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uj nemzedék
A nemzet keretei közé határolt társadalmat szünet ríelkül 

formálja s változtatja az életnek sok ezer komponense. A múlt 
adottságait, amelyeket történelmünk, irodalmunk és a magyar
ságnak a vérségi származás különbözősége dacára is kialakult 
faj' jellege reprezentálnak, állandóan behatásuk alatt tartják a 
jelennek történeti, gazdasági, kulturális, technikai erői s ezeknek 
a< energiáknak s adottságoknak egymásra hatásából igazodik ki 
a nemzet útja. Befolyásolni ezt atz utat csak akkor lehet, ha 
felismerjük a társadalomalakitó erők konstáns és variáns cső 
portjait, ha le tudjuk mérni azok értékét, nagyságát s legalább 
megközelítőleg meg tudjuk állapítani azokat a hatásokat, ame 
Iveket a nemzeti organizmus a külvilágnak mind szélesebb terü
leten egymásba ható gazdasági és politikai erőrendszereitől kap.

A politikának meggyőződésem szerint két oldala van és 
egyiket sem lehet a másik hátrányára előnyben részesíteni. Az 
egyik oldala mesterség, művészet, ahhoz képest, hogy kisebb, 
vagy nagyobb tehetséggel végzik, — a másik: tudomány. Az 
első kategóriába a közhatalom megszerzésének módját soroznám,
— a második alatt pedig a politikának azon oldalát értein, 
amelynek a célja a megszerzett közhatalommal befolyásolni a 
jicmzeti társadalomnak magával hozott erőit s az arra kívülről 
ható erőket, — messzebb fekvő nemzeti célok érdekében s azok 
tudatában erősíteni vagy gyöngíteni azok hatását.

Minden olyan államszerkezetben, mely a demokrácia rend 
szerén épült fel, —- még akkor is, ha áklemokráciáfól lenne szó
— a politika fogalmát a közfelfogás annak az előbb elsőként 
említett oldalával azonosítja. A közhatalom megszerzése és meg
tartása, Tehát szavazati joggal uiró tömegek, vagy még Tovább 
menve e megállapításaimban — pusztán a szavazatok megszer
zése: ez az, amit elsősorban és általánosságban politikának l.ít 
és tart a tömeg.

Nem kétséges, hogy a politika emez iránya előtt, mely a 
hatalom megszerzésére irányul, az uj nemzedék kérdése jelen
tőséggel alig bírhat. Jelentős azonban a politika másik vonat
kozásában.
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A napisajtó és ta magyar közéletnek más tényezői, éppen 
azért, mert érdeklődésüket túlnyomórészt a hatalomért folyó küz
delem köti le, keveset foglalkoztak e kérdéssel. Azokon az arány
lag kis publicitásu fórumokon azonban, ahol a nemzeti politika 
távolabbi horizontjain mozgó kérdésekről van szó, — már külön
böző gyűjtőfogalmak keretében s több nézőpontból megvilá- 
gitva, felbukkant ismételten az uj nemzedék, a »harmincé vesekő 
»fiatalok« problémája. Különösen Székfü Gyulának, Weis Ist
vánnak, Asztalos Miklósnak, Kerék Mihálynak s Antal István
nak az Uj Életben s a Magyar Szemlében megjelent cikkeit 
s padányi Gulyás Jenőnek röpíratát kell megemlítenem, mert 
ezekben az Írásokban formálódott a kérdés nemzétpolitikai jelen 
tőségüvé. Ezeknek az Írásoknak érdeme, hogy a kérdést kibon 
tották a magyarság háború utáni életének kuszáit rétegéiből 
s ez az érdem annál nagyobb, mert nem egy társadalmi osztály, 
termelő réteg, foglalkozási ág könnyen elhatárolható s a sta
tisztika adataival könnyebbszerrel megközelíthető kérdéséről van 
szó, hanem olyan kérdésről, amely vonatkozásban áll a nemíz-et- 
politika távolabbi alakulásának csaknem minden tényezőjével.

Maga az a tény, hogy uj nemzedékről, ifjúságról, 'har
mincévesek generációjáról beszélünk, amikor a mindnyájunk ál
tal közösen egynek érzett problémáról szólunk, mutatja, hogy a 
nemzetnek az a rétege, amelynek kérdéseiről s amellyel kapcso
latban a nemzet kérdéseiről beszélünk, — sem Tcorban 'hetm 
határolható élesen el, sem osztályhelyzetére, sem "foglalkozására 
tekintettel nem helyezhető könnyen a megszokott fogalmi keretek 
közé. Nem a középosztályról van szó, — nem is csupán annaki 
fiatalabb s elhatárolt korosztályairól. Ezeken a kereteken át
törő sors és gondolatközösség az, amely közösségbe kapcsolja 
a magyarságnak azon generációit, amelyeket, más megjelölés 
híján, uj nemzedéknek nevezhetünk. Annak a tudatában, hogy 
a legtöbb definíció hiányos, és az uj nemzedék gyűjtő fog'alma 
alá ez alkalommal azoknak a tömegét soroznám, akik a háború 
alatt s utána következő néhány évben szereztek diplomát és azo 
sat, akik a háború előtt szerzett diplomával kenyérkereső foglal
kozásukat csak a háború után kezdhették meg. Minden kritika 
dacára, mely ezt a meghatározást érheti, egyelőre a legmegfele
lőbbnek tartom, mert a középosztály ezen kategóriáin állapit 
hatók meg a legélesebben azok a jelenségek, amelyek a régi ifjú
sági generációkkal szemben ezt a mai uj nemzedéket megkülön
böztetik.

Elütő elsősorban a korhatár. Az általam az előbb említett 
irók által is uj nemzedéknek nevezett generációnak felső kor
osztályai a 40. év felé járnak. A háború előtti évtizedekben 
a 40 éves kor felé közeledőknek közfelfogás szerint már 67-esck- 
nek illett lenni s kétségtelen, hogy túl voltak nagy általánosság
ban minden forrongáson,i ami a politika tartalmi részét illeti. 
A régi idők ifjúsági vezérei harmincadik évükön túl az ifjúsági 



5

mozgalmakkal benső, eszmei közösséget nem mutattak s ha kivé
teles esetekben erős és formai kapcsolataik voltak is az 
ifjú szervezetekkel, ezek a kapcsolatok főleg arra szolgáltak, 
hogy biztosítsák a vezetők pártjainak a főiskolai ifjúság min
dig könnyen mozdítható tömegeit.

Ma ez a kapcsolat az uj nemzedék felső korosztályai s az 
egyetemi ifjúság között a háború előtti állapothoz viszonyítva 
intenzivebbnek mondható. Megállapításom szerint, ennek a kap
csolatnak a jellege sókkal kevésbbé vezethető jrolitikai pártkap- 
csolatokra vissza, mint a békeben szerepelt idősebb ifjúsági veze
tőknek az ifjúsági tömegekkel való kapcsolata. Az okát ennék 
abban látom, hogy a 30 éves generáció valójában ma is kívül 
áll minden olvan párton, amelynek parlamenti vagy országos 
szervezete van. Nem akarom ezzel azt mondani, hogy a közép
osztálynak 30 és 40 év közötti korosztályaiból kikerült egyénék 
politikai szerephez ne jutottak volna. — az azonban kétségtelen 
hogy e nemzedék életszemléletének s politikai szemléletének éppen 
az a része, amely többé kevésbbé közös benne, nem jut kifejezésre 
egyetlen párt programmj'ában sem.

Mi az a közös nevező, amely ezt a korban, foglalkozásban, 
osztályhelyzetben heterogén tömeget, melyet uj nemzedék elne 
vezés alatt foglalhatunk össze, egyesíti?

Szekfü Gyula azokból a hozzászólásokból és cikkekből, ame
lyek különböző oldalról hozlzá jutottak, arra a következtetésre 
jut, hogy az uj nemzedék magában is több, egymástól célki
tűzésben és eszközökben is különböző csoportokra bomlik.

A kiváló tudósnak megállapítását nem tartom egészen elfő 
gadhatónak. Igaz ugyan, hogy a nemzeti politika eszközeire, 
a politikai feladatok sorrendjének megállapítására vonatkozólag 
több irányzatot lehet az uj nemzedéket alkotó csoportok között 
megállapítani. Közös azonban a célkitűzés: az organikus nemzeti 
reformok keresztülvitelének a követelése és közös legmélyebb vo 
natkozásaiban a módszer is, amennyiben az uj nemzedék, amely
nek kérdéséhez e cikk is szól, forradalom ellenes. Evolucionista 
és nem revoTucionista.

Jelentősnek tartom ennek az utóbbi ténynek a megállapítá
sát, mert olyan vonás, amelyet a fiatal generációk szokásos poli 
tikai arcképén rendszerint nem találunk. Azt mondhatnám, hogy 
a háború előtti ifjú-mozgalmak legtöbbjében fel volt található a 
forradalmi vonás. Nem vonatkozik természetesen ez a megálla
pítás a főiskolai kebelbeli s felekezeti ifjúságnak egyesült életére, 
— ezek azonban a háborút megelőző évtizedekben politikai törek
véseket s főleg magából az ifjúságból kiinduló politikai törek
véseket nem reprezentáltak. Az új nemzedéknek azon szervezetei 
azonban s minden olyan párt, amelyben irányitó szerephez jutott 
az ifjabb generáció s amelynek tényleg tömegeit tudták po
litikai szemléletük mögé állítani, mind a közjogi, vagy társa
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dalmi forradalomra törekvő pártok irányzatával mutattak rokon
ságot.

Erősen kiemelkedő tétel volt az Országos Széchenyi Sző 
vétség, amelynek független és a nemzetpolitika további céljai 
felé tekintő munkássága sok tekintetben előhírnöke volt a ma
gyar ifjúság háború utáni mozgalmainak.

A forradalmi alaptónus oka, nézetem szerint az ifjú korosz 
tályok »ressentiment«-ja az előttük járó idősebb nemzedék politi
kai nyomásával szemben. A psychologia megállapítása szerint 
az ifjú lélek forradalmi hajlandóságait a gyermekkel szemben 
állandóan érvényesülő szülői tekintély, a felnőttektől való függés 
állandó nyomása váltja ki. Ezt a szabályt a tömegek lélektaná
ban is lehet alkalmazni. Ha pedig megáll a szabály, akkor ma
gyarázatot is ad a háború előtti ifjúsági mozgalmak jórészénck 
revolutionista tónusa és a háború után feltört uj nemzedék evő 
Iutionísta törekvéseire vonatkozólag.

A háború előtti ifjú nemzedék gondolkodását két nagv köz 
jogi párt, a hatvanhetes és a függetlenségi párt világszemlélete 
szorította maga alá. Mind a két pártcsoport kifejlett közjogi 
dogmák alapján álló szervezet volt, — kiépített organizmussal, 
hagyományokon alapúié) vezetéssel. A feltörekvő ifjabb rétegek 
előtt más választás alig állott, mint, hogy egyik vagy másik párt 
eslzmeköréhez és szervezetéhez csatlakozzék. Nem zárták el 
nágy pártok sem a fiatalabb nemzedéket a politikai szerepléstől, 
de nem engedtek teret a fiatalembereken keresztül a gondolatok 
fiatalságának. Ha tehát hatalmas tömegekben is történt a pár
toknak s különösen a függetlenségi pártnak a kö'zénosztálv ifjú 
nemzedékeiből való utánpótlása, ez az utánpótlás a pártok szí 
nézetén és dogmáin alig változtathatott. Az idősebbek politikai 
tekintélye éppen annyira ránehezedett az alsó korosztályok fel 
fogására, mint a gyermekre a szülői tekintély.

A háború utáni uj generáció más körülmények között ke 
rült a közdolgokkal érintkezésbe. Maga a háború minden fegvel 
me és kényszere dacára bő teret adott az energiák kiélésének 
Az uj nemzedék azon tagjai, akik részt vettek (a háborúban, 
forrongásaikat kiélhették a harcnak felnőtté formáló erőpróbái
ban. Az előtt az ifjú előtt, akit sorsa az iskola padjáról a hábo
rúba sodort, ahol 'az engedelmeskedés mellett parancsolnia is 
kellett, ahol a 'maga és mások életéért való felelősséget állandóan 
kellett viselni, ahol 'a veszély és a közvetlen felelősség súlya a? 
életkorral semmi vonatkozásban nem állott, — az öregek tekin
télye nyomasztó nem llehetett. Az ifjúsággal járó forradalmi vonás 
feloldódhatott a küzdelemben, felelősségben, cselekedetekben, Le- 
hetséges, hogy a háborús évek emlékeit a memóriából kimossa 
az idő, — a tudat alatt azonban a háború tapasztalatai örökre 
fel lesznek halmozva az abban résztvett generációk lelkében. A 
tudatos emlékek és ínások utján szerzett tudásnál pedig erősebben 
befolyásolja következményeiben mindenki egyéni életét. Az állam 
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s nemzet fogalmai örökké élőkké válnak általa. Ezeknek a nagv 
közösségeknek ügyei sokkal személyesebb jelleget öltöttek a há
borút átélt nemzetek előtt, mint lehettek a háború előtti ifjú 
generációk szemében, ezért érthető, hogy a középosztálynak az 
a része, amely a forradalom kitörése után került vissza a fron
tokról, úgyszólván napok alatt elsővonalaiba került az ellen
forradalmi mozgalomnak. 1918 novemberében csaknem kizárólag 
hadviseltekből állott az a tömeg, amely az ellenforradalom külön
böző akcióin keresztül, amíg a forradalomra szervezett városi tö
megek a maguk níllanatnví javait ígérő forradalmát kímélyitem 
törekedtek, a forradalmat 'megállítani, leszerelni törekedett, 
ugyanakkor, amikor küzdött ’a szociális és nemzeti* evoiucio 
síz ük s e g e s s é gTié r t.

Az ifjú generáció túlnyomó részének az ellenforradalmi fron
ton való kiállása a legkisebb mértékben sem volt az öregebbek be
folyására visszavezethető, nem volt kapcsolatban a forradalom 
előtti politikai pártok szervezeteivel, vagy vezetőivel. Akik részt- 
vettek az akkori mozgalmakban, emlékezhetnek arra, hogy az 
iqi8 őszén indult ifjúsági mozgalmaknak, melyeket a régiekhez 
viszonyítva egyetemi mozgalmaknak minősíteni már nem lehetett, 
efső lépése a régi pártokhoz kapcsolt ifjúsági vez'erek eltávolí
tása volt s ugyanakkor, amikor kisöpörte a 'forradalom ifjúsági 
szervezetéit, eltolta az ifjúsági mozgalmak éléről a konservatív 
ifjúsági szervezetek vezérkarát is. Utólagosan mérlegelve, az 
akkor történtek jelentőségét, kétségtelen, hogy ez az uj nem
zedék, amelynek magvát a frontról visszakerült ifjabb koroszta- 
tályok alkották, sem a forradalmat, sem a konzervatív jártok 
uralomra jutását nem 'kívánta, hanem gyökeresen evolucionista 
volt.

Hogy ez igy volt, — tagadhatatlan. A napokban a kezembe 
került az »Ifjak Szavának/ 1919 szeptemberében kiadott első 
szama. Akkor látott ez a kis irat napvilágot, amikor az ellenforra
dalom a fiatal nemzedék fegyveres asszisztenciája mellett meg
születvén, a megszállt fővárosban, már amennyire a megszálló 
hatalom nyomása alatt lehetett, megindult a politikai élet. En
nek a szerény folyóiratnak, amelynek anyagi eszközeit maguk a 
munkatársak adták össze karhatalmi zsoldjaikból s fizetés címén 
kapott éhbéreikből, minden írása az evolucionista alapgondo
latot csendíti meg.

A programmot adó első cikk azt mondja, hagy keresztényl- 
ségre, magyarságra s haladásra kell az újjáépítő munkát alapozni, 
de — magyarsága, mely nem a többi nemzetektől való elzárkózás, 
hanem a fajtánkban (rejlő értékek es erők céltudatos kifejlesztese, 

kereszténységre, amely nem külső, nem valásztófal, hanem a 
benső, az élet minden terén uralomra törekvő krisztusi erkölcs, 
nem gyűlölet, de (béke, — haladasra, de kinyitott szemmel, nem 
délibábok. hanem valóságok felé.

»Multunk töredékeiből uj és szép hazát fogunk építem. 
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mert ez az uj haza a kersztény etikai alapon bensőségesen ma
gyar és a múlt minden szocialista bűnét megtagadva, kérlelhe
tetlenül haladó lesz, hogy teret, munkaalkalmat, jövőt adhasson 
minden epitő mnkásának.«

A harmadik cikk Írója a következőket mondja :
»Ez az ifjúság nem hajlandó obskúrus pőlitikfái klikkek, 

levitézlett politikai nagyságok és pártstréberék könnyű 'lovas
ságául szegődni . . . nem fogja tűrni a nemzeti érdekek sutba- 
vetését a vérmes politikai ambíciók miatt, az ujjáteremtő munka 
megakasztását politikai hullák miatt . . .«

Ne értsen délre a t. olvosó^. nem akarom én ezekkel az idéze
tekkel az uj nemzedék akkori politikai felfogásának helyes voltát 
bizonyítani, ‘azt azonban demonstrállak e cikkek minden kétsé
gen felül, hogy ennek az uj nemzedéknek politikai felfogása 
két fronton állott harcban. Harcolt a forradalom ellen s harcolt a 
forradalom előtti politikai rendszer restaurálása ellen.

Ha meggondoljuk, hogy akkor, amikor ez írások az uj gene
ráció irányzatának jelzéseként megjelentek, 1919. szeptemberét 
írfák, igazoltnak kell vennünk annak a megállap’itásnak helyessé
get, hogy ez az uj nemzedék az inga jobbra való kilengése alatt 
is megtartotta a nemzeti élet realitásai iránt való érzékét.

*

Azóta 1 1 esztendő múlt el. Azok a korosztályok, amelyeknek 
szemléletét ezek a cikkek kifejezték, ma a 30 és 40 évek között 
járnak. A békekötést követő súlyos esztendők alatt kellett, hogy 
megtalálják a társadalom kenyérkerseti ranglistáján való elhe
lyezkedésüket.

Előttük a forradalom előtti rendszer restaurálása következ
tében a hatalmat erősen tartó öregebb korosztályok, utánuk a 
kétségtelenül kedvezőbb fizikai és pedagógiai körülmények kö
zött felnövő mai ifjúság, amelynek a foglalkozásához való fel
készülése kétségtelenül kedvezőbb körülmények között történhet
vén, indokolt, hogy átlagban tanultabbbak minősithessük.

Maguk az okok, melyek a középosztály megélhetését nehe
zítik, egyformán érik ezt a generációt és azt, amely utána jön. 
Sőt ,azt hiszem, hogy a diplomával rendelkező proletárok osz
tálya inkább a fiatalabb korosztályok soraiból gyarapodik, 
ha tehát jósolni lehet — inkább azt jósolnám, hogy az egyenlő 
osztályhelyzet az ifjabb korosztályokat fogja a »Harmincévesek« 
nemzedékéhez sodorni.

Ug*y hiszem azonban, hogy sem a közhatalom tényleges 
birtoklásának kérdése, sem a szakképzettség mértékének kérdése 
nem döntő jelentőségű az uj nemzedék szerepének nemzetpoli
tikai mérlegelésénél.

A közhatalom megszerzésének s megtartásának művészete., 
a lehetőségek felhasználása, — a közhatalom miként való fel
használásának a tudománya azonban az összefüggések és pedig 
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társadalmi és gazdasági összefüggések felismerésének s értéí- 
kelésének tudomán'ya. Nem annyira szaktudás kell hozzá, mint 
szintézisekre való képesség. Mindenki,, aki foglalkozásának vagy 
osztályhelyzetének szemszögéből Ítéli meg a közdolgokat, csupán 
egyik sugarát láthatja a nemzet törekvéseinek. Ezeket a suga
rakat szintézisbe hozni és az egymás ellen törő erőket közöml- 
bösiteni s a nemzet távolabbi céljainak megfelelően irányítani, 
— ez az, amire a politikai tudománynak törekedni kell. Ennél 
a munkánál pedig amaz üj nemzedék, amelyről e sorok szóltak, 
a harmincévesek generációja,, nem értéktelen segítség. Alkal
mas e munkára, mert esztendőknek súlyos tapasztalatai tudata 
alá, egészen mélyen fekvő ösztönéig vitték annak felismerését, 
.hogy csak a nemzet összességének boldogulása segíthet a nem
zeti kereteken belül élő rendek, osztályok és egyének sorsán; al
kalmas, mert fejlődése a'^att gyökeresen evolucionista lett s mert 
minden szétszórtsága dacára, amely a különbözőségek felisme
résére alkalmassá teszi, együvé foglalja ezt a nemzedéket az 
organikus niemzeti reformok szükségességének belátása. Alkalmas 
végül, miért látása éppen a háború és forradalmaknak könyveknél, 
iskolánál sokkal intenzivebben ható tapasztalatai következtében 
isízintézisjekre hajló.

Hogy eljut-e ez a nemzedék áhho,z, hogy döntően beie.- 
szólhasson a nemzeti politika irányításába, kezére jut-e valaha 
a közhatalom, kétséges, nem is tartom azonban a kérdés ezjen 
oldalát az uj nemzedék problémája jelentősebb részének. A fon
tosabb az a nemzet szempontjából, vájjon át tudja-e itatni a nem
zeti társadalmat azzal a széliemmé]., azzal az életszemlélettel, 
amelynek hordozója, a nemzeti evolúció szemléletével és szelle
mével .

; Mike ez Ödön.
|||||||||inillllHlllliniillllllllllt5lllllllilllit5llll!lllllllülllllllllllieJlllllllillilG!lllliillSIIH!lllllllll!IW!lllllllliHHIIIIIIllllllH!llllllllllinillll!llllllt3llllllll

Értelmiségi ifjúságunk jövője
Utoljára négy évvel ezelőtt vették nálunk számba az elhelyez

kedni nem tudó, munka és alkalmazás nélkül allo fiatalok számát. 
Több mint 10.000 érettségizett és diplomás emberünk állt ak
kor kereset nélkül, túlnyomó részben hozzátartozóinak támogatá
sára utalva. Hányán lehetnek ma? Hányán veszítették el az azóta 
eltelt négy év során addig bírt állásukat, hájnyan lépitek friss 
diplomával közéjük, hányán térhettek vissza csalódottan az ide
genből, ahova elhelyezkedést keresni indultak? Számukat talán 
sohasem fogjuk megtudni, csak abból következtethetünk való* 
színűén nagy tömegükre, hogy ennek az ifjúságnak elhelyezke
dési lehetősége az elmúlt években még hatványozottabb mérték
ben rosszabbodott. Sokkal könnyebb volna azokat számbavenni, 
akik méltánytalanul alacsony díjazás mellett ugyan, de némi 
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keresethez jutottak magas élőtanulmányaiknak és képesítésük
nek távolról sem megfelelő munkakörben.

S hogy fog kialakulni a jövő? Lesz-e belátható időn belül 
változás a diplomás magyar ifjúság elhelyezkedési 
geiben, lehet-e számítani adott társadalmi és gazdasági 
nyainknak olyan irányú megváltozására, amely nemcsak 
végzett ifjúinknak, de az évről-évre nyomukba csatlakozó 
szellemi munkáé rőkinálatnak is elhelyezkedést tud majd 
sitani a megszükült magyar földön?

Erre a sorsdöntő jelentőségű kérdésre akar feleletet,

lehetősé- 
viszo- 

a már 
újabb 
b iz to

tál án 
némi irány mutatást is nyújtani vázlatos vonalakban a következő 
tanulmány.

I. A tömegek elsorvadt fogyasztóképessége miatt nincs 
kenyere a diplomás fiatalságnak.

Induljunk ki abból a tagadhatatlan tényből, hogy az értel
miségi ifjúság szellemi tőkéje olyan jelentős társadalmi és nem
zeti érték, amely, ha felvevőképességre tufái, épitő erővé lesz 
a nemzeti társadalom életébem de lia ez a körösiét Iiiámyva'k. 
kárbavész a megszerzésére fordított sok költség, ez a sok szociáli- 
érték nyomtalanul elkallódik vagy éppen szem 175 fordul azzt 1 
a társadalommal, amely egészségtelen berendezettsége mellett 
nem mutatott a rendelkezésére álló értékkinálattal szemben elég 
fial v e v ők ép es s é g e t.

Tudjuk a közgazdaságtanból, hogy a keresletnek mindig 
két tényezője van: a 'szükségletekből fakadó szubjektív elem és a 
fizetőképesség által meghatározott tárgyi elem. Ez utóbbi megint 
attól függ, hogy az értékek cserepiacán tudja-e értékesíteni a 
bennünket, szellemi értékeket felkínáló értelmiségi ifjúságot ér
deklő fogyasztó az ő felkínálható csereértékeit. A munkanélküli 
tömegek, a haszon nélkül értékesítő mezőgazdasági népesség’ 
nemcsak az iparost és a kereskedőt nem bírja eltartani, amiatt, 
hogy se lábbelit, se ruhaneműt, se házi berendezést, se gazdaság. 1 
felszerelést nem tud vásárolni, hanem az orvost sem tudja meg
fizetni, nem tudja közmunkával foglalkoztatni a mérnököt, nem 
tudja igénybevenni egészséges lakások építésére az építész tudá
sát, honorálni, a jogász, az ügyvéd szolgálatát, nem tudja isko
láztatni — még a tanító előtt sem, m’ég kevésbbé a tanár előtt 

gyermekét, nem szólva a tudomány, az irodalom, a művészet 
művelői által alkotott értékek fogyasztóhiányáról.

Hiába vágyik a mi megfogyatkozott népünk a kultúra foko
zatos terjedésével a magasabb életigények felé (szubjektív elem), 
ha hiányzik fizetőképessége (objektív elem). Hiába kínálja sok 
csábító kirakat ,a finom csemegéket az éhező embernek, ha a 
fizetni nem tudás rideg üvegfala utjátállja szükséglete kielégít- 
hetésenek. Ki merné állítani, hogy a magyar nép millióinak
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a
._^v. Fiatal tanítóink, tanáraink 
azért Heves megyében ioo—120 
tanító, 
adni

legminimálisabb emberi igényei teljesülve vannak. Fogadjuk 
el fikcióként mégis, hogy a tömegek létminimumát, bármily ala
csony színvonalon, de biztosítja a fennálló szociális rend. De 
jut-e orvos minden beteghez, lenne-e 20 százalékos csecsemőha
landóságunk, 4 ezrelékes tüdővészhalálozás, abban az állapotban 
sínylődnének-e a közegészségügyi viszonyaink, ahol ma vannak, 
ha elegendő orvos lenne a magyar falun? Oly megdöbbentő 
lenne-e gyermekifjuságunk egészségügyi diagnózisa, ha az orvos 
tanácsa, tanítása és gyógyszere eljuthatna minden falusi kuny
hóba? Lakhatnának-e olyan emberhez semmikép sem méltó, a 
bükkbeli barlanglakásoktól csak alig különböző »hajlékokban« 
magyar emberek ezrei, ha a közegészségügy hivatott vezetői és 
megvalósítói, a'z orvosok és mérnökök a mainál sokkal nagyobb 
számban találhatnának a községekben és falvakban exiszten- 
ciát. Fiatal tanítóink, tanáraink ezrével vannak állás nélkül, de 

gyermekkel kínlódik egy-egy 
mert kettőnek se lakást, se tantermet, se fizetést nem tud

l a község szegény népe.*
*Lásd Magyarság 1923. február 25. sz. a »Heves megyében 90— 

100 gyermek jut egy tanitóra« cim.ii hirt és a Magyarság 1932. már
cius 2. számában (8. lap) a vármegye tanfelügyelőjének válaszát e 
cikkre, mely utóbbi szerint: »Tény az, hogy a vármegye szegény köz
ségei nem tudtak lépést tartani az iskolák előállításában a rohamosan 
szaporodó népesség szükségleteivel# —• amig a kultuszkormány nem 
sietett államsegélyekkel »a legégetőbb hiányokat átmenetileg pótolnia. 
Mióta ez a támogatás megszűnt, a még hiányzó 100 uj tanterem fel
építésére (és ugyanannyi tanító beállítására) a szegény községek kép
telenek, hiába hajtja végre a tanügyi közigazgatás a beiskolázást. És 
igy van ez az ország sok-sok száz más községében is.

A polgári iskolai alapvető általános műveltséget népünk 
százezrei nélkülözik, de egyetlen okleveles fiatal tanár nem 
bír elhelyezkedni. Ütaánk, közvilágításunk, szétaprózott paraszt
birtokaink, mezőgazdasági csatornázásunk és lecsapolásunk sok 
helyen szinte ázsiai állapotban vannak, de egyetlen kultúrmérnöki 
pályázatot nem Írnak ki városaink. Elmaradt mezőgazdálkodásunk 
fuldokolva küzd a világgazdasági versennyel, de se kiváló gazda
tisztjeink, se okleveles közgazdáink nem bírják állásra váltani 
20 évig tartó iskolázásukat. A minden jogvédelmet, jogi tanácsi
adást, útmutatást annyira nélkülöző falusi népünk vájjon "tudja-e 
igazát keresni, védeni, megtartani, mikor képtelen honorálni ki
váló jogásiznemzedékünk minimális igényeit is. Az írói, költői, 
művészi tehetségek a természet örök rendje szerint évről-évre 
gyűlnek az annyira tehetséges magyar'faj humuszából, alkotnak, 
de vevőt, mecénást se. a kevés jómódúak, se a pénztelen erkölcsi 
testületek, se. a nyomorgó nép tömegeiben hiába keresnék. A 
krajcáros újság kimeríti a néptömegek kulturális fogyasztóe.rejét. 
Minden magasabb értéket, amit a nemzeti társadalom értelmiségi 
osztályának tanulságával és tehetségével kitermel, megalkot,

a
az
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vagy ami potenciális 
benne él, a tömegek 
sága öl meg.

II. Apró sérelmek

erőként visszafojtotitan, értékesítTietetlenüI 
fogyasztóképességének végzetes elsorvadt-

orvoslása nem sokat segít az állás
talan ifjúságon.

állások jobb dotálása is oly követelmény, 
hangoztatott az orvostársadalom a. 

yanekkor a közorvosi állások számának sza-

A kisjövedelmű 
amelyet csak nemrégen 
MONE-ben, amely ug; 
poritását kívánta, de a mostaniaknál jobb dotálásokkal.

Igen, ez az. Egy nagyon érdekes mozzanatát érintjük ezzel 
az értelmiségi ifjúság szociális harcának. E'Z az osztály végső 
kétségbeesésében úgy okoskodik: én mint magánmérnök, magán
orvos, magánügyvéd nem bírom értékesíteni drága pénzen szer
zett tudásomat, nem bírom fogyasztásra bírni a közönséget, az 
államhoz, az erkölcsi testületekhez fordulok tehát, hogy az préselje 
ki, ha kell »közadók módjára« a megélhetésemhez szükséges 
összegeket a publikumból. Legyen minél szélesébbkörü társa
dalombiztosítás, de szabad orvosválasztással kancsolatosan, szer- 
vezzen a város vagy az állam uj tanítói vagy tanári állásokat, 
létesítsen iskolaorvosi, iskolanővé rí intézményt, lehetőleg vég
leges jelleggel, az eddigi ideiglenesek helyébe. Legyen ügyésze 
minden ipartestületnek, legyen o'kirati kényszer, szer vécéének 
gazdatitkári intézményt. Terjesszék ki a hatósági ellenőrzést a 
magángazdaságnak minél szélesebb körére. Legyenek hites állami 
revizorok minden bank élén, legyen mérnöki munkafenntartás, 
legyen kötelező az orvosi gyógykezelés stb. stb.*

*Lásd Szandtner Pál professzor javaslatait a Magyar Társadalom
tudományi Társulat 1931. február-márciusban tartott értekezletén, ahol 
a gazdatiszti, mérnöki, orvostartási, orvoshivási, gyógyszcrtárállitási, 
községi gazdasági szaktanácsadói és ügyvédi kényszert említ, mint 
a társadalmi ellentétek és az értelmiségi munkanélküliség csökkente
sének jelentős remediumait. (Társadalomtudományi Füzetek 14—16. 
szám 7

Bár 
egészen 
további 
tömeges 
testületeket a köz jövedelmek erős megcsannatiása (OTT 
tások stb.).

Ennek az állásharcnak egy másik változata a munkakörökért 
folyó érdekharc. A mérnökök műszaki alpolgármestert, az orvosok 
orvosi államtitkárt, sőt minisztert kívánnak, a tanítók és tanárok 
pedagógus szakfelügyelőket és tanfelügyelőséget abban a meg
győződésben és reményben, hagy a »szakmabeli« főnök sokkal 
több bizalommal és rokonszenvvel fog viseltetni »kollégái«|bva.l 
szemben, ha az érvényesülésről, előhaladásról, állások betöltésé

— 7,6. lap.)
ebben az irányban évek óta folyó küzdelem nem volt 
sikertelen (közhivatali állások szaporítása, OTT, stb.), 
reménységeket liiu remény volna táplálni, mikor megint 

elbocsátásokra kényszeríti a közületeket és erkölcsi 
l elbocsá
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ről lenne szó, mint egy idegen főnök. Célhoz azonban ez a 
harc sem vezet, legfeljebb némi eltolódást okoz: egyik fajta; 
szakember kiszorítja regi pozicíójából a másikát, de állás ezzel 
sem lesz több. így van ez a női versenytársakkal is, akik a ked
velt jelszó szerint »elveszik a férfiak elől a kényeret«. Ebben is 
csak annyi az igazság, mint az álláshalmozások tekintetében. A 
diplomás nők jórésze speciális munkakört lát el, legtöbbször 
sokkal alacsonyabb díjazással, mint amennyiért a férfi munka
erő ugyanazt a helyet betölteni hajlandó lenne. 'Itt meg kevesebb 
a kirívó példa is, mert ha az »állást hoizományul« jelszóhoz hiven 
a férfi feleségül veszi az állásban lévő nőt s átveszi annak munka
körét, neki kell gondoskodni felesége eltartásáról is, már pedig 
annak régi jövedelméből aligha élhetnének meg ketten. Hárman, 
négyen még kevésbbé.

III. Az utánpótlás mérséklése.
Megint csak odajutunk tehát, hogy sem a meglévő állások, 

— akár a jól dotált többszörös jövedelműek, akár a szűkösen 
javadalmazott kistisztviselői és nőtisztviselői pozíciók — »igaz,- 
ságosabb« elosztása, sem a jelenlegi munkakörök ellátóinak hely
cseréje nem oldhatná meg az értelmi ifjúság elhelyezkedésének 
gondját. A portékáinak nincs piaca. Mit csinál ilyenkor a gyáros, 
a kereskedő? Ha nincs módjában a tömegek felvevőképességét 
fokozni, vagy csökkenti a további termelést s ezzel a kínálatot, a 
feleslegeket, esetleg teljesen beszünteti az utánpótlást (üzemre/duk- 
ció, leállások, egyetemek számának csökkentése) vagy új piacokat 
igyekszik teremteni az árunak, bővíteni annak elhelyezési terü
letét.*

*Itt megemlíthetjük azt a — főleg Amerikában elterjedt — üzleti 
gyakorlatot, amely az uj árunak (problémánk szempontjából tehát a 
friss értelmiségi ifjúságnak) olyan módon igyekszik piacot teremtem, 
hogy a régi árut — némi ráfizetéssel — becseréli uj árura, vagyis más 
szóval nyugdíjba küldi az elavult, ócska problémát. Ez a nyugdíjazó 
módszer is ott szerepel a mi állásnélküli ifjúságunk elgondolásaiban, 
de itt is az az alapvető kérdés: meg tudja'-e a vevő (az állam, ,a k.öz.ii • 
letek) fizetni azt a különbözeiét, amit ez a becserélés kíván.. Hogy 
mennyire képtelen erre a kettős fizetésre, legjobban az öregeknek a 
szolgálatban való visszatartása, a közszolgálati idő meghosszabbítása 
bizonyítja.

Ugyanezt csinálja az értelmiségi osztály munkakinálatával 
a társadalompoli'.íkus is: megalkotja a numerus clausus törvényt 
s ha benn az országban nincs elhelyezkedési lehetőség, a kiván
dorlást ajánlja az ifjúság figyelmébe. Ismerjük mind a két meg
oldási kísérletet az utolsó 12 esztendő magyar társadalomtörté
netéből. Tudjuk azt is, hogy az eredeti numerus clausus törvény 
szigorán az uj törvény, de még inkább a miniszteriális gyakor
lat igen sokat enyhített és nem is sikerült emiatt az egyetemi és
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főiskolai hallgatók számát jelentősen leszorítani. Ha a már vég
zett. diplomás ifjúság ■erélyes akciót indítana az utánpótlás 
radikális mérséklésére, talán lehetne némi sikere a mozgalomnak, 
különösen, ha néhány országgyűlési képviselő is csatlakozna az 
ifjúság mozgalmához és annak a törvényhozás házában érvényt 
igyekezne szerezni. De ehhez igen erős társadalmi szervezettség 
kellene, amely képes volna a törvény szigorítására vagy legalább 
is szigorú betartására kényszeríteni a kormányzatot s tekintélyes 
társadalmi erőkön kívül széleskörű sájtóközvéleniényt is tudna e 
törekvés érdekében kialakítani. Ily módon aránylag rövid idő 
alatt lehetne mérsékelni az utánpótlásban mutatkozó túlkínálatot, 
ami idővel némileg tehermentesúthetné a szellemi munkapiacot. 
De a kiválasztódást ,a legkiválóbbak, a széliem! élethivatásokra 
legkülönbnek igérkezők szelektálását a sz’ígoritancló numerus 
cfausus mellett is ^biztosítani kellene, főképpen a középiskolai kö- 
vetelmények szigorításával, a továbbtanulásra alkalmatlanok ki
selejtezésével s a gyöngébb előtanulmányi eredményt mutatók 
egyetemi felvételének megszigorításával. Hogy a középiskolai 
érettségi vizsgálatokon mostanában »jeles«-nek nyilvánított ta
nulók mily kevéssé tudnak megfelelni, erről egyetemi professzo
raink eleget panaszkodnak.*

* Lásd erre nézve Hornyánszky Gyula professzor ur állás
pontját a Társadalomtudományi Füzetek id. száma 78. lapján. 
Itt kell megemlítenünk azt is, hogy a legközelebbi években 
az 1915—1918. évi háborús születéscsökkenés miatt egy át
meneti számszerű csökkenéssel kell számolnunk, ami az egyetemi hall
gatók számában 1933-tól kezdve lesz érezhető s 1936—1940 között 
valószínűen jelentős csökkenést fog okozni a szellemi munkaerők 
kínálatában. De ez a kinálatcsökkenés, sajnos, nagyon messze van m/g 
s nem is olyan biztos, hogy a már diplomával bíró és elhelyezkedni 
nem tudó ifjúságra nézve vigasztaló lehetne.

Az egyetemek 
is hozzájárulhatna 
mert az egyetemek 
a továbbtanulásra, 
tanulmányokra.

és főiskolák számának esetleges csökkentése 
idővel a diplomás erők számának fogyásához, 
és főiskolák közelléte most olyanokat is csábit 
akik egyébként nem is gondolnának egyetemi

IV. A gazdasági életpályák lehetőségei.
Vannak módok tehát az egészségtelen tömegű utánpótlás 

mérséklésére is, de a legaktuálisabb gond, a már végzett és állás 
nélkül ődöngő diplomás ifjúság elhelyezkedése továbbra is meg
marad. Rögtöni, javulást ,valóban nagyon nehéz találni a meg
levő viszonyok között. Ilyen megoldásnak kínálkozik egyes értel
miségi pályákon, főleg ,a műszaki állások körében alkalmazott 
külföldiek és idegenek behelyettesítése a diplomás magyar ifjú
sággal. z

Külön tanulmányt lehetne Írni annak az elgondolásnak gj'rz- 
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korlati részleteiről, amely .az értelmiségi ifjúságnak az u. n. gazda
sági életpályákon való elhlyezkedését mutatná meg. Hiszen kézen
fekvő az az -ellenvetés, hogy a keresztény magyar ifjúság meg sem 
tudja vetni a, lábát a gazdasági életnek azon területein, amelye
ket ma túlnyomó részben a zsidóság tart megszállva, nem hogy 
módja volna arra, hogy onnan, legalább is arányszáma erejéig 
ki tudná szorítani az idegen élemet.

V. A nemzeti demokrácia élén, a tömegek fogyasztó 
erejének emelésével teremtsen magának életlehetőséget 

az ifjúság.
Nagyon jól tudjuk, hogy amíz ezek a gazdasági po

zíciók olyan százszázalékosan az idegenek kezében vannak, 
a magyar értelmiségi ifjúságnak nem terem ezeken a »gaz- 
das.ági« pályákon életlehetőség. Nemcsak azért, mert köz
vetlenül nem juthatnak be még egy utolsó írnoknak sem a 
gazdasági vállalatokba, de azért sem, mert egész gazdasági és 
társadalmi életünk halálos betegsége, gyöngesege, a n’éptömegek 
elsorvadt fogyasztóképessége legnagyobbrészt mind annak az 
egészségtelenül elhatalmasodott bankkapitalizmusnak végzetes ki
hatásait mutatja, amelyet a magyararszági zsidóság és ennek az 
uszályhordozóivá szegődött politikai .tényezők inaugurálnak itt, 
megfojtva ezen a földön minden demokratikus, szociálisabb 
berendezésű életlehetőséget.

Ha a most állás nélkül sínylődő magyar ifjúság exiszten- 
eiát akar teremteni .magának és a nyomában járó uj erőknek, egy
szerre két fronton kell tehát felvennie jövőjéért a szívós gazda
sági és társadalmi harcot. Egyik irányban a nagykapitalizmus 
kinövéseinek, a minden gazdasági erőnket kiszipolyozó kartel
leknek, kapitalista nagyvállalatoknak, ,a bankoligarchiának letö
rése és visszaszorítása .terén szerves gazdaságpolitikai program- 
mokkal "és intézkedésekkel. A másik fronton a politikai demok
rácia kivívásáért a népi tömegerők nemzeti irányú felmozclitásáva’l 
és 'megszervezésével. A mind nagyobb számú állástalan ifjúságnak 
a közeli és távoli jövőben csak egy olyan uj, egészségesebben 
demokratikus 'és nemzeti kihangsuíyozásu társadalom adhat exisz- 
tenciát, amelyben az élősködő társadalmi és gazdasági tényezők 
nem szívják el, .nem sorvasztják el többé a tömegek fogyasztó
erejét, ‘amelyben a százezer holdas latifundiumok mellett nem 
nyomorog majd hárommillió koldus, ahol a falvak szövetkezetbe 
szervezett sok kis gazdasági erőcseppje egy hatalmas, minden 
kizsákmányolásnak ellenálló erőtengerré egyesül, ahol a kistőkés 
pénzének megsokszorozott hasznát nem úsztatják ki az országból 
külföldi nagy rész vény esek.

Abban 'az uj, demokratikusabb és szociálisabb berendezke
désű 'Magyarországban, ahol majd számunkra is terem a tanult
sásunkhoz méltó kenyér, nem lesznekk falvak százai orvos nélkül, 
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gyermekek 'ezrei iskola és tanító nélkül, félvármegyék járható 
út nélkül, a nép milliói igazság és jogvédelem nélkül. Igazságosabb 
vagyoni 'és jövedelemeloszlási viszonyok mellett mindenkinek jut 
majd kultúrára, magasabb életigényekre is annyi, hogy az iro
dalom, a tudomány gs a művészet is talpraállhat mostani alélt- 
ságából .

De ha a jnagyar ifjúság nem vállalja a hősök elszántságával 
ezt az uj .életet kiharcoló harcot, hanem akarja szívvel lélekkel ezt 
a demokratikus átalakulást, Jia egy tál lencséért talán odaadja a 
jövőhöz, a jobb Magyarországhoz való jogát, hiába várja, hogy 
apró remediumokkal javitani lehet sorsán. Átfogó, szerves, a 
beteg gyökerekig ható orvosság nélkül ilyen kis hatáskörű intéz
kedések talán álláshoz juttatnak majd egyeseket, de a nagy töme
gek s különösen az utánuk jövő fiatalabb diplomások, akiknek 
számára is nekünk kell törni a boldogulás útját, még nyomorul
tabb proletársorsban fognak sínylődni, mint amilyenben mi 
vagyunk.

Ha mást akarunk, hallgassuk meg, vegyük szivünkre nagy 
Széchenyink parancsszavát és y>egyesült erővel iparkodjunk azon, 
hogy Magyar országon egy ember se legyen kenyér és ruházat 
nélkül, födél és szakismeret nélkül és az erkölcsi műveltséget senki 
se nélkülözze.«

Afra Nagy János.

Magyar családvédelem
Család mindig volt, család mindig lesz — mondják a ké

nyelmesek és a derűs optimizmus fölényes kézmozdulatával inté
zik el a világszerte hatalmasan előretörő családellenes áramlatod 
Nem akarják elhinni, hogy a család nem biológiai szükségszerű
ség, hanem emberi akaratból keletkező életforma, melyet az 
emberiségnek a következő századokban módjában lesz elvetni 
vagy megtartani.

A család a legősibb, legáltalánosabb alapsejt, nagy és bölcs 
intézmény, az emberi élet legfőbb értékeinek, a szeretetnek és a 
boldogságnak bölcsője, őrizője. A legerősebb indokok, a leg
mélyebb ösztönök hozzák létre és mégis elképzelhető, hogy az 
ember, aki képes az öngyilkosságra, képes lehet a család intéz
ményének megsemmisítésére is.

Komoly irók, gondolkodók egész sora számol ma már a csa- 
, ., lnt élmény ének végleges felbomlásával. A letagadhatatlanul 
óriási tömegek, áltál vallott szociálista-kommunista világnézet ezt 
a folyamatot kívánatosnak is tartja és az orosz szovjet gyakorlati 
kiseerletekkel, intézkedésekkel érleli.

Nem egészen alaptalan a megállapítás, hogy a családi élet
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tel összefüggő hagyományok régmúlt korokban merevedtek pán
célszerűvé és hogy kimúlván mellőle a régi gazdasági és terme
lési rend, úgymint a régi világnézet, ez a nehéz páncél egyre 
kevésbbé illik a modem emberre. A család, mely valaha az 
anyagi boldogulás bázisa, termelési egység volt, a változott viszo
nyok között többé nem lehet az. Egyre jobban csökken a csa
lád fontossága, a kultúra továbbadása szempontjából és egyre 
kevésbé tekinthető annak, ami régen volt, a gyengék, aggok, bete
gek menedékének.

A családdal összefüggő elavult gazdasági és társadalmi ha
gyományok egyre súlyosabbakká válva, hovatovább egyre job
ban veszélyeztetik a családban élő egyének boldogságát és gyen
gítik a családalapítási hajlandóságot. A család az egész nyugati 
civilizációban krízisben, bomlófélben van.

Egyes szimptomák, a születések számának csökkenése (Ma
gyarországon 1890-től 1929-ig a tízezer lélekre számított élve- 
születések száma 441-ről fokozatosan 250-ig csökkent), a válá
sok számának emelkedése gondolkozóba ejtik az illetékeseket. Ko
moly, tervszerű, radikális családvédelmi programmot azonban nem 
látunk. Az óriási nyugati nemzetek is csak tapogatóznak, pró
bálkoznak. Ök ráérnek, de az amúgy is századok óta ismé
telten elpusztított, számbelileg legyengített magyarság nem várhat 
az egyetlen igazi fajvédelem, a komoly családvédelem megvaló- 
sitásával.

A magyar család sorsa a magyar faj, a magyar nemizet 
•sorsa. Ki meri mondani, hogy ez közömbös a számára? Mégis, 
mit látunk? Évek óta fatális következetességgel hullanak a fej
szecsapások éppen a magyar családra. A magyarság nagy meg
próbáltatásokon megy át, roppant terheket kell vállalnia, de 
döbbenve kérdezzük, látják-e, akik ezeket a terheket elosztják 
az egyesek között, hogy állandóan a családapát büntetik, (a 
családalapítást bírságolják, a családi ösztönt irtják?

Köztudomású az a hatalmas életstandardbeli differencia, mely 
az egyedülálló és a családfenntartó keresők között van, jóllehet 
a teljesítmény azonos és e jogos életigények is azonosak lehet
nének. Mikor az ország pénzügyi helyzete miatt valakinek ál
doznia kell, hiába várjuk azt a rendelkezést, mely az előbbieket 
arányosan megterhelve kiegyenlítené a jelenlegi metanytalan hely
zetet. Ehelyett a családi pótlék leszállítását kapjuk. A család
apa, családanya gondja és sorsa nehezül ezzel is, — a szerető 
és az agglegény vígan élhetik világukat.

A magyar menhely-intézmeny volt egyetlen komoly csalad- 
védő szervezetünk. Ez sok éven át segélyezte a legszegényebb 
gyermeket saját családjukban. 1929-ben rendeleti úton megszűnt 
a segélyezés e neme és a gyermeket most csak akkor segélyezik, 
ha szülője megválik tőle. Ez utóbbi segélyezés természetesen 
többe kerül az államnak. 35 ezer gyermekről határoztak úgy 
a szülők, hogy inkább magúknál tartják őket. De azóta ezek 
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tá
éitól fog

gazdasági 
tudó illa

közül 10 ezerről be kellett látniok, hogy nem bírják tartani 
őket és ezért megválva tőlük, mégis visszaadták az államnak. 
Tízezer gyermek családja felbomlott és ez a folyamat még nem 
ért véget!

Ezzel szemben, amit a magyar társadalom a család védel
mére tesz, abban alig van egyéb, mint szánalmas tehetetlenség 
és utálatos képmutatás. Az egykéző középosztály kenetteljesen 
szidja az egykéért a magyar falut. Vánnyadt húszgyermekes 
anyák ezüst érmeket kapnak, lélekemelő ünnepség közepette. 
Jeles közéleti férfiak számos kis testvérkét követelő gycrmek- 
versike íratását javasolják. Cégéres panamisták szerénységet, 
karékosságot, erkölcsi megújhodást hirdetnek, mert 
új erőre kapni a magyar család . . .

Ha a világkrízissel, az elemi erővel ránkzúduló 
és társadalmi átalakulással szemben ez lesz az egész 
nyunk, akkor száz év múlva falanszterben fogják nevelni a magyar 
gyermekeket!

Nem, ez nem lehet így. Tragikus generációnk keserű gyötrő
désben fogant családvédő terveit a nyilvánosság' elé fogjuk vinni 
és megkérdezzük a magyar társadalmat, akar-e áldozni, akar-e 
cselekedni a magyar család megmentéséért.

E lap kerete nem engedi, hogy a részletekbe menjünk, itt 
csak a vezető gondolatot szögezhetjük le: komoly, alapos, gyö
keres magyar családvédelem abszolút szükségességét.

Az eszközökre itt csak nagyjából tudunk rámutatni. Ezek 
között első helyen áll a becsületes munkabér, a munkás fizetésének ’ 
a családtagok száma szerinti megállapítása, az a bérrendszer, 
mely a Re rum Novarum Bulla hatása alatt terjedt el Nyugat- 
európa katolikus részeiben és amely szerint jelenleg is sok millió 
ember dolgozik. Ilyen eszköznek látjuk a társadalmi osztály lét
minimumára szorított tisztviselők családi pótlékainak hasonló szel
lemben való rendezését, aminek terheit nagyrészt át lehetne 
hárítani az egyedülálló keresőkre. A családvédő szellem tuda
tosságát és eredményességét akarjuk látni az adópolitikában, 
iskolapolitikában, szociálpolitikában. Elsőrendű fontosságú esz
köznek tartjuk a családi otthon kérdésének állami segítséggel 
való megoldását. Sürgetjük az elavult, fülledt levegőjű társadalmi 
almorál kiszellőztetését, úgymint a házassági és családi jog kor
szerű reformját.

ö ?

Újvári. Éva.
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Az agrársettlement
A nemzetközi nagytőke, mely minél nagyobb forgási sebes

ségre törekszik, mai nyersanyagnélküli helyzetünkben is ipar
államot szeretne csinálni belőlünk. E nagykapitalista, cél szolgála
tában állott a háború előtti liberális kormányzás, ezt szolgálta 
a háború utáni politikánk is. De hiába voltak a mezőgaizdasá- 
got megölő vámok, hiába szubvencionálták az ipart, az élet
képessé lenni nem tudott, viszont a mezőgazdaság a legnyomorul
tabb helyzetbe került. De még így is i8o/0-os ipari kivitelünk
kel szemben 28—300/0-os mezőgazdasági kivitelünk volt a múlt 
esztendőben. Nem kíván hosszabb tanulmányt annak igazolása, 
hogy agrárius állam vagyunk, amikor mezőgazdasági népessé
günk több mint ötven százalékát alkotja az ország lakóinak.

Mindaddig egészséges gazdasági és társadalmi helyzet nem 
állhat elő, míg gazdaságpolitikánk nem alkalmazkodik e nem
zet társadalmi és gazdasági adottságaihoz és követelményeihez. 
A Bethlen-kormány agrárjelszavakkal jött, úgylátszott, végre meg
találtuk céljainkat. De e kormányzat elfelejtkezett arról, hogy 
nem elég akarni egy politikai és gazdasági irányt, annak alap
jait kell megépíteni, hogy realizálható legyen. Magyarországon 
mindaddig nem beszélhetünk agrárpolitikáról, míg az a társadalmi 
osztály, melynek érdeke volna., a leggyengébb.

Első lépés tehát megszervezni a parasztságot, hogy érdekeit 
hatalmi szóval védhesse és ne legyen olyanokra utalva, akik 
politikai karrierjük érdekében talán tennének valamit értük, de 
szívük-lelkük nem forrt össze velük. ' >

A falu népének gazdasági szervezése már a háború előtt 
megindult, a háború után pedig fokozottabb mértékben folyt 
tovább. De ez a szervezés kormányhatalmi úton történt. Köny- 
nyen elképzelhető az az egyoldalú munka, ami az uralkodó 
politikai pártok vezetése alatt a falun megindult. Nem akar
juk leszólni az eredményeket, melyek különösen a szövetkezeti 
gondolat jegyében bekövetkeztek, de nem titkolhatjuk azt sem, 
hogy az elmúlt tíz esztendő politikai rendszerének támogatásá
val megszervezett gazdaszövetségek es azoknak oly szép szám
mal épített kulturházai egy párt propaganda szerveivé, illetve 
párthelyiségeivé lettek. Nem egy község van az országban, ahol 
egységespártinak és gazdaköri tagnak lenni ugyanaz a fogalom. 
Ez a* politikai basáskodás céljait szolgáló gazdasági szervezés 
több kárt hozott, mint hasznot. Mert a, gyakorlati eredményt 
messze túlhaladja, az a bizalmatlanság és elkeseredés, mély a 
mai rendszer bűneinek felismerése után az ezzel egy fogalommá 
vált gazdaszövetségekkel és szövetkezetekkel szemben is meg
nyilvánul. Hiába volt egy pár szerencsés agrárpolitikai intézke
dése a kormányzatnak, az is bukófélben van ma a bizalom meg
rendülésével azon néposztály meglátásában, mely disztingvalni 
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nem tucl. E hatalom gyengülésével gyengülnek a gazdaszövetségek 
s válnak lakatlanokká a kultufházak.

Megbukott a szövetkezeti mozgalom, megbukott a kormány
hatalmi agrárszervezkedés. Szétzülléssel fenyegetnek a legbiz- 
tosia'bbaknak hitt gazdaközületek.

A falu és tanya népének problémái méltók arra, hogy 
legalább annyira öncélúak legyenek, mint a mai rendszer.

A falu népének szervezése szükséges, hogy ez ország struk
túrájának megfelelő politika ébredhessen. De ez a szervezés, 
hogy életképes lehessen, csak társadalmi úton történhetik.

Az értelmiségi ifjúság agrársettlementje az említett kiin
dulási pont alapján kettős cél szolgálatában kell álljon: agrár
önművelés a falu problémáinak megismerése által; másodszor 
szociális tevékenység.

A nemesi középosztály, mely távol került a falutól, letűnt. 
Helyét pótoló, mind jobban feltörő értelmiség azonban, bár 
eddig gúny és kritika tárgyává tette az említett társadalmi ré
tegei, ma annak ideológiáját, szokásait és bűneit veszi fel s az 
egyetemre került ifjú, kinek apja az Alföldön szánt valahol, 
kezdi elfelejteni, hogy honnan “került. Ezeknek a falura való 
visszavezetése, a falu számára való megtartása a settlement leg- 
emínensebb pontja. Egy olyan vezető társadalmi osztályt kell 
kitermelni, mely végre nemcsak azért fog agrárpolitikát foly
tatni, mert választóinak pressziója esetleg arra kényszeríti, ha
nem azért, mert szíve és józan belátása a paraszt problémák 
felé húzza.

Tizenegy évet szép szólamokkal ajkunkon, végig sírtunk 
és veszekedtünk. Legszebb megmozdulásunk az volt, hogy Tria
non revíziójáért lelkesedtünk. De ha becsületesek a szándékaink, 
akkor nem merülhetünk ki a revízió követelésének népszerű, de 
semmiesetre sem kötelező hangoztatásában. Mit érhetünk mi el 
revízióval a magunk revíziója nélkül? Több hasznot hoztunk 
volna közösségünknek, ha azzal a pénzzel, amit szépencsengő 
mondatokért elköltöttünk, csak egy jottányit megvettünk volna 
Erdély, vagy Felvidék földjéből. Es nem egy jottányit vehet
tünk volna. Szobrokban és frázisokban ugyan szegényebbek len
nénk, de több szoborhelyünk lehetne egy arra méltóbb jövőben.

A settlement belső célja tehát, hogy a fiatalságot agrár 
szellemben, a falu és a tanya népének megértésében alkalmassá 
tegye egy egészségesebb fövő megteremtésére.

Ez a cél azonban mindaddig, míg valamilyen gyakorlati 
munkában testet nem ölt, megvalósíthatatlan marad. Ez a munka 
pedig nem merülhet ki falusi kiszállásokban, előadásokban és 
néprajzi tanulmányokban, de számot kell vetnünk az anyagi 
gyengeségre is, mint sok eszme kerékkötőjére s ezért csak olv 
programmot szabad kitűzni,, ami minden körülmények között 
megvalósítandó, nehogy a szép indulás akadályai elkedvetlenedést 
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vonjanak maguk után. Sokkal célszerűbb a programmot az em
beri lélek gyarlóságainak jól ismert, de tagadni szokott gyen
géinek megfelelően a minimumra redukálni* mert a megváló- 
síthatatlanságok lezuhanó lavinái könnyen magukkal ragadhat
ják azt a zsenge hajtást is, melv realizálható lett volna.

A külső settlement munka ma a kiegyenlítő hivatalokban 
kulminál. A kiegyenlítő vagy néphivatal célja a mezőgazdaság 
népe és a közigazgatás közötti differenciák eliminálása, amire 
a legtökéletesebb közigazgatási berendezkedés mellett is min
dig szükség van. Ezen hivatalok felállítása főleg a vidéki 
settlementisták munkaprogrammjába állítandó be, hol mód és 
alkalom van rá a néppel való közvetlen érintkezésre. A kiegyenlí
tés munkájának fontosságát két megtörtént példával lehet leg
élesebben bizonyítani. Az első eset Székesfehérváron történt. Az 
egyik gazda, dacára annak, hogy örökösödési illetékét kifizette, 
végrehajtás alá került, mert örököstársai nem fizettek. A tör
vény pedig minden egyes örököstársat az egész illeték meg
fizetésére kötelezi, ha azt a többi nem fizeti ki. Az említett 
gazda ellenzéki érzelme miatt szálka volt a jegyző szemében1, 
bár ő volt az egyetlen, aki a ráeső tartozást kifizette, a töb
biek illetékéért árverés alá került. Egy nemesen gondolkozó 
úr, ki véletlenül tudomást szerzett a dologról, pár perc le
forgása alatt ezt a visszásságot elintézte és ezzel egy kisbirtokos 
családot mentett meg a vágpusztulás tói. D e nem minden csa
ládnak van ilyen szerencséje. A közeljövőben megindul Székes
fehérváron a kiegyenlítő hivatal, a gazda szívesen fog oda
fordulni, hol díjmentesen támogatják, minek következtében na
gyon sok ügy lesz elintézhető. A másik példa: Debrecenvidékén 
történt a közelmúltban, hogy a gyümölcspropaganda hatása alatt 
az egyik gazda földjét gyümölcsfával telepítette be. De alig 
történt ez meg, az adóját háromszorosra emelték. Egyes állami 
fórumok kivételével mindenki jól tudja, hogy majd tíz év múlva 
lesz ennek a gazdának a földje értékesebb, addig pedig keve
sebb a jövedelem rajta, mint eddig. A gazda jogos elkese
redésében a nagy költséggel beültetett nemes gyümölcsfáit ki
vágta és csak úgy menekült meg 'a háromszoros adótfizetié;st 
kötelezettsége alól.

A kiegyenlítő hivatal azonban nemcsak a közigazgatás nem 
ritka kilengéseit igyekszik elsimítani, tanácsadó munkájával, szak
véleményeivel is nagy hasznot hozhat. Példája, ennek a szegedi 
agrársettlementisták körzetében megtörtént eset. Egy teljesen 
nincstelen hadirokkant mostanában tudta meg, hogy neki némi 
segély jár. Tanácsért fordult ügyvédhez, ki felesben vállalta 
az ügyet, ami abból állott, hogy egy kérvényt kellett az állaim- 
hoz benyújtani. A rokkant visszamenőleg hatszaz pengőt ka- 
pott, aminek fele a megegyezés értelmében az ügyvedet illette. 
Ahol a settlementisták kezébe kerül ilyen ügy, ez nem történhet 
meg.
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A kiegyenlítő hivatalok eredményeinek átütő hatásai azonban 
nemcsak az effektív munkában mutatkozik meg, hanem morá
lis eredményei a legfontosabbak, melyek következtében' a polgári 
társadalomtól mindjobban elhúzódó falusi tömegek megmenthe
tők a fiatalok jövő társadalma számára, hol bizonnyal több 
megértésben és szeretetheti lesz részük, mint a maiban, mely 
legégetőbb kérdéseit is csak kortesi, vagy választópolgári sú
lyuknak megfelelően tudja elbírálni.

Az agrársettlemnt munkának még igen sok ága volna meg
említendő, köztük jelesen a mintagazdaságok megszervezése, ami
vel a végzett gazdatisztek elhelyezésének problémája is megol
dást nyerne. Sajnos ez a terv ma még megvalósíthatatlan, de 
megoldható lesz, ha minden magyar község settlement szerve
zés alatt fog állam. És ez a magyar élet új korszakát fogja 
megnyitni; hol az életképes agrárpolitika a helyzetileg központi 
Dunamedencét gazdaságilag is azzá fogja tenni.

Tomcsár. yi Gábor.

Az álláshalmozások elleni 
küzdelem

A diplomás ifjúság mai helyzete nagy általánosságban ismeretes. 
Ha végignézünk az országon, a fiatal jogászok, mérnökök, orvosok és 
egyéb főiskolát végzettek hatalmas számát látjuk, kik teljesen foglal 
kozás és jövedelem nélkül vannak vagy teljesen alsórendü fizikai 
munkát kénytelenek végezni, csakhogy megélhessenek. Ezek az álla
potok érlelték meg az ifjúság vezetőiben azt a felfogást, hogy a 
diplomás iljúság elhelyezkedésének érdekében akciót indítsanak, amely 
egyik programmpont  járói »az álláshalmozások elleni küzdelem« név 
ala 11 v ált i sm e retesse.

A szellemi munkanélküliek száma állandóan növekszik és ha közbe
lépés nem történik, matematikai pontossággal számítható lei a helyzet 
fokozatos rosszabbodása. Évente másfélezerrel több diplomát adnak ki, 
mint amennyit a Csonka ország fel tud szívni. Ennek megszüntetésére 
két út van. Egyik a diplomatúltermelés mérséklése, amely problémának 

í szétágazóan nyúlnak bele a kultúrpolitika 
a középiskolai oktatásig kellene lehatolni, 

út a társadalmi és' gazdasági életberendezés olyan átalakítása 
amely mellett a szellemi munkások alkalmaztatási lehetősége 
százalékkal növekednék, tehát a mai diplomatermelés meny
fel lehetne szívni.

zan. Egyik a diplomatúltermelés mérséklése, 
a szálai azonban mélyen és 
teljességébe és feltétlenül ;
A másik 
lehetne, 
80— i oo 
nyiségét

Ettől függetlenül sürgősen megvalósítandó probléma a jelenlegi 
szellemi munkanélküliek elhelyezése. Ez rendkívüli helyzet, amely azon
nali és rendkívüli intézkedéseket igényel. A segítséggel várni nem le
het, mert, ha ez a hatalmas tábor összetalálkozik a fizikai munka- 
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.nélküliek tömegeivel, készen adódik a vezetőréteg, amely az eddig 
vezer nélkül tapogatózó és határozott lépésekre természeténél fogva 
képtelen tömeget megszervezi; ezzel pedig döntő súlyú tényezővé lenne 
az ököl, ami egyértelmű a forradalom rémével.

Nem egy 
jutott ez 
szélesebb 

gyűlésein,

Ezt a veszedelmet látták meg egy év előtt az ifjúság vezetői, 
midőn a fiatal generáció elhelyezkedésének kérdését napirendre tűz
ték és egyfelől az állástalan fiatalok, másfelől a kellő indok nélküli 
álláshalmozások és a mammutjövedelmek kataszterének felállításával 
a nyilvánosság' elé léptek. Felhívással fordultak a magyar társada
lomhoz, melyben rámutattak arra, hogy »a diplomások körében rengeteg 
ember van munka .nélkül s igen nagy azoknak a száma, akik egészen 
alantas fizikai munkát kénytelenek végezni, csakhogy megélhessenek«. 
Az erre a célra megalakult ifjúsági bizottság' elhatározta, hogy az 
állástalanok névsorával egyidőben összeállítja azoknak a lajstromát 
is, akik több forrásból húznak kellő indok nélkül, vagy eppen munka 
nélkül búsás jövedelmeket és akik ezáltal jogtalanul elállják az ifjú
ság útját.

A felhívásnak néni várt hatása lett. Míg egyik oldalon a levelek 
ezrei érkeztek és erkölcsi testületek, vármegyék, városok — élükön 
a fővárossal — csatlakoztak a mozgalomhoz, az érdekeltek mindent 
elkövettek a kérdésnek eltussolására és nem riadtak vissza attól sem, 
hogy az akció vezetőit személy szerint vegyék üldözőbe. A hivatalos 
körök egyelőre passzívak voltak, a társadalom és a közélet köreiben 
azonban számosán akadtak, akik az akciót félreértették, 
ismertnevü személyiség nyilatkozatában és megszólalásában 
kifejezésre. Az álláshalmozás elleni küzdelem mégis egyre 
köröket mozgatott meg és a sajtóban, a törvényhatóságok 
a parlamentben megnyilatkozott rokonszenves fogadtatás mind erősebb 
visszhangot keltett. Az akciót vezető bizottság egyelőre a legfeltű
nőbb esetek köréből i oo álláshalmozó nevet összefoglalva, memoran
dumot nyújtott be a miniszterelnöknek.

Az ifjúságnak további szervezkedésében most már csak a nyár 
jelentett szünetet, különben megszakítás nélkül dolgozott tovább. A 
politikai pártok valamennyien programmjukba iktattak a fiatalság el
helyezkedésének megoldását, az állashalmozasok megszüntetésit, a mám- 
mutfizetések letörését. Ennek következménye volt, hogy a kormányzat 
is megtette az első nagyjelentőségű lépést es immár hivatalos prog
rammá emelte az akció célkitűzését; elrendelte a közhatóságoknál 
levő álláshalmozások, a többszörös jövedelmek összeírása.

A kormány e megmozdulása volt az első hivatalos kísérlet az 
álláshalmozások megszüntetésére. Mivel az ifjúság mozgalma egvie 

a további intézkedések logikus megtetele, el
látszik. Egyébként a rendelet nagy jelentőségének 

volt az egyetemi hallgatók országos központjának. a 
a társadalomhoz intézett kiáltványa, melyben. az álláshai- 
mammut fizetések elleni akciójának alapelveit újból e-

cl

a___  ... „

erősebb méreteket ölt, 
kerülhetetlennek 
visszhangja 
Mefhosznak 
mozások és 
szögezte.
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A kiáltvány adta meg az egész mozgalom históriai kialakulásának 
és elvi szempontjainak legszabatosabb lerögzítését. Miután örömmel 
állapította meg, hogy a kezdetben elítélő megjegyzésekkel fogadott 
követelések jogosultságát most már a közjogi testületek, városok és 
vármegyék egész sora elismerte, eréllyel kelt ki a túlzások ellen is, 
melyek elsősorban a kisebb exisztenciák ellen irányultak, nyilván 
olcsó és hangulatkeltő elintézés kedvéért. Megállapította, hogy állás
halmozásnak lényegében csak azt tekinti, ahol a jövedelmekkel szem
ben a valóságos munkaszolgáltatás hiányzik, vagy lia ez meg is van, 
komoly szükséglet nem indokolja. Megvilágította a kérdést a társa
dalom érdekeinek szempontjából is, rámutatva, hogy az ilyen állás
halmozók munkája ráérés hiányában értékes, sőt lelkiismeretes sem 
lehet. Ugyancsak vétót emelt, hogy az egyes álláshalmozások megszün
tetésével a munkahelyeket is leépítsék és így a mozgalom célját 
meghamisítva, a problémát a takarékosság mellékvágányára tereljék, 
holott eddig indokoltnak látták ezeknek az állásoknak a fenntartását.

Nemsokára a kérdés az ország színe előtt, a parlamentben is 
szőnyegre került Dinnyés Lajos képviselő interpellációja kapcsán. A 
miniszterelnök sürgős segítséget ígért az ifjxság elhelyezkedésére,, az 
álláshalmozások megszüntetésére vonatkozólag. Hangsúlyozta, »hogy 
ezeket a túlzott, többszörös fizetéseket és álláshalmozásokat meg akar
juk szüntetni; ehhez kétség nem fér, mert ezeknek fenntartása sem
mikép sem indokolt és nem kívánatosa

A kiáltvány, a Dinnyés interpelláció és az ezzel kapcsolatban tör
tént tüntetések az egész kérdést a politikai élet homlokterébe állítot
ták és nemsokára a Mefhosz által elindított akció újabb állomáshoz 
érkezett. Illés József egyetemi tanár, országgyűlési képviselő parlamenti 
bizottságot hívott egybe, hogy ezt a égető kérdést rendezze. Ennek 
a később a társadalom és a fiatalabb generáció vezető tagjai által 
kiegészített és országossá kiépített bizottságnak célja, hogy konkrét 
és gyakorlati munkával álljon a mozgalom szolgálatába. Illés József 
képviselő az egységespárt vezetőtagja mellett, aki az elnöki tisztet 
tölti be, Eckhardt Tibor, a független kisgazdapárt egyik vezére vál
lalta az előadói szerepet és a többi pártok tagjainak részvétele szin
tén biztosítja a törvényhozás valamennyi polgári pártjának nem közre
működését, hanem egységes állásfoglalását is ebben a kérdésben. 
A bizottság álláspontját a következőkben fektette le: Nem lehet a 
túlméretezett állami hivatali státust új állásokkal növelni. Gyors ered
ményt és szociális megnyugvást keltene azonban az álláshalmozások 
megszüntetése egy pár szakaszos törvény haladéktalan megalkotásá- 
saval. Ezer méltóbb embernek adna azonnali elhelyezkedést. — A 
másik gondolat, amelynek érvényt kellene szerezni, — fektették le 
Eckhardt Iibor és Rakovszky Tibor országgyűlési képviselők — a 
diplomás magyar fiatalság visszaterelése a faluba. Trianoni Magyar
országon a mezőgazdaságban ma kevesebb diplomás ember talál el
helyezkedést, mint 1914-ben. Ugyanekkor a városok értelmisége 
képtelenül felduzzadt és a munkabíró állásnélküli fiatalság lefelé lici
tál a munkapiacon és a legcsekélyebb díjazás mellett is vállal köz- és 
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magánalkalmazást. Pedig a magyar falunak ma nagyobb szüksége van, 
mint valaha, tanult, értelmiségi vezetőkre. Hatalmas és átfogó mező
gazdasági reorganizációs programra megvalósítása előtt állunk, mely
nek apostolai, azok a tanult magyar ifjak kell, hogy legyenek, kik 
elegendő rugalmassággal, tudással és kezdeményező erővel bírnak arra, 
hogy ezt az újszerű feladatot megoldják. Magyarország háromezer 
községében legalább háromezer gazdatitkár találhat kenyeret és te
remthet magának saját munkájával biztos jövőt és hasznos elhelyez 
kedést. Az államnak csak a kezdet nehézségein kell őket átsegíteni 
és munkájuk azonnal sokszorosát fogja meghozni a rájuk fordított 
kiadásoknak. Természetesen az akciónak egyéb elgondolásai is mind 
abban az irányban alakultak ki, hogy még a szükségmunkát sem szabad 
terméketlen bürokratikus tevékenységre beállítani, hanem fel kell 
használni a folyton hangoztatott mezőgazdasági és egyetemes közgaz
dasági újjászervezés előkészítésére. Ha így fogja fel az állam a meg
oldást, akkor a fiatalság sem fogja jövőjét reménytelennek látni és 
nem fog ez a tudat kifejlődhetni bennük, hogy ők a társadalomnak 
felesleges tagjai. Az államnak csak az a feladata, hogy a tízezer 
fiatal diplomás elhelyezkedésénél átmenetileg biztosítsa munkájuk ja
vadalmazását és tegye lehetővé exisztenciájukat addig, amíg ma még 
nem létező, újszerű munkakörükben önállóan gyökeret tudnak verni 
és például gazdatitkári hivatásukat ugyanolyan szabadfoglalkozás for
májában tudják majd folytatni, mint amilyen az ügyvéd, az orvos, 
a mérnök pályája. Ha az állam kezdeti támogatásával a diplomásokat 
kivezetjük a falvakba, akkor kultúrát viszünk a vidéki életbe, a város 
szellemi túlfeszültségét levezetjük és gátat vethetünk úgy tárgyi mun
kájuk, mint szellemi irányító hatásuk révén a romboló politikai áram
latok elé.

Az Illés-féle akció mellett 'még számos ilyen mozgalom indult 
meg a diplomás fiatalság érdekében. Demonstrációkkal es feliratokkal 
igyekeznek a kérdést napirenden tartani. Ilyenek az Országos Széchényi 
Szövetség ankétja a diplomás ifjúság elhelyezkedese tárgyában, a 
Budapest Székesfőváros által összehívandó ankét, Rohringer Sándor 
műegyetemi tanárnak a Tesz neve alatt folyó szereplese es számtalan 
egyéb társadalmi alakulat ilyirányu megmozdulása.

Reméljük hogy rövidesen a kérdés megoldása a gyakorlati elet 
síkjára vetítődik, mert minden eddiginél kiáltóbb tények parancsolják a 
beavatkozást, amellyel ezrek új magyar életének nyithatnak útat és 
amellyel egyedül lesz biztosítható a békés társadalmi továbbfejlodes.

Acsay László.
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MAGUNKRÓL

tanulságaiból, együtt vívott 
inkább: csalódásaiból. Ala-

Kik vagyunk és mit akarunk?
A forradalom utáni idők küzdelmes zajlásából indult el az 

a mozgalom, amely évekkel utóbb a Magyar Nemzetpolitikai Tár
sasáéban állandósult szervezetté. Organikus módon nőtt ki törté- 
nelmi idők közös (emlékeiből és 
harcok eredményeiből, vagy még
pitói legnagyobbrészt azok voltak, akik fiatalságukat a háború 
halálmezein edzették férfikorrá, majd az elkövetkezett tragikus 
években még diákfővel, de világos öntudattal vetették magukat 
a forradalom áradata elé, a várt nemzeti megújhodás szolgála
tába, hogy tiszta szándékkal, céltudatos elgondolással hassák 
át az ország életének ezt a sorsfordulóját. Tagjai voltak annak a 
fiatalságnak, mely a keresztény, nemzeti gondolatot programmá 
kiáltotta, személyes küzdelemben állva helyt ennek az irányzat
nak sorsáért. Ám midőn bizalommal engedték át a vezetést a hiva
tottnak vélt idős generációk számára, fájdalommal kellett végig
nézniük, hogyan halványodnak el a nemzeti regenerálódás nagy 
céljai, a magyar faj szociális és erkölcsi újjászervezésének kontúr
jai. hogyan csúszik vissza az élet egy régi világ hamis vágányaira, 
amelyeken egyszer már kisiklottunk és összezúztuk magunkat. 
Keserű elégtétel számukra, hogy az elsők közé tartoztak, akik a 
keresztény, nemzeti irányzat politikai kudarcát., belső elesettségét 
előre látták. De nyitott szemmel látták az okokat is, amelyek lehe
tővé tették a régi rendszernek e szinte maradéktalan vísszacsem- 
pészését. Sok egyéb mellett tapasztalták, hogy a történelmi for
dulat hirtelensége a nagy szociális és nemzeti újjászervezés szá
mára nem talált készenlétben vezetőket, épitőerejü alkotóelmé
ket és ez volt az oka annak a groteszk kényszerűségnek, hogy 
élőbb szakértőket, utóbb 
átvenni, 
nyilvánította felelőssé 
amelynek zászlóvivői a múltban is oly 
sőt sokszor figyelemre sem méltatták 
E belső tehetetlenség mellett terhelte a 
mozdulásokat azok tömege, akik talán jó szándékkal, de végzetes 

szakértőket, utóbb vezérkart abból a táborból kellett 
amelynek liberális cifrázatu jelszavait nem alaptalanul 

nemzetünk válságáért, 
vészesen ismerték félre, 
a magyarság érdekeit, 
keresztény nemzeti meg-

a közvélemény



27

eredménnyel próbálták beleerőszakolni az eseményekbe a maguk 
fantaszta túlzásait és társadalomszervezés helyett erőszakkal akar
tak 'országot épiteni.

A szociális nemzeti mugujhodás komoly akarása, minden 
csalódáson átmentett hite lelkiismereti kötelesség és szellemi 
kényszer gyanánt tömöritette őket össze 1926-ban a Magyar 
Nemzetpolitikai Társaságba, hogy átgondolt céltudatossággal, szer
vezett aktivitással bontakoztassák ki a magyar közélet és társa
dalmi berendezkedés elmaradhatatlan revízióját. Több hasonló 
mozgalom is a Társaságba torkollott és ma gyüjtőmedencéje 
szinte mindazoknak az erőknek, amelyek a fiatalabb nemzedék 
értelmi és erkölcsi súlyát reprezentálják. Bár a dolgok történeti 
alakulása folytán elsősorban azok a nemzedékek rétegeződnek 
benne, amelyek a huszas évek elején emelkedtek ki az egyetemi 
küzdelmekből, nem generációs mozgalom, hanem a magyar jövő 
egyetemes programmján munkálkodik. Nemzetformáló célt hir
det akkor is, midőn az újkori történelem nagy államalkotó, újjá
születő nemzeteinek példáját mementóként hangoztatja és hir
deti, hogy ifjú Olaszország, ifjú Törökország után nálunk is 
csak a fiatalabb generációkból merített erő lehet egy újra fejlődő 
nemzeti életnek egészséges alapja. A fiatalság felsorakoztatása, 
hite, munkaereje és elismerésre váró munkaképzettsége lesznek 
a nemzeti megújhodásnak erős pillérei.

A Nemzetpolitikai Társaság a magyar társadalomnak ma 
talán egyetlen olyan alakulata, amely a nemzeti és gazdasági 
problémák komoly elméleti kutatásán elindulva, szellemi mun
kásságának eredményeit a gyakorlati eletre vetiti rá es reform
gondolatait kolostori elzárkózás helyett nyilvánosság ele táiva, 
a nemzeti közvéleménynek egyik alakitó tényezője. Alapelve az a 
.sokaktól még mindig ignorált igazság, hogy a politika 
nem frivol játékszenvedély, amellyel komoly ember nem foglal
kozik, hanem mindennapi életsorsunk iranyitasa. Ha valamikor, 
úgy ma éreznie kell ezt a legönösebb embernek is és magáéit a 
létért való küszködés lázában meg kell olvadnia a legdeimed- 
tebb közömbösségnek is, ha. még nem jutott el a magyar kö
zéposztály

Akik 
őrizhetjük 
gondolat 
megvalósításával az

lázában 
, ha.

a végső lemondás marazmusába.
itt tömörülünk, tudatában vagyunk, hogy csak ugv 
meg jövendőnket a keresztény világnézet es a magyai 
számára, ha éppen ezieknek az eszméknek őszinte 

emberiesség' és nemzeti szolidaritás széllé-
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mében alakítjuk át az állami, társadalmi és gazdasági berendez
kedést, hogy mindenki megtalálja benne jogos életigényeinek; 
biztosítását, emberi méltóságának elismerését és mindegyüttesen 
a nemzeti célgondolat teljességét. Ugyanakkor, amidőn az egyéni 
életet megkímélni óhajtjuk a mai bántó beavatkozásoktól, vall
juk az állam kötelességét becsületes munka- és jövedelemelosztás 
megteremtésére és olyan termelési politika kialakítására, amely 
nem a tőkejáradékot, hanem a gazdaság hamisítatlan célját, 
a fogyasztás igényeit veszi mértékül.

Világosan látjuk azt is, hogy a középosztály számára sors
döntő kérdés, vájjon magához tudja-e még ragadni a ránk váró 
nagy átalakítás irányítását, hogy a társadalom uj struktúrájába is 
beleépítse a hierarchikus gondolatot, az igazság és célszerűség 
elvei szerint átértékelt skálával.

Egyaránt távol érezzük magunkat a kapitalizmus kegyetr 
lenségétől és a szocializmus kietlenségétől, a kettőnek harcában 
nem állunk egyik oldalon sem; nem hagyjuk magunkat olyan 
frontokon felvonultatni, ahol akár a magántulajdon és szabad 
egyéniség elvét azok brutális túlzásaival együtt kellene védenünk, 
akár a szocializmus tömegzsarnókságát szolgálnunk.

Radikálisak vagyunk az uj gondolatok hirdetésében, de ugyan
ilyen radikálisak a régi társadalmi értékek megvédésében is, ha 
azokat igazságosnak, nemzeti érdeknek ismerjük fel.

Erőteljes, lelkiismeretes kísérlet ez a nemzeti érzésű és való
ban intellektuális értelmis’ég megszólaltatására, hogy végre a 
maga esze és szive szerint nyilatkozhassék meg és ne engedje, 
hogy képviseletét olyanok bitorolják, akik szellemi lapossággal 
vagy éppen rosszindulattal gázolnak rá minden uj gondolatra, 
tehetetlen maradiságra kárhoztatva a nemzeti társadalmat. Meg
szüntetni kívánjuk a közélet olyan tagozódását, amely szimpla 
bal- és jobboldalra csoportosítással a középen őrlődő nemzeti tár
sadalmat képviseletétől megfosztja és a nyilvánosság fórumán a 
kezdeményezést csak a baloldali radikálizmus számára teszi lehe
tővé. Gyülekezetünkben megvan a bátorság, hogy az igazságokat 
akkor hirdessük, amikor még a helyzet nyomása alatt nem érlelőd
tek hivatalos programmá, — ami pedig azzá emelkedett, annak 
megvalósítását számontartsuk és kiköveteljük.

Nem akarjuk, hogy minden reformot a közállapotok kény
szerítsenek ki. Az igazság érvényesülését a helyzet kényszerétől 
függővé tenni erkölcstelen, de veszedelmes is. Ma, amidőn a 
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baloldali front oly mélyen előre tolódott és az intelligencia széles 
savjaira is kiterjed, elérkezett a legfőbb ideje a nemzeti közgon
dolkozás újrafogalmazásának. Ez inditotta a társaságot, hogy 
tevékenységének fokozott ütemet adjon és a megvalósítandó 
nemzeti munka programmot szabatosan is összefoglalja. Tagadva 
azt a bénitó áligazságot, hogy a világválság az egyedüli eredendő 
oka minden magyar nyomorúságnak, a reánk szakadt súlyos vál
ságban éppen fokozott indítékot látunk arra ,hogy ellensúlyozásul 
legalábbb azokat a hibákat és bűnöket küszöböljük ki, amelyek 
a világviszonylatoktól függetlenek.

Két tűz közt állva ,de a helyzet veszedelmességét annál 
inkább átértve, hirdetjük a magyar értelmiség sorsdöntő fel
adatát: nemzete iránti kötelességből és ugyanakkor Iegsajátabb 
érdekeinek védelmében készenlétbe való felsőrakozását. A Magyar 
N emzet politikai Társaság pártpolitikáján jelül álló alakulat. — 
nem mintha osztanánk azt a sokszor hallható komolytalan felfo
gást, amely a pártokat kiküszöbölendőknek tartja, sőt teljesen 
tisztában vagyunk vele .hogy közéleti célok konkrét megvalósu
lásához csak pártszervezeteken keresztül juthatnak,— de az élvek
nek érdektelen tisztaságban való elindítása és a taktikázások 
hullámai felett épségben való megőrzése, az alkotóerők hasznos 
összefogása szükségessé teszi ily nemzetpolitikai szélességű munka
közösség fenntartását is.

A mai időkben, amelyeknek tragikus feszültsége szinte már 
megliaiacija emberi érzékelőképességürik határait, a polgári köte
lességtudásnak s egyéni életösztönnek parancsa követeli mindazok 
közös sikraszállását, akik egy irányvonalon keresik a kibonta
kozás útját. Ma, amikor lazulásban és bomlásban olvad fel 
lassan minden, ami támasztékunk lehetne, kezet kell fogniok 
mindazoknak, akik nem akarják, hogy egy összeomlás készület
lenül találjon.

Az iQiS-as szomorú idők előestéjén a Társaság alapítói 
közül került ki az a diákküldöttség, amely az ország felelős mi
niszterelnökét a való állapotok vésztjósló jeleire figyelmeztette.

Vállveregető, fölényes megnyugtatás volt a valasz es utana 
két héttel egyetlen éjszakán rommá dőlt az ezeréves ország..

Tudjuk, hogy mit szenvedtünk azután és fognak szenvedni 
utódaink még nemzedékeken at. Mi, akik átéltük két foiradalom 
borzalmait, készen akarunk állni, ha ismét magunkia hagynak 
azok, akik sorsunk intézését eddig kisajátították.
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A társaság megalakulása és 
működése

1926. IX. 8. — 1932. III. 14.
AMagyar Nemzetpolitikai Társaságot 1926. szeptember 8-án tar

tott alakuló ülésen liivták életre dr. Antal István ügyvéd, az O. 
K H. ügyésze, az Egyetemi Kör v .elnöke, dr. Antal István orvos^ 
a Mefhosz v. főtitkára, dr. Acsay Tihamér ügyvéd, az Országos Szé
chenyi Szövetség v. elnöke, dr. Asztalos Miklós nemz, múzeumi tiszt, dr. 
Bernáth Gyula, a Magyar Nemzeti Bank tisztviselője, dr. Bobul a Ida,, 
központi leányinternátusi előadó a kultuszminisztériumban, Bornemissza 
Gábor, a Centrum Kiadóvállalat R. T. igazgatója, Bornemissza Géza 
oki. gépészmérnök, vállalati igazgató, a Hungária Magyar Technikusok 
Egyesületének primusa, dr. vitéz Csík László főorvos, az Orvos tanhall
gatók »Csaba« Bajtársi Egyesületének tb. vezére, dr. vitéz Endre László 
gödöllői főszolgabíró, dr. Gesztelyi-Nagy László, m. kir, gazdasági fői 
tanácsos, egyetemi m. tanár, a Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara 
igazgatója, az Orsz. Széchenyi-Szövctség v. elnöke, padányi Gulyás Béla, 
a Magyar Diákkülügyi Bizottság v. igazgatója, az IBUSz tisztviselője; 
dr. Héder János, a TESz iparpártoló osztályának vezetője, dr. Iletényi 
Rezső, rétsági főszolgabíró, dr. Huzly Imre főorvos, az. Orvostanhall
gatók Segítő Egyesületének v. elnöke, dr. Ihrig Károly, a Magyar 
Gazdaszövetség titkára, közgazdaságtudománykari egyetemi magántanár, 
vitéz Rolosváry-Borcsa Mihály, debreceni lapszerkesztő, kovács L. 
Ödön, oki. gépészmérnök, dr. Lator Géza, miniszteri osztálytanácsos 
az igazságügyminisztériumban, Lengyel János, a Centrum Hitelszövetkezet 
igazgatója, dr. Mikecz Ödön, nyíregyházai ügyvéd, a Bethlen Gábor 
Kör tb. elnöke, dr. vitéz Nagy Iván, kir. s. tanfelügyelő a kultusz
minisztérium egyetemi ügyosztályában, a Mefhosz tb. elnöke, vz'. z Oláh 
Béla, a Duna-Szövetség igazgatója, a Mefhosz v .elnöke, dr. vitéz 
Pcthö Zoltán ügyvéd, Radnóti István, a Magyar Mezőgazdasági Kiviteli 
Intézet tisztviselője, a Faluszövetség v. titkára, a keszthelyi gazdasági 
akadémiai Georgikon Kör és a budapesti Szefhe v .elnöke, Tóth Lajos 
szerkesztő, részvénytársasági titkár és dr. Mér Tibor műegyetemi magán
tanár, adjunktus, a Hungária Magyar Technikusok Egyesülete primusa. 
tanár, adjunktus, a Hungária Magyar Technikusok Egyesületének 
prioausa.

A Társaság megalakulásával egyidőben indult meg a Centrum 
Kiadóvállalat R. T. áldozatkészségéből az Uj Elet Nemzetpolitikai 
Szemle^ cimü folyóirat Antal István és vitéz Nagy Iván szerkesztésé
ben és Radnóti István kiadásában. E folyóirat hosszú évek után az első 
bátor és merész hang volt a magyar közélet arénájában és sokan figyel
tek fel az itt elhangzottakra, amiket a »háborus gcncrá; ió« soraiból a leg
jobbak mondottak cl alap hasábjain. 1927 nyaráig mintegy 20 iv terje
delemben jelent meg a folyóirat ,amikor a Centrum kénytelen volt a lap 
kiadásának finanszírozásától clállani, a munkatársak legnagyobb része 
pedig az ez év őszén meginduló Magyar Szemlének vált fiatalabb gár
dájává. c:
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szám 
első

h ílü fi.

indultak meg a Társaság aktívvá 
évek telén megala- 
Társaság vezetőivel.

Ijaitha Miklós Tarsasag kiküldöttei között, hogy 
két utóbbi szervezet tagjai bevonulnak a Társaságba és annak élére 

a hálom szervezet vezetőiből állítanak közös elnökséget. Az 1930. 
tartott rendkívüli közgyűlésen Oláh György, a 

> tagjai, Asztalos Miklós, a Bariba Miklós 
részé, Hnzly Imre pedig a Magyar Nemzetpolitikai

A belügyminiszter közben 1927 junius 
alatt jóváhagyta az egyesület alapszabályait 
elnök clr. Antal István, főtitkár pedig dr. vit^- ivu.l

az nMmri'lXvif aZ.°n.ban c*/eIőre nem fejtett ki aktív működést, mert 
az akkori közállapotok nem kedveztek a fiatalok nacionalista, de terme
sze szerűen radikális reform-mozgalmainak. Az 1930. május hó 26-án 
tartóit rendes közgyűlés szervezeti változást is hozott az egyesület életébe 
amenviben dr. Antal István lemondott az elnökségről s helyébe egyhan- 
gn-an clr. Mikecz Ödönt választotta meg a közgyűlés elnöknek.

E nyár folyamán tárgyalások : ' ' '
.ctele érdekében, így többek között az 1929—30. 
kuk Wesselényi Reform Club és a Bartha Miklós 
hogy az egy célokért küzdő és részben azonos gárdát magukba tömörítő 
szervezetek kozott bizonyos együttműködés, sőt ha lehetséges, fúzió 
jöjjön létre. A tárgyalások eredményeként 1930. október 7-én meg
állapodás jött létre a Magyar Nemzetpolitikai Társaság, a Wesselényi 
Reform Club és a 11 1 .............- -

■cl 

immár 
november hó 15-én ( 
Wesselényi Reform Club 
Társaság tekintélyes ] 
társaság nevében jelentette be ezt az elhatározást. Az uj alelnökök dA. 
Asztalos Aiiklós, Oláh György és 'Szentpály László lettek, főtitkárrá 
pedig Radnóti Istvánt választották.

Acl újjáalakult társaság december 3-án lépett a nyilvánosság elé, 
120 résztvevővel egy »reform-lakomát« rendezve, melyen Asztalos Miklós 
alelnök üdvözölte a megjelenteket, hangoztatva, hogy az uj tömörülés
ben a Bartha Miklós Társaság módszeres céltudatossága, a Wesselényi 
Reform Club nyílt bátorsága és a régi Nemzetpolitikai Társaság józan 
mérséklete kell ,hogy egyesüljön. A kö vetkező szónokok a Társaság mun- 
kaprogrammjából vetítettek elő egy-egy fejezetet. Oláh György figyel
meztetett, hogy idealizmussal és szeretettel forduljanak a kisgazda és a 
földmives ifjúság felé, mert a nemzeti érzésű intelligencia és parasztság 
összefogása biztosiihat fa. csak az igazi nemzeti fejlődést. Szentpály László 
felhívta a figyelmet az ország egyik rákfenéjévé nőtt kartelprobléma 
titokzatos szövedékére .mellyel a Társaságnak behatóan kell foglalkozni. 
János Áron a hitbizománvi reform mielőbbi megvalósításának szükséges- 
ségét hangoztatta. Czakó István sürgette a hasonló külföldi mozgalmak
kal való érintkezés felvételét. Kerék Mihály szerint a Társaságnak a 
Telepítés problémájával kell mielőbb foglalkozni. Vitéz Nagy Iván rámu
tatott az elszakított területen élő magyar kisebbségek problémáival való 
foglalkozás fontosságára és sürgette a nem-magyar nemzetiségek veze
tőivel való érintkezés felvételét. Gesztelyi-Nagy László az agrárkérdések 
komoly megvitatásának fórumául szeretné látni a Társaságot. Miután 
Radnóti István főtitkár a Társaság munkaprogramrriját ismertette, 
Roncz János, az Orsz .Jegyzőegyesület elnöke az idősebb generációk 
nevében üdvözölte a magyar poshadásban friss levegőt jelentő, újjá-
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szervezett Társaságot. Nagy Ferenc bissei kisgazda köszönte meg ezután 
azt, hogy a Társaság annyira szivén kívánja viselni a magyar föld 
népének problémáit. Végül Kovács Imre és Antal Dezső sürgették még 
a Társaság minél aktívabb működésének haladéktalan megindítását.

Az első előadást december io-én Ecllhardt Tibor országgyűlési 
képviselő mondotta »az uj nemzedék feladatairól^ Hatalmas erejű 
ecsetvonásokkal vázolta meg a háborús generáció kötelességeit a nem
zettel szemben kulturális, gazdasági és politikai téren. »Ti, harmincéve
sek, vagytok a nemzeti ideálok önzetlen harcosai — mondotta és 
a nemzetnek szüksége van arra, hogy szellemetek belekapcsolódjék a 
nemzet életébe és a Ti felfogástok töltse el az aszottlelk.il öregeknek 
lelkét, akik nem méltók már, hogy ezt a nemzetet a feltámadás utján 
tovább vezessék.^ Az előadáshoz Pataky Mária, padányi Gulyás Jenő, 
Asztalos Miklós, Tarcsay Pál, padányi Gulyás Béla és 
szólották hozzá .

December 28-án megtartotta a Társaság első vidéki
Nyíregyházán, a városháza nagytermében, Bencs Kálmán polgármester,, 
sok városi vezetőember, egész sereg kisgazda és a város fiatal intelli
genciájának szinc-java előtt. A Társaság programmját Mikecz Ödön 
elnök, Asztalos Miklós, Oláh György alclnökök, Gesztelyi-Nagy László 
és Radnóti István ismertették. Az előadásokhoz elsőnek Baláss József 
kisgazda szólt hozzá. Bukoviiiszky József kisgazda is örömmel üdvözölte 
a fiatal intelligencia megmozdulását a gazdatársadalom érdekében. Ke
rék Mihály és padányi Gulyás Jenő szólaltak fel még a 
készéről.

1931. január 16-án MöizLer Károly tartott előadást: 
földbirtokok hasznosítása és a kisbéried rendszer reformjax

zászlóbontását

Társaság

»A városi 
címmel, a 

szegedi kisbérlők akkor éppen aktuális sérelmeit is szóvá téve. A kifej
lődött vitát érdekessé tette ,hogy azon Kecskemét város gazdasági ta
nácsnoka, Nippold János, a szegedi földbérlő szövetkezet igazgatója, 
Denhof Antal, kultuszminisztériumi osztálytanácsos és Oláh György is 
résztvettek. — Január 23-án Antal Dezső építészmérnök, a Széfbe volt 
elnöke, tartott vetített képes élvezetes előadást »A magyar építészet 
problémái:: címmel, melyhez a magyar építésztársadalom kiválóságai 
közül Höpfncr Guido és Torockai-W’iegand Ede is felszólaltak. — 
Március 27-én Acsay László, a Mefhosz volt elnöke, »A szellemi műm 
kanélküliségről és az álláshalmozásról« szólt, ismertetve a diákszerveze
tek keretében megindított mozgalom célkitűzését és addigi eredményeit. 
Április 10-én újból Eckhardt Tibor tartott nagy feltűnést keltő előadást 
a német-osztrák vámunióról, melynek kapcsán sürgette Magyarország 
pozitív irányú állásfoglalását. A két estén át tartott vitában publicistáink 
legjava vett részt Pethö Sándor, vitéz Bajcsi-Zsiliitszky Endre és Ajtay 
József vezetésével, immár másodszor állítva a Társaságot aktuális problé
mákkal való foglalkozása révén a közéidieklődés központjába. - - 
Április 17-én Kászotiyi Ferenc, abaujszántói főszolgabíró, a Becsben 
megjelent Die Rassenverwandschaft dér Donauvölker szerzője, »A nem
zetiségi elv csődje« címmel tartott széleskörű vitára okot adó előadást, 
melyhez Elcyer Jakab, nyug, miniszter, a magyarországi német: ég veze- Ö •

aszottlelk.il
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lője, Pechány Adolf dr., a magyarországi tótok kormánybiztosa, Mé- 
hcly Lajos, egyetemi tanár, Bartucz iLajos egyetemi magántanár* 
Albrecht Ferenc dr., ügyvéd és Surányi Lajos volt prágai magyar kép
viselő szólották hozzá. — Május i-én Moravek Endre dr., egyetemi 
könyvtártiszt, a Fefhe volt elnöke »Csehszlovákia és a pánszlávizmus* 
címmel értekezett, nagy történelmi keretbe helyezve el a cseh sikerek 
rugóinak mcgokolását. A vitában többek között Ölvedy László és 
Gogolák Lajos vettek részt. — Május 12-én Egyed István egyetemi 
tanár vezette be »A Szent korona elmélete és az uj magyar történetírás* 
kérdéséről megrendezett nagyszabású vitát, melyre Eckhardt Ferenc 
budapesti jogtörténeti professzornak a Magyar Szemle kiadásában meg
jelent tanulmánya szolgáltatott alkalmat; a vitaest résztvevői Erdélyi 
László, szegedi egyetemi tanár, Luttor János budapesti egyetemi magán
tanár, Miskolczy Ágost h. főügyész, Polonyi Dezső, Asztalos Miklós, Szalay 
Béla és Gogolák Lajos voltak. — Május 21-én Czakó István a külügyi 
bizottság keretében vitaestet rendezett a Népszövetségi Ligák Nemzetközi 
Uniójának Budapesten tartott XV. közgyűlése alkalmából felmerült 
olyan kérdésekről, amelyek a magyar közvéleményt közelebbről érde
kelték.
László és Ajtay Gábor ismertették.

A _ _ .
ütőerén s a nap-nap után felmerült aktuális problémákról sietett tag
jait tájékoztatni s áll ás foglal ás át a nemzeti közvélemény részére meg
fogalmazva, annak köztudatba való vitelét szorgalmazni.

Az év folyamán a külpolitikai (elnök: Czakó István), a nemzeti 
pz/éz Nagy Iván) és az agrárpolitikai szakosztály 

tevékeny működést, mely utóbbi Kerék Mihály 
egy nagyszabású 
azonban, sajnos, 

Az egyes problémákat Czakó István, vitéz Nagy Iván, Weninger

Társaság vezetősége tehát rajta tartotta kezét a nemzeti élet 
s a

év folyamán 
kisebbségi (elnök: 
fejtettek ki különösen 
osztály el nők kezdésére 
is tervbe vette, amit 
részéről elgáncsoltak.

A tavasz folyamán Radnóti István kénytelen volt főtitkári tisztsé
géről lemondani; helyébe a választmány 
Lajost bízta meg a főtitkári teendők ellátásával, a junius 15-en tartóit 
rendes évi közgyűlés pedig' két evre főtitkári a választotta.

Az őszi működést szeptember 23-án egy nagyobb társasvacsora 
vezette be, melyen az országgyűlés fiatalabb tagjai közül Eckh.jdt 
Hunyacly Ferenc gróf, Rakovszky Tibor, vitéz Baj esi-Zsilinszky Endie, 
Dinnyés Lajos, Téglássy Béla és 7 urchányi Egon vettek részt, xalamint 
IVtv's- István miniszteri tanácsos, Aday József nyug, közigazgatási bi.ó 
és Koncz János főjegyző. A vacsorán Asztalos Miklós alelnök szólott a 
Társaság munkájáról és terveiről, majd Izckhardt Iibot, Hunyady Fe
renc gróf, Téglássy Béla és Mcdriczky Andor felszólalásai hangzottak

Előadássorozatunkat október 2-án Károlyi Imre grófnak »A kapi
talista világrend válsága* cimü könyvéről rendezett vitaülés vezette be, 
melynek tételeit Acsay Tihamér ismertette. A vitában Rovng Béla, 
Bobilla Ida, Ajtay József, Rajniss Ferenc, Buday Kálmán, a második

telepítési ankét megszervezését 
annak idején külső tényezők

1931. március 13-án Tóth
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vitaülésen, pedig vitéz Bajcsi-Zsiünszky Endre és Pethö Sándor vet
tek részt. — Október 23-án Eckhardt Tibor ismertette a Társaság veze
tősége előtt nagyszabású gazdasági kibontakozási tervezetét, melyhez 
Weis István, Buday Kálmán, Bornemissza Géza, Tóth B. László és 
Rajniss Ferenc szólották hozzá. -— Október 30-án Tóth B. László »Az 
agrár kibontakozás szükségprogrammja« cimmel értekezett; Gesztetyi- 
Nagy László, Hunyady Ferenc gróf, Gnlácsy Béla, Baross Endre 
szóltak hozzá. — November 6-án Oláh György »Történclmi fordulatc 
cimmel tartott előadást, rámutatva, hogy a háború előtti ötven éves 
rendszer Európa legirreálisabb nemzetévé tette Magyarországot, mert 
egyfelől az angol konzervativizmus magasságáig próbáltunk emelkedni, 
másfelől a besszarábiai parasztproletáriátus mélységéig siilyedtíink. Sze
rinte a fiatalságnak, mely vérsejtjeiben az individualista liberalizmussal 
szemben egy kollektivebb, szociálisabb nemzeti gondolatot hoz magával, 
a nemzeti alapon álló agrárius mozgalom felé kell orientálódnia. A 
vitában Rajniss Ferenc, Virágh Pál, Rakovszky Tibor, Tildy Zoltán, 
Szentpály László és Molnár Sándor vettek részt.

November 13-án Hegedűs Vilmos »A szövetkezeti reform kérdésé«- 
ről tartott előadást, különösen a szövetkezeti körökben igen nagy érdek
lődést váltva ki. A vitát Trettina Jenő, Borbás Gáspár, Stolte-Sós Lé- 
nárd, Mcdriczky Aindor, Gyurkovics Sándlor és Soós .Gyula feíszó 
lalásai tették érdekessé. — November 20-án Ereky Károly nyug, minisz- 
»A gazdasági válság és a kibontakozás utja« cimmel nagy érdeklődéssel 
hallgatott előadást tartott, melyhez Tóth B. László, Bornemissza Géza, 
Acsay Tihamér, Podrabszky István Bereghy Lóránt és Bnd. y Kálmán 
szóltak hozzá. — November 25-én Somogyi István volt nemzetgyű
lési képviselő, gyöngyösi ügyvéd »A magyar katolicizmus uj utjai; 
cimmel vetítette a hallgatóság elé a szükségszerű reformoknak külö
nösen szociális vonratkozásait. Érdekesen szólották hozzá Katona Jenő, 
Nagy László, Dinnyés Lajos, Rajniss Ferenc és Meizl.r Károly. — 
December 4-én Rajniss Ferenc »A XX. század állama« cimmel szép 
számú közönség előtt részletezte a modern szociális állam feladatait, 
amiket még Ereky Károly, Podrabszky István, Zichy-Czikann Móric 
báró és Medriczky Andor is megvilágítottak. — December 11-én Balta 
Antal dr., a Pesti Hírlap belső munkatársa »Ifjuság az utolsó száz év 
történeté,ben« cimü előadása keltett rendkívüli érdeklődést, amikor 
vitéz Nagy Iván, Csikay Pál, Bobula Ida, Somod y István és Acsay 
László fszóltak a kérdés magyar vonatkozásairól. — Az elmúlt év 
utolsó előadását december 18-án Pongrácz Elemér dr. debreceni tör
vényszéki jegyző tartotta »A válság okai és a kibontakozás utja< cim
mel, amihez Matolcsy Mátyás, Rosslaw Nándor, Acsay Tihamér és Tóth 
Lajos adtak uj gondolatokat. '

Az 1932. év első előadását VVT/f István dr. miniszteri tanácsos
rendes tagunk »Hová? A magyar jövő utja« cimü rendkívüli érdeklődést 
keltett könyvének kritikai ismertetésével vezettük be. /)/'. vitéz Nagy 
Iván ismertette a könyv tételeit, majd Roncz János, az Orsz Jegyző
egyesület elnöke, A,csay Tihamér, Aáeizler Károly és Dinnyés Lajos 
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szólották, az egyes fejezetekhez, akiknek megjegyzéseire a szerző adta 
meg a választ.

Igen nagy sikere volt a január 14-én és 22-én rendezett »A dunai 
államok gazdasági együttmüködése« cimíi vitasorozatnak, melynek első 
előadását Gratz Gusztáv dr .nyug, külügyminiszter tartotta. Az elő
adáshoz Buclay Kálmán, Ajtay József, Podrabszky István, Medriczky 
Andor,' Runcz József, Zichy-Czikann Móric báró, Mctiiks Endre és 
Gogolák Lajos szóltak hozzá. A második est bevezető előadását Török 
Árpád, a neves kisebbségi iró tartotta, a vitában pedig Tóth Lajos, 
Machay János, valamint Flachbart Ernő és Surányi Lajos volt prágai 
képviselő vettek részt. — Február 26-án Pávay Vájná Ferenc fő
bányatanácsos, főgeológus »Magyarország természeti kincsei és azok 
kihasználása« címmel különösen Magyarország földgáz- és forróviz,-kuta
tásai tekintetében adott értékes tájékoztatást.

Március 4-én és 1 i-én az összeférhetetlenségi törvényjavaslatnak a 
parlamentben való beterjesztése kapcsán a Társaság által rendezni 
kívánt vitasorozat két első előadása zajlott le. Tlunyady Ferenc gróf 
ismertette első alkalommal a javaslatot, é.les kritikai megjegyzésekkel 
és konkrét módosításokat is javasolva. A vitában Egyed István egye
temi tanár, Petró Kálmán országgyűlési képviselő, Pálosi Ervin egri 
jogakadémiai tanár, Rajniss Ferenc, Nagy László és Meizler Károly 
vettek részt. Második alkalommal Techert Gyula dr. tagtársunk, a 
Magyarság munkatársa ismertette az összeférhetetlenség kérdését az 
európai államok alkotmányában. A vitában ez alkalommal Borsos 
Endre dr. közigizgatási bíró, Cikán-Zicliy Móric báró és Meizler 
Károly szólaltak fel. Az ankét eredményeként könyvelhetjük el a 
Társaság első kiadványának megjelenését, T echert Gyula dr. ugyanis 
gondos s kiváló készültséggel megirt, »>lz összeférhetetlenség az európai 
államok alkotmányában^ cimíi tanulmányát több mint öt iv terjedem 
lemben, mint a Társaság kiadványainak első számát jelentette meg.

Két Ízben külföldi vendégeket is fogadott a Társaság, mégpedig dr. 
Schuschnigg Kurt osztrák nemzetgyűlési képviselőt, később igazsága 
ügyi minisztert és I. Chabannes francia publicistát, az osztrák, illetve 
francia fiatalok vezetőjét.

Az uj vezetőség névsora.:
ELNÖK: Acsay Tihamér dr. ügyvéd, az Orsz. Széchényi Szövet

ség volt elnöke. ALELNÖKÖK: Máté Imre dr. miniszteri titkár 
a földművelésügyi minisztériumban, Szentpály László oki. gépészmér
nök, műszaki igazgató, a Mefhoisz tb. elnöke, Radnai Endre dr. a
nők, műszaki igazgató, a Mefhosz, tb. elnöke, Radnai Endre di. a
»Magyarság« szerkesztőjej az Orsz. Széchenyi Szövetség volt elnöke.
FŐTITKÁR: Tóth Lajos hírlapíró, részvénytársasági titkár. AZ EL
NÖKSÉG TAGJAI: Bopida Ida dr., egyetemi leányinternátusi elő
adó a kultuszminisztériumban, az Egyetemet Végzett Nők Egyesüle
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tének v. alelnöke, Czakó István dr., miniszteri s. titkár a népjóléti 
minisztériumban, az Orsz. Széchényi Szövetség v. alelnökc, Huzly 
Imre dr., főorvos, az Orvostanhallgatók Segítő Egyesületének v. el
nöke, Meizler Károly dr. ügyvéd, vitéz Nagy István dr., kir. s. tan
felügyelő a kultuszminisztérium egyetemi ügyosztályában, a Mefhosz 
tb. elnöke, Radnóti István, a Magyar Mezőgazdasági Kiviteli Intézet 
tisztviselője, Cikán-Zichy Móric br. dr.. közgazdaságtudománykari tanár
segéd, — Szakosztályelnökök és a tisztikar tagjai.

A közgyűlés után a Társaság újúlt erővel kezdte meg műkö
dését. A munka központját természetesen, mint eddig is, a heti 
rendszeres előadások alkották, melyeknek programmját Társasá
gunk igyekezett mindig időszerűen és változatosan összeállítani, 
úgy azonban, hogy a Társaság céljainak és irányzatának meg
felelően azok szervesen kiegészítettek egymást.

A közgyűlés után közvetlenül, április hó i-én társasvacsorát 
rendezett Társaságunk, amelyen dr. Asztalos Miklós válaszú
mányi tag tartott előadást »A háború utáni ifjúsági mozgalmak 
mérlege« címen. Az élvezetes előadást élénk' vita követte, amely
ben Bobula Ida, Gogolák Lajos, Magyary Kossá Aladár, Machay 
Károly, Huzly Imre, Medriczky Andor és Tomcsányi Gábor 
vettek részt.

Április 8-án dr. Fedák István tagtársunk a német nemzeti 
szocialista párt programmjáról tartott előadást.

Április hó i ;-én a Társaság meghívására dr. Vértesi Frigyes 
pécsi teológiai tanár jelent meg körünkben és »Hirdet-e a keresz
ténység korlátlan magántulajdont ?« címen igen értékes és széles 
körben feltűnést keltett előadást tartott. A vitában resztvettek: 
Rajniss Ferenc, Katona Jenő, br. Zichy Chikán Móric, dr. 
Murányi Győző.

Április 22-én Katona Jenő Petliő Sándor »Magyar Kapltó- 
liumon« című könyvét ismertette igen érdekes előadás keretében. 
Az ezt követő igen értékes vitában felszólaltak: Bállá Antal dr., 
őrgróf Pallavicini György, Máthé Elek dr., Féja Géza, br, Cikán- 
Zichy Móric, Kühnelt Leddin Erik, Ajtay József, dr., Vályi 
Félix dr., I urchányi Egon dr., Machay Károly, Ferdinándy 
László dr., Huzly Imre dr., Pethő Sándor dr.

Eckhardt libor a diplomás ifjúság elhelyezkedésének kérdé
séről tartott vacsora keretében igen értékes ismertetést. Az elő
adás után felszólaltak: Rajniss Ferenc, gróf Széchenyi György, 
vitéz dr. Nagy Iván, Magdics Imre, dr. Szilágyi László, dr. 
Murányi Győző, dr. Bűben Miklós és Nagy Mihály.

»A mezőgazdasági munkásság vergődése a gazdasági vál
ságban^ címmel az Országos Mezőgazdasági Kamara főtitkára, 
dr. Ilalacs Ágoston ismertette a magyar agrármunkásság mai 
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helyzetet. Az igen eitekes előadáson agráréletünk kitűnőségei 
közül megjelentek: Koós Mihály, Marschall Ferenc, Steuier 
György, Serban Iván es Rakovszky Tibor országgyűlési kép
viselő. Az elénk vitában Rakovszky libor, Steuer György, Hero- 
dek Sándor, Kerék Mihály és Tóth B. László vettek részt.

. A T ársaság még a múlt évben tervbe vette, hogy a meiző- 
gazdasági telepítés kérdéséről nagyobb szabású ankétet rendez. 
Az ankét megtartását ez év április hónapjában újból elhatározjt'a 
a .1 ársasag, előadói Radnóti István, Kerék Mihály dr. és Orosz 
Mihály lettek volna. Sajnos, Orosz Mihály és Kerék Mihály 
bizonyos kényszerítő okok következtében kénytelenek voltak az 
ankéttal kapcsolatban tartandó előadásaikról lemondani, úgy
hogy csak Radnóti István tartotta meg' előadását május hó 6-án 
»A mezőgazdasági telepítés Németországban* címen, vetített ké
pek kíséretében.

Mihelics Vid dr. egyetemi magántanár, szerkesztő május, 
27-én »A szocialisták agrárprogrammja« címen adott elő. Az 
előadáson a szociáldemokrata párt vezető tagjai közül is többen 
resztvettek, akik közül Kiss Jenő szólalt fel a vitában, a pro-1 
gramm eredeti elgondolásait védelmezve. A felszólalók: Radnai 
Endre, a Társaság alelnöke, Rajniss Ferenc, Zichy Chikárí 
Móric báró, Trettima Jenő, Oláh György a programúi tévedéseire 
és hiányosságaira mutattak rá.

Június 3-án Kurt Ellersnek, a németországi Hitler-párt bajor
országi kerületének kiküldött tagja meghívásunkra teaest kereté
ben »Der Nationalsocializmus« címen a párt céljairól, szerve
zetéről és eredményeiről beszélt.

üiiiüiüüHi’iiiiüiiiiniüiiiiiiüiyiiinüiiiiiHüiiiiüiíüüSüüHHüiiíjaiiiiiJ

A Nemzetpolitikai Társaság 
vidéki szervezkedései

A szegedi csoport megalakulása. 
Április 24-én mintegy húsz szegedi 
barátunk szervezési bizottságunk el
nökének értesítésére értekezletre jött 
össze, amelyen meghallgatták a 1 ár- 
saság célkitűzésére, szervezetére és 
jövőjére vonatkozó ismertetéseket, 
melyeket a bizottság elnökén kívül 
K érék Mihály, Szilágyi Lász
ló és Barna László budapesti ki
küldöttek vázoltak. A megjelentek 
lelkesedéssel határozták el, hogy be
kapcsolódnak a Társaság működésébe 
és egy bizottságot küldtek ki a he
lyi csoport megszervezésére: dr. Mé 

s z á r o s Gábor és dr. Nárai-Szabó 
István egyet, m. tanárok, dr. Lázár 
Ferenc kir. járásbiró és Halmos Ká
roly egyetemi főmérnök' vezetésével. 
A mozgalomhoz eddigi szegedi tag
jainkon kívül számosán csatlakoztak 
úgy, hogy június i-ével a húsz ala
pító a polgármesteri hivatalban már
is bejelentette a csoport működésé
nek megkezdését, melyet a központ 
örömmel vett tudomásul. Alapítók: 
dr. Mészáros Gábor és dr. Nárai Sza
bó István egyet, m. tanárok, Halmos 
Károly egyet, főmérnök, dr. Lázár 
Ferenc kir. járásbíró, Bakó László 
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ref. lelkész, dr. Réffy Ernő kir. se
gédtanfelügyelő, dr. Szabó Dénes, dr. 
Annau Ernő, ifj. Polner Ödön, dr. 
Miháltz István és dr. Vargha Zsig- 
mond tanársegédek, dr. I' ilep Ala
dár, dr. Kühacker Ferenc, dr. Strób.’ 
Ferenc, dr. Netnecskay Tivadar, dr. 
Hollósi Károly női klinikai orvosok, 
dr. Baranyai Erzsébet felügyelőtanár
nő és Göllner Károly kir. segéd
mérnök.

Szervezkedés Pécsett. Az egyete
mi városok közül Szeged után Pé
csett vette fel az érintkezést szerve
zési bizottságunk az ottani fiatal ér
telmiség képviselőivel. Dr. vitéz D u- 
z á r József egyet, ny. rk. tanár a 
gyermekklinika igazgatón és dr. 
Kari Lajos könyvkereskedő, a Mef- 
hosz pécsi csoportjának egykori elnö
ke, ígérték meg hathatós támogatá
sukat.

Kik vagyunk és mit akarunk? Ez
zel a címmel május utolsó napjaiban 
jelent meg társaságunk kiadványai
nak második száma, melyben beve
zetőül meghatároztuk mozgalmunk 
helyét a nemzeti társadalmi munká
ban és a magyar közéletben, leszö
gezve azokat az elvi szempontokat, 
melyek Társaságunk működését irá
nyítják. Részletesen ismertettük Tár
saságunk megalakulásának történetét 
és eddig kifejtett működését. Tel
jes terjedelmében közöltük a füzetben 
alapszabályainkat is és a legutolsó 
közgyűlésünkön megválasztott tiszti
kar névsorát. A füzetből 1000 pél
dányt ingyen küldöttünk szét tag
jainknak és új tagul ajánlott bará
tainknak. Érdeklődőknek 20 filléres 
póstabélyeg beküldése ellenében tit
kárságunk a füzetet megküldi.

A képviselői összeférhetetlenség kér
dése a. Nemzeipolitikai Társaságban

Társaságunk annál az elszántságá
nál fogva, amellyel a közgondolko
dás egyetemes megtisztulását keresi 
beható figyelmet szentelt a képvise
lői összeférhetetlenség időszerűvé vált 
reformjának is, elsőnek tűzve azt ki 
4-én és 11-én megtartott vitaesték 
lefolyásáról a Társaság működésének 
általános ismertetésében számolunk 
ankétszerű megbeszélésre. A március 
be. Mint ott részletezzük H u n y a d y 
Ferenc gróf nagyértékű bevezető elő
adásán és a jelen volt jogász-előkelő
ségek, valamint országgyűlési kép
viselők hozzászólásán kívül tagjaink 
is nagy felkészültséggel vettek részt 
e vitában, élükön dr. T cehe rt Gyu
lával, akinek »Az összeférhetetlenség 
az európai államok alkotmányában« 
cíímű alapvető forrásmunkája is a 
Társaság kiadványaként jelent, meg. 
Rajta kíívül a szóbeli vitatkozáson 
túl még dr. Heller Kornél és dr. 
"agy László ügyvéd tagtársaink dol

goztak ki tételes formában módosíí- 
tá-i javaslatokat az eredeti törvény- 
javaslattal szemben.

Dr. Ileller Kornél sok egyéb kö
zött javasolta a 3. §. oly kiegészülé
sét, hogy a képviselői minőség meg
szűnése esetén a volt köztisztviselők 
kívánságukra feltétlenül visszaveen- 
dők legyenek közszolgálatba,mert az 
ettől eltérő fakultatív állapot

lehetővé teszi az egyénenkinti 
elbírálást

s íígy a mandátum gyakorlása alatt 
fokozza a kormánytól való függősé
get. Rámutatott többhelyen is, hogy 
az összeférhetetlenség megállapíítása 
esetére

nincsenek világosan megjelölve t 
szankciók, ami szinte komolyta

lanná teheti a törvényt.
Számos helyen megvilágíította azo

kat a hézagokat, amelyeket a -zöve 



gezés jóvoltából kibúvónak lehet fel
felhasználni. így l agvon rugalmas an
nak megállapítása, hogy a képvise
lő igazga'ó-á i pozícióját nem »egye- 
cliil az országgyűlé i tagságára való 
tekintettel nyertc« llgvanilyen bi
zonytalan annak ellenőrzése, hogy va
lamely kedvezményt, hasznotbajtó jo
got »nz eljárt hatóság kcdvezése« 
folytán élvez. Teljességgel kijátszha
tó az is, hogy oly pénzintézeteknél, 
amelyeknél képvi c’ő érdekelve van, 
’Hami pénzeket csak »idciglenescn« 
lehet elhelyezni.

Indítványozta, hogv nyilvánítassék 
összeférhetetlennek minden olyan vál
lalatnál való eljárás, amely legalább 
felerészben az állam tulajdonában áll. 
Az ügy véd-képviselő azokban az 
ügyekben is, amelyek legfelsőbb fo
kon közigazgatási biróság elé tartóz 
nak, csak ezen fórum előtt járhasson 
el, mert a közbenső közigazgatási 
hatóságoknál elért kedvező döntés 
esetén a fél úgyse viszi az ügyet az 
említett bírói fotum elé. Végül ösz- 
szcférhetcllenséget kívánna megálla
pítani azokra a képvselőkre nézve 
i' , hogy ez végeredményében hasonló 
helyzet, mintha saját személyükből) 
is, akik csődbejutott vállalatnak igaz
gatósági tagjai, abból kiindulva, hogy 
ez végeredményében hasonló helvzet, 
mintha saját személyükben kerül
nének csődbe.

Kzenki ii! még jogtechnikai szem
pontból is több hiányra és ellentmon
dásra hívta fel a figyelmet.

Dr. Nagy I,ászló az é clcmbcli 
intézkedések körében szintén ponto
sabb meghatározásokat javasol, az 
ügyvéd-képvise’őket pedig speciálisan 
az adócsalási ügyekben való eljárás
tól óhajtja eltiltani.

Módosításának súlypontját azonban 
az eljárási részre helyezi, tudva azt, 
hogy a törvény hatása alkalmazásá
nak komolyságán múlik. Az eredeti 
törvényjava-la'tói abban tér el, hogy 
az összeférhetetlenségi bíróság 3Otag- 
ja közül csupán 12-őt jelölne ki a 
képviselőház elnöke, 6-ot a felsőház 

3"*

elnöke, míg a többiek szemé
lye kötött: nevezetesen tagjai len
nének a bíróságnak a felsőházban 
helyet foglaló legmagasabb rangú hí 
rák, ezenkívül a kúria és a közigaz
gatás biróság 3-3 rangidős tanács 
elnöke. Konkrét esetben a tanács 3 
képviselőből, 2 főrendből és 1 bí
rói tagból alakulna, akiket kisorsol
nak.

Az elnök mindig va«v a kúria 
vajfy a közigazgatási biróság el 
nöke volna, mig előadója az 

egyetlen bírói tag.
Rendszerének alapgondolata az, 

hogy az elnök és előadó személyé
ben

a jogi szakszerűség biztosítva 
volna, anélkül, hogy ugyanakkor 
a bírói befolyás túlnyomó lenne.

F.z nem volna kívánatos a jogi gon
dolkodás sokszor veszedelmes berev- 
miatt, ami a bírói gyakorlatban gyak
ran nyilvánul meg

és a szabadabb szellemű tör
vénymagyarázatnak kerékkötője.
Az eljárás fogható biztosítékait az 

egész vonalon keresi. így indítvá
nyozza, hogy önbejelentésnél hivatal
ból kelljen a bizonyítékok megszer
zéséről gondoskodni, pénzbüntetés ki
szabása esetén pedig az kiterjedhet 
magára a vállalatra is, amely minisz
ternek vagy ál’am titkárnak ál’á'a 
megszűnte u*án 5 esztendőn belül ál
lást nyújt, miután annakidején tőle 
szerződést kapott.

Reméljük, hegy azok a törvény
hozók, akiknek e teljesen szabatos 
szövegezésbe foglalt javaslatokat ;p 
adtuk, ígéretükhöz híven valóban ér
vényesíteni törekedtek belőle mind 
azt, amit legjobb meggyőződésük és 
lelkiismeretük szerint maguk is he
lyesnek ismertek fel.

Tekintettel arra, hogy e törvény 
még mindig nincs megvalósítva, vár
ható, hogy munkatársaink javaslatait 
a továbbiakban is figyelembe vesz 
szűk.



40

FIGYELŐ

A nemzeti szocializmusról
Századunk harmincas-negyvenes 

évei — azt hiszem, nem nehéz ezt 
megjövendölni, — azok az eszten
dők lesznek, amelyekben az egész 
világ politikai és társadalmi struk
túrájának képe alapos változáson 
megy át. Gondolatok, eszmék, töb
bé kevésbé doktriner alapon álló 
teóriák, melyek egy új társadalmi 
rend körvonalait voltak hivatva 
megrajzolni, már évtizedekkel eze
lőtt éltek az emberiség köztudatá
ban. Ezek azonban bármily hatal
mas elteriedtségnek örvendettek is, 
sőt politikái átütő erővel rendel
keztek, mégis többé-kevésbé ve- 
gyülékci voltak a professzori teó
riáknak és az azokból hasznothúz- 
mi akaró, azok tudományos meg
állapításait a gyakorlati demagó
giában lerántó napi politikusok ol
csó fogásainak. Az individuális li
beralizmus, a szabad versenyen 
alapuló kapitalizmus rendszere 
ma szemmelláthatóan gyöngül és 
pusztán csak egy többé-kevésbé ál
lamilag védett indusztrializmus és 
bankrendszerben tudja tengetni lé
tét. Világos tehát mindenki előtt, 
hogy( a múltban még olv nagy erő
ivel ‘bíró politikai jelszavak ma 
mindinkább érzik magukon a kor
nak súlyát és válnak alkalmatla
nokká arra, hogy a máinak akár 
konzervatív, akár radikális beállí
tottságú embere ezek gondolatkö
rén belül találja meg vágyainak, 
célkitűzéseinek kielégítését.

Nagy figyelmet kell tehát for
dítani és teljesen különleges érték
ítélettel kezelni azokat az irányza

tokat, amelyek a nemzeti érzésnek 
lés a kollektív gazdasági berendez
kedésnek szintéziséből jöttek’ létre 
egymástól elszigetelve és időrend
ben is különbözve jelentkezve mé
gis számos rokonvonást mutattak 
fel. Olaszországban, Németország
ban, talán bizonyos mértékig 
Lengyelországban és Törökország
ban is, egész speciális államrendi 
alakulásokat hoztak létre, amelye
ket nagy t^vedps' vplna egyes em
berek egyéni cselekedeteihez köt
ni. A nemzeti szocialista irányza- 
zatok (mert őzzel a jelzővel, azt 
hiszem, valamennyit meg lehet 
határozni) keletkezésükben kétség
kívül két komponensre vezethetők 
vissza. Az egyik a világháború 
után előállott zavaros politikai 
Ihelyzet, a másik pedig a világgaz
daságnak mindinkább erősödő krí
zise. Olaszország fascizmusa, 
amely a legelső nemzeti szociális- 
ta irányzat, Mussolini inviduá- 
1 is egyéniségéből sokat visel magán 
és talán leginkább tekinthető egyé
ni műnek. Nem kétséges, hogy az 
ő államalkotása sokáig mint példa 
fog állani a hasonló tendenciák 
reprezentánsai előtt. A nemzeti 
diktatúrával mint a nacionalizmus 
egészségtelen kinövésével találko
zunk I< e m á 1 Törökországában, 
ahol azonban inkább árnyoldalait 
látjuk ennek az irányzatnak, mert 
jól jegyezzük meg, a diktatúra csak 
egyik átmeneti és semmiképpen 
sem szükség szerű jelenségét képe
zi. Az a benyomásom, hogy ma
guk a szobanlévő irányzatok hívei
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csupán mint a többé-kevésbé mú
ló rosszal számolnak. Lengyelor
szágban Pilsudsky marsallnak lá
tens diktatúrája szintén csak kez
detleges jelenségét mutatja a mo
dern nacionalista irányzatnak. Ez
zel szemben Németországban a 
nemzeti szocializmus kialakulását 
az individuális behatásoktól lég
mentesebben szemlélhetjük és így 
leginkább erre az országra kell for
dítanunk érdeklődésünket. A nem
zeti szocialista mozgalmak kialakí
tására ható és általam már fen
tebb említett két komponens egy
forma erővel érvényesült a hit - 
lerizmus kifejlődésében, míg az 
előbb említetteknél a nemzeti szo
cialista diktatúra inkább a politi
kai helyzetből kifolyólag jött lét
re. Németországban a gazdasági 
és politikai helyzet együttesen 
szülte és táplálta a hitlerizmust, 
amely ott nem egy liberális kapi- 
talisztikus államhatalmat, avagy 
pusztán cElak egy demokratikus 
parlamentet akar megdönteni, hogy 
helyébe szociális szellemű kor
mányzatot és nemzeti diktatúrát 
léptessen, hanem ellenkezőleg egy 
szociálista irányzatú pacifista ál
lamhatalmat akar, annak szociális 
jellegét érvényben tartva, aktivis
ta nacionalistává átformálni. Az 
osztályharcot osztályöntudattá
akarja ez az irányzat lemérsékelni, 
amelyben a nacionalizmus volna az 
átfogó kapocs az egyes ellenzékek 
érdeke között. Ez a törekvés szo
ros kapcsolatban van a gazdasági 
élet jelenleg megbolygatott helyze
tével, midőn az autarchiára való 
törekvések a gazdasági életben 
mind nagyobb erővel törnek előre 
és az európai politika minden nem
zeti szocialista alapon álló vezér
alakja ennek minél tökéletesebb 

megvalósításán dolgozik, sőt S t a- 
1 in Oroszországának gazdasági po
litikájában is mind több és több 
autarchisztikus vonást lehet felfe
dezni. Vessük fel most azonban a 
kérdést, vájjon a nemzeti szocia
lizmus. törekvésében megtalálható- 
e az a kultúráiig és szociális vég
cél, amelyről feltételezhetjük, hogy 
hosszabb időre meg tudja adni a 
világ kultúrnemzetei számára a 
nyugalmi helyzetet. Nem hiszem, 
hogy a nemzeti szocializmus átme
neti jelenségnél mélyrehatóbb 
eredményeket tudjon elérni az eu
rópai kúltúra kialakításánál, mivel 
magán viseli a reakciónak bélye
gét olyan értelemben, hogy ez a 
nemzeti érzés elfojtása és az állam
kapitalizmusok kölcsönös behatá
sa folytán előállott helyzet gyors 
felszámolását követeli, helyébe ál
lítva gazdasági téren a teljes au- 
tarchiát, szellemi téren pedig a kul
turális, vallási, politikai naciona
lizmust. Kétségtelen, hogy a mai 
megbolygatott gazdasági rend a kis 
egzisztenciák elesettségét, a mun
kanélküliséget, az elproletárizáló- 
dást vonják maguk után és így 
szociális állami berendezkedések
re mindinkább égetően szükség 
van. Ennek a két eszmekörnek 
összekapcsolása azonban nem ele
gendő arra, hogy a t ársadalom és 
a kultúra válságát rövid utón meg
oldani képes legyen. Ehhez na
gyobb, a pillanatnyi szükséglete
ken felülálló eszmékre van szük
ség: nézetein szerint a modern ke
resztény szociális gondolat az az 
eszmekor, amelyben a világ kul- 
turnemzetei megtalálnák a nyugal
mi bázist, melyre oly régóta az 
koznak.

báró Cikán Zichy Móric dr.
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Techert Gyuladr.: Törvény hozói össze
férhetetlenség az európai államokban

bár ez a Tanulmány mindenkor 
aktuális lesz ameddig a parlamenta
rizmus is életben marad, mégis so
ha jobbkor nem jelenhetett volna m< g 
mint most, amikor a magyar törvény
hozás is hozzákezd egy szigorúbb 
tárgyalásához. A könyv nagyobb 
részben az európai államokban je
lenleg érvényben lévő ö szeférhelet- 
lenségi törvényeknek frappáns és 
könnyen olvasható ismertetése. Ez 
az összeállítás nemcsak a magyar 
de a külföldi közjogi irodalomban is 
hézagpótló munka. Azonban még en
nél a résznél is talán értékesebb a 
bevezető tanulmány, amelyben nagy 
tudással, széles olvasottsággal és li
nóm szellemességgel adja Techert 
Gyula dr. az inkompatibilitás fogai 
mát és azokat az összehasonlító jog 
elveket, amelyeken (az ,európai lálla 
mok összeférhetetlenségi törvényei 
menteki kenesztül ,az utolsó 'ötven 
év jogfejlődése Jalatt, ‘Sorra jveszi 
a közhivatali, a közszállítási, a gaz
daságii és *alz ,‘agyvédi tösszeférhe 
tétlenség eseteit 'és arra az igazság
ra jut, hogy »az ideális összeférhetet
lenségi törvénynek t ulajdonképpen 
csak egy szakaszból kellene állania: 
a törvényhozónak sohasem szalad 
olyan helyzetbe kerülnie, amelyben 
a közérdeket áldozatul adhatja oda 
más érdekeknek. A külföldi államok 
összeférhetetlenségi törvényei mind 
sokkal kisebb terjedelműek a ma
gyar javaslatnál, mégis sokkal szigo
rúbb és kényesebb rendelkezéseket 
tartalmaznak. Ép azért, mert a ma
gyar javaslat taxativ rendelkezései a 
iok kivétel megállapításával itt is, ott 
is lehetőséget adnak a törvény inten
cióinak kijátszására, kellene a szer
ző véleménye szerint különöskép át
ruházni az összeférhetetlenségi esetek 
Len való bíráskodást a parlamenttől 
független bíróságra. A tanulmány 
megállapítja, hogy bár a mostani ja 
vaslat a bíráskodás tekintetében fel 
tétlen haladást mutat az 1901. XXIV. 
törvénnyel szemben, az új »ország-

gyütési összeférhetetlenségi bíróság 
telállítása még mindig azt jelenti, 
hogy a palamenti élet legkényesebb 
kérdésében való döntés a mindenko i 
többségi párt kezébe lesz letéve. 
Techert Gyula dr. könyve, melyhez 
iiunyady Ferenc gróf írt előszót, a 
Magyar N emzetpolitikai Társaság 
könyveinek első köteleként jelent 
meg. Ennek a körülménynek nagy je
lentősége van, mert ez a könyv an
nak a liatal magyar generációnak a 
megnyilatkozása, amely nemcsak azt 
a jogot, hogy a maga részéről szin
tén véleményt nyilvánítson olyan ké
nyes és a nemzet szempontjából olyan 
fontos közéleti problémákban, mint 
amilyen pár excellence a törvényho
zás tisztasága és függetlensége, ha 
nem ezt elsősorban azért teszi, mert 
őszintén érzi, hogy benne még tün
dén egyéb befolyástól függetlenül 
vannak meg azok a pszicl ikai és mo
rális tényezők, amelyek garantálni 
tudják az ilyen kérdések rendezésé
nél a magasabb nemzeti szempon
tok tiszta érvényesülését. Amikor 
Techert Gyula dr. nemcsak kritikát 
mond az összeférhetetlenségi törvény 
javaslat sebezhető pontjairól, hanem 
emellett lelkiismeretes és tiszta ké
pet ad a külföldi joganyagról és ami 
kor őszinte kiitikája a Magyar Nem
zetpolitikai Társaság neve alatt mint 
legelső bírálat jelent meg a javaslat 
felett az egész ország nyilvánossága 
előtt, tikkor elősegítette azt, hogy a 
javaslat későbbi tárgyalásainál érvé
nyesüljenek azok az elvek és szem 
pontok, amelyekért ti Nemzetpolitikai 
Társaság küzd és amelyeket feltétle
nül megkíván az új magyar összefér
hetetlenségi törvényben.

Techert Gyula dr. ízléses kiállí
tású könyve alapos bibliográfiát is 
ad és 4 pengőért kapható minden 
könyvkereskedésben. A Nemzetpoli
tikai Társaság tagjai, amennyiben a 
Társaság útján rendelik a könyvet, 
20% kedvezményben részesülnek.

(RJ
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Budapest, VIII., Szentkirályi-utca io. I. emelet (Pátria Klub) 
Telefon: 38—3—27.

A Társaság hivatalos órái: hétfőn, szerdán, pénteken, délután 6—8 óra 
között.

Előadások rendszerint péntek este 1/29 órakor — Kittbeste hétfőn 7—9 
óra között.

Tagdíj évi 10 pengő.
Fizethető a Centrum Hitelszövetkezet (Budapest, IX,. FerencJ-körutJ 

38.) 53.336. sz. csekkszámlájára.

TAGFELVÉTEL.
A rendes tagul való felvételhez 2 választmányi tag ajánlása szük

séges. Aki a Társaság tagja óhajt lenni, a klubnapokon vagy az elő
adások alkalmával a főtitkárnál jelentkezzék, — a meghívást kérő 
nyomtatványt 2 választmányi tagnak kell aláírni és a jelentkezőt 
ajánlani. Vidéki barátaink egy lapon kórjenek meghívást, hivatkozva 
két választmányi tag ismerősükre.

VENDÉGTAGSÁG.
Azokra a barátainkra tekintettel, akik a mai nehéz viszonyok között 

a rendes tagsági dijat megfizetni nem tudják, de a Társaság mükö- 
désébe mégis bele akarnak kapcsolódni, vendégtagságot rendszere
sítettünk. o '

Vendég tagok évi 2 pengőt fizetnek, ennek elleniben a Társaság 
előadásaira rendszeresen meghívót kapnak.

A Magyar Nemzetpolitikai Társaság Kiadványai
1. szám 

TECHERT GYULA dr.

A törvényhozói összeférhetetlenség 
az európai államok alkotmányában 

Kapható minden könyvkereskedésben
TÁRSASÁGUNK TAGJAI A PÁTRIA-KLUB RUHATÁROSÁNÁL

20% kedvezménnyel 3.20 pengőért kaphatják
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