
E L V E K É S M Ű V E K 

N E O N A C I O N A L I Z M U S . 

Midőn gróf Klebelsberg a neonacionalizmus fogalmát felvetette, sokan 
megütődtek azon, hogy a nemzeti eszme átalakulására figyelmeztetett, mert 
szerintük a nacionalizmus minden korszakban egy és ugyanaz, változásairól 
beszélni nem lehet. Az így vélekedők a nacionalizmusnak főként érzelmi tar-
talmát vették tekintetbe, de még erre sem áll meg ellenvetésük. Az érzelmek 
állandóan módosulnak a gondolati elemek befolyása által. A vallásos élmény 
nagyon különböző, aszerint, amint pusztán ösztönökön, vagy dogmatikus 
meggondoláson alapul, a hierarchiát, az egyházi intézményeket csodáló, vagy 
a hitben esztétikai kielégülést kereső lélektípusban fogamzik meg. S amint 
az egyéni lélek, úgy egy-egy korszak szelleme is a maga beállítottsága, gondo-
lati előfeltevései szerint különféle formákba önti a közös érzelemanyagot. 
A nemzeti érzés — bár lényegében azonos marad — a korviszonyoknak meg-
felelően színeződik, új feladatok szolgálatában áll, új érzelmi alátámasztást 
nyer, más és más frazeológiával fejeződik ki. A nemzet önmagáról alkotott 
képzete, a «nemzeti» fogalma szükségszerűen változnak és változásuk visszahat 
az érzelmi tényezőkre. 

A háborút közvetlen megelőző években, a nemzeti érzés részben szín-
telenné, verbálissá, tartalmatlanná vált, részben tragikus csüggedéssé súlyo-
sodott. (Ady.) A két jelenség egymásból folyt és közös oka a nemzeti gondolat 
elsekélyesedése volt. Azok a gondolati formák, amelyekbe a múlt század közepén 
és végén véglegesnek látszó határozottsággal ágyazódott be a nacionalizmus, 
lassankint elvesztették életadó, ösztönző erejüket. A XIX. század elejének leg-
szebb elvei az új század küszöbén már csak valójukból kiforgatott vagy bete-
gessé túlzott schémák voltak, lendítői helyett megkötői a nemzeti fejlődésnek. 

Az elsekélyesedést a liberális eszmék szükségszerű elkopásán túl főleg a 
nacionalizmus negatív oldalának érvényesülése, a függetlenségi ideológia egyed-
uralma okozta, amint arra gróf Klebelsberg rámutatott. A legnagyobb baj 
az volt, hogy a történetírás és publicisztika a maga időleges politikai szemlé-
letét visszavetítette a magyar múlt jelentékeny területére, saját fogalmaiban 
találva meg a magyar történet minden értelmét és célját. Középkori kultúránk 
jelentősége háttérbe szorult, újabb évszázadok fejlődése a negyvennyolcas 
események felé sietett, a Habsburg-házzal való kapcsolatunk csak meg-meg-
újuló szabadságharcot jelentett szemükben. A nemzeti történet sokszínűsége 
egy színre korlátozódott, a nemzeti karakter néhány egyszerű jelszóban össze-
geződött, a magyarság nagyjelentőségű szerepe Európa egyik leghatalmasabb 
dinasztiájának szolgálatában teljesen értelmetlen alakot öltött. A multat, amely-
nek hagyományai oly fontosak a nemzeti jellem kialakulásában, nálunk elbo-
rították a «modern» gondolatok. 

Multunk értelmének elhomályosodásával kapcsolatos volt történelmi 
osztályaink fokozatos kiesése a nemzet öntudatából. Az arisztokrácia — amely 
ugyanakkor, midőn a maga tipikus tulajdonságait változatlanul a legújabb 
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időkig megőrizte, szellemi és gazdasági rugékonyságával egyedül tudott a 
változott gazdasági, kulturális, politikai körülményekhez a maga zárt osztály-
mivoltában alkalmazkodni — támadottból lassankint komolyan nem vett 
tényezővé vált. Az egyéniség kultusza elfeledtette, hogy egy ország nemzet-
fenntartó rétegében nem egyes, bármilyen kimagasló szellemek a döntő fontos-
ságúak (bár épen az arisztokrácia minden külső-belső színvonalcsökkenése és a 
mostoha kortendenciák ellenére napjainkig termelt ki magából ilyeneket), 
hanem az életformák egysége, az alapsajátságok és a világszemlélet állandósága, 
a reakciók egyformasága és a konzervatív alapösztönök mellett az elkerülhetet-
len változások felismerése és végrehajtása. Osztálytulaj donságok és nem egyéni 
érdemek adják meg egy nemzet erejét. 

A rendi állam felbomlott, helyét a nemzeti foglalta el. A «nemzeti» fogalma 
pedig, amely addig territoriális-történeti egységet és a vezető osztály konkrét 
sajátságait jelölte, határozatlan nemzetiségi gondolattá alakult, végig nem 
gondolt politikai célkitűzésekkel. Első és eredményében legvégzetesebb követ-
kezménye az új koncepcióknak a magyarországi nemzetiségek öntudatra ébre-
dése volt. A 40-es évek végén a magyar nyelviség újfajta programmjávai kap-
csolatban a nemzetiségek minden vádoló érve, támadó fegyvere már megvolt. 
(L. Szekfű és Kornis idevágó munkáit.) 

A nemzeti karakternek feledésbe merült arisztokratikus jegyeit a század-
közép népi jegyekkel pótolta. Arany költészetében és Arany nemzedékében 
e népies-nemzeti vonások megtalálták a maguk tökéletes kifejeződését. A követ-
kező nemzedékben már nem volt meg az életformát teremtő képesség, csak 
csökönyös ragaszkodás a meglevőhöz és annak képtelenné torzítása. A nem-
zeti sajátságok összeszűkültek. A magyarság egyre jobban a magyar paraszt-
tal azonosodott, akinek alakja Aranyék reális-pontos körvonalai helyett bizony-
talan, csak érzelmi és hangulati asszociációkat keltő képzetté vált. A kimerít-
hetetlen gazdagságú parasztlélek, a minden értéket magából megteremtő pa-
raszt őserő lett az irodalom kedvenc témája és jelszava. Polgári osztály nem 
volt, polgári szellem nem alakult ki (csupán német-zsidós pótlékaiban); minta-
képpé egy olyan réteg vált, amelyiknek magának van mintákra szüksége. 

Elkerülhetetlen következményként sorvadó izlés, témaszegénység, el-
korcsosult társalgási nyelv, stereotip jellemek szűrkítették el az újabb magyar 
regényt, fojtották meg a megszületendő drámát. Móricz Zsigmond, majd 
Szabó Dezső és fiatal követőik már csak egy változatot ismertek, egyetlen 
élményforrásból merítettek és egyetemesen magyarnak hitték szűkkörű szem-
léletüket. 

A népi karakterre összezsugorodással járt újabban az exotikumok nép-
szerűsége ; városi ember a népben elsősorban a különöst élvezi. Külföld felé 
is ezeket mutogattuk. A magyarság mindenkor ismert volt európai értékeiről 
és most kétségbeestünk, hogy nem tudnak furcsaságainkról. Ma már rájöttünk, 
hogy éppen az exotikumok azok, amelyekben legjobban hasonlítunk más kis 
nemzetekhez, amelyek tehát legkevésbbé érzékeltetik eredeti sajátságainkat. Az 
öntudathanyatlás következtében az izoláltság érzése egyre fokozódott, kultúránk 
belső értékébe vetett hit megrendült, nemzeti életünk céltalannak tünt fel. 
Ez vezetett egyrészt Ady tragikus pátoszához és nyugatéhségéhez, másrészt 
a gyengébbeknél az idegent válogatás nélkül befogadó tipikus balkanizmus-
hoz. Európa összetörőn magasodott felénk, de csak, mert magunk süllyesz-
tettük magunkat a provincializmus színvonalára. 

A bajokból önként adódnak a feladatok. Tágítani kell a nemzeti öntu-
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datot , meg kell szabadulnunk a népi igézettől, bele kell vonnunk a magyarság 
képletébe az arisztokratikus vonásokat. Jö j jön a szellemtörténész, aki méltá-
nyolja az európai művelődésben párat lanul álló jelenséget, hogyan szívódik 
fel a már halot t lat in ku l tú ra egy nemzet gondolkodásába, érzületébe, hogyan 
formálja jellemét, fogalmait, megismertet latin neveltetésünk számos, ma még 
alig sej te t t következményével. Jö j jön a történész, aki a magyarság európai 
szerepére m u t a t rá, a nemzetgazdász és a bölcselő, aki a nemzetiség helyett 
újból a nemzet értelmét áll í t ja előtérbe, rehabili tálja tör ténet i arisztokrácián-
kat , jöj jön a kritikus, aki leszámol az i rodalmunkat bénító előítéletekkel és 
t i sz tul tabb izlés a lapjai t fektet i le, jöjjenek az írók, akik ennek jegyében dol-
goznak — és a neonacionalizmus megszületett . Halász Gábor. 

Stieve Frigyes : Németország és Eu-
rópa 1890—1914. Kézikönyv a világ-
háború előzményeinek történetéhez a 
legfontosabb okmányokkal és három 
térképpel. Németből ford. dr. Szepessy 
László. Budapest, 1928. Pfeifer. 

A háborúban résztvettek közt alig 
van nemzet, melynek fiai elfogulat-
lanabbul í rhatnának a világháború 
előzményeiről, mint mi, magyarok. 
Azok a nagyhatalmak, amelyeknek 
versengése idézte föl a pusztítást , már 
nem ellenségeink. A cárok birodalma 
megsemmisült, Németországhoz fegy-
verbarátság emléke fűz. Anglia, Olasz-
ország őszintén kibékült velünk, sőt 
szinte szövetséges számba megy; Fran-
ciaország igen távol fekszik tőlünk 
arra, hogy érzelmeinket i ránta ellen-
szenv fűthetné. 

Az elfogulatlanság nem jelentheti 
az érdeklődés hiányát , mégis sajnálat-
ta l tapasztal juk, hogy aránylag kevés 
magyar nyelvű munka foglalkozik ez-
zel a kérdéssel. Ennélfogva jogos öröm-
mel üdvözölhetjük a jelesebb idegen 
művek magyarra fordítását , melyek 
irodalmunkban a hiányt pótolni hi-
va to t tak . 

Stieve munká ja nem terjeszkedik ki 
az összes kérdésekre, hiszen föladata 
Németország szerepének megvilágí-
tása, így nem teszi fölöslegessé olyan 
munkák kiadását, amelyek a többi 
nagyhatalom szerepével foglalkoznak 
behatóan. Alapvetésre, sőt általános 
tájékozásra is alkalmas Stieve munkája , 
hiszen Németország az események és 
tárgyalások középpontjában állott. 

Az események és a tárgyalások való-
ságos dsungelt alkotnak. Európai ha-
ta lmak küzdenek egymással; céljuk 
legtöbbször látszólag valamely ide-
gen világrészben fekvő, földrajzi t an-
könyvekben is alig található tar to-
mány megszerzése, eszközük gyakran 
kisebb államok viszályainak szítása. 

Eközben szövetséges nagyhatalmak 
összeveszéshez ju tnak közel, egymás 
há ta mögött igyekeznek ú j szövetsé-
gest keresni, váratlanul megbékülnek, 
sőt szövetségesekké válnak olyan ha-
talmak, amelyek farkasszemet néztek 
egymással. 

A nagy dsungelből világosan emel-
kedik ki két alapvető megállapítás : a 
központi hatalmaknak nem volt há-
borús céljuk, ennélfogva háborús ter-
veik sem lehettek. Pedig lehetett 
volna háborús cél : Lengyelország és 
Ukránia fölszabadítása, vagyis Orosz-
ország földarabolása. Ez megszabadí-
to t t a volna Németországot a két felől 
való fenyegettetéstől, de Németország-
ban valami sajátságos kegyeletérzés 
uralkodott Oroszországgal szemben. 
Az a kormány és az a Bismarck, amely 
a szívbe tőrdöfés politikáját követte 
volt Ausztriával szemben a német 
egység megvalósításáért, az egységnek 
biztosítására nem akart a monarchisz-
tikus elv egyik főképviselője ellen tá-
madni. 

Tabu maradt Oroszország Bismarck 
utódai előtt is a japáni háború al-
kalmával, mikor Anglia jóakaratú sem-
legességére lehetett volna számítani, 
Vilmos császár a japániakat ingerelte 
maga és birodalma ellen. 

A központi ha ta lmak békés politi-
ká jának egyik bizonysága az, amit 
még most is nagyon kevesen t u d n a k : 
a központiak katonai inferioritása az 
entente-táborral szemben. Minket meg-
tévesztenek a nagyszerű sikerek, ame-
lyeket a német hadsereg a háború fo-
lyamán elért. Ezeket a nagyszerű si-
kereket a német hadsereg nem szám-
beli túlsúlynak köszönhette, nem is 
pusztán a mozgósítás gyorsaságának, 
hanem a kezdő haditerv nagyszerűsé-
gének és Hindenburg zsenialitásának. 
A német haderő 9/10-részét vetették az 
első hetekben Franciaország ellen, 
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ottan tehát győztek eleinte a néme-
tek, mert számszerű fölényben vol-
tak; haderejüknek Vio-része vonult az 
orosz határra, s ott a számszerű fö-
lényben levő oroszokat Hindenburg 
nagyszerű vezetése fékezte meg. Ka-
tonai fölkészültség tekintetében a köz-
pontiak e lmaradtak; francia kézi-
könyvekből ez csakúgy kiolvasható, 
mint az elterjedt német statisztikai 
művekből. 

A Hachette-cégnél megjelent Atlas 
de poche tanusága szerint a francia 
hadsereg létszáma 1904-ben 587.000 
főnyi, a német csak 520.000-nyi volt. 
A német Hübner-Juraschek fordítva 
mutat ja ki a békeállomány nagyságát 
és valószinűleg ez a helyes; eszerint a 
német haderő a bajor hadsereg beszá-
mításával 606.000-nyi, a francia pedig 
a szabadságoltak levonásával 520.000-
nyi, de a lakosság számához viszonyítva 
a német haderő így is kisebb volt a fran-
ciánál. Az orosz haderő nyomasztó 
adatairól fölösleges beszélni: az en-
tente katonai fölénye jóval a világhá-
ború előtt kétségtelen volt és ez a fölény 
nem csökkent a háború kitörésének 
pillanatáig. A kezdő sikerek okát meg-
említettem, a későbbi sikerek és az 
évekre nyúló ellenállás t i tka az, hogy 
a német gyáripar fejlettebb volt, mint 
a francia; az angol ipar hatalmas tel-
jesítőképességét ellensúlyozta az, hogy 
a háború elején a németek megszál-
lották a nagyszerű belga és észak-
francia bánya- és ipari vidéket. Ezek 
segítségével bírták a központi hatal-
mak a technikai versenyt olyan so-
káig ; ahol volt gyár, ott azt be lehe-
tett rendezni háborús célok szolgála-
tára. Munkaerőt a hadifogolytömeg 
adott. 

A magyar olvasó kedvéért szükséges 
volt kiterjeszkednem erre a kérdésre, 
mert még ma is általánosan elfogadott 
tényként szerepel az az óriási tévedés, 
hogy a központi hatalmak katonailag 
jobban föl voltak készülve a háborúra, 
mint az ellentábor. A «nagyobb béke-
beli fölkészültség», amelyet Klebels-
berg Kuno említ egyik néhány nappal 
ezelőtt megjelent cikkében, nem úgy 
értendő, hogy a mi haderőnk, hadi-
anyagelőállító iparunk fejlettebb lett 
volna, mint a Creusot-és Putilow-mű-
vekkel dicsekvő francia vagy orosz 
haderő és hadiipar, különösen, ha ehhez 
az angol ipart is hozzávesszük. A «na-
gyobb felkészültség» csak azt jelenti, 
hogy fejlettebb közlekedési eszközeink 
és fejlettebb iparunk könnyebben volt 

háborús célok szolgálatába állítható, 
mint az ellenfeleké. Szigorúan katonai-
lag lényegesen gyöngébbek voltunk az el-
lenségnél. 

Stieve érinti ezt a kérdést, t . i. a 
központiak katonai fölkészülésének 
gyöngeségét, de nem bocsátkozik rész-
letekbe. Ennek dacára elég világosan 
kidomborodik munkájából az a neve-
zetes tanulság, hogy a központi ha-
talmak politikája békés irányú volt. 

Világosan látszik művéből a nagy 
háború előzményeinek másik kiemel-
kedő tanulsága : a legellentétesebb ér-
dekektől hajtott államok is alkothatnak 
minden tüzet kiálló szövetséget. Ez a 
tanulság meríthető abból, hogy szö-
vetségben állhatott egymással Orosz-
ország és Anglia és szövetségben áll-
ha to t t egymással Franciaország és 
Anglia. Valóságos világcsoda ennek a 
két szövetségnek keletkezése és fönn-
állása, végül hatalmas erőpróbája. Az 
érdekellentéteknek olyan erdeje vá-
lasztotta el ezeket egymástól, hogy a 
német külügyi hivatal egyik borot-
vaéles eszű hivatalnoka, Holstein, örök 
lehetetlenségnek t a r to t t a pl. az orosz-
angol egyetértést. 

A csoda ny i t ja ott van, hogy Orosz-
ország és Franciaország kormánya 
egy főcélt tüzöt t ki maga elé és annak 
alárendelte a kisebb célokat. Ez a 
két nagyhatalom Európában akart 
sikert elérni és ennek kedvéért le-
mondott a tengerentúl olyan célokért 
való küzdelemről, amelyek miat t ellen-
té tbe kerülhetett Angliával. Francia-
ország igen kínos körülmények közt 
engedett a fashodai kérdésben, Orosz-
ország Perzsiában hátrá l t meg az an-
gol kívánságok előtt. Mivel mindkettő 
el volt szánva arra, hogy Angliával 
föltétlenül elkerüli az összeütközést, 
mindkettő mérsékelhette tengerésze-
tének fejlesztését. 

A német birodalomnak Európában 
céljai nem voltak, Európán kívül 
azonban terjeszkedést követelt párat-
lan iramban fejlődő ipara és keres-
kedelme. 

I t t van a történeti háttere Stieve 
filozófiai megállapításának : «nincs vé-
letlen . . . » A nagy összeütközés nem 
egy embernek, nem egy államnak, nem 
is egy államcsoportnak bűne, az tör-
téneti szükségszerűség volt. Évtizede-
ken át folyt a tusa diplomáciai tár-
gyalások alakjában s a nyilt össze-
ütközésnek is be kellett következnie 
az egymásra féltékeny két hatalmi 
csoport között. — Szomorúan érdekes 



154 

az előadott anyag, de érdekes az elő-
adási mód is. 

Érdekesen jellemez Stieve embere-
ket és korokat. «Egy kor lényegét a 
legbiztosabban a művészetek stílusa 
határozza meg . . . Az évtizedek, ame-
lyekről i t t beszélünk, átlag csupán la-
pos és ízléstelen stílust hoztak létre . . . 
A természettudományok, mint egye-
dül megbízhatóak, mert érzékelhető 
tényeken alapultak, a vallás egy ne-
mévé váltak. Az építészeti alkotások, 
amennyiben nem a gyárak és munkás-
negyedek sivár józanságát f i togtat ták, 
üres és értelmetlenül cikornyás pom-
pával éktelenkedtek.» 

Ez a pusztán mathematikai igazsá-
gokban hívő kor t e t t e nyersebbé a 
német terjeszkedési vágyat , amely 
annál mohóbbnak tűn t föl, mert ké-

sőre érkezett a gyarmatok fölött való 
osztozkodás küzdőterére. 

A fordítás gördülékeny, bár finom-
sági hibát lehet találni benne, különö-
sen a könyv első részében. Néhány 
sajtóhiba kellemetlen. 1914-ben a kri-
t ikus francia minisztertanácsi ülés jú-
lius 31 helyett aug. 31-re van téve (ez 
a sajtóhiba a német eredetiben is 
megvan), Poincaré szentpétervári láto-
gatásának ideje júniusra van téve jú-
lius helyett. 

Figyelmes olvasó többet is fog ta-
lálni, de mindannyit k i javí that ja a 
szöveg értelméből. Ezek különben sem 
csökkentik a munka értékét, laikus 
és szakértő tehát zavartalanul örülhet 
ennek az irodalmunkban nevezetes 
hézagot pótló fordításnak. 

Gaál Sándor. 


