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megérdemli ezt a részvétet: a neki 
szereneket adó darabok nem oly 
hosszú életűek, mint a divatos ope-
rettek; sebaj: folytathatja szeredét 
az újabb darabban. Mert a tökfilkó 
— úgylátszik — örök. 

Rédey Tivadar. 

A franciaországi propaganda-tan-
folyamok. Ezelőtt tizenöt-húsz esz-
tendővel az egyetemek szünidei tan-
folyamain bonyolódott le a nyugati 
államok propaganda-tevékenységé-
nek egyik igen jelentős része. Ma is 
ezek az ódon egyetemi falak beszél-
hetnének a leghitelesebben a nagy 
békehangulat „lázas" előkészítéséről. 
Ma már nem az amerikai és angol 
egyetemeké e dicsőség, megirigyelte 
és egyben átvette szerepüket a fran-
cia egyetemek mozgékony tanári 
kara, amely — mint egykor Wilson 
és Masaryk idejében — most is az 
irodalmi és művészeti „továbbkép-
zés" tetszetős cégére alatt „tájékoz-
tatja" a világ minden^ tájékáról 
egybesereglett cseretanárokai és 
tanárjelölteket. Mert ez alkalommal 
is mint a multban, a cseretanári in-
tézmény állandósítását nagyon fon-
tosnak tartják. Ezek a csereprofesz-
szorságok rendesen igen eredménye-
sek. Még jól emlékszik Európa Masa-
ryk és Wilson kölcsönös továbbkép-
zésére, amelyből — hogy, hogy nem? 
— benső barátság lett s a nagy 
barátságból még egy amerikai fele-
ség is kikerült, aki azután végleg 
megpecsételte a két tanár álsikerek-
ben oly gazdag pályafutását. Mi 
magyarok érezzük legjobban e nász 
következményeit, amely végül is a 
cseh köztársaság megalakulását se-
gítette elő. 

Az ominózus tizennégy pont is egy 
ilyen cseretanár-tanfolyamon szüle-
tett meg Wilson agyában, aki mikor 
meghalt, e pontokon kívül a propa-
ganda-tanfolyamok mind népsze-
rűbbé váló intézményét is örökségül 
hagyta az emberiség számára. 

Az ő általa követett nyomokon 
az angol Seton Watson. Northcliffe 
lord, Steed. a franciák közül Denis, 
Cháradame ós Tardieu, majd a leg-
ragaszkodóbb újabb tanítványok: 
Benes, Jonescu, Goga és Jorga rend-
szeres propaganda- és sajtó-küzdel-
mek árán ugyan, de végül mégis 
felépítették a népek önrendelkezésé-
nek világboldogító arzenálját. 

Benes és társai is irodalommal és 

az ártatlan képzőművészeti tovább-
képzéssel kezdték. A háború utáni 
első tanfolyamok a régi jól bevált 
receptek és programmok szerint csil-
lapították a külföldi médiumok tu-
dásszomját. Cseh kezdeményezésre 
a francia egyetemek csakhamar 
hozzáláttak a szemfényvesztésre igen 
alkalmas „irodalom-művészeti" tan-
folyamok széleskörű megszervezésé-
hez. 

Míg a háború utáni első években 
azonban csupán a nagyobo egyetemi 
városok vállalkoztak a terhes, de 
gyümölcsöző feladat ellátására, ad-
dig tavaly és az idén már majdnem 
minden egyes egyetemmel bíró fran-
cia városka belekapcsolódott a nagy 
„felvilágosító" akcióba. Eleinte kissé 
nehezen ment a sokoldalúságot 
igénylő tanári kar összeverbuválása 
de végül is legtöbb filológus kész 
örömmel elvállalta a „Franciaország 
alkotmányos berendezései" s „A 
középeurópai egyensúly" címen hir-
detett szűnidei kollégiumok előadá-
sát. Ezeken a szünidei tanfolyamo-
kon valóságos polyhistorok működ-
tek és működnek ma is. Nem egy 
helyütt hallható egy-egy zord mate-
matikai tanárnak valósággal cseme-
geszámba menő kirohanása Bis-
marckról, vagy a nyugalmazott pol-
gári iskolai direktornak dilettáns 
fejtegetése a balkáni hegemóniáról. 
Az irodalmi és művészeti előadások 
közé azonban ügyesen el vannak 
rejtve a szerintük „tájékoztató", sze-
rintünk inkább propaganda-kollé-
giumok, mint amilyenek: „A sajtó",. 
„A mai Franciaország", „A XIX. 
század külpolitikája", „A nemzetiségi 
kérdés", meg egyéb „irodalmi" vo-
natkozású témák. 

E tekintetben az angolok és főleg 
az amerikaiak sokkal őszintébbek 
voltak. Seton Watson sohasem mu-
lasztotta el. hogy a gyermeket nevén 
nevezze. A sok külföldi, aki a tan-
folyamokon részint nyelvtanulási 
célból, részint általános tanulmányi 
szempontból résztvett, mindig tisz-
tában volt azzal, hogy angolul ugyan 
nem tanul meg, de legalább angolul 
élvezheti egy-egy elfogult politikai 
áramlat minden kritikát nélkülöző 
megnyilvánulását. A mai francia-
országi tanfolyamoknak a régiekkel 
csupán egy közös vonásuk van. A 
külföldi tanárok, tanárjelöltek, diá-
kok, diáknők kétségkívül nyelvtanu-
lási célból s a programmszerinti: 
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irodalomművészeti ismereteik meg-
szerzése érdekében vesznek részt e 
tanfolyamokon. Végeredményben 
azonban, aki nem hozott magával 
hazulról francia tudást e tanfolya-
mokon nem tanul meg franciául, 
ahogy nem tanult meg angolul az 
amerikai vagy angol-kurzusokon 
sem. Ez az egy vonás feltétlenül kö-
zös. Míg azonban a régi propaganda-
tanfolyamok nem is akartak mást 
nyujtani, mint propaganda-kikép-
zést, ma aki irodalomért és művé-
szetért megy Dijonba, vagy Gre-
nobleba, e helyett inkább politiku-
mot, elfogult elméleteket kap cse-
rébe. A nyelvtanulási és továbbkép-
zési reklám valóban nem több puszta 
cégérnél és a valóságban minden 
egyes franciaországi szünidei kur-
zus propaganda célokat szolgál. 

E tekintetben különösen négy vá-
roska egyeteme tett ki az idén ön-
magáért. Dijon, Grenoble, Nancy és 
Boulogne egyetemeit valósággal el-
lepték a külföldi, legnagyobbrészt 
cseh és angol érdeklődők. E négy 
egyetem, az egész nyáron, májustól 
októberig nyitva tartotta kapuit a 
külföldiek előtt s havi 100 frankos 
tandíjak mellett (a legfontosabb 
különórákért még külön kellett újabb 
25—25 frankot fizetni) anyagilag is 
igen szép eredményt értek el, nem 
kis örömére a Bismarckot agyon-
dorongoló matematika professzo-
roknak. Az egyes tanfolyamok hall-
gatóinak létszáma 300 és 800 között 
hullámzott. Július és augusztus fo-
lyamán volt a legnagyobb érdeklő-
dés észlelhető. 

Magyar szempontból a dijoni tan-
folyam hallgatóságának összetétele 
mutatta a leglesujtóbb képet 
Augusztus hó folyamán például a 
közel 400 külföldi tanár és diák kö-
zött több mint 250-en voltak a cse-
hek. Grenoble-ban szintén a csehek 
voltak túlsúlyban, míg Nancyban 
és Boulogneban az angolok. 

A tanfolyamok ú. n. irodalom és 
művészeti előadásaival hamar vé-
gezhetünk. Dijonban pl. Hugo Victor 
költészete. Hugo Victor színháza, 
Alfréd de Vigny. Alfréd de Musset 
végül Sainte Beuve és Taine képvi-
selték az irodalmat. Míg a XlV-ik 
Lajos korabeli művészetekről válto-
zatosság kedvéért egy különben igen 
derék és rokonszenves kereskedelmi 
iskolai könyvelő-professzor tartott 
sorozatos előadásokat. Azonban még 

a leggyakorlatibb értékű előadások-
nak, mint amilyen „A francia köz-
mondások ismerete", „Kereskedelmi 
és magánlevelezés", ,.A gyors és 
eredményes újságolvasás" stb. sem 
volt annyi és oly állandó közönsége, 
mint az ú. n. „tájékoztató" konferen-
ciáknak, amelyeket rendesen ünne-
pélyesebb helyen és külsőségek kö-
zepett egy-egy ismertebb szenátor 
vagy egyetemi magántanár tartott 
Egyetemi tanár általában nagyon 
kevés tartott előadást. Az előadók 
legnagyobb része a középiskolai ta-
nárok sorából került ki. A konferen-
ciák előadói azonban kétségkívül 
előkelőbb niveaut reprezentáltak és 
jobban oldották meg feladatukat, 
mint az irodalmi ismeretek szün-
idei professzorai. 

A hallgatóság csakhamar fel-
ismerte a konferenciák jelentőségét 
azok ügyesen leplezett propagan-
disztikus rendeltetését. Egy-egy ily 
előadás után, amelyek között külö-
nösen nagy népszerűségnek örven-
dett a nagy francia napilapok hírei-
nek külpolitikai megbeszélése, előadó 
és hallgatóság között a felszólalá-
soknak valóságos parlamenti lavi-
nája indult meg. Minden felszólaló-
nak megvolt természetesen a maga 
politikai vesszőparipája, amely pl. 
az előadónál — szinte felemlíteni is 
felesleges — a német kérdés állandó 
feszegetését célozta. Az északi népek 
jelenlevő résztvevői s az angolok 
azonban meglehetős közönnyel néz-
ték a jóvátételi és Ruhr-problémák 
folytonos napirenden tartását. A 
cseheket sem nagyon érdekelte a né-
met kérdés. A cseheket egészen más 
érdekelte. A trianoni Magyarország 
volt minden felszólalásuknak cseme-
géje. Minden alkalommal rajtunk 
rágódtak, velünk foglalkoztak, lát-
hatólag nagy buzgalommal s reánk 
nézve csak megnyugtató idegesség-
gel. 

A francia professzorokban persze 
erős pártfogóra találtak, akik nem 
egyszer a legközömbösebb gazdasági 
kérdések vitáját kész örömmel át-
terelték a középeurópai nemzetiségi 
államok politikai csataterére, hogy 
végül is a hallgatóság nagy többsé-
gének szájaíze szerint megérkezzünk 
a magyar problémához, a „második 
Németországhoz", a „Duna-medence 
örökös tűzhányójához", ahogy egy 
pilseni professzor jellemezte a ma-
gyarságot. Valósággal otthon érez-
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ték magukat a cseh tanár urak, ha 
kedvenc témájukról, „a nemzetisége-
ket évszázadokon át leigázó Magyar-
országról" vitatkozhattak. Láz-
álmaikban, jólismert recept szerint, 
a fegyverrejtegetésektől az Európa 
békéjét fenyegető irredentizmusig, 
minden elképzelhető bűnnel „meg-
bélyegeztek". Ingatag állami talap-
zatuk diktálta bizonytalanságukban 
inkább félelemmel, mint l'art pour 
l'art ellenségeskedéssel kezelték a 
magyar problémát. A tudatos ferdí-
tések és a históriai tények meghami-
sítása mellett igen nagyfokú naivi-
tás is jellemezte azonban csatározá-
sukat, amelyeket megfelelő védelem 
hiányában szabadon és minden kri-
tika nélkül előadva, végül is kény-
telen-kelletlen ad notam vett a kü-
lönben is tájékozatlan angol, hol-
land, svéd és dán hallgatóság. El-
hangzott j'accuse-jük anélkül, hogy 
egy megfelelő, legalább tíz-húsz tag-
ból álló magyar csoport nyomban 
leránthatta volna a leplet hazug 
mesterkedéseikről. Majd minden al-
kalommal ezrivel röpködtek vádjaik 
Magyarország felé anélkül, hogy az 
előadói szék feltételezett és elvárt 
tárgyilagossága legalább részben 
helyesbítette volna a dajkameséket 
is túlszárnyaló valótlanságokat, 
amelyek ellen egy megfelelően erős 
magyar védelmi csoportnak küzdeni 
a még oly túlfűtött és ellenséges 
amtoszféra közepett is hálás feladat 
lett volna. De hát hol volt ez a ma-
gyar védelemi Miért nem volt jelen 
legalább tíz-húsz magyar fellebbező 
Dijonban és Grenobleban és a többi 
tanfolyamokon, hogy a szervezett 
cseh offenzivát visszautasítsa? 

A helyzet magyar szempontból 
felette kritikus és sürgős beavatko-
zást kíván. A csehek szervezkedése 
nem mai keletű. Még a háború alatt 
történt, hogy mostani párizsi köve-
tük, Oszučky, akit a népszövetségi 
ligák üléseiről már jól ismerünk, 
összeköttetései révén a lehető leg-
jobb viszonyba került Duplessis 
tábornokkal, az „irodalom-művé-
szeti" szünidei tanfolyamok jelen-
legi elnökével. A volt hadügyminisz-
teri osztályfőnök bizonyára nagy 
sikerrel kamatoztatja stratégiai fel-
készültségét itt is, a franciáknak iro-
dalmi kollégiumokkal leplezett pro-
paganda-hadjáratában. Már ez az 
egy körülmény is, hogy t. i. egy ge-
nerális áll az akció élén, — eleget 

mond. Duplessis és Oszucky, aki 
különben csakúgy, mint a párizsi 
cseh követség minden egyes tagja, 
tökéletesen bírja a magyar nyelvet, 
igen ügyesen és diplomatikusan ve-
zénylik a legnagyobbrészt prágai 
jövevényeknek irodalmi továbbkép-
zésre éhes csapatát. Nem titok, hogy 
a cseh kormány évente 20 francia 
tanárt lát Prágában vendégül telje-
sen ingyen. Az sem titok, hogy a 
francia kormány ezzel szemben min-
den kedvezményt biztosít a cseh 
jövevényeknek. Maga a cseh kor-
mány ingyen utazással és tanul-
mányi ösztöndíjakkal könnyíti meg 
a tanfolyamokon résztvevők sikeres 
szereplését. A szegényebb cseh taná-
rok és diákok a párizsi cseh követ-
ség propaganda-alapjából tetemes 
segélyekben részesülnek. Ez a hely-
zet kulcsa. Mindjárt érthetővé válik, 
hogy a dijoni hallgatóság három-
negyedrésze miért került ki éppen a 
csehek közül? Masaryk és Benes 
teljes erővel és céltudatosan szerve-
zett propaganda-politikával halad-
nak Seton Watson nyomdokain. 

Felesleges hangsúlyozni, hogy ha 
továbbra is csupán egy-két véletle-
nül elvetődött magyar jelenléte 
fogja a cseheket fokozottabb tevé-
kenységre sarkalni, a magyar pro-
bléma kellő és helyes külföldi meg-
világítására sor nem kerülhet. A 
cseh propagandát elnémítani csak 
egy úton lehet. Csakis egy megfelelő 
ellenpropaganda bevezetésével tud-
nók megakadályozni rágalom-had-
járatuk eredményességét. A magyar 
kormányon és társadalmon áll, hogy 
vajjon végre tudatára ébred-e a he-
lyes propaganda-politika halasztást 
nem tűrő szükségességének!? 

Hivatalos köreink kisebb-nagyobb 
tanulmányi ösztöndíjakkal, utazási 
segélyekkel, a hazai utazás ingyenes 
engedélyezésével biztos alapot nyujt-
hatnának a magyar tanárok és idő-
sebb diákok külföldön leendő szün-
idei továbbképzéséhez. Nagyon fon-
tos volna azonban az állami támo-
gatásban részesülő résztvevőknek 
érdem és rátermettség szerint leendő 
kiválogatása. Dijon és Grenoble nem 
nyaralóhely — csatatér a magyarok 
szempontjából —, csatatér, amelyi-
ken nehéz harcokat kell megvívni a 
jövőben egy szent ügy szolgálatá-
ban. 

Történelmi hűség kedvéért eddig 
csak a cseh túlsúlyról és a cseh pro-
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pagandáról szóltam. Mindez nem 
jelenti azonban azt, hogy az oláh 
és szerb hallgatóság magyar szem-
pontból talán nem volna oly veszé-
lyes, mint a cseh. Az oláhok és a 
szerbek azonban eddig igen kis 
számban voltak képviselve. Alig 
egy-kettő lézengett a száz és száz 
cseh mellett e tanfolyamokon. Lát-
szik. hogy sem Bukarest, sem Bel-
grád nem rendelkezik Benesekkel és 
Oszučkykkal. 

Addig vegye fel azonban az el-
dobott keztyűt a magyarság, míg 
csak a csehekkel kell megbirkóznia. 
Pár éven belül bizonnyal ott lesznek 
a porondon az oláh és szerb profesz-
szorok is. 

A szoros értelemben vett propa-
ganda azonban önmagában nem ele-
gendő. Meg kell teremteni a cél-
tudatos magyar propaganda-irodal-
mat is. Külföldi tudományos intéze-
teink, társadalmi és ifjúsági szerve-
zeteink soha nem támogathatnák 
hivatalos diplomáciánkat magaszto-
sabb tevékenységgel, mint hogyha 
egy többnyelvű, központilag szerve-
zett propaganda-irodalom kiadvá-
nyainak megindítását és terjeszté-
sét magukra vállalnák. Ha az állam-
háztartás egyensúlyának helyreállí-
tásáig minderre nem jut állami se-
gítség, most a tizenkettedik órában 
a magyar társadalom elitje — értem 
alatta a nemzeti érzésű, születési és 
szellemi arisztokráciát — talán mégis 
lelkiismereti kérdésévé teszi a ma-
gyar propaganda ügyét. 

És végül még egyet! Tegyük álta-
lánossá a szomszéd államok nyelvé-
nek ismeretét, helyes tanügyi reform-
mal még megvalósítható, ez a már 
önmagában véve is félig eredményes 
propaganda-erőt képviselő tovább-
képzés. Neveljünk minél több ma-
gyar Oszučkyt. hogy idővel az ellen-
ség anyanyelvén verjük vissza a 
magyar nemzetet érő támadásokat. 

Czakó István. 

A Benczúr Társaság. Benczúr 
Gyula halála után tanítványai és 
barátai 1921-ben megalakították a 
Benczúr Társaságot, melynek célja 
egyrészt Benczúr Gyula emlékének 
ápolása, másrészt a magyar művé-
szet és a magyar művészi kultúra 
fejlődésére irányuló törekvések tá-
mogatása. Rokon felfogású embe-
reknek ilyen egyesülése kiválóan 
alkalmas mai korunkban bizonyos 

Napkelet. 

gondolatnak vagy eszmének sikeres 
képviseletére. Amit a középkorban 
egyes nagy művészek maguk meg-
valósítottak, azt a mai viszonyok kö-
zött, amikor a kultúra alapjai na-
gyon kiszélesedtek, csak az emberek 
nagyobb csoportja tudja kellő hang-
súlyhoz juttatni. Ez a magyarázata 
annak, hogy művészeti életünkben 
az utóbbi években több kisebb mű-
vésztársaság alakult, melyek egyes 
művészi eszmék, vagy művészi tö-
rekvések megvalósítását tűzték ki 
célul. 

A művészi életben a teljes sza-
badság a virágzás előfeltétele. Ez 
azonban odavezetett, hogy szabad-
ságon nem az önálló művészi meg-
győződés ós kifejezésmód lehetősé-
gét értették akkor is, ha az a mult-
tói való eltérést, újítást jelentett, ha-
nem dogmatikusan csak azt ismerték 
el szabadnak, ami a multtal való 
szakítás bélyegét viseli magán. 
Csak ez lehet a magyarázata, annak 
is, hogy ezek a mindenáron újító 
művészirányok a társadalomnak is 
azokban a rétegeiben találtak nagy 
visszhangra, amelyek a politikai ra-
dikalizmus iránt fogékonyak vol-
tak. Ezek azonban a művészet nagy 
fejlődési vonalának kilengései. 

Benczúr Gyula nem ilyen minden-
áron újító művészi iránynak volt 
megindítója, hanem utolsó „nagy 
magyar képviselője egy művészi 
hitvallásnak, mely sohasem megha-
ladott, nem alsóbbrendű, hanem ki-
fogyhatatlan szépségekben gazdag, 
örökéletű. A Benczúr Tár saság olyan 
meggyőződést valló művészeknek 
kis tábora, akik a művészet nagy 
tradicióinak és a művészi alkotás-
ban a művészet mesterségbeli tudá-
sának ápolását minden művészi fej-
lődés alapfeltételének és a magyar 
nemzeti közízlés követelményének 
tekintik. Benczúr Gyula, kinek éle-
tét teljesen a művészet töltötte be, 
aki a nagy német nép szemében is 
jelentékeny művészi tekintélyt szer-
zett magának és nemzetének, ide-
genben is megmaradt jó magyar-
nak. Itthon pedig a később megala-
pított budapesti festői mesterisko-
lának kiváló igazgatójává lett. Na-
gyon jellemző a háború előtti köz-
viszonyainkra, hogy mégsem kerül-
hette el, hogy meg ne támadják 
olyan politikusok, kik azóta min-
denki szemében az ország ellensé-
geinek bizonyultak és művészeti 
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