
FIGYELŐ

A NÉMETHY-EMLÉKKÖNYV

A MAGYAR közigazgatás fejlődésében fogalommá vált Némethy Károly
neve. Már az a körülmény, hogy református lelkésznek ismeretlen fia
L rövid néhány évi szolgálat után az akkori exkluzív belügyminiszterium-

ban döntő jelentőségű ügykörhöz tudott jutni, országosan ismert névre tehetett
szert — azt a gondolatot veti fel, hogy nem közönséges tehetség, akaraterő
és megbízhatóság kellett a pálya első, legmeredekebb és legfáradságosabb
részéhez. Aránylag igen fiatalon jutott hozzá a köztisztviselői hivatás leg-
nehezebb és legértékesebb munkájához: a kodifikáláshoz. A törvények és
rendeletek sorozata dicséri átfogó képességét, mély tárgyismeretét, kitűnő
bíráló készségét, utói nem érhető gondosságát, szabatos és kristálytiszta
magyarságát. Mint kodifikátor érte el a tisztviselői legmagasabb rangot:
az államtitkárságot és ezzel azt a feladatot, hogy a háború előtti zavaros
években, majd a világháború okozta forgatagban a belügyi igazgatást szak-
szerű munkálkodással vezesse. Akik ezekben az években közvetlen közelről
szemlélhették Némethy Károlynak működését, tanúságot tehetnek arról
a hihetetlen erőfeszítésről, amellyel az általa előrelátott végső veszedelem
elhárítására irányuló törekvésekben résztvett és arról a szokatlan, mély
erkölcsi forrásból fakadó felelősségérzetről, amely őt áthatotta.

A nagy összeomlás — amely annyiunkon ütött sohasem gyógyuló sebet
— szétrombolta Némethy Károly világát is. A forradalom másodnapján
önként hagyta ott hivatalát; e sorok írójának azt mondotta akkor, hogy az új
korszakban nem végezhet már hasznos munkat A forradalmak lezajlása
után — ismételt hívás ellenére — sem tért vissza, ő, aki minden idegszálával
a Széli Kálmán-, Tisza István-féle Magyarországba kapaszkodott, nem
tudta és nem akarta megtanulni a trianoni Magyarország viszonyaiból fakadó
új feladatot. Példát adott ezzel sok, nála idősebb embernek, akik nem értik
meg azt, hogy lezárt történelmi korszak hagyományai és értékítéletei a jövő
nézőpontjából csak történeti értékek lehetnek és nem ható tényezők.

Ne gondoljuk azonban, hogy évtizedek munkaterhével a vállán, az új
kor szükségletei iránt meg nem értéssel, duzzogva állt félre. Alig van vezető
embereink között olyan, aki nála jobban látná a társadalmi és jogi reformok
szükségét. Mint törvényhozó, az egyházi önkormányzat egyik vezetője,
társadalmi egyesületek lelke egyaránt munkálja a fejlődés és haladás irányát;
egész élete állandó szerelmének, a közigazgatásnak, pedig azzal is eléggé
nem méltányolható szolgálatokat tesz, hogy a hivatalból távozása óta szer-
keszti és kiadja vezető közigazgatási szaklapunkat: a „Magyar Közigaz-
gatásÍC-t. Ennek a lapnak félszázados határköve és Némethy Károly betöltőn
hetvenedik éve adta barátainak és tisztelőinek azt a gondolatot, hogy a kettős
alkalomból emlékkönyvet adjanak ki1 és ezzel meghajtsák az elismerés zász-
laját az ember és a lap által képviselt ötévtizedes hagyományok előtt.

1 Fejezetek a közjog és a közigazgatási jog köréből. Budapest, 1932.
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Nem kicsinyelhető az a munka, amellyel Boncza Miklós és utódai
félszázad alatt a magyar közigazgatás munkásait napi szükségleteket kielé-
gítő aktaintézőkből nemzetvezetőkké nevelték. Ez a lap volt az, amelynek
hasábjain a gyakorlati célokat szolgáló útmutatások és jogszabályismerteté-
sek mellett a közigazgatási szervezet és eljárás nagy problémái megvitatás
alá kerültek; nem egy egészséges terv innen indult ki, nem egy döntőjelentő-
ségű elhatározás itt fogant meg. Ennek a lapnak van elsősorban érdeme
abban, hogy ma közigazgatási közszellemről, általános érdeklődésről beszél-
hetünk.

Némethy Károlynak és a Magyar Közigazgatásnak nagy érdeme az is,
hogy gárdát tudtak nevelni. Némethy, mint főnök, éles szemmel vette észre
a kezdő emberekben rejlő képességeket és a személyes érintkezés fáradságos
módszerével nevelte őket. Ugyanerre törekedett a lap is; olyan írói gárdát
fejlesztett ki, amely ma már a szaksajtó többi termékét is magasszínvonalú
cikkekkel látja el. Elmondhatjuk azonban, hogy közigazgatási íróink csak-
nem kivétel nélkül a Magyar Közigazgatás hasábjain kezdték meg műkö-
désüket.

Hogy a vezető egyéniségnek és a lapnak ez a törekvése nem volt meddő,
azt mindennél jobban bizonyítja az emlékkönyv. A szerzők — a közigaz-
gatási irodalom színe-java — egytől-egyig munkatársai a lapnak.

Nehéz, szinte lehetetlen ilyen összefoglaló műnél ismertetést adnunk.
Hiszen mindegyik szerző legjavát akarta adni és ez csaknem minden esetben
sikerült is. Mindegyik megérdemelné, hogy részletesen foglalkozzunk vele
és ha ezt mégsem tesszük meg, annak oka ennek a Szemlének a jellege és a
rendelkezésre álló tér korlátolt volta.

A nagymester: az azóta eltávozott Concha Győző kezdi meg a sort
rövid fejtegetésével, amelyben a megyekultuszt elemzi és magyarázza.

Wlassics Gyula a mentelmi jogról értekezik a tőle megszokott alapos-
sággal és széles jogtörténeti alapon.

Egyik legszebb dolgozat Polner Ödön tollából való, aki a törvény-
hatósági önkormányzat lényegével foglalkozik. Nézete szerint ez a törvények
és egyéb országos jogszabályok végrehajtásában áll, vagyis abban, hogy a
törvényhatóság mint állami szerv nemzeti, országos feladatokat lát el. Állást
foglal azzal az elmélettel szemben, hogy az önkormányzat csak az úgynevezett
saját belügyekre terjedhet ki, amint ő kifejezi „hatóság nélküli közigazgatás“
lenne. A törvényhatóság, mint helyileg elhatárolt népi tagozat feltétlenül
állami szerv. Az önkormányzati tisztviselői állások betöltése mellékes kér-
dés, mert hiszen az önkormányzat is képviseleti vagy közvetlen szervekkel
dolgozik. Az alkalmazott szerv minéműsége nem döntő körülmény, azonban
szerinte feltétlenül az önkormányzatnak kell alkalmaznia tisztviselőit, akár
választás útján, akár megbízás útján: a választott vezetőtisztviselő általi
kinevezéssel. A mai helyzet felemás és káros. Fejtegetéseit azzal zárja, hogy
egészséges parlamentárizmus csak ott lehet, ahol erős önkormányzat van.

Polner fejtegetéseit kevésbé elméleti alapon Vinczehidy Ernőnek a
vármegyei önkormányzat útjáról írt, inkább közigazgatáspolitikai jellegű
tanulmánya egészíti ki. Vinczehidy már határozottan a tisztviselők válasz-
tása mellett foglal állást és a vármegyék politikai hatáskörének fenntartását
is szükségesnek tartja. A vármegyék alkotmányvédő hivatásának értékét
kissé túlbecsüli; fejtegetéseiből azonban az csendül ki, hogy 6 is az intenzív
népgondozásban, a közigazgatás szociális szerepében látja a jövő fejlődés
irányát. Megállapítása szerint a magyar közigazgatásnak a főszolgabíró a
legerősebb oszlopa; a főszolgabírók személyi arravalóságától függ a köz-
igazgatás színvonala, éppen ezért helyteleníti a főszolgabíróknak pártpolitikai
célokra felhasználását.
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összefoglaló munkában ellentétek, vélemények kifejezésre jutása
elkerülhetetlen; Polner és Vinczehidy álláspontjával nehezen egyeztethető
össze Concháé, aki a megye bálványvoltát kifogásolja és aki Tisza Kálmán-
ról is azt állapítja meg, hogy a megye imádatában szenvedett. A főszolgabírói
hivatás értékelése körül is vita folyik; az emlékkönyv szerzői közül többén
pl. a járási szervezet eltörlését sürgetik.

Igen alapos és nagy tudásra valló értekezés Csekey Istváné,
aki a rendeletalkotási jog új irányait ismerteti. Először a rendelet alaki és
anyagi megkülönböztetését tárja elénk, ismertetvén a német és francia jog-
tudomány egymással ellentétben álló elméleteit. Megemlékezik az új osztrák
közjogi iskola lépcsőelméletéről is, amely a jogi jelenségeket egyetlen funkció-
összefüggésben foglalja össze. Szerzőnk a francia elmélethez közeledik,
amely szerint a rendelet lényege a végrehajtó funkcióban van. Ezután a jogi
és közigazgatási rendeletek elméletét teszi bírálat tárgyává. Helyesen mutatja
ki, hogy az uralkodó tannak ez az ellentéte, jobbanmondva az ellentétnek
kihegyezése azért is helytelen, mert két egymással össze nem függő fogalmat
állít szembe. Ez a felosztás egyik vonatkozásban a rendelet tartalmát, másik
vonatkozásban a rendelet címzettjeit veszi alapul. Hivatkozik az újabb német
fejlődésre, amely szerint a jogi rendeletnek nem az a lényege, hogy jogi
normát tartalmazzon, hanem az, hogy tulajdonképpen a törvényhozás hatás-
körébe tartozó rendelkezései legyenek. Szerencsés az a javaslata, hogy
általános rendeletek és közigazgatási előírások között tegyünk különbséget.
A rendeletek osztályozásánál finom elemzést végzett az alaki és anyagi szem-
pontok és a jogalap szerint. A szükségrendeleti jognak és főleg a napjaink-
ban annyira időszerű jogszabályalkotási felhatalmazásnak széles össze-
hasonlító jogi alapon és a politikai szempontokat is figyelembevéve adja
magyarázatát. Sokan osztani fogják aggodalmait a mostani „leegyszerűsített
törvényhozás“-sal szemben.

Blaha Sándor, Petrovics Elek, Ruffy Pál, Kálnay Miklós visszaemléke-
zései a belügyminiszteri törvényelőkészítésről és a Magyar Közigazgatás
félszázados működéséről értékes lapjai a magyar közigazgatási történetnek.

Tomcsányi Móric tömören írt tanulmánya vitairat. Tétele az,
hogy a közigazgatás tárgyi mivoltában fogalmilag jogi intézmény, szer-
vezete és működése jogi természetű. Ebből a tételből folyik az a következ-
mény, hogy a közhatalmat csak jogásztisztviselő gyakorolhatja, akinek azon-
ban nemcsak megfelelő szakértővel kell rendelkeznie, hanem önmagának is
meg kell szereznie mindazokat a különleges szakismereteket, amelyeket a
változott életviszonyok, a közigazgatás tartalmi gazdagodása szükségesekké
tesznek. Ezért kívánja a jogi oktatás megfelelő átalakítását is; nézete szerint
csak a jó jogász képes arra, hogy jogszabályi rendelkezés hiányában a jog-
elvek alapján megfelelő intézkedéseket tegyen.

Ruhmann Emilnek a közigazgatási bíráskodásról írt tanulmánya a
kérdés elméleti fejlődése és a tételes jogi szabályozás megvalósítása tekintetű-
ben ad értékes adatokat. Kitűnő összeállításban kapjuk meg röviden azt,
hogy a közigazgatási bíróság hatásköre milyen közjogi elemekkel gazda-
godott, sőt a diszkrecionális igazgatásban is milyen előrehaladást tett.

Ha a vármegyéknek vannak lelkes hívei, úgy elmondhatjuk, hogy a
városok problémái is megfelelő méltatókra találtak. Ezek közül elsősorban
említenünk kell Ereky Istvánt, aki nagy elmeélre valló szintézissel a nagy
városok önkormányzatáról értekezik. Nagyobb munkájának itt közzétett
fejezete a metropolisok kialakítására és a nagyváros különleges feladataira
vet fényt, a nagyváros és környékének bonyolult kapcsolatait taglalja, amit
különben a vezérmegye főispánja: Preszly Elemér is szóvá tesz kis cikkében.

Harrer Ferenc az új fővárosi törvény közigazgatási rendszerét ismerteti.
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Rámutat arra, hogy a kormányhatóság befolyása nő, s hogy a törvényhatósági
bizottságnak a között kellett választania, hogy az államhoz való viszonyá-
ban vagy a közvetlen intézkedés megtartásával kívánja-e érvényesíteni az
autonómiát. Szerinte két alapkérdés determinálja a szervezetet: a törvény-
hatósági bizottság tagjai részt vesznek-e az ügyek közvetlen intézésében és
a polgármester tovább is hivatalnok-e. A törvényhatósági tanáccsal az első
kérdés igenlő megoldáshoz jutott. A második kérdést illetően azonban a
párturalmi elv érvényesült, ami a polgármesteri állás hatéves ciklusra meg-
választásából is kitűnik. A polgármesteri állás politikai jellegét bizonyítja
az is, hogy a polgármester lett az igazgatás főnöke.

Laky Dezsőnek áttekinthető és tanulságos helyhatósági adóstatisztikája
mellett különös figyelmet érdemel Magyary Zoltánnak a közigazgatási tiszt-
viselők gyakorlati szakképzését ismertető kis tanulmánya. A szerző ebben a
tanulmányban sikerültén és meggyőzően összefoglalja különböző könyveinek
és értekezéseinek lényegét.

Alapvető fontosságú Mártonffy Károlynak a köztisztviselők szolgálati
pragmatikájáról írt értekezése. A történeti fejlődés ismertetése után felveti
a kérdést, hogy lehet-e a tisztviselők minden kategóriáját egyetlen fogalomba
össze sűríteni. A közszolgálat lényegében egységes, azonban konkrét esetek-
ben nehéz annak megállapítása, ki tekinthető köztisztviselőnek. Vannak
ugyan törvényeink, amelyek a közszolgálat egységének elvi álláspontján áll-
nak, azonban minden vonatkozásban nem vonjuk le ennek a tételnek a
következéseit. Pedig, hogy mennyire szükséges lenne az egységes állás-
pontnak az érvényesítése, azt a szolgálati engedelmesség, hivatali titok-
tartás, politikai jogok gyakorlása tekintetében érvényesülő különböző meg-
oldások és a megoldások különbözőségéből folyó visszásságok eléggé bizo-
nyítják.

Szerzőnk felveti azt a kérdést is, van-e szükség a sokak által annyira
kívánt szolgálati pragmatikára. Kétségét fejezi ki ebben a tekintetben, lehet-
séges-e egyáltalában egységes kódexben a különböző szolgálati ágak alkal-
mazottainak jogait és kötelességeit kellően megállapítanunk. Ennek ellenére
azzal zárja fejtegetéseit, hogy mind közérdekből, mind jogos magánérdekből
meg kell alkotnunk a szolgálati pragmatikát, abba azonban csak a vezér-
elveket szabad felvenni.

A vázlatos ismertetés természetesen az értékes tanulmányokról csak álta-
lános átnézetet adhat és kénytelen egyes, szintén érdemes tanulmányok
mellőzésére.



NYÁRI DIÁKTÁBORAINK

TÁN SEHOL EURÓPÁBAN nincs oly hosszú nyári szünidő, mint
nálunk, mely alatt főiskolai hallgatóink nagyobb része édes semmit-
tevésben nyugszik. Udvarlás, sport, kinek módjában áll, úri passziók

aranyozzák be a nyári hónapokat. A szegényebbek, kiknek tömege messze
felülmúlja a gazdagabbakét, részben instruálás ürügye alatt vidéki csalá-
doknál nyaralnak, részben különböző célú olcsó diáktáborokban szórakoz-
nak. Vannak természetesen, kiknek semmi sem jut, kiknek agyon kell csapni
a nyarat, hogy ismét olcsó internátushoz és menzához jussanak. Diáktábo-
raink komoly célját nem vitatom, akár katonai vezetés alatt fegyelmet, akár
papi vezetés alatt a lelki megújhodást szorgalmazzák. Ez nagyon jó, de egyik
sem meríti ki a napot. Bőségesen jut idő „lógásra“. Sem a fegyelmi gyakor-
latokat, sem a lelki elmélyedést naphosszat testi-lelki unalom nélkül nem
űzhetjük. Milyen különös látvány is az, midőn az édes semmittevésben
elheverő diák fülébe száll a dal a közeli balatonparti vendéglőből és tekin-
tete az összedőlt várromokon pihen, de nem lát bennük semmit, csak kulisz-
szát ahhoz, hogy felkeljen és a tánc színpadára lépjen. Bizony az alkotó
munka után nem szoktak a mi embereink nagyon berzenkedni.

Engedjék meg kedves olvasóim, hogy mielőtt közelebbi tervemmel
előállnék, egy külföldi példát említsek meg. 1926-ban a Studenten-Ferien-
Kolonien tagjaként Svájc déli, olasz részén istállót építettem. 1925 februárira
havában ugyanis Bosco-Gurin község azon részét, hol az istállók voltak,
elsöpörte a lavina. A kár több mint 100.000 Fr. volt, melyet a tengerszfn-
felett 1500 méternyi magasságban meghúzódó szegény fülű népe sehogy
sem tudott előteremteni. De nem hagyták koldulni menni őket. A Verband
der Schweizerischen Studentenschaften diákokat toborzott az istállók fel-
építésére. A vasút ingyen jegyet adott, a Schweizer Verband Volksdienst
ingyen vezette a háztartást. A katonaság egy tisztet küldött a fegyelem fenn-
tartására. Egy építészmérnököt fizettek. Felépültek az istállók szebben mint
azelőtt, lavinamentes helyen. Sokat lehetne erről még írni; tapasztalatokat,
hiányokat és előnyöket megtárgyalni, de erre most nincs hely. Csak annyit
mondok még, hogy reggel öt órakor nótaszóval mentünk dolgozni és egy-
huzamban nyolc órát dolgoztunk. Délután szabadok voltunk. Égett a munka
a kezünk alatt és versenyeztünk franciák, németek, olaszok és én is, hogy
jókedvben ki tud kitartani az izommunka mellett. Soha annyit nem nevet-
tünk, mint a Valle Maggia ezen eldugott kis falujában. Ugyanezen a nyáron
egy másik kolónia volt a „Pro Campagna“ vezetése alatt, mely Misox egy-
kor gyönyörű várának romjait takarította el és kezdett a stílszerű újraépítés
művészetéhez. 1925-ben már felépítették a campanilet, 1926-ban a vár többi
részét építgették. Érdekes, hogy a műszaki vezetést a vár egykori birtokos-
családjából származó Marca de Mesocco építészmérnök végezte képzelhető
mekkora szeretettel és odaadással.

Ezek a példák mélyen megülték a lelkemet és én a szép balatoni romo-
kat bizony csak elhanyagoltaiénak, senki várának tartom. Nem szabad tűr-
nünk romokat. Bántja a szemünket. A faragott kövek ott hevernek a ledőlt
falak alatt. Nem lenne nehéz a stílusos helyreállítás, legalább a további pusz-
tulás elől megóvnék ezeket. Micsoda paradicsomi látvány lenne például
Szigligeti vagy Csobánc, Sümeg vára. A felépített várkastélynak rendeltetést
lehetne adni. Diáküdülőhely, szanatórium, múzeum, szálló vagy más hasz-
nos célt szolgálna. Továbbá mennyire emelné egy-egy diákegyesület alkotó
szellemét, ha a felépített várban szobái, otthona, esetleg az egész az ő vára
lenne. Nem kulissza, nem szentimentális sirám a régi dicsőségről, hanem
alkotó erő, mely nem tűr romot, mely összefogja a diákkezeket, nem a tán-
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coló partner ölelésére, hanem aszketikus munkára, mely követ hord és rak
fel falakat belőle, mely miközben a saját egyesületének, hazájának várat épít,
lelke gyökereit beleereszti a magyar földbe, táplálékot, erőt szív onnan az
alkotásra. Diák, aki dalol és várat épít, aki régi termeket varázsol ismét elő,
melyeknek múltja volt, melyek nem antikruhás jelmezbál, hanem a törté-
nelem tragédiájában összetört kemény falak, miket még a régi jó munka
tart, de nem többé a mai magyar szellem.

Ma a munkanélküli technikus, a sétára bocsátott jogász és a többi
nyaranta örömmel állna egy-egy ilyen lelkesítő munka szolgálatába. Nem
kellene felfújni a dolgot, szépen, tervszerűen a lehetőségekhez mérten dol-
gozhatnának és a kitartó munka évről-évre szép új részletek elkészítésével
jutalmazna bennünket. Nem kell sokat okoskodni, ötven-hatvan diák élel-
mezését könnyen elő lehetne teremteni. Kaszárnyaágyakon aludnának.
A vasút igazolvány alapján elvinné az illetőt oda és vissza, ha bizonyos ideig
tartó munkára kötelezi magát. Minden esetre az ilyesféle munkára vállalkozó
diákban él a nemzeti együttdolgozás, az alkotás lelke, ezt illenék a vállala-
toknak, hivataloknak is hasonló lelkülettel előre segíteni. A munka semmi
külföldi anyagot nem igényel, mégis ha váraink, melyeket mi engedtünk
elpusztulni, felépülnek, idegenforgalmunk is újabb indíték alapján előbbre
lép.

Pécs határában a Szent Jakab hegyen düledező falak merednek az ég-
nek, folyondárral benőtt csendes tanúi a mozgalmas magyar középkornak.
Itt volt az első remetekolostor, melynek regulái szerint megalakult a pálos
szerzetesrend. A hegy tetején leírhatatlan szép fekvésben merednek a romok,
mellettük a régi halastó, kitűnő vizű kút, középkorban irtott rét. Diákszana-
tóriumnak, egyetemi pihenőnek, hol remete-magányban vizsgára lehet
készülni, jobbat és szebbet képzelni sem lehet. A pécsi r. kath. papnevelő
intézet tulajdona, a romokat semmire sem használják. Fájdalom nézni, ahány-
szor újra látom, egy-egy cella ablakíve ismét bedőlt. Ma, amikor pazarolunk
az erővel, mert az embergépek esznek, de nem dolgoznak, halálos vétek össze
nem vonni az egyetemi diákizmokat, hogy teremtsenek maguknak nyári
diákotthont.

Ez a pár sor nem elegendő ahhoz, hogy a kérdést kimerítsük. De sze-
retném, ha gondolkodnánk a mondottak felett és tán sikerül csak álmainkban
látott szép magyar várainkat újra felépítenünk. Ma az ifjúságban egyre ha-
talmasabb erővel tör elő az alkotás vágya, szebb jövőn való munkálkodás
fanatizmusa. Csapongó fantáziája néha ott keresgél, honnan a csalódás tragikus
örvénye tekint felé. Kössük futó vesszejét az öreg falakhoz, hogy gyökere
mélyebb, tartása szilárdabb legyen. Ma, amikor öregcserkészeink regölve
járják a magyar falut, hogy sem dal, sem tánc, sem régi gyönyörű stílus, de
legkevésbbé a megfogyott magyar érzés el ne tűnjön, adjunk otthont a re-
gösöknek régi várainkban. Az izmos cserkészkarok kilakoltatják majd a
denevért és a halált huhogó kuvikot, helyette az öreg falak közt könnyezve
fogjuk hallani a Csínom Palkót.



A MAGYAR NÓTA

NÉHÁNY MEGFIGYELÉST mondok el itt a magyar nótáról, mely ma
a rádió tömegfogyasztása révén álújjászületését éli és érzéseink primi-
tív zenei kifejezéseinek csupa ellentmondásból álló érdekes eszköze.
A „Csak egy kislány van a világon“ szerzője, Szentirmay Elemér

korában, a hetvenes években is született bőven magyar nóta. Amit ma
népdalnak ismerünk, javarészben a XIX. század második felének műdala.
A régi Népszínház, a régi Nemzeti Színház népszínművei teremtették meg
és tették országszerte ismertté e népdalokká emelkedett egykori színpadi
„slágereket“. Agrárjellegű kezdőképeik és tartalmuk közelebb állott akkor
valamennyi magyar társadalmi osztály lelkéhez. Sokszor kimutatták már
színpadtörténeti írók, hogy e népszínműkorszak a vaudeville magyarosított,
agrárosított helyi alkalmazása; azt is tudjuk nótatőrténeti kutatóink meg-
állapításaiból, hogy barokkos, majd biedermeieres hatások világos nyomait
kapjuk e „régi szép magyar nótákban“, melyek a mai „átkos idegen hatá-
sokkal“ szemben az avatatlan nagyközönség előtt a nemes magyarságú hagyo-
mányokat, a tisztult eszmevilág egyszerű, de annál kedvesebb megnyilvá-
nulásait jelentik. Bartók és Kodály fellépése nyomán szót kért az igazi népi
zene is; helyet és méltánylást kapott ugyan a zeneértékelésben, a zene-
szerzésre való hatásaiban, de nem a nótázók szívében. A magyar nóták
osztályok szerint való tagozódását a Bartók és Kodály, majd a Lajtha László
és mások gyűjtötte kincs nem tudta áttörni; nótázó középosztálybeli magyar
ember e „parasztnótákat“ idegennek érzi és a világ minden kincséért nem
dalolná ma sem. Az úriember és úrinő nótaszükséglete teljesen más eredetű,
ám azért lehetőleg agrármázolatú, faluval, kiskapuval, rózsámmal, babámmal
és egyéb ily népies kellékekkel. A mai átlagos falusi ember, földműves és
kisiparos szintén idegennek érzi a magyar folklore hozzájutó remekeit, a
rádióban néha valóságos gyűlölet kíséri az ilyen vonatkozású műsorszámokat.
Az igazi magyar népdalnak, a hamisítatlan népi magyar nótának ily körül-
mények között csak a legműveltebb, az igazán hozzáértő emberek között
vannak lelkesedő hívei.

Amikor általában magyar nótáról beszélünk, elsősorban a daloló közép-
osztálybeliek nótáit kell értenünk. Ezeket játssza mindenfelé a cigány, ezeket
énekelik a lányok-fiúk, ezek adják a mai átlagos magyar ember zenei költé-
szetét. Régebben a magyar nóták szerzői falukon, kisvárosokban élő, mulató
urakból kerültek ki leginkább. Földbirtokosok, szolgabírák és egyéb megyei
szolgálatban levők, huszártisztek csináltak nótákat csakúgy a maguk mulat-
ságára; egy-egy szépasszonynak adott bók volt a nóta, vagy valamely kis-
lánynak szóló nekibúsult szemrehányás. Különösebb műgond nélkül, csak
a szívből szakadt ki. Nem volt benne semmi sikerlihegés, semmi példány-
szám-álom. Egyszerű költészet akart a nóta lenni, mégcsak a ,műdal“ rang-
jára sem tartott igényt. A megszervezetlenség korában született, élt, ismer-
kedett, mint az ember; aki megszerette, dalolta; leírták — vitték a szerzői
jog sejtelme nélkül. Megtanulta a cigány, zongorázták a lányok; némely
nóta megnőtt a szerzője fölé örökéletűnek; a másik elindult, átalakult, meg-
kopott, hozzátoldottak; sok elkallódott a dalolok ajkán. Akkor még mulattak
az emberek, a zenekultúra jóval kisebb volt, beérték a nótázással és a cigány-
nyal. A népszínmű eltűnt később a nagyobb színpadokról, dalformái azon-
ban megmaradtak és igen eleven életet éltek. Az urak szokásainak utánzása
az alsóbb néprétegbe is átvitte a dalok egyrészét. Csak ez a lefelé való hatás
élt, a nép még az idillikus szöveget sem adta felfelé maga. Bármily eredetű
volt is ez a nótázás, magyarok csinálták magyaroknak, elgyönyörködtették
vele egymást, lelkük megtelítődött.
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Lassanként azután magábasüppedt egy kissé ez a magyar nótásvilág
a háború előtt. Formái megmerevedtek, a szövegeket egyre kevesebben
tudták, az uralkodó irodalmi és politikai irányok sem kedveztek neki, az
előadó művészek korcsmainak, vagy legalább is vidékiesnek tartották. A nóták
dallamát is mindkevesebben ismerték, a cigány kezdett kimenni a divatból.
Az inflációs korszak táncdühe idején állt mélyponton a magyar nótázás;
ekkor mérte legsúlyosabb csapásait a cigányzenére a jazz.

Amint a széttagolt magyarság életében összekötő kapocsként jelent
meg a huszadik századnak egyik nagy eredménye, a műsorszóró rádió, úgy
mentette meg a cigányzenét és eddig alig elképzelt arányúvá tette a magyar
nóták kedvelését is. A cigányzene és nótázás fellendülése azonban nem a
régi korszakot hozta vissza. Nem a cigányozás, nem a régi, aranyos-bájos
ködbe tűnő úri mulatozás éledt fel. A cigányzene és a nóta tömegfogyasztási
cikk lett, bor, szerelem, búslakodás, duhajság nélkül. A modem magyar
élet mindennapi jelensége, a mulatáshoz szükséges érzelmi és anyagi háttér
teljes hiányával. A rádiót nem lehetett kikerülni, mint régebben a könyvet,
az elmélyítő művészeteket. Azelőtt elgondolhatatlan mennyiségű zene
zúdult igy az emberekre, hiszen az átlagos napi 12 műsoróra kétharmada,
azaz nyolc óra: muzsika. Ennyi zenéhez pedig a tömegek felkészültsége
mindössze a hébe-hóba való cigányzene, szórványos nótázás, némi szalón-,
katona- és tűzoltózenekar élvezése volt. A rádióelőfizető átlagos igénye
e keretek között mutatkozott, a mást nem ismerő emberek türelmetlenségi
tüneteivel. A cigányzene sorsa megfordult; a felvirágzással újabb és újabb
anyagra; sok-sok nótára lett szüksége. Egy-egy nóta eljátszása időtartam-
ban mindössze egyetlen perc, a régi nótakincs hamar általánossá lett, mert
a rádió mindennél jobban terjeszt, de minden más eszköznél jobban koptat
is. Embert és zenét egyaránt hamar elnyű.

Új nóták kellettek és kellenek ezért jelentős mennyiségben. Énekesek
termettek a cigányok mellé, mert a rádió a szöveget is megkívánta a dallam-
hoz. Egyszerre csak járványszerűen eluralkodott a közönségen a nótaszük-
séglet; a szöveg, melyre azelőtt alig-alig ügyeltünk, mind nagyobb érvényre
tett szert. Legképzettebb énekeseink és énekesnőink is odajutottak, ha a
rádióban sűrűbben akartak szerepelni, hogy a régebben művészinek egyálta-
lában nem tartott nótázást vállalniok kellett. Az Operából és operettszínhá-
zakból kiszorult énekesek cigány- és szalónzenekarok mellett kezdtek nótázni
vendéglőkben és kávéházakban, hogy a közönség a rádióban már megszokot-
tabbat és megkedveltebbet kapja.

Amíg régebben tehát amatőr jellege volt a nótaköltésnek és általában
a nótázásnak, úri kedvtelésből, mulatósból ment inkább az egész, most
professzionista jellegű lett. A mai nótaszerzők legtöbbje verejtékezi a sikert,
a terjesztést. A mai magyar nótának nincs meg a régi hímpora; tömeg-
fogyasztási cikk, mely népszerűséget és jövedelmet, előbbrejutást hozhat.
A mai magyar nóta születése, útrasegítése már megvan szervezve, mint
minden árué. Sajátságos jelenség, de meg kell említenem, hogy a mai magyar
nóta legtöbb szerzője a jó üzleti érzékkel bíró városi zsidóságból kerül ki;
a legsikeresebb „tősgyökeres“, zamatosan „népies“ nótákat leginkább ők
szerzik szövegestől.

Cikkünk elején azt mondottuk, hogy a magyar nóta ma álújjászületését
éli. Valóban: kifejezésben, témakörben (az egy irredentát leszámítva)
semmit sem fejlődik a nótaírás; szövegei gyakran átveszik a slágerirodalom
erőltetettségeit és időtlenségeit, dallamban pedig régi nóták felbontott motí-
vumainak jól-rosszul egyberótt utánérzéseit adják, vagy elkalandoznak a
nemzetközi műdalok tájaira. Iparszerűen születik jórészt a nóta és nyaka-
tekert menete megváltoztatja a cigányt is. Sikere azonban van. A rádió-
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hallgatók tömegei nemzeti alapon, áhítatos faji büszkeséggel lelkesednek
az ilyesmire: „Zöldablakos kicsi ház, engemet a hideg ráz...“ Ez ma
náluk bizonyos mértékig nemzeti ügy. A magyar nóta régi értékelési frazeoló-
giáját a tömeg átvette mindén agrársallanggal, a „nemzeti“ jelző teljes érze-
lemvilágával; a tartalomváltozást, temérdek ellentmondást nem veszi észre.
De hát, mint az előbb említett igen népszerű nóta mondja: „Zöldablakos
kicsi ház, ki a fene magyaráz“ kell a nóta és akármilyen sületlen is sok-
szor, magyarabbnak és szentebbnek tartják, mint a Bánk bán zenéjét. Saját-
ságos tünet, de való, hogy a régi magyar dalok szinkópás ritmusát, kedves
daliamát ügyesen felhasználó modem táncdalokat „néger muzsikának“ minő-
síti a nagy tömeg, tisztán csak azért, mivel jazz-zenekarok játsszák; ugyan-
akkor a legszentimentálisabb német dalok utánzatait elfogadják, sőt áhítattal
vallják igazi magyar nótának, csak azért, mivel divatos magyar nótaszerző
írta. A következetlenségnek, szembeszökő ellentmondásnak és a tájékozatlan
türelmetlenségnek mosolygásra késztető példáit kapjuk nap-nap után.

A magyarosnak tartott mulatóst elsodorta a gazdasági világrend átala-
kulása. Érdekes társadalomlélektani tünet, hogy az individuális mulatós
helyébe a kollektív mulatós lépett: napjaink magyarja nem rakat száz szál
gyertyát, meg száz itce bort az asztalra, nem ragaszt bankót a cigány homlo-
kára, nem is húzat vele. A cigánybanda nem egy mulató úrnak, hanem nagy
embercsoportnak muzsikál; legnagyobb sikerét éppen azoknál éri el, akiket
nem lát, nem is hall: a rádió közönségénél. Többszázezer ember próbál
mulatni a rádió mikrofónja előtt dolgozó cigányok muzsikájára és áltatja
magát a mulatás hangulatával, pedig csak emlékezik. Nem tudja a néha
milliót is kitevő hallgató sokaság, hogy kollektív mulatás ez; csak érzi, hogy
valami nincs rendjén, „nem a régi már a cigány sem!“ Így teremtődik meg
az a furcsa helyzet, hogy az olcsó kollektív mulatás emberei a régi egyéni
mulatás emlékeivel és igényeivel állnak elő, mindenki azt szeretné, hogy
a rádióban csak neki húzzák, egyéni megállásokkal és egyéni nekilendülések-
kel, elhalkulásokkal és belemelegedésekkel. A kollektív mulató egyik legfőbb
panasza, hogy a mai cigányokkal nem lehet együtt énekelni a nótát, a mai
prímás már nem tudja az ember fülébe húzni igazán. Pedig a hangszóróból
remekül kijön az egész banda, legfeljebb a bőgő nem jut érvényre. Hogy
hogyan találjon el a szegény cigány háromszázezer egyéni húzatást, azon
a mai nótázó nem gondolkozik. Ezen a téren is úgy vagyunk, mint a mai
élet sok más jelenségénél: régi igényekkel és megszokottságokkal sodródunk
új eszközök útján új élettartalmak felé.

A nagy nótaszükséglet járvánnyá tette a nótaszerzést is. A szorgalmas
rádióhallgató csakhamar megállapítja, hogy a hallottakhoz hasonló nóta-
szöveg igazán nem boszorkányság, ilyet ő is tud, nem is egyet; sőt a nagy-
arányú zenefogyasztás révén elég motívum is él benne, melyekből némi szin-
kópával, magyaros sallanggal nótát teremt. Hozzáértők több ezerre teszik
az ilyen „nótafák“ számát, melyek mind a rádióban szeretnének gyökeret
verni. Hasonlít ez a jelenség az irodalomnak egy évtizeddel ezelőtt, a B-listák
korszakában történt megrohanásához.

Mindez nem baj. A nóta szükséglete az életnek; igénytelen, de szapora
és kedves lelkivirág. A tömegek szépségérzése és költészetkeresése az övé.
Helye van ezért az emberi tevékenye  ̂ irodalomnak és zeneköltésnek neve-
zett területén, tömeghatása fordított arányban van szerénységével és így
méltó arra, hogy a nagy alkotások mellett olykor vele is foglalkozzunk. Fejlő-
désében ott lüktet a nemzeti költészet sorsa; esése vagy emelkedése a nemzeti
jókedv és búslakodás hullámzásainak értékes jelzője.

A mai magyar nóta tétova, zavaros, tapogatódzó, bátortalan, követke-
zetlen és ellentmondó, mint a magyar élet maga.                                       KILIÁN ZOLTÁN



ALKOHOLOS AMERIKAI IRODALOM

NINCS „HŰVÖS“ IÍRÁS a „Neue Sachlichkeit“ katasztrofális pucér-
sága ellenére. Az írás maga dekoráció, még ha a tehetségen kívül
az őszinteség is a meghatározója. Ha bizonyos modern amerikai

regényírók munkáiban lapozgatunk, azt a törekvést látjuk, hogy a kiábrándult-
ság fölényével — akár az egyénre vonatkozik ez a kiábrándultság, akár pedig a
mai társadalomra — meg akarják állapítani a hiúságok hiúságát. Az a hűvös-
ség, amelyről a modem (vagy mondjuk korszerű) amerikai regényírók egy
része prelegál, tulajdonképpen semmi egyéb, mint az illuziómentes fölényes-
kedés mámora. Emest Hemingwaynek „The Sun Also Rises“ című regé-
nyében a többi közölt egy nímfómániás nő szerepel. Teljesen érzéketlen
minden erénnyel, szexuális egyensúlyozottsággal összefüggő erkölccsel
szemben. Maga az író „mondanivalóra“ egyébként sem törekszik. Minden
műve nemcsak azt szuggerálja, hogy nincs mondanivalója, hanem hogy
általában nincsen mondanivaló. Szóval abban a fent említett regényében
szerencsénk van egy nimfomániás hölggyel találkozni, akinek Lady Brett
a neve. Ez a Lady Brett úgy látszik nemcsak akarja a férfit, ellenben olyan
fiziológiai csodaszerrel rendelkezik, hogy minden férfi, aki találkozik vele,
őt is akarja. Az egyik még arra is képes, hogy elvegye feleségül. S a hölgy,
Lady Brett, visszautasítja. Indokolás? Talán az, hogy nem szereti? Nevet-
séges. Minek arról beszélni, ami nincs. Talán nem hat rá a férfi? Olyan
férfi nincsen, aki nem hatna rá. Hát akkor? Egyszerre jellem akar lenni.
Igen, jellem. Idősebb a férfinál, s azért nem fogadja el házassági ajánlatát.
Ezzel a „jellemmel“ helyettesíti önmaga részére a hiányzó Istent, vagy
mondjuk úgy, az életétől idegen értékfilozófiát. S a kritikusok egy része
mint a mélyen járó pszichológia egyik mesteri megfigyelését emlegeti ezt
a jelenetet. Műit a hűvös, a tárgyilagos, a minden dekórumtól mentes
lélektani beállítás mintaképét. Shakespeare! variációval megállapítják, hogy
az ilyen jelenetből következtetve Hemingway „is in every inch a writer“.
A született író, a determinált író, a mai kor írója, az illúziókból kiábrándult
emberiség teremtő kifejezője. Kortünet. Kórtünet.

Tessék megérteni: nem az író technikájára utalok, amely a maga
egyszerűségében (ámbátor kissé kiszámított egyszerűségében) művészi
jelentőségűvé tud fejlődni. A kevésbbé ismert jelenlegi amerikai regénye
írók közül ez a programmszerű egyszerűség vonatkozik Morley Cal-
laghanra is, aki kanadai származású, s talán Edward Dalhberget és Erskine
Caldwellt is meg lehet említeni. Egyszerűségük stilizált, azaz dekoráció.
Ez az ellenmondásuk. De merje valaki rájuk fogni az ellenmondást. Azon-
nal konzervatív felfogást hangoztatnak, reakciós ízlést irodalmi szempont-
ból s pszichoanalitikai fölényeskedéssel, sőt szemfényvesztéssel játsszák
le a megvetés szerepét. A szomorúságról kisütik, hogy a mirigyek hely-
telen működésére vezethető vissza, s a könnyeket az agyonfárasztott idegek-
nek tudják be. Mert hát ennyire egyszerű az élet. Jó nekik. Dogmájuk
az evés, ivás, szeretkezés, s aki ezen az élettani szentháromságon kívül
egyebet is keres a mindenségben, az gyógyíthatatlanul együgyű vagy
együgyűen reménytelen. Tehát amikor ezekről az amerikai regényírókról
beszélek, voltaképpen azt akarom hangsúlyozni velük kapcsolatban, hogy
ravasz egyszerűségük mögött korrupt ürességük rejtőzik s ezen a korrupt
ürességen még írástechnikai ügyességük sem tud változtatni. Nincs író
mondanivaló nélkül; csak vannak, akik írnak, anélkül hogy mondani-
valójuk lenne. S mostanában divatos az utóbbiakra ráfogni, hogy ők az
írók, ők quasi kisajátították maguknak az alkotó írás területét, ők azok,
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akilset komolyan kell venni, s aki nem veszi őket komolyan, az nem szolgált
arra rá, hogy őt magát komolyan vegyék.

Amerika még mai bódult állapotában is a végletek hazája. A minap
egy ismerősömmel találkoztam» aki mosolyogva tudtomra adta, hogy egy
üres házat bérelt ki — estély céljára. „Minek rontsák el a vendégek lakásom
bútorait, amikor berúgnak“—jegyezte meg nyilvánvaló logikával, amiben
csak az a logikátlan, hogy a prohibiciós törvény még mindig érvényben
volt akkor még, de ezt úgy látszik a szövetségi hatóság emberein kívül senki
sem tudta. Ahol „lakásproblémát“ ilyen akaratlan cinizmussal tudnak
megoldani (elvégre — egészen érzékeny szempontból — ez tapintatlanság
a vendégekkel szemben), ott az irodalom problémáit, legalább ideiglenesen,
ugyancsak sikerűit annyira leegyszerűsítem, hogy az alkotás úgynevezett
fölösleges ballasztjait kidobták a teremtés keretéből s csak azt hagyták
meg, ami, felfogásuk szerint, a leegyszerűsítésben a pszichológiát indokolttá
s a művészetet szuggerálóvá teszi. S ha van vendég, aki fenti ismerősöm
meghívását azzal a megjegyzéssel utasítja vissza, hogy vendége lévén, nem
akar idegen lakásban szórakozni, azt éppolyan idejétmúlta embernek tekin-
tik,mintha akad valaki, aki kijelenti, hogy a regényben vagy a novellában
nemcsak az evés, ivás és szeretkezés travesztiáját keresi, hanem a sors titok-
zatos hangját is akarja hallani, amely még; mindig csodálatos a cocktail-
civilizáció összeomlása és pokolbamenetele ellenére.

Persze téves állítás lenne azt mondani, hogy ezek az írók csak egy
elképzelt világról írnak s hogy témakörűk züllött atmoszférája kizárólag
saját romlottságuk távlata. Korántsem. Már a prosperitás idején a züllés kollek-
tív folyamata nyilvánvaló volt Amerikában. A jelenlegi depresszió még jobban
kihangsúlyozta ezeket a züllési elemeket. Egy jómódú ismerősömnek lánya
bostoni collegébe jár. A college elnöknője alighanem étherikus hölgy, mint
ahogy sok az ilyen hölgy a newenglandi pedagógusok körében. Ideálja:
Thoreau. Esztétikai és filozófiai ideálja: a szépség és igazság, amely azonos.
Ismerősöm leánya a tapasztalatlanság tapasztalt cinizmusával (dilettáns
és mégis veszedelmes) tudtomra adta, hogy semmi sem komikusabb, mint
amikor a college elnöknője rajong a szépségért és az igazságért. Ez a fiatal
leány beleillik Hemingway történetébe. A college elnöknője viszont nem
nőtt ki bizonyos Viktória-korabeli angol írók és írónők munkáiból. Tanul-
ság: a két amerikai véglet. Az egyensúly hiányzik. Az egyik végjét: az
erkölcs vértelen felmagasztosítása; a másik véglet: az erkölcs könnyelmű
semmibevevése. Hemingway és társai, az amerikai „új tárgyilagosság“,
a minden lelki élménnyel szemben érzéketlen „vastag bőr“ irodalmi expo-
nensei, tudják, hogy miről írnak s azt is tudják, hogy kinek írnak; csak
egyet nem tudnak, még pedig azt, hogy a züllésen kívül egyébről is szabad,
lehet, esetleg kell írni. Voltak római kurtizánok, akik tejben fiirödtek, de
alighanem a legtöbb római nő vízben furdött. Sok amerikai az italban
talál mámort, de igazságtalanság lenne azt állítani, hogy nincs amerikai,
aki a mámort az igazságban keresi. Az emberben nem halt meg a kozmikus
kíváncsiság, még ha amerikainak született is. Ha Marcus Aurelius meg
tudott maradni annak, aki volt a lelki és testi vandalizmus környezetében,
jogos azt mondani, hogy sok amerikai mégis meg tudott maradni ember-
nek az embertelen viszonyok ellenére. Am az „új tárgyilagosság“ alkoholos
fantáziája erre a tradicionális tárgyilagosságra nem képes.

Ügy látszik, a züllés a korszerű amerikai írók legjellegzetesebb inspi-
rációja. A regény alakjai whiskyben fürödnek. Akár a Mississippi környé-
kén, akár a Párizsban törődötten élő hazátlan bohémek körében játszódik
le a történet, az alkohol az a szentlélek, amely különösképpen megihleti
a regények és novellák hőseit és hősnőit. Az alkohol, amely a fiziológiai
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impotencia kárpótlása, az alkohol, amely gyakran a lelki kimerültség bizarr
vigasza, az alkohol, amely nem a derű forrása, hanem a derűtlenség foko-
zása. A java része ezeknek az íróknak a maga személyét igyekszik háttérbe
szorítani; de ez a művészi elszigeteltség lélektani Potemkin-falu. Mert a
valóság mégis az, hogy az írók az élet egyoldalú beállításával az élet egy-
oldalú bajnokainak mutatkoznak, s ha tagadják is, alkotásuk ellentmond
tagadásuknak.

Mindentől, ami „eszmé“-re vagy „eszményire emlékeztet, irtóz-
nak. Mosolyuk a fanyarság éjféli grimasza. Ez nem humor, nem irónia,
ez mesterkélt fölény, ennélfogva átlátszó, ez alázathiány, ennélfogva kelle-
metlen, ez fitogtatott cinizmus, ennélfogva fiatalos, ez a lelki barbárság
áradata, amely elönti tehetségük korlátáit is s a beavatatlanok előtt azt a
látszatot kelti, hogy pusztán ilyen az élet $ az íróművészet kizárólagos célja
és rendeltetése ezt az életet bemutatni. Ez a puritanizmus alkoholos karika-
túrája a karikatúra igazságának távlata nélkül. Ez az az eset, amikor az
emberi lelkiismeretlenség az irodalmi lelkiismerettel ámít, ám az irodalmat
mégsem tudja becsapni. Mert ami csak divat, az tiszavirág életű, viszont
az élet .— az amerikai élet is — olyan dús, hogy egészsége elviseli ezt a
betegséget. Az amerikai irodalom már kinőtt a gyerekcipőből, sőt túl van
a kamaszkor önteltségén. Kár, hogy vannak felnőttek, akik az irodalomban
és az életben azt hiszik, hogy azért érettek, mert kamaszosan fegyelmet-
lenek.

(Cleveland, Ohio.)



KÜLPOLITIKAI SZEMLE
A négyhatalmi paktum elemzése a revízió kérdésével kapcsolatban; az angol és francia
sajtó, Mussolini állásfoglalása — Olasz-francia közeledés —A leszerelési konferencia
elnapolása — A londoni világgazdasági értekezlet; angol-amerikai ellentét, az ese-

dékes adósságfizetés, a dollár-font reláció — Imédy Béla a londoni értekezleten

AZ EURÓPAI POLITIKA a négyhatalmi paktum, a világpolitika pedig
a londoni konferencia jegyében áll. A június 8-án Rómában vég
leges szövegében „ne varietur“ parafáit négyhatalmi egyezmény
három hónap alatt nagy utat tett meg. Igen magasról indult el és úgy lát-
szik mintha eredetileg kitűzött céljait nem teljesen érte volna el. Március
és. június között pedig volt már olyan idő is, amikor eltemetettnek lehetett
gondolni. A nagy kezdeményezőnek, Olaszország Ducejának egész állam-
férfiúi energiájára, optimizmusára és diplomatáinak rendkívüli tehetségére
és ügyességére volt szüksége, hogy tető alá hozza a paktumot, amely Európa
békéjét lenne hivatva tíz esztendőre biztosítani. Vizsgáljuk meg ezt a min-
den oldalról kritizált, megkönnyebbüléssel és elégedetlenséggel fogadott
egyezményt saját szövegének és Mussolini nagyszabású kísérő beszédének
világában, különösen abból a szempontból, mit vált be abból, amit ígért,
értékes eszközzel gyarapodott-e vele a világpolitika, vagy pedig csak a pak-
tumok száma szaporodott eggyel?

A március 19-i római hivatalos közlemények szerint Mussolini és
MacDonald elsősorban az európai békét akarták biztos alapokra fektetni
és ebből a célból a négy nagyhatalom szoros kooperációját javasolták, amely
hivatva lenne a békeszerződéseket az igazság és a gyakorlati szükség világá-
nál revideálni. A revíziót a négyhatalmi paktum főcéljaként a brit miniszter-
elnök kevéssel a római találkozás után tett parlamenti nyilatkozatában jelölte
meg. Mint tudjuk, a középeurópai kis államoknak, amelyek a Párizs-kömyéki
békék zsákmányának oroszlánrészét szerezték meg, — többségükben anél-
kül, hogy ezért áldozatot hoztak volna — igen erős ellenzésére talált a terv,
amelyet a nagyhatalmak diktatúrájának kereszteltek. Hasonlóképpen a len-
gyelek állást foglaltak az ellen, hogy „róluk nélkülük“ alapon döntsenek
sorsuk felett. Franciaország, melynek közvéleményét és politikáját keleti
szövetségesei talán a szükségesnél — mindenesetre a Franciaország és
Európa együttes érdekében — jobban befolyásolják, nem foglalt ugyan
kategórikusan tagadó álláspontot, azonban, a legbarátságosabb diszpozíciók
hangoztatásával, rámutatott arra, hogy hagyományos politikájával ellen-
keznék, ha a kishatalmaknak a nemzetek tanácsában nem biztosítanának
a nagyokkal egyenlő — legalább formailag egyenlő — befolyást. És ugyan-
csak Prága, Bukarest, Belgrád és Varsó befolyása alatt kijelentette, hogy a
revízióról nem hajlandó tárgyalni. Különösen hangsúlyozta, hogy e két
irányban nyerendő előzetes garanciák nélkül nem ül le olyan asztalhoz,
ahol két ellenféllel (Olaszország és Németország) és egy arbiterrel Nagy-
Britannia) találja magát szemközt. Franciaország ügyesen felépített politi-
kája, a nagy érdek, amely a leszerelési és a világgazdasági konferenciák
sikeréhez fűződik, Hitler megnyugtató beszéde, Mussolini realitás-érzéke,
de nem utolsó sorban az osztrák-német konfliktus kiéleződése, hozzá-
járultak ahhoz, hogy május második felében a paktum létrejöttének reményei
szaporodtak, a tárgyalások aktívabbá lettek, hogy végül Anglia, Francia-
ország és Olaszország megegyeztek egy alaposan kizsigerelt, megszelídített
szövegben, melyet Németországnak el kellett fogadnia, hacsak nem akarta
magát ismét izolálni.

A magunk részéről, meg kell vallanunk, mindig meg voltunk győződve
arról, hogy a paktum létre fog jönni, de egészen más lesz végeredményben,
mint amilyennek elindult, azonban mégis megmarad az a nagy politikai
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előnye, hogy vele kapcsolatban vetették fel először hivatalosan, megfelelő
diplomáciai köntösben, a békeszerződések megváltoztatásának problémáját.
Tagadhatatlan és akármennyire szépítsük is, sajnálatos tény, hogy az európai
béke új alapokon való felépítésére legfontosabb két pont: a leszerelési
egyenjogúság és a revízió gondolata, csak nagyon közvetve jut érvényre a
paktumban. Hacsak a magunk szemével és különösen ha kizárólag jogászi
szemmel vizsgáljuk a szöveget, valóban sem az egyik, sem a másik nincs
benne, legfeljebb a sorok között fordul elő. A leszerelési egyenjogúsításról
egyáltalában csak annyiban lehet még a sorok közt is beszélni, hogy először
a paktum bevezetésében az 1932 december n-i genfi deklarációra hivat-
kozás történik, de csak abban a viszonylatban, hogy ebben a deklarációban
a hatalmak kimondták, hogy erőszakot nem alkalmaznak; másodszor pedig
annyiban, hogy a paktum harmadik pontja szerint a magas szerződő felek
mindent elkövetnek, hogy a leszerelési konferenciát sikerre vigyék és ha
mégis nyitva maradnának bizonyos kérdések, megvizsgálnák egymás között
milyen úton-módon oldhatják meg azokat. Tekintve, hogy az egyenjogúsági
deklarációt a leszerelési konferencia főbizottsága magáévá tette, ennek jogi
értéke éppen úgy fennáll ma, mintha a paktum újból megerősítette volna,
mert leszerelési szerződés csak akkor jöhet létre, ha az egyenjogúsági elv
lesz alapjává. Ha pedig a leszerelési konferencia csődöt mondana, akkor
a négy hatalom egymás közt nyilvánvalóan csak az egyenjogúság alapján
tárgyalva kereshet más megoldási lehetőséget.

Ami már most a revíziót illeti, el kell ismerni, hogy ez a szó nem fordul
elő a paktumban. A paktum második pontjában a hatalmak kijelentik,
hogy a Nemzetek Szövetsége Egyezségokmányának tizedik (területi integ-
ritás biztosítása külső támadás dien), tizenhatodik (szankciók alkalmazása
a háborús támadó félld szemben) és tizenkilencedik (revíziós) cikkeit abból
a szempontból fogja vizsgálat tárgyává tenni, milyen módszerekkel és djá-
rásokkal lehet ezeknek érvényt szerezni, az elhatározás jogát természetesen
fenntartva a Nemzetek Szövetsége illetékes orgánumainak (Tanács, Köz-
gyűlés). Ez a szövegezés határozottan a kecske és káposzta teóriájának
bevált alkalmazására emlékeztet, azonban be kell látnunk, hogy a revíziós
gondolatnak csak akkor van sikerre kilátása, ha nemcsak a nagyhatalmak,
de maguk a közvetlenül érdekdt kisebb hatalmak is bdátják, hogy a békés
revízióval saját életüket, biztonságukat és jólétüket fektetik új, szilárdabb
és nyugodtabb alapokra, azaz garantálhatják. Nézetem szerint erre a mun-
kára, amelynek tempója meggyorsulhat, de amely valóban nem ígérkezik
rövidlejáratúnak, alkalmas a négyes szerződés, amelynek tagjai között,
különböző fokban ugyan, gyökeret vert az a meggyőződés, hogy Európa
ma helytelenül van felépítve s hogy gazdasági jólétét és politikai békéjét
csak úgy lehet biztosítani, ha új alapokra fektetik.

Némileg biztatóbb a római paktumból kibontakozó kép, ha azt a kisantant
és a vele szoros viszonyban álló francia sajtó kommentárjai tükrében vizs-
gáljuk. A paktum parafálásának napján a francia külügyminiszter jegy-
zéket intézett a három kis középeurópai állam követeihez, amelyben a köz-
társaság kormánya ezekhez az államokhoz fűző szövetségére hivatkozva
közölte ez államok kormányaival azokat az elveket, amelyek Franciaországot
a paktum, de különösen a 19. cikk alkalmazásánál vezetni fogják. Ezek
szerint Franciaország fenntartja a Nemzetek Szövetségén belül az egy-
hangúság elvét. Az államok követei válaszjegyzékükben — még a hozzájuk
intézett jegyzéken túlmenően — aláhúzták azt a meggyőződésüket, hogy a
szerződés második pontja „kizárja“ a revízió elvének megvizsgálását, vala-
mint alkalmazásának konkrét eseteit. Ha azt mondom: „a francia jegyzé-
ken túlmenően“, az annyit jelent, hogy ez az idézett passzus a francia jegy-
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zékben — nem fordul elő. Tehát itt megnyugtató ellentét van a francia
külügyminisztérium írásban kifejezett felfogása és a három kis állam kor-
mányának véleménye között.

Ha az objektiven ítélő angol sajtót vizsgáljuk, akkor meg kell állapí-
tanunk, hogy míg egyrészt megelégedéssel fogadja a paktumot, határozot-
tan állást foglal a revízió gyakorlati megvalósítása mellett. És itt ki kell
emelnünk különösen a Times kommentárját, amely Locamo folytatását
látja a paktumban, de viszont igen világosan elválasztja — ami a területi
revízió kérdését illeti — Magyarországot Németországtól. A Times vezér-
cikke ugyanis azt állítja, hogy — amint ezt a lap hasábjain egy levélben
Lord Howajqd, a brit békedelegáció egyik volt tagja fejtegette — a ver-
saillesi szerződés területi határozmányai nem is olyan igazságtalanok, míg
a többiekét — „de különösen a trianoni szerződésé“ — kisebbarányú változ-
tatásokat igényelnek. Nem kell tehát attól félnünk, hogy azok a hatalmak,
amelyek nem annyira irántunk való rokonszenvből, mint a realitások iránti
érzékből, a területi revízió szükségét hangoztatják, most megelégednek az
elért formális eredménnyel és nyugodni térnek.

Ami viszont a négyes paktum ellenzőinek felfogását illeti, a rosszkedv,
és pedig egy határozott vereség rosszkedve, különösen sajtójuk minden
sorából kiugrik. Elsősorban minden Franciaország részéről megadott
biztosíték dacára egyenesen „államcsínyről“ beszélnek, hivatkozva arra,
hogy a négy hatalom tényleg fölébe helyezi magát a Nemzetek Szövetsége
többi tagjának, kijelentve, hogy állandó tanácstagsága különös felelősséget
ró reá, pedig erről a megkülönböztetésről az Egyezségokmány tényleg
nem tud. De azonkívül a négy különösen felelős nagyhatalom egymás közt
megegyezik a követendő politika tekintetében és megegyezésének ered-
ményét a közgyűlés elé terjeszti, más szemszögből nézve pedig és teljesen
következetlenül azt kifogásolják, hogy a hatalmak programmjukba veszik
az „összes“ hatalmak közötti olyan közreműködési politika követésé  ̂ amely
a béke fenntartását célozza, tehát, úgy mondják, nemcsak sajátmaguknak
írják elő a programmot, hanem az összes hatalmaknak.

Szomszédjaink sajtójának a paktumról szóló analízise még egy s más
csemegéről is tud, azonban e helyen nincs alkalmunk arra, hogy mindenre
kitérjünk. Elég konstatálnunk, hogy ha nem is hozta meg integrálisán,
amit ígért, ha az államférfiak, akik útján ez a közreműködés létrejön, lojálisán
egész Európa érdekeinek tekintetbevételével fognak hozzá mégis a paktum
által nyújtott lehetőségek kihasználásához, akkor ez eszköz lehet arra, hogy
tíz éven belül megváltoztassa Európa képét. Visszatérve ahhoz a törté-
nelmi analógiához, amelyre már egyik vagy másik előbbi szemlémben
rámutattam, Magyarország Közép-Európa többi államához fűzött viszo-
nyában körülbelül ugyanott van, ahol 1860-ban Ausztriához, illetve az
osztrák császári házhoz fűző viszonyában állott. Bár lehetséges, mégsem
. szabad feltételezni, hogy azoknak a kis államoknak a közvéleménye és állam-
férfiai, amelyek Magyarország területével túlnagy és számukra megemészt-
hetetlen részeket kaptak, be ne lássák e természetellenes helyzet tarthatat-
lanságát és ne igyekezzenek egy nagyobb katasztrófa elkerülése végett saját
biztonságukat a fölöslegesen annektált területek visszaadásával megvásá-
rolni. Még kevésbbé képzelhető el, hogy azok a barátaink, akik felismerték
e helyzet visszásságát és zászlójukra írták a békés revíziót, megelégedjenek
a paktum papírformájával és elfelejtsék azt az erkölcsi kötelezettséget,
amit sajátmagukkal, közvéleményükkel — de nem utolsósorban Magyar-
országgal szemben is vállaltak. Ezért nézhetünk, meggyőződésem szerint,
vérmes optimizmus nélkül, de legalább is erkölcsi és helyzeti erőnk öntuda-
tában nyugodt bizalommal a jövőbe.
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Különösen, ki szeretném emelni Mussolini éppoly mérsékelt hangú,
mint nagyjelentőségű fejtegetéseit, amelyek a paktumról a szenátus előtt
hangzottak el. Ami a revíziót illeti, nagy taktikai és diplomáciai ügyesség-
gel szegezte le a Duce Benest saját revíziós kijelentéseihez, amelyekben
bevallotta volt, hogy nem „sub specie aetemitatis“ ellenzi a revíziót, hanem
annak lehetőségét függővé teszi az általános nyugalom helyzetétől, ellen-
koncesszióktól és attól, hogy egyszersmindenkorra be is fejeződjék a revíziós
kampány. Nem szabad azonban hallgatással mellőznünk azt a tényt sem,
hogy a paktumnak sikerült a Franciaország és Olaszország között évek óta
fennálló feszültséget enyhítenie. Nem kételkedhetünk benne, hogy a francia-
olasz viszony enyhülése alkalmas lehet egy Párizs-Róma közötti általános
megegyezés létrehozására és ha a két latin állam között a békés baráti viszony
helyreáll, akkor bíznunk kell abban, hogy a béke és revízió útja Párizs és
Rómán át Budapestre is el fog vezetni.

MÍG A HATALMAK bizonyos mértékig sikerrel dolgoztak a négyes
paktum létrehozásán, a legnagyobb erőfeszítéssel sem tudták elérni, hogy
a leszerelési konferencia sikert tudjon felmutatni, mielőtt a londoni világ-
gazdasági értekezlet összeülne. Az eredmény, amivel ezt az ülésszakot
berekesztették, egyelőre csak annyi, hogy a MacDonald által beterjesztett
egyezménytervezetet nemcsak a diszkusszió, hanem a végleges egyezmény
alapjául elfogadták. Megcáfolva azt a reményt, hogy sikerülni fog legalább
is a támadó fegyverek kiküszöbölése, esetleg a nemzetközi ellenőrzés tervé-
nek elfogadása terén egyöntetű elhatározást kiverekedni, végül csak annyit
tudtak elérni, — az összes nagyhatalmak többé-kevésbbé jóhiszemű
erőfeszítésével — hogy egy végleges kudarcot mindenesetre elhárítottak és
a konferenciát három hétre elnapolták. A további munkálatokról az elnök-
ség fog dönteni. Közben a fáradhatatlanul egy helyben topogó bizottságok
folytatják ezt a topogást az áporodott genfi légkörben.

Az egész világ érdeklődésének súlypontja viszont áthelyeződött Lon-
donba, ahol a környezet és a szellem, amely átjárja a brit szigetek levegőjét,
alkalmasabb arra, hogy jelentékenyebb elhatározásra jussanak még az oly
kényelmetlenül mozgatható testületek is, mint amilyen hatvanhat állam-
nak az értekezlete. Londonban hozzászoktak ahhoz, hogy kontinensek-
ben gondolkozzanak és hogy azoknak, akik végeredményben hasznos követ-
kezményekre számíthatnak, nagy, esetleg áldozatos elhatározásokhoz is legyen
szívük. Ezenkívül nem sok reménnyel mentek a delegátusok a londoni
világgazdasági értekezletre. Az volt az általános érzés, hogy a problémák,
amelyekről hatvanhat szétágazó érdekű állam képviselőinek megegyezést
kellene létesíteniük — olyan megegyezést, amelynek végrehajtását is bizto-
sítsák,— nincsenek kellően előkészítve és nem értek meg a megoldásra.
A megnyitóbeszédek közül tulajdonképpen jelentőségben egyedül Mac-
Donaldé emelkedett ki, ez is csak azért, mert olyan témát vitt bele elnöki
megnyitójába, amely ki volt zárva a konferencia programmjából. Nagy-
Britannia miniszterelnöke ugyanis rámutatott arra, hogy a konferencia
munkái csak akkor vezethetnek sikerre, ha előbb megegyezés létesül a
háborús adósságok kérdésében. A szövetségközi háborús adósságok prob-
lémájának tisztázása nélkül tényleg hozzá sem lehet nyúlni a valutáris prob-
lémákhoz, s ennek s az aranyalapra való visszatérés kérdésének tisztázása
nélkül nem lehet a nemzetközi kereskedelmet helyreállítani, akadályait
kiküszöbölni és az árkérdést rendezni, — pedig ezek az utóbbi problémák
vannak a konferencia napirendjén. Az amerikai delegáció kedvetlenül
fogadta Ramsay MacDonald említett exkurzióját, de még inkább a katonás
egyszerűségű Smuts tábornok, délafrikai delegátus kijelentését, amellyel
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a mai világgazdasági helyzetért a felelősséget őszintén az Egyesült Államokra
hárította. A problémák energikus megfogásának azonban megvolt az ered-
ménye; s ebben csak most látjuk MacDonald washingtoni utazásának
következményeit: a brit kormány az adósságfizetés súlyos problémájára
végül megtalálta azt a megoldást, amellyel legkevésbbé sérti saját érdekeit̂
mint a világ legnagyobb hitelező államáét, eleget tesz legalább formailag
az Egyesült Államok elvi álláspontjának és mégis legkevésbbé vág elébe a
végleges adósságrendező egyezménynek. Szinte az utolsó órában jött a
megoldás: Nagy-Brítannia a június 15-i esedékesség 10%-át ajánlotta föl
Washingtonnak és pedig ezüstben, tudvalevőleg az Egyesült Államok
kormánya eleve kijelentette, hogy az esedékesség egy részére elfogadja az
ezüstben történő fizetést. A brit kormány kísérő jegyzékében semmiféle
kikötéssel nem élt aziránt, hogy az Egyesült Államok kormánya mint hite-
lező hogyan akarja minősíteni ezt a fizetést, hangsúlyozta azonban, hogy
ezzel a részteljesítéssel elismerte fizetési kötelezettségének fennállását.
Roosevelt elnök elfogadta ezt a fizetést mint részteljesítést és egyben válasz-
jegyzékében felhívta az angol kormányt egy végleges adósságrendező egyez-
mény tárgyalására Washingtonba. Ennek a gesztusnak a jelentőségét talán
nem is szükséges hangsúlyoznom, hiszen ez annyit jelent, hogy Amerika
ma már maga is az adósságrevizió álláspontjára helyezkedik. Ebből önként
következik, hogy Washington nem fog elzárkózhatni az elől sem, hogy
végül azokíkal az államokkal is leüljön a zöldasztalhoz, amelyek már a múlt
év decemberében nem teljesítették fizetési kötelezettségüket és most is —·
ha nem is tagadták meg — ismét elhalasztották a fizetést, a teljesítést a vég-
leges megegyezéstől téve függővé. Míg Olaszország szintén részfizetést
teljesített, addig a nemfizető államok élén most is Franciaország halad.

Bár a kongresszus, mielőtt a szenátus és a képviselőház körülbelül fél-
évre elnapolta magát, egészen rendkívüli arányú — valóban majdnem gaz-
dasági díktátori — teljhatalommal ruházta fel Roosevelt elnököt, az adós-
ságrendező egyezmény végleges megkötésére nincs felhatalmazása Roose-
veltnek. Ha rosszkedvűen fogadta is különösen a szenátus, főként a francia
fizetésmegtagadást, viszont nyilvánvaló, hogy az újrarendezés és igen nagy
arányú redukció szüksége átment a köztudatba Amerikában is. így ha
vérmes reményeket nem táplálunk is, annyit talán egész józanul feltehe-
tünk, hogy a megegyezés megkezdett útján nem lesz megállás. Nehéz
lesz ugyan Roosevelt belső gazdasági programmját összeegyeztetni a szoros
nemzetközi gazdasági együttműködésre Irányuló külső programmjával.
Belső áremelék célzó, inflációs és a dollár értékét leszállítani akaró politikája
(a kongresszustól nyert felhatalmazása értelmében a dollárt aranyértéké-
nek 50%-jére redukálhatja) szöges ellentétben van azzal a tendenciával,
amely a konferencia sikere érdekében a dollár-font árfolyamot stabilizálni
akarja. A font-francia frank reláció már hónapok óta mentes a nagyobb
fluktuációktól az ú. n. valutaegalizádós alapok felhasználásával. A newyorki
Federal Reserve Bank és az Angol Bank kormányzóinak egymásközt és a
francia Jegybank kormányzójával folytatott megbeszélésem már kialakult
a terv a dollár-font relációnak stabilizációjára. Eszerint 4-05 dollár lenne
egyenlő 1 fonttal. Minthogy ennek a tervnek hatása Amerikában először
erős áresést váltott ki, Roosevelt elnök úgy látszik megijedt a túlgyors stabi-
lizáció gondolatától, még ha a megegyezés csak a konferencia idejére szólna
is. Ezzel a stabilizációs tárgyalások holtpontra jutottak, bár joggal lehetett
feltételezni, hogy Anglia engedékenysége, amellyel a magas fontkurzust
ipari kivitele hátrányára elfogadta, tulajdonképpen ellentétele annak, hogy
viszont Amerika az adósságredukció kérdésében volt hajlandó engedékeny-
ségre. A világgazdasági konferencia sikerének alapfeltétele, hogy ez a meg-
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egyezés, amelyhez harmadiknak Franciaország, azután valószínűleg az
európai kontinens államai is csatlakoznának, valóra váljon. Csak ha a leg-
nagyobb jegyintézetek megegyeztek az aranyalapot elhagyott vezető valuták
újrastabilizációja kérdésében, lehet azokról az eszközökről tárgyalni, ame-
lyekkel azután, elsősorban az európai kontinens államainak valutáit, ala-
csonyabb árfolyamon újrarögzíteni tudják. Minden további megegyezés,
a magán- és kereskedelmi adósságok leszállítására vonatkozó egyezmény
függvénye ennek az alapvető lépésnek. Ha Roosevelt ezt megakadályozná,
egyedül lenne kénytelen nemcsak a gazdasági konferencia kudarcáért viselni
a felelősséget, hanem mindazokért a következményekért, amelyekkel ez a
kudarc a nemzetközi kereskedelem további szétzüllesztése révén elsősor-
ban az úgyis válságos helyzetben levő Egyesült Államokat sújtaná. Kétség-
telen azonban, hogy az adósságrendezés kérdésében London és Washington
között létrejött megegyezés hozzájárult ahhoz, hogy a konferencia légköre
megjavuljon, de a valutáris megegyezés késése és általában a bizottsági
tárgyalások menete nem engedi, hogy valóban komolyabb reményeket
lehessen fűzni végleges sikeréhez.

Ami Magyarországot illeti, említést kell tenni két erkölcsi sikerről,
amely a konferencia első napjaihoz fűződik: hazánkat, illetve képviselőjét,
Imrédy Béla pénzügyminisztert, az elnöklő brit premier javaslatára bevá-
lasztották a konferencia tizenhattagú elnökségébe. Ha emlékezünk arra,
hogy eddig bennünket még egyetlen nemzetközi konferencia elnökségébe
sem választottak be, akkor talán nem tévedünk, ha ebben a gesztusban
a brit szellem lovagiasságát látjuk és kifejezését annak, hogy az angol nem-
zeti kormány, élén Ramsay Macdonald-del komolyan veszi azt a célkitűzést,
hogy győzők és legyőzöttek között nem ismer különbséget és ezt a félté-
kenységen alapuló kategorizálást nem fogadja el. A másik erkölcsi siker,
melyben részünk volt, Imrédy pénzügyminiszter világos, okos, becsületes
és az adósságrendezés kérdésében komoly programmot nyújtó beszédét
érte. Mindig vallottam, hogy Magyarország annyit ér politikai súlyban,
amennyit neki szellemi és erkölcsi felkészültsége és ennek jóakaratról tanús-
kodó érvényesítése ad. Ezek a tulajdonságok a brit légkörben jobban érvé-
nyesülnek, mint bárhol másutt. Ezért nézek több bizalommal a londoni
konferencia, mint a másutt megtartott értekezletek elé, melyek eddig teljes
és tisztességes sikerre nem igen vezettek.

OTTLIK GYÖRGY

A SZERKESZTŐSÉG KÖZLEMÉNYEI

A Szemle zárta: minden hó 10-én délben. — írógépen irt cikkeket kérünk.
— Előre meg nem beszélt kéziratokat csak akkor küldünk vissza, ha bélyeggel
ellátott megcímzett borítékot mellékel a szerző. — A cikkeket házilag korri-
gáljuk; korrektáralevonatot 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
Szende 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.




