termel ki;
ezzel szemben a brit birodalomnak, Burmától eltekintve, alig van olajtermő
területe. Ha figyelemmel kísérjük azokat a vitákat, melyeket úgy az angol
parlamentben, mint a tengerészeti szakkörökben folytatnak néhány év
óta azon célzattal, hogy a brit haditengerészetnek az olajellátás terén való
hátrányos helyzetére mutassanak rá, könnyen megérthetjük, miért kívánja
Nagy-Britannia minden erejével biztosítani a perzsa olajmezőket.

A perzsa-angol konfliktus megoldása tehát igen nehéz probléma. Minden
azon fordul meg, miként tudja összeegyeztetni Sáh Riza Pehlevi kormánya
országa gazdasági talpraállítására irányuló tevékenységét az idegen érdekelt-
ségelmek juttatott engedményekkel. Ez a probléma az, mely manapság min-
den önállóságra és nemzeti megerősödésre törekvő keleti országban, Egyip-
tomtól Kínáig, megoldásra vár.

SOMOGYI JÓZSEF

RÁDIÓFEJLESZTÉS ÉS MŰSORPOLITIKA

IDŐNKÉNT jól esik és szükséges egy-egy pillantást vetni a rádióval kapcso-
latos viszonyokra, melyek mind több és több embernek mindennapi életé-
ben bírnak jelentőséggel. Manapság a nemzetközi Rádióunió központ-

jának kimutatása szerint egyedül az újvilágban, Amerikában, ahonnan a
rádió diadalútja kiindult, hatszáznál több adó dolgozik. A nálánál jóval
kisebb Európában pedig körülbelül kétszázötven van működésben, közülük
legtöbb Szovjetoroszországban, azután Franciaországban és Németország-
ban. Hatalmasra megnőtt az utóbbi időkben a hallgatók száma is: a föld-
kerekségen ma körülbelül százharmincnyolc milliót tartanak nyilván. Az
érdeklődés, mint a statisztikák bizonyítják, nem lankad, inkább egyre erősbö-
dik. A rádiózás is állandó fejlődésben van: nemcsak technikailag számot-
tevő a haladás, hanem a műsorteljesítmény szempontjából is: egyre tőkéle-
tesbedik a színvonal, bővül a műsor-repertoire, a stúdiók érdekkörükbe
vonják mindazt, amit a hang által ki lehet fejezni. Amellett az adók egymás-
után cserélik ki műszaki berendezéseiket, növelik kisugárzó energiájukat;
épülnek az új nagyadók, hogy fokozott teljesítményük megfeleljen az idők
követelményeinek. Az utóbbi hónapok folyamán a magyar rádiótársaság is
hozzáfogott rádiófejlesztési programmjának megvalósításához, melyet már
régen tervbe vett s melyet már oly régen sürget előfizetőinek hatalmas tábora.

Ez a fejlesztési munkaterv valóban nagyszabású s minden bizonnyal új
korszakot nyit a magyar rádió élettörténetében. Az első étappe a közvetítő-
vagy az ú. n. relé-állomások felállítása volt az ország négy felében, ezek a
műsor vételét vannak hivatva megkönnyíteni a kisugárzó központtól nagy
távolságban lakók számára. Közülük három már üzemben is van s most
végzi próbaadásait, a negyedik most áll szerelés alatt. A programm második
lépéseként felépítik a budapesti nagyadóállomást, amely az eddigi 20 kw
helyett 120 kw erősséggel fog dolgozni. A munkálatok már megkezdődtek
és serény iramban folynak. Ezzel kapcsolatban kibővítik a stúdió épületét,
új nagy előadótermeket építenek. A nagyadó üzembehelyezése valószínűleg
tavaszra történik meg. Mindezekre a beruházásokra és fejlesztési munkála-
tokra már múlhatatlanul szükség volt: egyrészt, hogy a magyar rádió is
lépést tarthasson a külföldiek fejlődésével, amelyeknél ma már mindenütt
emelték a fontosabb adók energiateljesítményét s megnagyobbították a
stúdiókat. A középeurópai államok közül például Csehországban már régen
két óriásadó működik, Ausztriában most helyezik üzembe a bécsit, Német-
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országban pedig már régebben üzembe helyezték a breslauit, majd a leipzigit,
míg most utoljára a münchenit adták át rendeltetésének. Olaszországban
a barii nagyadó után most állították fel a milánói óriásadót. Ebben a nagy
nemzetközi versenyben tehát a mi rádiónk sem maradhatott el már tovább.
A másik ok, mely miatt elkerülhetetlenül szükségessé vált a pesti adó teljesít-
ményének emelése, az az előfizetők számának aggasztóan rohamos csökkenése
volt. Egy a Statisztikai Szemlében közölt kimutatás szerint a csökkenés
folyamata már 1930-ban elkezdődött, a következő évben pedig egyenesen
aggasztóvá lett. Ekkor 62 ezren mondták fel engedélyüket, 18 ezerrel többen,
mint 1930-ban. A fogyás mértéke annál szembeszökőbb, ha tekintetbe
vesszük, hogy a rádió üzembehelyezésétől egészen a legutóbbi esztendőkig
az előfizetők száma állandóan emelkedett, most pedig hirtelen megállott,
majd esni kezdett. Hogy csak néhány adatot említsünk, az 1925-i 16 ezer
előfizetővel szemben 1926-ban már 59 ezer, a következő évben 83 ezer,
majd 168 ezer, 1929-ben pedig már 266 ezer rádióengedélyesről adott hírt
a statisztika. 1930-ra ez a szám 308 ezerre nőtt, majd, bizonyos emelkedés
után, mely távolról sem haladta meg a növekedés eddigi normális mértékét,
323 ezerről leesett 313 ezerre. Az idén a csökkenés folyamata újból meg-
indult. A rádió igazgatójának legutóbbi kijelentése szerint 1932-ben huszon-
egyezren mondták le a vételt.

Mi lehet e tömeges felmondás magyarázata? Azokban a nyilatkoza-
tokban, melyekben az előfizetők bejelentik felmondásukat, megtalálhatjuk
a tömeges létszámcsökkenés alapokait: így az 1931-ben lemondott 62 ezer
előfizető közül bizonyos százalék hivatkozik a gazdasági viszonyok súlyossá-
gára, nagy részük a műsorral való elégedetlenségben jelöli meg visszavonulása
okát, más részük pedig a nem kifogástalan vétellehetőségekben. A nagyadó-
és a relé-állomások megépítése ezeket talán vissza fogja csábítani az előfizetők
táborába, minthogy így lehetővé válik, hogy a fővárostól nagy távolságra
vagy a határok közelében lakók könnyűszerrel vehessék Budapest műsorát
— ami eddig meglehetős nehézségekbe ütközött — s nemcsak költsé-
gesebb lámpás, hanem egyszerűbb kristályos készülékekkel is. A relé-
állomások üzembehelyezése azonkívül még jobban meg fogja könnyíteni
a nép széles rétegeinek, különösen a ma még idegenkedő földműves-
osztálynak, a rádióhálózatba való belekapcsolását, főleg az esetben,
ha a rádiótársaság engedni fog eddigi merev álláspontjából s hozzájárul az
előfizetési díj mérsékléséhez. Ez ugyanis a prosperitás korszakában meg-
felelő volt, ma azonban, amikor a gazdasági krízis egyre nagyobbá válik s a
megélhetés egyre nehezebb lesz, már nem tartható fenn többé. Csak aka-
dálya az előfizetői tábor gyarapodásának, sőt, mint láttuk, nagy mértékben
előidézője a csökkenésnek is. Akkor, midőn külföldön már jórészt mindenütt
mérsékeltebb — például Ausztriában csak két schilling, ami még két pengő-
nek sem felel meg —, a miénk sem lehet ennyire magas. Nem szabad elfelej-
teni, hogy a kisemberek, a falusi kisgazdarétegek megnyerése többé-kevésbbé
nem a műsoron keresztül, hanem az olcsó díjszabás által vihető végbe.
A rádiótársaságnak számot kell vetnie azzal, hogy Budapesten az előfizetők
létszáma már elérte a telítettségi fokot, míg a vidéken még kiaknázatlan, szűz
területek várnak meghódításra, itt még a lakosság számarányához viszonyítva
meglepően kevés az előfizető. A fővárosban annakidején rohamosan terjedt
el a rádiózás, s például 1926-ban itt több volt a hallgatók száma, mint Magyar-
országon egyebütt. Ma viszont itt már nehezebb előfizetőt találni: innen
tavaly egy év alatt csak ezer új rádióengedélyes jelentkezett, míg a vidékről
közel kilencezer. A magas rádiódíj amellett a földművesosztálynak még azt
a csekély hányadát is elriasztja a további vételtől, amely eddig még táborába
tartozott: az előző évben még 7.2%-kal szerepelt, ma viszont már csak 6.3%
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az arányszáma. E téren tehát volna még elég sok teendő s az ügy érdekében
nem kellene visszariadni az áldozatoktól sem. Bizonyosra vehető, hogy
a hozott anyagi áldozat, mint más téren, itt is megteremné a maga gyümölcsét.

A rádió fejlesztési munkálatainak kijáró elismerésünk mellett nem
hallgathatjuk el mai műsorpolitikájával szemben viszont a kritika szavát
sem. A rádióbírálat mindig időszerű, ma különösen az, minthogy híre jár,
hogy az újjáépítéssel és a nagyadó felállításával kapcsolatban sor kerül nagyobb
műsorreformokra is, változás készül a napi programúiban, felfrissítések, új
tervek és módosítások érájáról kél visszhang. Nem tudjuk, megfelelnek-e
ezek a hírek a valóságnak s minő területekre fog kiterjedni ez a reform. Hogy
azonban még a végleges döntés előtt a műsorszerkesztő bizottságnak alkalma
legyen a különböző nézetek tisztázására, röviden összefoglaljuk huzamosabb
megfigyeléseink eredményeit külön a műsor zenei, illetve prózai részére
vonatkozólag.

Általánosságban a budapesti stúdió műsorpolitikája egészséges, józan
és törekvő. A magyar rádió már régen túl van azon a fokozaton, mely múlt-
beli éveit jellemezte s ha még nem is érte el a tartalmi és a formai tökély
ama magaslatát, melyen mindegyik előfizetője látni szeretné, elmondhatni,
hogy az, amit ad, szolid, rendes, eléggé élvezhető műsor, nem jobb a külföldi
jóknál, de nem is rosszabb amazoknál. Találkozunk azonban hibákkal is,
melyeket korrigálni, s olyan hiányosságokkal is, melyeket pótolni kell mielőbb.
Lássuk először a műsor zenei részét, mellyel rövidebben végezhetünk.

Évek óta tartó harc dúl a közönség körében, azután a rádió és publikuma
között a komoly zene és a könnyű muzsika tárgyában. Az egyik rész minél
több komoly zenét követel, a másik minél több könnyűt, a harmadik pedig
teljesen száműzni óhajtja a rádió programmjából a klasszikus muzsikát. Az
utóbbitól eltekintve, melyről nem kétséges, hogy melyik oldalon áll az igazság,
a két első tábor között nehéz az igazságtevés, márcsak azért is, mivel a rádió
hallgatói között túlnyomó azok száma, akik a könnyebb fajsúlyú zenének
a hívei, viszont a komoly, klasszikus zene kellő favorizálását egyetemes
kulturális szempontok és magasabb művészi érdekek írják elő parancsolólag.
Talán eddigelé is a leghelyesebb volt az az aranyközépút-megoldás, melyet
a stúdió műsorpolitikájában már eddig is következetesen véghezvinni ipar-
kodott. Igazuk van azonban az elégedetlenkedőknek, amikor azt hangoz-
tatják, hogy a napi programm legfontosabb és legjobb idejére helyezik állan-
dóan az ilyen műsorszámokat s a könnyű zenét szinte megtűrt mostoha-
gyermekként kezelik a rádió műsorszerkesztői, beosztva olyan időre, amikor
azt csak kevesen hallgathatják. A hetenként kétszeri operaközvetítés sok
egy kissé — ezt egyébként a rádió igazgatója legutóbb is elismerte; tetézik
ezt a hetente többször közvetített, vagy a stúdióból előadásra kerülő filhar-
móniai hangversenyekkel és klasszikus koncertekkel. így gyakran egy-egy
heti programmban a két operaelőadás mellett még három-négy hasonló
fajsúlyú zeneesttel zsúfolják tele a műsort. Meglehetős megterhelést jelent
ez a rádióhallgatóság számára, különösen ha tekintetbe vesszük, hogy leg-
nagyobb részük nem tökéletes zeneértő. Változás tehát e téren — már az
ő érdekükben is — nem ártana. Több változatosságot szeretnénk a zene-
karok kombinálásában is: el kell kerülni, hogy — mint az már a múltban
sűrűn előfordult — egy zenekar több napon át egymásután mikrofon elé
jusson; volt eset rá, hogy egy napon kétszer is szerepelt a műsoron. Itt kell
szólnunk a népszerű cigányzenéről is, melyet a vidéken nagyon szeretnek:
kevesebb azonban több volna belőle, mert azzal, hogy majd minden este és
délután beiktatják, öntudatlanul is tendálnak a sablon és az unalmas egy-
hangúság felé. A jazz-zenével az utóbbi időben szerencsésen kombinálják
a késő esti órákban: ez helyes. A műsoron szereplő zenekarok színvonalá-
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val általában elégedett a publikum. Egy kivételével: ez a házikvintett,
amellyel a többség nem rokonszenvezik. Az utóbbi időkben örültünk, hogy
hetenként csak egyszer iktatják a programmba, újabban azonban ismét
kétszer jut szerepléshez. Annak ellenére, hogy tagjai neves muzsikusok,
játékuk inkább unalmas és színtelen, mint élvezetes. Ezt még a stúdióhoz
közelálló lapok is elismerik kritikáikban. Néha egész műsoruk csak egyhangú
szólózásból áll. A kvintett szükségességét mi sem indokolja: a rádió kezdő
éveiben még szükség volt rá, mivel a stúdiónak kevés zenekar állott rendel-
kezésére, ma azonban, mikor a legkiválóbbak közül válogathat, nem nélkü-
lözhetetlen többé. Itt, a zenei rész keretében kell még megjegyeznünk azt,
hogy a magyar dal propagálása igen dicséretes dolog, de a nótaéneklést ne
bízzák operaénekesekre: vannak kiváló dalénekeseink is, akik ennek a mű-
fajnak szentelték magukat: miért vonnánk meg tőlük az eddigi támogatást?

A műsor prózai részét illetőleg a rádiókritikának jóval több feljegyezni
és megróni valója van. Általánosságban mindjárt meg kell mondanunk, hogy
a műsorban mintha sokkal kevesebb gondot fordítanának a prózai anyagra,
azonkívül mintha a zenét kelleténél jobban favorizálnák az előbbi rovására:
a napi programúiban ez aránylag több helyet foglal el, mint amennyi kívána-
tos. A hallgatók nagy tömegei minél több jó és érdekes előadásra, élvezetes
színdarabokra, eleven és szórakoztató felolvasásokra szomjaznak. Sajnos,
ez ma még nagyrészt csak óhaj marad. Ama kevés darab között is, melyek
korlátolt számban előadásra kerülnek, nem sok van olyan, amit örömmel és
megelégedéssel fogadhatnak az előfizetők. Általános kifogásuk, hogy a fel-
újított színművek többnyire ósdi, elavult munkák, a közönségnek annak-
idején sem kellettek s ma sem tudnak kellő érdeklődést kelteni. Feltámasztá-
sukat sokszor csak annak köszönhetik, hogy a rendezőnek megtetszett a benne
lévő főszerep s mindenáron el akarja játszani. Főleg a stúdió főrendezőjét
hibáztatják emiatt, aki a közelmúltban is több olyan darabot hozott a mikro-
fon elé, amelyeket céltalan volt kiásni a feledés porából. A másik rendező
már jóval több „rádióérzékkel“ válogatja ki repertoárját s rendezésén is
látszik, hogy ismeri a közönség igényeit, óhajait s szívbeli ügye a jó darab.
Konklúziónk: adjanak minél több színielőadást, de a szelekciónál több
körültekintéssel járjanak el. A rádió nem lehet elaggott és elavult darabok
szanatóriuma. A legutóbbi hetek, sőt hónapok folyamán egy-egy ilyen színi-
előadásnál valósággal antikváriumi levegő ülte meg a stúdiót. A színházi
közvetítések jók és elevenek; ezt folytatni kell: sok öröme telik benne a
rádióhallgatónak.

A prózai előadások és felolvasások terén is akad még sok tennivaló.
A novelláknál az újabb időkben jótékony szelekciót látunk érvényesülni;
annál inkább érzik ennek hiánya a felolvasásoknál: igen sok nem üti meg
a mértéket, amellett érdektelenek és egyhangúak is. Hibáztatni kell azt is,
hogy többször nem témájuk vonzóereje és aktualitása miatt kerülhetnek a
mikrofon elé, hanem azért, mivel ismertebb vagy favorizáltabb egyéntől
származnak. Már vannak állandó, szabványos felolvasók, akik szinte minden
héten szóhoz jutatnak a legérdektelenebb anyaggal is, míg mások hiába
küldik be a legidőszerűbb témájú kézirataikat is, vagy nincs kellő,hátvédük“,
vagy mert egyszer-kétszer „merészelték“ megbírálni a rádió működését,
örökre kegyvesztettekké váltak. A felolvasások anyagát illetőleg minél több
változatosságnak és frisseségnek volna helye. A jól bevált sajtó-félórák min-
tájára fel kellene kérni egy-egy előadásra neves tudósainkat, azután a magyar
múlt még élő szemtanúit, akik közérdekű emlékeikből tanulságos és érdekes
képeket vetíthetnének a hallgatók elé; eleven formában be kellene számolni
az egyes országok időszerű kérdéseiről, belső viszonyairól, külpolitikai irá-
nyairól; foglalkozni kellene az utódállamok s az ott élő magyarság jelenlegi
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helyzetével, sorsproblémáival. Az oktató előadások keretében nyújthatna
a rádió bizonyos népszerű zeneoktatást is példákkal: a zenetörténet, a zenei
műfajok ismertetése bizonyára szívesen vett műsorszám volna. A hallgatók
különböző korosztályaival foglalkozó rádiórovatok közül beiktatásakor nagy
örömmel fogadtuk a diák-félórát, melyet már régebb idő óta sürgettünk,
ma azonban már sok a panasz rá pedagógusok köréből, hogy az előadó hölgy,
bár változatossá igyekszik tenni felolvasását, nem tud szabadulni a tankönyv-
szerűségtől, néha szabályos iskolai órákat tart, rendkívül sok adathalmazzal
dolgozik, sokat akar elhinteni diákjai lelkébe s talán éppen ezzel hiúsítja meg
célja érvényesülését.

Végül még néhány megjegyzést a rádió hírszolgálatáról. Európa-szerte
általános a panasz, hogy a rádió hírei élettelenek, egyszerű regisztrálások
csupán, színtelen formában; ugyanez a megállapítás áll a magyarországira.
Nincs szárazabb, élettelenebb és vázlatosabb valami, mint a pesti stúdió
tudósításai a napi eseményekről; a változatosságra, a frisseségre és a színes-
ségre sehol sincs olyan szükség, mint itt. A kiemelkedőbb aktualitásokról
éppen úgy adhatna szemtanú-tudósítást, mint az angol rádió; a mikrofon-
riportázst még túlnyomórészt csak a néprajzi közvetítések jelentik vagy az
elenyésző számban adott helyszíni közvetítések temetésekről, sportünnepek-
ről vagy szoborleleplezésekről. Az a kísérlet, melyet a londoni éhségfelvonu-
lásról szóló tudósítás jelentett, jó volt, de ezt a helyszínről kellett volna
leadni s nem is akkora késéssel, mint ahogyan történt.

Igen érdekes és ajánlható a britt rádiónak az a szokása, hogy
Európa egyes városaiból kéthetenként vagy havonként külpolitikai tudósító-
jával informáltatja hallgatóságát a külföld nevezetesebb eseményeiről. Idéz-
hetjük példának még a német rádióállomások népszerű havi közvetítését
Amerikából, amikor a kiküldött tudósító érdekes és eleven eszmecserét folytat
arról, „amiről Amerikában beszélnek“. Miért ne lehetne az európai konti-
nensről ugyanezt megvalósítania a magyar rádiónak is? Tudtommal minden
európai fővárosban van a Magyar Távirati Irodának egy-egy munkatársa:
mily élvezetes és tanulságos volna hetenként felváltva bekapcsolni őket
s közvetíteni tudósításukat az illető ország időszerű kérdéseiről, eseményeiről.
A hírszolgálattal kapcsolatban még egy hiányra kell rámutatnunk: vasárnap
a rádió reggel ad híreket s viszont egész másnap délelőttig nem tudósít sem-
miről, kivéve a sportvonatkozású híreket. Ezen változtatni kellene. A rádió
a napisajtót kiegészítő feladatát éppen ezzel tölthetné be a legmegfelelőbben;
akkor midőn a hírlapok nem jelennek meg, éppen ő láthatná el híreivel a
közönséget; ehelyett azonban ő is néma marad. A vidéki — de a budapesti
előfizetők is bizonyára igen hálásan fogadnák ennek a hiánynak mielőbbi
korrigálását.

A fentiekben töredékes és ad hoc vázlatát próbáltam adni azoknak a
kívánságoknak, melyeket a rádiókritika és a közönség már ismételten és több-
ször is hangoztatott: mindezeket abból az alkalomból rögzítettük le, hogy
a rádió üzemfejlesztési programmja a megvalósulás stádiumába lépett.
A gazdasági válság ma sokakat — ezreket és tízezreket — kényszerít rá, hogy
lemondjanak kedvenc szórakozásukról, a rádiózásról. A magyar rádiótársaság
dícséretreméltó erőfeszítést fejt ki s nagy anyagi áldozatokat hoz, hogy háló-
zata, adóberendezése, technikai teljesítménye minél kifogástalanabb és hala-
dóbb legyen: ha ugyanannyi gondot és áldozatot fordít műsorának fejlesz-
tésére és gazdagabbá tételére is, akkor bizonyára nemcsak elhűtlenedett és
elpártolt előfizetőit fogja tudni visszahódítani, hanem még hatalmasabb új;
tömegekkel gyarapíthatja majd a jövőben eddigelé is számottevő táborát.

CSISZÁR BÉLA



KÜLPOLITIKAI SZEMLE
Apponyi emléke — A Hitler-kormány és franciaországi reakciója. Hirtenberg —

Románia és Jugoszlávia belső bajai s az új kisantant-szerződés
AKI MAGYARORSZÁGON ma külpolitikáról ír, annak most első és termé-

szetes kötelessége, hogy Apponyi Albert gróf emlékének lerója a tisz-
telet, a kegyelet és a hála adóját. Tizennégy éven át az egész művelt
világ előtt ő volt megszemélyesítője az ezeréves Magyarországnak és annak
a magyar külpolitikának, amely mindig számot tarthatott arra, hogy tiszte-
lettel és megértéssel meghallgattassék és hazánkat, egyelőre legalább, szelle-
mileg és erkölcsileg arra a helyre állítsa a népek becsülésében, amely őt, ha
nem is mai erejénél, de múltjánál, képességeméi és helyzeténél fogva meg-
illeti. Apponyi Albert a legtökéletesebb, a legharmonikusabb, legemberibb
ember volt. A gondolkodó bölcseségével volt hívő és vallásos, a lovag és a
magyar úr hűségével volt királyhű, a magyar ember és az államférfi ösztö-
nével, öntudatosságával és kötelességérzetével szerette és szolgálta hazáját,
a szó szoros értelmében utolsó leheletéig, még halálával, még halálában is.
A filozófus, a hívő, a hazaszerető magyar ember és az államférfi bölcsesége
egyben a nemzetközi együttműködés és így a népszövetségi eszme hittel
telt szolgájává is tette őt. Az ő személyében a kicsi, a csonka Magyarország
Genfben éveken át erkölcsileg és szellemileg szinte nagyhatalom szerepét
játszhatta. Ez a dicsőség most ő vele elmúlott: nélküle a magyar külpolitika
is csonkává lett. Számunkra e dicsőségnek csak visszfénye maradt meg és az
ő magasztos példája minden magyar ember és minden magyar államférfi
számára.

AMILYEN közömbös hangulatban és szélcsendben kezdődött a politikai
esztendő, oly gyorsan vált nemcsak az európai, hanem a világpolitikai helyzet
a szó szoros értelmében kritikussá a legutolsó hetek folyamán. Hacsak egy-
szerűen felsoroljuk az eseményeket, már felmérhetjük azt a feszültséget,
amellyel a nemzetközi légkör terhes. Hitler uralomrajutása Németországban,
a Nemzetek Szövetsége és Japán között fenyegető szakadás, Japán és Kína
között a nyílt háború kitörésének lehetősége, háború a Népszövetség két
másik tagállama, Peru és Kolumbia között, merénylet az Egyesült-Államok
megválasztott elnöke, Franklin Roosevelt ellen, bankösszeomlás az Unió
egyik államában, amivel együtt a dollár pozícióját is támadás érte, a Lesze-
relési Értekezlet megfeneklése főként a kisantant szabotázsa következtében,
a hirtenbergi lokális jelentőségű fegyverszállítási ügy felhívása nemzetközi
bonyodalommá, a román belső társadalmi válság kiéleződése, a kisantant
államszövetség keletkezése, az olasz-francia viszony újabb elromlása.

Ugyanakkor, amikor Franciaországban a Paul-Boncour-kormány a
költségvetés problémáján megbukott, és helyét egy másik, a szocialisták-
tól tűrt radikális kormány foglalta el a fiatalabb és így talán erélyesebb
Daladier alatt, egészen alapvető változás következett be a Német Biro-
dalom kormányzásában. Hider kormányrajutását fölülről ugyanazok a
XV. Lajos udvarára emlékeztető kamarilla-intrikák idézték elő egészen hir-
telen és váradanul, amelyek az agg elnök környezetében elhatalmasodtak és
amelyek már előbb Brüninget és Papent gáncsolták el. Így tűnt el a süllyesz-
tőben az első p illanatban megmagyarázhatatlanul és érthetetlenül Schleicher
tábornok nem egészen két hónapi kormányzás után: az az ember, aki mind-
ezeknek az intrikáknak látszólag és állítólag titkos kormányzója volt, hirtelen,
előzetes figyelmeztetés nélkül megbukott és, hogy úgy mondjuk, nyom-
talanul eltűnt. Két hónappal előbb úgy jött, mint aki tíz évig készül
hatalmon lenni, nem pártember létére a Birodalom közvéleményének
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bizalmát élvezte és képesnek látszott arra, hogy leszámoljon a nemzeti
szocialista veszéllyel. Ezzel azonban nem tudott elbánni, mert megbon-
tási kísérlete — Gregor Strasser-rel — csődöt mondott, de különösen
nem bírt megbirkózni a keletporoszországi junkerek befolyásával és hatal-
mával. Ezeket ugyanis maga ellen lázította azzal, hogy felelevenítette
Brüning rendeletét a teljesen eladósodott birtokoknak telepítési célokra
való felhasználásáról. A Schleicher áldozataként megbuktatott Papen — az
elnök „leghűségesebb bajtársa“ — erre létrehozta az úgynevezett harzburgi
frontot a német nemzetiek, a Stahlhelm és a nemzeti szocialisták között.
Rávette az öreg tábornagyot, hogy Hitlert felvizezett kormánnyal kancellárrá
kinevezze, a nemzeti szocialistákat pedig rábírta arra az ő szempontjukból
már régóta ajánlatos, okos lépésre, hogy fogadják el a kormányzást bármilyen
koalícióban és bármilyen feltételek mellett. Az augusztusi és novemberi
megszégyenülés emlékei a gyakorlati politikát lassan megtanuló Hitler szá-
mára elegendő tapasztalattal szolgáltak arra, hogy belássa: legfontosabb
végre kormányra jutni; a többi aztán a kormányzás művészetének és a kifej-
tett erélynek függvénye.

Hitler tehát csak két párthívével — Frickkel és Göringgel, — de na-
gyobb számú szelíd elefánttól körülvéve, birodalmi kancellár lett. Ezeknek
a melléje adott „bizalmi férfiaknak“ feladata, saját elképzelésük szerint, az
lenne, hogy a nácizmus kinövéseit lenyessék és a Birodalom kormányát a
nemzeti szocialisták különböző programmjaival nem egészen egyező kon-
zervatív kapitalizmus és agrárprotekcionizmus útján tartsák. Hogy kinek a
számítása fog beválni, Hitleré, akit mozgalma finanszírozóinak nyomása
is arra késztetett, hogy a passzivitásból végre kilépjen, vagy pedig azoké,
akik azt vélik, hogy a kormányban ülve kezükben tartják a „Führer“-t, azt
valószínűleg már egy-két hét múlva pontosan tudni fogjuk. Az új kancellár
első cselekedete a Reichstag feloszlatása volt azzal a céllal, hogy a március
5-ére kitűzött választáson a harzburgi koalíció, mely eddig a mandátumok
43 százalékával rendelkezik, vagy esetleg a nemzeti szocialista párt egyedül is
abszolút többséget kapjon. Ugyanebből a célból a birodalmi alkotmányon
elkövetett s azt máris majdnem nyíltan felborító szelíd erőszakkal a porosz
tartománygyűlést, ennek a feloszlatást megtagadó határozata ellenére, fel-
oszlatta, miután előbb elnöki szükségrendelettel a birodalmi törvényszék
ítélete ellenére, újból elmozdította a Braun-kormányt. Ha a Reichstagban
és a Landtagban megkapják a többséget, akkor normálisan átalakulnak
parlamentáris kormánnyá: ha nem, akkor talán arra határozza magát
Hitler, hogy feloszlassa a kommunista pártot, mint államellenest, és
ezen az úton jutna a két házban többséghez. A jogászok véleménye a
kommunista pártnak a választás utáni szétkergetését a választás eredmé-
nyére nézve érvénytelennek minősíti, de talán ilyen csekélység a hata-
lom megtartására szilárdan elhatározott Hitler-pártot nem fogja zavarni.
A nácivezérek minden nyilatkozatából kétségtelenül kitűnik ugyanis, hogy
alkotmányos vagy alkotmányellenes, megengedett vagy megnemengedett,
ha sikerül, békés, ha nem, úgy erőszakos eszközökkel, de a megszerzett
hatalmat többet ki nem engedik kezeikből. Ez a helyzet elkerülhetetlenül fel
fogja vetni a birodalmi elnök személyének kérdését. Az eddig, amennyire
lehetett, aggodalmaskodóan alkotmányhű Hindenburgnak dönteni kell majd
arról, vájjon hajlandó-e az alkotmányt nyíltan megszegni, vagy inkább
visszavonul. Mert hogy a harmadik eshetőség, azaz konfliktus esetén Hitler
lemondatása, sikerülne-e az elnöknek, ezt a kérdést jobb szeretném válasz
nélkül hagyni. Hogy azután a választás maga és utána a kommunista párt
esetleges feloszlatása milyen belső megrázkódtatásokkal járna Németországra,
azt majdnem lehetetlen megjósolni vagy következményeit felmérni.
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Egyelőre világosabban lehet látni Hitlerék kormányrajutásának egy-
részt belső szervezési, másrészt külpolitikai következményeit. A Birodalmon
belül egyes országokban és tartományokban (elsősorban Poroszországban)
náci bizalmi emberek kerülnek az élre; a náci rohamcsapatok mint
rendőri segéderők működnek a tartományok költségvetésének terhére
és első feladatuk a választás ellenőrzése lesz. Ezzel a pártkassza nagy
tehertől szabadul, a választás sikere pedig — csak 42 mandátumra
van szükség — némi garanciákat kapott. Kifelé a hitlerizmus
kormányrajutása viszont a francia nacionalizmust határozottan megerő-
sítette és a kartel-kormányzást legalább is megnehezítette. A francia kormány
ugyan Genfben formailag még védi a konstruktív leszerelési tervet és nyíl-
tan még nem ejtette el a december 11-i, a katonai egyenjogúságot elismerő
egyezményhez adott hozzájárulását, de külpolitikai taktikájában túlkönnyen
enged minden olyan befolyásnak, amely ennek a megegyezésnek az érvénye-
sülését vagy végrehajtását megakadályozza. A mindig megegyezésre hajla-
mos Herriot élesen németellenessé lett. Egyidejűleg — s Hitler uralomra-
jutása s eközött is megvan az okozati összefüggés — az eddig francia részről
szorgalmazott olasz-francia közeledés is, egyelőre végérvényesen, kátyúba
jutott. Franciaország, hogy a sakkjátékból vett kifejezéssel éljünk, Olasz-
ország felé elsáncol, Németország irányában pedig mind erősebben táma-
dólag lép fel. A radikális szocialista kormányt és Herriot pártelnököt ebben
az irányban nyilván belpolitikai meggondolások is vezetik: nem szabad
megengedniük, hogy a Franciaországot és mai nemzetközi helyzetét védő
nacionalizmust Tardieuék maguknak sajátítsák ki. A francia kormánynak
azok a tagjai, akik, részben világnézetük következtében, részben általános
politikai koncepciójuknak megfelelően, eddig a revizionizmus hívei voltak,
mert így remélték, hogy az európai békét és Franciaország biztonságát garan-
tálni lehessen, visszavonuló harcot folytatnak. A helyzet mindenesetre az,
hogy időlegesen legalább, le kell mondaniok arról, hogy koncepciójuk érde-
kében nyíltan felléphessenek és érte küzdhessenek. Helyzetük gyengülésé-
hez természetesen hozzájárult az is, hogy a világháborút elvesztett államok-
ban a revizionizmus lelkes, de lelkességük arányában meggondolatlan hívei
a maguk részéről mindent megtettek, hogy franciaországi barátaikat kompro-
mittálják.

Az úgynevezett hirtenbergi ügy körülbelül január közepe óta foglalkoz-
tatta különösen a kisantant és Franciaország sajtóját, amely ezt a kis
fegyverszállítási bolhát felfegyverzési elefánttá fújta fel, hogy ezzel két célt
szolgáljon: a javuló olasz-francia viszony elmérgesítését és az egyenjogú-
sítást megállapodás megtorpedozását. Hirtenberg a Steyr-gyár egyik
kisebb telepe, ahova január elején állítólag kb. 40-50.000 darab régi
fegyver és gépfegyver érkezett Bresciából. Osztrák szociáldemokrata
munkások és a szociáldemokrata párt beárulása következtében a kis-
antantsajtó és diplomácia azt állította, hogy ezeknek a fegyvereknek
rendeltetése Magyarország, Hirtenberg csak közbeeső állomás és
így ez a fegyverszállítás, az ő felfogásuk szerint, a Saint-Germain-i
szerződés 134. cikkelyébe ütköznék. Az osztrák kormány viszont kijelen-
tette, hogy az egész ügy a bresciai olasz feladó és a Steyr-gyár magánüzlete,
célja, hogy a gyárnak a fegyverek — régi zsákmányolt Wemdl-puskák
és osztrák-magyar gépfegyverek — megtisztításával és kijavításával
munkát adjanak. A küldeményről csak a pénzügyi hatóságok tudtak, a szö-
vetségi kormány nem; a fegyverek további rendeltetése ismeretlen a bécsi
kormány előtt. A prágai, bukaresti és belgrádi kormányok a Népszövetség
elé akarták vinni az ügyet és invesztigációs eljárást akartak kezdeni. Angliá-
nak, sőt Franciaországnak is, tekintettel arra, hogy a feladó olasz állampolgár,
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ez természetesen nem volt kellemes; Franciaországnak különösen azért,
mert épp akkor vette kezdetét a de Jouvenel nagyköveti kinevezésével beve-
zetett francia-olasz kibékülési akció. London és Párizs ezért diplomáciai
eljárás mellett döntött és előbb római, bécsi és budapesti képviselői útján
információkat kért. A római kormány hűvösen figyelmeztette a nála eljáró
diplomatákat, hogy neki semmi köze ehhez a kérdéshez és csodálja, hogy egy
ilyen jelentéseién üggyel egy nagyhatalmat egyáltalában zaklatnak. A bécsi
kormány felvilágosításokat ígért, míg Budapesten azt felelték, hogy a magyar
kormánynak semmi közvetlen tudomása nincs az egész dologról. Az ügy
legújabb fejleménye az, hogy Franciaország február n-én ultimátumszerű
jegyzéket nyújtott át a bécsi kormánynak, követelve, hogy két héten belül
vagy visszaküldje, vagy megsemmisítse a fegyvereket és megállapítsa, vájjon
előbbeni szállítmányok nem tranzitáltak-e Magyarország felé. A jegyzékben
különösen feltűnő és a diplomácia történetében egyedülálló volt az a
követelés, hogy a szövetségi tisztviselők a nagyhatalmak kívánságára
esküvel erősítsék meg vallomásukat. A jegyzék hangja bizonyítéka
annak a feszültségnek, amely az európai kontinens államai között
a légkört eléggé veszéllyel terhessé tette. Annak magyarázatául, hogy
Nagy-Britannia mért csatlakozott ehhez a kissé szokatlan fellépéshez,
két feltevés lehetséges. Az egyik az, hogy Anglia mint enyhítő és
közvetítő óhajt résztvenni ebben az akcióban, hogy a p illanatnyilag teljesen
a kisantant befolyása alatt lévő Franciaországot a kellő időpontban mér-
sékelje; a másik Angliának azon elvi álláspontjából következik, amely sze-
rint a hadi egyenjogúságot a leszerelés útján kell elérni és amely minden,
a legyőzött államok felszerelését célzó akciót a legélesebben helytelenít.

A keletkezett affér sima elintézése, melynek során Ausztria szóbelileg
visszautasította a jegyzéket és csak megígérte, hogy a fegyvereket kijaví-
tásuk után visszaküldik, amit Olaszország bölcs és konciliáns állásfoglalása
tett lehetővé, az előbbeni hipotézist valószínűsíti. Nagybritannia idejében
mérséklőleg hatott szövetségesére.

Az UTOLSÓ hetek tele voltak hírekkel, amelyek Románia és Jugoszlávia
belső helyzetének kiéleződéséről számoltak be. Romániában a kommunista
agitáció aggasztó megmozdulásokhoz vezetett. Először Kolozsvárt az
államvasutak műhelyeiben, azután Bukarestben. A hadsereg mindkét meg-
mozdulást leverte; Romániában kihirdették az ostromállapotot és a kor-
mány nyilván mindent megtesz, hogy a belső rendet és nyugalmat bizto-
sítsa, azonban a gazdasági válság, az erősödő kommunista agitáció és a
növekvő dinasztiaellenes mozgalom megnehezíti helyzetét. Jugoszláviában
már a régi szerb pártok is mindinkább hajlanak a federalists megoldás felé és
mind élesebben fordulnak a diktatúra ellen. A jugoszláviai belső mozgal-
makat azonban még nehezebb kívülről megítélni, mint a romániait. A dikta-
túrának oly hermetikusan sikerült elzárnia Jugoszláviát a külföldtől, hogy
még az országot járó idegenek sem képesek a helyzetről egységes és meg-
bízható képet adni. Az, hogy a szlovén és horvát federalists vezéreket
„saját maguk által kiválasztott helyre“ internálták, mindenesetre inkább azt
bizonyítja, hogy nem egészen paradicsomi az állapot Sándor király orszá-
gában.

A kisantant két államának e belső válsága, amelyet esetleg külső inter-
venció nélkül nem is lehet megoldani, továbbá az igen hangossá váló és a
nyugati államokban egészen meglepő, egyelőre természetesen csak erkölcsi
sikerrel dicsekvő revizionista 'propaganda, végül a három kisantant államot
különböző mértékben érintő gazdasági válság arra bírta őket, hogy szoro-
sabb szövetségben egyesüljenek, amely kifelé teljesen egységes frontot mutat.
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A három állam külügyminiszterei háromszor egy évben összejönnek, kül-
politikájuk összeegyeztetésére közös sajtó- és politikai irodát tartanak fenn
Genf ben. Az államokat egymáshoz külön-külön kapcsoló szerződéseket
egységesítik, hasonlóképpen a más államokkal kötött szerződéseket egységesen
kötik meg, azaz pl. a Franciaországhoz fűző szerződést azonos formula alap-
ján revideálják; azonkívül egyik állam sem köthet harmadik állammal szer-
ződést a másik két állam tudta és hozzájárulása nélkül. Hasonlóképpen közös
elvek alapján szervezik meg gazdasági politikájukat és, ha szükséges, a fel-
veendő kölcsönöket a három állam egységesen garantálná. Ennek az új
szövetségnek, amelyben az egyes államok szuverénitásuknak egy részét fel-
adják, hogy nyilvánvalóan offenzív és csak részben defenzív céljaikat szol-
gálják, kifelé célja a szerződésekhez ragaszkodó politikának megmerevítése,
befelé pedig a tekintélyükben megtámadott kormányoknak siet segítségére
presztízsük emelése által. Nincs kizárva, hogy a katonai szövetség olyan
klauzulákat is tartalmaz, amely a Szent Szövetséghez hasonlóan a szövet-
séges államok kölcsönös katonai segítségét garantálja belső forradalmi meg-
mozdulás esetére, ami annyit jelent, hogy esetleg egy cseh Paskievics fogja
a román vagy jugoszláv forradalmat, ha kitörne, leverni. Külpolitikailag
csak a viszonyok elmérgesítéséhez, a békétlenség emeléséhez és a nemzet-
közi feszültség fenntartásához, nem pedig a béke megalapozásához járul
hozzá.

A NEMZETEK SZÖVETSÉGÉNEK a mandzsuriai konfliktus elinté-
zésére indított akciója végkifejléshez közeledik. A rendkívüli közgyűlés által,
amely a múlt év folyamán többször ült össze a japán-kínai konfliktus tár-
gyalására, a végső jelentés elkészítésével, illetve a békéltető eljárás befejezé-
sével megbízott, úgynevezett tizenkilences bizottság többheti tanácskozás
után végre megfogalmazta jelentését, amidőn végleg kiderült, hogy a japán
kormány állásfoglalása következtében a békéltető eljárásnak nincs semmi kilá-
tása sikerre. Mint a rendkívüli Assembléen, a tizenkilences bizottságban is
két áramlat küzdött egymással: az egyik oldalon azoknak a hatalmaknak az
állásfoglalása, amelyek a Távol Keleten közvetlenül érdekelve vannak,
a másik oldalon azoké, amelyek vagy a népszövetségi elv védelmezői, vagy
a támadó eljárásnak el nem ítélésében saját politikai helyzetük veszélyezte-
tését látják. Az előbbi csoportba tartoznak a nagyhatalmak, elsősorban
Franciaország, amely majdnem állandóan japánbarát volt és Anglia, amely
ide-oda ingadozott a szigorúan jogi álláspont és Japán iránti barátsága között,
amely felé kereskedelmi és politikai érdekei is vonzzák: hiszen ha Japán
megtartja Mandzsúriát, akkor jó lesz vele jó viszonyban lenni. Viszont a
japáni akció Kína ellen, mely a nagyhatalmakkal kötött exterritoriális és
letelepülési szerződéseit egyoldalú elhatározással meg akarta semmisíteni,
a többi ilyen szerződésnek előnyeit élvező hatalmak érdekeit is védelmezte.
A japánok kíméletlen, sem a Népszövetséget, sem más szerződéses kötele-
zettséget (az úgynevezett washingtoni kilenchatalmi szerződést és a Kellogg-
paktumot) tiszteletben nem tartó viselkedése, továbbá Mandzsúria elisme-
rése a Lytton-féle jelentés nyilvánosságrahozatala előtt és végül a jeholi
tartomány megtámadása, lehetetlenné tették a nagyhatalmak számára is,
hogy továbbra is a békéltető eljárást szorgalmazzák. Japán 1931 decemberé-
ben kötelezte magát a Népszövetségi Tanáccsal szemben, — elfogadván a
Tanács határozatát — hogy semmiféle új akcióval nem vág elébe a Nép-
szövetség eljárásának. Bármilyen legyen is az anarchia a Kínai birodalom
területén, bármennyire ne legyen is képes akár a nankingi, akár a pekingi
kormány a kínai banditizmussal szemben fenntartani a belső rendet, bár-
mennyire mások is a történelmi, politikai és jogi feltételek a Távol Keleten,
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mint Európában, az a mód, ahogyan Japán az őt minden más hatalommal
szemben kötelező szerződéses kötelezettségeit mellőzi, arculcsapása volt nem-
csak a Népszövetségnek, hanem mindazoknak a nagyhatalmaknak is, amelyek
ezeknek a szerződéseknek szignatáriusai. Hiszen amikor Japánt figyelmez-
tették arra, hogy a washingtoni szerződésben éppúgy, mint a népszövetségi
Egyezségokmányban kötelezte magát Kína területi integritásának tiszteletben-
tartására, ami tehát Mandzsuország katonai megszállását jogtalanná tenné,
még inkább pedig a független Mandzsu Állam elismerését, azzal felelt,
hogy Mandzsúria elismerésére az új állammal kötött szerződésekben köte-
lezte magát. Ezzel tehát azt az egészen eredeti nemzetközi elméletet állí-
totta fel,. hogy valamely későbbi szerződéses kötelezettség egyoldalúan
megszüntet harmadik államokkal szemben vállalt előbbeni szerződéses
kötelezettségeket. A tizenkilences bizottság számára ilyen körülmények '
között nem maradt más hátra, mint hogy megállapítsa a békéltető eljárás
sikertelenségét, az eddigi akcióról jelentést tegyen az Assembléenak és
javaslatokat terjesszen elő. A nehéz munka a javaslatok megszövegezése
volt. A Nemzetek Szövetségének mégsem volt szabad figyelmen kívül
hagynia a Japánt elítélő határozat következményeit. A bizottság végül
egyhangúlag arra az álláspontra helyezkedett, hogy a Nemzetek Szövetsége
erkölcsi presztízsének a látszatát megóvandó, tekintet nélkül Japán állás-
foglalására, megállapítja a Felkelő Nap Birodalmának felelősségét, meg-
bélyegzi mint támadó félt és felszólítja a Népszövetség államait, hogy a
Mandzsukuót ne ismerjék el sem de facto, sem de jure. Javasolja, hogy
Mandzsúria adminisztratív egységként maradjon meg Kína szuverénitása
alatt, Japán nagy gazdasági és politikai érdekeinek respektálása mellett,
amire a megegyezési formát meg kell találni. Ebből a célból a két állam
között közvetlen tárgyalásokat indítványoz és e tárgyalások támogatására
népszövetségi bizottság kiküldését javasolja, felszólítva a kilenchatalmi
szerződés amaz aláíró államait, amelyek nem tagjai a Népszövetségnek —
U. S. A. és U. R. S. S. —, hogy e bizottságban képviseltessék magukat.

Hogy mi lesz mindezzel szemben egyrészt a népszövetségi közgyűlés
véghatározata, másrészt Japán állásfoglalása, azt p illanatnyilag nehéz volna
megmondani. A közgyűlés valószínűleg magáévá teszi a javaslatot.
Japán számára pedig háromféle állásfoglalás lehetséges. Ha nem lenne
nacionalista paroxizmusban lángralobbant belső közvéleménye, akkor
lehetséges lenne az is, hogy józan álláspontra helyezkedjék, azaz kivenné
a Népszövetség javaslatából mindazt, ami Japán pozícióját Mandzsúriában
erősíti, formailag elismerné Kína szuverénitását, részt venne a sárga biro-
dalom újjászervezésében és ezzel biztosítaná saját magának keletázsiai fo-
hatalmi pozícióját. Erre a megoldásra azonban, ismerve a japán pszichét
és a belpolitikai helyzetet, még csak gondolni sem lehet. A másik meg-
oldás, hogy Japán kilép a Népszövetségből, amelynek határozatai végre-
hajtására semmiféle szankciója nincs. A harmadik megoldás — éppen
mivel a Népszövetségnek semmiféle szankciója nincs és még arra sincsen
garancia, hogy a közgyűlés egyhangú határozatát az összes tagállamok
végre is hajtsák — az, hogy Japán egyáltalában nem törődik ezzel a hatá-
rozattal és továbbra is ott marad Genfben, mintha misem történt volna.
A valószínűség legnagyobb százaléka — a tokiói kormánynak a kilépést
előkészítő bejelentései után — amellett szól, hogy Japán otthagyja a
Nemzetek Szövetségét. Bármi légyen is a konfliktus kifejtése, kétség-
telen, hogy a Nemzetek Szövetsége egész létére kritikus válságon megy
keresztül, a fehér és sárga civilizáció viszonya pedig fordulóponthoz jutott.
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