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tehát , hogy a világháború nem tör t 
ki húsz évvel előbb, hanem csupán 
Oroszország katonai készültségének si-
ralmas voltán. 

Nem tudom, hogy az utolsó évek 
tapasztalatai, a «demokratikus nem-
zetek» őrült fegyverkezésének lát tára, 
hisz-e még valaki a «német militariz-
mus» elcsépelt jelszavában. Ha mégis 
akadna ilyen naiv egyén, ajánljuk neki, 
nézze meg azokat a statisztikai táblá-
zatokat, amelyeket a szerző könyve 
154—156. lapjain közöl. E rövid ismer-
tetés keretében elég lesz annyit meg-
említeni, hogy 1907-ben Németország 
62 milliónyi lakosából 629.000, a 
monarchia 48.2 milliónyi lakosából 
382.000(1), a 39.2 millió francia közül 
559.000(1), s a 150 millió orosz állam-
polgár közül 1,254.000 ember állott 
fegyverben. 1881—1910 között Német-
ország 25.2, Franciaország 26.9(1), 
Anglia pedig 30.9 milliárdot költött a 
hadseregére. 1913-ban azonban Francia-
ország újból át tér t a hároméves katonai 
szolgálatra s ugyanakkor a korhatárt 
21 évről 20 évre szállította le, míg a 
katonaköteles időt a 45. évről a 48. 
évig meghosszabbította ; így 1914-ben 
a francia katonaság létszáma 38 
milliónyi lakosság mellett 794.000 fran-
cia és 86.000 főnyi afrikai katonából, 
Németországé pedig 67 milliónyi lakos 
mellett 778.000 emberből állott. Ilyen 
volt a hirhedt porosz militarizmus, 
amelyet pedig bizonyos körök nálunk 
is előszeretettel cégéreztek ki ! 

Anglia azonban tudvalevőleg nem-
csak mint a belga semlegesség cham-
pionja támadta meg Németországot, 
hanem a tengeri hatalmát veszélyeztető 
hallatlan méretű német flotta-építke-
zés miat t is. (Ezt nem mi mondjuk, 
hanem mondja ma is pár millió német 
és magyar, aki szentül meg van győ-
ződve fa ja bűnös voltáról s mondotta 
Sir Edward Grey, az angol külpolitika 
vezetője.) Nos, a szerző okmányok 
alapján elmagyarázza, hogy az Asquith-
kormány tudatosan félrevezette az 
angol közvéleményt s hamis számok 
idézésével szándékosan pánikot idézett 
fel hazájában, hogy a parlamenttel 
megszavaztassa az új hadihajókat. 
Igaz, hogy elég szépen túlozott : azt 
állította, hogy Németország 1913-ban 
21 dreadnought felett fog rendelkezni, 
míg a valóságban — az általa is ismert 
flotta-programm szerint — 13 nagy 
német csatahajó elkészítéséről volt szó. 
Nem utolsó adat az entente módszeré-
nek erkölcsi mértékéhez ! 

S ha valaki nagyon kiváncsi lenne 
arra, hogy milyen forrásokból táplál-
kozott a németek ellen keltett gyűlölet, 
s hogy kik felelősek az entente-orszá-
gokban féktelenül űzött háborús uszí-
tásért , az hajmeresztő tényeket olvas-
hat e könyvben (— hivatalos levelezés 
alapján ! —) a francia sajtó korrupt 
voltáról. Oroszország óriási összegek-
kel fizette meg a párisi lapokat s azok 
úgy dolgoztak a háború előkészítésén, 
mint a karikacsapás. 

Sok hasonló érdekes példát lehetne 
még idézni, s talán érdemes is lenne, 
mert szerintünk ez eleddig kevéssé 
ismert tények feltárásában van a mű 
ereje, ez a célja. A diplomáciai akciók 
ismertetését megtalálja más, régibb 
munkákban is az olvasó s mindnyájan 
tud juk , hogy — sajnos — milyen 
kétségbeejtően bárgyú volt a német 
diplomácia Bismarck eltávolítása óta. 
Szomorú diplomácia s szomorú német 
politika, amely cél nélkül csörgette a 
kard já t gyakran, de komoly válságok 
idején visszavonult s sohasem ragadta 
meg az önként kínálkozó alkalmakat a 
központi hatalmak bekerítésének meg-
gátlására. 

Az a sok szenny, rágalom és gonosz-
ság, amit az entente kiteregetett a köz-
ponti hatalmak ellen, illő feleletben 
részesül Vági könyvében. 

Évszázadok óta minden nagy csaló-
dás után hatalmába keríti a magyar-
ságot a «Török áfium» szelleme : az 
elhagyatottság érzése, a kifosztott, 
szegény faj rádöbbenése, hogy meg-
csalták, s hogy csak a saját erejére van 
utalva. E felismerés késztette a szerzőt 
is könyve megírására. Fölösleges lenne 
világpolitikai polémiákba bocsátkozni 
a szerzővel s vitatni a Népszövetség 
hasznát, vagy ideájának hazug voltát 
s megtárgyalni egyéb, alig érintett 
súlyos kérdéseket. Yági könyvéből a 
magyar lélek tisztasága szól hozzánk, 
amely elszörnyed a diplomácia amorális 
módszerén, a hazugságokon, a megvesz-
tegetéseken, az önző indokú véres 
uszításokon. Azt azonban készségesen 
elismerjük, hogy a szerző sokat és 
becsületesen dolgozott a művén s minél 
több magyarnak el kellene olvasnia 
azt, hogy végre világosabban lássa már 
bukásának közvetlen okait. m—a. 

Nemzetélet és nevelés. (Gr. Klebels-
berg körlevele.) Ritka dolog, hogy mi-
niszteri körlevelekben a politikai apró-
pénzre felváltott közkeletű igazságo-
kon túl ú j eszméket és célkitűzéseket 
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fektessenek le. Klebelsberg kultusz-
miniszternek Magyarország összes ok-
tatóihoz intézett újévi szózata ezt a 
ritka dolgot valósítja meg. De nagy-
jelentőségű eseményt látunk a kultusz-
miniszter leiratában azért is, mert egye-
temlegesen és közvetlenül fordul az 
ország oktatóihoz : az egyetem tudós 
tanáraihoz épúgy, mint a kis falusi 
óvónőhöz. Hogy ezt a két nagy távol-
ságot a közbeeső oktatási szervekkel 
együtt egyszerre, egy írásában keresse 
fel szavával a miniszter, azt a kör-
levelet átható nemzeti gondolat te t te 
lehetővé. A mai válságos helyzetben 
segítséget csak «a céltudatos nemzeti 
munka» nyuj t és ennek alapvető fel-
tétele a minél szélesebb rétegekre ki-
terjedő műveltség. A korszerű szük-
séges változásokat az iskolaügy terén 
a kormány nagy buzgalommal igyek-
szik végrehajtani ; a belső szellem ki-
építése azonban a tanítókra és taná-
rokra vár. A nevelőmunkának az ön-
ismeretre kell irányulnia, a «tisztult 
nacionalizmusra», amely tisztában van 
a nemzeti szellem fontosságával és 
amely megkeresi az ú j helyzet megköve-
telte pozitív tar ta lmat a nemzeti gon-
dolatban. A nevelésnek elsősorban a 
jellem formálása, az akarat irányítása 
legyen a célja és nem a puszta értelmi 
képzés, mert csak így teremthetni a 
nemzettestbe tudatosan, fegyelmezet-
ten beilleszkedő nemzedékeket. A szo-
ciális érzék fejlesztésére is szükség van 
már az iskolában, hogy az életbe lépő 
ifjú tisztábban lásson a bonyolult társa-
dalmi kérdésekben és igazságosság ve-
zesse cselekedeteiben. A nevelést a val-
lásos érzés elmélyítése teszi igazán 
hathatóssá. «A kultúra emberi értékei 
egy abszolut értékbe, az Istenbe vetet t 
hi t nélkül a lélekben gyökértelenek, 
mert nincsen végső, megnyugtató szen-
tesítésük.» 

A filozófiai magasságba emelkedő és 
a nemzet mai életével számoló, hatal-
mas erejű körlevélre, mely a Nép-
tanítók Lapjának utóbbi számában je-
lent meg, hazafias kötelességünknek 
t a r t juk felhívni olvasóink figyelmét. 

— a — á — 

Hódolat. (Kisléghy Kálmán verses-
könyve. Budapest, 1927. Pallas r.-t.) 
A szerző nevével e kis könyv meg-
jelenése előtt seholsem találkoztunk. 
S hogy a lírában új emberrel van dol-
gunk, eléggé megmutat ja magának e 
háromíves füzetnek szembeötlő stílus-
bizonytalansága is. Harminc évvel ez-

előtti hang, a Bucii der Lieder magyar 
utánrezgéseinek hangja váltakozik i t t 
mai, kötetlen formájú, «atektonikus» 
költemények hangjával s e szélsőségek 
keveredése annál feltűnőbb, mert a kis 
gyüjtemény hatvanhét darabja szinte 
ciklusszerűen egybetartozik, egy téma 
változata valamennyi, a Hódolat tár-
gyának költői képmását kívánják mi-
nél gazdagabbá színezni az egymást 
sorszámjelzéssel követő szakaszok, me-
lyeknek külön címük sincs. Egyvégben 
olvasva a sorozatot, szinte valami ver-
sesregény benyomását nyerjük, egy 
szerelemnek lírai visszhangokba tördelt 
történetét . De mintha ez a visszhang 
nem egyazon felületről verődnék vissza. 

Melyik a Kisléghy valódi hangja? 
Nekünk úgy tetszik, hogy ez a költő 
valamikor régebben — talán csak a 
maga mulatságára — már próbálkozott 
Euterpe fuvoláján, uj jai t az akkor köz-
keletű heinei ritmusokra billegetvén. 
E ritmusok még ma is fülében muzsikál-
nak, tőlük egykönnyen nem bír meg-
szabadulni. Pedig ezekben majd min-
dig konvencionálissá válik, a megko-
pott forma szinte rákapat ja a megko-
pott fordulatokra. Aki ily lapokon nyit 
rá könyvére : aligha érez a szerzőben 
többet elkésett «trubadur»-nál, e szó 
kilencvenes évekbeli értelmében. 

Ennél a t rubadurnál igazabb, mé-
lyebb és önerejűbb dalost szólaltatnak 
meg a könyv szabadabb kompoziciói ; 
ezeknek még a muzsikájuk is különb 
pattogó mértékre fogott verseinek súly-
talan csilingelésénél. Közöttük számot-
tévő darabok akadnak. írójuk legjobb 
színvonalát talán a 7. számú költemény-
nek e zárósorai m u t a t j á k : «Megállt 
bennem eljöttöd vágya, megállt, mint 
a halál vagy mint az öröklét, — Új 
érzésre, más színeket muta tó képre 
nem mozdul bennem az élet, — Állok 
a kertben s miként a lelket tükröző 
márvány : — Soha más, örökre belém 
vésett, egyetlen Vágynak vagyok a 
szobra». Rédey Tivadar. 

Pálffyné Gulácsy Irén : Hamueső. 
(Singer és Wolfner kiadása Budapest.) 
A világégés roppant nagy volt, hamuja 
szakadatlanul hull ma is és egyre hull 
még beláthatat lan időkig talán. Hull 
csendesen, de szakadatlanul mind-
azokra a földekre, amelyek nekünk 
drágák, amelyeken a mi rabságba hur-
colt magyar fa j tánk vál t ja meg arca 
verejtékével a földtől az életet. Hull 
a magyar falura, amelynek község-
házán oláh csendőr őrzi a népnyúzó 


	Napkelet_1928_03_218
	Napkelet_1928_03_219

