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Mire Anglia a Fokföld által próbálja a Gibraitár-Suezi utvonalat pótolni, 
A geopolitika iConea szerint ugy alakul ki körvonalaiban, mint a 

földgömb politikai és gazdasági életének aktuális tudománya földrp-jzi-
>tag megaW^ozva. A nagy hadvezérek és államférfiak minden időben fel
ismerték, ha nem tudatosan, ugy ösztönösen politikai, kereskedelmi, gaz
dasági életük célravezető geopolitikai útirányát, miért is a geopolitika 
évszázadról-évszázadra kibontakozó történelem. Korántsem uj tehát. 
Kjellén előtt is létezett, csak neve nem volt. „Ma részletesen ismerjük 
bolygónk alakulását s egész felszínen követni tudjuk a belső, földrajzi 
feltételeiben gyökerező világpolitikai játékot, A geopolitika tárgya ki
jelölt s bátran vághat ama hivatása elé, hogy földrajzi megegyezéseket, 
típusokat határozzon meg s végül törvényeket vezessen le azokból-" 

(Domokos Aranka) 

MEZŐGAZDASÁGI NEVEIXHNTEZETEK A BALKÁNON. Kevesen tud-
* ják, hogy Amerikában Rural Educatixm Nvar East Fonaation 

( B E N E F ) néven működik egy intézmény, amelynek célja a közel-keleti 
agrár lakosság műveltségi színvonalának a felemelése, A ÍRENEF eddigi 
tevékenységét Bulgáriára, Albániára, Görögországra és Palesztinára ter
jesztette ki. A R E N E F abból a felismerésből kiindulva, hogy a kultur-
szinvonal felemelésének előfeltétele a gazdasági létalap megjavítása, 
legelőször is a mezőgazdasági termelést igyekszik fokozni. E célból pT. 
Bulgáriában 165 mezőgazdasági szakiskolát tart fenn, amelyeknek taná
rait előzetesen Szófiában képezik ki. A z emiitett szakiskolák mind falva
kon működnek s a tananyagukat kizárólag a helyi hatóságok, kultúrintéz
mények és szövetkezetek határozzák meg. A tantárgyak elsősorban a helyi 
szükségleteket törekednek kielégíteni s felölelik ugy a mezőgazdaság, 
mint a háztartás összes ál? ait. A REiNEF munkásságának figyelemre
méltó mellékhajtása a nyári gyermektáborok megszervezése. A nyári, 
mezőgazdasági munkálatok alatt az otthon maradt gyermekeket nyári 
táborokba gyűjtik össze, ahol a Montessori és amerikai nevelőrendszerek 
alapján foglalkoztatják őket. 

* KOMAMAJ POLGAKSAG IOALAKULASAHOZ szolgáltatott érde-
•™ kes adalékokat Vidor Jinga, cluji Kereskedelmi Akadémiai tanár 
legutóbb tartott módszeresen felépített előadásában. Mindenekelőtt ma
ga a (bourgois) megnevezés érdekelte. Felsorolta különböző szerzők fo
galom meghatározását, s kiderült, hogy eredményük korántsem azonos, a 
különböző szociológiai iskolák mind másként értelmezik. Szerinte — gaz
dasági szempontból —. a burzsoázia az a társadalmi réteg, amely a gaz
dasági javak feldolgozásával és értékesítésével foglalkozik. Mint ilyen, ko
rántsem egységes; hárem főcsoportba osztható (iparos, kereskedő, ban
kár) s igy együttvéve teszi a polgári társadalmat. Ennek az uralkodó 
vonalban álló rétegnek sajátos a gondolkodása. Történelmileg ez a réteg 
szüntette meg a feudális privilégiumokat és alakította ki a tőkésrendi ter
melést. 

Victor Jinga is éles különbséget tesz a nagy- és kispolgárság között. 
Míg a kispolgárság termelésének és árucseréjének célja életfenntartása, 
addig a nagyipari polgárság értékeket termel nagy gazdasági erőt képvi
selő ipari üzemein keresztül s árutermékei elhelyezése céljából sajátos po
litikai és gazdasági imperializmust manifesztál. Ezen a ponton érintette 
Victor Jinga a polgárság történeti fejlődését. A kispolgárság a XI -XV. 
századok alatt alakult ki, főképp az olasz városokban, Spanyolországban, 
Portugáliában és Dél-Németországban, a nagypolgárság viszont Európa 


