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KORBÁN

K ÉT ÉV, 1941 és 1942 szellem i term ését két hatalm as kötetben, több
m int ezeroldalon bocsátotta közre Ravasz László, a Dunam elléki
Reform átus Egyházkerület p üsp öke.1 Legújabb m űvének bibliai

eredetű cím ét az előszóban sajátm aga m agyarázza m eg: A korbán — távoli
rokonságban az ókori görög világnak szintén szakrális jellegű chorégiájá-
val — tem p lom i ajándék volt, am it a hívő „tékozolva és boldogan“ az
oltárra tett. „Oltárra teszem  én is szegényes m űvem et, — halljuk tőle a két
kötet előszavában — de benne m agam at, egészen és boldogan.“ A kor-
bán lényegét m agyarázza Ravasz László egyik, lelkészszentelésen m ondott
beszédében is: A korbán Istennek átadott ajándék. A korbánhoz —
az Ószövetség felfogása szerint —  akár étel, akár ital, állat, term ény, föld,
em ber, senkinek sincs joga, csak Istennek. De Jézus m egfordította az
ószövetségi gondolatot és azt hirdette, hogy „am i Istené, az m indenkié
és csak az lehet szent, am i a szeretet szolgálatában áll“. Így m agyarázza
m eg a gyülekezeteikbe induló fiatal lelkip ásztoroknak, hogy „a p ásztori
élet csak felajánlott élet lehet.“

Ravasz László új köteteinek is leglényegesebb tulajdonsága, hogy
egyetlen kivételtől eltekintve, az ezer oldalon egyetlen olyan sort vagy
oldalt sem  találhatunk, am ely azután, hogy kézirat volt és azelőtt, hogy
nyom tatott betű lett, közben élőszóban el ne hangzott volna tem p lom i
szószéken, előadói em elvényen, ünnep i lakom a fehér asztala m ellett
vagy a rádió m ikrofonja előtt. Az im ént em lített kivétel egy levél részlete,
am elyet Ravasz László betegágyából Teleki Pál m iniszterelnökhöz írt
1940 szep tem ber 8-án, Észak-Erdély felszabadulásának nap jaiban.

Ez a betegágyból írott levél Ravasz Lászlóban annyi nem zetp olitikai
bölcseséget és tisztánlátást m utat, am it bárm ely felelős helyre került
állam férfiú is m egirigyelhetne tőle. Alap tétele: Erdély társadalm ának
alkati egyensúlyát m egváltoztatni nem  szabad, világosan és ösztönösen
m egérti az erdélyi kérdés lényegét. Milyen bölcsen és m ilyen tiszta ítélettel
látja, hogy Erdélyben a m agyar és a rom án nép  között nincs lényegesebb
érzelm i ellentét, csak értelm ük áll egym ással szem ben, m ert a p olitikában
egym ással szem bekerültek. A vonzódás term észetes adottság, az idegen-
kedést kívülről kényszerítették rájuk vagy nevelték beléjük. A szászokkal
fordítva áll a dolog, m ert az érzelm i távolság igen nagy, m ajdnem  át-
hidalhatatlan és itt inkább a két nép  értelm isége találkozhatnék. Ravasz
László az erdélyi életm odorban sok rugalm asságot és egyensúlyt vesz
észre. Különösen fontos ez a nem zetiségi kérdés vezetésénél. A helyes
nem zetiségi p olitika m egválasztására és gyakorlati m egvalósítására
sokkal alkalm asabb a három  erdélyi nem zet: a m agyar, a rom án és a
szász, különösen annak fiatalabb nem zedéke. A nem zetiségi kérdés keze-
lésében Csonka-Magyarország gondolkodásm ódja a trianoni évek alatt
m erevvé és egyoldalúvá vált.

1 Ravasz László: Korbán. Beszédek, írások. Két kötet, Franklin Társulat
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Ravasz László a közigazgatás kérdéseiben m ár a felszabadulás p illa-
natában tisztán látta a később bekövetkezett bajokat és jóslatai így egy
kicsit Cassandra-sorsra jutottak. Mennyivel jobb lett volna, ha a m agyar
korm ányzat m egfogadta volna a jó tanácsot: Erdély igazgassa önm agát.
Nagyszerűen jellem zi néhány szóval, hogy m i volt Erdélyben a húszéves
rom án fennhatóság alatt. A húsz évig tartó balkáni közigazgatás azt jelen-
tette, hogy rendes úton sem m it nem  lehetett elérni, vesztegetéssel m indent,
ham ar. Aki nem  sajnálta a p énzt, azt gyönyörűen kiszolgálták. Ezzel
szem ben a m agyar adm inisztráció becsületes, kissé gőgös és m ég abból
a világból őrzött m eg lelki hagyom ányokat, am ikor az igazgatás földesúri
tevékenység, p atriarchális hatalom  gyakorlása volt, p edig m a az adm iniszt-
ráció kiszolgálás.

Az erdélyi em ber p olitikai gondolkodásának látszólagos ellent-
m ondásait Ravasz László azzal m agyarázza, hogy Erdély egyrészt m indig
szabadelvűbb volt, m int az anyaország, m ásrészt nem  m ent át két forra-
dalom  szörnyű következm ényein. Ezért tesz szem élyes tanulságot arról,
hogy a rom án uralom  első esztendejében, 1919 nyarán, Erdélyben a leg-
izzóbb m agyarok várták a vörös hadsereget, am elyről csak azt tudták,
hogy m agyar és szabadulást visz. Ezért történhetik m eg Erdélyben, hogy
lehet valaki elm életben dem okrata vagy liberális gondolkozású és em ellett a
gyakorlatban ultra-nacionalista; lehet valaki m ég szabadkőm űves is s em el-
lett annyira gyökeresen m agyar és keresztény, m int akár egy m agyar p üsp ök.
De azért látja az érem  m ásik oldalát is és nyom ban hozzáteszi: Erdélynek
nincs igaza, m ikor liberális szólam okat hangoztat és helytelenül cselekedtek
az erdélyi férfiak, m ikor szabadkőm űves p áholyokba belép tek. Ugyanilyen
p olitikai józansággal foglal állást Ravasz László a transzilvanizm us szűk
látókörű és helyi hazafisága ellen. Ellenszerül azt ajánlja, hogy a Király-
hágón át szakadatlanul járjon a jövő-m enők serege, „de fontosabb, hogy
ők jöjjenek atyafilátogatóba, m int hogy a m i em bereink tóduljanak oda ...“
Az angol m ondás tréfásan „boltról beszélés“-nek — talking shop  —
nevezi, am ikor valaki a beszéd tárgyát állandóan olyan dolgokra tereli,
am elyek hivatása révén hozzá legközelebb állanak. Így van Ravasz László
Erdéllyel. Erdély van legközelebb a hitéhez, Erdély földjét, nép ét, lelkét
ism eri legjobban., A „korbán“ m ásodik kötetében, am ely a nem  közvet-
lenül egyházi vonatkozású beszédei és írásai gyűjtem ényét tartalm azza,
a m ár idézett levélen kívül három  erdélyi vonatkozású tanulm ányát találjuk:
egyet Erdélynek a m agyar kultúrában elfoglalt szerep éről, egyet az erdélyi
irodalom  m agyarságáról, azonkívül m egem lékezést a visszatérés első
évfordulóján.

Az utóbbi beszédnek m inden szaván érzik, hogy annak, aki elm ondta,
a szíve legm élyéről fakadt:

Em lékszünk, ugyebár, m ilyen különös érzés volt, am ikor a vágy
m egvalósult, a lehetetlen valóra vált, egyénileg is életünk legnagyobb
öröm ét, nem zeti m i voltunk egyik döntő esem ényében éltük át. Lehetünk
boldogok esküvőkor, gyerm ekeink bölcsőjénél, m egnyert csaták és
elért eredm ények orm án, legboldogabbak életünkben m égis akkor vol-
tunk, am ikor a m agyar advent karácsonyra fordult. Mutassak-e rá
ezzel kap csolatban, hogy az élet fő tartalm a nem  az egyéni sorsban,
hanem  a közösségben rejlik; m utassak-e rá arra, hogy legnagyobb
öröm eink, legm élyebb érzéseink, énünk legboldogabb kitágulásai csak
közösségi életünk változásaiban érhetők el. Milyen kicsiny lett egy-
szerre egész egyéni világunk, szerelm ünk, becsvágyunk, anyagi és
erkölcsi eredm ényeink, p anaszaink és kényelem érzetünk ahhoz kép est,
am it a kolozsvári bevonuláskor éreztünk, volt am i felforralta a vérünket,
m ikor székely atyánkfiai szakadozottan, sírva, a szent öröm től szinte
szűkölve, m egp róbálták szabadon énekelni a Him nuszt ...
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Szavaiban nincs ott az „úgy-e m egm ondtam ” szem rehányása, a m eg
nem  fogadott jó tanács m iatti zsörtölődés, hanem  ahelyett igyekszik
bölcsen, m egértő jósággal levezetni a nagy öröm  m ám ora után beállt
anticlim ax nyom án tám adt rossz érzések és keserű szájíz lélekrom boló
hatásait.

Minél erősebb a vágy, annál m egrázóbb a beteljesülés; m inél
m egrázóbb és viharosabb a beteljesülés, annál egyhangúbb, fáradtabb,
fanyarabb nap ok következnek azután. A felm agasztosultság után
következik a lehangoltság, a lehangoltságban fáradság okozta ideges-
ség rejlik ... Előre m eg lehetett jósolni, hogy ez a visszacsatolás után is
elkövetkezik annál is inkább, m ert a vágyak ellenőrizhetetlenek, színe-
sek, sokszor naivak, de m inden esetben túlzottak voltak. Ha az idegen
uralom  m inden rossznak a sum m ája, akkor a m agyar korm ányzat
valóságos Eldorádó kell hogy legyen; ha nehéz volt a m egszállás
ideje alatt m agyarnak lenni, akkor gyöngy élet lesz a m agyarság dolga a
visszacsatolás után; a szegénység gazdagsággá változik, a sok hátra-
tételből előnyök, kitüntetések következnek, m indenki m egkap ja, am ire
vágyik, s elkövetkezik a terülj asztalkám  csodavilága.

Ilyen világ p edig sehol sincs olyan állam ban, am elyik 20 év óta a
világ legszegényebb országa volt; nincs olyan korszakban, am ikor a
világtörténelem  legszörnyűbb háborúja rázza m eg az egész földtekét;
nincsen olyan igazgatási m unkatorlódásban, am ilyenhez foghatót az
ország m ég sohasem  élt át; annyi új és ism eretlen feladattal szem ben,
am elyet a korm ányzatnak kell m egoldania a visszacsatolt részek jólé-
téért s am elyet m inden egyes visszacsatolt m agyarnak m eg kell oldania
saját élete elrendezéséért. Ezért nagyon közelről fenyegeti ezt a nem -
zetet olyan kísértés, m elyre term észeténél fogva is hajlam os volt: a
kiábrándulás, a keserűség, a bizalm atlanság . . . Ezért kell a völgyből
ism ét m agaslatra állam ink, széttekinteni az egész láthatáron. Ap ró kis
csetep aték helyett a nagy egységet, a nagy összefüggést látni m eg. Az
ezeréves Magyarország nagy helyreállítása folyik, olyan ép ítő m unka,
am ilyen a tatárjárás után, vagy a ferencjózsen kor elején indult m eg.
Lehet, hogy sok dolog nem  úgy következett el, ahogy egyesek elkép zel-
ték; olyan intézkedést, am ely m inden érdekeltséget egyform án kielégít,
úgy sem  lehet tenni, de az, hogy ki m it kap ott, vagy m it nem  kap ott
m eg, m ilyen elenyésző csekélység ahhoz kép est, hogy a visszacsatolt
részeken újra m agyar zászló leng s a nem zettestnek ezer év óta élő
egységet alkotó részei újra hozzánk tartoznak ... Egy nagy kegyelem
ajándékozott m eg m inket, vakm erő rem ényeinket váltotta valóra, m eg-
történt, am it hinni is alig m ertünk... Am i nem  jó, m eg lehet igazí-
tani, am it elm ondottunk, jóvá lehet tenni, rájöhetünk, hogy m ásoknak
volt igaza, nem  nekünk, kiderülhetnek a vádolok tévedései és állításaik
tarthatatlansága. Minden m egtörténhetik, m ert m egvan reá az alap -
feltétel: az, hogy ism ét együtt lehetünk m agyarok. Azért m a hallgasson
el m inden p anasz, szégyenüljön m eg m inden kicsinyeskedő elégedet-
lenség, ném uljon el a csalódás és kiábrándulás, üveggyöngyeinket
söp örjük le, am elyeken veszekedtünk, m ert királyi koronát tett fejünkre
az Űr s babarongyainkon ne húzódozzunk, m ert az öröm  és a dicsőség
bíborp alástját tette vállunkra az a kéz, am ely ennek az em beröltőnek
sok rettentő dolgot, szörnyű látványt és m egrázó tanítást m utatott,
de m egm utatta kegyelm ét is, am ellyel rajtunk, szegény m agyarokon
könyörült.

A p rédikációkat és a „Szent alkalm ak“ összefoglaló cím en össze-
gyűjtött keresztelési, esketési és tem etési beszédeket az első kötet tartal-
m azza. A p rédikációkban Ravasz László augusztinusi értelem ben vett
kortörténelm et is ad: m int a civitas Dei p olgára tart szem lét és m ond
Isten igéjén alap uló ítéletet a világ dolgai felett.

Sokat beszélünk és beszéltünk az elm últ években a sorsközösség
vállalásáról. Hogyan látja ezt „Isten igéjének szolgája“, aki p rédikációja
alap elvének a m egváltó erejű szentp áli szavakat választja: közülünk
senki nem  él önm agával és senki nem  hal önm agának...? A felelet
a feltett kérdésre így hangzik:
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Minket az öl m eg, ha szétszakadunk és eltávolodunk egym ástól.
Az tart m eg, ha összefüggünk és élő testté változunk. Mit jelentene ...,
ha elm ondhatnék: m inden kenyér az utolsó m orzsáig egyetlenegy közös
terített asztalnak az áldása, egyenlőkép p en éljenek vele, először a
kicsinyek és gyengék, azután a dolgozok, legutoljára a p ihenők...
Mivé lenne ez a nem zet, ha tudná és m egvalósítaná: életem  nem  az
enyém , halálom  nem  m agánügyem , életem  és halálom , m inden élet és
m inden halál: m indnyájunk közügye, a nem zet életének és halálának
az ügye.
A nem zeti élet-standard-nek ezt az abszolút m értékét a krisztusi

törvény szabja m eg:
Egészen kiélezi Krisztus a kérdést és így állítja fel: kereszténység-

tek m indaddig hazugság, m íg az árvák éheznek, az özvegyek elhagyottak,
az öregek istáp olás nélkül vánszorognak. Nem  kell a töm jéned, nem
kell az éneked, bezárom  egeim et im ádságod elől és m egvetem  ünnep eite-
ket, hárfáitok zengését nem  hallgatom , vigyétek el orcám  elől kövér
hálaáldozataitokat; az igaz és szep lő nélkül való istentisztelet: m eg-
látogatni az özvegyeket és árvákat és felvenni az én kicsinyeim nek
gondját.
Az egyik p rédikáció 1942 augusztus 30-án hangzott el. Tíz nap p al

előbb történt, hogy Horthy István fiatal életét hazájáért adta. A p rédikátor
alap igéjét. Szent Lukács evangélium ából választja: Istennél sem m i
sem  lehetetlen és a gondviselés em ber szem e elől elrejtett útjairól és
céljairól beszél.

Isten nem  arra vállalkozott, hogy a siralom völgyet tündérországgá
változtatja. De azt teszi m eg, am i ennél ezerszer nagyobb: a siralom
völgyében atyai szeretetével p ásztorok Nem  ad írást arról, hogy
egyetlen fiad nem  esik el a háborúban, csak arra tett m eg m indent,
hogy a halálból áldás szárm azzék fiadra, teád, a nem zetedre. Nem
tett ígéretet arra, hogy nem  kap sz rákbetegséget, de azt ígéri, hogy a
halál árnyékában is szerelm es asztalához ültet: „csordultig tölti p ohara-
dat és fejedet m egkeni olajjal!“  —  Nem  szabta ki, hogy m eddig tart e
földön, de arról bizonyossá tesz, hogy am íg itt tart, p ásztorol s m ikor
elhív, át visz az ő színe látására.
Máskor a p rédikátor a Bábel tornyában látja korunk tragikus

szim bólum át:
A Bábel-torony abbam aradt, az em berek szétszéledtek, hogy

gyilkos harcokban p usztítsák egym ást. Nagy vállalkozásuk rom jai
között bagoly huhog, vip era tenyészik vagy sakál vonít.

Azóta ez a kép  m illiószor újult m eg. Hányszor p róbálta m eg az
em ber, hogy istenné legyen, m aga igazítsa sorsát, elég legyen önm agá-
nak. Hányszor p róbálta m eg az ism eretek, bölcsészeti rendszerek égig
érő tornyait ép íteni m eg. Hányszor látott hozzá, hegy óriási p olitikai
vállalkozás világbirodalm át terem tse m eg. Hányszor kísérelte m eg,
hogy új világnézettel vagy m ozgalom m al elragadja a p aradicsom i
tiltott alm át, a tudás és az élet aranyalm áját. Ép p en az volt a jellem ző,
hogy egyszer itt, m áskor ott kezdték ép íteni Bábel-tornyát, sokszor
több helyen egyszerre, de a vég m indenütt ugyanaz lett: m ikor m ár azt
hitték, hogy úrrá lettek sorsok felett s az em ber isteni rangra em el-
kedett, rettentő robajjal om lott össze az egész alkotm ány és áthasított
egeken az angyal kiáltása: „Leom lott a nagy Babilon!“
Ravasz László új kötetei elé írt előszavát ezekkel a szavakkal fejezi

be: Az életben sok m inden akartam  lenni, és sokszor m ás lettem , m int
am i akartam . Mostm ár csak egy vágyam  van: szeretnék nem zedékem
p rédikátora lenni.

A Korbán két kötetében közölt p rédikációi és beszédei, akár tem p -
lom i szószékben hangzottak el, akár a tem p lom  falain kívül, világosan
bizonyítják, hogy vágya beteljesedett: beszédeiben korunk p rédikátora
szól hozzánk.



A SZUVERÉNITÁS

A Z UTÓBBI IDŐBEN a világsajtóban sokszor történik utalás az
állam ok szuverenitására. Részben hivatalos nyilatkozatok, részben
p edig állam férfiaké vezető közéleti tényezők foglalkoznak vele.

Többnyire olyan értelem ben, hogy m inden állam nak a szuverénitását egy-
form án el kell ism erni, illetve hogy bizonyos állam ok szuverénitását ism ét
helyre kell állítani. Azonban egy m ásik összefüggésben is szó van a szuve-
renitásról, am it a nagyközönség m ár kevésbbé vesz észre, ésp edig az állam i
szuverénitás általános korlátozásáról a háború után m egszervezendő nem -
zetközi szövetség érdekében. Tehát két teljesen különálló p olitikai p roblé-
m ával van dolgunk, am ely azonban csak látszólag áll egym ással ellentét-
ben. Ugyanis az egyenlő szuverénitás elve m ég nem  zárja ki a szuverénitás
egyform a korlátozását m inden állam ra kiható törvénnyel.

Az első kérdésről hónap okkal ezelőtt élénk vita folyt. Arról volt szó,
hogy a háború után a kis állam ok nem  fognak ugyanazon jogokkal rendel-
kezni m int a nagyok, vagyis a kisebbeknek a szuverénitás bizonyos attribútu-
m airól a nagyok javára le kell m ajd m ondaniok. Később ez a vita elhalkult,
am i arra vezethető vissza, hogy különböző hivatalos, illetve állam férfiúi
nyilatkozatok határozottan leszögezték, hogy a háború után nem  fognak
különbséget tenni kis és nagy nem zet között és hogy m inden állam  egyenlő
szuverénitással m űködhet közre a nem zetközi életben, illetve egy közös
nem zetközi szervezetben. A nagyhatalm ak diktatúrája, am int Eden ki-
fejezte m agát, nincsen tervbe véve. Ez a kérdés tehát, legalább egyelőre,
lekerült a nap irendről.

A m ásik kérdés azonban változatlanul fennáll. Sőt, m ennél inkább
közeledik a háború vége, m ennél élénkebbé válik a háború utáni nem zetközi
szervezet körüli diszkusszió, annál izgatóbbá, annál időszerűbbé válik.
Arról van szó, lehet-e egy a világbékét hatékonyan szolgáló nem zetközi
szervezetet létesíteni anélkül, hogy annak javára az állam ok szuverénitásuk
teljességéről lem ondjanak? A kérdésre nem  könnyű felelni, egyrészt m ert
m aga a szuverénitás fogalm a a nem zetközi jog irodalm ában is erősen
vitatott, m ásrészt, m ert ha szuverénitás alatt az önálló állam i élet attribútu-
m ainak bizonyos sorozatát értjük, m eg kell állap ítani, m ilyen attribútum ok-
ról kellene az állam oknak a nem zetközi szervezet javára lem ondaniok.

A jogtudom ány m egegyezik abban, hogy szuverénitás alatt a legfőbb
jog, ha tetszik, a legfőbb hatalom , a legfőbb illetékesség értendő. Ahol
p ozitív jogszabályokat önjogúlag, vagyis m inden kívülről jövő utasítás
kizárása m ellett állíthatnak fel, beszélünk szuverénitásról. Vannak jogászok,
akik szuverénitás alatt, legalább nem zetközi jogi viszonylatban, a p olitikai
egységek nem zetközi jogi cselekvőkép ességét értik, vagyis azt a kép ességü-
ket, hogy nem zetközi szerződések kötésére m egfelelő hatáskörrel rendelkez-
nek. Általában nem  kutatják, m ilyen nem zetközi szerződések egyeztet-
hetők össze a szuverénitással. Szerintük egy nem zetközi jogalany bár-
m ilyen m egállap odásokat köthet anélkül, hogy ezáltal szuverénitása csor-
bát szenvedne, kivéve term észetesen az olyan szerződést, am ely jogalanyi-
ságát m egszünteti, nem zetközi jogi cselekvőkép ességét m ásra ruházza át.
Mások tovább m ennek és a szuverénitás attribútum ainak egész sorát állít-
ják fel, m ondván, az állam nak ez vagy az a joga szuverenitásának tartozéka.
Ha az általánosabb felfogásnak m egfelelően így értelm ezzük a szuverénitást,
akkor azt kell m ondanunk, a nem zetközi életközösségbe tartozó m űvelt
állam oknak csak elm életileg lehet m eg teljes szuverénitásuk, m ert szám -
talan nem zetközi kötelezettséget vállalnak, am i bizonyos jogok feladását
jelenti. De ha ezt a felfogást fogadjuk is el, sem  fogunk m inden jogi
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önkorlátozásban kom oly szuverenitási p roblém át látni, m ert hiszen a
szuverénitásnak vannak elsőrendű és nem  elsőrendű attribútum ai. Ha p l.
egy állam  egy m ásiknak saját p ostarendszerében bizonyos engedm ényeket
tesz, ezt m ég akkor sem  tekintjük különös szuverénitási kérdésnek, ha ez az
engedm ény történetesen nem  kölcsönös. Ezzel szem ben katonap olitikai
téren m indenféle engedm ényt m ár sokkal szigorúbban ítélünk m eg. Ha
egy állam  akár saját elhatározásából is beleegyezik abba, hogy kívülálló
tényezők katonai rendszerét ellenőrizzék, akkor ez közfelfogás szerint a
szuverénitás bizonyos fokú korlátozását jelenti.

Elm életi síkban m aradva, nehéz a szuverénitás kérdését az ism er-
tetett m ásodik, közkeletűbb felfogásnak m egfelelően eldönteni. Mennél
inkább fejlődik ugyanis a civilizáció és ebből kifolyólag m ennél össze-
tettebbé válik az élet, annál nagyobb szükség van állam közi együttm űkö-
désre, am ivel az állam ok kötöttsége, bizonyos jogainak m ások javára való
korlátozása jár együtt. Ilyen körülm ények között tulajdonkép p en csak idő és
fejlődés kérdése, m ikor kell az állam oknak olyan jogokról is m indinkább
lem ondaniok, am elyeket m a a szuverénitás fontosabb attribútum ai közé
sorolunk. Hogy csak egyet m ondjunk: a kölcsönös leszerelés közfelfogás
szerint nem  érinti az állam i szuverénitást. Nyilvánvaló, hogy a leszerelés-
ben csak akkor rejlik igazi biztonság, ha az kölcsönös ellenőrzéssel jár,
vagyis az állam  katonai rendszerébe való külső beavatkozással. Ebben
azonban — m int em lítettük — m ár a szuverénitás korlátozását vagyunk
hajlandók látni. Márp edig a kettő logikusan összefügg egym ással. A le-
szerelést szükségszerűen kell, hogy előbb-utóbb a nem zetközi ellenőrzés
kövesse.

Nem  szándékunk, nem  is feladatunk a szuverénitás kérdésének
elm életi eldöntése. De m ivel tárgyunk szem p ontjából szükség van nagyobb
tisztánlátásra és főleg m ivel a nem zetközi diszkusszió állandóan foglalkozik
a szuverénitás kérdésével, kutatnunk kell, vájjon gyakorlatilag m ilyen
szuverénitási attribútum okhoz ragaszkodnak leginkább az állam ok és
m elyekről kellene tulajdonkép p en lem ondani, hogy a nem zetközi p olitikai
közösség tökéletesebben m űködhessék.

A felvetett kérdésre leginkább a Nép szövetség szabályzata alap ján
találunk választ. Nyilvánvaló, hogy a nép szövetségi eszm e és a szuveréni-
tás orthodoxiája nem  egyeztethetők össze egym ással. Am ikor egy nem zet-
közi szövetséget akartunk m egvalósítani, szám olnunk kellett a szuverénitás
terén való engedm ényekre. A volt Nép szövetség azonban ezt a kettőt
összeegyeztetni igyekezett, illetve a szerzők szinte változatlanul ragaszkod-
tak a szuverénitási elvhez. Ez m indenekelőtt abban m utatkozott, hogy
m inden joghatályos határozatot egyhangúlag kellett m eghozni. A Nép -
szövetség tulajdonkép p eni feladata a háború m egakadályozása volt. Azon-
ban ezen a téren is m ereven ragaszkodott a szuverénitási elvhez. A 15. §
szerint, ha a közgyűlés a Tanács jelentését nem  fogadta el egyhangúlag, a
tagállam ok a vitás ügyben jóform án teljesen szabad kezet kap tak, m ind-
össze azzal az elm életi korlátozással, hogy a jog és igazság szellem ében
fognak eljárni. A jelentés egyhangú elfogadása esetén is csak azt a negatív
kötelezettséget vállalták, hogy nem  fognak azon fél ellen háborút viselni,
am ely az ajánlott m egoldást elfogadja. Ha p edig a 16. § értelm ében
kollektív eljárás szükségessége m erült fel, a tagállam ok autom atikus köte-
lezettsége csak addig terjedt, hogy a háborús cselekm ényt elkövető állam -
m al bizonyos kap csolatokat kellett m egszüntetni. A Tanács az egyes tag-
állam oknak javaslatot tehetett ugyan, hogy katonai téren m ilyen m érték-
ben vegyenek részt a kollektív eljárásban, anélkül azonban, hogy a javaslat
elfogadása kötelező lett volna. Még csak a 26. §-ra akarunk utalni, am ely
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az alap okm ány m ódosítását szótöbbséghez köti, ugyanakkor hozzáfűzi,
hogy a m ódosítás nem  kötelező azon állam okra, am elyek ahhoz nem  járul-
nak hozzá. Ezek ilyen esetben m egszűnnek a Nép szövetség tagjai lenni.

Az alap okm ány ism eretetett p ontjaiból kitűnik, hogy az állam ok
cselekvési szabadságukról főleg külp olitikai és katonai téren nem  akarnak
lem ondani. Nem  akarnak m ásoknak jogot adni arra, hogy nekik adott
esetben előírhassák, m iként járjanak el. Cselekvési szabadságukat m eg
akarják tartani, hogy ha bizonyos elhatározások elé kerülnek, fontolóra
vehessék, vájjon cselekedjenek-e egyáltalában és ha igen, m ilyen form ában.
U. i. egy többségi határozat, am ely a tagállam okat kötelezi, nem  jelentett
volna m ást, m int olyan kötelezettség vállalását, am elynek sem  konkrét
tartalm át nem  ism erik, sem  azt a helyzetet, am elyben a kötelezettség
esedékessé válik. Gyakorlatilag tehát az a helyzet, hogy az állam ok szuveré-
nitásukat rendszerint úgy értelm ezik, hogy cselekvési szabadságukhoz
főleg külp olitikai és katonai téren ragaszkodnak, abból m ások javára enged-
m ényt tenni nem  hajlandók. Igaz, ez az elv a közönséges katonai szövet-
ségek esetén bizonyos korlátozásnak van alávetve. Nem  szabad azonban
elfelejteni, hogy ez esetben egyrészt p ontosabban van az a helyzet körül-
írva, am elyben adott esetben cselekedni kell, m ásrészt p edig ilyen kötelezett-
séget csak olyan állam m al szem ben szokás vállalni, am ellyel az érdekek
azonossága eleve világosan adva van. A Nép szövetség esetében azonban
sokkal többről volt szó. Nem csak általános kötelezettség vállalásáról, ha-
nem  m ég hozzá olyan szerződő féllel — egy ad hoc nép szövetségi többség-
gel — szem ben, am elynek összetételét előre ism erni nem  lehetett. Ha a
tagállam ok ebbe belem entek volna, ezzel blanco felhatalm azást adtak
volna, am elynek m ikénti érvényesítéséről m ások saját belátásuk szerint
határozhatnak.

Hogy ez m ennyire így van, azt a Genfi Jegyzőkönyv története is
igazolja. A Nép szövetség tagállam ainak ez a m esszem enő kötetlensége,
vagyis az orthodox szuverénitási elv elism erése rendkívül m egnehezítette
főfeladatának, a béke biztosításának m egvalósítását. Az angol Macdonald
korm ány javaslatára sikerült Genf ben olyan határozatot elfogadtatni,
am ely a békebiztosítás m echanizm usát alap osabban körülírja és a tám adó fél
ellen bizonyos katonai rendszabályokat állap ít m eg, am elyeknek alkal-
m azására a tagállam ok eleve kötelezték m agukat. A jegyzőkönyv ratifi-
kálását azonban a közben hatalom ra jutó angol konzervatív korm ány m eg-
tagadta, m ert nem  volt hajlandó m agát katonai szankciók alkalm azására
előre kötelezni. Am int tehát túlm entek a Nép szövetség keretén, am ely az
állam ok elhatározási és cselekvési szabadságát kím élte, azonnal jelentkez-
tek a nehézségek és az ellenállás.

Eltekintve a szuverénitási kom p lexum  egyéb részleteitől, m eg kell
állap ítanunk, hogy az állam ok m erev ragaszkodása ahhoz, hogy adott
esetben szabadon döntsenek arról, vájjon egy kollektív külp olitikai vagy
katonai akcióban résztvesznek-e, szinte m egbénítja a béke hathatós biztosí-
tására való törekvést. A Nép szövetségnek egyik gyengéje igen sokak szem é-
ben ép p en az volt, hogy háborút elhárító gép ezete az egyhangúság elvének
elism erése m iatt rendkívül nehézkes és végül is eredm énytelen volt. De
m ég ha eltekintünk is a Nép szövetséggel szerzett tap asztalatoktól, azt kell
m ondanunk, bensőséges és fejlődő nem zetközi együttm űködés a szuveré-
nitás elvének m erev értelm ezése m ellett alig válik lehetővé. Kétségtelenül
igaz az a m egállap ítás, hogy a szuverenitás összes attribútum ai feletti
rendelkezés kultúrállam oknál csak elm életben lehetséges. Az élet m eg-
követeli a nem zetközi kap csolatoknak m inden téren való kiép ítését, am i
a jogi síkban nem  jelent m ást, m int a szuverénitás attribútum airól való
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fokozatos lem ondást. Ezt egyébként a tényleges fejlődés is igazolja.
A nem zetközi élet m inden véres háború és ezzel összefüggő visszaesés elle-
nére m ind több és több olyan közösségi intézm ényt, illetve intézkedést
ism er, am elyek a szuverénitási orthodoxia lazulását jelentik. A nem zetközi
bíráskodás terén kétségtelenül nem  jelentéktelen haladást értünk el az
utóbbi évtizedekben ésp edig az állam ok olyan jogainak a terhére, am elyek
eddig a szuverénitás fontosabb attribútum ai közé tartoztak. Itt em lítjük
m eg, hogy m aga a nem zetközi bíráskodás is a blanco felhatalm azás elvén
alap szik, am it p edig az állam ok — igaz, elsőrendű p olitikai kérdéseknél —
nem  hajlandók m egadni. Végre is, ha egy állam  a nem zetközi bíróság
döntését eleve elfogadja, ezzel olyan kötelezettséget vállal, am elynek
konkrét tartalm át adott esetbfen nem  ism eri. Sőt m ég azzal is kell szá-
m olnia, hogy a döntés érdekei szem p ontjából kedvezőtlen lehet. Tulajdon-
kép p en tehát csak tovább kell fejleszteni a m ár elism ert elvet, hogy célhoz
érhessünk, azaz egy hatékony nem zetközi szövetséget létesíthessünk.

Bárm ilyen világos is azonban, hogy ez a cél csak a szuverénitás terén
m eghozandó áldozatok révén érhető el, m égsem  szabad az állam ok vona-
kodásában tisztán előítéletet látnunk. Ugyanis a korlátlan cselekvőkép es-
ségnek katonai és külp olitikai téren m int a szuverénitás attribútum ának
bizonyos szociológiai funkciója is van, am elyről nem  könnyű lem ondani,
am íg azt nem  lehet eredm ényesen p ótolni. Ez a funkció p edig az állam
biztonságával függ össze. Az egyén létének és jövőjének biztosítása érdeké-
ben ösztönszerűleg anyagi javak feletti rendelkezésre törekszik. Igaz, a
m űvelt em ber sok esetben egy ígérettel is beéri. Pl. hogy nyugdíjat, élet-
járadékot stb. kap . Az anyagi javak feletti rendelkezést, illetve az ígéret
beváltását azonban az érvényes jogrend garantálja. Mint az egyén, úgy az
állam  is gondol létére, jövőjére — biztonságára. Ennek a feltétele azonban
sokkal inkább bizonyos anyagi és egyéb tényezők feletti rendelkezés, m int az
egyén esetében. A nem zetközi jogrend u. i. nem  nyújt az állam nak feltétlen
biztonságot, legalább is eddig nem  nyújtott. Tehát m agának kell m eg-
terem tenie m indazon feltételeket, am elyek biztonságot jelentenek. Bizton-
ságot azonban nem csak bizonyos tényezők szám a és ereje nyújt, ehhez az is
kell, hogy a veszély p illanatában azok felett akadálytalanul rendelkezni és
az elhárítás érdekében latba vetni lehessen. Ezért az állam  a biztonságot
jelentő tényezők felett a veszély p illanatáig változatlanul m eg akarja tartani
a teljes rendelkezési szabadságot, vagyis a m aga cselekvési szabadságát.
Ez viszont nem  m ás, m int a szuverénitásnak egyik attribútum a, am elyről
az állam  tehát addig nem  m ondhat le, m íg létét nem  tudja m ás m ódon
biztosítani. Mennél jobban kiép ül m árm ost a nem zetközi jogrend, am ely
az állam ok létét és jövőjét biztosítani kép es, annál inkább hajlandók lesznek
az orthodox szuverénitási elvtől eltávolodni.

Ez az okfejtés első p illanatra azt a benyom ást keltheti, m intha itt éles
ellentm ondásba keveredtünk volna. Eddig azt állítottuk, hogy a nem zet-
közi együttm űködés fokozása, egy tökéletesebb nem zetközi jogrend kiép í-
tése csak úgy kép zelhető el, ha az állam ok szuverénitásuk bizonyos attribú-
tum airól előzőleg lem ondanak. Viszont a fenti m egállap ításból az követ-
kezik, hogy a szuverénitás korlátozásáról csak akkor lehet szó, ha előbb
tökéletesebbé válik a nem zetközi jogrend. Az első feltételezi a m ásikat, a
m ásik feltételezi az elsőt. A valóságban azonban nem  ellentm ondásról,
hanem  kölcsönhatásról van szó. Am int javul a nem zetközi jogrend, azon
m értékben növekszik az állam ok hajlandósága szuverenitásukat korlátozni,
és am int ez bekövetkezett, a nem zetközi jogrend újabb im p ulzust kap  a
tökéletesedéshez. Nyilvánvaló, hogy ez a kölcsönhatás, illetve ennek kivál-
tása nem  önm agától következik be. Itt m ár a p olitikának kell beavatkoznia,
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hogy ez a folyam at m egindulhasson. A nem zetközi p olitikának kell ugyanis
m egterem teni azokat a feltételeket, am elyek m ellett az állam ok hajlandók az
első és a további lép éseket m egtenni. Kétségen felül áll az is, hogy itt
m indenek felett a kölcsönös bizalom nak van rendkívüli jelentősége. A p oli-
tikának előbb tehát a bizalm at kell m egterem tenie, hogy ez a folyam at
m egindulhasson.

Ezzel lezártuk a kérdés elm életi részének ism ertetését. Ha egy a
Nép szövetségnél tökéletesebb szervezetet akarunk létesíteni, akkor az
állam oknak szuverenitásuk terén nagyobb engedm ényeket kell tenniök,
m int am ire a nép szövetségi korszakban hajlandók voltak. Nézzük m ár-
m ost, hogy olyan tényezők, am elyek a diszkusszióban résztvesznek és kellő
erkölcsi és p olitikai súllyal bírnak, m iként vélekednek a szuverénitás
kérdéséről.

Egy jelentékeny svájci m ozgalom  1 1941 m ájusában nyilvánosságra
hozta p rogram m ját, am elyben többek között azt követeli, hogy az új
nem zetközi szervezetnek az egyhangúság elvét fel kell adnia, „m iáltal a
tagállam ok abszolút szuverénitásának elve is m egszűnik“. A Pánam erikai
Úniónak egyik szerve, a p ánam erikai jogászbizottság 14 p ontból álló
p rogram m ot dolgozott ki az új világrend szám ára, am elyet 1943 januárjá-
ban hozott nyilvánosságra. Az 5-ik p ont ezt m ondja:

Az állam i szuverenitást olym ódon kell értelm ezni, hogy az a
legfőbb követelm énnyel, a béke, a rend és az igazság biztosításával
összeegyeztethető legyen. ... Egyik nem zet sincs feljogosítva, hogy
szuverénitása attribútum aként m int bíró lép jen fel saját vitáiban ...
A nem zetközi közösség erkölcsi egysége és tagjainak hatásos együtt-
m űködése m egköveteli, hogy szuverénitásukat függetlenségük tényével
koordinálják.
A p rogram m  nem csak elvben foglal állást a szuverénitás kérdésében,

hanem  szám talan olyan követelm ényt is állít fel, am ely m ár önm agában
szuverenitási korlátozást jelent. Az am erikai egyházak 1942 m árciusában
egy konferencián m egtárgyalták az igazságos és állandó béke feltételeit és
m esszem enő p rogram m ot fogadtak el. Egyik határozatukban, am ely a
vezető alap elveket tartalm azza, ez áll:

Egy világ, am elyben felelőtlen, egym ással versenyző és korlátlan
nem zeti szuverénitások érvényesülnek... nem  jelent m ást, m int
egy olyan világot, am elyben a nem zetközi anarchia uralkodik.
Egy m ásik határozatban, am ely a béke p olitikai alap jaival foglalkozik,

viszont ez olvasható:
Ilyen körülm ények között a hatalom nak bizonyos attribútum ait,

am elyek jelenleg a nem zeti korm ányokat illetik, egy nem zetközi kor-
m ányra kell átruházni, am elyet egy általános érvényű nem zetközi joggal
összhangban kell m egszervezni.
Sm uts tábornagy, a Délafrikai Ünió m iniszterelnöke egy Londonban

októberben tartott beszédében m ondotta:
Sem m i esetre sem  szabad a nem zeti függetlenség és izolált szuve-

rénitás álbüszkeségére való tekintettel az em beriségnek egy boldogabb
jövőbe vetett rem ényeit m egsem m isítenünk.
Sp aak, a belga m enekült korm ány külügym inisztere 1943 februárjá-

ban a következő kijelentést tette:
Az állam ok abszolút szuverénitása, a gazdasági elzárkózás és a

p olitikai sem legesség m a elévült fogalm ak.
Owen Roberts a legfelsőbb am erikai bíróság tagja az am erikai nem zet-

közi jogi társaságban 1943 m ájusában m ondotta:

                1 Svájci nép m ozgalom  egy föderatív nem zetközi közösség érdekében.
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Ha a szuverénitás egy részéről való lem ondással szem ben m utat-
kozó vonakodás továbbra is kom oly m arad, az egész vitának (t. i. egy
nem zetközi szervezetről) nincsen értelm e.
Ezekkel a nyilatkozatokkal, úgylátszik, ellentétben áll két igen fontos

okm ány. Az egyik az USA szenátusának novem berben hozott határozata,
am ely kim ondja az Egyesült Állam ok csatlakozását olyan nem zetközi
szervezethez, am ely az összes békeszerető állam ok szuverén egyenlőségén
ép ül. A m ásik a m oszkvai konferencia határozatának negyedik p ontja,
am ely egy olyan általános nem zetközi szervezet felállításának a szükséges-
ségét m ondja ki, am ely a békés nép ek szuverén egyenlőségének elvén
alap szik. Nem  hallgathatjuk el Cordell Hull két m egjegyzését sem , am elyet
a m oszkvai határozattal kap csolatban tett és am elyben a szuverénitás és
egyenlőség elvét különösen kihangsúlyozta.

Vélem ényünk szerint, a m oszkvai konferencia em lített határozata
nem  az orthodox szuverénitási elv m ellett akar állást foglalni, hanem  az
összes a nem zetközi szövetséghez m ajdan csatlakozó állam ok egyenjogú-
ságát akarta aláhúzni. Köztudom ású, hogy hónap okkal előbb élénk vita
folyt a kis állam ok jövő szerep ét illetően, am elyben kom oly részről olyan
hangot is lehetett hallani, am ely szerint a kis állam oknak nem  kellene a
nagyhatalm akkal azonos jogokat adni. A nyom ában tám adt bizalm atlan-
ságot akarta a fenti kitétel eloszlatni. Ez egyébként Edennek és m ás angol-
szász tényezőknek azon em lített kijelentéséből is következtethető, m ely
szerint a nagyhatalm ak diktatúrája nincsen tervbe véve. Ezt a feltevésün-
ket valószínűsíti a Neue Zürcher Zeitung londoni híradása, am ely a
m oszkvai jegyzőkönyv ottani visszhangjával foglakozik. E szerint a szerzők
a szuverénitás kitételét azért alkalm azták csak jelzőként, m ert — londoni
interp retáció szerint — a korlátlan szuverénitás elism erése esetén az álla-
m ok ism ét hajlanának arra, hogy szuverén jogaikat Önkényesen érvényesít-
sék, am i a jövő békéje szem p ontjából csak káros lehetne.

De tovább m együnk és újabb idézeteket közlünk, am elyek ezen állás-
p ontunkat m egerősítik. Cordell Hull em lített nyilatkozatában ezt is
m ondotta:

Minden nem zetnek a közte és m ás nem zetek között felm erülő
vitákat egy békéltetési eljárásnak kell alávetnie és m ás kötelezett-
ségetis kell vállalnia, am ely a szervezett béke hatásos rendszeréből adódik.
Am i ezen kötelezettségek tartalm át illeti, azokra az ugyanakkor tett

alábbi kijelentéséből lehet következtetni.
A békés szándékú állam oknak a béke és biztonság érdekében

hajlandóknak kell lenni arra, hogy ezen feladatok érdekében e r ö i k k el
arányban álló felelősséget vállaljanak.
Itt nincsen m ásról szó, m int katonai szankciók vállalásáról, am elyről

p edig a nép szövetségi korszakban az állam ok nem  akartak tudni. Már-
p edig ilyen kötelezettség vállalása a szuverénitás m erev értelm ezésével
nem  egyeztethető Össze. Churchill szep tem berben egy beszédében az
Egyesült Állam ok és Anglia háború utáni együttm űködését hirdetve m eg-
jegyezte, hogy erre szükség van,

bárm ilyen legyen a világbiztonság rendszere, bárm ikép p en csop or-
tosuljanak a nem zetek és bárm ilyen korlátozást kelljen is a nem zeti
szuverénitásnak a világ jóléte érdekében elviselnie.
Nyilvánvaló, am ikor ő ezt a kijelentést tette, világos tudatában volt

annak, hogy a nem zetközi együttm űködés a szuverénitás terén áldozatokat
kíván az egyes nem zetektől. Végül m ég Rooseveltet idézzük, aki 1943
áp rilisában Mexikóban ezt m ondotta:

Mindannyian elism ertük a függetlenség elvét. Ideje, hogy a
kölcsönös függés elvét is elism erjük.
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A függetlenség és a kölcsönös függés elveit azért állította egym ással
szem be, — am it azóta Am erikában szám talanszor m egtettek —  m ert rá
akart m utatni arra, hogy a ténylegesen fennálló kölcsönös függésből a
szuverénitás terhére bizonyos következtetéseket kell levonni, am elyek
azonban nem  érintik a kölcsönös függetlenséget, —  vagy a m oszkvai jegyző-
könyv term inológiája szerint — a szuverén egyenlőséget. Roosevelt kijelen-
tését sem  lehet m ásként értelm ezni, m int Sm uts fent idézett szavait, am e-
lyekkel az ősz állam férfi a nem zeti függetlenség és nem zetközi közösség
érdekeinek összehangolásáért száll síkra, am i kétségtelenül csak a szuveré-
nitási elv m erev értelm ezéséről való lem ondás útján érhető el.

Úgy hisszük, eléggé tisztáztuk azt a kérdést, vájjon lehet-e eredm ényes
nem zetközi szövetséget létesíteni anélkül, hogy az egyes állam ok korlátoz-
nák ú. n. szuverénitási szférájukat. A válasz erre csak ez lehet: a szuveréni-
tás bizonyos attribútum airól a nem zetközi közösség javára le kell m ondani.
Ezt a felfogást m egerősítik azok a p rogram m ok és vélem ények, am elyeket
idéztünk és ennek nem  m ondanak ellent azok a m egnyilatkozások sem ,
am elyek, bár egy új nem zetközi szövetség m ellett szállnak síkra, az egyenlő
szuverénitás elvét hangoztatják. A hangsúly itt az egyenlőségen van és ez
valóban feltétele annak, hogy egy nem zetközi szövetség a nép ek igazságos
együttélésének szervévé váljék. Így beállítva a kérdést, ezzel a p rogram m al
valószínűleg azok is könnyebben m eg fognak barátkozni, akik egyébként
bizalm atlansággal tekintenek m indenféle nem zetközi együttm űködés elé.
Persze tisztában vagyunk vele, —  am ire m ár utaltunk —  hogy a kölcsönös
bizalom nak m ilyen rendkívüli jelentősége van egy ilyen terv m egvalósításá-
nál, de azzal is, hogy annak felkeltése nagyon sok feltételtől függ. Ahhoz
sem  fér kétség, hogy m inden, az együttm űködés szem p ontjából szám ba jövő
nem zetnek m eg kell tennie a m agáét, hogy ez a bizalom  létrejöhessen.
Tekintve azonban, hogy a világ m inden jel szerint ism ét egy nagyhatalm i
csop ort abszolút befolyása alá fog kerülni, elsősorban ezektől a nagyhatal-
m aktól függ m ajd, hogy a nem zetközi bizalom  felébred-e vagy sem . Ha
ők a nem zetközi igazságot nem csak vallják, hanem  p olitikájukban m eg is
valósítják, akkor lesznek csak a többi nem zetek kellő bizalom m al a világ
jövő rendje iránt, m elyet a nagyhatalm ak terveznek.

TÖRÖK ÁRPÁD

A LAKÁSKÉRDÉS

A LIGHA TÚLZÁS, ha azt állítjuk, hogy a lakáskérdés a háborút
követő időknek egyik legkom olyabb feladata lesz. A közellátás
válsága valószínűleg p ár év alatt rendbe jön, ha lesz m unka és

kereset, a szükséges ennivalót m indenki m egszerezheti, sőt a ruházkodás
zavarai is m egszűnnek m ajd. Más azonban a helyzet a lakáskérdés terén.
A hiányt sokkal nehezebb lesz p ótolni, m ert az ép ítkezéshez jelentős tőke
kell, különösen olyan óriási arányú ép ítkezéshez, am ilyenre a háború után
lesz szükség. És nem  m indegy m ajd, hogyan ép ítkezünk. Előreláthatólag
nem  lesz elegendő, hogy csup án egészségügyi szem p ontból kifogástalan
lakásokat term eljünk. Sok jel arra m utat, hogy a lakás m int szociális
kérdés is teljes súlyával fog jelentkezni s a nép  széles rétegeiben m ég na-
gyobb erővel tör fel a vágy az otthon után, akárcsak az első világháború
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végén. Nem csak a falusi, hanem  a városi nép ességre is gondolok. Ezzel
m indenesetre szám olnia kell m ajd a lakásp olitikának, hogy m ég idejében
felkészülhessen a rá váró feladatokra.

A kérdés nagyon sokoldalú és bonyolult, ehhez kép est a feladatok is
sokfélék és súlyosak. Más alakban jelentkezik városban és falun, m egint
m ásként a m ajorok és tanyák világában. A m unkás- és közép osztály lakás-
kérdése is lényeges különbséget m utat. Csak egy valam i közös: a lakás-
ínség, am elynek leküzdéséhez kom oly felkészüléssel kell hozzáfogni. Ezen
a téren nagyon sok a tennivaló. Még egész világosan azt sem  tudjuk, hogy
m ilyen m éretű p roblém ával állunk szem ben. Statisztikánk ném ely vonat-
kozásban igen részletes, sok kérdésre azonban nem  ad feleletet. Tájékozat-
lanok vagyunk p éldául a zsúfoltság tekintetében. Nem  tudjuk m egállap í-
tani, m ennyi azoknak a lakásoknak, főleg kislakásoknak a szám a, am elyek-
ben két vagy több család szorong, m ég kevésbbé ism erjük a zsúfoltság
jelentkezését a különböző társadalm i rétegekben. Nincsenek adataink arra
sem , vagy legalább is eddig nem  lettek feldolgozva, hogy hány családnak
van saját háza vagy házrésze és hányan laknak bérlakásokban; nagyon
érdekes és fontos volna tudnunk, hogy a háztulajdonos és lakásbérlő csalá-
dok hogyan oszlanak m eg foglalkozás és gyerm ekszám  szerint. Az Országos
Szociális Felügyelőség m ár m egtette az első lép ést ezen a téren, am ikor az
1941. évi nép szám lálás anyagából feldolgoztatta a sokgyerm ekes családok
lakásviszonyaira vonatkozó adatokat, am elyek többek között a háztulajdo-
nosok és háznélküliek arányát is m utatják.

Ha a m indennap i életben nem  tap asztalnék is, a rendelkezésünkre
álló adatok azt m utatják, hogy lakásterm elésünk távolról sem  fedezi a
szükségletet. Sajnos, békeidőben is ritkán fedezte. Az első világháborút
m egelőző és a világháborút követő évtized m ásodik felében ép ült csak
annyi ház és lakás, am ely az állandóan jelentkező új szükségleten felül
ném ileg lehetővé tette az előző évek hiányainak p ótlását is. Egyébként a
lakásterm elés általában kisebb volt a kelleténél, m inek következtében a
feszültség városokban és falvakban is egyre nőtt. Az 1916-tól 1926-ig
tartó tizenegy esztendős dep ressziót, am ely alatt alig volt em lítésrem éltó
ép ítkezés, m ég egyáltalán nem  sikerült behozni. Ne tévesszenek m eg
bennünket a harm incas éveknek az üres lakásokra vonatkozó adatai. Hiába
kínáltak 1933 és 1934 évben egyedül a fővárosban több m int 11.000 üres
lakást, ez távolról sem  a lakásbőség jele volt, hanem  a lakosság elszegénye-
désének szom orú következm énye: a gazdasági válság okozta m unka-
nélküliség, a kereseti viszonyok rom lása ezer m eg ezer családot arra kény-
szerített, hogy kiköltözzék lakásából, m ert a lakbért m egfizetni nem  tudta.
Ekkor keletkeztek a főváros hírhedt nyom ortelep ei: a Jeruzsálem -, a
Suhajda-telep , a ferencvárosi kiserdő, am elyeket csak a közelm últban
sikerült eltüntetni. Intő p élda, hogy lakáskínálat m ellett is lehet lakásínség,
m int ahogy nem  kell a szom szédba m enni p éldáért annak bizonyítására,
hogy élelm iszerbőségben is jelentkezhetnek a hiányos táp lálkozás súlyos
tünetei. Nem  árt ezekre em lékezni,am ikor a lakásp olitika kérdéseiről van szó.

A lakásép ítkezés terén az elm últ évtized jelentős visszaesést m utat.
Am íg 1920 és 1930 között évenként átlag 30.000 lakóház és benne 36.000
lakás volt a tiszta szap orulat, addig az utána következő évtized eredm ényei
ennek a felét sem  érik el. Igaz, hogy az első világháborút követő évtized
m ásodik felében jelentkező tőkebőség éveiben a m agánép ítkezések addig
nem  tap asztalt m éreteket öltöttek, és a közületi, valam int az állam i tám oga-
tással ösztönzött falusi kislakásép ítkezések is erre az időszakra esnek, m íg a
következő évtized első fele a nagy gazdasági válságban telt el, am ely term é-
szetesen nem  kedvezett sem  a m agán- sem  a közületi ép ítkezésnek; a
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m ásodik felében p edig m ár a háborúra való készülődés, m ajd a háború
éreztette az ép ítési kedvre is bénító hatását. Ilyen körülm ények között
term észetesen a lakáskínálat fokozatosan m egszűnt s a fővárosi 11.000 üres
lakás 1941-ig 551-re fogyott, am it részben a kedvezőbb kereseti viszonyok
is m agyaráznak.

A lakásterm elés és lakásszükséglet között jelentkező feszültséget leg-
világosabban akkor állap íthatjuk m eg, ha összehasonlítást teszünk az évi
lakásszap orulat és a házasságkötések szám a között. Term észetesen figye-
lem be kell venni, hogy nem  m inden házasságkötés jelent egyszersm ind új
lakásigényt is. A halál és elválás következtében felbom lott házasságok
szám a igen nagy, bár tap asztalás szerint nem  m inden felbom ló házasság
jelent felszabaduló lakást. Különösen válás esetén gyakran az a helyzet,
hogy egyszerre két lakásra van szükség egy helyett. A Ném etbirodalom ban
végzett kutatások szerint száz házasságkötés 43 új lakásszükségletet von
m aga után. Ez az arány m ajdnem  egyezik azzal az eredm énnyel, am it akkor
kap unk, ha az új házasságok szám ából levonjuk a halál és elválás következté-
ben felbom lott házasságok szám át. Magyarország területén az elm últ
évtizedben átlagosan évi 78.217 házasságot kötöttek. A 100:43 arány
alap ján tehát évente 33.540 új lakást kellett volna ép íteni az újonnan
keletkezett családok többletének befogadására. Ezzel szem ben az évi
átlagos lakásszap orulat csak 17.596, tehát alig valam ivel több m int a fele a
szükségletnek. Tíz esztendő alatt kereken 160.000 lakással kevesebb ép ült,
m int am ennyire ténylegesen szükség lenne. Nem  javult a helyzet 1941-ben
sem , am ikor a tiszta lakásszap orulat 21.955 volt, am i azt jelenti, hogy a
m egnagyobbodott Magyarország lakásterm elésének tiszta szap orulata az
előző évtized évi átlagát sem  érte el és az új házasságok többletének (41.282)
a felét alig haladta m eg. A helyzet valóban az, hogy a fiatal házasok sok
esetben nem  is gondolhatnak arra, hogy saját lakásukba rendezkedhessenek
be; ilyenkor vagy szüleiknél húzódnak m eg, vagy albérleti szobába költöz-
nek. Magától értetődik, hogy ez az állap ot nem  kedvez a nép m ozgalom -
nak, és m eg lehet érteni, ha ilyen körülm ények között a fiatal házasok
tartózkodnak a gyerm ekáldástól.

Ez azonban m ég nem  m inden. A lakáshiánnyal m ajdnem  egy sorban
lehet em líteni azokat a lakásokat, am elyek em beri otthon céljára egyáltalán
nem  alkalm asak. Az 1930. évi nép szám lálás során 2597 földalatti „lakó-
ház“-at írtak össze, am i legalább ugyanannyi lakást jelent a benne lakó
m integy 10.000 lélek szám ára. Főleg barlanglakások és földkunyhók
tartoznak ide, am elyek különösen Heves és Borsod várm egye területén,
valam int az ország hom okvidékein, elsősorban a Duna-Tisza közének
közép ső részén ism eretesek. A fővárosban p edig a hírhedt ferencvárosi
kiserdő nyom ortelep e volt ilyen. Ezt 1940-ben likvidálták, a barlang-
lakások kitelep ítése p edig az Országos Nép - és Családvédelm i Alap  ép ít-
kezései nyom án m ár szintén m egkezdődött. Tap asztalásból tudjuk azon-
ban, hogy ilyen földalatti és földbevájt lakások m ég szép  szám m al vannak az
ország területén, sőt az egyre növekvő lakásínség m ellett szám uk aligha-
nem  inkább szap orodik, m int csökken.

A lakáshiány enyhítésére a m agánép ítkezések sem  nálunk, sem  m ásutt
nem  bizonyultak elegendőnek. A lakásnak m int elsőrangú életszükséglet-
nek egészségügyi, m orális és szociális jelentőségét tekintve, egyáltalán nem
közöm bös az állam ra, p olgárai hogyan laknak, elegendő-e a lakásterm elés a
nép esség befogadására, a lakásszükséglet és igény összhangban van-e a
lakosság általános gazdasági, szociális és kulturális fejlődésével? A lakás-
kérdés m egoldása tehát távolról sem  m agánügy, hanem  a legfontosabb
közérdek. Ezért m ár a szabadelvű gazdasági korszakban is az állam  köte-
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lességének tartotta, hogy a lakásviszonyokba beavatkozzék és közvetlenül
vagy közvetve előm ozdítsa a szegényebb társadalm i rétegek lakásszükség-
letének kielégítését.

A közületi tám ogatással folytatott lakóházép ítkezések nálunk csak
az első világháború után bontakoztak ki. Azt m egelőzőleg nem  sok történt
ezen a téren. A székesfőváros ugyan m ár a kilencvenes években elhatá-
rozta, hogy a nagyarányú bevándorlás okozta lakásínség enyhítése érdeké-
ben m aga is a kislakásép ítés terére lép , egyelőre azonban baraklakások és
m enhelyek ép ítésével p róbálta a nyom asztó lakáshiányt csökkenteni.
A kom oly lakásp olitika első kezdem ényezése az 1909-ben kidolgozott
három esztendős lakásép ítési p rogram m  volt, am elynek végrehajtásával
20 darab em eletes kislakásos bérházban és 21 földszintes kislakásos telep en
6120 kislakás ép ült. Majdnem  egyidejűleg — a tiszántúli m unkásm ozgal-
m ak hatása alatt —  az állam  is a cselekvés terére lép ett és néhány évi
kísérletezés után 1907-ben intézm ényes gazdasági m unkásházép ítési akciót
indított. Ennek eredm ényeként a világháború kitöréséig kb. 6000 m unkás-
ház ép ült ugyanannyi lakással, tehát valam ivel kevesebb, m int am ennyit a
főváros ép ített.

A világháborút követőleg közel m ásfélévtizedes p angás után m egint
csaknem  egyszerre indult m eg közületi tám ogatással a fővárosban és
vidéken a kislakások ép ítése. A főváros nem  tudta kivárni, am íg a m agán-
tőke bekap csolódásával nagyobbarányú lakóházép ítési tevékenység indul
m eg, 1925-ben m egint kezdem ényezőleg lép ett fel és attól kezdve — a
gazdasági válság éveit leszám ítva — kisebb-nagyobb m értékben m aga is
résztvett a lakásterm elésben. A legutóbbi időkig részben az Országos
Társadalom biztosító Intézet tőkéjének felhasználásával 7040, kisebb rész-
ben két, nagyobb részben egyszobás kislakást és részben szükséglakásokat
ép ített s m egkezdte a nyom ortelep ek lebontását. A nyom asztó lakásínség
következtében a háború okozta nehézségek m ellett is tovább folyik a főváros
lakásép ítési tevékenysége és ezidőszerint a Magdolnavárosban ép ül 1852
kislakás, m integy 50 m illió p engő költséggel.

A társadalom biztosító intézetek, ΟΤΙ, ΜΑΒΙ, OMBI és az ország-
ban jelenleg m űködő 95 elism ert vállalati nyugdíjp énztár —  százm illiókra
m enő járuléktartalékaikból különösen az utóbbi években nagyrészt a fő-
város területén jelentékeny összegeket fektettek ép ítkezésekbe, bár gyakran
vásárolnak kész bérházakat is. A szociális lakásterm elést ezek közül főleg
az OTI m ozdította elő részint kislakásos bérházak és kertes családi lakó-
házak (Albertfalva, Pócsm egyer) ép ítésével, részint azáltal, hogy tartalék-
tőkéiből közületeknek (főváros) és lakásép ítéssel foglalkozó szövetkezetek-
nek (Országos Lakásép ítési Szövetkezet) kölcsönt nyújt.

A szociális lakásép ítés terén különleges szerep et tölt be az 1930-ban
alakult Országos Lakásép ítési Szövetkezet, am ely a közism ert LÁB-köl-
csönöket folyósítja. Eleinte inkább közalkalm azottak részesültek LÁB-
kölcsönben családi lakóházak ép ítésére, később m unkások is kap hattak
ilyen kölcsönt, 1942 óta p edig ip ari, kereskedelm i és bányavállalatok,
illetve ezek elism ert nyugdíjp énztárai is igénybe [vehetik m unkáslakó-
házak ép ítésére. A szövetkezet 1942 végéig 5449 családi ház, továbbá
89 társasház ép ítésére kereken 46 m illió p engő kölcsönt folyósított.
A családi lakóházak egyharm adrészt Budap esten, kétharm adrészt vidé-
ken ép ültek.

A legszegényebb vidéki lakosság ép ítési törekvésének előm ozdítására
alakult 1927-ben, tehát a legnagyobb lakásínség idején, az Országos Falusi
Kislakásép ítési Szövetkezet, am ely 1942 végéig kereken 45.000 családi ház
ép ítésére nyújtott kölcsönt 62 m illió p engő összegben.
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A kislakásép ítési akciók során szerzett tap asztalatok és tanulságok
felhasználásával folyik 1941 óta az Országos Nép - és Családvédelm i Alap
kertes családiházép ítési tevékenysége, am elyet a városi és várm egyei köz-
jóléti szövetkezetek végeznek. Három  év alatt kereken 11.000 lakóház
ép ült fel és van részben ép ülőfélben sokgyerm es, szegénysorsú falusi és
városi családok, továbbá hadigondozottak részére. Az ép ítkezésekre fordí-
tott összeg m eghaladja a 80 m illió p engőt.

Itt kell m egem líteni az árvíz- és belvízkárosultak tám ogatására lebo-
nyolított ép ítőtevékenység eredm ényét is. Az 1940—42. években sokezer
lakóház dűlt össze és sok tízezer rongálódott m eg főleg a Duna és Tisza
áradásai, valam int a p éldátlan arányú belvizek p usztításai következtében.
Term észetesen a legszegényebb rétegek többnyire m ély fekvésű helyen
ép ült, am úgy is elavult sár- és vályogviskói szenvedtek legtöbbet. A társa-
dalm i gyűjtésből befolyt 10 m illió és 50 m illió p engő állam i kölcsön fel-
használásával nagyszabású újjáép ítési tevékenység indult m eg, am elyet
1940-ben külön korm ánybiztos, a következő két évben p edig az Országos
Szociális Felügyelőség szervezett m eg és a törvényhatóságok hajtottak
végre. Ennek eredm ényekép p en kereken 14.500 új lakóház ép ült, részben
áttelep ítéssel, 46.000 vízrongálta lakóházat p edig aláfalazással kijavítottak.
Bár ez a jelentős ép ítési tevékenység a lakóházterm elés terén többletet nem
jelent, a sok ezer család m egsegítésének tényétől eltekintve, kom oly ered-
m énynek szám ít, m ert ócska házak helyett szilárd alap ozással és szigetelés-
sel ellátott s az egészségügyi követelm ényeknek egyébként is m egfelelő új
hajlékok ép ültek, am elyekhez a régi házakat nem  is lehet hasonlítani.

Ebből látható, hogy a lakásterm elésbe a közületek m ind nagyobb
m értékben vesznek részt, hogy a nyom asztó lakásínségen enyhítsenek.
Ez az irányzat a jövőben m inden bizonnyal erősödik, m ert a tap asztalatok
azt m utatják, hogy a lakáshiányt p usztán m agánép ítkezésekkel leküzdeni
ezután sem  lesz lehetséges. A szociális lakásp olitika új korszaka áll előttünk
olyan feladatokkal, am elyek a legnagyobbak közé tartoznak.

Rám utattunk m ár, hogy adatok hiányában a sötétben tap ogatózunk.
Különböző szám ításokkal hozzávetőlegesen m egállap íthatjuk ugyan az
évenként keletkező új lakásigényt, a tényleges szükségletről azonban fogal-
m unk is alig van. Azt a felfogást, hogy csak ép ítkezzünk, m ert hiány
m indenütt van, nem  oszthatjuk, m ert a bizonytalanra tervszerű lakás-
p olitikát felép íteni nem  lehet. Elm últak azok az idők, am ikor ötletszerű
m egoldásokkal kísérletezhettünk. Bebizonyosodott, hogy ez az irány nem
volt helyes a m últban sem , m ég kevésbbé állhat m eg afjövőben, am ikor egy
nagyszabású és egész szociális helyzetünkre kiható p rogram m  m egszerve-
zése áll előttünk. Feltétlenül ism ernünk kell a zsúfoltság m érvét, területi és
társadalm i m egoszlását, hogy ott kezdhessük m eg először és olyan m érték-
ben az ép ítő tevékenységet, ahol és am ilyen m érvben arra szükség van.
A szükségletnek is vannak ugyanis fokozatai s ha ezeket —  m egbízható
adatok hiányában —  nem  lehet áttekinteni, akkor term észetesen a
sorrend m egállap ítása és a m unka beosztása sem  lehet igazságos. Mivel a
jövő ép ítési tevékenységében a közp énzek m inden bizonnyal jelentős
szerep et játszanak, a m indenfelől egyszerre jelentkező igények között
teljes lehetetlenség lesz először a legsürgősebbeket kielégíteni, ha nem  a
valóságos helyzet ism erete, hanem  — ennek hiányában — esetleg külön-
böző befolyások érvényesülhetnek. Kellő tájékozottság nélkül a városi és
vidéki ép ítkezéseket sem  lehet összhangba hozni. Ezért szükséges tudni a
saját lakóházat nélkülöző családok szám át, társadalm i rétegződését, területi
elhelyezkedését, a gyerm ekek szám át stb. Óriási könnyebbséget jelent p l.
az Országos Szociális Felügyelőségnek, hogy p ontos adatai vannak a sok-
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gyerm ekes családok körülm ényeiről, tervszerűen dolgozhat, m ert tudja,
hogy az országban 402.308 sokgyerm ekes család van (am elyekben a gyer-
m ekek szám a legalább négy), ebből 267.581 háztulajdonos, 25.502 ház-
tulajdonos családtagja, 49.908 főbérlő, 59.353 term észetbeni lakás élvezője,
381 p edig albérletben lakik; tudja, hogy a háztulajdonnal rendelkező
családok országosan 66-4%-ához kép est községekben ez az arány 70-9%-ra
em elkedik, a m egyei városokban p edig 45-8, a thj. városokban p edig 38-1%-
ra csökken. Különösen fontos azért, hogy a szegénysorsú sokgyerm ekes
családok 332.694 főre m enő szám ából 215.812 volt háztulajdonos, 21.719
háztulajdonos családtagja, 41.437 főbérlő, 53.305 term észetbeni lakás
élvezője és 341 albérlő. Közel 100.000 sokgyerm ekes család saját otthonhoz
jutását kell tehát fokozatosan elősegíteni, m ert a szociális lakásp olitika
célja alig lehet m ás, m int hogy m inden családnak — elsősorban a sok-
gyerm ekeseknek — segítségére legyen kis családi háztulajdon m égszerzésé-
ben. Az 1941. évi nép szám lálás anyagából bizonyára fel lehetne dolgoztatni a
többi család hasonló adatait is, hogy —  az időközben bekövetkező változások
figyelem bevételével — m egközelítő p ontossággal lehessen m egállap ítani a
lakásp olitika feladatait. Persze ez nem  m inden. A cselédlakások és az idő-
szaki (vándor) m unkások szállásai statisztikailag szintén feldolgozatlanok,
az átép ítésre és gyökeres javításra váró házak tekintetében is tájékozatlanok
vagyunk, p edig ezek ép p en úgy a közel jövő lakásp olitikai feladatai körébe
tartoznak, m int az új lakások term elése.

A lakásép ítési p olitika elvi kérdései között eldöntésre vár, hogy a bér-
kaszárnya-rendszer m ellett m aradjunk-e, vagy a kertes családi otthonok
ép ítésére térjünk rá a nagyobb városokban is. Itt m eg kell állni egy p illa-
natra, m ert sokkal többről van szó, m int városp olitikai vagy célszerűségi
kérdésről. A kap italista fejlődés és ennek nyom án a nagyvárosok kialakulása
m illió m eg m illió em bert szakított el a földtől és tett gyökértelenné. Ezek-
ben a töm egekben lazultak m eg a nem zeti közösséghez fűződő szálak és
halványodott el a haza tudata; ezekkel a töm egekkel lehetett legkönnye-
ben elfogadtatni a nem zetköziség gondolatát. Talán egészen m ásként
alakul az em beriség történelm e, ha a kap italizm us idejében felism eri azt a
veszedelm et, am it a gyökértelenné vált m illiók jelentenek saját létére, ha
nem  bérkaszárnyákba szorítja a városba özönlő töm egeket, hanem  lehető-
séget nyújt nekik a tulajdonszerzésre legalább egy-egy kis kertes családi
otthon erejéig. Egy kis ház, am ibe az em ber m egkap aszkodhat, am elyet
sajátjának m ondhat, csodát tud m űvelni, nem csak a család gyökértelen-
ségét szünteti m eg, de átalakítja a nem zeti közösséghez és a hazához való
viszonyát is. A p roletárból is p olgár lesz s ezzel m egszűnik a társadalom -
nak az a labilitása, am it a nagy töm egek p roletár állap ota jelent. Ez az
állap ot korunk egyik legnagyobb veszedelm e, állandó forrongásban és
nyugtalanságban tartja a társadalm at. A m agyar em ber term észetének
nem  felel m eg a p roletár állap ot. Kikívánkozik belőle, m int azokból a bér-
kaszárnyákból is, ahova a kap italista kor helytelen fejlődése kényszerítette.
Ha értékeli is a városi élet nagyobb kényelm ét és a jobb szórakozási lehető-
ségeket, sohasem  p usztul ki belőle az a törekvés, hogy kikerüljön a kőrenge-
tegből és egy kis saját házat szerezzen m agának. Fővárosunk lakosságának
kitelep ülési m ozgalm át, am ely annyira erős, hogy a városi p olitika m ár nem
nézi jó szem m el, ez a törekvés táp lálja. Ezer m eg ezer kisem ber szerzett
telket a p estkörnyéki p arcellázások során hosszú évekig tartó részletre vagy
önm egtagádással elért m egtakarításokból, am elyekből annyi lelkiism eretlen
sp ekuláns gazdagodott m eg, m indannyian azzal a szándékkal, hogy m ajdan
egy kis családi házat ép íthetnek m aguknak. Sok ezer lakóház valóban m eg is
ép ült. Az utóbbi évtizedek házép ítési statisztikája is azt m utatja, hogy
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nálunk túlnyom ólag az egylakásos földszintes házak szám a szap orodott a
fővárosban és környékén is. Magyarországon a lakóházak általában kicsi-
nyek, m inden két házra m ég m a is csak három  lakás esik. Házainknak
több m int 98%-a olyan földszintes ház, am ely csak egyetlenegy lakást
foglal m agában. Még a fővárosi lakóházak fele is földszintes.

Csak a szűk látókörű és egyoldalú szem lélet tarthatja ezt a folyam atot
p rim itívnek. Az okos és előrelátó lakásp olitika nem  akarhat m ást, m int
m inél több családnak lehetővé tenni — m ég jelentős áldozatok árán is —
a saját kertes otthonok ép ítését. Ennek fontossága felm érhetetlen. Minden
esetre eltörp ül m ellette az az aggodalom , hogy m i lesz a városokkal, ha
kitelep ül belőlük a lakosság. Ez nem  m egy olyan gyorsan, lesz idő rá fel-
készülni. A bérházakat különben sem  lehet m áról holnap ra lebontani és a
lakosságnak egy része m indig városlakó m arad. Sajnos, a kertes családi
házak ép ítése, különösen a fővárosi lakosság szám ára, nem  csup án a helyes
belátáson m úlik. Megint olyan időknek nézünk elébe, am ikor egyszerre
kell m ajd olcsón, gyorsan, nagytöm egben lakást term elni, m ert a nyo-
m asztó lakásínség m ellett nem  lehet kivárni a lassúbb, költségesebb és
körülm ényesebb kertes kislakásép ítkezést. Óriási és helyrehozhatatlan
lép és volna azonban, am ely m inden józan szociális m egfontolásnak ellent
m ond, ha a városi lakásp olitika — a költségekkel való takarékosság oká-
ból — a futószalagon ép ülő, egyform a lakásos bérkaszárnyákkal akarná a
lakáskérdést m egoldani.

A lakáskérdéshez fűződő szociális érdek p edig nem csak azt javallja,
hogy m inél több család m inél előbb saját kis kertes lakóházában rendez-
kedhessék be, hanem  egyidejűleg a lakbérkérdés rendezését is sürgeti.
Minden szociálp olitikus egyetért abban, hogy a lakbéreknek arányban kell
lenniök a lakók jövedelm ével. Általában azt tartják helyes aránynak, ha a
lakbér nem  haladja m eg a kereset 20%-át. Ez az arány m indenesetre vitat-
ható; a városi elem ek, de ezek között is inkább a jobb jövedelm űek, talán
elbírnának ekkora lakbért, a falusi töm egek azonban sem m i esetre sem . A
harm incas évek gazdasági válsága idején, am ikor egy falusi m unkáscsalád évi
jövedelm e 5—600 p engőre rúgott, az Országos Falusi Kislakásép ítési
Szövetkezet kölcsöneinek évi in p engős törlesztőrészlete elviselhetetlen
m egterhelést jelentett. A szövetkezet adósai töm egesen m aradtak hátralék-
ban, am i kétségtelenül annak bizonyítéka volt, hogy az évi annuitás, am i
körülbelül egy kertes lakóház bérének felelt m eg, m eghaladta fizetőkép es-
ségüket. Az átlagos falusi m unkás, törp ebirtokos és kisip aros, akinek évi
keresete a fent em lített összeg körül m ozgott, évi 50—60 p engő lakbért
fizetett; ez volt általánosságban a legszerényebb igényű szoba-konyhás
kislakások bére a faluvégeken. Tulajdonkép p en ez is több volt, m int
am ennyit akkoriban nélkülözni tudtak a m ég előbbrevaló m indennap i
kenyérrevalóból, m ert hiszen a létm inim um  alatt m inden kiadás, m ég a
lakbér is, az élet fenntartására szükséges .kalória rovására m egy. Azóta is,
hogy a gazdasági viszonyok javultak és a falusi lakosság életszínvonala
valam ennyire em elkedett, a tap asztalás azt m utatja, hogy a lakbér ezekben a
rétegekben a jövedelem  10%-a körül m ozog. A szociálp olitikusok által
elfogadott egyötöd arány tehát csak a jobbkeresetű m unkások és egyéb
rétegek körében állhat m eg és valószínűleg a m i viszonyainktól lényegesen
eltérő külföldi szám ításokon alap ul, de sem m i esetre sem  érvényes olyan
körülm ények között, ahol a kereset a létm inim um ot is alig éri el. Igen
lényegesen kellene em elkedni nálunk a reálbéreknek ahhoz, hogy ip ari és
földm unkástöm egeink keresetük egyötödét lakásra tudják fordítani.

A lakásp olitika szem p ontjából fontos kérdés ez, m egérdem elné a
fáradságot, hogy — külföldi eredm ények szolgai átvétele helyett — m agyar
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városi és falusi viszonylatban széles körre kiterjedő alap os vizsgálat állap í-
taná m eg, hogy m i volna a helyes arány a jövedelem  és lakbér között,
hogyan változik az arány, m ert változik, az alacsonyabb és m agasabb jöve-
delm i kategóriákban, m ilyen befolyással van erre a családtagok szám a stb.
Am ióta a családvédelem  gondolata m indinkább tért hódít a m agyar szociál-
p olitikában, a gyerm ekek szám a a lakbérek m egállap ításában is kezd szere-
p et játszani. A főváros p éldául 1939-ben közgyűlési határozatot hozott,
hogy az újonnan ép ített kislakásokat elsősorban sokgyerm ekes családoknak
adja és négy nem  kereső gyerm ek után 20, öt nem  kereső gyerm ek után
25 és hat vagy ennél több nem  kereső gyerm ek után 50% lakbérenged-
m ényt nyújt. Ez az elv intézm ényessé vált az Országos Nép - és Család-
védelm i Alap  kertes családiházép ítési p olitikájában. A sokgyerm ekes
családok, városiak és falusiak egyaránt, akiket az Alap  intézőszervei alap os
köm yezettanulm ányozás alap ján tám ogatásra reászorultaknak és érdem es-
nek tartanak, a kertes lakóházat egyelőre csak bérbe kap ják, a lakbérrel
együtt azonban a ház vételárát is törlesztik (lakbéres törlesztés). Elvileg
csak akkor kerül az ingatlan nevükre, ha a vételárat egészen letörlesztették,
ha azonban bizonyos ideig kötelezettségeiknek rendesen eleget tesznek és
egyéb feltételek betartásával is a juttatásra m éltónak bizonyulnak, a ház
tulajdonjogát előbb is m egszerezhetik. Az évi lakbér (törlesztés) kiszám í-
tásánál kam at nem  játszik szerep et, sőt a sokgyerm ekes családok a telek-
érték, valam int a lakóház és m ellékép ületek (árnyékszék, sertés-, barom fiól,
kút és kerítés) ép ítési költségéből a negyedik és m inden következő 18 éven
aluli gyerm ek után 10—10% engedm ényben részesülnek, az engedm ény
legm agasabb összege azonban az ingatlan értékének 70%-át nem  halad-
hatja m eg. Ilyen m axim ális kedvezm ény azoknak jár, akiknek á családá-
ban legalább 10 gyerm ek él, ha ezek között legalább hét alatta van a 18
életévnek. A kam atm entesség és gyerm ekkedvezm ény teszi lehetővé, hogy
az évi törlesztőrészlet m ég az ugrásszerűen em elkedő ép ítési költségek
m ellett is elviselhető m egterhelést jelent.

És m ég valam i: a kert. Ennek jelentőségét nem  lehet eléggé érté-
kelni. Az ONCSA-házakhoz 200—400 négyszögöl hasznos kert is tartozik,
városokban — a telek drágasága és a házhely m egszerzésének nehézsége,
valam int egyéb okokból — ennél kisebb. A kert a házkörüli gazdaság
alap ja, olyan jövedelem nek a forrása, am elyet igen sokra kell becsülni.
Például Túrkevén 1941-ben ép ült 11 házhoz tartozó 350—400 öles kertek
hozam a összesen 2347 p engőre rúgott, ezzel szem ben a juttatásban részesí-
tett sokgyerm ekes családoknak törlesztés fejében m indössze 1462 p engőt
kellett fizetniük; vagyis a kertből elért jövedelem  70%-kal haladta m eg az
évi törlesztőrészleteket. Ez egyáltalán nem  különleges eset, m ert az idő-
járás abban az évben elég kedvezőtlen volt és a közjóléti szövetkezet a kerti
gazdálkodást sem  szervezte m ég m eg. Ha m ajd ezekben a kertekben a
tervbevett belterjes kerti m űvelés m egindul, a gyüm ölcsfák terem nek, az
ep ersövény kifejlődésével a selyem hernyótenyésztés is jövedelm ez, a kert
ap rójószágtartással együtt olyan hátvédet jelent a sokgyerm ekes család
szám ára, hogy m ég a viszonyok kedvezőtlen alakulásakor sem  kell a hozzá-
juttatás sikereit félteni. ím e a kert, m int jövedelm i tényező, új lehetősége-
ket nyújt a kislakásép ítő p olitikának. Nem csak falun, hanem  sok város-
ban, sőt a nagyvárosi lakosság egy részének kitelep ülési m ozgalm ában is.
A m agyar városlakó egész bizonyosan szíves-öröm est cseréli fel a bér-
kaszárnyát a kertes családi otthonnal, am ely egyoldalú nap i m unkája után
testi-lelki felüdülést jelent szám ára, korcsm ázás helyett a kert m ég jövedel-
m et is hoz s ügyes gazdálkodással lényegesen m egkönnyíti a ház tulajdoni
m egszerzését. Nem  tudunk elkép zelni erkölcsi, egészségügyi és szociális
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kihatásaiban nagyobb horderejű cselekedetet, m int am ely széles nép rétegek
szám ára m egnyitná a kertes családi lakóházak m egszerzésének lehetőségét.
A család annyit p rop agált gondolatának is ez felel m eg legjobban. Bizo-
nyítják ezt a ném et nagyvárosokból kitelep ített ip ari m unkások nép m oz-
galm i adatai.1 Meglep ő m ódon em elkedett ezeknek a kertes m unkás-
telep eknek a nép szap orulata, am i kétségtelenül azt m utatja, hogy városi
m unkásság tartózkodását a gyerm ekáldástól elsősorban bérkaszárnya-
rendszer és az ezzel járó kedvezőtlen lakásviszonyok okozzák. A kert és a
kisállattartás jövedelm ező háztáji foglalkozást nyújt a háziasszonynak s e
m ellett inkább tudja vállalni a gyereket, m intha gyárban kellene dolgoznia.
Fővárosunk kertes kislakásos telep ein is érdem es volna ezt a kérdést vizs-
gálat tárgyává tenni.

A kertes lakóház tagadhatatlanul költségesebb m egoldás, m int a bér-
kaszárnya. A telek egységára ugyan a nagyvárosok belterületétől távolabb
lényegesen kisebb, de m ivel egy-egy lakáshoz sokkal nagyobb terület
tartozik, a telekérték is m agasabb, az ép ítési költség p edig a főváros ép ít-
kezéseinél szerzett tap asztalat szerint 40—50%-kal több, m int a bér-
kaszárnyalakásé. A háború után, am ikor gyorsan, sok lakást és a lehető
legolcsóbban kell ép íteni, a kertes kislakások, sajnos, ezen a téren a bér-
kaszárnyával nem  versenyezhetnek A nehézségek elől azonban nem  szabad
m eghátrálni és feladni a kertes saját otthon gondolatát, am ely a szociális
lakásép ítés egyetlen helyes irányát kép viseli. Tulajdonkép p en csak a
fővárosról van szó, m ert vidéken feltétlenül ragaszkodni kell —  m ég a
törvényhatósági városokban is — a kertes kislakások ép ítéséhez. Az
ONCSA következetesen ezt az irányt követi és, nagyon helyesen, a régi és
új ip ari vállalatok is; az ip ar szétp ontosítása erre jó alkalm at nyújt. A fő-
városban legnehezebb ez a kérdés. A bérkaszárnya és az egylakásos kertes
családi ház között nagyon sok közbenső változat lehetséges, am ely
átm eneti m egoldást jelenthet. A földszintes kertes lakótelep ek ép ítését
azonban egy évig sem  szabadna szüneteltetni, m ár csak azért sem , hogy ide
lehessen fokozatosan kitelep íteni, illetve háztulajdonhoz juttatni a sok-
gyerm ekes m unkás- és tisztviselőcsaládokat, m ert ezeknél különösen
fontos, hogy a gyerm ekek szabad levegőn, tágasabb környezetben nőhesse-
nek fel. A m egfelelő lakóháztervek kidolgozása s általában a szociális és
ép ítészeti szem p ontból legcélszerűbb m egoldások kim unkálása nagyon
sürgős feladat. Nem  győzöm  eléggé hangsúlyozni, hogy a jövő lakás-
p olitikájában a szociális elem  lesz áz uralkodó tényező, nem  szabad tehát
csup án a p illanatnyi feszültség enyhítésére törekedni, hanem  m essze-
tekintő szerves p rogram m ot kell m ár m ost kidolgozni és annak tervszerű
végrehajtását m egkezdeni.

Az elm ondottakból következik, hogy a lakásp olitika irányítását az
állam nak kézben kell tartani és a lakásterm elésben is a közületeknek tevé-
kenyen részt kell venniök. Elm últak azok az idők, am ikor a lakóházép ít-
kezés p usztán m agángazdasági m egfontoláson m últ és p usztán üzleti
érdek, a nyereség, sőt a nyerészkedés szem p ontja döntötte el, hogy hol,
m ennyi és m ilyen lakóházak ép ülnek, a lakásbérek p edig kizárólag a tőke
kalkulációs bázisához igazodtak. Szociális lakásp olitika m ellett a lakbér
nem  függhet a kereslet és kínálat esetlegességeitől, és a kisjövedelm ű rétegek
nem  lehetnek kiszolgáltatva a tőke kénye-kedvének. Mivel p edig a m agán-
tőke bekap csolódására csak akkor lehet szám ítani, ha a befektetés jövedel-
m ezősége biztosítottnak látszik, a két ellentétes érdeket valam ikép p en ki
kell egyenlíteni. A m agántőkének ugyan m indig m egm arad a nagyobb

1 Ruisz Rezső: A korszerű ip arosítás útjai a városokban. Honi Ip ar, 1943.
év 19. szám .
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lakásos bérházak ép ítése, a háború után azonban a kislakásterm elés sürgő-
sebb feladat lesz s ebben a m agántőke részvételét aligha lehet nélkülözni.
Hogy a kislakások bérét kellő szinten lehessen m egállap ítani és a tőke is
m egtalálja a szám ítását, ezért a közületeknek áldozatot kell hozniok, akár
kam atkülönbözet vállalásával, akár egyéb kedvezm ények nyújtásával.
A szociális lakásterm elésben azonban legnagyobb szerep  azoknak a tőkék-
nek jut, am elyek felhasználására az állam nak és egyéb közületeknek bizo-
nyos befolyásuk van. Ide tartoznak az ONCSA, a társadalom biztosítás
járuléktartalékai, az elism ert nyugdíjp énztárak tartaléktőkéi, am elyek m ár
eddig is többé-kevésbbé résztvettek a szociális lakásterm elésben. Az
óriási szükséglethez kép est azonban valószínűleg egyéb tőkeforrásokat is
igénybe kell venni és végső esetben m ég céladó bevezetésétől sem  szabadna
visszariadni. Ezek m ind olyan kérdések, am elyek alap os m egfontolást
igényelnek. A m egfontolás azonban ne jelentsen elodázást vagy kitérést a
nehézségek elől, m ert a feladat m inden nap p al égetőbb és egy nagyvonalú
lakásép ítési tevékenység részletes kidolgozását nem  volna okos dolog
sokáig halogatni.

A lakásép ítési p olitika körébe tartozó kérdések tehát nem  m aradhat-
nak tovább gazdátlanok. Olyan közp onti intéző szervre van szükség,
am ely az egész országra szóló lakásp olitika irányítására hivatott, haladék-
talanul m egindítja az előkészítő m unkálatokat, kidolgozza az irányelveket,
biztosítja a lakásép ítési tevékenység egységét és összhangját. Nem  túlzásba
vitt közp ontosításról van szó, de az sem  lehet, hogy m inden közület és
m inden lakásép ítéssel foglalkozó intézm ény egym ástól függetlenül, gyak-
ran egym ás utait és törekvéseit keresztezve folytassa a m aga külön lakás-
p olitikáját. Ma nagy zűrzavar uralkodik ezen a téren. Ennek az a követ-
kezm énye, hogy azonos szociális körülm ények között élő családok is lénye-
gesen eltérő feltételekkel jutnak lakáshoz vagy lakóházhoz, aszerint, hogy
a véletlen egyik vagy m ásik családot hova sodorta. Feltétlenül kívánatos,
hogy a szociális lakásterm eléssel foglalkozó közületek, szervek és intéz-
m ények, am elyek közp énzekkel, köztám ogatással dolgoznak vagy egyéb
jelentős kedvezm ényeket élveznek, ép ítési tevékenységükben egységes
szem p ontok szerint járjanak el. A m últhoz kép est nagy előny az ONCSA
egész országot behálózó közjóléti szövetkezeti szervezete, am ely a kertes
lakóházak ép ítésében m ár tap asztalatokkal rendelkezik és m indenkép p en
alkalm as arra, hogy szélesebb alap okon nyugvó lakásép ítési tevékenység
hordozója legyen. Term észetesen egyéb bevált szervek és intézm ények
közrem űködésére is szükség lesz, hiszen a tennivaló olyan sok, hogy csak
győzzük elvégezni1...

KERÉK MIHÁLY

1A m agyar lakáskérdést részletesen a szerzőnek előkészületben lévő és
az új év elején m egjelenő könyve tárgyalja.



VÁC

H AZÁNK gazdasági, közigazgatási és m űvelődési rendjének újabb
bírálói elsősorban a túlságos közp ontosítást hibáztatják s m eg-
állap ítják, hogy az ország fővárosa, ez a túlfejlesztett közp ont az

ország erejének jelentős részét em észti fel. Budap est csak azért vált ι·2,
illetve a külvárosokkal együtt 1-7 m illió lakosú várossá, m ert az ország m in-
den erejét felszívta m agába. És ez a nagyság a csonka országhoz viszonyítva
indokolatlanul m agas lélekszám úval lehetetlenné teszi a vidéki városok
egészséges fejlődését.

Ez a joggal helytelenített állap ot az 1867—1918 közötti félévszázad
során jött létre, m égp edig egyfelől korm ányzati intézkedések, m ásfelől
a gazdasági erők játéka folytán. Az elsőt a nem zet ősi egységének érzete
m agyarázza. Más országokban, ahol a nem zeti egység nem  ilyen évszá-
zados keletű, p éldául a Ném etbirodalom ban, az egyes kisebb állam ok,
királyságok és fejedelem ségek fővárosai term észetszerűen fejlődtek ki
és a birodalm i egység kialakultával is tovább növekedtek, különleges
feladataiknak éltek. A gazdasági életnek Budap estre m int közp ontba
sűrűsödése m ár csak az előbbinek term észetes következm énye volt: az
1867 után alap ított kereskedelm i vállalatok az országos korm ányzat
közelében kívántak m egtelep edni, nyilván m ert ez szám ukra sok előnyt
és kényelm et jelentett. 1938-ban az ország 2549 részvénytársasága közül
1922 Budap esten bírt telep hellyel. Kivételt csak azok az ip ari vállalatok
tettek, am elyek a term előhelyhez voltak kötve, cukorgyárak, bányák
és kohók; de jellegzetes az is, hogy az állam i vasm űvek a diósgyőri acél-
gyárakat kiegészítő gép gyárat Budap esten állították fel. Az ország leg-
nagyobb ip artelep ei, p éldául a csep eli m űvek, am elyek úgyszólván az
élet m inden szükségletére term elnek, ugyancsak a főváros közvetlen
szom szédságába telep ültek. Tették ezt nyilván egyrészt azért, m ert a
m ár 1890-ben félm illiós nagyvárosban legjobban biztosíthatták m unkás-
szükségletüket, hisz ekkor az ip ari keresők szám a m ár elérte a 100.000
főt, m ásrészt m ert az addigra kialakult és Budap estre közp ontosított
vasúti hálózat előnyeit így használhatták ki a legjobban.

Ip arvállalataink, am elyek a liberális gazdaság korszakában a leg-
lényegesebb kérdésekben is szabadon dönthettek, úgy tetszik, ez előnyök-
kel szem ben m indenféle m ásnem ű elkép zeléstől távol állottak, a vidéki
telep helyekre úgyszólván nem  is gondoltak, sőt azoktól szinte irtóztak,
bár m a term észetesnek látszanék, ha a gyárakat a főváros tágabb körzeté-
ben alap ították volna, annál is inkább, m ivel a vasúti összeköttetés az
alap ítások idején nagyobbára m ár m egvolt: Vácé 1847-ben, Ceglédé
1853-ban, Szegedé 1857-ben, Székesfehérváré 1861-ben, Ászódé és
Hatvané 1867-ben.

E felfogás kárát elsősorban a vidéki városok látták, am elyeknek
ip ara fejlődésükben csaknem  teljesen m egállt, s nem  egyszer országos
jelentőségű kereskedelm e teljesen elsorvadt. Tanuk erre Győr és Kom á-
rom , am elyek m ég 70—80 év előtt is a m agyar gabonakereskedelem  köz-
p ontjai voltak és ahol ezzel kap csolatosan jelentős hajóép ítőip ar virágzott.
Ezt a kereskedelm et és ip art Budap estnek vasúti és beraktározási köz-
p onttá növelésével halálra ítélték. Hasonlóan járt Székesfehérvár, am ely
1860-ban, m ikor a Kom árom —Győr—Bécsi, m ajd a Nagykanizsa—
Marburg—Trieszti vasúti vonalak m egnyíltak, m ég jelentős kereskedő-
város volt, de a következő évtizedben fokozatosan elsorvadt. Más váro-
sok is m egállották fejlődésükben, m ivel a vasúti fővonal elkerülte őket,
ez történt Gyöngyössel és Egerrel 1870-ben.
Mindennek eredm énye a vidéki városok egész sorát m a is jellem ző

különös és a látogatót m eglep ő p angás. Csendes, álm os, élettelen városok
m aradtak, vagy ilyenekké váltak, m iközben Budap est nyüzsgő, m illiós várossá
nőtt. Sőt, úgylátszik, hogy ezt az állap otot leginkább a Budap est közelében
fekvő városok szenvedték m eg. Székesfehérvár az utolsó évtizedbeli felvirág-
zásáig szintén tesp edő város volt, ahol alig is lüktetett élet, m ert úgyszólván
csak a m egyeigazgatásra, az iskolákra szorítkozott; ném i elevenséget csak
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a hetip iac és a vásár hozott. Mindez azt jelenti, hogy a város úgyszólván
csak a környező terület term eléséből élt, m aga alig, legfeljebb a saját szük-
ségleteire s a falu életének jelentéktelenebb kisip ari szükségleteinek kielé-
gítésére term elt. És am it Székesfehérvárról m egállap ítottunk, az vonatkozik
a m agyar városok egész sorára. Elszom orító p éldául az is, hogy előszeretettel
csábítják m agukhoz a nyugdíjasokat. Városaink egész sora nevezte el m agát
m agyar Grácnak. Ez csak arra vall, hogy városaink nem  a term elő m unkából
kívánnak gyarap odni, hanem  az ellátott Öregek szám ával, jövedelm ével
szeretnének növekedni és közben m egfeledkeznek arról, hogy ezzel m eddő-
ségükről tesznek tanúságot.

Ez az elkép esztő állap ot m ár vagy 15 éve szem ébe szökött a m agyar
élet figyelőinek, a m agyar gazdaság szakértőinek és 10 év óta alig hangzott el
m iniszteri beszéd, am ely az ip ari vagy kulturális decentralizáció feladatát
ne hangoztatta volna. De állap ítsuk m eg, hogy ezen a téren a korm ányzat
oldaláról m indezideig csak édes-kevés történt — eltekintve attól, hogy az
utóbbi évek esem ényei követelte nagyobb gyárak ép ítése katonai szem p ontok
szerint, a fővárostól távolabb fekvő helyeken indult m eg.

Az eddig elm ondottak vidéki városaink egész sorára illenek, ezúttal
azonban elsősorban Vác esetét kívánom  m egvilágítani. Vác p éldáján igyek-
szem  egyrészt a kérdést közelebbről m egvizsgálni, m ásrészt a kiútra rám u-
tatni. Vác ősi m agyar város: az első tíz p üsp ökség egyikének csaknem  évez-
redes székhelye. Püsp öki várát m ár a közép korban jelentőssé tette az, hogy
a dunap arti várvonulatnak — Győr, Kom árom , Esztergom , Visegrád, Buda —
egyik értékes láncszem e volt. A dunap arti terrasznak déli végén ép ült vártól
északra jelentős p olgárváros fejlődött ki és p iaca nyilván eleven volt, m ert
az Ip oly és a dunaközti dom bvidék dunam enti vásárhelyévé lett. 1255-ben
Vác az országgyűlés székhelye. Külső form áját ép ítő kedvű p üsp ökei adták
m eg, köztük a legnagyobb Báthory Miklós volt. Közép kori székesegyházát
kibővítette és Bakócz Tam ás érseket m egelőzve olaszízlésű, p om p ás vörös-
m árvány káp olnával toldotta m eg, iskolákat, kórházat, rendházakat ép ített,
p alotájának fényéről Galeotto Marzio lelkesedve írt. Mindez a dunap arti
renaissance ép ítkezések gyöngysorába, Esztergom  és Visegrád m ellé
fűzte Vácot.

A XVI—XVII. század során a város m ajd a török, m ajd a királyiak
kezén van, m ert m indkét fél átérzi a dunai út m entén a Felvidék lábánál
fekvő város fontosságát. A felszabadulás után a teljesen feldúlt várost
a XVIII. században új életre keltették egym ást követő p üsp ökei, akik
a felvilágosodott abszolutizm us jegyében m int földesurak, fejedelm i
m ódon szinte versenyeztek egym ással, hogy a várost szebbé és díszesebbé
tegyék. Az első p üsp ökök: Balogh Miklós és Dvornikovich Mihály a
m ai Konstantin-téren, a közép kori p olgárváros tem p lom ának helyén,
székesegyházat ép ítettek, p üsp öki p alotát em eltek, am ely m a a süket-
ném ák intézetének főtéri szárnya. Elősegítették a dom onkosok, a feren-
cesek és a p iaristák ép ítkezéseit. Althahn Ferenc a p üsp öki p incével és
a Vörösházzal a p üsp öki uradalom  gazdálkodását vitte előre, felvetette
a Vác—Szolnok közötti Duna—Tisza közötti csatorna gondolatát. Gazda-
ságialkotásainak árnyékában m egizm osodik a város ip ara, tizenhét céhet
terem t és dolgozik. Székében Forgách Pál, m ajd Eszterházy Károly
követik. Eszterházy a későbbi egri m ecénás p üsp ök, az alig hatvan éve
ép ült székesegyházat korszerűtlennek tartja, főként suta elhelyezését
kifogásolja, s a vár és a p olgári negyed közti terület nagyszabású rende-
zését tűzi ki célul m agának. E területet feltölteti és barokkos form ájú
új székesegyház ép ítéséhez fog, de m ikor Egerbe kinevezik, az ép ítkezés
abbam arad. Utódja az ugyancsak ép ítő lelkületű Migazzi Kristóf bíboros
elveti Eszterházy tervét, m ert m ár korszerűtlennek találja, hiszen Fran-
ciaországban m ár az új klasszicizm us form ái dívnak! Onnan hí tehát
ép ítészt, Canavallet, akivel m egép ítteti az ország első, görögös előcsarnokú,
kup olás székesegyházat, ugyancsak vele tervezteti 1763-ban, Mária
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Terézia látogatása alkalm ából, a róm aias jellegű diadalívet, az úgyneve-
zett kőkap ut, díszes p alotát ép íttet m agának. Így a fejedelm i lelkületű
és gondolkodású p üsp ökök egym ással vetekedve két em beröltő alatt
form ás és korszerű várossá ép ítik ki a századforduló rom halm azát.

De a XVIII. századi ép ítkezések befejeztével együtt úgyszólván m eg-
szakad a város felfelé törő fejlődésének vonala. Vácból csendesen álm odó,
m agának élő város lesz, m elyen nem  segít a rövid időre idetelep edett katona-
iskola, am elyből csakham ar fegyház lesz. Nem  segít a városon az sem , hogy
az országban elsőnek kap  nyugatra nyúló vasúti fővonalat. A kiegyezés
után p edig m inden erőit elszívja a közeli főváros. Mintha m inden alkotó
erő hiányozna a városból, eltesp ed, s nincs kedve-bátorsága a fővárossal,
akárcsak a m aga keretei között is, felvenni a versenyt. Pangó, útm enti város
lesz, m int annyi m ás m agyar társa. Elevenebb p olgárai Budap esten keresnek
és találnak m unkát, és Vácon a legtöbb em ber igyekezete az, hogy m inél
közelebb lakjék a p ályaudvarhoz, ahonnan Pestre lehet utazni. Vácból így
„m egháló“ város lesz, ahol is a reggeli vonat indulásával az élet m egáll
és csak a délutáni, esti vonatok érkezésével elevenedik m eg.

Egynéhány, a város továbbfejlődésére jellegzetes esem ény követ-
kezik be Vácott századunk első évtizedében. Az egyik az, hogy a város
m ögötti m agaslaton m agánkezdem ényezésből kertváros kezd kialakulni.
E m egindulásban többféle akarat jelentkezik: az egyik a jobb, egészségesebb
lakásra való törekvés, a m ásik a fővárosi lakosok Vácra csábításának kísérlete,
nyaralásra, egészévi tartózkodásra. Néhány tucatnyi telek ham ar beép ül
és a zsíros lösztalajon gazdag növényzet virul fel. A kísérlet részbeni sikeré-
nek hatása alatt csakham ar a vasút közelében egy kertváros körvonalait
szabják ki, de benne 35 év alatt m indössze egy ház ép ült fel. Ügy m agya-
rázzák, azért, m ert ennek az új kertvárosnak nem  volt útja, de viszont ha a
fejlődés m egindult volna, bizonyára az út is m egép ült volna. Meg kell álla-
p ítani, hogy ezek a kísérletek a kertváros gondolatnak csak az egyik oldalát
fogták m eg, a lakásét; teljes célt p edig csak akkor értek volna el ezek a p ró-
bálkozások, ha új m unkaalkalm ak is jöttek volna létre és a város új lakói
nem  lettek volna kénytelenek m unkára a 30 kilom éterre fekvő fővárosba
utazni. Az ilyen egyoldalú kertváros-alap ítás nem  m ozdíthatta ki a várost
a tesp edésből.

Rövidesen m ás kísérlet következik be, ésp edig külföldi, sőt Európ án
kívüli kezdem ényezés: az északam erikai Eastm ann cég felállítja a Kodak
fénykép észeti anyaggyárat és ezzel Vácott a m odern ip arosodás alap elveit
teszi le. Felette jellem ző, hogy az am erikai cég saját tap asztalatai, gyakorlata
alap ján gyártelep ét nem  a főváros külvárosaiban helyezi el, hanem  rajta
kívül, de jól m egközelíthető helyen. Ügy tetszik, m intha ez a p élda utat
m utatott volna a következő időkre. Rövid idő m úlva cip őgyárat alap ítanak,
később p edig textilip ari, finom  bőrip ari gyár telep edik ki Vácra, felism ervén
azt az egyedüli helyes elvet, hogy az ip ar helye nem  a fővárosban van, hanem
rajta kívül — és különösen kedvező e célra a közeli kisváros.

Trianon és a m ásodik világháború kitörése közti évtizedek az egym ást
követő nehézségekkel teljes idők voltak: a városfejlődés országszerte csak
lassan haladhat előre, az ip ari kezdem ényezések csak 1930 után vehetnek
nagyobb lendületet. Így van ez Vácott is; m égis a város nagy erőfeszítéseket
tesz jobb jövőjének biztosítására, elsősorban közm űveinek tökéletesítésén
fáradozik: korszerűsíti útjait, csatornázását, m intaszerű vízm űvet ép ít egy
dunai szigeten s végül m intaszerű vágóhidat ép ít, s m indezekkel az alkotá-
sokkal nem  egy tekintetben p éldát m utat kisebb városainknak.

De m intha a lassú évtizedes fejlődés im m áron talajra talált volna
Vácott, abban a városban, am ely földrajzi helyzeténél, közlekedési berende-
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zéseinél fogva m inderre elsősorban hivatott. Vegyük szem ügyre ezeket a
tényezőket: Vácon halad át az ország egyik legfontosabb vasúti vonala, a
legjobb vonalvezetésű nyugati vasúti vonal. Ehhez csatlakozik a Vác—
Balassagyarm ati vasútvonal, am ely a salgótarjáni m edence szenét közvetít-
heti. Hasonló szolgálatot tehet a Duna, am ely a dorogi m edencéből olcsón
szállíthatja a szenet. A távolabbi jövőbe tekintve a p ozsony—budap esti ország-
út — nevezetesen a Párkány—Vác közötti szakasz kiép ítése után—a későbbre
várható gyorstehergép kocsi forgalom  legfontosabb útjává válhatik. Mindez
nyilvánvalóan m egadja a lehetőségét annak, hogy a fővárosból könnyen és
kényelm esen, igen gyorsan elérhető p onton, sokszínű ip artelep csop ort
alakulhasson ki, am ely term ékeit innen könnyen eloszthatja a főváros,
a Balkán és a nyugat p iacai felé. örvendetes, hogy a legutóbbi hónap okban
a fővárosi, sőt a trianoni határon túli ip artelep ek egész sora nem csak bejelenti
szándékát, hogy Vácra akar telep edni, hanem  akaratának gyári telkek vásár-
lásával is kifejezést ad.

Nyilvánvaló, hogy m indez a város jövőbeli fejlődésének érdekeit is
szolgálja: a lakosság helyben találhat m unkát és ép p  ezért a lakosság gyara-
p odásnak indulhat, a város odavándorlókra szám íthat. Ennek folyom ánya
lehet az, hogy a közterhek jobban eloszolhatnak, de ugyanakkor az adósok
szám ának növekedésével a városi bevételek is em elkedhetnek, m iáltal a
városnak m ódjában áll, hogy közm űveit jobban kiép ítse. Szerep et játszik
az is, hogy az adóbevételekhez erősen hozzájárul az ip ar, m elynek nyers-
anyag-nem esítésből eredő haszna a város összességének javára válhatik.
De a fejlődés körforgását gyorsítja az is, hogy a m unkahelyek szám ának
gyarap odásával az otthonok szám ának is gyarap odnia kell, tehát erősebb
ütem et vehet az ép ítőip ari tevékenység, am i a gyárip arhoz hasonlóan tovább
fokozza a város jólétét.

Lényeges az a városp olitikai elgondolás, am elyre a város vezetősége
helyezkedik. Alap feladata az ip ari letelep edés, gyárterületek m egszerzését
m indenkép p en m egkönnyíteni és elősegíteni —  p ersze ezzel szoros kap cso-
latban az ip ari területek m egfelelő elrendezését, feltárását, közlekedését
biztosítani — tehát úthálózatot, ip arvágányt és dunai rakodót létesíteni.
Azonban világos, hogy ez önm agában a város egésze szem p ontjából nem  elég-
séges. Am int félm egoldás volt lakótelep eket, kertvárosokat m unkahely nélkül
kialakítani, — tehát a városon kívül m unkálkodókat lakásra befogadni —
hasonlókép p en félm egoldás volna csak gyárakat ép íttetni és eltűrni azt,
hogy m ás községekből utazzanak oda a dolgozók. S tegyük hozzá, hogy
ennek Vácon igen nagy a veszedelm e, hiszen Sződliget és Göd, sőt Verőce
és Zebegény lakóiból is kialakulhat az új gyárak m unkássága. Ha ez m eg-
történnék, ez a város fejlődésbeli hasznának jó részét elvenné Váctól. A
m unkahelyek és otthonok ép ítését tehát p árhuzam os fejlődés vonalába kell
állítani, hogy az új keresők állandó váci lakosok legyenek.

Ép p  ezért a gyártelep ekkel p árhuzam osan gondoskodni kell m egfelelő
házhelyek feltárásáról, sőt gondoskodni kell arról, hogy a dolgozók e telkeket
m inél könnyebben m egszerezhessék, s ott az ép ítőanyaghiány m egszűntével
m inél kedvezőbb és könnyebb anyagi feltételek között ép ítkezhessenek.
Vélem ényem  szerint azonban ez csak úgy lehetséges, hogyha a város vezető-
sége és az ip ar vezetői kellőkép p en egym ás kezére dolgoznak, am i m ind-
kettőjük egyenlő érdeke. Az ip ar érdeke, hogy m unkássága közel lakjon,
m ert hisz az a dolgozó, aki 15—30 p ercnyire lakik a m unkahelyétől és gyalog
vagy kerékp áron juthat el a m unkaterem be, értékesebb, m int az, akinek
nap onta kétszer 30—60 p ercet kell utaznia, tehát többé-kevésbbé fáradtan
érkezik és a m unka végeztével m ielőbb hazatérni igyekszik, m indezen felül
p edig m ég az utazás költségeit is viselnie kell. De m ég jobb m unkás lesz az,
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aki lakásgondoktól m entesen helyi fekvésű, saját tulajdonú házánál fogva a
helyi gyárral szorosan egybefűzve fog dolgozni. Ez az előny sokszorosan
m egéri a szervezési m unka terhét.

Távolabbi vonatkozásban az így városba ölelt terem tő és kereső új
lakosság gazdasági ereje, m ás tekintetben is előbbre lendíti a város életét.
Nem csak adózói m inőségben, hanem  azzal is, hogy keresetét a városban költ-
vén el, kereskedelm ét és kisip arát is táp lálja. Mindez a város által közcélokra
elkölthető bevételeit növeli: a város tovább fejlesztheti közm űveit, kultu-
rális és em berbaráti intézm ényeit: az iskolákat és kórházakat, m indazokat
az intézm ényeket, am elyek előrehaladásához tartoznak.

Így a vidéki városi élet újra sarjadhat. Míg régen a földbirtok-vagyon-
ból gazdagodó földesurak, sok helyen a p üsp ökök bizonyos m ecenási gesz-
tussal terem tettek életet, — am inek Vác egyik szép  p éldája —  m ost a városi
p olgárság m unkája lesz az előrehaladás m egterem tőjévé.

Persze m indennek alap jai csak igen m esszem enő tervszerűséggel
és következetes, elsősorban nem  egyéni érdeket szolgáló cselekvéssel
érhetők el. Ez összefüggésben reá kell m utatni egy különlegesen fontos
szem p ontra. A XIX. századvégi m agyar városfejlődés — a Budap estnek
és vidéknek egyaránt — jellegzetes kísérője volt a földüzérkedés. A váro-
siasodás legfőbb haszonélvezői a régi, m ezőgazdaságra rendelt földek
tulajdonosai voltak, —  vagy azok jogutódai —  akik a városok nép ességé-
nek növekvésével, de sajnos nem  vele arányosan, hanem  sokkal m aga-
sabb m értékben, sokkal gyorsabban házhelyekké szabták szántóikat és
rétjeiket, s a korábbi földértéknél jóval m agasabb áron értékesítették,
így rop p ant arányú értékkülönbségek adódtak, am elyek, akárcsak a kártya-
nyereségek, a város összeségének vagyonából gyorsan és nyom talanul
eltűntek. Énnek a nyaklónélküli földérték-átalakulásnak átkos követ-
kezm ényeit városaink évszázadokon át sem  fogják kiheverni. Mivel
rendszertelenül, a szükségesnél jóval több házhelyet szabtak ki, azok
csak kis részben és szétszórtan ép ültek be, felesleges és kihasználatlan utak,
vezetékek keletkeztek. Ezeket a városok részben kiép íteni — kezdetlegesen
kiép íteni — kényszerültek és így sokkal többet költöttek részleges és
kezdetleges közm űvekre, m int am ennyire a házak szám ához kép est
szükség lett volna. Kétségtelen, hogy ennek a folyam atnak az új fejlődés
küszöbén álló vidéki városokban m inden esetre elejét kell venni. Egy-
felől csak az új, valóban jelentkező lakásszükségletnek m egfelelő terü-
leteket szabad házhellyé felosztani, szigorú tervszerűséggel, m ásfelől
gondosan figyelni kell arra, hogy a beép ítés töm ören és főleg össze-
függően történjék. Töm örségen a m agam  részéről nem  annyira kism éretű
telkeket értek, hanem  arra gondolok, hogy az új lakóház, az új lakó-
telek szorosan a m ár beép ítetthez sim uljon, ház házhoz tap adjon, nem
úgy m int a m últban történt, am ikor ház és ház között évtizedeken át
beép ítetlen üres telkek sora m aradt, sorvadt m int ugar, s em ellett a telek-
töm b 2—3 házának tulajdonosa utat, vizet, világítást követelt és kap ott;
a város tehát alig kihasznált közm űvek hálózatának terhét viselte.

Mindebből az következik, hogy az eddig m ezőgazdasági célra
szolgáló földeket csak fokozatosan szabad városi házhelyekké alakítani
s a tulajdonosok csak arányos hasznát láthatják a város összességének
m unkájából eredő fejlődésnek. Világosan át kell látni azt, hogy a dol-
gozók életét nem  lehet néhány telektulajdonosnak p rédául odadobni,
s ezért a fejlődésnek induló vidéki városok vezetőségének a terv-
szerűség erősen kiép ített sziklájára kell helyezkednie és helyes utakra
kell terelnie az élet új áradását. Elism erem , hogy ez a legnehezebb fel-
adatok közé tartozik, m ert nehéz a különféle követelésekkel szem ben
szigorúnak m aradni, a tervszerűség m ellett kitartani. De a jószívűségből
eredő könnyelm ű engedékenység a következő évtizedek átkát idézi fel.
Az eddigiekben a város fejlődési kérdéseit a m ai városrendezés értel-

m ében főként a gazdasági, szociális és lakásügyi szem p ontból világítottam
m eg. De nem  elég, ha a város az ilyen nagyobbára anyagi igényeknek eleget
lesz. A város több m int em berek m ateriális célú együttélése, együvé telep e-
dése — a városok fejlődésének m élyében m indenkor m agasabb szellem i célok
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éltek. Polgáraik nem csak anyagi, gazdasági előnyökért ragaszkodtak városaink-
hoz, azokat áldozatos m unkával szép p é és szeretetrem éltóvá is igyekeztek
tenni. Mélyebb ragaszkodásuk az erőfeszítésekben és ezeknek eredm ényei-
ben gyökereztek és fejeződtek ki. Mindebből következik az, hogy a város-
fejlesztő m unkának lényegi, bekoronázó vonása a városszép ítő m unka.1

Ha legjellegzetesebb vidéki városaink m últbeli fejlődését m egfigyeljük,
azt látjuk, hogy egykori gazdag uraik, p üsp ökeik m ennyit áldoztak a városok
szép ítésére. Más m ódon, de ugyanennek kell a jövőben is, a jövő város-
rendezési m unkájában is m egnyilvánulnia. Ha p éldául a kiválasztott Vác
esetét vesszük szem ügyre és a szép ítés lehetőségeit keressük, úgy elsősorban
a város földrajzi fekvésének varázsa ötlik szem ünkbe. Legjobban és legtel-
jesebben bontakozik ki ez akkor, hogyha a szentendrei sziget p arti p agonyá-
ból, az ódon, zöm ök dunap arti csárda árnyas terraszáról p illantunk a városra
és festői hátterére. A város dunap arti házsora az elég hirtelen, öt m éter
m agasra em elkedő terraszon ép ült és így a dunap arti fasor m ögött az egym ás
fölé em elkedő tetők, az udvarokból kikandikáló fák zöldje festői kép et adnak,
am elynek elevenítő elem ei az egym ás m ellett sorakozó tem p lom tornyok:
a Ráctem p lom nak, a Fehérek tem p lom ának, a p iaristák és ferencesek tem p lo-
m ának tornya és a közülök kiem elkedő hatalm as dóm kup ola. Ez az egész
m ozgalm as kontúr a város m ögötti kertekkel, szőlőkkel betelep ített dom bok
elé rajzolódik, m ég hátrább p edig a Naszály hatalm as erdőborította gerince
nő bele az ég kékjébe. A szigetről, az elhaladó dunai hajókról nézve, m a is
csalogatóan szép  ez a Duna áram ló vize fölé em elkedő kép . De ha a réven
átkelünk, kiszállunk a p art-sétányra és a Fő-utcára vezető m eredek közökön
felkap aszkodunk, bep illantunk a m ellékutcákba, akkor ez a kép  sokat veszít
varázsából, ésp edig azért, m ert a város életének utolsó évszázadbeli eltes-
p edése, elszegényedése folytán a házak lerom lottak, elkócosodtak, szennyes,
viharvert arculatot kap tak. A távolról festői benyom ás közelről cigányos
rendetlenségnek látszik. Vác e részének újjáform álása a helyi városrendezés
egyik legszebb és leghálásabb, bár tán legnehezebb feladata. A városrendező
dolga az, hogy a lejtős telkeken álló házakból m egm entsen am ennyit csak
lehet és előkészítse azok kellem es, kényelm es és szép  házakká alakítását, ahol
p edig erre nincs m ód, a telkek újra beép ítésének rendjét úgy szabja m eg,
hogy egyfelől a lejtőn egym ásm ögé sorakozó régi és új házakból tetszetős,
összefüggő és egységes kép  alakuljon ki, m ásfelől úgy, hogy m inél több
háznak — átép ítettnek vagy újnak — m ind szebb kilátást biztosítson a
szem közt kéklő p ilisi hegyekre. A m egoldás nem  egyszerű. Műszakilag arra
kell törekedni, hogy a jövő beép íthetőség m indjobban kihasználja a lejtő
adta lehetőségeket, tehát a beép ítés befelé m ind m agasabb legyen. Így szó
sem  lehet arról, hogy m inden teleknek szabatosan azonos beép íthetőség
adassák. A m egoldásnak egyensúlyt kell terem tenie a közösség érdekében
a tetszetős és form ás városkép , az egyéni érdekek és a telek jobb kihasználása
között. Világos, hogy m inden egyes telek nem  kap hatja a m axim um ot,
viszont az egységes átrendezés az összes telkek értékét felfokozza m árcsak
azért is, m ert az újra form ált, kedvesebb és tetszetősebb környezetben a házak
relatív értéke is m agasabb lesz, m int a legszebb házé a zavaros környezetben.

Am i e részletkérdés vizsgálatánál kiderül, az általában vonatkozik a
városrendezés eredm ényeire. A város csinosítása is értéknövelő hatású m ind
anyagi, m ind eszm ei síkon — annak ellenére, hogy egyes esetekben az utca-
szabályozás, a beép íthetőség m értékének m eghatározása a telekben eddig
rejlő lehetőségeket p illanatnyilag károsítani látszik. Nevezetesen a legfájóbb
rendesen az, ha a tulajdonosnak a telekből bizonyos bárm ily kis részt az

1 V. ö. szerzőnek Kom árom ról szóló tanulm ányát, am ely e vonatkozásokat
világította m eg: Magyar Szem le 1941 decem ber.
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utcaszabályozás kedvéért át kell adnia. Azonban a jobban, célszerűbben
beép íthető, rendesebb utca m entén fekvő telek m indig többszörösét éri a
nagyobb rendetlen, rosszul kihasznált, girbe-görbe utcán fekvő teleknek.

Hasonlóan állunk azokkal a terhekkel és áldozatokkal, am elyeket a
város közössége érdekében hoz. Nem csak a jobb közm űvek, hanem  az eszm ei
célú alkotások is, egy közkert, egy em lékm ű általános értéknövelő hatást
gyakorolnak a városra. Szép  ép ületek, kertészetileg gondozott ligetek, áp olt
fasorok és gyep sávok, m űvészi em lékek, szobrok és falfestm ények, m ozaikok
legtöbbször fényűzésnek látszanak, de ha a város arculatát ékesítik, a város
vonzóereje m ind nagyobb lesz. Polgárai szívesebben élnek ott, m ár nem csak
kényszerűen ott élő és m áshová elvágyó lakók lesznek, és az idegenek szívesen
felkeresik a várost, szívesen ott m aradnak és észrevétlenül könnyen költik
el ott p énzüket. Így egészíti ki a városszép ítés a célszerűségi szem p ontú
városrendezést.

Ism ételten hangsúlyoztam , hogy Vácot csak p éldául választottam  és az,
am it Vác állap otának, fejlődési lehetőségének vizsgálatánál m egállap íthattam ,
szám os vidéki városunkra vonatkozik. Hozzá kívánom  tenni, hogy ez a fej-
lődés, am ely bizonyos jelek szerint Vác esetében a közeljövőben várható,
nem  egy vidéki városban is lejátszódott az utolsó húsz év alatt. Statisztikai
szám okkal igazolható fejlődésük m ögött ugyanazok a tények és tünetek
rejtőznek, am elyekről Vác esetében szólottám . Más városokban is a Váchoz
hasonló fejlődések előszelét érezzük. A követendő utak, bárm ennyire kü-
lönbözők is az adottságok, sok tekintetben azonosak.

BIERBAUER VIRGIL

FIATAL FRANCIA SZERZŐK

EGYRE VALÓSZÍNŰBB MÁR, hogy az esem ények, m elyeknek tanúi és
részesei vagyunk, Európ ának nem csak a p olitikai történetében nyitnak

m ajd új fejezetet, de szellem i életünket is m ás keretek közé illesztik.
Ez az átalakulás p ersze lassúbb és nehezebb lesz, m int a társadalom  külső
szerveinek leváltása. A kultúra fejlődésében nincsen ugrás, csak öntörvényű
áthasonulás. A szellem  m egszállottjainak közösségi szerep e ép  e folyta-
tódás biztosítása, a kip róbált értékek átm entése a válságos korokon.
A civilizációk nem  halandók, bárm it m ond is Paul Valéry. Ritka az oly
kor, m ely teljesen elfojtja a szellem  lélekzését, ilyen-e a m ienk?

Azért figyelem  hát aggódással a legfiatalabb szám ottevő (m ost har-
m inc év körüli) francia írónem zedék életjeleit, m ert úgy vélem , nem
érdektelen, m iként rezeg az általános rázkódások közben a nagy csap ás
érte, de el nem  bódult nyugati szellem . Az az érzésem , hogy a francia
fiatalok ilyen szem p ontú tanulm ányozása vezethet legközelebb az európ ai
m űvelődés jelen helyzetének m egértéséhez s talán jövő sorsának is ki-
tap intásához. A franciákat ugyanis csak p olitikailag bénította m eg a harc-
téri szerencse ideiglenes elillanása. A szellem i ruganyosságukat és fogé-
konyságukat inkább felfokozta. Ők m a az egyetlenek az európ ai civilizáció
nagy hordozói közül, kik viszonylagos szabadságban — inkább elhagyott-
ságban — a döntő sorskérdésekről, a szellem  lényegi p roblém áiról töp reng-
hetnek.
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A két háború közti vezető nem zedék újabb jellem ző m egnyilvánulásait
ism ételten ism ertettem  e folyóirat lap jain1; ám  sokkal fontosabbnak
látszik a fiatalok m agatartásának m egállap ítása, alkotó m unkájuk irány-
vonalainak figyelése: ők nem  önm agukat ism étlik, igazolják vagy m entik,
hanem  a továbbfejlődés lehetőségeit keresik. —  Term észetes, hogy csup án
az irodalm ilag egész értékű kísérletekről lehet itt szó, olyan m űvekről,
m elyek nem csak helyzeteket ábrázolnak, hanem  a közösség lap p angó
vágyait, kívánságait és eszm ényeit is tolm ácsolják. Az igény tehát, m it
a fiatal francia szerzőkkel szem ben tám asztunk, körülbelül ez: a m űvészet
az élet teljességének sűrítése, felem elése, m egm utatása; az irodalom
ott kezdődik, ahol érvényesül e teljesség igénye. A könyv akkor szűnik
m eg csak olvasm ány lenni és válik alkotássá, m időn a jelen térbeli és
időbeli szétágazását sikerült egységbe csom óznia; a terem tő kép zelet
alkotó m unkájában a m últ kötőanyaga feszül s a kortársak szíve dobog;
a szellem  folytatódásának rejtélyes m űvelete ez. A jó m ű időtlen s m égis
helyhez kötött és korban gyökérzik. A p árisi füvészkert nap órájának
felirata akár a m indenkori írásm űvészet jelm ondata is lehetne: „Horas
non num ero nisi serenas“. — A régiek tisztelték a m űveket s azok alkotóit,
m int a m agasabbrendű em berség kép viselőit. Igazuk volt s m i tévedünk,
m időn civilizációnk gép i zajában földre lép tetjük Pegázust és kufárok
kezébe dobjuk kantárját. A bíráló azonban ne m enjen nyom ába: kövesse
az idült eszm ényeket, keresse a tisztult elveket, m aradjon hű a régiekhez.
Szám adása legyen a szellem  nem es tiltakozása, helyeslése, intése: a
m egáradt és elsekélyedett m odem  szótöm egben az örök em beri lényeg
keresése.

Másik szem p ont, m ely a m ost életbelép ő francia írónem zedék
m egítélésében irányított, az a nézet, hogy egy szellem i tettet nem
annyira tökéletessége em el ki a többi közül, m int inkább az a tulaj-
donsága, hogy senki m ás nem  hozhatta létre, csak szerzője. Oly
alkotás, m elyet m ás is m egterem thetett vagy m eg is terem tett m ár,
nem  érdem el m éltatást.

E szigorú követelm ények m iatt a válogatás — szükségkép p en —
vajm i nehéz volt. A francia könyvp iacot is elárasztották a p olitikai
p am fletek, e szellem i p elyva, az áfium  és a m aszlag különb-különb
term ékei. Bezzeg erre akad p ap iros bőven (annak ellenére, hogy a
havonkénti 3.500 tonnás p ap irosfogyasztást hivatalosan havi 350
tonnára korlátézták s e csökkentés m ost —  úgy hírlik — m ég fokozódni
fog) — ám  az igazi értékeket azonban vidéki vállalatok silány kiadványai
közt kell keresni vagy sokszorosított kéziratokban, avagy színházak
deszkáin m eg film ek szövegében. A szellem  azonban m egtalálja az
egérutat a nehézségek közt is, „kinek Isten akarja, ablakon is beadja“ ,
s azok a m egnyilvánulások, m elyeket az alábbiakban ism ertetünk,
ékes bizonyságai e nem zedék p om p ás erejének s egyben az európ ai
m űveltség fejlődési készségének is.

Ám  beszélhetünk-e „nem zedék “-ről? Fel fog tűnni, m ennyire
sok irányú ez értelm iségi ifjúság érdeklődése. Mutatkoznak-e jelek,
m elyek életkorukon kívül és túl is összekötik őket? Hiszen a fiatalság
nem  életkoí, hanem  lelki állap ot; a nem zet m ellett azonban a nem zedék
a legszervesebb közösségi kép ződm ény. Vannak-e eszm ények és
elvek, m elyek egységes szint és jelleget adnak a m ost „beérkező“
fiatal szerzőknek? A két háború közti írónem zedék legjellem zőbb
vonása — Mauriac szerint — az őszinteség volt, a kérlelhetetlen ön-
ism eretre törekvés. A fegyverszünet nem zedékéé — úgy látszik —
inkább a kom olyság (ha szintén egy szóval akarnánk kifejezni). Nagyobb
bennük az alkotási láz, m int a p rogram m adás vagy a kiáltvány-írás
buzgósága. Műveikben kell tehát m egvizsgálnunk őket. (Gondosan
ellenőrizve — term észetesen — a nyom tatott szó igazságát a vallott
vagy vélt m eggyőződés elveivel s a nem zedék „ém inence grise“-einek
tételeivel.)
1 Magyar Szem le, 1941 augusztus és 1942 augusztus.
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A lírai költészet rem ek lendülettel indult új fejlődésnek. Viszonylag
kevés korban jutott nyom dafestékhez annyi versgyűjtem ény s annyi
ism eretlen költő, m int m ost. Főleg azonban ritkán találtak oly könnyen
közönséget, visszhangot és nép szerűséget, m int felajzott korunkban.
Két oknak lehet ezt tulajdonítanunk: az egyik a szellem  em lített egérút-
keresése (a líra a legszabadabb kifejezése közösségek lelki tartalm ának),
a m ásik p edig az irodalm i term elés gyérülése, kiváltkép  az angolszász
regényirodalom  elm aradása, tehát a versek könnyebb feltűnése.

A szellem  szabadulási vágya nem  csup án a költőket ingerli, de az
olvasókat is. Válságos korokban az em beri m ivolt újra vitássá válik s
ilyenkor azokhoz fordulunk válaszért, kik az időleges esem ényeken m eg
a nap i gondokon túl az em beri lényeg időtlen értékeinek közvetítői,
így aztán a költészet egyrészt kellem esen szédítő szellem i m ákony, m ás-
részt teljesebb önism eretre ingerlő m ágikus hatalom . S zaklatott időben
hevesebb a vágyódásunk a teljes valóság: a lélek valóságának ism erete
után, m int nyugodt korok gondtalan tenyészésében.

Bárm int legyen is, a legújabb francia líra m ár m agasrendű értékeket
term elt, m elyek újszerűségük m ellett is a legjobb verselési hagyom ányok-
nak a folytatói. — A néhány név, m elyeket felsorolok, a hozzájuk fűzött
vázlatos jellem zés csup án az irányok és egyéniségek változatosságát kíván-
ják jelezni. — A u d i b e rti  m ár a két háború közti időszak utolsó
éveiben feltűnt, igazi szerep e és a jelentősége azonban csak a fegyver-
szünet óta érvényesül. A szó-alkim ia költője ő, a m últ században annyira
gyakori dús verbális bőség letétem ényese, ki ezt ódái lendülettel fejleszti
tovább. Felfokozott érzékiség duzzasztja m ondatait; az idősebb költői
nem zedék tagjai közül Léon-Paul Fargue-hoz áll legközelebb. — A fog-
ságból nem rég hazatért Patrice de La T o u r d u P i n szintén a har-
m incas évek végén lett ism ertté bonyolult és elvont sp irituális költé-
szetével. Szilárd veretű m űve csak hosszú és bensőséges ism erkedés
után nyitja m eg teljes gazdagságát: m ély és kom oly életigenlését, elégikus
báját, finom  és sokrétű érzékenységét. Zsúfolt és befelé forduló p oézis
ez, telítve a szavak és kép ek többirányú ágazásával. — A legfiatalabbak
közül kiem elkedő Pierre E m m a n u e l ékesen hangzó, m isztikus
tartalm ú énekeiben m élyből fakadó insp iráció elem ei tevődnek össze. —
A venezuelai szárm azású Robert del G a η z o a francia ódának leg-
m űvészibb m ai m űvelője. Rim baud és Valéry költői hagyatékának p áro-
sítója és folytatója. — A szintén egészen fiatal Arm and R o b i n  csak
verselése technikájában új, am ennyiben a bonyolult form ai kísérletezések
eredm ényeit üde nép i énekek szövedékébe oltja.

A form a szem p ontjából azt a fontos m egfigyelést tehetjük, hogy
a legjelentősebb fiatal költők visszatértek a hagyom ányos —  kötött —
verseléshez, s m ég azok is, kik a szabadabb form ákat követik, távol
vannak a szürrealizm us elveitől, ugyanakkor am időn —  term észetesen
— felhasználják annak (főleg nyelvi) eredm ényeit. Ha nem zedéki
m egjelölést akarnánk adni a tizenöt-húsz vezető költői egyéniségnek,
azt lehetne m ondanunk: a szürrealizm us utáni költői nem zedék ez.
Visszatérésük a költői hagyom ányokhoz nem  jelenti term észetesen
az újító szándék feladását; az ő újításuk lényege ép p  az, hogy a
hagyom ányos form ákat hajlékonnyá ruganyosítják s így a régi form a-
nyelv s az új eredm ények p árosítását kísérlik m eg.

Három  csop ort különböztethető m eg köztük: a legnép esebb
a hagyom ányos kötött verselés híveié; idetartoznak p l. Audiberti,
Róbert del Ganze, Jean Tardieu s a fiatal költészet elm életi alap -
vetője, a költészet * a vallás affinitásainak elem zője: Rolland de
Renéville. Lazult JO form ákban (de nem  szabad versben) írnak a
jelesebbek közül Patrice de la Tour du Pin, Pierre Em m anuel, Arm and
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Robin. Végül a szabad vers is él m ég, ám  a szám ottevő fiatalok közül
csup án kettő használja: Follain és Guillevic.

Ezek szerint a legújabb francia líra jellem ző, noha nem  m inden
költőre egyaránt érvényes, alap vonásai a következők: i. Visszatérés
a hagyom ányos költői nyelvhez és form ákhoz; a leghívebben követett
m esterek: Rim baud, Valéry, Claudel és Fargue. 2. Újra élesztőse
a tartalm i költészetnek és közeledés a laboratórium ból a közönséghez.
Ez a törekvés jelenti a legszélsőségesebb szárítást a szürrealizm ussal,
m ely az alkotó kép zeletnek ellenőrzés és irányítás nélküli teljes sza-
badságot engedélyezett. Az új költők ism ételten hangsúlyozzák, hogy
„em ber m ódra akarnak em berekhez szólni“ . 3. E törekvésük —
kevés kivétellel — a „kitárulkodás költészetének“  (p oésie d’ép anche-
m ent) vonalára vezeti őket, a széles énekű, m ágikus hatású, kozm ikus
költők sorába, akik közt a legnagyobbak Milton, Goethe, Hugo és
Whitm an voltak, az élő franciák közt p edig Claudel, Pierre-Jean
Jouve, Sup ervielle és Fargue. Az ilyen m agatartás szintén szem be-
helyezi őket a szürrealizm ussal, lévén az —legjobb eredm ényeiben —
végletes m egnyilvánulása a befelé összp ontosuló költészetnek.

A közönség irodalm i igénye m egértéssel és helyesléssel fogadja
az ilyen újító kísérleteket; ez viszont további dalolásra serkenti a
költői sereget. Ügy látszik, nem  érvényes többé Victor Hugo aggálya:
„Jaj, m iként énekeljek, am ikor ég Róm a“ . Üszkösödik Európ ánk,
az ifjú francia költők azonban — gyakran fogolytáborok drótsövénye
m ögött — m úló em beri érzések időtlen form ákba csiszolásán dolgoz-
nak. A m ostoha kor nem  gátolja, inkább buzdítja őket: lázasan keresik
a dolgok lényegével való m isztikus egyesülést s a tárgyi világ kép ének
kém iai átalakítását, szavak segítségével.
A regény nem  adta m ég —  nem  is adhatta —  hű lelki rajzát „száza-

dunk gyerm ekének“. Egyelőre, p ersze, ne várjuk ezt a fiatal íróktól;
elégedjünk m eg ígéreteikkel, részleges eredm ényeikkel. A regény leg-
kevésbbé m űvészi s m égis a legkevésbbé sikerülő m űfaj: virulásához
lassú érés, hosszú nyugalom  szükséges. Claudel találóan m ondta egyszer
valakinek: „Nem  valószínű, hogy a negyvenedik életév előtt értékes
regényt lehessen alkotni“.

A líra — term észetszerűleg —  könnyebben és gyorsabban talál utat a
változó valóság nyitjához; az ism ertettem  költői m űvek hűbb kifejezői
korunk — s benne a franciák —  lelki helyzetének, m int a regények,
m elyeket ugyanezen nem zedék tagjai alkotnak. Ilyen okok folytán egyelőre
csak azt figyelhetjük, hogy a harm inc év körüli p rózaírók m ilyen kitap osott
utakon p róbálnak előbbre jutni.

Az egyik úton azok bukdácsolnak, kik p edig — láttuk —  a lírában
teljes újítást vittek diadalra. A regény m egújítását azonban anyagi és
technikai okok nehezítik. Igaz, hogy a legjelentősebb — m ert legtisztább
— fiatal lírikusok, így Patrice de la Tour du Pin, Pierre Em m anuel vagy
Robert del Ganzo, távolm aradtak m ég a regénytől, a többiek azonban
inkább kevesebb, m int több sikerrel m ajdnem  kivétel nélkül kísérleteztek
m ár vele; s az utolsó Goncourt-dí jnak egyik kom oly esedékese Audi-
berti volt.

Fontosabb irányzat azoké, kik a regény hagyom ányos keretét új
szerkesztési m ódszerrel feszegetik s új bölcseleti tartalom m al telítik.
A szerkesztési m ódszert Gide-től és Huxley-től kölcsönzik, a bölcseleti
tartalm at p edig az exisztencializm us adja. Talán ez az életszem léleti
beállítottság eredm ényezi a lelki dolgoknak szinte a betegségig őszinte
elem zését, sötét és rem énytelen helyzetek kedvelését, a rendkívülinek
és valószerűtlennek a hajszolását, —  tehát m indazt, m it Marcel Arland
nyom án új rom antikának fogunk nevezni. E m ellett a realizm us m eg-
újhodásának is szép  eredm ényeivel találkozunk m ajd.

Az új rom antikus írók p éldakép ei Jean-Paul Sartre m űvein kívül
(aki egyébként — jellem zően — nem csak egy kom or és kegyetlen regény-
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nek és egy fontos tragédiának, valam int egy iszonytató novelláskötetnek
a szerzője, de két terjedelm es filozófiai értekezésé is), ezeken kívül, m ondom ,
az am erikai Faulkner és Dashel Ham m et. Általában: az am erikai regény
hatása az európ ai irodalom ra egyre kiütközőbb tünet: a francia fiatalok
érdeklődése világosan jelzi a veszélyt (ha veszély ez egyáltalán). —
A m ásik rokonjellegű hatás, m elyet gyakran em legetnek az érdekeltek,
egyelőre azonban — úgylátszik — inkább divatból, m int a m ű ism erete
alap ján, a Franz Kafkáé.

A legjelentősebb és legerőteljesebb alkotás a harm incévesek term é-
sében Albert C a m u s  regénye, „Az idegen“.1 Alberto Moravia „Közöm -
böseihez“ hasonlatosan Cam us hőse is idegen a társadalom ban; ártatlan
ő és jó, csup án a közösségi életre kép telen, am i nekünk fontos, neki nem  az.
Története olyan, m int egy p ontosan rögződött lázálom  m eséje. Egy algíri
fiatal hivatalnok aggok házába helyezi anyját s feledni p róbálja ez em léket,
m ásra gondol, m indig, m indenütt m ásra gondol; anyja tem etésén szenv-
telenül viselkedik, m ajd m oziba m egy, kedvesével találkozik. Néhány heti
tom p ult létezés leírása után (m iközben csak a lélek sajog reszketőn)
vasárnap i kirándulásra viszi hősét az író, ahol az a tűző nap  alatt lelövi
távoli ism erőse ellenségét, anélkül p ersze, hogy a bűntettre késztető
érvek elhatározóbbak lennének, m int az ellene tiltakozó erkölcsi m eg-
fontolások. „Gondoltam  — vallja a tettes — hogy ölni vagy nem  ölni:
egyre m egy“. — A regény m ásodik része a p ersp ektivizm us irodalm i
alkalm azásával hősünk m agatartásának közösségi vetületét m utatja be,
bírósági tárgyalás tükrében. A közösség kiveti, a bíróság halálra ítéli
e furcsa hőst, kinek nem  a gyilkosság a bűne, hanem  az alkalm atlanság.
A társadalm i tükör szörnyetegnek m utatja, ép  m ivel csak létezik, csak él,
de a közösség érdekeivel szem ben érzéketlen, nem  vonzza őt sem  barátság,
sem  gyöngédség, sem  szerelem , sem  hivatás, sem  hivatal. Miért éljen
az ilyen em ber (m iért él a giliszta)? A társadalom  eltap ossa. — Cam us
azonban védelm ezi hősét: az ő tiszta létezésének síkjáról a közösség
ágálása m utatkozik torzultnak és céltalannak. Mégsem  szatíra ez az »idegen«-
történet: végtelenül fájdalm as írás, az Istentől és m indenkitől elszakadt
em ber ürességének kegyetlen rajza.

Ez az im bolygó és valószínűtlen regényhős, e testbe bujtatott bölcse-
leti sp ekuláció lenne az új em ber p éldánya? Nehéz lenne hinnünk. Szülő-
helyét p ontosan jelzi szerzőnk m ásodik könyve, egy esszé-sorozat2, m elyben
az exisztencialízm ust m agyarázza sajátosan francia — voltaire-i — m odor-
ban. Az Isten nélküli em ber közösségi helyzetét és tevékenységét elem zi
itt is, a szizifuszí p roblém ából az a p illanat érdekli, m ikor az em ber lem egy,
hogy újra kezdje a hiábavaló erőfeszítést. A valéry-i „faire sans erőire “-nak
(hit nélküli cselekvésnek) a kiszélesítése és bölcseleti m agyarázása Cam us
Szizifusza, m íg regénye ugyanezen kérdésnek a költői p éldázata.

A „század gyerm ekének vallom ását“ ném elyek (nézetem  szerint
túlzottan) Rolland Cailleux első regényében vélték felism erni.3 A szerző
— hír szerint Gide egyik bizalm asa —  egy kezdő költő életét m ondja el
közép iskolás utolsó éveitől huszonöt éves koráig, haláláig. Tehát az ifjúság
regénye ez s m iután francia regény: az ifjúság lelki elem zése. (Nem
véletlen, hogy Eckhardt Sándor „Francia szellem iében ép  azok a részek
késztették Cailleux-t lelkesedésre, m elyek a lélekábrázolásra vonatkoznak.)
Könyve két szem p ontból tanulságos: az egyik ép  az elem zés izgató
eredm énye, a m ásik a regény form arom bolásának végzetes p éldázása.

1 Albert Cam us: L’étranger, Gallim ard-kiadás, 1942.
2 Albert Cam us: Le m ythe de Sisyp he, Gallim ard-kiadás, 1942.
3 Rolland Cailleux: Saint-Genes ou la vie bréve, Gallim ard-kiadás, 1943.
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Ki ez a kom édiások védőszentjének furcsa nevét — átlátszó szó-
játékra (Genés, jeunesse) késztető nevet — viselő költő? Az ifjúság m aga.
Az iskola p adján vallási aggályok gyötrik, aztán barátok társaságában
füstölög, önm agát keresi, ap jával csatázik, szerelm es lesz, kedvese m eghal,
éles fájdalm at érez, kábultan rója Párizs útjait, kilátástalannak hiszi életét,
kórházi ágyra kerül és m eghal, — am int elm úlik az ifjúság is.

Igényes m ű e terjedelm es regény: nem  kisebb a szándéka, m int a
harm incas évek ifjúságának érzelm i és erkölcsi tap asztalatait egységbe
foglalni, m integy érzelm i és erkölcsi sum m át alkotni. — Form ailag is
nagycélú írás a Cailleux-é. A regény hagyom ányos kereteinek a szét-
bontását tudatosan viszi végső határig. Minden fejezetének m ás a jellege,
m ás a m ódszere, m ás a stílusa. Először a gim nazista suta, de feszült nap lóját
olvassuk, aztán töp rengő p árbeszédeit barátaival, m ajd Párizs utcáin sétá-
lunk a hőssel, ízes nép i beszéd foszlányait kap dosva, később az ap ának
egy m erev és tudákos előadását kap juk, egy m ásik fejezetben a vidéki
nagynéninél vendégeskedő vénleány feljegyzéseiben böngészünk, —
és így tovább az induló költő versein át halottas ágyán hánykolódó tuda-
tának utolsó m eglobbanásáig. — E m erész és túlzott form ai kísérlet talán
hitelesebbé teszi a lelki helyzetek m egjelenítését, ám  a regény nem csak
tanulm ány, hanem  elsősorban történet elm ondása is, m ese, s ép  az előadás
egysége adja neki a hatóerőt a fölvetett kérdések rezgésének tágítására,
a szövegen túli m ondandó — a Halévy szerinti „Extra-texte“ — el-
m élyítésére. Így aztán e következetesen m ozaikszerű szerkesztés össze-
sítés helyett m egtöri a nem zedék-ábrázolás nagyvonalúságát.

Ugyanezen kor fiataljainak nem  annyira lelki kép ét, m int inkább
p olitikai és m űvelődési kibontakozását egy m ásik — szükségkép p en
egészen m ás jellegű — élm ény-könyv p róbálja m egrajzolni: Robert
B ra s i lla c h regényes em lékirata.1 Voltakép p en csak a m ienkhez
hasonló zaklatott kor jogosíthat fel egy alig harm inc éves szerzőt arra,
hogy szem érm etlenség gyanúja nélkül em lékezéseket tegyen közzé.
Nem  érdektelenek ezek, színesen festik az elm últ évtized ifjúsági
m ozgalm ait, egyetem i viszonyait. Hitelességét s így értékét is nagyon
csökkenti azonban szerzőjének p olitikai elfogultsága. Brasillach a
jobboldali ifjúsági s m a m ár nem csak ifjúsági, de p olitikai m ozgalm ak-
nak egyik vezető ideológusa. A „Je suis p artout“  cím ű hetilap , m elynek
az utóbbi hetekig főszerkesztője volt, a francia fasizm us leghangosabb
szócsöve: ő azonban nem  p olitikus elm e, m ég csak nem  is „gondolkozó“ ,
hanem  regényíró m inden ízében. Könyve csak annyiban m em oár,
am ennyiben élő szem élyeket szerep eltet, a szövedéke azonban teljesen
regényes; legjobb részei azok, ahol esem ények hangulatait érzékelteti.
Nem zedékét a két háború közti m ásodik évtizedben olyannak jellem zi,
m int am ely nem  vette kom olyan önm agát és m unkáját. A belső hevület
teljesen hiányzott belőlük. „Nem  kezdtünk sem m ibe irónia nélkül“ .
A m i p atetikus és elszánt vállalkozásaink m ellett ők felelőtlennek
látszanak.
Az új em bernek nem  p éldánya, de tiltakozása civilizációnk ellen,

egyben p edig a nem zedék feltűnően kiem elkedő alkotása Raym ond
Q u e n e a u regénye.2 Queneau költő is az elsők közt, azonban nem
filozófus, m int Cam us, viszont a Nouvelle Revue Fran9aise lektori bizott-
ságában André Malraux utóda, így m űveitől többszörösen jelentősei
várhatunk. Pierrot-regénye rem ek írás: könnyed, finom , p ontos, a táv-
latai azonban nem  m utatnak m esszire. Ki ez a Pierrot? Cirkuszi segéd-
m unkás, külvárosi hányódó, akinek álom szerű tébolygása az élet dolgai
közt összevonja a kép zelgést és a valóságot. Pierrot a töm eg-em ber, a
m ai nagy átlag, a senki, aki nem  lát m eg és nem  hall m eg a m ellette zajló

1 Robert Brasillach: Notre avant-guerre, Plon-kiadás, 1941.
2 Raym ond Queneau: Pierrot m on am i, Gallim ard-kiadás, 1942.
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m esés világból sem m i lényegeset, aki kötött szem m el és dugult füllel
kering a legjókaisabb helyzetek körül. S ép  ez Queneau m űvének az eredeti-
sége, m ely kortársai legjobb term ései fölé em eli: a p rogram m szerűség
látszata nélkül és játékos könnyedséggel állítja szem be civilizációnk p om p ás
lehetőségeit és sivár valóságát; égő fűszállal világítja a bonyolult társa-
dalm i kérdések kazlait: m eggyulladnak-e? —  Az eddig ism ertetett
szerzők közt Queneau a legönállóbb és legígéretesebb alkotó egyéniség.

Mindezek a m űvek és íróik, bár — m int láttuk — különböző irá-
nyokat kép viselnek, találkoznak igényességi szándékukban: nagy célok
felé néznek, rem élvén bizonnyal, hogy a célkitűzés az eredm ényt is nem e-
síti. Másik közös tulajdonsága e kísérleteknek az, m it Marcel Arland
újrom antika jelének ism er fel.1 Szeretik a nyom ott, furcsa, telített lég-
kört, „kegyetlenség, sőt szadizm us is keveredik ebben szeretettel, az
erőszakosság gyöngeséggel s a p erverzitás ártatlansággal“.

Ha a rom antika így keresi a m egújhodás m ódját, a realizm us nem
bénul m eg nyom talanul, csak talán a naturalizm us tűnt le véglegesen,
hiába p róbálja sp irituális tartalom m al új életre ébreszteni Van der Meersch.
Különben is az a nézetünk, hogy a regény —  m ár lényege folytán is —
csak „realista“ lehet s a jövőjét is, ha van jövője, csak e vonalon keresheti.
Chestertonnak igaza van: az egészséges m űvészet a nevükön nevezi a
tárgyakat.

Ilyen egészséges alkotás a fiatal francia regény term ékei közt az
utolsó Goncourt-díj nyertese, Marc B e rn a rd m űve.2 Igaz ugyan,
hogy a kitűnő szerző m ögött m ár évtizednyi irodalm i m últ van, m égis
ez a könyve kép viseli legtisztábban az új realizm us irányzatát. Azért
nevezzük „új“-nak e realizm ust, m ert egyrészt p ontosan érződik rajta
Proustnak és a m ai lélektannak a hatása, m ásrészt azonban végletes p ontos-
sággal rajzolja jeleneteit, a legegyszerűbb tárgyakról a legegyszerűbb
eszközökkel. Valójában regénnyé oldott em lékezés Bem ard könyve is,
egy p roletár-fiú három  esztendejének (7-től 10. évig) keresztm etszete,
egy „Szegény kis gyerm ek p anaszai“ a nyom or szintjén, p rózában, rem ek
kép ekké kerekítve. Igazak és m eghatóak e dús feszültségű jelenetek, árad
belőlük a hitelesség és a gyöngédség. Em berségre izgató könyv ez, az
ú. n. p roletár-irodalom nak legm űvészibb kiteljesedése. Módszerben is,
tárgykörben is, stílusban is Charles-Louis Philip p e klasszikus „La m ére
et l’enfant“-jára em lékeztet, ám  részletesebb és teljesebb, m int őse. Sam i
leginkább jelzi a régi és az új realizm us különbségét: Philip p e kívülről,
felnőtt szem m el nézi a gyerm ekkort és keserűen m agyarázza azt, Bem ard
viszont újra éli és hűen rögzíti belső, lelki valóságát. Ép  ezért nagy a doku-
m entum -értéke. Az alakjai is felejthetetlenek: egyik-m ásik — így a
cip ész és segédje — Dickens legjobb jellem zéseire em lékeztetnek.

Marc Bem ard regényét azért tartom  jelentősnek, m ert m inden jel
szerint azt az új szintézist m utatja, m ely felé az irodalom nak, főleg a
regénynek, haladnia kell, ha nem  akarja létjogosultságát kockáztatni.
Az irodalom  lényegi kérdése m indig a valósághoz való viszonya volt, m ás
szóval a lélek és a társadalom  valósága közti összhang m egtalálása és
kifejezése. Nos, Bem ard újrealista kísérletének sikerült e vállalkozás.

Az esszé jellem ző m űfaja egyensúlyukat vesztett zavaros koroknak.
Ép  a távlat em lített hiánya okozza, hogy a valóságot nem  átlényegítve
és m agasabb szinten szintétizálva nyújtja az író, hanem  m egfigyelései
sorrendjében vagy gondolatainak tükrében. A franciáknál az esszé m indig

1Com oedia, 1943. VII. 24.
2 Marc Bernard: Pareils á des enfants, Gallim ard-kiadás, 1942.
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fontos m űfaj volt, főleg azonban a századforduló óta. A p rózai nyelvnek
az esszé az igazi form álója. A m ost fellép ő nem zedék is szívesen hajlik
felé. A gyérszám ú folyóiratok időnként rem ekbe szabott tanulm ányokat
közölnek fiatal szerzőktől. A harm inc évnél is fiatalabb Kléber Haedens
1941-ben egy nem  érdektelen, noha kevés lényeget tartalm azó regény-
elm életi könyvet közölt,1 1943-ban p edig egy új szem p ontú történetét
a francia irodalom nak.2 E m erész kísérletet sokan vitatták —  és m éltán—
az író kép ességei azonban ragyogóak, bár szertelenek. — A könyvkritika
igen lesüllyedt m ost Franciaországban, alig akad egy-két író, ki a régi
nagy hagyom ányt m éltókép p en folytatná, ilyen m indenek előtt az eredeti
egyéniségű, színes, kissé barokkos stílusú Claude Ja m et. 3

Bizonyára nem  véletlen, hogy az elm últ évek legnagyobb könyv-
sikere — bár részben, igaz, botránysikere —  szintén esszé-könyvet tün-
tetett ki. Lucien R e b a t e t „Rom ok“ cím ű rop p ant indulatú förm ed-
vénye ez.4 Érdem es e m űvet közelebbről szem ügyre vennünk, noha
nem  annyira irodalm i értéke, m int inkább kórtüneti jellege m iatt. —
Iszonyatos zsák ez, m elybe az író m indent belegyöm öszölt, m it a közelm últ
évek során jobboldali szerkesztőségekben, ném etországi utazások kap csán,
a békebeli és háborús francia hadseregben, a vichy-i korm ánykörökben s
végül p árisi „együttm űködő“ társai közt látott, hallott, tap asztalt. Fel-
fokozoft igényű világnézeti rip ortázs, vaskossá duzzasztott „choses vues“.
A francia fasizm us harcos leszám olása a harm adik köztársaság m inden
tényleges vagy vélt gyöngéjével. Érzi ugyan az író, hogy az idő nem
alkalm as az ilyenfajta roham okra, m agyarázkodik is m iatta: „A fekély
felvágására — úgym ond — nem  választunk különleges órát.“ Cselekvő
könyv, dühösen ágáló p am flet: p olitikai tett akar lenni, nem csak írói
kísérlet. A nem zeti szocializm us 101 százalékos francia kinyilatkoztatása,
kezdetlegesen egyszerű és m ulatságos m ódszerrel: m indent, m i neki
rokonszenves, égig m agasztal s m indent, am i bántja őt, lecsep ül, gyaláz;
m ás szóval: m indent, am i nem zeti szocialista, tökéletesnek lát s m indent,
am i dem okrata, p ellengérre állít. Még az áldozatos, bár m eddő francia
hősiességről sem  szám ol be, m ely p edig a hathetes zajlás során is p om p ás
m egnyilvánulásokat érlelt. Igazságtalan kép : csak árnyoldalakat rögzít.
Már a cím e is jellem ző: , ,rom ok“-at lát ott, ahol p edig csup án külsőségei-
ben sértett civilizáció virul. Szerzőnk —  Montesquieu recep tjével ellentét-
ben — só helyett ecettel ízesíti írását. Helyenként aztán úgy is hat ez,
m intha valam i p am fletnek lenne egyénieskedő fordítása. Heves vádirat a
letűnt rendszer ellen: ám  könnyű és m éltatlan utólag lenni bölcsnek és
bátornak, csata után verni a harci riadót. A hetyke legénykedés különben is
csak a cselekedetekben rokonszenves olykor, nem  a könyvekben s főleg
nem  az ilyen m onstruózusan elfogult írásokban.

Miért ism eretetem  hát m égis e m űvet, m iért em elem  ki a p olitikai
irom ányok halm azából? Mert bizonyos dúsan szivárgó „verve“ bugyboré-
kol benne, ám bár, igaz, szertelenül és fegyelm ezetlenül, de színes nyelvi
erővel. A gondolat sivárságát vagy zagyvaságát is nyelvi bravúrral p róbálja
p ótolni; kicsiny em ber nagy bottal jár. Bűvészi könnyedséggel hajlítja
m ondatait; csak hosszabb figyelés után veszed észre, hogy azok közé
tartozik ő is, kik a szavakat nem  szellem i lényük belső rétegéből szakítják
elő, hanem  csak írógép ük billentyűiből ugratják ki; holott nyilvánvaló,
hogy ugyanazon szó és gondolat m ást jelent, m ás súlyt nyom  és m ás színt

1 Kléber Haedens: Paradoxe sur le rom án. Le Sagittaire-kiadás, 1941.
2 Kléber Haedens: Une histoire de la littérature française, Juillard, 1943.
3 Claude Jam et: Im ages de la littérature, Sorlot-kiadás, 1943.
4 Lucien Rebatet: Les décom bres, Denoel-kiadás, 1942.
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m utat, aszerint, hogy honnan fakad: a lélekből-e vagy az írógép
billentyűiből?

A szerző barátai ép oszt ünnep elnek e „Rom ok “-ban; s valóban, van
is benne valam i a hősköltem ények hevületéből. Különös kortörténeti
ép osz: nem  fró, hanem  újságíró m unkája. Egyenetlenségeit is ez az újság-
írói jelleg m agyarázza: m indenről ír m érték nélkül. Legsikerültebb, bár
legigazságtalanabb fejezetei azok, m elyekben a francia hadsereget veszi oly .
durva szatíra célp ontjába, hogy m ellette Courteline vagy akár Rabelais is
gyengéd sim ogatásnak érződik. Célineitt a követett p élda, ez az otrom bán
ágáló idétlen rip acs, aki azonban — legalább a m aga m ódján —  m űvészi és
eredeti is. Célúié m odorától csak az utolsó száz-egynéhány oldalon tér el,
hol a francia fasizm us alap vetését kísérli m eg, dogm atikusan. Aki azonban
sokba fog, egyiket sem  végzi el — m int a közm ondás tartja — s Rebatet
eszm ei irányadása vajm i szegényes, vajm i gyatra. Egyik legfőbb tém ája az
elzsidósultnak m ondott kereszténység elleni ökölrázás. Az Egyházban —
úgym ond — a zsidó-dem okrata beszivárgás m inden helyet elfoglalt.
Hosszú okfejtéssel javasolja Bergson m űveinek m egsem m isítését — a
bölcselő szárm azása am iatt — s Maritain m áglyán elégetését p olitikai m aga-
tartása m iatt. Az aranyat azonban nem  fogja rozsda s Rebatet esszéjét,
bár (vagy ép  m ivel) az rem ek nyelvi erőtől duzzad, az utókor m ulatva fogja
lap ozni, m int egy felajzott kor bódult szellem iségének jellem ző term ékét.

Összefoglalva az ism ertetett szerteágazó és sokszor ellentétes irányo-
kat, a legfiatalabb francia írónem zedék közös vonásait a következőkben
vázolhatjuk: i. Műveiket m agas igénnyel alkotják és m érik. Kedvelik a
nagy gondolatokat, hívén bizonyára, hogy a nagy gondolatok nyom án a
tettek sem  m aradhatnak satnyák. 2. Fokozottan tisztelik a m esterségbeli
m unkát, tartózkodnak a sedreségtől és könnyűségtől, nyelvi tökélyre töre-
kednek, Flaubert és Gide p éldáján lelkesülnek. 3. A hagyom ányokat a leg-
.sajátosabban francia vonalon fejlesztik tovább, a befelé fordulás, a lélek-
elem zés által, ám bár — főleg lírában — egyre szándékosabban közelednek
a szellem  m unkásainak m indenkori közösségi szerep éhez. Ép  e vonat-
kozásban félelm esen kom olyak és m erészek; rájöttek arra, m it Kazinczynk
így fejezett ki: „Nem  m erni, am it m erni kell, gyalázat.“

A francia szellem  nem  bénult hát m eg, hiába szakadt országára a leg-
szörnyűbb történelm i csap ás. A lélek életereje — úgylátszik — szívósabb,
m int a társadalom é: a„rom ok“-at is újra felép ülve látja. Akik szeretjük és
becsüljük e civilizációt s akik —  állítólag — tanulunk is tőle és a jelen
helyzetében aggódunk sorsa fölött, m egnyugodhatunk: a franciák nem  lesz-
nek korunk görögjei. A szerep et, m ely az övék volt, alig vállalhatja el m ás
nép . S a három évi p om p ás erőfeszítés után valóban csak a konokok
beszélhetnek szellem i dekadenciájukról. Nem  sorvadt a szellem e oly
nem zetnek, m ely léte legsivárabb éveiben a vázoltam  term ékenységet
m utatja, s m ely m ég túlzásaiban és hibáiban is oly kiegyensúlyozott és
em beri m éretekre szabott, m int a fent bem utatott fiatalok m űvei. De
különben is: hol tudják úgy em bervoltunk m éltóságát m agasztalni, m int
náluk Saint-Exup éry, vagy az em beri sorsot oly hitelesen m egjeleníteni,
m int Malraux, hol tudnak az em beri állatról Montherlant erejével beszélni,
a hősről és a szentről p edig úgy, m iként Bem anos vagy Verm orel? A nem -
zetek nagyságát az ilyen jelek m utatják.

DOBOSSY LÁSZLÓ



ZENEGIMNÁZIUM

KORUNK GONDOLKODÁSA a m odem  technika csodáinak hatása
alatt a gép iesedés felé hajlik. Az ezzel járó tárgyilagos észjárás a
m űvészetekben m egnyilvánuló szubjektívebb, szabadabb szellem -

m el sokszor ellentétben áll.
Az em beri m űvelődés fejlődésével járó változások során talán elvárható,

hogy egy eljövendő jobb kor a technikai haladás vívm ányait kihasználja ugyan,
de azoknak szellem i téren m utatkozó kinövéseit és túlzásait legyőzi, és így
m egint azok felé az esztétikai értékek és ideálok felé fog törekedni, am elyek
a „m echanicum “-on túl a „hum ánum “-ot, az em ber bensőséges lelki
élm ényét juttatják m ajd újra m űvészi kifejezésre.

Nagyrészt az általános gép iesedésnek m űvészi téren is észlelhető követ-
kezm énye, hogy zenem űvészetünk m a sok tekintetben p ang és ném ikép p en
zsákutcába jutott; am i annál aggasztóbb, m ert azt a nagyszabású fejlődését,
am elyet a hazai zenei alkotás terén az utolsó évtizedekben tap asztaltunk,
m inden oldalról alá kellene tám asztani és a jövő fejlődés szolgálatába állítani.

A zenei élet három  főtényezője: az alkotó, az előadó és a hallgató.
E három nak kölcsönös egym ásrahatása igen bonyolult. Ha p éldának okáért a
hallgató ízlése és esztétikai ideálja alászáll, úgy ez az alkotó és előadó m űvé-
szek m űködési szféráját érzékenyen befolyásolja.

De vannak m ásodlagos tényezők is. Ezek a három  alap tényező közé
beékelődött a m űvészeteknek ideális szem p ontból felesleges, gyakorlatilag
azonban nélkülözhetetlen éltetői és egyben gyakran élősködői, am elyek nagy-
gazdasági és üzleti célokkal kap csolódnak bele a m űvészet három  fő ténye-
zőjének életébe. Ilyenek a kiadók, im p resszáriók, kritikusok, hirdető-
vállalatok, zenegép gyárosok, zenegép üzem ek (gram m ofon, rádió, film ).
Bárm ennyit használjon ugyanis p éldául egyoldalról a zene nép szerűsítésének
a gram m ofon, rádió és a film , a zene korszerű terjesztésének e három
hatalm as új eszköze, m égis az általános ízlés fejlődésére káros befolyással
is van.

Mert sajnos, a m echanikus zeneeszközök gyártóinak és terjesztőinek
m indenütt a világon kényelm esebb és jövedelm ezőbb az alacsony színvonalra
süllyedő általános, vagyis közönséges ízlésnek m egfelelőt százezer vagy m illió-
szám ra gyártani illetőleg terjeszteni, m intsem  az ízlés nem esítését alátám asz-
tani. Pedig a szélesebb nép rétegeknek is jogos igényük lehet a legszebbre, a
legjobbra, a legm agasabbra. A nagy bevételi forrásokat kereső és ezért a
külvárosi rom lott ízlés kegyeit hajhászó gép i zene azonban m áris odahatott,
hogy közönségünk nagy része az ősi m agyar nép zene kiap adhatatlan kincsei —
m elyet sajnos, sokan m ég m a is a cigány-korp oltálta olcsó áruval tévesztenek
össze — és a zene lángeszű m estereinek örök alkotásai helyett a legsilányabb
p onyvának szenteli érdeklődését és tesz tanúságot siralm as lelki szegénységé-
ről. Ez m agyarázza m eg azt, hogy p éldául a harm onika és a szájharm onika
az alp esi falvak kocsm áiból, —  ahol m int a zene nép i m egnyilvánulásának
m egvolt m inden jogcím e —  Am erikán át bevonult legelső hangverseny-
term einkbe és „jazz-p arádék“, „slágerrevűk“ diadalm as hangjai töltik be
olykor a Zeneakadém ia s a Vigadó nagyterm eit, vagy a Magyar Művelődés
Házát, am elyek eddig a Bach-, Beethoven-, Liszt-, Brahm s-, Dohnányi-,
Bartók- és Kodály-kultusz szent helyei voltak.

Zenei m űkedvelőink p edig, akik zeneéletünk harm adik, legnép esebb
rétegének, a hallgatók töm egének nem es élcsap atát kép ezik, s akik egykor
lelkes öröm m el m élyedtek el a legnem esebb kam arazene részleteinek szép -
ségeiben, lassankint kihalnak. A m ai m űkedvelő m egnyom  egy gom bot s
ártatlan, de nem  ártalm atlan tudatlanságban, tom p a p asszivitásban igyekszik
klasszikus zenei élvezethez jutni. Pedig aktív szellem i m egerőltetés nélkül
sem  irodalom ban, sem  m űvészetben nem  adatik m egértés, sem  igazi élvezet.
Az az em ber, aki lelki életében a m űvészi élm ényig eljutni nem  tud,
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akinek szívét és lelkét sem m inem ű m agasabb esztétikai érzés nem ' járja át,
az valam ennyi szellem i vak közt a legszegényebb.

A sok ok közül, am ely az általános zenei ízlés hanyatlásához hozzá-
járul, két egym ással rokon körülm ény játszik fontos szerep et.

Az egyik: közép iskolai nevelésünk erősen tudom ányos iránya, am ely
a m űvészeti érdeklődés és ízlés terét —  kevés kivétellel — csaknem  teljesen
p arlagon hagyja és így a jövő nem zedék m agyarját a szellem i fejlődés egyik
legbecsesebb kincsétől, legszebb virágától: a m űvészettől távoltartja. Ifjúsá-
gunk m űvészi érdeklődése ilykép en m indinkább satnyulásnak indul, zenei
jóízlése p edig — hála a nyitva felejtett hangszóró kétes áldásainak,.— eltéve-
lyedik, városi társadalm unk felsőbb- és közép osztályainak régebben híres-
nem es dilettantizm usa ritkul, sőt kivész.

A m ásik körülm ény az, hogy a m ár am úgyis m ind nehezebbé váló
zenetanulás, kiváltkép p en a hivatásos zenei p ályára való készülés, a m eg-
követelt közép iskolai tanulm ányokkal súlyos konfliktusba került, am i a
fiatal generációt a kom oly zenetanulástól és a hivatásos m űvészi p ályától
szinte elriasztja. Hol itt a hiba s m i az orvoslása?

Zenem űvészeti Főiskolánk m agas színvonalához nem  fér kétség;
gim názium aink kitűnőek. A m ostani állap ot m égis előbb-utóbb zsák-
utcába juttatja a zenei p ályára készülő tehetséges fiataljainkat, de a m ás
szellem i hivatást választó ifjúság közül is azokat, akik nem csak a p raktikus
élet m indenféle kap uját m egnyitó érettségi bizonyítványt, hanem  igazi
m űveltséget akarnak szerezni és akiknek, m int m űvelt em bereknek, a
m űvészetek, elsősorban a zene, valam it jelentenek.

Hogyan is lehessen összeegyeztetni a nyilvános gim názium  heti 30—32
órás tanrendjét —  a leventeoktatás és m ás elfoglaltságot nem  is szám ítva
— a Zenem űvészeti Főiskola, a Nem zeti Zenede, vagy a Székesfővárosi
Felsőbb Zeneiskola akadém iai osztályainak heti 18—20 órát követelő
tanm enetével? Mindegyik tantárgy nem  csekély házi feladatot ró a tanuló-
ra és ezenkívül a hangszeres gyakorlás legalább 3—4 órát követel nap on-
ként. Mindez együtt átlagos nap i 12—14 órát jelent. Ehhez járul m ég a
két egym ástól távollevő intézet m indennap i látogatása. Ez így nincs jól.

Követeljünk sokat a jövő szellem i m unkásaitól: ez eszüket, erejüket,
szorgalm ukat, bátorságukat csak edzeni fogja. De annyi terhet, am ennyit
elbírni kép telenség, sohase rakjunk vállaikra, m ert vagy összerop p annak
alatta, vagy erejük fogytán a létfenntartás ösztöne a csalfaságot adja
kezükbe fegyverül és akkor m ég a legbecsületesebb jóakaratot és igaz
érdeklődést m utató tanulót is dem oralizáltuk.

Hogy sok csalóka látszateredm ény, léleknélküli félm űveltség és
korán elhasznált idegrendszerek dacára szám os kiváló, sőt rendkívüli
teljesítm ény is m utatkozik, nem csak a m agyar ifjúság nagy általános
kép ességeit, hanem  p edagógusaink kiválóságát is bizonyítja; de sem m i-
kép p en sem  igazolhatja azt a rendszert, am ely a m últban talán m ég bevált,
de am ely a m inden oldalról oly sokszorosan m egnőtt követelm ények
között a közép iskola és a m űvészi oktatás összeférhetetlenségéhez vezetett.

Hogy m inden zseni am úgy is utat tör m agának, az lellaism eretünket
jólesően m egnyugtató önám ítás, de ép p  úgy nem  igaz, m int ahogy nem
m inden p rím a qualitású m ag jut a m egfelelő term őföldbe. Csak a leg-
m élyebb fájdalom m al gondolhatunk a nem zet legfőbb kincsének, szellem i
elitjének, legjobb fiai tehetségének vagy lángeszének esetleges eltékoz-
lására.

Vájjon oda fogunk-e jutni, ha a bajra nem  találunk orvoslást, hogy
vagy m űveletlen m űvészeket, vagy p edig nagy kultúrájú zenei kontárokat
kép ezünk?

Mert két úrnak — ha a két úr m egegyezni nem  hajlam os — nem
lehet szolgálni. Tehát egy olyan m egegyezésre, olyan összeegyeztetésre
van szükség, am ely m ind a szakszerű kép zés, m ind az általános tudo-
m ányos és lelki m űvelődés, m ind a m a m egkívánt testedzés színvonalát
fent tudja tartani.

Hogy ennek a célnak a m egközelítésére külföldi országokban is
történnek m ár bizonyos kísérletek, azt európ ai és am erikai hangverseny-
körutaim on is volt alkalm am  látni.



38

A leggyökeresebb, intézm ényes, szerény nézetem  szerint, eddigelé
legjobb m egoldást a m ajnai Frankfurtban és utóbb Lip csében is létesített
„Musisches Gym nasium “  valósítja m eg. Ebben m egfelelő tanterv
szerint a m űvészi nevelést és a tudom ányok közép iskolai tanítását úgy
hozzák összhangba, hogy az eddigi nehézségek elsim ulnak. A tudom ányos
és elm életi tárgyak elhanyagolása nélkül jut elég idő és erő a m űvészi
ösztön korai kifejlesztésére és begyakorlására.

Egy ilyen zenegim názium  teljes kiép ítése a m i szegényebb kis orszá-
gunkban m ég sok akadályba ütköznék, de egy áthidaló m ódozat a m eg-
valósulás útján van.

A Nem zeti Zenede, az országnak ez a százéves, p atinás zeneiskolája, a
közép iskolai és zenei tanulm ányok összhangbahozása és racionalizálása
céljából a kultuszm inisztérium  és a budap esti tankerületi főigazgatóság m eg-
értő fölkarolásával gim názium i tanfolyam ot állított fel zenetanulók részére.
E tanfolyam on csup án kom oly zenetanulással foglalkozó ifjak és lányok, a
Nem zeti Zenede saját növendékein kívül csakis a Zenem űvészeti Főiskola és
a Székesfővárosi Felsőbb Zeneiskola nyilvános növendékei vehetnek részt.

Δ zenei tanulm ányok szám ára szükséges időt a gim názium i heti óra-
szám nak erős csökkentésével lehetett elérni. A szabványos 30—32 heti
óraszám  helyett 18 órát tölt az iskolap adban a Nem zeti Zenede gim nazistája.
Hogy azonban a tanulm ányi eredm ény szintje ne legyen veszélyeztetve, egy-
egy osztályban a szokásos 50—60 helyett legfeljebb csak 15 növendék vehet
részt. A tankerületi főigazgatóság által kijelölt szaktanárok így intenzívebb
és gyorsabb m unkát tudnak végezni s m indenesetre jobban tudják a növen-
dék figyelm ét lekötni és ezáltal az időt kihasználni, m int a m áskülönben
rendesen túlzsúfolt osztályokban.

Az első tanévben a gim názium i tanfolyam  IV., V., VI. és VII. osz-
tályaiba felvett növendékek szám a összesen 54 volt. A tan- és vizsgaterv
ugyanaz, m int m inden nyilvános állam i gim názium ban. Em ellett azonban
ez a gim názium i tanfolyam  az irodalom történet és a p oétika előadásánál
több gondot fordít p éldául a m űvészettörténelm i vonatkozásokra, a nagy
zeneszerzők által m egzenésített költem ényekre és drám ai m űvekre, a nyelvi és
a zenei ritm us egyező sajátságaira. A történelem ben a m űvészetek története és
általában a m űvelődés fejlődése, a fizikában a hangtan és az elektrotechniká-
nak a m ai zenegép ekre vonatkozó fejezetei részesülnek különös figyelem ben.

A m ár lefolyt első esztendő tanulságai fogják m egm utatni, m ilyen
irányban kell m ajd javítani és fejleszteni az új intézm ényt, am ely ebben a
form ájában csak az adott helyzettel m egalkuvó kísérlet, ideiglenes m egoldás,
am elynek helyébe m iham arabb egy szerves intézm ény, egy igazi zene-
gim názium  létesítése volna kívánatos.

Mert zenei és általában m űvészi nevelésünk csak akkor lesz harm onikus,
ha a m ost egym ással nem  törődő, útjaikat és céljaikat keresztező két iskola
helyett egy jól átgondolt szerves egésszé összeolvasztott, az úgynevezett
„általános m űveltséget“ és a szakkép zést bölcsen összeegyeztető tanterv
fogja a jövő m űvészgeneráció m űvészi kikép zésének útját egyengetni.

Ennek az általános zenei ízlés nem esedése és fejlődése is hasznát
fogja látni. Különösen, ha közép iskoláink a m űvészetek iránti érdeklődést,
a m űvészi ízlés kifejlesztését és nem esítését ép p  úgy fogják az általános
m űveltség szem p ontjából fontosnak tekinteni, m int a tudom ányos szellem
m egalap ozását.

Am int azt m ár Liszt Ferenc m ondotta: „A zeneoktatás ne álljon árván
m agában, hanem  váljék az általános nevelés szerves részévé; ez a felem elő
eszm e egyaránt javára fog válni m ind a m űvészetnek, m ind a nevelésnek.“

KRESZ GÉZA



ÁTMENETGAZDASÁG

A  HÁBORÚS IDŐT a békeállap ottal összekötő korszak gazdasági
életét az egyes állam ok tervszerűen igyekeznek előre elrendezni.
E terveken alap szik az „átm enetgazdaság“. Így volt az első világ-

háború befejeztével is.
Ám  e tervek legtöbbször nem  valósulnak m eg. Ebben valószínűleg

m ajd a m ásodik világháborút követő átm enetgazdaság sem  különbözik az
elsőtől. A tervek ugyanis fikciókra ép ülnek m indegyik hadviselő félnél. Fel-
tételezik a háború sikeres befejezését, a befejezés időp ontjában a gazdasági
életnek valam ilyen állap otát, a szükségletek elgondolt jelentkezését s általá-
ban a gazdasági élet sokféle tényezőjének bizonyos alakulását, m elyek ilyen
esetben p edig legtöbbször váratlanul m áskép p en következnek be. Átm enet-
gazdaságnál ugyanis m inden tényező bizonytalan. Különösen háború-
vesztésre lehetetlen átm enetgazdasági tervek készítése: ilyenkor a következ-
m ényeket egyáltalán nem  lehet előrelátni. De a hadviselő felek feltételezik,
hogy m egnyerik a háborút; különben m iért kezdenék,illetve folytatnák?
Az átm enetgazdasági tervek tehát nyert háborúk esetére készülnek. Ha ez a
feltételezés nem  következik be, akkor m áris kicsúszott a talaj realitásuk alól.

Ha tehát a háború kedvezően végződik, a tervek végrehajtását kevéssé
fenyegeti veszély, noha akkor sem  lehet tudni, hogy a vesztes felek helyzete
m ilyen visszahatással lesz a győztesek gazdaságára? Erre is elég p éldát nyújt
az első világháborút követő évtized ingatag gazdasági helyzete a győztes
országokban. Lényegesen befolyásolja a tervek végrehajtását az érdekelt
ország gazdasági süllyedésének a foka. Mélyebb zuhanás, a gazdasági szer-
vezet erősebb m egrázkódtatása m ás átm enetgazdasági m ódszereket kíván,
m int m ikor a rezgés csak a felületen m ozog.

Mindezek lényeges körülm ények, m elyek eleve kizárják, hogy az
átm enetgazdaság részletekre kiterjedő tervgazdaság legyen, annak szigorú, a
gyakorlatban m egszokott értelm ezésében.

Az átm enetgazdaságnak tehát nem  terv-, hanem  inkább célgazdaság
jellegűnek kell lennie. Teleológikus felfogása tenné lehetővé, hogy változó
előfeltételek esetén is helytálljon. A cél ugyanis m indig ugyanaz m arad az
átm enetgazdaságban, bárm ilyenek is az előfeltételek. A háborús gazdasági-
szervezet visszaalakítása, a m unkások foglalkoztatása, stb. olyan feladatok,
m elyek változatlanok, bárm ikép p en fejeződjenek is be a háborúk.

A cél tudata általában nagy erőforrás a gazdasági életben is, jelentőségé-
nek felism erése hasznos eredm ényekre vezetne. Egységbe foglalja a különben
esetleg széthúzó irányokat anélkül, hogy azoknak m eghatározott p ályát
szabna, avagy teljesen m agukra hagyná. Ez a lényeges különbség tervgazdaság
és célgazdaság között. Míg az előbbi részletesen előírja a gazdasági cselek-
vést, az utóbbi csak a célt jelöli ki és a gazdasági erők szabad kifejtésére
bízza, hogy m ilyen, úton érik el. Teret biztosit az egyéni elhatározásoknak.
Bizonytalan előfeltételek esetén —  m iként a háború-béke átm eneténél —
aligha lehet a p rogram m  készítésnek egészségesebb alap ja, m int ha célkijelölő
jellegű.

Mindez korántsem  jelenti, hogy sem m i szükség sem  lenne tervekre.
A tervek azonban csak keretek lehetnek. Megjelölhetik, hogy a kitűzött célok
m egközelítésére a gazdasági élet m ely területén, m ilyen feladatok elvégzése
szükséges. Kidolgozhatják, hogy e tevékenységhez m ilyen eszközök állíthatók
m unkába s tisztázhatják a m egoldás m egkönnyítését szolgáló m ódszereket.
Hiba volna azonban ennél tovább m enni és a részleteket is kidolgozni, m ert ez
esetben bárm ely előfeltétel m egdűlése m egbolygatná az egész tervet s veszé-
lyeztetné az eredm ényt.



40

Az átm enetgazdaságnak általában m ár eleve döntenie kell, hogy
m ire ép ít: az állam ra-e avagy a m agángazdaságra is? Súlyos hiba volna
m indent az állam ra ép íteni. Háborúk esetén — különösen, ha esetleg
háborúvesztés következik be —  az állam  van a legnagyobb teherp róbának
alávetve és szenvedi a legsúlyosabb következm ényeket. Az átm enet-
gazdaság feladatkörét egyedül ilyen m egrendült szervezetre bízni aligha
lehet. Az első világháború befejeztével a vesztes országok állam szervezete
átm enetgazdaságot irányítani egyáltalában nem  tudott, de m ég a győztes
országok is csak bizonytalan cselekvésekre voltak kép esek.

Főként a m agángazdaságra vár az átm enetgazdaság sikerének biztosí-
tása. A vállalkozás gyorsabban tud alkalm azkodni a háború befejeztével
kialakult körülm ényekhez, m int a nehézkes állam i szervezet. Terveit is
gyorsabban tudja alakítani, am ire ép p en ebben az időszakban van a leg-
nagyobb szükség. A célok egyik legfontosabbika a m agángazdaság
regenerálása és átállítása. Helytelen volna tehát ezt az újjáép ítést csak
külső eszközökkel szolgálni, csak külső körülm ényektől várni s azt erős
m értékben m aguknak az érdekelteknek erőkifejtésére kell bízni.
Mindem e m egállap ításokat a tervkészítésre visszavetítve, általában arra a

következtetésre juthatunk, hogy az állam nak az átm enetgazdasági célkijelölés
m unkáját kell elvégeznie, m egállap ítania az ezt szolgáló tervek széles kereteit s
a lehetőséghez kép est biztosítania a m agvalósításhoz szükséges legfontosabb
eszközöket. Tisztáznia kell továbbá, hogy m ilyen feladatok elvégzése tar-
tozik saját körébe s ezek részletes terveit kidolgoznia. A többit a szükséges
segítség m egadásával — ha kép es erre —  a m agángazdaságra kell hagynia.
A m agángazdaságnak p edig az így kijelölt tág szerkezetet kell a m aga m unkájá-
val kitöltenie, terveit kidolgoznia és saját erőforrásait m ozgósítania. Az
átm enetgazdaság irányítása tehát csak a keretekben lehet állam  által irányított s
nem  a részletekben.

Ha az állam - és a m agángazdaság feladatkörét így elkülöníti is az
átm enetgazdaság, azt feltétlenül figyelem be kell vennie, hogy a gazdasági
élet fejlődése m ilyen irányba tart, a szabadság vagy a kötöttség felé halad-e?
Az átm enetgazdaság eszközeit, m ódszereit ennek m egfelelően kell m eg-
választani. Ha a fejlődés kötöttségből szabadabb gazdálkodás felé tart, akkor
hiba volna az átm enet idején is olyan m ódszereket alkalm azni, m elyek a
szigorú kötöttséget tartják fenn. De ugyanez a m egállap ítás áll fordított
viszonylatban is. Az átm enetgazdálkodásnak azonban az átm enet a feladata s
nem  elvi kérdések rendezése, vagyis nem  bonthat fel nyakló nélkül m inden
köteléket, m égha a szabadabb gazdaság felé halad is az élet. A háborúk
gazdasága általában kötött rendszerben dolgozik. Az átm enetnek ezt a
kötöttségét csak nyugodt cselekvésekkel, m értéktartóan szabad feloldani,
m ert a gyors változás zavart kelthet és keresztezheti a kitűzött célokat.

Az átm enetgazdaság terveinek elkészítésénél és elbírálásánál m ég
három  körülm ény fontos: a terveknek valóban az átm enetet kell szolgál-
niok, arányosaknak és egym ással összhangban állóknak kell lenniök.

Az első követelm ény jelentőségét legjobban m egm utatják m aguk az
„átm enetgazdasági“  tervek. Ezek legtöbbje ugyanis saját m unkaterületei-
nek összeszedett feladatait csop ortosítja, tekintet nélkül arra, hogy azok az
átm enetgazdaság időszakában keresztülvihetők-e, szolgálják-e a célt s
m egvannak-e m egvalósításának eszközei? (Ily szem p ontból csak p élda-
ként m int helytelen utat a Duna—Tisza-csatornát em lítve: ez a terv sem
időtartam ban, sem  célszolgálatban, sem  m egvalósításhoz szükséges esz-
közökben nem  illeszkedik az átm enetgazdaságba.)

A m ásik követelm ény az arányosság. Azért fontos, hogy ilym ódon
m inden gazdasági ág a m aga szükségleteihez és jelentőségéhez m érten
egyform án részt vegyen az átm enet m unkájában. Vannak gazdasági ágak,
m elyekben az átm enetnek nagyobb feladatköre van (hadiip arok), m ások-
nál viszont kisebb (luxusip ar, kisip ar). A szükségletek tehát különbözők,
de m ások az erőforrások is, m elyeket az egyes ágazatok az átm enet-
gazdaság céljainak szolgálatába állíthatnak. Az arányosítást m ár csak
azért sem  szabad m ellékes körülm ényként feltüntetni, m ert egy p illanatra
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sem  szabad m egfeledkezni arról, hogy az átm enetgazdaság tartson bár
hosszabb vagy rövidebb ideig, céljainak elérése után nem  m úlik el nyom -
talanul, hanem  következm ényeit az ország gazdasági szerkezetében a
békegazdálkodás alatt is érezteti. Az átm enetgazdaság esetleges egy-
oldalúságának, illetve az arányosság szem p ontjából elkövetett hibáinak
hatásait a gazdasági élet továbbra is viseli.

Nem  kevésbbé fontos az összhang követelm énye. Tervek — külö-
nösen az állam  által kezdem ényezettek és irányítottak —  csak akkor
adhatnak eredm ényt, ha egym ásba kap csolódnak s egym ást tám ogatják.
Nem  lehet p éldául a gép járm űközlekedést fejleszteni, ha az úthálózat
kiép ítése ezzel nem  játszik össze; textilip ar m unkájának fokozását
kidolgozni, ha nyersanyagról nem  történik gondoskodás, vagy akár a
term elést fokozni, ha azzal nem  tartana lép ést a közlekedés alkalm azkodása.
Az átm enetgazdálkodás átm eneti jellegére m inden tervkészítésnek

tekintettel kell lennie. Nem  szabad tehát céljait olyan tervekkel szolgálnia,
m elyek nem  egyeznek az ország gazdasági szerkezetével, illetve azokkal a
célokkal, m elyeket az átm enetgazdaság feladatkörén túlm enően kívánnak az
erre illetékesek m egvalósítani. Így, ha — nagyobb távlatokban is —  a
gazdasági struktúra m egváltoztatása helyes, akkor ezt m ár az átm enet-
gazdaságnak is m unkálnia kell: az alap okat m ár itt kell lerakni. Ha viszont
az ország gazdasági szerkezetének változatlannak kell m aradnia, vagy a
háború előtt m egkezdett úton tovább haladnia, akkor erre az átm enetgazdál-
kodás terveinek is tekintettel kell lenniök.

Az eddigiek során ism ételten felvetődött az időtényező; a kérdés, hogy
m ikor kezdődik és m eddig tart az átm enet? A kezdet határozottan m eg-
jelölhető: a háború befejezése, illetve a harci cselekm ényeknek azzal az elő-
feltétellel történő m egszűnése, hogy rájuk többé nem  kerül sor. Ez időp ont-
ban kezdődhetnek az átm enetgazdaság első cselekvései, m ivel a háborúban
dolgozó gyárak leállnak s új irányú m unkájuk m egkezdéséről kell gondoskodni.
Az átm enetgazdasági tervek azonban m ég nem  érvényesülhetnek, m ert
ebben az időp ontban m ég nem  ism erjük a háború végső kim enetelét, az
esetleges gazdasági m egrázkódásokat, valam int a béke gazdasági s egyéb
kihatásait.

Am ilyen könnyen m egállap ítható tehát az átm enetgazdaság kezdete,
annyira bizonytalan tartam a, befejezésének időp ontja. Súlyos p usztításokkal
járó háborúk után hosszabb ideig tart a békegazdálkodás elérkezte. Meg-
történhet az is, hogy az egyik szektorban m ár befejeződik az átm enetgazdaság,
a m ásikban m ég huzam osan tart. Az időtartam  előre történő m egállap ítása
úgyszólván lehetetlen. Csak a m indenkori helyzetvizsgálat m utathatja m eg,
hogy a «háborús gazdálkodás tényezői és körülm ényei m egszűntek-e, az
átm enetgazdaság céljai beteljesültek-e s m egkezdődött-e m ár a békegazdál-
kodás p eriódusa.

Átm enetgazdaság és békegazdaság között tehát nincs határozott cezúra.
Az élet észrevétlenül siklik át egyikből a m ásikba. Az első akkor sikerült,
ha m inél gyorsabban befejeződik és átadja helyét a m ásiknak. Helyes tehát a
gyors lebonyolítás. Ebből következik, hogy a terveknek —  ha tényleg csak
átm enetgazdaságra szám ítok — nem  szabad hosszú lejáratúaknak lenniök.

Ezen általános feltételek után lényegében vizsgálva az átm enet-
gazdaság m unkáját, három  körülm ényt kell eleve tisztáznia:

1. Mit kell elvégeznie az átm enetgazdaságnak: ez a célkijelölés
m unkája. Akár vesztes a háború akár győztes, a célok sohasem  változ-
nak az átm enetgazdaságban. Mindenütt azonosak a m egoldásra váró
feladatok. Csak a legfontosabbakat em lítve: a dolgozó nép esség foglal-
koztatása, a háborús szervezetek lebontása, a háborúra dolgozó gazdasági
életnek békeszükségletek kielégítésére történő átállítása, a háborús károk
helyrehozatala stb. A m unka lényegét a célok adják, de így fogalm azva,
m égis túlságosan általánosak ahhoz, hogy olyan hatást váltsanak ki, m int
am ilyent fentebb nekik tulajdonítottunk. E vezető célokat tehát kisebb
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részletekre kell bontani s m indegyik gazdasági ágnak m egjelölni, m in kell
dolgoznia, m ire kell törekednie. Így lesznek alkalm asak arra, hogy a
m agángazdaság tervkészítését irányítsák.

2. Hogyan kell dolgoznia az átm enetgazdaságnak: ez a m ódszer
kérdése. A célok, feladatok lehetnek m indenütt ugyanazok, m egoldásuk
azonban m indig és m indenütt m ás és m ás m ódszereket kíván. A gazdasági
szervezet különbözősége, a fejlettség foka, a p usztítás m értéke, a háború
p olitikai és gazdasági következm ényei annyira eltérőek, hogy az alkalm a-
zandó m ódszerekre sablonokat felállítani úgyszólván lehetetlen,, de nem  is
szabad. Legfeljebb irányelveket lehet m egszabni anélkül, hogy itt is a
részletekbe m ennénk. A gazdasági élet kezdem ényező erejének kell a
m aga m unkaterületének m ódszereit m egtalálnia, az állam i feladatoknál
p edig a gazdaságp olitikára vár ez a feladat. A m ódszer általános elvi
vonatkozásait az állam  m egszabja, am ikor rendeletéivel kötelezi a m agán-
gazdaságot bizonyos m agatartásra, m elyet az különben rentabilitás vagy
m ás okokból esetleg nem  tanúsítana. Így az átm enetgazdaság m ódszer-
kérdéseihez tartozik a m unkaerőgazdálkodás m egszervezése is: m ikép p en
történjék a leszerelés után a m unkábaállítás, hogyan biztosíttassék m in-
denki részére m unkaalkalom  stb.

3. Mivel kell dolgoznia az átm enetgazdaságnak: ez a kérdés az
eszközöket tisztázza. Talán a legfontosabb kérdéscsop ort ez. A célkitű-
zésekben az átm enetgazdaságok jórészt m egegyeznek, akár győztes, akár
legyőzött országról van szó. A helyreállítás, m unkásfoglalkoztatás, stb.
m indenütt egyform án fontos feladatok. A m ódszerek m ár lehetnek
különbözők, de az eszközökben igen nagy eltérések lehetnek, feltéve,
hogy az eszközkérdés egyáltalában szerep el a tervekben. Tervek és m ód-
szerek az eddigi tap asztalatok szerint ugyanis m indig bőven akadtak,
anélkül azonban, hogy gyakorlati m egvalósításuk körülm ényeit m eg-
vizsgálták volna.

Győztes országoknak e téren könnyebb a feladatuk. Eszközök bőven,
de legalábbis a legyőzötteknél bővebben állnak rendelkezésükre. A háború
következm ényeit eleve m érlegelhetik, sőt a legyőzőitekre m egszabhatják,
m égp edig úgy, ahogy saját érdekük ezt m egkívánja.

A vesztes országban m indezek a tényezők bizonytalanok. Am ikor
átm enetgazdaságának eszközeit keresi, olyan adottságokkal kell szám olnia,
m elyeket ha figyelm en kívül hagy, m unkája célját téveszti. Így elsősorban
saját gazdasági erőforrásait kell m érlegelnie. Kiindulásában hibás az átm enet-
gazdaság, ha arra szám ít, hogy nyersanyagot, tőkét, árukat külföldről kap hat.
A külföldi hitelnyújtáshoz ez időszakban m ég hiányzik a bizalom . Nyers-
anyagokat elsősorban saját gazdasági életük ellátására fordítják a győztesek, s
valószínűleg a szükséges hajótér is hiányzik ahhoz, hogy olyan m ennyiségeket
szállítsanak, am ilyeneket a győztes és legyőzött országok kiéhezett szükséglete
igényelne. Ugyanez vonatkozhat az árukra (gép ekre) is. Mindehhez azonban
figyelem be kell venni, hogy a legyőzött országok aligha rendelkeznek azokkal a
fizetési eszközökkel, m élyeket az áru- és nyersanyagbevitel igényelne. Ki-
vitelből ugyan elm életileg előterem thetők a fizetési eszközök. Gyakorlatilag
azonban a szükségkép p en lerom lott gazdasági élet nem  igen kép es kivitelre,
am ikor m aga sem  rendelkezik a szükséges nyersanyagokkal és elsősorban saját
ellátását kell biztosítania.

A nem  nyersanyagterm elő vesztes országoknak tehát az átm enet-
gazdaság idejében is fenn kell tartaniuk a nyersanyaggazdálkodási és áru-
elosztási intézkedéseket, de nem  m ondhatnak le a szükségletkielégítés kor-
látozásáról sem . Mindezek a kötöttségek csak olyan ütem ben szüntethetők
m eg, am int a gazdasági élet regenerálódása során a term elés m inden nagyobb
m ennyiségeket kép es a p iac rendelkezésére bocsátani.

Nem  kevésbbé lényeges a tőkeellátás m egoldása. A legyőzött ország e
téren is saját erejére van utalva. Minden tervkészítés sikere azon m úlik, hogy
a finanszírozást kellőkép p en m egoldják-e? Közületek feladatkörébe utalt
átm enetgazdasági m unkánál elsősorban arra kell figyelni, hogy rendel-
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kezésére áll-e m ajd az a p énzügyi erő, am i e tervek végrehajtásához szük-
séges? Győztes országoknak e téren is könnyebb a feladatuk, legyőzőiteknél
viszont szám olni kell az adóalanyok fizetőkép ességének lerom lásával, sőt
esetleg p énzügyi zavarokkal is. A p énz értékállandóságának lehető biztosítása
a vesztes országokban talán m ég fontosabb feladat, m int a győzteseknél,
ahol több m ás szilárd tényező is tám ogathatja a gazdasági élet biztonságát.
A m agángazdaság az időszakban végzett tevékenysége ugyancsak igényli a
finanszírozást és a szilárd p énzt. A tőketartalékokat a háborúk (különösen, ha
huzam osabban tartanak) rendszerint kim erítik. A hadiip ari üzem ekben fekvő
tőkék elértéktelenednek. Az átm enetgazdaság átállító m unkája (különösen a
hadiüzem eknél) újabb beruházásokat igényel, am ihez tőke kell. A tőke*
ellátás biztosítása így egyik legfontosabb eszköze az átm enetgazdaságnak s
m egoldásán sokban m úlik a siker.

Mivel tőke csak szűkösen áll rendelkezésre, a terveknek elsősorban arra
kell irányulniok, hogy kevés tőkefelhasználást igényeljenek, m ásrészt p edig a
felhasználtat a lehetőség szerint m inél gyorsabban újra kiterm eljék. Nem
hasznosak az átm enetgazdaságban azok a m unkák, m elyek a befektetett tőkét
csak lassan regenerálják. Mi sem  term észetesebb, m int az, hogy a gyors tőke-
kép ződés nem  lehet egyedüli szem p ontja a p rogram m nak. Példaként em lítve:
a lakás- ép ítés nem  regenerálja gyorsan a befektetett tőkét, m égis elsőrendű
feladata az átm enetgazdaságnak. Itt azonban az a körülm ény, hogy sok
m unkáskezet foglalkoztat, sok ip arágnak ad m unkát —  ezekben a tőke
gyorsabban újrakép ződik — és elsőrendű szükségletet elégít ki, kiegyenlíti
a tőkevonatkozásban m utatkozó hátrányt.

Az átm enetgazdaságnak így m ás szem p ontokra kell ügyelnie, m int a
békegazdaságnak, m ás körülm ények fontosak benne. Ha lényegét röviden
akam ók kifejezni, akkor ezt így fogalm azhatnék m eg: akkor sikerült, ha
m inél gyorsabban feleslegessé válik.

KÜLPOLITIKAI SZEMLE

A libanoni konfliktus. — A moszkvai konferencia eredményei. — A balkáni
helyzet. — A teheráni és kairói összejövetel. — A csehszlovák-szovjetorosz

szerződés. — Törökország és a háború.

AKELETI FRONTON változatlanul tovább tart az orosz had-
m ozdulatok nyugati tendenciája, m elyre a ném et védelem  szívós
ellenállással és ellentám adással felel. Az angolszász légierők ism é-

telten tám adták Berlint s folytatják a ném et ip ari és katonai gócok elleni
roham aikat, m elyekre válaszul ném et részről igen erélyes m egtorlást helyez-
tek kilátásba. Az olasz fronton az angolszász offenzíva bizonyos stagnálást
m utat; a délolaszországi tám aszp ontokról azonban angolszász rep ülő-
gép ek többször tám adták a különböző horvát és bolgár gócp ontokat,
m elyekről nyilván úgy sejtik, hogy ilym ódon a balkáni ném et előkészülete-
ket is közelről érinthetik.

Am i m agát Olaszországot illeti, Észak-Olaszországban tovább ural-
kodik a neofasizm us, m ely ép p en m ostanában készül reá, hogy leszám oljon
Mussolini rendszerének ellenségeivel. A ném et tám ogatással és szövetség-
gel uralkodó neofasizm us ellenében Dél-Itália területén Badoglio korm ány-
zata tovább tartja kezében a vezetést. Angol részről változatlan kritikával
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kísérik Badoglio korm ányát, azonban nem  feledik, hogy a teljes rendszer-
változás, m elyet Sforza, Croce és híveik követelnek, rop p ant hatással lenne
Olaszországra, — ilym ódon az angol intéző körök is hajlanak a nézet felé,
hogy későbbre halasszák a teljes p olitikai átalakulást. Badoglio hivatalnoki
és katonai korm ánnyal intézi a király m egbízásából az ügyeket. Benedetto
Croce legutóbb nyilatkozott az olasz belp olitikai helyzetről s azt fejtegette: a
király korm ánya végtelenül hibázik, ha az elm últ húsz év alatt kom p rom itált
tábornokokkal akarja korm ányoztatni az olasz nép et, a fasiszta diktatúra
után a király ilyen kom p rom ittált generálisok diktatúráját állította fel stb.

Időben Pétain tervezett beszéde és a nyom ában tám adt konfliktus
két jelentős esem énnyel esett össze. Az egyik Sm uts tábornok híres be-
széde, m elyben a délafrikai únió vezetője azt fejtegette, hogy a háború után
Kelet-Európ ábán a Szovjet-Únió em elkedik egyeduralkodó szerep re s az
angolszász hatalm ak m ellett Franciaországnak sem m iféle szerep e nem  lehet.
Az angol korm ány ugyan utóbb m egfelelő m ódon hangsúlyozta Sm uts
nyilatkozatának m agánjellegét s hivatalos tényezők különleges nyom atékkai
em lítették, m ennyire óhajtja Anglia Franciaország nagyhatalm i állásának
visszaállítását — a beszéd m égis igen kellem etlen benyom ást keltett a
nyugati hatalm akhoz csatlakozott franciák között. A m ásik érdekes ese-
m ény, hogy Giraud tábornok véglegesen kivált az algíri com itéből, De
Gaulle és hívei szinte teljesen átvették a p olitikai vezetést s ezzel végleg
elszakadt m inden kap csolat, m ely a p étaini-lavali francia p olitikának vala-
m ilyen folytonosságot biztosított az algíri ellenállás szervezői között.

Ugyanekkor azonban De Gaulle tábora bizonyos balsikereket köny-
velhet el. A libanoni konfliktus igen jelentős ellenérzéseket keltett De
Gaulle és hívei ellen az angolszász világban. A libanoni arabok deklarál-
ták e m andatárius terület nem zeti függetlenségét, m elyet Szíriával együtt
különben is garantált nekik Catroux tábornok, a gaulleista-angolszász
rendszer ottani főbiztosa. Azonban az arab nyilatkozat m égis kellem etlenül
érintette a francia hatóságokat, és a libanoni elxiököt, m iniszterelnököt és a
korm ányt őrizetbe vették a francia katonai hatóságok. Az angol és am erikai
p olitika közvetíteni igyekezett, am iben Casey közelkeleti m iniszternek nagy
szerep e volt; az angolok és am erikaiak úgy tekintettek erre a lép ésre,
hogy az rossz hatást tett az arab világban, újra felgyújtotta a p ánarab m oz-
galom  tüzét s dezavuálta Anglia újból tett kijelentéseit a teljes arab függet-
lenségről. Ily körülm ények között De Gaulle korm ánya elégtételt szolgál-
tatott a libanoni arab vezetőknek s visszahelyezte őket m éltóságikba.
A francia állásp ont jogászi szem p ontból korrekt és dogm atikus: Szíriát és
Libanont Franciaország a Nép szövetségtől kap ta m andatárius területként,
ezen a statútum on csakis a Nép szövetség eszközölhet változtatásokat, a
francia szuverénitással p edig nem  fér össze valam ilyen m ásfajta szuveréni-
tás. Az angolok és am erikaiak túlságosan m erevnek tartják a francia állás-
p ontot s közben oly vélem ények is elhangzottak, m elyek kétségbevonják a
franciák p olitikai érzékét, gyarm atosító kép ességét s azt, hogy ily m ód-
szerekkel egyáltalában korm ányozni lehet idegen nép eket.

Az elm últ hónap  külp olitikai érdeklődését m égis teljes egészében a
m oszkvai konferencia eredm ényei kötötték le. Különösen Am erikában
értékelték igen nagyra a m oszkvai konferenciát s Hull külügym inisztert
szép  ünnep lésben részesítették. Az angol és am erikai dip lom ácia ezután
m áris a tervezett hárm as találkozó előkészítésével foglalkozott. Roosevelt,
Churchill és Sztálin m egbeszéléseit igen gondosan előkészítették s a
tárgyalási anyag nem csak p olitikai, de katonai term észetű is volt.

Előzőleg azonban két kérdés foglalkoztatta a nyugati szövetségeseket.
Mindkettő jelentősége igen közelről érinti az angol-szovjetorosz viszony
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egész kom p lexusát. Az egyik a lengyel kérdés, a m ásik a Balkán ügye.
A m oszkvai konferencia, úgy hírlett, nem  tárgyalt közvetlenül a lengyel
p roblém áról, m ely újabban m intha bizonyos összefüggésbe került volna a
csehszlovák kérdéssel, illetve a csehszlovák-szovjetorosz viszonnyal;
hiszen Benes p olitikája újra szám ításba vette a lengyel ügyet, m ost m ár nem
csehszlovák-lengyel federáció, de az orosz és lengyelek közti közvetítés
form ájában. Szovjetoroszország változatlanul kitart a m aga állásp ontja
m ellett s nem  enged az 1939-es határokból, am ire Sztálin világosan utalt is
ném ely m egnyilatkozásaiban: ugyan nem  em lítette kifejezetten m int
lengyel területeket az 1939-es szerzem ényeket, de igenis szólt a fehérorosz
és ukrán szovjetköztársaság egységéről és integritásáról, ehhez p edig oda
kell gondolni a keleti lengyel-fehérorosz és ukránlakta területeket is. A lon-
doni lengyel em igráns korm ány ugyan kifelé változatlanul hajthatatlan a
keleti területek kérdésében, hangoztatja, hogy ha a m üncheni változtatáso-
kat nem  ism erik el a szövetségesek, ezek a területi átalakulások sem
érvényesek — ám  ugyanekkor újabban m intha m égis hajlam osságot
m utatna a kom p rom isszum ra, am iben m ind a csehszlovák, m ind az angol
dip lom áciának igen nagy része van. A m oszkvai konferencia nem  szólt a
lengyel kérdésről, de az ezt követő kom m entárok nyíltan fejtegették a
szövetségesek győzelm e esetére várható m egoldást. Lengyel szem p ontból
jelentős eredm énynek tekintik, hogy Moszkvában nem  esett szó Ném et-
ország 1938 előtti területi állagának integritásáról, sőt Ausztria külön
létének deklarálásával utat nyitottak további lehetőségeknek. Már m ost a
lengyel ügy nyugati barátai úgy vélik, hogy Lengyelországnak az elvesztett
keleti területekért nyugaton kell lárp ótlást nyújtani a keletp orosz és sziléziai
területeken, m elyek egyúttal biztosíthatják nem csak a lengyel nép  fejlő-
dését, de egyben a lengyel nép  p olgáriasodását és ip arosodását is, egyben
p edig kiszabadítják Lengyelországot a ném et átkarolás veszélyéből. Cseh-
szlovák részről is igen szorgalm azzák, m int hírlik, ezt a sziléziai és kelet-
p oroszországi m egoldást, m ivel Csehszlovákia m ost m ár tudatosan vissza-
tér ism ét a lengyelekkel való szláv szolidaritás eszm éjéhez, s m iközben
közvetíteni igyekszik a lengyelek és a Szovjet-Űnió között, egyben m inél
jobban m eg szeretné növelni a cseh-lengyel érintkezés lehetőségeit, —  a
sziléziai ném et kolonizáció p edig elválasztja egym ástól a cseheket és lengye-
leket, úgyhogy azok csak igen vékony sávon függnek össze egym ással.
A ném etek és a nyugati szlávok közeli történetében végzetesnek bizonyult
ez a keskeny lengyel-cseh kap csolat, m ivel az állandó versengés és ellentét
lehetőségét jelentette csehek s lengyelek közt; viszont ha Lengyelország
Szilézia egyéb tájain kielégülést talál és azt m aga szám ára kolonizálhatja,
a csehszlovák-lengyel p roblem atika egészen m ás alakot ölt.

Am i a Balkán kérdését illeti, itt m intha az angol p olitika egyre több
koncessziót tett volna a Szovjet-Úniónak. Az angolok eleinte a Péter
királyhoz hűséges és konzervatív hajlandóságú Mihajlovics tábornok
szabadcsap at m ozgalm át tám ogatták. A szerb és horvát társadalom  e vi-
haros években m indinkább p rogresszív hajlandóságú lett s Mihajlovics köz-
ben szigorúan nagyszerb szem p ontokat hirdetett. Talán ez a zárt és szűk
szerb jelleg volt oka annak, hogy a ném et felügyelet alatt korm ányzó Nedics
tábornok belgrádi korm ánya és Mihajlovics bizonyos m egértést és közele-
dést m utattak egym ás iránt. De ebben talán az egyre jobban terjedő szocia-
lisztikus-kom m unisztikus közhangulat is hatott. Mihajlovics viszsza-
szorult, ám  annál nagyobb elterjedésre tett szert a kom m unista-p artizán
m ozgalom , m elyet Tito tábornok vezet. Tito m ozgalm a Horvátország,
Bosznia, Szlavónia lakosságát vonja a m aga körébe s ha a vezetés itt is
term észetszerűleg szerb kézben van, ez a csop ortosulás szám ol a horvát
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elem ekkel is. Így a Poglavnik rendszere iránt tartózkodást és p asszivitást
tanúsító p arasztp árt és Tito törekvései közt a rokonszenv szálai szövődtek,
úgyhogy m ind több horvát intellektuális elem  vállalta ezt az állásfoglalást.
Tito csop ortja legutóbb m ár korm ányt is alakított, nem zeti tanácsot szer-
vezett, bíróságokat és közigazgatási szerveket állított fel. A Szovjet-Űnió
azonnal elism erte az új alakulást, m ely term észetesen elsősorban Orosz-
ország felé fordul, m iközben a horvátok és a szintén túlságosan nagyszerb
hajlam ú kairói jugoszláv korm ány felé a nem zetek közti egyenlőséget és
egyenjogúságot hangoztatja.

A p roblém a itt azért válik kényessé, m ert Tito p artizán-m ozgalm a
szem m ellátható idegenkedést tanúsított a london-kairói em igráció és a
Karagyorgyevics-dinasztía iránt. Az angol p olitika eleddig a dinasztiára és
a london-kairói em igrációra ép ítette a m aga szám ításait. Most azonban az
ellenkezőről kellett m egggyőződnie. Habár Anglia m ég nem  ism erte el a
Tito-korm ányt, m ár híre érkezett, hogy talán Péter király —  m egelőzendő a
várható kellem etlen fejlem ényeket —  saját korm ánya gyanánt ism eri el Tito
tanácsát. A valóság az, hogy a köztársasági-p rogresszív elem ek m ind nagyobb
nyom atékkai lép nek fel s a konzervatív-dinasztikus szerb p olitikának m ind-
inkább szám olnia kell a Szovjet-Únió közvetlen balkáni befolyásával.

Hasonló ellentétek észlelhetők egyébként a görög p olitikában is. Az
angol p olitika a királyra és korm ányára ép ítette a m aga terveit, de újabban
m ind nagyobb figyelm et szentel a híreknek, m elyek Görögországból a
köztársasági és p rogresszív irányzat m egerősödését jelentik. Görögország-
ban tehát hasonló feszültségekkel találkozunk, m int a délszlávok között.
Mindezek a hírek azért érdekesek, m ert abban az időben találnak elter-
jedést, m időn a Balkán p roblém ája újra aktuális és m időn egyre többet
em legetik a szövetségesek új balkáni akcióját, m ely m integy válasz akar
lenni a ném etek eddigi előkészületeire Bulgáriában és az eddig olasz birtok-
ban volt görög szigeteken.

A balkáni p roblém ák alighanem  nagyon belejátszanak a nyugati nagy-
hatalm ak és a Szovjet-Únió szám ításaiba; erre vall a Törökországra
irányuló rendkívüli figyelem . A decem ber elején lejátszódott teheráni
hárm as találkozó a háború folytatását határozta el, de az általánosságokban
tartott kom m üniké, valam int a Sztálin, Roosevelt és Churchill tiszteletére
rendezett ünnep i külsőségek azt sejtetik, hogy a szövetségesek m ost m ár
végleges értelem ben az európ ai szárazföld felé fordítják figyelm üket. Ném et
részről úgy vélik, hogy itt alighanem  a Balkánról is szó lehet, bár a p artra-
szállás m ásfelől is várható; erre vall Rom m el m egbízatása abban a Dániá-
ban, ahol a ném et m egszállás erélyesen száll szem be a szabotázscselek-
m ények és robbantások ism étlődő hullám aival. A teheráni találkozót m eg-
előzte Churchill, Roosevelt és Csangkajsek m arsall kairói m egbeszélése,
m ely iránt Oroszország is nagy figyelm et tanúsított Kína m iatt, m ajd m eg
újabb kairói m egbeszélés követte, ahol Churchill és Eden a török köz-
társaság elnökével és Törökország vezető állam férfiaival folytattak tanács-
kozást. A Törökországra irányzott figyelem  azt m utatja, hogy a szövetségesek
szám olnak a balkáni kérdés kibontakozásával. Bár ugyanekkor sem m i sem
vall arra, hogy Törökország lényegesen változtatna sem leges, illetve tartóz-
kodó p olitikáján; ám  angol és am erikai kom m entárok m égis azt tartják,
hogy rövidesen sikerülni fog Törökországot aktívabb részvételre bírni.

Mind a m oszkvai, m ind a teheráni találkozónak tárgyalási anyagá-
ban igen nagy helyet foglalt el a keleti kérdés, Jap án p roblém ája. Közben
azonban a Szovjet-Űnió — m inden jel erre vall — rendkívül aggályosság-
gal vizsgálja a keletközép európ ai p roblém át. Úgy látszik, hogy az eddig
annyit hangoztatott és előre m egfogalm azott federációs tervek helyett
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Moszkva állásp ontjának m éltánylásával teret hódított az egyes álla-
m okkal külön-külön való tárgyalás gondolata. A Szovjet-Únió elsietett-
nek jellem ezte a federációs terveket. Ezt az eszm ét sietve m egragadta a
csehszlovák em igrációs dip lom ácia, m ely eddig is bizonyos tartózkodást
m utatott a federációs kísérletek iránt s Lengyelországtól is eltávolodott,
m ihelyt ez feszült viszonyba került Oroszországgal. Csehszlovákia sietett,
hogy ossza a Szovjet-Únió felfogását s Benes dip lom áciája e gondolatok
értelm ében keres m ostm ár m egoldást a lengyel kérdésben is. Hosszas
előkészületek és késleltetések után végre sikerült Benes m oszkvai utazása.
A m oszkvai és teheráni, valam int a kairói m egbeszélések után a csehszlovák-
szovjetorosz szerződés m egkötése a világháborús dip lom ácia egyik leg-
nagyobb esem énye.

A csehszlovák-szovjetorosz egyezm ény a Szovjet-Únió azon nézeté-
nek m egvalósítása, hogy az egyes állam ok külön-külön tárgyaljanak vele
illetve a nagyhatalm akkal. Az angol p olitika bizonyos tartózkodással
viseltetett soká azon gondolatok iránt, m elyek ellene voltak az előre m eg-
határozott federációnak, illetve m elyek előre szerződésekbe és kötelezett-
ségekbe vitték bele az egyes kis állam okat. Mostm ár az angol dip lom ácia is
m éltányolja azt az elvet, hogy az egyes kisebb állam ok szuverénitását lehe-
tőségig ép ségben kell tartani, csak föléjük kell ép íteni valam i általános
nem zetközi egyeztető szervet. Csehszlovákia javára viszont ebből az követ-
kezett, hogy alkalm a volt m egelőzni m ásokat és a csehszlovák nem zeti és
rekom p enzációs elv teljes sikerre em elkedett a m oszkvai szerződés
aláírásával.

A m oszkvai csehszlovák-orosz szerződés húszéves szoros p olitikai és
katonai kap csolatot terem t Csehszlovákia és a Szovjet-Únió között. A szer-
ződés kifejezetten szám ít m ás állam ok csatlakozására, de végleges érvénnyel
lerögzíti, hogy elsősorban az eddig ném et tám adásnak áldozatul esett álla-
m okra gondol. Itt Lengyelországra utalnak s Benes m ost elő akarja készí-
teni a lengyel-orosz m egegyezést, m elynek term észetesen előfeltétele, hogy a
lengyelek engednek a keleti területekre vonatkozó állásp ontjukból; de hogy
ilyesm iről szó lehet, arra vall, hogy m ind többet em legetik a keleti ném et
területekkel való kom p enzációt, am i Csehszlovákia szám ára is kedvező alap .

A m oszkvai szerződés jelentősége az, hogy a m egelőzés elvét alkal-
m azza, tehát Csehszlovákia elsőbbségét hangsúlyozza és a jelenlegi háborús
alakulások értelm ében különböztet állam  és állam  között. Benes dip lo-
m áciájának e vonatkozásban tehát sikerült érintetlenül érvényben tartania a
csehszlovák elvet, m elyben nem  kötött, nem  ism ert el sem m iféle kom p ro-
m isszum ot, s azáltal, hogy Moszkva is m agáévá tette nézeteit, sikerült
elsőbbséget biztosítania az em igráció m ás árnyalataival és ellenkező kon-
cep cióval szem ben (p l. Hodza, Osusky stb.). A Londonból érkező hírek
különben is arról szám olnak be, hogy az ottani cseh em igrációs lorm ány és
állam tanács változatlanul kitart az eredeti csehszlovák centralista koncep ció
m ellett s a szlovák kérdésben is a teljes és szigorú állam i és nem zeti egységet
hangoztatja, az eddigi sérelm ekért m egtorlást akar s azt a következtetést
vonja le az 1938/39-es nagy változásból, hogy a csehszlovák állam vezetés-
nek nem  az volt a hibája, hogy túl centralista volt, hanem  hogy túlságosan
gyenge és engedékeny volt. Benes elnök nem  egyszer beszélt arról a kérdés-
ről: hangoztatta a regionális m egoldás jelentőségét, a tájak p olitikai szere-
p ét, de ellene m ondott az oly nézeteknek, m elyek a kisebbségeknek állam i
jogokat akarnak az állam ban biztosítani; ilym ódon a háború utánra készülő
tervek ép p en az erő, a hatalom  és a szigorú fegyelem  irányában vonják le
1938 tanulságait.

GOGOLÁK LAJOS



GYALOGJÁRÓK RENDJE

A
 REND olyan, m int a kényes m űszer. Ha fogaskerekei közé p orszem
kerül, finom  szerkezete azonnal akadozni kezd; járásának egyensúlya
m egbénul. Zavartalan kibontakozásának feltétele tehát, hogy m inél

tisztábban m űködtessék és az eltérítő hatásokat tőle teljes tökéletességgel
távoltartsák. A rend eszközével válik az em ber az anyag urává és a rend
éltető elem e m inden szervezésnek is. A rend szeretete alap jában véve hoz-
zánk tartozik, s akár m egvan, akár hiányzik, erősen befolyásolja cselekedetein-
ket. Elism erjük szerep ét az egyén boldogulása, m ég inkább a társas össz-
m űködés létrehozása terén. Érdekes m egfigyelni m agukra hagyott em ber-
csop ortok ösztönös rendre törekvését.

Ha nagyvárosokban forgalm as útvonalakon helyezkedünk el, csodál-
kozva állap íthatjuk m eg, hogy a föl és alá zajló töm eg m ozgásában áram lások
keletkeznek. Megfigyelhetjük, hogy az egyes összeverődő csop ortok bizo-
nyos irányok betartására törekszenek; a hullám zás ritm ikus höm p ölygése
m ind több em bert ragad m agával. A rend szükségének belátása és a töm eg
körében történő érvényesülése közt term észetesen nincs közvetlen m ozzanat!
kap csolat. Nem  azért kívánatos, m ert elve hódolatra kényszerít, hanem  áttett
m eggondolásból, m ert elősegíti közvetett célok gyakorlati m egvalósítását.
Mindenki siet és azért ereszkedik be olyan folyam okba, m elyeknek árja m eg-
könnyíti, zavartalanabbá teszi előrejutását, hogy gyorsabban érhessen'
tovább. A gyalogosok sp ontán kialakult közlekedési rendje term észetesen
rebbenésszerű, könnyen szétfolyik, elm osódik, m ert vonala m egzavarásához
elég a kép letes p orszem , elég ha ellentétes ék ütközik belé; am i azután rögtön
kilendíti. Hogy a töm eg haladása állandó irányú m aradjon, ahhoz az ösztön
m egnyilatkozásán kívül a gátló jelenségeket kiküszöbölő m agasabb rendező
erő beavatkozására is szükség van. Esetlegességek indításaiból ennek segít-
ségével bontható csak ki.

Benn a nagyvárosban az élet szorosra koordinált. Nem  úgy, m int a
p usztán, hol az em berek és em beri érdekek súrlódása lazább. Ott kint nincs
oly nagy szükség a rendre törekvés izgatószereire, m int a sűrűn lakott helye-
ken, ahol m inden m ozdulattal, m inden lép éssel szom szédjainkba ütközünk és
a közös életből szárm azó p roblém ákkal kerülünk szem be. Itt erősen kell
hatni a hangyaösztönre, am ely az állati társadalom  p orszem  világának ap ró
egyedeit annyira p om p ás együttm űködésre sarkallja. Az em ber azonban nem
hangya, bár hajlam ai rokonságot m utatnak, nem  akaratnélküli tagja töm eg-
rendszereknek, hanem , azon túl, egyéniség is; ez p edig lehetőséget nyújt
részére egyéni elhatározásokra és kezdem ényezésekre. Nem  hivatkozunk
m ost a nyers ellenm ondást és ellenszegülést kiváltó luciferi tulajdonságunkra,
hanem  csup án céljaink és érdekeink sokféleségére. Ezek társas életünket egy-
m agukban'is keresztül-kasul bonyolítják, a közös utakat egyéni utakkal keresz-
tezik. Kuszáit szövetükben kell a fölényes hatalom nak összhangot terem tenie.

Húsz-harm inc esztendővel ezelőtt m ég álom ként hatott volna a közle-
kedés m ai szigorú egyöntetűsége. Azóta az életveszélyt hozó járm űvek m oz-
gását m ederbe szorították és a gyalogosok érdekeivel egybehangolták. Em lé-
kezzünk arra, hogy akkoriban a fővárosban szám os olyan kereszteződő út-
vonal akadt, am elyen a forgalom  annyira töm eges és bonyolult volt, hogy az
összevisszaság hetenként kívánt m eg em beráldozatot. A rendterem tés és az
erre fordított költség azonban m egtérült. Látszatra terheli csak százezrekkel
a közületek háztartását. A valóságban m eghozza hasznát, m ert csökkenti a
szerencsétlenségek szám át és ezzel m unkaerők kikap csolódásától, főként
p edig m unkakép telenné vált egyének eltartása terhétől kím éli m eg a dolgozók
társadalm át. E közgazdasági m érleg tehát jelentős eredm énnyel zárul.
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Az a tap asztalat, hogy a gyalogosokat éri aránylag a legkevesebb baleset.
Ez az oka annak, hogy a rendtartó hatalom  viszonylag keveset törődik velük.
Legfeljebb akkor figyel reájuk, am ikor járm űközlekedés hatósugarába,
nagyobb veszélyességű zónába kerülnek. Ezzel azonban nem  m erültek ki a
teendők. Nem csak testi ép ségük védelm e, hanem  a rend m agasabb érdeké-
nek egyéb szem p ontjai is egym ásközt folyó forgalm uk m egjavítását
sürgetik.

Korunk agyoncsép elt közhelye, hogy az idő p énz. A m ai em ber siet, és
sajnálja a céltalanul, kenyérkeresetén és p ihenésén kívül elfecsérelt időt.
Egész életét észszerűen, a hasznos és kellem es közt szeretné felosztani. Még a
villam oson is olvas, hogy term éketlennek tűnő elfoglal· ságát a szórakozás
viszonylagos értékű p erceivé varázsolja. A zsúfolt útvonalakon történő előre-
haladás — különösen, ha az óra m utatója türelm etlenül sürget — m a m ég
m erő bosszúság. Minden lép ésnél szem bejövőkbe ütközünk. Ez p edig fel-
veti a kitérés kényes kérdését. De a közlekedés szabályainak nem tudása,
vagy a nem törődés szűk gyalogutakon egym agában is erősen hátráltat, külö-
nösen akkor, ha valaki történetesen p árosán, vagy csom aggal terhelten igyek-
szik valahová. Pedig az utóbbi a fáradó és dolgozó em berek esete. Hány
p erp atvar, szócsata és p erlekedés tám ad abból, hogy a szem bejövők össze-
ütköznek, összegabalyodnak, rosszul vagy nem  akarnak kitérni. Megértjük
a közhatalm at, hogy nem  tartja gazdaságosnak a kisforgalom  ellenőrzését és a
vele való bíbelődést. Ne higyjük azonban, hogy itt csup án ap ró veszekedések
kiküszöbölése és időkím élés volna a cél.

Egy törvény vagy rendelet életrevalóságáról és helyességéről lent az
egyedek világában győződhetünk m eg. Tulajdonkép p en m inden nagyvonalú
szabályozásnak az a p róbája, hogy m iként hat a m élyszinten, a kisem berek
életkörnyezetében. Hiába rem ek jogalkotás egy kódex, ha lent nem  értik
m eg, vagy félrem agyarázzák és m ást eredm ényez, m int am ire szánták. Ily
m erevséggel nem  m ondhatunk ugyan rossz vélem ényt a jobboldali közle-
kedést bevezető forgalm i rendezésről, hiszen m ögötte súlyos tap asztalatok és
külföldi p éldák sorakoznak fel. Meg kell azonban állap ítanunk, hogy nem
hatotta át és győzte m eg kellőkép  a közönséget. A fővárosi em ber m ég m a is
rendőrt és büntetést lát benne, nem  p edig az együttm ozgás és töm eges köz-
lekedés észszerű, m indannyiunk érdekében álló és m indenkit oltalm azó sza-
bályzatát. Az ilyen beavatkozásnak ugyanis első és fő feladata, hogy az
egyeseket rendelkezéseihez szoktassa; rendre nevelje. A kényszer és bün-
tetés eszköze azonban e célból csak szükséges rossz, am ellyel takarékosan
kell bánni. Megkedveltetésével kísérleteztek nálunk is, ám de m egalap ozat-
lanul. Külföldi p éldák nyom án m ég az iskolákban is gyakorlatoztattak gyer-
m ekeket, de ism ét rosszul fogták m eg a kérdést, m ert ott is csak a bonyolult
átkelések feladatait tanítgatták. Pedig a közlekedés rendje nem  az em ber és
a járm ű találkozásánál, vagyis kocsiúton történő áthaladásnál kezdődik.

Minden ism eretet az elejétől fogva kell elsajátítani. Megbosszulja
m agát, ha valaki a dolgok közep ébe vág anélkül, hogy az ábécével és az alap -
vetéssel tisztábajött volna. Hibázik az is, aki olyan szinten szervez, hová az
irányításra szorulók előkészülete m ég nem  ért fel.

Hatalm as hirdetm ény tette közhírré annak idején az új oldalra történő
áttérést, de a szórengetegből a szegény p olgár csak nehezen böngészhette ki
azt a szabályt, am ely elsősorban vonatkozik reá. Pedig ennél kezdődik a
nagyváros észszerű közlekedése. Jobbra kell a gyalogosoknak kitérniük,
olvashattuk eldugva. Ebből következik, hogy m indig a jobboldalt kell keres-
niök, m ert az állandó oldalratartás m agától, gép iesen m egoldja a szem be-
kerülés bonyodalm ait. Ezzel az egyszerű és érthető szabállyal elm életben
tulajdonkép p en az em elt útrészeken zajló forgalm i zűrzavarnak is leáldozott.
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Aki tudja és m egérti, hogy a gyalogló is jobbra tart, balra előz, az
szükségszerűen ilyen ösztönös m agatartásra rendezkedik be; nem  kap kod,
nem  zavarodik m eg akkor, ha a nagyforgalm ú találkozási vonalakon halad át.
Beidegzi ezt a szem p ontot, ösztönösen fogad ily hatásokat, biztosabban,
határozottabban m ozog, a közlekedés szám ára használhatóbbá válik. Ez a
valódi jelentősége a gyalogosok közlekedési rendjének.

Felesleges volna büntetőhatóságok bekap csolását sürgetnünk. A m eg-
torlások gyakran tökéletesen lejáratnak különben okos szabályozásokat.
Ettől függetlenül azonban rendőrségünk feladata lehetne, hogy a sűrűn
használt gyalogutakon kevésszavú hirdetm énnyel, vagy szóbeli udvarias
figyelm eztetéssel, esetleg a közlekedési irányok m ésszel történő kijelölésé-
vel — gondolva ilyenkor term észetesen a kirakatnézők helyfoglalásával is —-
helyes m ederbe vezesse a gyakran bántóan kaotikus forgalm at. Ugyanígy jó
szolgálatot tennének a tanítók, ha kicsiny tanítványaikat m ár az iskolákban
rászoktatnák ennek a m agatartásnak ism eretére és arra, hogy m elyik a jobb-
kezük; m ert ezt sajnos m ég sok felnőtt sem  tudja'p ontosan.

Az em ber ösztönszerűen tart oldalra az úton. Talán akkor szokta m eg
ezt, am ikor testi biztonságát m ég nem  védték eleven jogszabályok. Be kel-
lett húzódnia a falakhoz, am elyek m ellékesen az eső és szél ellen is oltalm az-
ták, fedeznie kellett egyik oldalát. Term észetesen a bénább, esetlenebb bal
felével keresett védelm et és ügyelt arra, hogy az ügyesebb, tám adások ellen-
súlyozására alkalm asabb jobboldalával m aradjon kívül és ezzel fogadja a
szem bejövőt. Ez a baloldali közlekedés ősi m agyarázata. Persze a p olgárosu-
lás e forgalm i viselkedés ősi színeit teljesen lem osta. Ezzel lehetőség nyílt az
ellenkező m egoldásra. Jobbra tarthatunk, jött reá az em ber, sőt a fegyver-
telen és békés egyén szám ára ez alkalm asabbnak is látszik, hiszen ism ert
tény alkatunk jobbrahúzó hajlam a; az a jelenség, hogy ha tájékozódásra
alkalm atlan terep e^ m ondjuk egyhangú p usztaságban vagy a sivatagban
eltévedünk, akkor hosszú út m egtétele után nagy hurkot írunk le és végül
saját nyom ainkba érkezünk vissza, m ert fejlettebb és erősebb jobboldalunk
erre az oldalra térít el.

Minden gyaloglóban erősen küzködik m ég m a is e két hajlam . Mivel
ösztönök játéka ez, rendre neveléssel kell határozott irányba hajlítanunk.

Nem  p ocsékolja feleslegesen erőit a közhatalom , ha szelíden kialakítani
igyekszik a gyalogjárók rendjét. Közvetve haszonhoz jut, m ert ez a betanult
m agatartás felvértezi az egyéneket a közlekedés okozta veszélyekkel szem ben.
A nagyvárosi em ber nagy általánosságban különben is hajlik a fegyelem re, há
ennek szükségét belátja (gondoljunk a sp ontán sorbaállásokra), bár nem
szereti, ha feleslegesen rángatják és ilyenkor szívesen tör borsot a hatalm as-
kodó orra alá. A hatalom  ügyességén és tap intatán fordul m eg tehátv hogy
m iként tudja e lehetőségeket kihasználni, segítségükkel könnyűszerrel m iként
old m eg olyan feladatokat, am elyeket a közönség közrem űködése nélkül
különben csak bonyolult ellenőrzéssel és sokkal tökéletlenebbül .valósíthat
m eg.
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A NEMZETKÖZI REND ÚJJÁÉPÍTÉSE — RÓMA SZERINT

K ORUNKNAK egyik legcsodálatosabb jelensége, hogy az Európ án
végigszáguldó véres orkán közep ette m ilyen rendíthetetlen és
változhatatlan a róm ai Szentszék tekintélye. Sok-sok m illió em ber

m a ép p úgy Róm ából várja az útm utatást erkölcsi kérdésekben, m int
azelőtt, és ha valam i változás állt be a vérrel és erőszakkal teli évtizedek
folyam án a Vatikán lelki hatalm át illetően, akkor nyilván csak növekedés-
ről beszélhetünk. A katolikus egyház hatalm a a lelkek felett, ép p en azért,
m ert fegyvertelen hatalom , ellentállóbbnak bizonyult a kor viharaival
szem ben, m int sok m ás földibb és anyagiasabb eszközre tám aszkodó
hatalom . A Szentatya szózatait, békére és együttm űködésre való felszólí-
tásait a küzdő felek egyike sem  rejtheti el a hívek elől, akik ezeket a szavakat
hallani és követni akarják. Ha a háborús fejlem ények kérlelhetetlen logi-
kája gátat is tud szabni ezeknek a törekvéseknek, rem élhető, sőt valószínű,
hogy a fegyverzajlás lecsendesülése után el fognak tűnni m indazok az
akadályok, am elyek m a m ég útjában állnak annak, hogy a Szentatya taní-
tására a nem zetközi élet kérdéseit illetően kifejtsék teljes hatásukat. Nekünk
m agyaroknak, akik elsősorban az igazság fegyvereire és a jog érveire
tám aszkodva akarjuk a m agunk igazát a nép ek aerop ágja előtt kép viselni,
különöskép  fel kell figyelnünk m inden olyan hangra, am ely Róm ából jön
és sejtetni engedi, hogy a Szentatya m ilyen irányban igyekszik m ajd a
nem zetközi élet rendjének újjáép ítése során tekintélyét latba vetni.

Ma m ár abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy avatott tollú
szerző m unkájából részletesebben m egism erhetjük a Vatikán felfogását
a nem zetközi rend újjáép ítését illetően. Guido Gonella, egyetem i tanár,
szám os jogfilozófiai és egyházjogi m ű szerzője, ugyanis legújabb könyvében
(Pressup osti di un ordine intem azionale. Note ai m essaggi di S. S. Pio XII.
— Egy nem zetközi rend előfeltételei. Jegyzetek XII. Pius szózataihoz)
részletesen kom m entálja XII. Pius p áp a karácsonyi szózatainak azon
m egállap ításait, am elyek egy új nem zetközi rend előfeltételeiről és egy
igazságos béke alap jairól szólnak. A könyvet a „Civitas Gentium “, a
Vatikán kiadója adta ki. E m ű m ódot nyújt tehát nekünk arra, hogy m eg-
ism erkedhessünk azokkal a változhatatlan alap elvekkel, am elyeken a Vati-
kán p olitikája a béke és az újjáép ítés kérdését illetően nyugszik.

A könyv első részében, igen jellem ző m ódon, elsősorban azokról az
erkölcsi alap elvekről van szó, am elyeknek elfogadása és m inél szélesebb
körben való elterjedése nélkül tartós és igazságos nem zetközi rend kialakí-
tása a szerző szerint nem  lehetséges, Konkrét m egoldási m ódozatokról,
javasolt intézm ényekről itt tehát nincsen szó. És ez érthető is. Hiszen a
katolikus felfogásnak m egfelelően elsősorban az em ber lelkiségét, erkölcsi
felfogását kell m egreform álni, m ivel e lelki reform  nélkül m inden intéz-
m ényes reform  hom okra ép ülne. „Egy új nem zetközi rend, m ég hogyha
bevált p olitikai, jogi és gazdasági kritérium ok szerint lenne is igen bölcsen
kiép ítve, nem  lenne igazságos és tartós, ha nem  alap ulna erkölcsi elveken.
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A nép ek közötti kap csolatok rendszerét nem  lehet ugyanis m egváltoztatni
anélkül, hogy annak szellem ét m eg ne v á lto z ta tn ó k . . .  A  nem zetek
közti kap csolatok elsősorban em berek közti kap csolatok és ép p en ezért
először em beri bűnök és hibák ellen kell felvenni a harcot. Gonella nem
szűnik m eg hangoztatni, hogy em beri bűnök és em beri hibák elburjánzása
hozták létre a nem zetközi kap csolatok m ai tragikus válságát.

Nem  szabad p ersze azért azt hinni, hogy a katolikus jogfilozófusnak
nincsen érzéke az intézm ényes reform  szükségessége iránt. Könyvének
m ásodik felében ép p en elég részletesen tárgyalja ezt a kérdést is. Mindenek-
előtt azonban a lelki, az erkölcsi reform ok szükségességét állítja szem ünk
elé, hivatkozással a Szentatya szózataira.

Gyűlölet, hazugság, utilítarizm us, egoizm us és az erőszak kultusza
voltak azok az erők, am elyek szétrom bolták azon erkölcsi alap okat, am elye-
ken a nép ek békés együttm űködése fel kellene hogy ép üljön. A gyűlöletet
le kellene győznie a szeretetnek, az igazság szellem ének a rideg hasznos-
sági elvet és a szolidaritás érzésének a korlátlan önzést; csak a lelkileg
így m egreform ált em beriség lenne kép es tartós és harm onikus nem zetközi
rend kialakítására. Az első ellenség tehát a gyűlölet, am ely ellen XII. Pius
szerint igazságos, őszinte, udvarias és együttm űködésre kész lelkiséggel
kell küzdeni. A huszadik században azonban, sajnos, uralkodóvá vált az a
felfogás, am ely szerint a gyűlölet a nem zetek életének legfontosabb m oz-
gatója. Ez a filozófia azt állítja, hogy a m agánéletben m ás erkölcsi elvek
kell hogy vezessék az em bert, m int a közéletben és elhiteti az em berekkel,
hogy a p olitikai cselekvések terén m eg van engedve m indaz, am i m ásutt
tilos. Pedig az állam ok közösségében —  hirdeti Róm a — az erényeknek
és a bűnöknek ugyanolyan hatása van a közösség sorsára, m int a m agán-
em ber sorsára a családban.

Ennek a tannak tulajdonítható, hogy az em berek elfelejtik azt, hogy
az em beriség term észeti és erkölcsi egységet alkot, am elyből egyetlenegy
nép  sem  vonhatja ki m agát anélkül, hogy a nem zetek közösségének és
ezzel önm agának érdekeit m eg ne sértse. Ezt a helytelen erkölcsi felfogást
kell elsősorban legyőzni. Meg kell győzni az em bereket arról, hogy csak
a szeretet szellem e és a jog tisztelete terem thet tartós békét és harm onikus
nem zetközi rendet. Sajnos, m a m ég am oralizm us, irracionalizm us és
voluntarizm us uralkodik a világp olitikában —  sóhajt fel Gonella — és
ép p en ezért egyre kevesebb értékük van a szerződéseknek. A szerződő felek
csak azért kötnek szerződéseket, hogy azokat abban a p illanatban, am ikor
az önző érdek úgy kívánja, m inden m eggondolás nélkül m egszegjék.
Az erkölcsi alap ok m egrendülése okozta azt is, hogy az állam ok egyre
kevesebb kép ességet m utatnak arra, hogy tárgyalás és kom p rom isszum ok
útján rendezzék ellentéteiket. Mindig csak a legradikálisabb m egoldás —
szóval az erőszak alkalm azása —  m arad hátra, m inden átm eneti m egoldás
m egbukik.

„A nép ek együttélése, különösen a hatalm as és gyenge nép ek
együttélése csak az igazság fundam entum án lehetséges. Az igazság
p edig azt követeli a hatalm astól, hogy a gyengében is erkölcsi szem élyt
lásson, akinek a hatalm assal szem ben nem csak kötelességei, de jogai is
vannak, am elyeket a hatalm asnak elism ernie és tisztelnie kell“  —  írja
Gonella. Az olyan állam  tehát, am ely gyengébb állam ot m egfoszt
jogaitól, vét a közjó ellen és m egbontja az állam ok társadalm ának
egyensúlyát. Az igazságosság, am ely m inden állam  jogait elism eri, az
egyedüli biztosítéka a békés fejlődésnek. Az olyan biztonság azonban,
am ely nem  az igazságosságon alap ul, hanem  előjogokon, szükségkép
illuzórikus. A szerző itt elég világosan a p áriskörnyéki békék haszon-
élvezőinek p olitikáját tám adva, m egállap ítja, hogy az igazságtalanság
bizonytalanságot, nyugtalanságot és háborút hoz létre.
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Ezen a p onton tér rá a szerző a békés revízió kérdésére is. Szerinte
a m érsékelt revizionizm us a helyes, am ely lassú és békés reform m al
változtatja m eg a nem zetközi rendet ahelyett, hp gy erőszakkal szét-
rom bolná. Szerinte a két világháború között leginkább a kisebb
nem zetek kép viselték ezt az állásp ontot, m íg a nagyhatalm ak a m erev
konzervativizm us, vagy az erőszakos revízió végletei között hányódtak.
Békés revízió csak akkor kép zelhető el, ha m indenki elism eri azt, hogy
saját ügyében senki sem  lehet bíró és aláveti m agát egy döntőbírósági
ítéletnek. Világos, hogy az ilyen eljárás annál könnyebben lesz m eg-
valósítható, m inél inkább át lesznek hatva a nem zetek a keresztény
etika szellem ével.

A m odern állam ok rideg utilitarizm usát és egoizm usát is élesen
ostorozza a szerző és m egállap ítja, hogy az a p olitika, am ely elism eri, hogy
a nem zeteknek nem csak jogaik, de kötelességeik is vannak, végső ered-
m ényben előnyösebb, m int a korlátlan és vak egoizm us p olitikája. Egyet-
lenegy nem zet boldogsága sem  alap ulhat a többi nem zet szerencsétlen-
ségén, m ondja a katolikus jogfilozófus. Csak a szolidaritás és az em beriség
érzésének kultusza biztosíthatja a nép ek olyan közösségének kialakítását,
am ely a rendet és a békét fenntartani tudja. Persze az állam ok közösségé-
nek (Com m unítá degli Stati) sem  szabad m egsértenie az egyes állam ok
p artikuláris jogait. A közérdek m axim um ának kell egybeesnie az egyes
állam ok p artikuláris jogainak m axim um ával: ez lenne az ideális állap ot.

Mint látjuk, a nem zetközi rend katolikus interp retátora szerves
egységben kép zeli el a nem zetek együttélése által alakított közösséget,
am elyet a m odern kor konzervatív vagy liberális gondolkodói többnyire
csak a hatalom p olitika vagy az utilitarizm us szem üvegén keresztül szoktak
észrevenni. „A hatalm ak koncertje“ vagy „a világgazdaság szervezete“
azok a legm agasabb fogalm ak, am elyekig a m odern, racionálisra gondolkodó
el tud jutni. A Nép szövetség teoretikusai eljutottak ugyan olyan fogalm a-
kig is, m int „kollektív biztonság“ vagy „nem zetközi együttm űködés“,
de a történelm i realitások p róbakövén ezek a fogalm ak erőtlen jogi fikciók-
nak bizonyultak. Gonella könyvében nyilván kísérletet tesz arra, hogy az
állam ok közösségének új és olyan szerves fogalm át alkossa m eg, am ely
túlm egy a „hatalm ak koncertjének“ nyers, p ragm atikus koncep cióján,
de több valóságértékkel bír, m int a Nép szövetség híveinek erőtlen konstruk-
ciói. A katolikus jogfilozófus a keresztény etikában találja m eg azt az alap ot,
am elyen a nép eknek szerves és valóságos társadalm a felép ülhet, am ely
úgy aránylik az egyes állam hoz, m int a család és a társadalom  az egyénhez.
A Com m unita degli Stati-fogalom  keresztény-közép kori gyökerei kézzel-
foghatóak.

A szerző a továbbiakban az erőszak kultusza ellen fordul és hang-
súlyozza, hogy az erőszak sohsem  fogja tudni elp usztítani a jogot. Az el-
nyom ás m ég csak fokozza az elnyom ottak jogának fényét és a jog végül is
győzni fog. Az erőszak kultusza egyébként is a nem zetközi együttm űködés
és béke legveszedelm esebb ellensége. A Nietzsche-féle „Wille zur Macht“
nem  ism er határokat és ép p en ezért az agresszió kielégíthetetlen viharát
hozza a világra. Erőszakra nem  lehet birodalm akat alap ítani. Az erőszak-
nak korlátoznia kell önm agát és egyedül az erkölcsi elvek vonhatnak korlá-
tokat az erőszak körül. Az erőszak önm agában kép telen lévén az alkotásra,
végül is kénytelen kiegyezni a joggal.

Ezen a p onton fejti ki vélem ényét Gonella a totális háború koncep -
ciójáról. Mindenkinek örök kötelessége dolgozni abban az irányban, hogy
a háború m inél kevésbbé legyen kegyetlen. Ez a feladat nem  lehetetlen;
m inden háború fegyelm ezhető. A katolikus jogfilozófia tehát nem  ism eri
el a totális háborút és azt követeli, hogy a hadviselést az em beriesség elvei-
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nek és az em ber term észetes jogainak tiszteletbentartásával folytassák.
Az állam ok közötti konvencióknak ép p en az a feladata, hogy kizárják
a totális háborút.

Az erőszak szellem ének ostorozása után az egoizm us ellen fordul a
Szentatya kom m entátora. Az em berekben az együttm űködés szellem ét
kell kifejleszteni, m ert a nem zetek egoizm usának gyökere az egyén egoiz-
m usa. Minden nem zetnek m egvannak a m aga különleges feladatai, de a
nem zeti differenciációnak nem  szabad elszigetelődéssé fajulnia. A nem -
zetek egy hatalm as testnek a szervei és ép p en ezért m egdől a szükséges
biológiai egyensúly, ha az egyes nem zetek m esterséges p rivilégium okra
tesznek szert. A nem zetek közössége akkor egészséges, ha m inden egyes
állam  m egtartja a m aga egyéniségét, de azért együttm űködik a többivel.
Nem  elég az egyes állam okon belül fejleszteni a szolidaritás érzését, áp olni
kell a nem zetközi szolidaritás érzését is. A kereszténység nagyon sokat
tehet a nem zetközi élet m egújítása terén avval, ha ezeket az elveket a nép ek
körében terjeszti — evvel a m egállap ítással végződik a könyv első része.

Az itt ism ertetett általános erkölcsi elvekre azután konkrét intéz-
m ényeket szeretne felép íteni. Gonella az erre vonatkozó javaslatait,
am elyek kétségtelenül összhangban vannak a Vatikán ebbeli fel-
fogásával, ism erteti könyvének m ásodik felében. E konkrét javaslatok
m egvalósításának előfeltétele term észetesen a m ásodik világháború
lezárulása. A jelenlegi konfliktus likvidálásáról nem  beszél, de hang-
súlyozza, hogy az egyes állam ok szabadságának és függetlenségének
' tiszteletben tartása nélkül új rendet a rom okon kiép íteni nem  lehet.
Minden egyes nem zetnek joga van arra, hogy történelm i hivatását
betölthesse. Gonella újból és újból hangsúlyozza a nagy és kis nem -
zetek jogi egyenlőségét és ism ételten rám utat arra, hogy lehetetlen a
nem zetek egészséges közösségét felép íteni anélkül, hogy a gyöngébb
állam ok függetlenségét és integritását tiszteletben ne tartsuk. Csak a
kis és nagy állam ok közti egészséges egyensúly biztosíthatja a békét —
írja és hozzáfűzi, hogy a nem zetiségi elv és a nép ek önrendelkezési
jogának tiszteletben tartása vezet el ehhez az egyensúlyhoz.

A federalizm ust sem  utasítja el a szerző. A federalizm us szerinte
ép p en az ellenkezője a kisebb állam ok elnyom ásának, m ert hiszen
önkéntes együttm űködésen alap ul. A nem zetek közti egyenlőséget fel
lehet azonkívül tartani a nem zetközi gazdasági élet egy olyan szervezeté-
ben is, am elyben nagy és kis állam ok m űködnek együtt gazdaságilag. —
Csak p ersze a gazdasági fölénynek nem  szabad p olitikai fölénnyé
válnia...

Gonella elism eri, hogy lehetetlen a határokat úgy m egvonni,
hogy azok egybeessenek a nem zetiségi határokkal, m ert hiszen élet-
kép telen ap ró állam okat alkotni nem  szabad és tekintettel kell lenni a
történeti, gazdasági és stratégiai szem p ontokra is. Ép p en ezért a nem -
zeti kisebbségek intézm ényes védelm ének fontos helye van Gonella
rendszerében. Itt is kölcsönösen tiszteletben kell tartani a jogokat és
kötelességeket. Az állam  tartsa tiszteletben az állam p olgárok nyelvi és
kulturális jogait, azok viszont kötelesek lem ondani m inden szep ara-
tista törekvésről. A Nép szövetség által gyakorolt kisebbségvédelm i
rendszer a gyakorlatban nem  volt kielégítő. Gonella szerint el kellene
verm i az ellenőrzés jogát a p olitikai fórum októl és egy független nem zet-
közi bíróságnak kellene döntenie vitás kérdésekben.

Hasonló m egoldásra bukkanunk a revízió kérdését tárgyaló rész
olvasásakor. A szerződések örök voltáról beszélni abszurdum  volna. De
a status quo önkényes és egyoldalú m egváltoztatása háborúhoz vezet.
A revízió csak akkor jogszerű és észszerű, ha döntőbírósági ítéleten alap ul.
A szerző egy nem zetközi bíróságot szeretne az ilyen döntések hozatalára
életre hívni.

A gyarm ati és nyersanyagkérdésről is m egvan a szerzőnek a m aga
felfogása, am ely szervesen beleilleszkedik egész rendszerébe. Helytele-
níti azt a törekvést, am ely arra irányul, hogy az egyes állam ok nyersanyag-
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források tekintetében függetlenítsék m agukat a többi országoktól. Nyers-
anyagok birtoklása m ég nem  jelent jólétet, és szám os kis nem zetet ism e-
rünk, am ely nyersanyagforrások nélkül is jólétben él. Mégis szükséges-
nek látszik, hogy a gyarm atbirtokok terén is bizonyos egyensúly jöjjön
létre a nem zetek között. Több út vezethet ehhez a kívánatos állap othoz.
A gyarm atok újrafelosztása, a m andátum rendszer általánosítása, az
összes gyarm atok nem zetközivé tétele egyaránt elvezethet a célhoz.

Könyvének utolsó részében beszél Gonella arról a szervezetről,
am ely hivatva volna a szerződések betartását és revízióját biztosítani.
Az „Állam ok szövetsége“ — Societá degli Stati — sokban em lékeztet a
Nép szövetségre. Van azonban egy alap vető különbség: az Állam ok szövet-
ségének nem  szabad békeszerződéseken alap ulnia. És ez az új szervezet
m egfelelő eszközökkel rendelkezne ahhoz, hogy a revíziót és a kisebbsé-
gek védelm ét m eg is valósítsa. Ez az új alakulat nem  zárná ki azt, hogy
egyes állam csop ortok között federációk jöjjenek létre, de a kisantanthoz
hasonló, úgynevezett „kiegészítő p aktum okat“ nem  tart kívánatosnak
Gonella. A szövetségnek m inél univerzálisabbnak kellene lennie, nem
szabadna azonban az univerzalitás érdekében a tagok kötelezettségeit
annyira csökkenteni, hogy a szövetség határozatai ne leim ének többé
m indegyikükre kötelezőek. A háború kiküszöbölését m ár XV. Benedek
is a kötelező nem zetközi bíráskodástól várta. XII. Pius felfogásának
interp retátora szintén a nem zetközi döntések kötelezővé tételétől várja
egy szilárdabb nem zetközi rend kialakítását.

A katolikus egyház igen sokat tehet egy igazságos és tartós nem zet-
közi rend m egterem tése érdekében. Ép p en ezért kívánatos, hogy az egy-
ház üldözése m indenütt m egszűnjék és a keresztény tanítás szabadsága
m indenütt helyreállíttassék — ezzel a konklúzióval zárja le alap vető
jelentőségű m űvét Gonella.

Kétségtelen, hogy m ind általános európ ai, m ind m agyar szem p ont-
ból is igen kívánatos volna a Gonella által kifejtett gondolatok m inél
szélesebb körben való elterjedése. Csak így volna rem élhető, hogy a
háború befejezését követő időben az itt kifejtett, annyira üdvös elvek
általánosabb elism erésre találjanak és vezetőszerep et játszanak m ajd egy
új és igazságosabb nem zetközi rend kialakításában. Aki tehát nálunk
a korlátlan hatalom p olitika, a faji egoizm us és az autarkia szellem ével
szem beszáll, az önkéntelenül is a kis- és közép állam ok igazságos ügyét
szolgálja. Aki p edig ezeket az állítólagos koreszm éket üdvözli, az feltét-
lenül ellensége annak a keresztény európ ai közösségnek, am elyben Magyar-
ország is m egtalálja az őt m egillető m éltó helyet. Ezt m eg kellene tanul-
niok végre azoknak, akik m ég m indig nem  látják be, hogy az örök keresz-
tény elveknek és nem  a m úlandó tévedések harcosaivá kell válniok, ha
Magyarország ügyét akarják szolgálni.

ERŐS JÁNOS



A SZOVJETÚNIÓ KÜLPOLITIKÁJA

A Z OKTÓBERI KOMMUNISTA FORRADALOMMAL Oroszország
nem csak abból a koalícióból lép ett ki, m elyben a világháború
latt harcolt, hanem  hátat fordított annak a világnak is, m elyben

Nagy Péter óta m int az új-kor egyik nagyhatalm a helyet foglalt. Orosz-
ország a forradalom  rop p ant változásai után befelé fordult, ellenségének
tekintette a külvilágot, ahol m ég nem  m ent végbe a — kom m unista
felfogás szerint elkerülhetetlen — forradalom . A nem  kom m unista „kül-
világ“ állam ai term észetesen szintén ellenségüknek tekintették a Szovjet-
úniót, távoltartották m agukat tóle és évekbe tellett, m íg elism erték és
felvették vele a dip lom áciai kap csolatokat.

Ilyen körülm ények közt a Szovjetúnió első időszakában, a Lenin-
korszakban, nehéz szovjet külp olitikáról beszélni, m ert ilyen nem  volt.
Hacsak a világforradalom  várását nem  tekintjük a külp olitikai állásfoglalás
egy nem ének s a földalatti forradalm i m ozgalm ak p ártfogását a dip lom ácia
egy fajtájának. De a bolsevizm us továbbterjedéséhez fűzött m oszkvai
rem ények nem  váltak be s a Szovjetúnió egyelőre kevés kap csolatot tudott
terem teni a világgal. Csak a weim ari Ném etország lép ett a rap allóí szerző-
déssel (1922) szorosabb gazdasági érintkezésbe a Szovjetúnióval, am it a
háborúutáni p olitika későbbi angol kritikusai elég veszedelm es tünetnek
könyveltek el és szem rehányásokat tettek korm ányaiknak, hogy Orosz-
országot és Ném etországot ahelyett, hogy elválasztották volna egym ástól,
egyenesen egym ás karjaiba kergették. (Ennek a hibának a m egism étlésétől
nem  győzik óvni korm ányukat az angol p olitika m ai figyelői, különösen
m ióta a m üncheni döntés, akárcsak a versaillesi béke, Ném etország és Orosz-
ország együttm űködéséhez vezetett.) De a huszas évek ném et-orosz érintke-
zése sem  volt hosszú életű; Stresem ann p olitikája inkább nyugatra fordult;
Berlin és Moszkva viszonya elhidegült, m íg 1933-ban Hitler uralom ra-
jutásával kim ondottan ellenségessé vált.

Moszkva sokáig a szovjet rezsim  belső m egszilárdításával, a háború
és a forradalm ak p usztításéinak eltakarításával volt elfoglalva, az
elszigeteltség m eg is felelt neki; m ert hogy nem  zavarták s abbahagyták
a szovjet rezsim  m egbuktatására irányuló kísérleteket, m ár m agábanvéve
olyan eredm ény volt, am inek elérésénél ebben az első időszakban egy
szervezett külp olitika és dip lom ácia se akarhatott volna többet. Az el-
szigeteltség viszont m egbénította a Szovjetúnió külp olitikai tevékenységét.
Oroszország nem  vett részt a világháborút követő béketárgyalásokon,
az új világot az ő részvétele és közrem űködése nélkül terem tették m eg.
Ezt a körülm ényt a két háború közti világp olitika m ai angolszász bírálói
elég nagy hibának és tévedésnek nevezik, m ert szerintük talán az új világ-
háború is elkerülhető lett volna, ha a versaillesi békét Oroszországgal
együtt csinálják. Ám  a versaillesi béketárgyalások idején a világ kap italista ^
nagyhatalm ainak viszonya a Szovjetúnióhoz és viszont olyan volt, hogy
a közös p lattform  teljesen elkép zelhetetlen volt. A kom m unista forradalom
! azonban nem  változtatta m eg, s m ég kevésbbé csökkentette Oroszország
'1 jelentőségét a világ hatalm ai közt, különösen, hogy a bolsevista rezsim
ínagy gondot fordított a vörös hadsereg fejlesztésére. Az elszigeteltség,
az elzárkózás nem  tarthatott örökké.

A világforradalom ról vallott kom m unista felfogás sokáig áthidalhatat-
lannak látszó űrként tátongott a Szovjetúnió és a kap italista világ között.

A bolsevisták szem ében a Szovjetúnió a kom m unista világállam  kezdete
s a nem kom m unista nem zeti (m arxista term inológia szerint) „osztály-
uralm i“ állam ok csak addig m aradhatnak fenn, m íg a kom m unizm us m eg
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nem  hódítja az egész világot. Marx szerint az állam  csak az osztályuralom
fenntartását szolgáló gép ezet, am ely addig m űködik, m íg be nem  következik
a p roletariátus osztálynélküli uralm a a világ fölött. Ezen ideológia szerint
a háborúk is csak addig törhetnek ki a nép ek közt, m íg a p roletariátus
m agához nem  ragadja a vezetést s m eg nem  terem ti az örök békét. Addig
azonban a háborúk is a világp roletariátus diktatúrájának előkészítői, s m int
a kom m unista Internacionálé kongresszusán 1928-ban m egfogalm azták:
a p roletariátusnak gondosan tanulm ányoznia kell m inden háború törté-
nelm i jelentőségét és különös gonddal kell kiértékelnie a világforradalom
szem p ontjából a háborúban résztvevő összes országok uralkodó osztályai-
nak szerep ét. Ebben az értelem ben a m arxista ideológia három fajta háborút
ism ert: 1. im p erialistát, am elyet im p erialista, azaz kap italista állam ok
folytatnak egym ás közt, vagy egy elnyom ott nem zet ellen, vagy egy dem o-
kratikus, vagy szocialista forradalom ra törekvő állam  ellen; 2. nacionalistát,
am elyet egy nem zet a gyarm ati kizsákm ányolás ellen, vagy a nem zeti lét
érdekében folytat; 3. forradalm it, am elyet a nem zetek a szociális rend
m egváltoztatásáért folytatnak.

Egy korm ány, am ely ekként vélekedik a világról, érthető nehézségekbe
ütközik a külp olitika terén. Am íg a Szovjetúnió teljesen a világforradalm i
ideológia alap ján állt, addig nem  is sikerült kilép nie külp olitikai elszigetelt-
ségéből. Ám  a Szovjetúnió belső fejlődése háttérbe szorította a világ-
forradalm i gondolatot és az orosz nem zeti irányzatnak kedvezett. 1928-ban
Sztálin győzedelm eskedett a világforradalm at hirdető Trockij régi gárdája
fölött. A „nacionalisták“ győzelm e az „internacionalisták“ fölött azonban
egym agában véve aligha lett volna elég ahhoz, hogy kedvezőbb feltételeket
terem tsen a Szovjetúnió külp olitikai tevékenysége szám ára, ha a világ-
esem ények nem  szorgalm azzák szintén OrQszország világp olitikai el-
szigeteltségének m egszüntetését.

A realista Sztálint a harm incas évek elején Keleten és Nyugaton
két nagy esem ény figyelm eztette arra, hogy a Szovjetuniónak nem  elég
„ideológiai“  p olitikát folytatnia, m ert Oroszország időtlen helye
a világban olyan p roblém ákat vet felszínre, m elyekkel ideológiai
szem p ontok és előítéletek nélkül kell szem benéznie. Ez a két esem ény:
Keleten a jap án-m andzsu háború volt, am ely Jap án ázsiai térfog-
lalását eredm ényezte; Nyugaton p edig Hitler uralom rajutása Ném et-
országban, am i előrelátható eltolódást idézett elő az Oroszországot
elsőrangúan érdeklő európ ai hatalm i viszonyokban. Moszkva idegesen
figyelte a Keleten és Nyugaton elinduló jap án és ném et m ozgalm akat,
m elyek a fennálló világrend ellen em elkedtek fel, s bár a Szovjetúnió
sem  tartozott a világrenddel m egelégedett hatalm ak közé, egyrészt
ideológiai okokból, m ásrészt attól tartva, hogy Jap án és Ném etország
egyszer Oroszország ellen szövetkezhetnek, Sztálin jónak látta, hogy
a státuskvót védő nyugati dem okrata nagyhatalm ak felé forduljon.
Ekkor kezdődik a szovjet külp olitikában az úgynevezett Litvinov-
korszak, am ely a Szovjetúnió elszigetelődésének végét jelenti.

A nyugati nagyhatalm ak azonban m ost is alap os fenntartásokkal
fogadták a szovjet külp olitika nyugati kezdem ényezését. 1934-ben
felvették ugyan a Szovjetúniót a Nép szövetségbe, Franciaország és
Csehszlovákia külön katonai szerződéseket is kötött Moszkvával,
de Anglia végig tartózkodó m aradt, s ez a tartózkodás — Cham berlain
m iniszterelnöksége alatt — végül is a dem okráciák és a Szovjetúnió
együttm űködésének kudarcához vezetett. A nyugati dem okráciákban a
„fasizm us elleni harcot“ , am i a szovjet külp olitika vezérszólam a lett,
nem  fogadták osztatlan lelkesedéssel, m ert a korm ánykörök nem
voltak teljesen tisztában vele, m it tekintsenek nagyobb ellenségüknek,
a fasizm usokat-e vagy a kom m unizm ust.

A nyugati nagyhatalm ak habozó p olitikáját az sem  terelte hatá-
rozott irányba, hogy Sztálin revideálta a háborúról vallott régebbi
kom m unista nézeteket s a „világforradalom “  közp onti eszm éje helyébe
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az „igazságos“  és „igazságtalan“  háború közti m egkülönböztetést
állította „igazságosnak“  tartván term észetesen azt a háborút, am elybe
a Szovjetúnió a nyugati nagyhatalm ak oldalán Ném etország és szövet-
ségesei ellen keveredne. A Litvinov-korszakba esik a kom m unista
Internacionálénak az az utasítása is, am ely szerint „a nem zeti m ozgal-
m akat alá kell rendelni a fasizm us elleni egyetem es küzdelem  általános
érdekeinek.“  A jelszó jegyében p éldául a csehszlovákiai m agyar baloldal
együttm űködött a státuskvót védő csehekkel s kárhoztatta a ném et
dinam izm usra tám aszkodó jobboldali m agyar revizionista p olitikát;
ez az irányzat akkor baloldali szem p ontból taktikailag igazolható volt,
viszont sem m ilyen szem p ontból sem  indokolt, hogy a csehszlovákiai
m agyar baloldal m oszkvai em igránsai m ost sem  kívánják a vitán felül
igazságtalan régi határok felülvizsgálását, am ikor p edig m ár egy Új
közép európ ai rend m egterem téséről van szó.

A nyugati nagyhatalm ak külp olitikáját 1938 kritikus hónap jaiban
Cham berlain irányította s a m üncheni négyhatalm i konferencia, am ely
Ném etország és Olaszország bevonásával viszont a Franciaországgal és
Csehszlovákiával szövetséges és a Nép szövetségen belül Angliával is egy
táborban álló Oroszország nélkül határozott, előkészítette a biztos
szakítást Moszkva és a dem okráciák közt. A m üncheni döntéssel előidé-
zett m oszkvai reakciót m ég elm élyítette Anglia m agatartása azokon a
tárgyalásokon, m elyeket 1939 tavaszán kezdtek és eredm énytelenül foly-
tattak egészen addig, m íg a Szovjetúnió — revánskép p en Münchenért —
m eg nem  kötötte a ném et-orosz p aktum ot, am i a nagyfrigyesi és bis-
m arcki hagyom ányokra hivatkozó Hitlernek ugyanolyan előnyöket biz-
tosított m int a Rückversichetungsvertrag.

A m üncheni döntést, illetve Oroszország kizárását az európ aiügyek-
ből, a m ai angolszász külp olitikai bírálók ugyanolyan végzetes hibának
nevezik,.m int Oroszország távolm aradását a Versailles! béketárgyalások-
tól. A m üncheni döntés következm ényéként Moszkva külp olitikája új
utakra tért és néhány nap p al a m ásodik világháború kitörése előtt, 1939
augusztus 23-án a Szovjetúnió m egnem tám adási szerződést kötött
Ném etországgal. A szovjet külp olitika m agyarázóiezt a lép ést úgy értel-
m ezik, hogy Oroszországnak gondoskodnia kellett saját biztonságáról és
m eg kellett ragadnia az alkalm at, hogy elfoglalja azokat a területeket, am e-
lyekre egy nyugatról jövő tám adásnál feltétlen szüksége volt. Ugyan-
ezek a „biztonsági“  szem p ontok m otiválták — szovjet interp retáció
szerint — Oroszország tám adását Finnország ellen is, m ert orosz
részről nem  győznek rám utatni, hogy azok a területek, am elyeket
1939-ben a ném et-orosz szerződésből kifolyólag és 1940-ben a finn-
orosz háború után elfoglaltak, nélkülözhetetlenek az ország védelm e
szem p ontjából; eltekintve attól, hogy a keleti lengyel területeknél
és Besszarábia esetében a nép rajzi viszonyok is Oroszország javára
szólnak.

A Szovjetúnió nyugati határainak revíziója, vagyis a balti orszá-
goknak, továbbá Lengyelország fehérorosz és ukrán többségű keleti
részeinek, valam int Besszarábiának annektálása és a finn-orosz határ-
kiigazítás, am it Moszkva a ném et-orosz együttm űködés idején ért el,
valószínűleg a ném et-orosz p aktum ot m egelőző angol-orosz tárgyalá-
soknak is egyik főanyaga volt. Az angolok akkor nem  voltak hajlandók
tám ogatni a szovjet követeléseket. Pedig Moszkva arra hivatkozott,
hogy a világháború után m int vesztes ország volt kénytelen elfogadni
a határm egállap ítást s ennek folytán oly kedvezőtlen határokat kap ott
nyugaton, am elyekkel 1772, vagyis Lengyelország első felosztása óta
nem  rendelkezett. Hivatkoztak Moszkvában arra is, hogy ép p en innen,
nyugatról fenyegették m ár az első világháború után a szovjet rezsim et:
a Baltikum  a fehér Judenics bázisa volt a vörös hadsereg ellen, Finn-
országban Mannerheim  ném et segítséggel em elt uralom ra egy bolse-
vistaellenes rezsim et, Lengyelország és Oroszország között a kom m u-
nistaellenes Pilsudski diktálta a rigai békében a Szovjet érdekeit sértő
határt, délen Besszarábia rom án okkup álása is erőszakkal történt,
am ibe az oroszok sohasem  törődtek bele, Oroszország nyugati határai-
nak előretolása tehát elsőrangú biztonsági okokból szükséges és nem
szolgál im p erialista célokat. Ezzel az orosz érveléssel az angolok a
ném et-orosz háború kitörése után újra találkoztak, s m ost m ár m int
Oroszország szövetségesei kevésbbé zárkózhattak el a m oszkvai igények
teljesítése elől.
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A szovjet külp olitikának a Litvinov-korszakban kezdem ényezett
nyugati orientációja csak átm enetileg szünetelt. A ném et-orosz háború
kitörése visszakanyarította a dem okráciák és Moszkva viszonyát a München
előtti állap othoz. Am  München em léke túlságosan ránehezedett az orosz-
angolszász viszonyra, sem hogy m áról holnap ra m eg lehetett volna terem teni
a bizalm as légkört, am i — München a bizonyíték! — azelőtt sem  volt
m eg. A háború logikája egy táborba terelte a dem okráciákat és Oroszorszá-
got s ezzel negyedszázados távoliét után visszavezette az oroszokat abba
a koalícióba, am elyből az első világháború vége felé a kom m unista forra-
dalom  következm ényeként kiestek. De a negyedszázad alatt túl sok történt,
különösen Oroszországban, az új koalíciót nem  lehetett ott folytatni,
ahol a régi félbeszakadt. Az új koalíció nem csak bonyolult hatalom p olitikai,
hanem  súlyos társadalom p olitikai p roblém ák elé is került.

A háború válságos időp ontjában, m ikor a kom m unista-dem okrata
szövetség létrejött, a hatalom p olitikai kérdések, m elyek elválaszthatták
volna egym ástól az orosz és angolszász nagyhatalm akat, nem  juthattak
szóhoz, m ert m indenkinek az volt az érdeke, hogy m inél szorosabb katonai
együttm űködést fejtsen ki Ném etország ellen. A Ném etország elleni
háború volt hát az a kap ocs, am i az angolszász-orosz szövetséget összehozta.
Ám  az ilyen külső körülm ények által létrehozott szövetségekben a belső
ügyek rendezetlensége állandó zavaró m om entum , am inek a jelentősége
aszerint csökken, vagy lép  előtérbe, hogy a hadihelyzet rosszabbodik-e
Vagy javul. Ezt jól tudták m indkét oldalon s m ár a szövetség kezdetén
igyekeztek foglalkozni azokkal a kérdésekkel, m elyeknek m egoldatlansága
későbbi időp ontban — a hadihelyzet rem élt javulásakor — akár teljesen
m eghiúsíthatta volna az együttm űködést. A közeledés elsősorban a m últ
tisztázásával kezdődött. Az angol p olitika az elkövetett hibák beism erésével
közeledett Moszkvához; Moszkva a világforradalm i tevékenységről
való lem ondásával, az Internacionálé feloszlatásával igyekezett m egnyerni
dem okrata szövetségeseinek bizalm át.

Midőn az oroszok és angolszászok együttm űködéséről van szó,
általában csak az európ ai p roblém ákat em legetik. Ám  nem  szabad elfe-
lejteni, hogy Oroszország rop p ant kiterjedésénél fogva nem csak európ ai,
hanem  ázsiai nagyhatalom  is. A szovjet korm ány a kom m unizm us első
éveiben* a külp olitikai elszigetelődés idején, az Oroszbirodalom  ázsiai
súlyp ontját erősen favorizálta is, m időn részben Jap ántól való félelm ében,
m ásrészt a kap italista világ iránti ellenszenvből az ázsiai nép ek bolse-
vizálását szorgalm azta. A Szovjetúnió ekkor szervezi m eg és ism erteti el
Kínával és Jap ánnal az önálló Mongóliát; ekkor kezd nagy kom m unista
agitációba Kínában és Indiában; később azonban az európ ai p olitikai
helyzet kiéleződése nyugatra tereli figyelm ét. Moszkva a kínai kom m u-
nistákat — a „nem zeti“ háborúról vallott m arxista dogm a alap ján —
a korm ány oldalán harcra serkenti és fegyverszállításokkal is tám ogatja
Kína harcát Jap án ellen, de egyszerre két fronton —  Európ ában és Ázsi-
ában — igyekszik elkerülni az egyidejű konfliktusokat s Jap ánnal a békés
viszony fenntartására törekszik.

Ezt az elvet követi a m oszkvai korm ány a m ásodik világháború
kitörése óta is, s bár szövetségese lett a Jap ánnal hadban álló Angliának
és Egyesült Állam oknak, óvakodott attól, hogy Jap ánnal háborúba kevered-
jék. Így hát az ázsiai p roblém ák nem  szerep elnek egyelőre nyilvános
nap irenden az orosz-angolszáz együttm űködés p rogram m ján, bár nyilván-
való, hogy az óhajtott célt: az egész világra szóló angol-am erikai-orosz-
kínai négyhatalm i összhangot csak a Szovjetúnió összes európ ai és ázsiai
törekvéseinek tisztázása után lehetne m egvalósultnak tekinteni.
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Az európ ai háború, am ely Oroszország történetének egyik legvéresebb
küzdelm e, m indenesetre arról győzhette m eg a m oszkvai korm ányt, hogy
a JSzovjetúnió európ ai kap csolatait m indennél fontosabbnak tekintse.
A ném et-orosz háborúból Moszkvában csak azt a következtetést vonhatták
le, hogy a Szovjetúniónak elsősorban nyugati határain kell tiszta helyzetet
terem tenie. Ez m agyarázhatja a szovjet külp olitika heves európ ai érdek-
lődését. Sztálin alatt Oroszország a nyugati p olitika fontosságának
nem  kisebb jelentőségű felism erésére jutott, m int Nagy Péter korában.
A m ásodik világháború következtében m egnyílt annak a lehetősége, hogy
a Szovjetúnió a két legnagyobb nyugati nagyhatalom , Anglia és az Egyesült
Állam ok p artnereként vegyen részt egy új világrend m egterem tésében.

Az angolszász-orosz együttm űködés p róbaköveként elsőnek az
európ ai ügyekben való egyetértés került előtérbe, s ezzel együtt előtérbe
nyom ultak m indazok a p roblém ák, m elyek Nagy Péter óta foglalkoztatják
a nyugatra néző orosz p olitikát: kijárata a „m eleg“ tengerekre—m indenek-
előtt a Dardanellák kérdése — az Oroszország nyugati határain élő szláv
nép ek vezetése a nagyszláv eszm ék jegyében, az „európ ai egyensúly“
p roblém ája, am i az angolszászok szám ára annál kényesebb kérdéssé lett,
m ert a háborúnak általuk óhajtott kim enetele után Oroszország egyetlen
élő nagyhatalom ként m aradna az európ ai kontinensen, de m indezeken
túlm enőleg m ég újszerű ideológiai kérdések is m egnehezítik az elhatározott
angolszász-orosz együttm űködést, t. i. a kom m unista Szovjetunió egészen
m ás társadalm i, p olitikai, gazdasági, szellem i eszm éknek hódol, m int az
angol és am erikai dem okráciák.

Az angolszász és orosz szem p ontok összeegyeztetése egyelőre
csak Európ ában kezdődött m eg. Az angol külp olitika irányváltozásának
jele egy vezércikk volt a Tim esben. Az 1941 július 15-én m egjelent
cikk leszögezte: nem  szabad m ég egyszer m egism ételni az 1919-ben
elkövetett hibát, m ikor Oroszországot kizárták az újjárendezésből.
Kevés előrelátás kellett volna ahhoz, — úgym ond —  hogy észrevegyük:
Kelet-Európ a rendezése Oroszország érdekeire való tekintet nélkül
s egy olyan időben, m ikor Oroszország nem  hallathatta szavát, nem
lehetett tartós.

Egy újabb vezércikk augusztus i-én továbbfejtegette a kérdést
s m ár közelebbről körvonalazta, m ilyen feltételek'm ellett kép zelik el
az angolok Oroszország új keleteuróp ai szerep ének elism erését. Az
új Tim es-cikk célzott arra, hogy Oroszországot különböző hagyom ányok
és életform ák választhatják el Nyugat-Európ ától, s ez a különbség
évszázadokkal 1917 előtt kezdődött s aligha lesz áthidalható néhány
év alattj ám  ez a különbség nem  lehet kiindulóp ontja a p olitikai
ellentéteknek. Kelet-Eutóp ának vezető hatalom ra van szüksége, ha
el akarják kerülni a két világháború közti időszak zűrzavarát, ezt
kívánja a kis keleteuróp ai állam ok érdeke is, ha nem  akarják m ég
egyszer kitenni m agukat a gazdasági rom lás és az erőszakos tám adás
veszedelm einek. A vezetés csak vagy Ném etországé, vagy Oroszországé
lehet. Sem  az Egyesült Állam ok, sem  Anglia nem  játszhat döntő
szerep et Európ ának ebben a részében; és végzetes lenne az 1919-es
p olitika felújítása, am ely Ném etország és Oroszország közt egy állam -
övezetet kreált, az úgynevezett „cordon sanitaire“-t. A Tim es végül
m egállap ította, hogy az angol és am erikai érdekek azt kívánják, hogy
Oroszország legyen a keleteuróp ai vezető hatalom .

Egy további Tim es-cikk 1942 m árcius 7-én m ár átvette a
szovjet-term inológiát Oroszország „biztonságáról“  és azt írta, hogy
„Európ a biztonságát nem  lehet elérni, ha Oroszország nem  fogja m agát
biztonságban érezni. (< A cikk a továbbiakban afölött elm élkedik,
hogy Anglia m ellett m elyik lehet az a m ásik hatalom , am ely együtt
garantálhatja az európ ai újjárendezést, s m iután sem  az Egyesült
Állam ok, sem  Franciaország nem  jöhetnek szám ításba, oda lyukad ki,
hogy ez a „cogarantor“  csak Moszkva lehet. Ám  ugyanakkor a Tim es
leszögezte azt is, hogy m indez csak abban az esetben lehetséges, ha a
Szovjet olyan p artnernek fogja tekinteni m agát, am elynek m ás az
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ideológiája, de ezt nem  szegezi szem be az Egyesült Állam ok és Anglia
ideológiájával; m ert ha a Szovjetunió továbbra is egyszerűen a világ-
forradalom  m agjának tekintené m agát, akkor az antagonizm us Orosz-
ország és a Nyugat közt szükségszerűen továbbra is fennm arad.

Végül idetartozik m ég a Tim es 1943 m árcius 10-i cikke is, am ely
kisállam oknak adta azt a tanácsot, hogy m ondjanak le a szuverénitás
és függetlenség régi jogairól s a nagyhatalm akkal szövetkezve keressék
jövendő boldogulásukat; keleteuróp ai viszonylatban ezt úgy kellett
érteni, hogy a Tim es a Ném etország és Oroszország közt élő kis-
nem zeteket Moszkvához utasítja, vagyis Moszkva érdekszférájába
utalja ezt a területet.
E Tim es-cikkek szerzőjéül általában B. H. Carr-t tartják, aki hasonló

nézeteket fejtett ki széles tudom ányos alap on Conditions of Peace dm ü
könyvében. Carr elkép zeléseiről 1943 szep tem berében m ár részletesen
írtunk, szem beállítottuk őt Voigt-tal, aki ugyan szintén döntő tényezőnek
ism eri el Oroszországot Kelet-Európ ábán, de m íg Carr a Ném etország
és Oroszország közt élő nem zetektől azt kívánja, hogy régi értelem ben vett
függetlenségük feladásával sim uljanak a Szovjetunióhoz, addig Voigf
síkraszáll e nem zetek teljes függetlenségéért és Anglia befolyása alá akarja
helyezni őket.

Legközelebb m ajd azt vesszük szem ügyre, hogy a szovjet kül-
p olitikát m ilyen szem p ontok vezetik Európ aidé különösen Közép -Európ a
felé s m ilyen viszonyban vannak a szovjet külp olitika Közép -Európ ai
tendenciái az angol és am erikai p olitika céljaival.

BORSODY ISTVÁN

MAGYAR HIVATÁSRENDISÉG?

A Z ELMÚLT hetekben egy m eglehetősen éleshangú és, sajnos, nem
m inden szem élyes invektíva nélkül folyó vitatkozás vonta m agára a
m agyar nap isajtó közönségének figyelm ét. A Társadalom tudom ány

cím ű folyóirat közölte ugyanis Acsay Tiham ér recenzióját e sorok írójá-
nak egy évvel ezelőtt m egjelent m unkájáról.1 Ez az ism ertetés adott
alkalm at egyeseknek, hogy tárva-nyitva levő kap ukat döngetve — m eg-
védjék a hivatásrendiség eszm éjét, illetve m agyar m ozgalm át a vélt tám adá-
sokkal szem ben.

A Magyar Szem le oldalain e sorok írója nem  akar p olem ikus fejtege-
tésekkel szerep eim . Az előadandók tehát nem  irányulnak senki szem élye
ellen, hanem  az író egyszerűen őszinte és sokszor ellenőrzött m eggyőző-
dését tartalm azzák, csak úgy, m int em lített könyve is.

Nincs tehát az alábbiaknak sem  aggresszív élük a hivatásrendiség
irányában; egész eddigi m űködésem  és m inden nézetem  ellentm ondana
m inden tám adó tendenciának: én tartom  legkevésbbé kívánatosnak azt,
hogy az Ap ostoli Szentszék p olitikai és társadalm i irányításainak értéke
kétségbe vonassék. Egyik utolsó rem ényünk, hogy Róm a m inden körül-
m ények között a szellem iség, az igazság és az igazságosság, az em berség és
a kiegyenlítés kép viselője és szószólója m arad s nem  érdeke sem  az igaz-
ságnak, sem  az em beriségnek, hogy Róm a szavának súlya kisebb legyen.

1 V. ö. m ég Cavallíer József: A tízp arancsolat. Magyar Szem le, 1943.
jan. (XLIV. 1. 1.)
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De ép p en a p áp ai enciklika tekintélye, a Róm a által hirdetett szociális
igazság és kiegyenlítődés érdeke és jövője követeli, hogy a körlevelet eredeti
értelm ében vegyük tudom ásul és sem m iféle gondolatcsúsztatással — hogy
bizonyos „korszerű“ törekvésekhez közelebb hozzuk —  a p áp ai elgon-
dolás lényeges tartalm át m eg ne változtassuk.

A hivatásrendiség eszm éjét tulajdonkép p en nem  is a Quadra-
gesim o anno“  kezdetű és a XIII. Leo p áp a nagyjelentőségű szociális
körlevelének, a „Rerum  novarum “-nak negyvenéves jubileum át
ünnep lő p áp ai enciklika vetette fel. Már évekkel előbb felm erült az
„új rendiség“  gondolata m int az új keresztény társadalom szervezés
alap ja s a m egvalósítandó keresztény szellem ű szociális reform  gerince,
az első világháború után következő években Ausztriában, az úgy-
nevezett osztrák szociológiai iskolához tartozó p rofesszorok, p olitikusok
és írók fejtegetéseiben. O. Sp ann, Messner, Nell-Breuning S. J.,
Eberle, Schm idt és a m i Horváth Sándorunk, aki akkor m int freiburgi
egyetem i tanár, később p edig m int a Szt. Dom onkos-rend gráci tarto-
m ányfőnöke élt Ausztriában, alkották ennek az iránynak nagytekintélyű
vezérkarát— sajnos, két táborra szakadva: a Das Neue Reich és a Schönere
Zukunft körűi, de ide szám íthatjuk m ég a p olitikusok közül Seip el
Ignácot, Dollfiisst, Schuschniggot és Enderset is.

Az Osztrák-Magyar Monarchia p olitikai élete nem  kedvezett a
világnézeti p ártoknak. Sp eciális jellege, bonyolult összetétele okozta,
hogy közjogi és állam p olitikai kérdések foglalták le az egész közéletet.
A keresztényszocialista p árt tip ikus kisp olgári p árt volt m indig s a
császárság alatt teljesen dinasztikus p olitikát folytatott. A szláv nép ek-
nek kedvező, erősen centralista p olitikája m ellett a szociális érdeklő-
dés és tevékenység m eglehetősen háttérbe szorult. Lueger —- „der
schöne Karl“  — kissé reklám -ízű egyéniségén kívül egyetlen súlyosabb
p olitikust, Nagyobb vonalú állam férfit ki nem  term elt évtizedek alatt
sem , egészen a császárság bukásáig. Az állam férfinak eszm ékre van
szüksége s a bécsi kisp olgárságnak nem  voltak p olitikai eszm éi. De
nem  szim p atizált a p olitikai eszm ékkel a bonyolult szervezetű m onarchia
sem ; a szociálisokkal sokkal inkább, ezeket ugyanis kitűnően ki lehetett
játszani a m ár túlságosan élőreállított p olitikaiakkal szem ben. Valam i
ilyen gátló, ellensúlyozó szerep  jutott a keresztényszocialista p ártnak
1918 előtt. Faltörőkos lett a dualizm ussal, a nagyném et és m agyar
liberalizm ussal szem ben a nagy-osztrák p olitika szolgálatában; a
„Los von Rom “  s a m agyar „szep aratizm us“  a 67-es ép p enúgy, m int a
48-as, volt az osztrák keresztényszocialisták szem ében a dinasztia leg-
főbb ellensége.

Az összeom lás határozottan jótékony hatású volt az osztrákok
keresztényszocializm usára. Kem ény, kím életlen harcot kellett vívniuk
az úgynevezett „ausztro-m arxizm us“  ellen s teljesen a saját erőikre
kellett hagyatkozniuk ebben a harcban. Nem  voltak többé a m érleg
nyelve, nem  elégedhettek m eg a kényelm es ellensúlyozó szerep p el,
hanem  m eg kellett p róbálniuk többségre vergődni az egész országban,
nem  várhatták m ár a korm ánytól, hogy kellő p illanatban hónuk alá
nyúl j a korm ány vagy ők m aguk, vagy a szociáldem okraták voltak:
m aguknak kellett gondoskodniuk m agúkról. Meg kellett dolgozniuk a
hatalom ért: vállalniuk kellett a versenyt a szociáldem okrácia szociális
eszm éivel és p rogram m jával.

De bizonyos szociális m unkát, p rogram m ot és alkotásokat kívánt a
katolicizm us érdeke is. A háború utáni években Ausztria a „religio dep op u-
late“ tip ikus hazája volt; a töm egeket a m arxizm ustól vissza kellett hódí-
tani az Egyház szám ára. Ha az Egyházat kép viselő p olitikai alakulat nem
folytat elég őszinte szociális p olitikát, teljesen diszkreditálhatja ezzel az
egész katolikus vallást a m unkástöm egek előtt.

A sötét 18-as novem beri nap okban kétes és furcsa szerep et játszó
Hauser p relátus, p ártelnök helyébe lép ő Seip el p rofesszor — m aga is első-
rangú szakértője az állam bölcseleti kérdéseknek — rögtön belátta, hogy a
p ártnak új és hatásos p rogram m ra van sürgősen szüksége. Nem  kellett
m esszire m ennie: saját baráti körében, kollégái közt m ár jóideje folyt a vita
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a keresztényszocializm us jövőjéről és tartalm áról. A„Rerum  novarum “ szo-
ciális p rogram m ját igyekeztek konkrétebb form ában m eghatározni, illetve a
keresztényszociális reform  társadalm ának szervezettségét m egállap ítani.

Nagym űveltségű és nagytehetségű, éles p olitikai judicium ú doktriné-
rek voltak ezek a p rofesszorok. Nem  sok idő m úlva észre kellett venniük a
háború után, hogy m ilyen aggasztó m ódon m egerősödött a legújabb fejlő-
dés során az állam  a társadalom  szabad és független tényezőinek rovására.
Valam ikor az egyéni jogok, a szabadság érdekében kellett felbontani a
társadalom  alakulatait, m elyek m ár elviselhetetlenül akadályoztak m inden
egyéni kezdem ényezést és m inden önálló gondolatot. A liberalizm us
azonban valósággal atom jaira bontotta szét az organikus szervezettségétől
m egfosztott társadalm at s a társadalom  ebben a felap rózott, uniform izált
állap otában teljesen kép telen volt bárm iféle ellenállást tanúsítani az állam -
hatalom m al szem ben: a p ozitív jog által biztosított szabadságot teljesen
ellensúlyozta az erőviszonyok kényszerítő hatása s az állam hatalom , a
korm ány szinte szabadabban és könnyebben érvényesíthette akaratát, m int
az abszolutizm us idejében, am ikor közjogi lehetőségek erre ugyan nem
voltak, de a társadalom  független tényezői tényleg sokszor korrigálták a
korm ánydöntéseit.

Végeredm ényben a szociális bajok legm élyebb oka az volt, hogy a
m ásodik évezredben sem  sikerült a hatalm at, m int ilyent m egkeresztelni,
hanem  m inden hatalom  tele volt tip ikus p ogány igényekkel, gondolatokkal
és törekvésekkel. Önzés m indig volt és m indig lesz, de egy keresztény
hatalom  m egvédte volna a gazdaságilag gyengébbeket, m ég p edig saját
érdekétől függetlenül, az önzés m indenféle visszaéléseitől. De egy nem
keresztény hatalom , m ely az Evangélium  törvényét nem  ism eri és csak
saját hatalm i totalitására vigyáz, m indig a hasznosság szem p ontjai szerint
jár el a gyengébbekkel szem ben s am i a hatalom nak hasznos, nem  m indig
kívánatos a gyengébbeknek. A korm ányoknak az a túlhatalm a, am i a két
háború közt kifejlődött, szintén a nem -keresztény gátlástalanság és tekintet-
nélküliség következtében lett elég erős m ég ahhoz is, hogy erőtlenné
tegye, vagy teljesen m egszüntesse a szabadság és az egyéni jogok közjogi
biztosítékait. De a hatalom ra csak alulról lehet hatni: ha a kereszténység
nem  akarta feladni a hatalom  keresztény jellegéért évezredek óta vívott
keserves harcot, akkor alul, a társadalom ban kellett gátakat ép ítenie, hogy
ezek m egakadályozzák a hatalom  túlkap ásait s leszoktassák a m értéktelen-
ségről. Ha p edig a hatalom  m ár leszokott arról, hogy az erkölcsi törvénye-
ken átgázolva hajszolja a hasznosság kísértő céljait és ha egyszer elism eri és
átérzi saját szolgálat-jellegét s teljesíti kötelességszerűen szolgálatát a
gyengékkel szem ben, akkor az önzés senki életét többé élvezhetetlenné
tenni nem  fogja.

A keresztény társadalm i igazságosság és békesség első feltétele a
keresztény hatalom ; hogy p edig a hatalom  keresztény legyen, gátat kell
ép íteni a társadalom ban — m ég a közjogi gátakon túl is — a hatalom  útjába,
hogy a társadalom  független tényezőinek ellenállása p ótolja az erkölcs és
igazságosság esetleg hiányzó erőit, szorítsa a hatalm at a term észetjog
útjaira akkor is, ha nem  ism er el sem m iféle em bertől független jogot.

A keresztényszocialista doktrinérek az érdekkép viseleti, illetve a
hivatáság-szervezetekben vélték m egtalálni azt a társadalm i gátat, m ely
hivatva van korlátozni a hatalom  érvényesülését a term észetjog előírásai
szerint. Ha ezek a szervezetek egyetem esen, az egész társadalom ban
kiép ülnek és közjogi jelentőségre em elkednek, általuk kétségtelenül egy új
rendiség keletkezik. Húsz évvel ezelőtt m ég a „sötét közép kor“ em lege-
tése nélkül nem  lehetett volna új rendiségről beszélni a m odern em bernek;
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de hát „tem p ora m utantur“. Egyrészt valam i bizarr és excentrikus gondo-
latnak látszott egy közép kori társadalm i form a feltám asztását tanácsolni, s
a m odern em ber nem  ijed m eg a rendkívülitől, m ásrészt a kor kollektívisz-
tjkus hajlam ai is kedveztek a kötelező társadalm i szervezkedés eszm éjének.
Például a korp orativ rendszer Olaszországban együtt m utatkozott be az
egyp ártrendszerrel; az em berek sem m i különbséget nem  láttak a kettő közt.

Tehát az em lített osztrák keresztényszocíalista iskola belevetette a
köztudatba a hivatásrendiség eszm éjét, m égp edig az etatizm us ellenszere
gyanánt. A m agántulajdon korlátozása m ellett kitűnő p rogram m p ontnak
ígérkezett a hivatásrendiség eszm éje a szociáldem okráciával szem ben
kifejtendő p rop aganda során. E két p ont hatásossá és vonzóvá tette a
keresztényszocialista p rogram m ot: a tulajdon-korlátozás alig kevésbbé
radikális követelés, m int a tulajdon teljes tagadása, csak hozzá m ég sokkal
reálisabb annál; viszont a hivatásrendiség szabadságot ígér; a p roletáriátus
p edig vállalta ugyan az etatizm ust, de csak áldozatból, az osztálynélküli
társadalom  m egterem tése érdekében és ha nem  m uszáj áldozatot hozni,
az em ber nem  szokott ezért kétségbe esni.

A tulajdon-korlátozás gondolatának vitatása közben éles ellen-
tétek tám adtak a doktrinérek em lített két csop ortja közt. Az egyik a
dom onkosrendiek iránya, névszerint Horváth Sándor és m ögötte
Eberle, a rendjeik szellem ének is m egfelelően sokkal individualisztiku-
sabb jezsuita Nell-Breuning és Messner irányával szem ben tagadta a
tulajdon teljesen szabad használatának jogát. Horváth Sándor kitűnő m un-
kája: „Eigentum srecht nach dem  hl. Thom as von Aquin“  (Graz, 1929)
kifejti, hogy a tulajdon szociális terhelést visel: m eg van terhelve a sze-
gények használati jogával, ezért a tulajdonos a társadalm i állásához kép est
szükséges javakon túl m utatkozó felesleget nem csak a felebaráti szeretet
alap ján, hanem  igazságosságból is köteles a tulajdon m egszerzése
után is, a tulajdonkép p eni: tulajdonjog sértetlen fennállása ellenére is
szociális m egterhelés alakjában m egm aradó közösségi használatijog
alap ján a nélkülözők között — m indenesetre saját tetszése szerinti idő-
ben és m ódon — szétosztani. E felfogás szerint a nélkülözők valóságos
jogigénnyel lép hetnek fel az idegen m agántulajdonnal, helyesebben az
abban m utatkozó felesleggel szem ben. Ebben a következm ényben van
tehát az egész kérdés rendkívüli gyakorlati fontosságának alap ja. Tehát
egyáltalában nem  haszontalan elm életi szőrszálhasogatásról van szó,
hanem  nagyjelentőségű gyakorlati döntések fordulnak m eg Horváth
Sándor theóriáján.

A jezsuitarend individualisztikus hagyom ányainak m egfelelően —
m elyeket m ég a lutheranizm ussal szem ben állva alakított ki, Szent
Ignác elveinek m egfelelően a végső határig alkalm azkodva az ellenfél
szellem iségéhez, am eddig csak a dogm atika sérelm e nélkül lehet —
elsősorban a jezsuita szociológusok és teológusok szálltak szem be
Horváth Sándor dom onkos-tradíciókat kifejező nézeteivel s a jezsuita
Nell-Breuning m ellett a Das neue Reich szerkesztője, Messner egye-
tem i m agántanár vitatkozott a Schönere Zukunft-tal, m elyet szerkesz-
tője, Eberle, akkor Horváth elm életének védelm ére és nép szerűsítésére
állított csatasorba. A vita elég hevesen folyt, s az individualisztikus
irány részéről, — m ely továbbra is ragaszkodott a régi taní-
táshoz, m ely szerint csak szeretetből kötelesek a gazdagok feles-
legüket a szegényeknek juttatni, akiknek ilyenform án jogigényük
nem  keletkezik s a tulajdonos m inden szociális terhelés nélkül a tel-
jes használati joggal rendelkezik, — kom oly lép ések történtek
abban az irányban, hogy az Egyház Horváth Sándor nézeteit m int
téveseket vesse el. A tulajdonjog korlátozására e szerint az irány szerint
is szükség van, de ezt — m ondják — nem  lehet a tulajdon fogalm ából
m agából levezetni, m int ahogy Horváth Sándor p róbálta. A tulajdonjog
term észetjog, de a fejlődés során igen sokféle m ódon valósult a p ozitív
jog által. Tehát a p ozitív jogalkotó törvényhozás igyekezzék a tulajdon-
kép ződést a javak bizonyos csop ortjára és m értékére korlátozni. Hozzá-
tehetjük, hogy annál is inkább, m ert a tulajdon term észetjogával szem -
ben áll a szegények joga az em berhez m éltó élethez, m ely ugyanolyan
term észetjog, m int a tulajdonra vonatkozó. Szégyene az elm últ évtize-
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dek generációinak, hogy sekélyes és érzéketlen jogp ozitivizm usukban
csak egyetlenegy term észetjogot tartottak tiszteletben: a tulajdonjogot.
Lehet, hogy a legtöbb jogfilozófus erről sem  ism erte el, hogy a term észet-
ben gyökerezik s felette áll az em beri jogalkotásnak, de ha tagadták is
term észetjog-jellegét, ugyanúgy m egbecsülték, ugyanúgy „noli m e
tangere“-nek m inősítették s kezüket m osták, hogy ezen nem  változ-
tathatnak, ebbe bele kell nyugodni, m int állandó adottságba, m intha
elism ernék, hogy az em bernél nagyobb és m agasabb, előbbrevaló és
erősebb hatalom  rendelkezése nyilvánul m eg általa. Végeredm ényben
tehát a term észetjog elism erése is az em beri önzés kérdése lett.

A Vatikánban nagy érdeklődéssel figyelték Ausztria dolgainak
alakulását. A sok százados katolikus dinasztia bukása után Ausztria
a p olitikai és világnézeti radikalizm us legszélsőbb áram latainak csa-
tatere lett, a hip erlojális schwarz-gelb, illetve a titkos Ferenc Ferdinánd-
féle tervezgetések főszerep lőjének szám ító, csak dinasztikus p olitikát
folytató keresztényszocialista p ártból egyszerre a katolicizm us, sőt egye-
tem es kereszténység legexp onáltabb p ontján a p uszta létért, a legelem ibb
keresztény igényékért és érdekekért, egész életform ánkat és lelki struktúrán-
kat m eghatározó eszm ékért életre-halálra vívó p olitikai alakulat, eleven
töm egszervezet lett. Az ancien régim e végleg eltűnt, de a keresztény élet-
form át m eg kellett m enteni; a p árt m illiók egyetlen rem énysége és védelm e
lett a forradalom  folyton fenyegetően em elkedő árnyékában. A Vatikánnak
sem  volt m indegy, győzelm esen kerül-e ki Seip el és p ártja az ausztrom arxiz-
m ussal vívott harcból. Érdeklődéssel, feszülten figyelték az osztrák drám a
kulm inációhoz közeledő fejlődését: a keresztényszocialista vezetők és
doktiinérek az egész világ érdeklődésének közép p ontjában álló szociális
kérdés elsőrangú, elsővonalbeli, gyakorlati szakértőinek szám ítottak, akik-
nek a legfontosabb elm életi p roblém ákra vonatkozó értékes tap asztalataik,
tanulságos szem élyes élm ényeik vannak.

A Quadragesim o Anno p edig, m ely az osztrák belső harcoktól függet-
len szakem berek (Albert de Mun, Vogelsang, Muller S. J.) tanácsainak
m eghallgatásával készült, —  bár úgylátszik, nem  Horváth Sándor elm é-
letének javára dönt, hanem  inkább a jezsuita elvek felé hajlik (erről is lehet
vitatkozni), — az em lített nézeteket m égsem  veti el, nem  nyilvánítja eret-
nekeknek, tehát a katolikus hívek teljesen szabadon m érlegelhetik m indkét
fél argum entum ait s belátásuk szerint foglalhatnak állást. Horváth Sándor
nézetei közt szerep el a hivatásrendiség is: a jogigények kielégítését,
illetve a fölösleg szétosztását nem  akarja az állam ra bízni s hatalm át ezzel is
növelni és a függő exisztenciák szám át szap orítani, hanem  a társadalom nak
akar a'hivatásrendiségben egy állandó és az állam tól független szervezetet
adni, m ely a fenti feladatot teljesíti. Mivel p edig Horváth Sándor véle-
m ényét nem  kárhoztatta a p áp a, feltehető, hogy a körlevél által em lített
hivatásrendiség ugyanezt a célt van hivatva szolgálni, annál is inkább,
m ert a körlevél exp ressis verbis is m egm ondja, hogy az állam  túlhatalm át
ellensúlyozni kell s hogy a társadalom nak szervezettségre van szüksége,
hogy a tőke és a m unka egyenlő jogait és egyensúlyát biztosítani tudja; a
társadalom  szervezése legalkalm asabban a hivatáságak szerint történik.
Tehát m agából a körlevél szövegéből és Horváth Sándor fejtegetéseiből
következtethetünk a Szentszék szándékára, am i kétségtelenül az állam -
hatalom  túltengésének csökkentésére irányul elsősorban, m ásodszor p edig
az egyensúly érdekében akarja a m unkát az egyén síkjáról a kollektívum
síkjára em elni, m ert az egyén m indig nagy inferioritásban m arad a tőkével
szem ben, m íg a közösség erejével m egerősödve egyenlő esélyekkel veszi
fel a harcot a tőke esetleges egyensúly-bontó kísérleteivel szem ben. Tőke és
m unka a hivatáságak szervezeteiben em elődnek a közösség síkjára s ezen a
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síkon folyik le köztük m inden érintkezés. Ha az erő-kiegyenlítődés —
m ely a szervezettség által jött létre — sem  tette lehetővé a m egegyezést,
kiegyenlítő tényezőre, azaz bíróságra van szükség, de ez sem  lehet a körlevél
szerint az állam  valam ilyen szerve, hanem  kívánatos, hogy független legyen.
Tehát a Quadragesim o Anno a tőke és a m unka ellentétét, a szociális
kérdés lényegét és m agvát, eltávolítja az állam  színe elől s a társadalom
kiép ítendő új szervezetére, a hivatásrendiségre bízza az állam  teljes kikap -
csolása m ellett. De ha nyilvánvaló volna, hogy a p áp a nem  Horváth
Sándornak ad igazat, az se változtatna az előadottakon sem m it: a m ásik
irány individualizm usa eleve kizárja, hogy a hivatásrendiséget etatisztikus
értelem ben lehessen felfogni. Ha a szentszéknek az egyén jogai annyira
szívén fekűsznek, hogy érdekükben m ég Horváth Sándor —  Szent
Tam ással kitűnően bizonyított — elm életét is elveti, akkor nyilvánvaló,
hogy a hivatásrendiséggel nem  az állam ot akarja erősíteni, hanem  az egyént
kívánja a közéje és az állam  közé betolt szervezettel a hatalom tól ered-
m ényesebben m egvédeni, illetve biztosítani.

Most azonban a p olitikusokon volt a sor, és csakugyan sikerült is
nekik teljesen elrontani azt, am it a szociológusok ilyen szép en kidol-
goztak. Azaz, hogy az antik tragédiákhoz hasonlóan tragikus p olitikus-
sorsokkal kap csolatban voltakép p en nem  is illik tréfálkozni vagy gúnyo-
lódni. Melyik osztrák p olitikus sejthette a huszas évek derekán, hogy a
kor főkérdése nem  a szociális lesz, m int ahogy évtizedek óta gondol-
tuk? Ki láthatta előre, hogy a nem zeti és a hatalm i eszm e, a nacionalista
im p erializm us, s benne a rasszizm us szállítja m ajd az im p erializm us-
nak a töm egeket, holott azelőtt az im p erializm us a m onarchia és
az arisztokrácia, vagy a m iütarizm us tendenciája volt s a nép i
erők m eglehetősen érdektelenek voltak vele szem ben. Most a nép i
töm egek lettek im p erialisták s új igényeik kedvéért hajlandók voltak
kom oly szociális reform  helyett egy kissé racionálisabb karbantartással
is m egelégedni.

Az új nacionalista hullám  elem i erővel jelentkezett és a szociális
eszm ék háttérbe szorultak. Az osztrák keresztényszocialista p árt régi
eszm éi, a legitim ista és a dinasztia iránti lojális érzések után m ost a
becsületesen kidolgozott szociális p rogram m  is hirtelenül túlhaladottá
válik és m egint alkalm azkodhatik a korszellem hez, m egint kip róbálva,
m eddig veheti át a radikális nacionalizm us p olitikáját a keresztény
p rincíp ium ok lényeges sérelm e nélkül. Osztrák nacionalizm ust terem -
teni nem  könnyű feladat — m ár m ások is kevés eredm énnyel p róbálták
a történelem  folyam án.
Hozzá m ég a lehető legrosszabb m ódszerrel p róbálkoztak: az után-

zással, illetve az úgynevezett p olitikai hom oeop atiával, am it nálunk triviáli-
san így m ondanak: kutyaharap ást a szőrével... Azt hitték, olyan
nacionalista, tekintélyi és nép i korm ányzatot kell bevezetniük, m int am ilyen
a ném et egység nevében követeli az osztrák állam  m eghódolását. Ezért
elkövették a súlyos hibát, hogy szakítottak a dem okráciával s m egp róbálták
állni a versenyt azzal a rendszerrel, m ellyel szem ben m ár csak a m ögötte
álló nép i erőket s a forradalm i, fokozottan hevített lelkűiét és a vasakarat
bűvöletbe ejtő itatásait tekintve is, feltétlenül alul kellett m aradniok.

Azért annyi eszébe jutott a hatalm at birtokló keresztényszocialista
p ártnak, hogy eszm ével szem ben csak eszm ét lehet csatasorba állítani.
Sürgősen szüksége volt egy eszm ére, hogy a töm egek felé igazolja,
m iért hagyja figyelm en kívül az elvet: „entia non sunt m ultip licanda“,
m iért kell m ég egy diktatúra, m ikor m inden tényező a csatlakozás
felé nógat, illetve ép p en azok ellenzik, akiknek a nép  elkeseredésében
szívesen m ond ellent. Csak egy külön eszm e, illetve ennek az intézm é-
nyek által való kifejeződése igazolhatja az osztrák függetlenséget és
önthet valam i hivatástudatot az osztrák nép be, am i nélkül sem  nem zetet,
sem  állam ot alkotni nem  lehet.
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Az osztrák p olitikusoknak kap óra jött a Quadragesim o Anno. A kato-
likus hivatásrendi állam  gondolata volt az az eszm e, m elyet Ausztria alap -
jává akartak tenni és a centrifugális hatásokkal szem beállítani. Így láttak
neki az új alkotm ány elkészítésének — Enders m űve volt — s a hivatás-
rendi állam  m egalap ozásának. Az alkotm ány azonban nem  volt őszinte.
Ellenkezőleg talán m ég m ent volna, p ersze csak óriás erőfeszítésekkel. Így
azonban nem  lehetett segíteni: az alkotm ányból világosan látszott, hogy
csak a diktatúra lep lezése a cél. Elkövették ugyanis azt a jóvátehetetlen
hibát, hogy szakítottak a dem okráciával és a Kari Marx-Hof-fal együtt
v Dollfuss szétlövette egyetlen term észetes szövetségesét is, azokat a szociál-
dem okratákat is, akik tizenkilencben a Hörlgasse-i csatában irgalm atlanul
végeztek a kom m unista diktatúrával, bebizonyítván így, hogy a dem okrácia
őszinte hívei, akik a vértől sem  riadnak vissza, ha a dem okrácia forog vesze-
delem ben. Az alkotm ány szerint ugyanis a törvényhozó testület körül-
belül 60 tagja közül legfeljebb 20 lett volna a korm ánytól független exisz-
tencia s a négy Rath közül csak a Wirtschafts-Rath tagjai kerültek volna
választás által a törvényhozásba, a többiek m ind kinevezés által jutottak
volna m andátum hoz. Ezenkívül az úgynevezett törvényhozásban csak
szavazni lett volna szabad, de vitának nem  lett volna helye. Nyilvánvalóan
az egész csak egy kissé bonyolultabb diktatúrának készült és a hivatás-
rendiség kép viselőit m agába foglaló Wirtschafts-Rath is csak az egész
törvényhozás 25%-át szolgáltatta volna, tehát m ég látszat szerint is alig
nevezhető az egész hivatásrendi alkotm ánynak. Annyit m indenesetre
m égis elértek, hogy legalább nevet tudtak adni saját állam uknak, ha nem  is
vette senki kom olyan. Persze az őszinte részvéten kívül, am it a végzetükkel
rem énytelenül csatázó osztrák állam férfiakkal szem ben igen sokan éreztek.

Ennek az osztrák rendszernek hatása alatt álltak a hivatásrendiség első
hívei és vezérei nálunk is. Bár nálunk sem m i olyan ok nem  állt fent, m int
Ausztriában, am i m iatt sürgősen új eszm ét kellett keresni, hogy saját kor-
m ányzatukat valahogyan igazolni tudják, m égis a m agyar katolikus köz-
vélem ény egy része szinte lelkendezve fogadta a hivatásrendi állam  eszm éjét
és ősi m agyar csodavárással ebben vélte a bölcsek kövét, a csodaszert, a
m egváltó új p olitikai eszm ét és rendszert felfedezni, m ely a tegnap  összes
bűneit és hibáit egyszerre m egszünteti és hibátlanul szolgálva az élet
igényeit, új aranykort nyit a m agyar társadalom  életében. Hozzá m ég ez a
nagyszerű új találm ány katolikusoktól szárm azik és egészen katolikus jel-
legű isi Vége lesz m ár ezek után annak a nyugtalanító és szégyenletes
önvádnak illetve szem rehányásnak, m ely szerint a katolicizm us sem m iféle
iniciatívára nem  kép es és m indig csak a m ások által kezdem ényezettbe
telep szik bele, vagy hogy folyton csak kritizál, de alkotni nem  tud és ha
rajta m úlnék, a quieta non m overe szellem ében soha fel nem  ébresztené a
„rerum  novarum  cup ido “-t az em berekben. Azt hiszem , az osztrák p élda
nélkül, egyedül a p áp ai enciklika hatására sokkal nehezebben lett volna a
hivatásrendiségből töm egm ozgalom  és az EMSZO-nak s a többinek ala-
p osan hozzá kellett volna látni a p rop agandához, hogy a katolikus köz-
vélem ény olyan lelkesen m agáévá tegye a Quadragesim o Anno szociális
reform  és társadalom -szervezési tervezetét és tanácsát. Az osztrák p éldá-
val m indenesetre adva volt egy, a m agyar közvélem ényre nézve m indig
lényeges feltétel, tudniillik, hogy külföldről érkezzék az új p olitikai gon-
dolat és így idegeneket utánozhassunk.

Ezen a rendkívül sajnálatos és szom orú okon kívül tagadhatat-
lanul nagy szerep et játszott a hivatásrendiség eszm éjének nép szerű-
södésében az az antiliberális gondolatvilág is, m ely a forradalm ak után
alakult ki s am ely először csak a keresztényszociális dem okráciát és a
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szociális keresztény nacionalizm ust állította szem be a liberális p rincí-
p ium okkal (ez az utóbbi m indenesetre vajúdó és önm agával nehezen
tisztábajövő; szaturált és hibrid gondolatkör volt), végül azonban
m agát a dem okráciát is ugyanolyan szenvedélyes tagadással vetette el,
m int ennek orthodox liberális form áját. Szekfű Gyula „Három  nem -
zedéke és am i azután következik“  szellem esen és kérlelhetetlenül tár-
gyilagos szókim ondással tárgyalja a m agyar p olitikai gondolkozás-
nak ezt az átalakulását és ism erteti a liberális nacionalizm us hanyatló és
rom boló, vagy legalább is oldó és lazító hatásait. Nem  kell részletesen
előadnom  az okokat, m elyek a nem zetnek a liberalizm usból való ki-
ábrándulását idézték elő. Senki sincs m a köztünk, — gondolom  —
akik a keresztény világnézet alap ján állunk, akit a kím életlen szabad-
verseny, a rendőrállam , illetve az éjjeli őr szerep ére korlátozott hatalom ,
a be nem  avatkozás, a „laissez faire“  p rogram m ját ne tartaná töké-
letesen bukottnak és túlhaladottnak. Még az az elégtételünk is m eg-
van, hogy m i, kik a p olitikában is keresztényeknek vallottuk m agunkat,
m ajdnem  egyedül és elsőnek — ha a szociáldem okráciát kollektivista
céljai m iatt és m erev m ateralizm usára való tekintettel nem  veszem
szám ításba — hangoztattuk, hogy az olyan színtelen és szinte csak
tom p ult szellem iséggel elviselhető indifferentizm ust tanúsító hatalom ,
am ilyent a „laissez faire“  állásp ontja kíván, azonos a Káin p éldája
szerint való felelősség-elhárítással (vájjon őrzője vagyok-e én test-
vérem nek?), tehát nem csak nem  keresztény, de em bertelen is.
Igaz, talán korlátozza önm agát az élet is, de m i nem  érünk rá m eg-

várni; a kollektív lélek m egtalálja így a m aga form áit s céljaihoz jut, de el-
p usztul közben az egyén. Az egyéni lélek nem  bírja ki, hogy reakcióból
reakcióba sodorva jusson el az igazsághoz; belefullad, m int aki a Niagará-
val akarná m agát lesodortatni az alsó tóba; belefullad és összetörik,
p edig a víz hibátlanul levitte és teljesítette, am it vártak tőle.

A hatalom  tehát, m ely káini közönyösséggel nézi, hogy sodorja
tehetetlenül kiszolgáltatott testvéreit a szenvedélyek viharzása, a reakciók
sorozata, a kím életlen történelm i szükségszerűség: az tulajdonkép p en nem
hatalom , csak lesben állva hasznot szeretne húzni a nagy katasztrófákból és
élni akar a p usztító erők elnézéséből, kegyelm éből vagy véletlenül fel-
fedezett szűk holtp ontjaikon. De m i az egyén érdekében em eltünk szót a
liberális hatalom  indififerentizm usa ellen, nem  a kollektívum  kedvéért
akarjuk a beavatkozást és nem  is m agának a hatalom nak a javára, m int a
különböző etatizm usok. Ezeknek nem  az egyénért, az érző, szenvedő
em berért fáj a fejük; oh, ha ezért fájna, sok m indent m áskép  kellene
tenniük, akkor nem  beszélnének cinikusan szociális sebészetről s kollektív
felelősségről; nem  is beszélnének, nem hogy eltűrnék, sőt elkövetnék a
legnagyobb szörnyűségeket, m elyeket az antiliberális jelszavak alatt követ-
tek el — talán a legnagyobbakat, m ióta az Evangélium ot ism erjük.

Mivel tehát az egyént féltjük az önm agát korlátozó élettől, vagy
ennek reakcióitól, nem  csinálhatunk m agunk is reakciót a liberalizm us és
dem okrácia ellen. A Quadragesim o Anno-nak súlyos és kárhoztató szavai
vannak a liberalizm us ellen, de szintén ép p en az egyén védelm ében, ép p en
azért, m ert félti az egyént a liberális felelőtlenség által szükségszerűleg fel-
ébresztett kollektivista reakciótól; attól, am i csakugyan m eg is történt.
A dem okrácia szintén az egyént őrzi és védi; de nem  kell feltétlenül
liberálisnak lennie, azaz be nem  avatkozó és felelősséget nem  vállaló hata-
lom  alatt léteznie. A keresztény dem okrácia, m ely elutasítja m agától a káini
jelszót, á nép  közrem űködésével ellenőrzi a hatalm at, hogy teljességről
álm odva át ne lép je az erkölcs sorom p óit és el ne hárítsa m agától a felelőssé-
get. XIII. Leo látta be először, hogy az em beriség m inden szenvedése és
tévelygése a nem -keresztény hatalom  bűne s hogy ez ellen küzdve, értékes
szövetségest kap hat a dem okráciában. XI. Fiús különösen rem élte, hogy a
dem okrácia m int tékozló fiú tér vissza a kereszténységhez, a közös ellen-
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ség, a forradalom ból a dem okrácián át leszárm azott új caesarizm us totális
szem lélete ellen.

Ezért fel sem  tehető, hogy XI. Pius a hatalm at akarta volna erősíteni s
a rendiség által és új fegyelm ezőeszközzel, új csordakép ző tényezővel gazda-
gítani az egyéniség ellen. Inkább el akarta szigetelni az egyént az állam tól,
hogy kiegyenlítse kissé az egyenlőtlen Dávid-Góliát harcot az egyén és az
állam  között.

Az új rendiségnek m ás célja nem  lehet, illetve nem  lehet egyén-
ellenes, korlátozó tendenciája. Szabad jellege m ellett szükséges, hogy
kép viselet-jellege legyen, kép viselje a benne csop ortosított egyéneket a
hatalom  előtt s ha kell, ellen. Már a régi m agyar rendiség is kialakí-
totta ezt a kép viselet-jelleget, legalább am ennyiben közjogi szerep et
töltött be. Metternich hercegnek József nádorhoz intézett em lékirata
1844-ben hangsúlyozza, hogy Magyarország alkotm ánya nem  is rendi
tulajdonkép p en, hanem  kép viseleti, m int az angol. A m egyék kép viselői
m ellett a többi rendek, főurak, főp ap ok, városok szinte háttérbe szorul-
nak s a m egyei kép viselők az egész ország igényeit kép viselik, nem  saját
osztályigényeiket és érdekeiket. (Lásd Beöthy Ákos: A m agyar állam i-
ság fejlődése, I. k.). Szekfű Gyula ezzel szem ben a rendiséget súlyos
m egrovásban részesíti azért, hogy nem  tudott az egyetem es nem zeti
érdekek színvonalára em elkedni s osztályönzéséből kibontakozni.
(Lásd Hóm an—Szekfű: Magyar történet, VII. k.) Ez kétségtelenül
igaz is, főleg a régibb századokra nézve; hogy a reform -országgyűlé-
seken végeredm ényben a rendi önzést kép viselő konzervatívekkel szem -
ben végül m égis a Széchenyi által m egindított reform -m ozgalom , sőt
az 1847—48-as utolsó rendi gyűlésen Kossuth liberalizm usa jyőzött,
az Szekfű em lített m agállap ításával sem m i ellentétben sincs. Egyetlen
reform ot sem  kellett a rendi törvényhozásra rákényszeríteni, sőt a
rendek harcolták ki valam ennyit a korona ellenállásával szem ben;
egyetlen alap vető dem okratikus törvényünk vagy intézm ényünk sem
született erőszakból.
Tehát m ég a történelm i rendiség is csak azáltal szolgálta a nem zetet s a

társadalm i igazságot, hogy tulajdonkép p en saját vonaláról letérve s önm agát
m egtagadva egyetem es nem zeti kép viseletté nőtte ki m agát s lassan, béké-
sen elérte azt, am i a francia „Etats Généraux“-nál a harm adik rend for-
radalm i lép ése — Mirabeau híres jelenete — által kényszeríttetett ki. Az
1848-as törvény, m ely a nép kép viseletet bevezette, m ár csak a lényeg
szerint úgyis kialakult állap otot rendezte és szentesítette.

Ez azért fontos, m ert a m agyar hivatásrendi m ozgalom  különböző
orgánum ai és kép viselői egészen a legutóbbi időkig határozottan anti-
p arlam entáris m agatartást tanúsítottak. Az em lített tám adásokra adott első
válaszom ban is elism ertem , hogy P. Vargha László az EMSZO, illetve
Freesz József kiadásában m egjelent „Magyar Cél“ cím ű röp iratában ki-
m ondja, hogy nem  kívánják a hatalm at a hivatásrendiség szám ára, illetve a
nép kép viselet m egszüntetését. Már akkor hozzá tettem  azonban, hogy a
Program m  egész további tartalm a ellentm ond ennek. Aki alkotm ány-
reform tervet készít, annak el kell tűrnie a kritikát, s nem  szabad m eg-
sértődnie, ha m egállap ítjuk, hogy a p olitikai és gazdasági törvényhozás
egym ástól való elválasztása, a nép kép viseleti p arlam entnek a budget-
jogtól és az adóm egajánlástól való m egfosztása, a nádornak nevezett
m iniszterelnök diktátori jogai részben olyan dilettáns, közjogi naivságok,
részben olyan súlyos ellentétben vannak a m agyar közjoggal s az egész
p olitikai fejlődéssel, hogy forradalm i reform oknak tekintendők s forradalom
nélkül m eg sem  valósíthatók.

Ennek az anfip arlam entátis p rop agandának egyik fő érve volt,
hogy a nép kép viseleti rendszert 1848-ban külföldi m intára erőltetetten,
doktrinér gondolkozásból vezettük be s az nem  tartozik az ősi m agyar
alkotm ányossághoz, hanem  m a, újból alkalm azkodva az európ ai áram -
lathoz, olyan rendszerrel kell felcserélni, m ely a m ai igényeknek felel
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m eg. A m agyar alkotm ányosság lényege az Önkorm ányzat. Az, hogy
valam ilyen m ódon és valam ilyen terjedelem ben a nem zeti társadalom
m indig résztvett a törvényhozásban és a közigazgatásban. A kép viseleti
rendszer bevezetése csak ezt a m ódot és terjedelm et vagy m értéket
változtatta m eg és tette a kor igényeinek m egfelelőbbé. Ezenkívül —
m int előbb idéztem  — Metternich vélem énye szerint sem  volt a m a-
gyar rendiség, legalább is a reform -korszakban olyan, m int a többi
nem zeteké, hanem  a XVI. század dereka óta fennálló m egyei követ-
küldés rendszere lassan kép viseleti alkotm ánnyá változtatta át, csak a
form ákat változtatta m eg s tette alkalm asabbá a nem zeti akarat m eg-
nyilvánulására és az ellenőrzésre az 1848: V. t.-c. a III-al és a IV-el
együtt. Nálunk a reform  ugyanazt a célt szolgálta, m int a régi, cél és
tartalom  azonos m aradt, eltérően a külföldtől, ahol többnyire új cél-
kitűzést is jelentett a reform ; a francia alkotm ányozó gyűlésnek,
vagy a konventnek céljai is teljesen különböztek p éldául a Notables
gyűléseitől és az átalakulás előtti országrendekétől.
Az a kérdés m árm ost, ugyanez-e a helyzet a hivatásrendeket illetőleg

is? Miután láttuk, hogy kom oly oka volt m indenkinek a nép kép viseleti
országgyűlés védelm ére kelni, m ert a m agyar hivatásrendi m ozgalom  nem
húzott vonalat önm aga és a p arlam entellenes agitáció közt, a „Magyar
Cél“ reform -terve p edig dilettantizm usa ellenére is kom oly veszélyezte-
tése az önkorm ányzatnak, fenntartjuk m a is régen hangoztatott néze-
tünket, hogy az ilyen hivatásrendi p arlam ent törvénybe iktatott osztályharc
lenne, m inden p ártp olitikánál is rosszabb. Ma is sok kép viselő kép visel
p artikuláris érdekeket, de m ég m ind restelli s letagadja. Azt m ondják,
jobb az őszinte érdekkép viselet. Szerintem  roszszabb; cinizm usra nevel,
az eszm ényt m ár el sem  ism eri, az ideális célt ki se tűzi. Azért beteg
a p arlam entarizm us, ha beteg, m ert fogy a szám uk azoknak, akik
csakugyan az egyetem es em beri és nem zeti érdeket keresik és szolgálják.
Gyógyítani kell, ha így van, nem  belenyugodni a betegségbe.

Ezenkívül az így felfogott m agyar hivatásrendi p arlam ent kiutal
önm agából: ha ilyenről beszélek, kiegyenlítő, döntő fórum ot is kell érte-
nem  rajta, ha értelm esen akarok beszélni, m ert ilyen nélkül, tehát egy rajta
kívüli tényező nélkül nem  tud m egfelelni saját céljának. Ugyanis nem  a
nem zeti akaratot kép viseli, m elyről feltehető, hogy a kép viselők többségének
döntésével egyezik. De m it fejez ki a döntés a rendek között? Csak azt,
hogy vagy X. vagy Y-rend, illetve hivatás került többségbe vagy véletlenül,
egy betegség m iatt, vagy m ert hozzácsatlakozott egy m ásik érdekelt rend.
Sem m ikép p en se m egnyugtató döntés. A hivatásrendek gyűlése nem  is
alkalm as az egyének szerinti szavazásra, vagy ha m égis szavaznak, az nem
revelál sem m it. Ezért kell a kiegyenlítő tényező, azaz egy felette álló
hatalom , am i vagy a nép kép viseleti p arlam ent vagy a diktátor.

Erőszak nélkül nem  is lehet a p ártkép ződést m egakadályozni; m ert
csak erőszakkal lehet eltiltani attól az egyik rend liberális vagy szocialista
tagjait, hogy ne szövetkezzenek a m ásik rend azonos gondolkodású tagjai-
val; m árp edig ha szövetkeznek, újra p árt keletkezett. Pártok nélkül
m eg se tudhatjuk, m i a nem zeti akarat, m ert ez csak a többségi elv
segítségével lehetséges. Ha p edig vannak p ártok, rövidesen feloldódik és
m egszűnik a hivatásrendek törvényhozó szervezete is, am int hogy a
történelem ben is a p ártok oldották fel és buktatták m eg a rendiséget.

De a p áp ai körlevél nem  is új rendiséget akar; nem  állam ot az
állam ban, nem  is új p olitikai rendszert vagy p láne állam form át. Scha
m ég állam form a m ellett állást nem  foglalt a p áp a; biztosra vehetjük,
hogy m ost se tette ezt. De igenis harm onikusan és organikusan szer-
vezett társadalm at akar: tőke és m unka egyensúlyát, am iről eddig a
m agyar hivatásrendi m ozgalom tól alig hallottunk. ALMÁSY JÓZSEF



ÁRDRÁGÍTÓK

F ÉLREISMERHETETLEN rendszerességgel ism étlődnek a történelem
esem ényei az előidéző okok hasonlóságának eseteiben. A m ű-
szaki és kulturális fejlődés ilyenkor a jelenségeknek csup án külső

m egjelenési alakját m ódosítja, a lényegben, a társadalm i rétegek m aga-
tartásának eredőiben alig van változás. Látjuk ezt egyes olyan bűncselek-
m ényfajták előretörésénél is, am elyeknek elkövetéséhez rendkívüli köz-
állap otok adnak lehetőséget. Háború, forradalom , gazdasági válság,
az országterület hirtelen m egváltozása újból és ism ét kiterm elte ugyan-
azokat a bűnöző típ usokat, am elyeknek m egfékezésére az állam hatalom
m ár évszázadok előtt, hasonló állap otok között törekedett. Szem beötlően
bizonyítja az elm ondottakat m indaz, am it a konjunkturális bűnözők elne-
vezés alatt ism ert fajtáról a büntetőjog történetéből tudunk.

A francia forradalom  m ásodik évében m ár kom oly gondot okoztak a
korm ánynak az árdrágítók, áruhalm ozók és készletvisszatartók garáz-
dálkodásai. Ezek a társadalom  m indenfajta rétegéből kikerülő antiszociális
elem ek, akiket a „harácsolók“ (accap areurs) gyűjtőnév alatt em legettek,
aggasztóan csökkentették a közfogyasztásra szánt készleteket. Egyik nap ról
a m ásikra tűnnek el a p iacról a közszükségleti cikkek, m ajd m eg titkon és
m egsokszorozott áron árusítják. Sorozatos tudósításokat olvasunk a hír-
lap okban,1 am elyek leírják, hogy egyes nagykereskedők halottszállító
kocsikba rejtve viszik el rejtekhelyükre az árukészleteket, nehogy a
hatósági kényszerre a nap i árakon kelljen árusítaniok. A fővárosban
elterjednek a hírek, hogy a kolostorokban cukorraktárak, tem p lom ok-
ban gabbnalerakatok keletkeznek/ Ám bár e m esterkedéseknek sokan
az új „régim e“ boldogulását m egnehezítő, ellenforradalm i célzatot
igyekeztek tulajdonítani, azoknak valóságos előidézője ekkor is inkább
a kap zsiság, a m egfogyatkozott term elés nyom án előálló áruhiány
aránytalan nyereséget ígérő kihasználása volt. Ducos, a girondista
direktórium nak gazdasági ügyeit intéző tagja tisztán látta e vissza-
élések súlyos következm ényeit, de döntő intézkedésre nem  tudta m agát
elhatározni. „Nehéz p roblém a előtt állunk“, — állap ították m eg ism étel-
ten a tanácskozásokon. Radikális beavatkozás —  ezt hangoztatták a gazda-
sági elm életek tisztelői, — az árdrágítókat egy kalap  alá veszi a tisztességes
kereskedőkkel és ezzel m egbéníthatná a kereskedelem  szabadságát. Így
azután m indig elhalasztották a harácsolok ellen készült törvényjavaslat
tárgyalását. Bíztak abban, hogy a m értéktelenül felcsigázott árak m ellett a
közönség beszünteti vásárlásait, a kereskedők nyakán m arad az árú, m egjön
az árzuhanás és ezzel m agától m egoldódik a súlyos kérdés.

Robesp ierre hatalom rajutásakor azonban a konvent m ár belátta, hogy
m indez csak önám ítás volt. Belátták, hogy „a harácsolók vad desp otizm usá-
tól csak a közszükségleti cikkek hatósági árm egállap ítása m entheti m eg az
országot“. Miután legyőzték a gazdák és a kereskedők kép viselőinek a
törvényhozó testületben m egnyilvánuló elkeseredett ellenkezését, a gazda-
sági életet teljes egészében árszabályozás alá helyezték. Végeláthatlan
lajstrom okban állap ították m eg a nélkülözhetlen közszükségleti cikkek leg-
m agasabb árát, hatályba lép tették az árrögzítést az 1790. évi alap on, m eg-
határozták a felárakat a különböző szakm ák m unkabérei alap ján. Az intéz-
kedések eredm énye valóban m eglep ő volt. Az a kevés árú, am ely eddig
m ég szórványosan p iacra került, néhány nap on belül nyom  nélkül eltűnt,

1 Aulard: Hist. p ol. de la Révolution française.
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a kereskedők bezárták boltjaikat, a p iacok elnép telenedtek. Meg kellett
tehát oldani a m ásodik p roblém át, am ely hasonló helyzetekben később is a
feladat nehezebb részének bizonyult. Mitsem  ér ugyanis a m axim ális árak
m egállap ítása, ha nem  biztosítja a hatóság azt is, hogy a m eglevő készletek
ezen árakon a közönség részére hozzáférhetők legyenek. Az árszabályozás
szükségkép p eni kiegészítője tehát a büntetőtörvény, am ely kellő eréllyel
m egtorolja a fékezetlen nyereségvágy sp ekulációját és am ely elrettenti
azokat, akik a válságos idők rendkívüli gazdasági állap otait önző céljaikra
igyekeznek kihasználni. A visszaélések m egfékezésére m eghozták tehát
csakham ar az árdrágítók ellen irányuló büntető rendelkezéseket. A kon-
vent — így szól az 1793. évi törvény — m érlegelve m indazokat a bajokat,
m elyeket az accap areur-ök gyilkos sp ekulációikkal a társadalom nak okoz-
nak, elhatározta, hogy a harácsolás főbenjáró bűntett. A forradalm aknak
szup erlativuszok után áhítozó törvényhozói rendszerével összhangban
kim ondták tehát, hogy halálbüntetés jár az „accap arem ent“ gyűjtőnév alatt
összefoglalt m esterkedésekre. Ily cselekm ényt követ el, — itt fel kell
hívnunk a figyelm et a legújabb törvényeinkkel való hasonlatosságra —
aki a közszükségleti cikket a forgalom ból elvonja, elrejti vagy használ-
hatatlanná teszi. Ugyanígy büntetik, aki árukészletét a hatóság felhívására
nyolc nap  alatt be nem  jelenti, vagy a hatóság által m egállap ított árakon
eladni nem  hajlandó. A m axim ált árakat a kereskedő boltjának ajtaján fel-
tüntetni köteles. A törvény könyörtelen végrehajtásáról hiánytalanul
gondoskodtak. A halálbüntetésen kívül alkalm azták a teljes vagyon-
elkobzást is. A lefoglalt árucikkek harm adrészét a feljelentőnek adták
jutalm ul. A forradalm i törvényszékek jegyzőkönyveiben a kivégzett hará-
csolok hosszú névjegyzékét olvashatjuk.1 Es m indezek ellenére — állap ítja
m eg a történetíró —  a büntetőtörvénykönyv nem  hozott hatásos orvosszert
a drágulás válságában.2

Lap ozzunk előre vagy évszázadokkal visszafelé a történelem  lap jain,
találkozni fogunk ugyanazokkal a jelenségekkel, am elyek a francia forra-
dalom  hatalm asainak ily sok gondot okoztak. A rendkívüli közállap otok
nyom án beálló gazdasági viszonyok kihasználói ellen m inden alkalom m al a
büntetőtörvényt kell segítségül hívniok az állam ügyek irányítóinak. A ta-
p asztalatok p edig m inden esetben m egm utatták, hogy e gazdasági p roblé-
m ák gyökereihez büntető intézkedésekkel hozzáférni nem  lehet. Ennek
ellenére sem  nélkülözhetők azonban azok a rendelkezések, am elyek a tár-
sadalom ellenes m agatartás m egbélyegzésére, a rendkívüli helyzet által
előidézett ellátási nehézségek haszonleső fokozóinak fékentartására alkal-
m asak.

Ez az elgondolás vonul végig a két világháború alatt a m i törvény-
hozásunk által az árdágítók ellen hozott intézkedések sorozatán is és leg-
élesebben nyilvánult e#m eg a legújabb idevonatkozó rendelkezések, „a
neöizeti gazdálkodás rendjét zavaró egyes cselekm ények szigorúbb bünte-
téséről szóló“ törvényjavaslat tárgyalása alkalm ából tett korm ánynyilat-
kozatokban.

Nem  szám ítva a korm ányrendeletek hatalm as töm egét, sem  az 1919.
évi nép törvényt, hat törvényhozói elhatározást találunk m ár az árdrágí-
tók ellen való küzdelem ben. Alig m últ el egy esztendő csap atainknak az
első világháborúba való bevonulása óta, a korm ánynak m áris gondos-
kodnia kellett „a viszonyok által m eg nem  indokolt m értékű drágulás“
m egakasztására. Az enyhe eszközökkel kísérletező, 1915 novem berében
hatálybalép ett korm ányrendelet ‘eredm énytelennek m utatkozván, csak-

1 J. Jaurés: Histoire socialiste de la Révolution française.
2 H. Wallon: Le tribunal révolutionnaire. II. kötet.
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nem  húsz esztendő előtt m egindult a törvényhozás m unkája, am ely a
szigornak m ind súlyosabb adagolásával küzd „a közszükségleti cikkek
árának felhajtására irányuló üzelm ek“  ellen. Az első, 1916. évben
hatályba lép ett törvényünk m ár széles alap okon és szigorú vagyoni
büntetések alkalm azásával is igyekszik „az életszükségleti cikkek árának
felszökkenését eredm ényező üzelm ek“  ellen küzdeni. Vezérlő gondo-
lata m égis az, hogy a közgazdasági élet korlátozása csak a háború idejére
szükséges és hogy a büntetés csak azokat érje, akiket a vagyoni haszon
szerzésére irányuló gondolat vezérel. A hívatlan elem ek ellen hoznak
m egtorló rendelkezéseket, — m ondta az igazságügyi bizottság jelen-
tése — akik a háborús viszonyok által okozott szüneten árem elkedést
kihasználva sp ekulációkra adták m agukat, hozzájárulva ezzel a drágaság
fokozásához. Már ez a törvény sem  kelt rózsás elkép zeléseket gazdasági
hatására vonatkozólag, am ikor a közszükségleti cikkeknek nyerész-
kedés céljából aránytalan m értékben való beszerzését (áruhalm ozás),
ily cikkeknek hatósági rendelkezés ellenére a forgalom ból való vissza-
tartását, indokolatlan m egsem m isítését, valam int a közszükségleti
cikkeket előállító üzem eknek hatósági rendelkezés ellenére való m eg-
szüntetését bünteti. Kiegészíti e rendelkezéseket a jó erkölcsökbe vagy
törvénybe ütköző kartellek és trösztszerű alakulatok, valam int az
áralakulást nem kívánatos irányba terelő vállalkozások büntetés alá
helyezése.

Nem  szólunk m ost az első törvényhozói beavatkozás hiányairól,
az általa ki nem  küszöbölt kijátszási lehetőségekről. Annak bizonyíté-
kául, hogy a szűkre szabott célokat sem  sikerült elérnie, elég, ha arra
hivatkozunk, hogy a háború befejezése után hozott 1920: XV. t.-c.
elődjét egész terjedelm ében hatályon kívül helyezte, m ert az árdrágítás
elleni küzdelem  hatályossá tételére új elveken ép ülő alap törvény m eg-
terem tését tartotta szükségesnek a törvényhozás. Az új törvény szer-
kesztői sem  tévesztették szem  elől, hogy „büntetőjogi rendelkezések nem
hivatottak gazdasági bajok orvoslására“ . A szükségesnek tartott ren-
delkezésekkel ezért csak azok ellen fordulnak, akik gazdasági életünk-
nek hiányait kihasználva az árem elkedést — a gazdasági okoktól függet-
lenül — bűnösen fokozzák. Am ikor az ily visszaélésnek hét különböző
elkövetési m ódját vonják büntetés alá, kiterjeszkednek a m unkabér-
uzsorára, a lánckereskedésre és a felügyeletet elm ulasztó üzem tulajdo-
nosnak az árdrágító alkalm azottakért való büntető felelősségére is.
Helyes m egérzéssel tartózkodtak attól, hogy e törvény érvényességi
időtartam át bárm ely irányban is korlátozzák. Igazolta állásp ontjukat az,
hogy utóbb nem  csup án erre a törvényre, hanem  m ég szám os szigorí-
tásra is szükség volt.

Az árdrágító visszaélésekről szóló törvényünk m egalkotásánál főcél-
ként tűzték ki, hogy ez „típ usonként összefoglalva csop ortosítsa“ és
lehetőleg hiánytalanul m eghatározza m indazokat az üzelm eket, am elyek a
drágaság indokolatlan fokozására alkalm asak. A m ásik irányító szem p ont
m eg az volt, hogy a vagyoni büntetést oly arányban fokozzák, hogy a koc-
kázat, am elyet az árdrágítónak vállalnia kell, az elérhető nyereségnél
jelentékenyebbnek m utatkozzék. A kap zsiságnak a vagyonvesztéssel való
m egfenyegetése vezetett a p énzbüntetésen kívül m ég vagyoni elégtétel
m egszabására is, am ely utóbbi az újabb törvények szerint az árdrágító
teljes vagyonának igénybevételéig em elkedhet.

Nem  kétséges, hogy am időn a törvényhozó valam ely újabban üldözen-
dőnek vélt cselekm ény büntetésére jogszabályt alkot, igyekszik azt oly
körültekintéssel m egszerkeszteni, hogy a gyakorlati alkalm azásnál m ennél
kevesebb bizonytalanság, ingadozás forduljon elő. Az árdrágítás cselek-
m énye azonban annyira széttagolt, nehezen körülhatárolt m atéria, hogy a
m egengedett és a tiltott cselekm ények között a határvonal általános érvé-
nyességgel alig vonható m eg. Gyakorlati nehézségek m ár az első kiindulási
p ontnál felm erültek. Árdrágítást csup án közszükségleti cikk forgalom ba-
hozásával lehet elkövetni. Az első törvény szerkesztői — hogy a bírói
gyakorlat ingadozásának elejét vegyék —  definiálni akarták a közszük-
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ségleti cikk ism érveit. A törvényhozás azonban inkább a bírói gyakor-
latra bízta ezt a kérdést. A fogalom m eghatározást így a királyi Kúria
alkotta m eg elvi határozatában. Közszükségleti cikk eszerint az olyan árú,
am elyet m inden a kultúra átlagos színvonalán álló em ber az élet rendes
körülm ényei között, tekintet nélkül társadalm i állására, m űveltségére,
vagyoni viszonyaira használhat, sőt életszükségletének észszerű és célszerű
kielégítésére időnként kell is használnia. Az ily cikk szem benáll a fény-
űzési cikkel. Hogy e m eghatározás távolról sem  volt alkalm as a gyakorlat
ingadozásait m egszüntetni, azt bizonyítja a felsőbírósági határozatok soro-
zata, am elyek áz első bírói döntéssel szem ben ellentétes állásp ontot foglal-
nak el abban a kérdésben, hogy valam ely árú közszükségleti cikknek tekin-
tendő-e vagy sem . Olvashattunk néha a laikus szám ára kevésbbé érthető
döntéseket. A csokoládé és a tejszínhab a Kúria szerint közszükségleti cikk,
a tejszínhabos csokoládé ellenben fényűzési cikk. A konyak közszükséglet
tárgya; a likőr fényűzési cikk. Az orvos hivatásából folyó m unkateljesít-
m énye körében nem  követ el árdrágítást, bárm ily m agas, indokolatlan
honorárium ot követel betegétől. Az arany közszükségleti cikk, m ert arra az
állam nak „a történelem  m ost folyó korszakában nélkülözhetetlen szüksége
van“. Nem  szap orítjuk a p éldákat, am elyekkel csup án azt kívántuk
jelezni, hogy a közszükségleti cikk ism érveinek —  a Kúria szerint is m ind
alanyilag, m ind tárgyilag relatív és változó fogalom nak —  általános érvény-
nyel való körülhatárolása csaknem  kivihetetlen. A m ásodik nehézség,
am ely ugyancsak m ár a kiindulásnál m utatkozik, a m egengedett ár, a
„m éltányos hasznot“ m eg nem  haladó nyereség kérdése. Döntő fontosságú
kérdés ez az utánp ótlási ár m egszabása szem p ontjából. Míg egyrészt arra
az állásp ontra helyezkedett a Kúria, hogy az utánp ótlási ár csak annyiban
irányadó, am ilyen m értékben „azt a társadalm i igazságosság m egengedi“ és
a valutarom lásból eredt, kedvezőtlen gazdasági helyzetből m indenkinek,
tehát a kereskedőnek is ki kell vennie a reá eső részt, a veszélyt a vevővel
legalább is m egosztani tartozik, addig több m ás határozatban kim ondta,
hogy a kereskedő jogosult azt az árat alap ul venni, am elyen ő abból az
áruból az eladás időp ontjában újat vásárolhat.

Mindezek a körülm ények szükségkép p en hozták m agukkal, hogy az
árdrágítók üldözése nem  nyújtotta azt a biztonsági tudatot, am ely a bün-
tetőigazságszolgáltatásnak m ás területen m indenkori velejárója. E gyakor-
lati nehézségek indították a törvényhozást nyilván arra, hogy az árdrágítók
üldözésének tökéletesbítését újabb m eg újabb törvényekkel oldja m eg.
Ez a törekvés különösen a m ost folyó világháború kitörése óta észlelhető.
A norm ális gazdasági életben, a verseny és a szabad forgalom  idején az
árszabályozás kérdésének csekély a jelentősége. A reánk virradó rendkívüli
idők azonban ism ét időszerűvé tették a közellátás hatósági szabályozá-
sát és ezzel a m unkával áll kap csolatban az a három  törvény is, am ely az
1939—1941. években keletkezett. Mindhárom  rendelkezései az árdrá-
gítók „hatékonyabb és fokozott szigorral való üldözését“ kívánják m eg-
valósítani.

Nem  részletezzük ezen új törvényekben biztosított, felfokozott
üldözési lehetőségeket sem . A szakjogászra tartozó részletek annál kevésbbé
érdekesek, m ert a p roblém a végleges m egoldása itt sem  sikerült. Látjuk
ezt m ár abból, hogy az igazságügyi korm ány szükségesnek tartotta egy
újabb törvényjavaslat benyújtását, am elyben m egint csak „szigorúbb bün-
tetést“ állap ítanak m eg. A tervezett újítások azért szükségesek, —a javaslat
indokolásából kitűnően —  m ert a gazdasági élet újabb jelenségeiből arra
kell következtetni, hogy a m eglévő törvényeket ki kell egészíteni, ha a
visszaélések újabban elharap ódzott alakjaival is hatásosan kívánunk szem be-
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szállni. A felületes szem lélő itt tehát versenyfutásszerű jelenséget láthat,
am elynél azt kérdezheti, m ikor fogja elérni a törvényhozó az eddig m indig
fürgébbnek és találékonyabbnak m utatkozó árdrágítókat.

A törvényjavaslat, am ely ezidőszerint a felsőház előtt van tár-
gyalás céljából, az igazságügym iniszter kijelentése szerint csak átm eneti
jogszabály a rendkívüli állap otok idejére. Az árdrágítás egységes,
átfogó szabályozását — a kép viselőházi előadó szerint — az előkészület-
ben levő új büntetőtörvénykönyv fogja elvégezni. A tehát csup án
rendkívüli időkre szánt törvényben a szigorítások három  irányban
érvényesülnek. Fokozzák a büntetést, ha az árdrágítás a közellátás
érdekeit súlyosan veszélyezteti, ha Üzletszerű üzelm ekről van szó és ha
hasonló cselekm ény m iatt büntetett egyén újabb árdrágítást követ el.
A szigor fokozása az indokolás szerint azért is szükséges, m ert voltak
bíróságok, am elyek sok esetben rendkívül enyhe (p énz)-büntetéseket
szabtak ki és ez az árdrágítókat újabb üzelm ekre bátorította. Új rendel-
kezés a javaslatban a m axim álisnál m agasabb áron vásárló vevő bünte-
tése, am iről alább m ég szó lesz.
A javaslatot a kép viselőházi tárgyalás során kevés szim p átiával fogad-

ták. A felszólalók egy része azzal érvelt, hogy előbb a közellátást kell
m egrendszabályozni, csak azután lehet szigorú m egtorláshoz nyúlni.
Mások m eg azt hangoztatták, hogy a szigorítások, tágan értelm ezhető
ism érvek (súlyos veszélyeztetés fogalm a stb.) nem  a veszedelm es elem eket,
hanem  a hibájukon kívül bajbajutott eladókat és vevőket fogják sújtani.
A m iniszteri felszólalás sem  m utatott nagy lelkesedést az új törvényalkotás
iránt, am időn arra hivatkozott, hogy csak azért „forszírozza a javaslat
elfogadását, m ert a közvélem ény nyom ása alatt kell ezeket a kérdéseket
szabályozni“. E nyom ás m int jogforrás azonban az ország vélem ényét
visszatükröző p ártok vezérszónokainak felszólalásaiból m egállap ítható nem
volt. Egy p ontban egyetértett m égis a m iniszter és az ellenzék és ez az
volt, hogy az árdrágító visszaéléssel szem ben való védekezés elsősorban
nem  büntetőjogi, hanem  term elési, p olitikai és nem zetnevelési eszközökkel
oldandó m eg. Am ikor tehát a vita oda csúcsosodott ki, hogy vájjon alkal-
m as-e az új törvény a feketep iac letörésére, m egegyezett a vélem ény abban,
hogy ily eredm ényt sem m iféle büntető rendelkezéstől várni nem  lehet.
A javaslat p ártolói is csak abban rem énykedtek, hogy ez segítségül lesz
abban, hogy szűkebb körre szorítsák a visszaéléseket. Nem  volt vélem ény-
különbség abban sem , hogy az új törvény nem  fogja a közellátást m egváltoz-
tatni: büntetőrendelkezés nem  terem thet több közszükségleti cikket. De
bíztak a javaslat p ártolói abban, hogy „ezek a cikkek jobban oda fognak
tudni jutni, ahova elsősorban jutniok kell“. Ezen őszinte szerénységgel
m eghatározott célkitűzésével értékelte tehát a kép viselőház a javaslatot,
am ikor annak szükségessége és célirányossága m ellett döntött.

Helyesen ism erte fel a javaslat előadója a helyzetet, am ikor a leg-
kényesebb p ontként a vevő üldözését jelölte m eg. Az árdrágító vissza-
éléseknél a vevő eddig a sértett szerep ét töltötte be, akinek a korábbi
törvények hatályos védelm et, a m axim ális áron felül fizetett összeg vissza-
követeléséhez való jogot is biztosítottak. A m axim ális árnál drágábban
vásárló vevő csak akkor esik büntetés alá, ha nyereséget célzó továbbeladás
végett vett. Csup án a legújabb bírói gyakorlat vett oly irányt, hogy a
beugrató vevőt az árdrágító felbujtójaként büntetés alá vonják. A vevő
büntetőjogi felelősségét m egállap ító rendelkezés körül tám adt kép viselő-
házi vita eredm ényekép p en keletkezett az igazságügyi bizottság szövegezé-
sében m ost m ár oly értelm ű szakasz, hogy csup án azt a vevőt lehet bün-
tetni, aki a közszükségleti cikket olyan m ennyiségben szerezte be, am ely
nélkülözhetetlen házi, gazdasági vagy üzem i szükségletét aránytalanul
m eghaladta. Az ily beszerzés is csak akkor esik büntetés alá, ha jogszabály
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tilalm a ellenére, vagy a hatóság által m egszabott legm agasabb ár túllép ésé-
vel történt. E két feltétel fennforgásának vagy hiányának bírói m egállap í-
tása nehézségeket nem  okozhat. A készletek célszerű és igazságos felosz-
tásának rendjét hatósági rendelkezések szabályozzák, az ezeknek m eg-
sértésével történő vásárlásnak tehát ép p en oly kétségtelen ism érvei vannak,
m int a m axim ális ár túllép ésének. Nem  oly egyszerű m a és ezért beható
vizsgálatot igényel, hogy adott esetben m i haladja m eg aránytalanul a nél-
külözhetlen szükségletet. Hány tojást kell előirányoznia a gondos házi-
asszonynak az öttagú család szükségletének fedezésére, m ennyi kukoricát a
két süldő felhízlalására anélkül, hogy a vádlottak p adjára kerüljön. A vevő
büntető felelősségének feltételeit a gyakorlatban tehát csup án a konkrét
esetet eldöntő bíró állap íthatja m eg. Aligha lesz m ajd elkerülhető, hogy
ily gyakorlat kialakulásáig bizonytalanság ülje m eg a lelkeket, am elyeket
csup án a királyi ügyészség csökkenthet, fokozottan m egfontolt és csak a
fiagráns esetekre szorítkozó vádem elésekkel. Az óvatosság indokolt lesz
m ár azért is, m ert a javaslat súlyos börtönbüntetést szab a vevőre, ha árdrá-
gítás m iatt m ár büntetve volt, vagy ha a beszerzett készlet értéke 20.000
P-t m eghalad. Eltérő felfogásnak helyt adó esetekben az igen kom oly
következm ényekkel járó bűnvádi üldözés tehát a felelősség nehéz terhét
hárítja a bíróságokra.

Végül vessünk egy p illantást azokra a szám adatokra is, am elyekből
az árdrágításnak összkrim inalitásunkban való szerep ét m egítélhetjük.
Legutolsó országos statisztikai kim utatásunk szerint, tehát oly időben,
am ikor — a m ost tervezett rendelkezéseken kívül — az összes árdrágító
törvények m ár hatályban voltak, a kisebb jelentőségű árdrágítás m iatt való
elítélések az összes járásbírósági elítéléseknek m integy 4%-át tették ki.
Az árdrágító üzelm ek túlnyom ó része azonban súlyosabb term észetű,
törvényszéki uzsorabírósági hatáskörbe tartozik. A helyzet itt azután
m ár sokkal kom olyabb. Az összes elítéléseknek 18%-a az országban
súlyosabb árdrágítás m iatt történt. A lop áson kívül tehát a legm agasabb
szám ú elítélés ezekre a cselekm ényekre esett, am ely elítélések szám a
m essze m eghaladja a testi ép ség vagy vagyon elleni cselekm ények m iatt
történt elítéléseket. Aggályt keltenek e szám adatok m ár azért is, m ert az
előző évben történt elítélések szám ában az árdrágítás m ég csak 4%-kal
szerep elt és a bíróilag m egállap ított árdrágítások szám a csaknem  ötszörösére
em elkedett az előző évi országos elítélési szám nak. Figyelem be kell venni
e hatalm as em elkedés m ellett azt is, hogy e bűncselekm ényeket legnagyobb
részt a fővárosban és környékén követik el. E kom oly szám adatokat
nyom ós indokul lehetett volna felhozni a kép viselőházi tárgyalás
során, am ikor igazságügym iniszterünk azzal érvelt, hogy ar feketep iac
üzelm ei ellen „védekezni kell m indenféle eszközzel, am ivel lehet, a többi
közt szerényen, egy p icikét büntetőjogilag is“.

AUER GYÖRGY



SZÁZ KÖTET KINCSESTÁR

D ECEMBERBEN hagyta el a sajtót a Magyar Szem le „Kincsestár“-
ának századik kis kék kötete. Tudva, hogy m agyar földön, a nagy
nekibuzdulások és gyors kiábrándulások klasszikus lelőhelyén,

m inő ritkaság, ha egy irodalm i kezdem ény túljut az „első évfolyam on“:
nem  m ehetünk el szó nélkül em e száz kötet m ellett. Annál kevésbbé, m ert
hasonló jellegű és sikerű vállalkozás csak kettő találkozik nálunk: az
„Olcsó Könyvtár“ és a „Magyar Könyvtár“. Nem  tudjuk, hogy e két
sorozat m iért szűnt m eg,— kevéssel az első világháború előtt, illetve után —
de bizonyos, hogy m indannyiunk ifjúkori olvasódühének ezek a szerény
külsejű füzetek voltak legkönnyebben elérhető tárgyai. Szerkesztésükben
volt valam i a m illénium i idők gazdag tanácstalanságából: vékony füzetkék
váltakoztak vaskos kötetekkel, m agyar m űvek fordításokkal, szép irodalom
tudom ánnyal, drám a p rózával. Hozzájuk kép est a Kincsestár a m eg-
nehezült és m egkom olyult időket jelzi: tém ában, terjedelem ben, m űfaj-
ban s bizonyos fokig stílusban is határozottan eltervelt sorozat, m elynek
elkészülte valóságos enciklop édiát fog jelenteni az olvasó szám ára.

Könyvészeti szem p ontból nem  lenne érdektelen —  legalább ilyen
ritkán adandó alkalom m al —  oldalp illantást vetni az ilyetén sorozatok
„kultúrföldrajzi“ jelentőségére. Bizonyos ugyanis, hogy a könyvkiadás-
nak ez a m űfája sajátosan nyugateuróp ai jelenség s szigorúan kötve van a
közép osztály s általában a p olgárosodás m indenkori állap otához. (A „Kin-
csestár“ m ár külsejével is jelzi ezt az összefüggést, am ennyiben angol
kiadványokhoz s különösen a „Benn’s Sixp ence Library“ köteteihez fel-
tűnően hasonlatos.) Voltakép p en a „tudom ány közkinccsé válásának“
általános szólam a válik valósággá és lesz m egfígyelhetővé az ilyen sorozatok
kiadói statisztikájában, s e szem p ontból valóban nem  kis jelentőségű az a
tény, hogy olvasóközönségünknek eleven szükségletévé lett a „Kincsestár“,
m elynek m egjelenése nem  csup án m erész és em elkedett kiadói tett, hanem
üzletnek is beválik. És ép p en ezt az utóbbi tényt nem  szabad lebecsülnünk:
tartós életű s így kom oly közm űvelődési súlyú csak az a vállalkozás lehet,
m elyet nem  a felsőbbség bölcs kultúrp olitikája erőltet a közönségre, hanem
am elyet a közönség élő szükségletei kényszerítenek ki. S ha ebben az
összefüggésben az „Everym an’s Library“ vagy a „Sam m lung Göschen“
elp usztíthatatlan életerejére s a m ögöttük álló m illiós m űvelt töm egekre
gondolunk: nem  lehet m eghatódás és büszkeség nélkül nézni ezt a száz
szerény világoskék kötetet, m ely feledtetni tudja egy p illanatra azt a
rem énytelen hátrányt, am it nem  kulturális területen a kis nép eknek el
kell viselniök a m am m ut-nép ek árnyékában ...

Honi viszonylatban három  szem p ontból érdem es elidőznünk kissé a
századik Kincsestár kötet m ellett. Elsőnek az a tárgyi kérdés vetődik fel,
hogy m ilyen értékekkel gyarap ította ez a sorozat irodalm unkat? Ism erjük a
sajnálatos tényt, hogy a Révai Nagy Lexikon óta nem  jelent m eg olyan
m agyarnyelvű enciklop édia, m ely ezt a kiöregedett lexikont feleslegessé
tudná tenni. Néhány botrányos eredm ényű kísérletet leszám ítva, m ind-
össze az Új Idők lexikona jöhet szám ításba, de ez sem  tud nép szerű elődje
helyére lép ni, m ert hasztalan közelíti m eg annak terjedelm ét, m égis sokkal
szűkszavúbb m arad —  nyilván az időközben tetem esen m egnövekedett
cím szóanyag m iatt. Ebben a helyzetben a Kincsestár valóban hézagp ótló
kiadvány: a m ég tervezett ötven kötet m egjelenése után tárgyilag szinte
teljes enciklop édiát fog adni, m elynek az a nagy előnye lesz a lexikon-
form ával szem ben, hogy a fogalm ak nem  esnek ki nagyobb összefüggéseik
szerves kereteiből. S ha a szerkesztés 151. kötetként egyetem es név- és
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tárgym utatóról is gondoskodna: a Kincsestár világviszonylatban is p árat-
lanul álló nép szerű tudom ányos enciklop édiává lehetne. (Hasonló vállal-
kozásként — nagyobb m éretekben — csak az új, húszkötetes Encyclop édie
Franfaise lenne em líthető, m elynek m egjelenése a háború kitörése után
abbam aradt.)

Kevésbbé örvendetes feleletet ad a Kincsestár-kötetek forgalm áról
való tap asztalat a m ásodik kérdésünkre: m ikép p en viszonylik a kötetek
olvasottsága egyéb irodalm i term ékeink kelendőségéhez? E p onton
m intha igazolódnék Szerb Antal egy m egjegyzése: hogy t. i. nálunk „m ű-
velt nagyközönségen“ a m űveletlenek nagy töm egét szokás érteni, nem
tudni m iért? A kiadói statisztika itt term észetesen nem  közölhető adatai-
ból kiderül ugyanis, hogy a tudom ány haladásáról —  m ég nép szerű form á-
ban is —  olvasóközönségünknek csak egy csekély töredéke kíván tájéko-
zódni, m árp edig nyilvánvaló, hogy a tényleges m űveltség nem  m erülhet
ki p usztán szép irodalm i olvasm ányokban. Ha em ellett m egfigyeljük a
könyvkereskedők kirakatában, hogy bizonyos divatos tudom ányterületeken
m ennyire elburjánzottak az olyan „nép szerűén m egírt tudom ányos“ m ű-
vek, m elyeknek szerzője jóm aga sem  jutott túl a nép szerű kép zettségen, m eg
kell állap ítanunk, hogy közönségünk jórésze m ég nem  jutott el odáig, hogy
az áltudom ányt a nép szerűén írott, de szakszerűen űzött tudom ánytól m eg-
különböztesse. Ezen a p onton valóban nagy hivatás vár a Kincsestár-
sorozatra: rávezetni nagyközönségünket arra, hogy nép szerű könyvet csak
szakem berek tollából fogadjon el s érdeklődésével és p énzével ne tám ogas-
son olyan „írókat“, akik m aguk is nép szerű kom p endium ok alap ján nép -
szerűsítenek.

Harm adik kérdésünk az olvasók érdeklődésének irányára vonatkozik:
m elyek a tudom ánynak azok a területei, am elyek fokozott m értékben
vonzzák a nagyközönséget s m elyek azok, am elyek iránt kevés érdeklődést
tanúsít? A statisztikából kiderül, hogy a nagy m agyar hadvezérek élet-
rajza, a nép rajz és az örökléstani kérdések állanak az érdeklődés előteré-
ben. Közvetlenül ezek után következnek a m agyar irodalom ra, nyelvre és
históriára vonatkozó m űvek és —  a term észettudom ányok m odem  ered-
m ényeit ism ertető összefoglalások. Mindez p ontosan egyezik azzal, am it a
közép iskolát elvégzett olvasó érdeklődéséről egyéb tap asztalásból is tudunk:
a m indenkori „divatos“ kérdéseken kívül a nem zeti m últ és a nem zeti
szép irodalom  vonzzák az iskola p adjain túl is, továbbá —  „korunk a tech-
nika százada“ — a m indennap i élettel oly szoros kap csolatban álló ter-
m észettudom ányi kérdések. Minden egyéb iránt csak elvétve érdeklődik,
különféle egyéni indítékok alap ján, vagyis ez a m agatartás m ár az egész
olvasórétegre nem  jellem ző: ezt bizonyítja az egyéb kérdésekkel foglalkozó
Kincsestár-kötetek közep es keresettsége. Annál jellem zőbb viszont s egy-
ben lehangolóbb is, hogy m elyek a legkevésbbé keresett kötetek: a vallási
kérdésekkel foglalkozók félreérthetetlenül a statisztika legvégén állanak.
A jelenség önm agáért beszél, de hisszük, — egyrészt — hogy csak átm eneti
term észetű s hogy — m ásrészt — egyházaink vezetői tudatában vannak s
igyekeznek kiküszöbölni. Mert sem m iesetre sem  volna kívánatos, ha m ű-
veltebb rétegeink körében is elterjedne az a széltében divatozó felfogás,
m ely kereszténységét elintézettnek véli azzal, hogy ő m aga nem  zsidó ...

Am i a szerkesztés nehéz m unkáját illeti, csak dicsérnünk lehet
Bisztray Gyula körültekintését és agilitását. Ennek köszönhető ugyanis,
hogy 1936 óta — egyrészt — a sorozat elhanyagolt ágai is fejlődésnek
indultak (a földrajz, társadalom tudom ány és a külfölddel való m űvelődési
kap csolatok), am i — tekintve az enciklop édikus célkitűzést —  igen lényeges
eredm ény. Tetterejének köszönhető viszont, hogy a kötetek gyorsabban
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követik egym ást, am i az általános m űvelődési szem p ontokon kívül azért
igen kívánatos, m ert célját tévesztené az az enciklop édia, m elynek utolsó
kötetei egy egészen m ás m űvelődéstörténeti korszakban jelennének m eg,
m int az elsők.

A m ost m egjelent nyolc új kötet m indegyike igen sikerült term éke
ennek a nehéz m űfajnak. Aki nem  p róbálta, az is könnyen elkép zelheti,
hogy röviden s egyben nép szerűén, közérthetően írni: szinte m egoldhatat-
lan stiláris feladat, hiszen a rövidség a szakszerűséggel s a közérthetőség a
nagyobb terjedelem m el áll term észetesen kap csolatban. Az olvasó nem  is
hinné, hogy m ennyi aszkézis, nehéz stiláris és szerkesztési erőfeszítés áll
egy-egy jól sikerült kötet m ögött. Fokozott m értékben áll ez az orvostudo-
m ányi tém áknál, ahol m indezekhez az az újabb írói követelm ény is járul,
hogy a hyp ochondriára hajló laikus olvasó kedvezőtlen befolyásolása
nélkül kell közölni orvosi ism ereteket. Ép p en ezért különös öröm m el kell
üdvözölnünk v. Novák Ernő p rofesszor kötetét, a „Műtéti veszélyekéről
(97. sz.) „A m agyar sebészet világversenyben az elsők közé küzdötte fel
m agát, joggal tarthat igényt a betegek feltétlen bizalm ára“ —  olvassuk s a
könyvet letéve m eg is vagyunk győzve ennek igazságáról. A kitűnő szerző
lem ond m inden olcsó szép irodalm i eszközről (gondoljunk az orvosregények
divatára!), s könyve ennek ellenére — különösen az első fejezetekben —
valósággal izgalm as olvasm ány: az olvasó szinte orrában érzi a m űtő éter-
szagát, hallja a serényen nyüzsgő fehér köp enyek suhogását s a m űszerek
, kop p anását, am int elvégezték feladatukat az op eratőr kezében — Ha van
m esterség, m elynek p átosza a legridegebb em bert is m egragadja, akkor a
sebészet valóban ilyen: kissé visszanyerjük em beri m éltóságunkat, látva,
hogy vannak em berek, akik ész és ügyesség m inden rafinériáját m eg-
m ozgatják em beri életek m egm entésére m ég m a is, m ikor az em beri élet-
nek m ár annyi értéke sincs, m int egykor a kőkorszakban ...

Bulla Béla kötete, „Erdély“ (119. sz.) m ár tém ájával is m egejt, de
m ég inkább adatainak gazdagságával. Feladata, — úgym ond — hogy
„erről a színes tájról p illanatfelvételt adjon“. A p illanatfelvétel, hozzá-
tehetjük, oly jól sikerült, hogy annak bárm ely részlete „kinagyítható“ a
torzulás veszélye nélkül. —Bogsch László „Földünk történetéit írta m eg
(87. sz.). Tárgya a tudom ány „klasszikus tém ái“ közé tartozik s így igen
alkalm as arra, hogy az olvasó helyiérdekű aktuális látószögét kozm ikus
távlatok felé .tágítsa. Ha —  m int Gheyselinck szellem es hasonlata nyom án
írja — Földünk történetét 24 órának kép zelve el, ebből csup án az utolsó
5 m ásodp erc jut a történelm i időkre: kissé szem káp rázva józanoclunk ki
abból a nagyzási hóbortból, hogy ez 5 m ásodp erc egyes p arányi szakaszait
„nagy idők“-nek, „történelm i sorsfordulóknak“ nevezzük csak azért,
m ert em beri balfogásokkal sikerült e szakaszokat kínossá és nehezen elvisel-
hetővé tennünk. Megértjük a tudós szerzőt, hogy az em ber fellép ésének
m indössze tíz sort szentel könyve végén. Hasonlóan egészséges p ersp ek-
tíva-tágító olvasm ány Novobátzky Károly „Relativitás“-a (86. sz.), m inta-
szerűen oldván m eg a feladatot, m ellyel oly sok szerző hasztalan kísérlete-
zett m ár: az Einstein-féle elm életet m egértetni azokkal is, akik nem
rendelkeznek az elengedhetetlennek látszó form ális-m atem atikai előkép zett-
séggel. Műve nem  könnyű olvasm ány, de oly gondos stiláris egyensúllyal
van m egírva és felép ítve, hogy aki nem  érti m eg, az önm aga m űveltségé-
ben, intelligenciájában és koncentrálókép ességében keresse a hiányt.
A két utóbbi „kozm ikus“ tém a után valósággal idillnek nevezhető Moesz
Gusztávé, a „Gom bák“ (90. sz.). Idillnek azért is, m ert a tudós szerző
p om p ásan tudja éreztetni, hogy nem  csak a lenyűgöző kozm ikus m éretek
igézete, hanem  az ap rólékos ism eret lelkesedése is elvezet az igazi tudom ány-
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hoz. A kis dolgokhoz való szeretetteljes odahajlás m űhelytitkait tárja fel
szerzőnk, s öröm m el fedezzük fel, hogy a tudom ányban nem csak fenség,
hanem  igen sok rejtett báj található. Elöljáróban a gom bák „rossz híréről“
írja, hogy nem rég m ég a növénytársadalom  legalsóbbrendű, m egbélyegzett
tagjainak tartották őket: „A gom bák, m int ganéjok, tsunyaságok közt
született, senyvedő, hitvány m atériák“ (Mátyus István, 1787.). Az újabb
kutatás alap ján védelm ébe veszi a term észet e félreism ert lényeit: „Le-
vonhatjuk azt a tanulságot, hogy a gom bák m egítélésében kerüljük a felü-
letes általánosítást. Néhány m érges gom ba m iatt nem  szabad a gom bák
összeségét, de m ég nagyobb szám át sem  m érgesnek m ondani“. „A gom ba
életének is két főcélja van: saját egyéni életének fenntartása és azon túl,
fajának biztosítása“: a term észet nagy, általános törvényei itt is érvényesek s
a tudom ányt nem  tárgya, hanem  a m ódszeres látás teszi tudom ánnyá.
A kitűnő könyvnek — m elynek szám os gyakorlati vonatkozása is van —
nagy sikert jósolunk és kívánunk! — Régi hiányt p ótolt Rap aics Raym und
könyve „Term esztett növényeink eredetéiről (89. sz.) és Hankó Béláé
„Magyar háziállataink“-ról (49. sz.). Mindkét m unka élénk, közvetlen stí-
lusban tárja fel a látszólag túl szakszerű tém akörök m ögött rejlő term észet-
tudom ányi és m űvelődéstörténeti távlatokat, m ely utóbbi szem p ontok igen
sikerült kidom borítása jelentős történeti m unkává is avatja e két term észet-
tudom ányos kötetet. A két szem p ont szerencsés egybedolgozása nép -
m űvelési szem p ontból is hivatást biztosít e két kötetnek: a történeti érdek-
lődésű olvasó látkörét term észettudom ányos irányban, a term észetttudo-
m ányos agrárérdeklődését p edig históriai irányban hivatottak bővíteni. —
Nem  csup án históriai, hanem  történetbölcseleti szem p ontból is igen értékes
és érdekes m ű Horváth Endre könyve „Az újgörögök“-ről (21. sz.). Ilyenné
avatja az a tény, hogy az újgörögség antrop ológiai, históriai és nyelvtörté-
neti jogon egyenes utódja a klasszikus görögségnek, m ely nélkül európ ai
m űveltségünk teljességgel elkép zelhetetlen. A szám os igen lényeges
m agyar vonatkozást nem  is szám ítva, a könyv annyira tanulságos, hogy
kom oly hiányérzetet tám aszt olvasójában egy újabb kötet iránt, m elynek
Bizánccal kellene foglalkoznia. Hisszük, hogy ez is, valam int a klasszikus
antikvitással foglalkozó kötet is szerep el a Kincsestár szerkesztői p ro-
gram m ján.

Most, hogy a Kincsestár-sorozat növekvő értékben és lendülettel
elérte századik, jubiláris kötetét, az olvasó és kritikus két p ontban foglal-
hatja össze a szerkesztőségnek szánt m ondanivalóját: köszönet az eddigie-
kért és jókívánság, hogy a szem m ellátható lendületet a jövő sötét erői se
tudják m egzavarni...

MÁTRAI LÁSZLÓ



A HARMADIK TÉLI CSATA

D ECEMBERI BESZÁMOLÓNK óta teljes erővel m egindult a harc a
keleti arcvonalon. A szovjet haderők tám adásából kifejlődött óriási
arányú téli csata decem ber közep én Nevelnél kezdődött. Azóta a

küzdelem  három  nagy gyúp ontja alakult ki és p edig az északi szárnyon
Vitebszk-Nevel-Veliki Luki vidéke, a déli szárnyon a Dnyep er-könyök és
a Kievtől nyugatra, valam int délre eső terület, a közép en a Polesie
m ocsarat táp láló Prip iet folyó m ente.

A legnagyobb erők a déli szárnyon harcolnak. Kievtől délre és nyu-
gatra van a Vatutin-féle hadseregcsop ort, am ely talán három  hadseregből áll,
a Dnyep er-könyökben két szovjet hadsereg (Konjev és Tolbuchin) van.
Északon egy erős hadsereg (Bagram jan), a közép en szintén egy hadsereg
(Rokoszovszki) tám ad.

Nevel környékének hadászati jelentősége van a keleti arcvonal északi
fele szem p ontjából. A szovjet hadvezetés m ár régebben többször is tett
kísérletet arra, hogy innen kiindulva, m egingassa a ném et arcvonal északi
szárnyát és kim ozdítsa helyéből, am it elérhetne, ha sikerülne neki Riga
irányában előretörve, ennek az északi szárnynak hátsó összeköttetéseit
veszélyeztetni. Ez a törekvés a m ai nap ig nem  járt sikerrel. Az eredm ény
csak a ném et arcvonal behorp asztásában nyilvánult m eg.

Nagyobb eredm ényt ért el a Kievtől nyugatra eső területből nyugat és
dél felé m egindított szovjet tám adás. Ezt a hadm űveletet Vatutin szovjet
tábornoknak több hadseregből álló hadseregcsop ortja decem ber 24-én
kezdte m eg. A tám adás lényegében nagyobb erővel való m egism étlése
a novem ber első harm adában végrehajtott s ham arosan m egakadt szovjet
előtörésnek, am elynek csúcsp ontját Zsitom ir és Koroszten elfoglalása
jelentette. A m ost folyam atban levő tám adó hadm űvelet tehát nem  halad
új csap ásokon, de fontos hadászati irányokat követ. Déli irányban való
térnyerése esetén kiszoríthatja a ném et arcvonal déli szárnyát a Dnyep er-
könyökből. Nyugati irányban való kiterjesztése p edig ezt a déli szárnyat
leszakíthatja az arcvonal többi részétől. Ez a hadászati fontossága bírta
a szovjet hadvezetést arra, hogy a novem beri tám adás m egfeneklése
és a szovjet tám adó éknek Malin-Fasztov vonalába történt visszanyom ása
dacára m egújítsa a tám adást. Az egész világ érdeklődését m éltán vonja
m agára a déli szárnyon m ost dúló küzdelem .

Hogy hasonlattal éljünk, a jelen csata m ár részben túlhaladta az első
világháború leghosszabb és legvéresebb m érkőzését: a Som m e-csatának
m éreteit. Ott a ném et arcvonal szintén védekezett. Az eredm ény az volt,
hogy ném i térveszteséggel m egállította az angol-francia tám adást. Akkor
1916 július i-étől novem ber 19-éig, tehát több m int 4½ hónap on át
95½ ném et hadosztály küzdött 104 angol és francia hadosztály ellen,
nem  is egészen 100 km -es arcvonalrészen; az együttes veszteség kere-
ken 1,200.000 fő volt és ebből csak 75.000 fő esett a foglyokra, a többi
„véres“ veszteségnek szám ított.

A Som m e-csatát a szem benálló felek m erev állásokból kezdték m eg,
am i reányom ta bélyegét az egész csatára. Nagy eredm énynek vagy bal-
esetnek tartották, ha az egyik vagy m ásik fél nyert vagy vesztett p ár
kilom éter széles területsávot — az állásrendszer bizonyos részét — és
vele néhány összelőtt falut. Most azonban a m ozgóháborúból kifejlődött
csata erősen hullám zik előre és hátra.

A jelen csata időtartam át novem ber elejétől szám íthatjuk s egyelőre
négy időszakra tagozhatjuk.

Az első időszak volt a novem ber első harm adában Kievről m egindult
Zsitom ir—Koroszten vonaláig hatolt szovjet tám adás.
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A m ásodik időszak volt a novem ber 12-étől novem ber közep éig tartó
ném et ellentám adás, m ely visszaszerezte a szovjet területnyereség felét.

A harm adik időszaknak tekinthető a ném et ellentám adás beszünte-
tése és a m ásodik szovjet tám adás között volt viszonylagos nyugalom , am i
karácsonyig tartott. A harc azonban nem  szünetelt a Dnyep er-könyökben.

A negyedik időszak decem ber 24-én kezdődött és m ég m ost —  január
közep én — is tart. Vatutin hadseregcsop ortja dél és nyugat felé jelentős
tért nyert. Déli irányban m egközelítette a Bug felső folyását. Nyugati
irányban a régi orosz várhárom szög (Rowno—Dubno—Luck) keleti
szöglete elé ért.

Miként m ár em lítettük, hadm űveleti összefüggésüknél fogva ehhez
a csatához tartoznak a Dnyep er-könyökben vívott kem ény harcok is.
Ezeknek gyúp ontjaiul Nikop ol, Krivoj-Rog vidéke, Kirovograd környéke
és a Cserkaszitól délre eső terület tekinthetők. A Dnyep er-könyök birto-
káért vívott harcok m ég a m últ év őszén kezdődtek. Akkor sikerült a szovjet
haderőknek Kiev és Zap orozsje között szám os helyen kierőszakolni az
átkelést a Dnyep er déli p artjára, de aztán tám adásuk m egakadt a nagyban
Kirovograd m agasságában levő vonal m entén. Ezért kísérli m eg a szovjet
hadvezetés m ost m ár m ásodszor a Kievtől nyugatra eső térből való tám a-
dással kim ozdítani helyükből a Dnyep er-könyökben levő ném et seregeket.
A könyökben folyó harcok célja szovjet részről m ost m ár az ott levő ném et
erők helyhez való rögzítése.

Am i a szóban forgó déli szárnyon küzdő erők nagyságait és veszte-
ségeiket illeti, nem  állanak róluk olyan adatod rendelkezésre, m int a
Som m e-csatáról. A ném etek a Vatutin-hadseregcsop ort erejét m ég m últ
évben igen erős p áncélos kötelékekre és 30—35 lövész hadosztályra becsül-
ték. Ehhez jönnek m ég a Dnyep er-könyökben harcoló igen nagy erők.
Szovjet részen a szóban forgó területen harcoló ném et erőket három
hadseregbe összefoglalt 40—60 hadosztályra teszik. A ném et hadijelentések
állandóan hangsúlyozzák a szovjet hadak igen nagy szem élyi és anyagi
veszteségeit. Bizonyára több százezres veszteségi szám okat lehet felté-
telezni.

Ism eretes a hadtörténelem ből, hogy a hadászati eredm ény nem
függ sem  a bevetett erők nagyságától, sem  véráldozatuktól. Hogy a hason-
latnál m aradjunk, a Som m e-csata nem  járt sem m inem ű hadászati ered-
m énnyel. Annak a körülm énynek, hogy a ném et arcvonal a Som m e-tól
m indkétoldalt kissé behorp adt, nem  volt sem m i jelentősége sem . A csata
hatása elsősorban abban nyilvánult m eg, hogy igen nagy m értékben
elhasználta a küzdő felek harci és erkölcsi erejét. Ezzel hozzájárult a
háború m egrövidítéséhez. Hogy m ennyi idővel, az nyílt kérdés. Csak
annyi ism eretes, hogy a Som m e-csatában résztvevő hadosztályoknál
az erőelhasználódás kisebb-nagyobb m értékben a világháború végéig
érezhető volt.

A Kievtől nyugatra eső térben vívott csata m ég nem  ért véget. Eddigi
lefolyása után az is lehetséges, hogy hasonló hadászati eredm énytelenséggel
fog végződni, m int a Som m e-csata. De elkép zelhető m ás eredm ény is
m indkét oldalon. Felesleges volna találgatásokba bocsátkozni. Egyelőre
csak annyit m ondhatunk, hogy erőfelhasználó hatása bizonyára a háború
végét is közelebb hozza. Utalhatunk m ég arra a ném et hivatalos m egálla-
p ításra, hogy a Vatutin hadseregcsop ortnak és a tőle keletre, Cserkaszi
felől tám adó Konjev-hadseregcsop ortnak legközelebbi hadm űveleti célja
a Manstein tábornagy vezetése alatt álló haderők bekerítése, vagy legalább
is arra való kényszerítése, hogy visszam enjenek a Bug m ögé. Ném et részen
egyáltalában tárgyilagosan ítélik m eg és hozzák nyilvánosságra a kölcsönös
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erőviszonyokból adódó lehetőségeket. A szám beli túlerő a szovjet oldalán
van. Ebből term észetszerűleg adódik, hogy a gyengébb nem  rohanhatja
le az erősebbet, hanem  eredm ényt ér el m ár akkor is, ha m egakadályozza
az ellenséges szándék m egvalósulását.

Pap írform a szerint ez két úton történhetnék m eg.
Az egyik volna: ellentám adással való visszavetése a Bug felső

folyásához előretört szovjet haderőknek, am elyek nyilvánvaló törek-
vése a Mansteín-hadseregcsop ort balszárnyának bekerítése. Az ilyen
ellentám adás sikere kényes helyzetbe hozná a volt orosz várhárom szög
felé nyom uló szovjet haderőket is. Term észetesen a védőnek az ellen-
tám adáshoz annyi tartalékkal kellene rendelkezni, am ennyi a sikert em beri
szám ítás szerint biztosítja.

Az ellenség szándéka azonban tartalék nélkül is keresztezhető. Ez
volna a m ásodik rendszabály: kitérés a további szovjet tám adás elől, am i
úgy volna elkép zelhető, hogy a Dnyep er-könyökben levő ném et erők
visszam ennek vagy a Bug, vagy m ás alkalm as vonal m ögé és ezt a had-
m ozdulatot fedeznék a Bug felső folyásáról m ost —  január közep én —
Winnica és Urnán felől ellentám adásban levő erők,

A német déli szárny hátravétele a Dnyeper-könyökből több mint
300 kilométerrel rövidítené meg az arcvonalat és azt a nagy előnyt nyújtaná,
hogy az ekként felszabaduló erőkből egy egész hadsereget kitevő új tartalék
voll» alakítható. Ezenfelül az ellenségből való eltávolódással nehány napi
nyugalom szereztetnék a már oly régóta harcban álló csapatoknak.

Hogy a most mondottakat hadtörténelmi példával is szemléltessük:
1917 elején Hindenburg a német nyugati arcvonalnak egy 150 kilométeres
darabját 50 kilométerre hátravette, hogy kitérjen a fenyegető francia-
angol támadás elől. Ezzel nehány hadtestet takarított meg s ellenfelét tervei-
nek megváltoztatására bírta. A német arcvonalrész ez új állásban teljes
sikerrel védte ki a francia támadást.

Visszatérve a jelen esetre, a védőnek arcvonalrövidítése term észetesen
javára válik a tám adónak is, m ert ő is erőket takarít m eg. A lényeg tulajdon-
kép p en az, hogy az ekként nyert tartalékot hogyan használja fel egyik is,
m ásik is.

Pillanatnyilag — m iként em lítettük —  a ném et erők nagyobb arányú
ellentám adása van folyam atban Winnica—Urnán vonalától északra.
Csak ezután lesz felism erhető, hogy ennek m i a hadászati célja: a Dnyep er-
könyök m egtartása vagy p edig zavartalan kiürítésének biztosítása?

A szovjet téli tám adó hadm űvelet harm adik része: az előtörés a
Prip iet folyó m entén, nagyban Mozyron át lényegében kiegészíti a
Vatutin-féle hadseregcsop ort jobbszárnya által a volt orosz várhárom szög
felé Végzett tám adást. Essel együtt az egyenesen kelet felé m ozgó szovjet
arcvonalrész több m int 200 kilom éter szélességre terjed ki. A türelm es
térkép en szem lélve, az előrem ozgás eddigi eredm énye a ném et nagy
arcvonal közep ének m ély behorp adásában m utatkozik m eg. Hatását a
ném et hadijelentés január közep én így ecsetelte: „A Novográd Volinszktól
nyugatra fekvő térségben és Sam y-tól nyugatra tovább tart az ellenség
erős nyom ása. A Recsicától nyugatra fekvő harctérségben elhárítottuk
a szovjet ism ételt tám adásait és ellentám adással visszavetettünk előre-
nyom ult ellenséges harccsop ortokat.“

Német ellenrendszabályok bizonyára itt is folyamatban vannak.
Hatásaikról azonban eddig még nem szerezhettünk tudomást.
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Január m ásodik hétében a ném et légi térben nagy légicsata zajlott le
am erikai bom bozógép ek és ném et vadászgép ek között, am ely csatában az
utóbbiak új fegyvert: rakétalövegeket használtak és a ném et hadijelentés
szerint 136 bom bázógép et lőttek le, vagyis a bevetett am erikai gép eknek
kereken 20%-át. Az am erikaiak ugyan azt állítják, hogy a tám adásban
700 bom bázógép ük vett részt. A m ost elszenvedett veszteséget tehát igen
m agasnak és ezenfelül huzam osabb időre, kibírhatatlannak is kell tekin-
tenünk. Az eredm ény egyben azt bizonyítja, hogy a ném etek hatásos
ellenfegyverrel rendelkeznek.

Egyébként várható volt, hogy ném et részen az angolszász légi fölény
kiegyensúlyozására előbb-utóbb az eddigieknél sokkal hatásosabb
harci eszközt fognak alkalm azni. A világ közvélem énye ugyan a ném et
városok bom bázását m egtorló harci eszközt várt. Így aztán az a felfogás
alakult ki, hogy valam i olyan fegyvert fognak a ném etek alkalm azni,
am ely legalább ugyanolyan m ódon sújtja az angol városokat, m int ahogyan
szenvedtek a ném et városok az angolszász légi tám adásoktól.

A m ost alkalm azásba került ném et fegyver a légvédelm et tökélete-
sítette és így valóban használ a városoknak.

A hatásról végleges ítéletet csak ism ételt kip róbálás után m ondhatunk,
vagyis m ikor a ném et vadászgép ek a szerzett tap asztalatokat m űszakilag
és harcászatiig m ár kiértékelték és az angolszászok is m egtették a tőlük
telhetőt a hatás csökkentésére. Egyelőre csak az a biztos, hogy az angol-
szászoknak az eddigieknél sokkal súlyosabb veszteségekre kell elkészülni,
ha légi tám adásaikat az eddigi m éretekben akarják folytatni.

JULIER FERENC

ISKOLARÁDIÓ

S ZEPTEMBER DEREKÁN nálunk, Magyarországon is m egindult hiva-
talos tanügyi form ában az „iskolarádió“. Ez a m i m űsorunk azon-
ban nem  iskolarádió, m ég a fogalom  valódi értelm ében sem , hanem

csak iskolap ótrádíó. Kényszerszünetek idején szám os ország dolgozott m árlgy
(járványok idején, szénszünet alatt, iskolaép ületek m áscélú felhasználásakor,
stb.). Legutóbb az olasz rádió tartott a m ienkhez hasonló iskolap ótló rádió-
előadásokat csaknem  azonos felép ítéssel 1941—1942 télén. Az ilyen iskola-
p ótrádió hasznos szükségintézm ény, bár term észetesen a tanulóknak a nap i
szorgalm i időre való teljes lekötését nem  lehet várni tőle. Póteszköz s e
m inőségében igen dicséretes, kivált ha dolgozatok és feleletek alakjában m eg-
történik a későbbi szám onkérés. E p óteszköz azonban a rádió kultúrértéké-
vel szeretettel foglalkozók előtt felveti m agának az iskolai rádiónak kérdését,
m elynek sok a sürgető, m egoldást óhajtó híve Magyarországon.

Az iskolarádió legtanügyibb elgondolása szerint iskolába ad tantervi és
tanm eneti keretekbe beillesztett m űsort. Része tehát a tananyagnak, m ód-
szeres felhasználása a tanító vagy tanár m egszabott feladata. Általános és ered-
m ényes m űködésének alap feltétele az összes iskolák rádióvevőkészülékkel való
ellátása. Az iskola eszm ényi elgondolás szerint igen jó közp onti vevőkészülé-
ket tart, m ely ellátja az egyes osztályok beép ített hangszóróit. A rádió-
készülék ilyenform án az iskola felszerelésének csak olyan elengedhetetlen
eszköze, m int a nagytábla vagy a falitérkép . Van-e olyan ország, m elyben
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kivétel nélkül m inden iskola fel van szerelve rádióvevőkészülékkel? Nincs.
Még az európ ai, sőt világviszonylatban élen álló, legnagyobb rádiósűrűségű
Svédországban sincs m inden iskolának rádiója, de nincs Nagy-Britanniában
sem , m elynek p edig legjobban kiép ített és legalap osabban m űködő iskola-
rádiója van a földkerekségen. Miért?

Nem  csup án anyagi okok m iatt, m int ahogy a m agyar iskolák anyagi
ellátása alap ján hihnők. Az ok kettős: anyagi és p edagógiai. Nem  lehet
vitás, hogy bárm ily fokú iskola rádióvevőkészülékkel való felszereltsége
rendkívül üdvös és sok irányban nyújt tanítási előnyt. Az is tiszta dolog,
hogy az iskola készüléke ráneveli a tanulókat a rendszeres rádiózásra.
Elég itt rám utatnunk az olasz korm ányzat egy tíz évvel ezelőtti rendel-
kezésére, m ely a falu nép ét az iskolában felállított, m indenki által kor-
látok nélkül hallgatható rádióvevőkészülékkel nevelte, szoktatta a rádióra.
Valam ely iskola készülékkel való ellátása a köz anyagi erejének igazán
nem  nagy feladat, hatósági nyom ásra könnyen m egoldható m ég nálunk
is. Községeink kétharm ada nincs ugyan villam osítva, de a telep es vevő-
készülék kezelése a gondosabb tanítónak különösebb terhet nem  okoz.
Az iskoláknak rádióval való ellátása tehát egyszerű korm ányintézkedésre
m egtörténhetik. Biztosíthatja-e azonban e sokat hánytorgatott anyagi
akadály elhárítása az iskolarádió sikeres és állandó használatát? Ezt a
kérdést szeretnők m egtárgyalni m ost annyival inkább, m ivel az ügy
p edagógiai oldaláról vajm i kevés szó esett eddig a sajtóban nálunk, sőt
nem  tárgyalják valam i sokat idegen országokban sem , p edig tisztázásuk
az iskolarádió helyes vezetése szem p ontjából nagyon is szükséges.
Az első gátló tényező az a gyerm eklélektani tény, hogy az ap róem berek

túlnyom ó többsége vizuálisan, látás útján szereti gyűjteni ism ereteit. Még a
felnőttek között is kevés az auditív ism eretszerző. A gyerm eket elsősorban a
m ozgás látása köti le. Ism ereteket csak hang útján nyújtani neki hosszabb
időn át vajm i nehéz. Ezért csatlakozott a csak elm ondás, m agyarázás útján
való tanításhoz a szem léltetés, ezért terem tődött m eg a játszóiskola, a m unka-
iskola. A tanítók, tanárok egyrésze így azután azon az állásp onton van, hogy
m inek m agyarázzon a stúdióból egy m ásik oktató a gyerekeknek szem lél-
tetés nélkül a rádió közvetítésével, m ikor ő m aga is m eg tudja tenni ezt köz-
vetlenebbül s hozzá szem léltetéssel. Az iskolarádió tanításában a gyerm ek
nem  vesz részt cselekvőn, nem  is kérdezhet sem m it, ha valam it nem  ért,
m ert hiszen a láthatatlan m agyarázó nem  látja tanítványait és csak m egy az
anyagában előre, tanítási eljárásoknak a rádióból elhangzó elő-
adás a m aga közlő hangm ódjával nem  lehet versenytársuk a m indennap i,
m ondjuk, szabványos iskolai anyagban.

Második gátló tényező a m inden országban többé-kevésbbé m eglevő
tanügyi bürokratizm us. Az iskola tanügyi jog- és rendszabályokkal dolgozó
intézm ény, szigorúan m egszabott tananyaggal, tanm enettel, sőt m anap ság
m ég elrendelt m ódszerrel is. A tanító, tanár az előírásokra, a tőle m egköve-
telt bürokrácia végrehajtására ügyel és sóhajtva gondol arra az időre, m ikor
a tanítás m ég szabad m űvészet, kedvtelő lélekform álás volt. Az iskola-
rádiót nem  tudja, nem  m eri beilleszteni a tanm enetébe, m ert nem  haladhat
osztálya egyszerre a rádiónyújtotta anyaggal.

Harm adik gátló tényező az iskolarádió célkitűzéseiből és időtartam i
rövidségéből adódik. Az iskolarádió lényege szerint nem  lehet azonos az
iskolai tanítással. Mindig csak olyan érdekességeket sugarazhat, m elyeket
tanár és tanító nem  tudhat így a tanítványai elé vinni, m ert nem  is lehetnek
m eg hozzá az eszközei. Am int a m ost m ár egyre jobban terjedő íilm oktatás
sohasem  a tananyag tanm eneti része az elvégzés értelm ében, hanem  szellem i
kirándulás, ugyanúgy az iskolarádiónak is szellem i kirándulás jellege van a
hanggal jól adható kultúrterületre. Ez a szellem i kirándulás sohasem  nél-
külözheti a szórakoztató elem eket, ha haszonnal akar dolgozni. A rádió-
szerűtlen iskolarádió kárbaveszett szófecsérlés.
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Iskolarádiót tehát pedagógiai tekintetben jól megszervezni és vezetni
nehéz feladat. Hangsúlyoznunk kell, hogy bármily ügyességgel, bármekkora
művészettel oldja is meg a szórakoztatva-tanítás magasrendű feladatait,
mindig fakultatív marad. Kötelező hallgattatására a pedagógiái öntudattal
vezetett iskolai rádiónak nincs is szüksége; ha érdekes, friss, ötletes, soha-
sem tanjellegű és mégis kitűnően tanít, eléri azt, hogy felnőttek is szívesen
bekapcsolják, gyermekekkel együtt örömmel várják. Fakultatív jellege ilyen-
kor többet ér minden kötelezésnél. Az ilymódon való használhatóságának
természetesen alapfeltétele a tanügyi hatóságok részéről rendeleti úton biz-
tosított meghallgatási szabadság, akkor, amikor a tanár vagy tanító jónak
látja, tekintet nélkül a haladási naplókra. A tanulókat igazán megkapó iskola-
rádió előadásai bizonyos formák között azonban még a tanmenet követel-
ményeibe is beilleszthetők.

Az elmondottakból levonhatjuk azt a tanulságot, hogy az iskolai rádió
intézménye körül elegendő szabadságot kell biztosítani a műsoradóknak és
műsorhallgatóknak. Jól működő, kedvelt és áldásos iskolai rádió azokban az
országokban dolgozik, melyekben az iskolai munka nem mereven megkötött
és nem agyonszabályozott; így elsősorban Angolországban, ahol tananyag
dolgában szabadok az iskolák; így Svájcban, ahol az általános szabadság-
öntudat az iskolákat is felemeli.

Iskolai rádiót a tanárság-tanítóság közrem űködése nélkül nem  lehet
m űködésbe hozni. Rendszerint rádiókedvelő oktatókból szervezett
bizottságok vezetik, ahol ott van a rádió egy vagy több, p edagógiai sza-
kép zettséggel bíró belső m unkatársa is. Néhol csak ezek a tanár-tanító
rádióem berek vezetnek, m indig állandó és sűrű érintkezést tartva fenn az
iskolákkal (igények, tetszés-nem tetszés, m ódszeres feldolgozás). Ahol
sok a tanár- és tanítóbeleszóló, ott kezdetben a rádiósoknak sokat kell
küzdeniök a m inden áron érvényesülni akaró tanszakokkal és általában a
könyörtelen oktató iránnyal. (Ez különben a m űsorszóró rádió egye-
tem es baja volt a húszas évek végén, sőt m ég a harm incas évek elején is.)
Később bizonyos egyensúlyi állap ot következik be; az oktatók egym ás-
elött való csillogása, a gondosan kiép ített, m esterkélt m intatanítások
unalm as sorozata után elérkezik a rádiószerűség, bár egyeduralom ra itt
ép p en úgy nem  jut el, m int a m űsoradás többi részében. Az angol ét
fűm  iskolai rádió a szem léltetés és előzetes készülés biztosítására ügyes ká
füzetekben adja ki az előadások vázlatát, ió fénykép felvételekkel és rajzok-
kal, valam int a tanulóknak szóló m unkáltató utasításokkal. Lényegük-
ben az iskolai rádió kis tankönyvecskéi ezek a füzetek, m elyeket m inden
tanuló m egvehet filléres árakon. (Az angolok igen jó fényezett p ap íron
m egjelenő füzete p éldául m indössze húsz fillér.)

E füzetes rendszert m ás országok is utánoztak. Ném ely országban,
így az angoloknál is külön iskolai rádiójuk van a falusi iskoláknak, külön a
városi iskoláknak. Jól kidolgozott volt m ár a húszas évek végén a ném et
iskolai rádió, ez adott először a világrádióban oktató hangjátékokat
(Lehrsp iel), m elyek szám os európ ai rádióban követésre találtak. Az
iskolai rádió nagy kára, hogy a fokozott világnézeti és p olitikai nevelés
ezeket az oktatójátékokat elsodorta, illetőleg m ás m űfajokká alakította.
Végigm ehetnénk a többi ország iskolai rádióinak jellegzetességein is, de
ezek helyett tanulságosabbnak véljük azoknak a tárgyköröknek a felsoro-
lását, m elyek m ásfélévtizedes m egfigyelésünk szerint az iskolai rádiók
legtöbb és legsikeresebb anyagát teszik. Ezek nagyjában a következők.
Nyelvi tárgyakból a hangtani sajátosságok, nyelvjárásismertetések,

helyes és szép szóejtés, választékos beszédformák, mintaszavalatok, jó hang-
súlyozás, idegennyelvi kiejtés, az idegen nyelvek gyakorlati érzékeltetése kül-
földi országok rádióiból.

Föld- és néprajzból a hallgató saját népe meg az idegen népek élete
hangokban (beszéd, dalok, hangszerek, zene).

Történelemből történelmi hangképsorok és hangjátékok, híres emberek
beszédeinek felvételei, nagy történelmi jellegű események felvételei.
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Term észettudom ányi és m űszaki tárgyakból stilizált és valóságos
rip ortok laboratórium okból, kísérleti telep ekről, érdekes ip ari, m ezőgazda-
sági, kereskedelm i és közlekedési üzem ekből. (Ezeknél a hangjátékszerű
m egírás tap asztalatunk szerint jobb a valóságos közvetítésnél, a hangjáték-,
helyesebben oktatójátékszerű feldolgozás ugyanis didaktika tekintetében
össze sem  hasonlítható az egyenes helyszíni közvetítéssel; a helyszínen m eg-
szólaltatott szakem berek ugyanis nem  tudnak gyereknek érthetőn beszélni,
m egszokott szakkifejezéseiket használják lép ten-nyom on.)

A sp ort- és játékm űsorok igen nép szerűek. Különféle játékok m eg-
tanítása gyakorlati úton hálás feladat. Sp ortem berek m egszólaltatása gyer-
m ekek által szintén kedvelt m űsorszám .

Honvédelm i ism ereteket segít elő a katonaéletből, katonai intézm ények-
ből való helyszíni közvetítés, katonáknak fiúkkal történő beszélgetése, a had-
történelm i hangkép sor, a hadigép ek hangjainak bem utatása.

Fontosak a gyerm ekgondozásra vonatkozó szociálp olitikai rip ortok és
m egbeszélések.

A rádió hangintézm ény s ezért az iskolai rádió egyik legjutalm azóbb
m űködési része az ének- és zeneoktatás. Ezt is hangjáték-, vagy legalábbis
hangkép sorszerűen legcélszerűbb m egoldani. Kiváló és felette hatásos zene-
történeti és hangszerism ertetési oktatójátékokat adtak eddig gyerm ekelőadá-
sok keretében a különböző rádiók.

Sok helyütt kísérleteztek klasszikus drám ák részleteinek az iskolai
rádióban való előadásaival s ezekhez m egfelelő m agyarázatokat is fűztek.
A vállalkozás nem  vált be úgy, m int eredetileg gondolták. Magyarázata az,
hogy a 15—18 éves tanulók m ár nem  érdeklődnek annyira az iskolai rádió
iránt, m int a kisebbek. Nekik a felnőttek m űsora kell.

A jó iskolarádió csaknem  m indig együttjár a rádió jó és sűrű gyerm ek-
délutánjaival. Az angol rádió p éldául m ég m a, a háború ötödik évében is
m indennap  ad negyven-negyvenötp erces gyerm ekdélutánt, noha három  p ár-
huzam os közép hullám hosszú m űsorából a m ásodikat teljesen az idegen-
nyelvű p rop agandának, a harm adik m űsort p edig a katonáknak szenteli.
A svéd rádió hetenként ötször tart gyerm ekm űsort, a svájci négyszer, a dán
rádió m indennap  és legkevesebb félórás időtartam m al. Egyetem es európ ai
tap asztalat szerint legalább ötféle m űsorfajtának kell lennie az ilyen délutáni
gyerm ek- és ifjúsági m űsorban, hogy a kellő változatosság és fejlődés biztosít-
ható legyen.

érdekességül m egem lítjük, hogy ném ely országban az iskolai rádió idő-
p ontja a tanítási idő végére, 13 órára esik, vagy a koraesti órákra. Általános-
ságban azonban 10 óra körül van.

KILIAN ZOLTÁN



KÜLPOLITIKAI SZEMLE
Az orosz offenzíva. — Német rendszabályok Európában. — A balkáni politika. —

Európa, a Szovjet és a lengyel kérdés.

A Z ÖTÖDIK HÁBORÚS ÉV kezdetén m int alakul Európ a és a világ
jövendő sorsa? Erre nem  feleltek a különböző állam férfiak nyilat-
kozatai. Mind csak a közvetlen, holnap i háborús szükségleteket

em legették. Roosevelt kongresszusi üzenete ép p en úgy a háborús erőfeszítés
fokozásáról beszélt, m int Hitler újévi beszéde, m int Göbbels és a többi
ném et vezetők szavai, m elyek m ind-m ind a háborús kitartást em legették.
A háború közvetlen céljai és szükségletei egészen elfedik a horizontot s bár
úgy hírlik, hogy a teheráni konferencián, illetve a vele kap csolatos m eg-
beszéléseken — így m ondotta Roosevelt — fontos előkészületi rendsza-
bályokat és alap vonalakat fektettek le, a nép ek m indebből m ég sem m it
sem  éreznek.

Az új év m indenesetre a teheráni konferencia és a kairói tárgyalások,
valam int a m oszkvai szovjet-csehszlovák szerződés jegyében kezdődött el.
Hatásukra legéberebben Ném etország ügyel, m ely vezetői kijelentései
szerint felkészült m inden eshetőségre, hogy m egfelelő m ódon fogadhassa
a tavaszra egészen nyíltan em legetett nyugati inváziót. Rom m el tábornagy
m ostanában Észak-Európ ában járt, m egszem lélte az északfranciaországi
és dániai erődítési rendszert. A közvetlen európ ai szükségletek, az új európ ai
rend védelm e áll m ost a ném et p olitikai szem lélet előterében. Azért term é-
szetesen élénken figyelnek Ném etországban a világp olitika és a világháború
egyéb esem ényeire is. Így nagy érdeklődéssel kísérik Jap án háborús
p olitikáját. A kairói konferencia m indenesetre változást ígért a Jap án
ellen követett taktikában. A nyugati szövetségesek eddig azt a m ódszert
követték, hogy m ajd csak az európ ai háború lezajlása után fordulnak
Jap án ellen. Am erikában azonban az európ ai háborúban való részvételt
szoros kap csolatba hozták — m ár csak Churchill agitációjának hatására is —
a Jap án elleni fellép éssel. A kairói konferencia azonnali erőkifejtést helyezett
kilátásba a nagykeletázsiai területen. A nyugati p olitika nem  tévesztheti
szem  elől Jap án nagy háborús és ip ari kap acitását. Bárm ennyire fejlődött
is légyen a keletázsiai területen a nyugati hadviselés ügye, Jap án óriási
nyersanyagforrásokkal rendelkezik s hadiflottájával egyetem ben ép p en
m ostanában ép ítette ki hatalm as m éretűvé kereskedelm i flottáját, m eg-
szervezve Sziám , Hátsó-India, Burm a élelm iszerip arát, nyersanyag-
term elését stb., úgyhogy m indenném ű halogatás csak újabb fejlődés lehető-
ségeit jelenti Jap án szám ára, m elyet különben is kitűnően véd a rop p ant
távolság, hiszen a keletázsiai szigetvilág elkülönül az európ ai és am erikai
hatalm i szféráktól. Azt sem  feledhették a nyugati állam férfiak, hogy külön-
böző utakon át a jap án ip ari term elés nagy segítségére jött Ném etországnak;
bár ez a helyzet az Azóri-szigetek angolszász m egszállása óta lényegesen
m egváltozott.

Az európ ai külp olitikát is a közvetlen inváziós előkészületek foglalják
le, m elyekkel Ném etország őszintén le is szám olt. Rom m el északi szem le-
útja ép p en úgy ezt a célt szolgálja, m int az a ném et fellép és, m ely erélyes
rendszabályokkal m indenütt tisztázni igyekszik a belp olitikai helyzetet.
A ném et p olitika élénken ügyel a nyugati állam ok helyzetére, am i különösen
fontos ebben az időszakban, m időn Ném etország változatlan eréllyel tart
ki európ ai p ozícióinak őrzésében. Vegyük sorra ezeket a rendszabályokat,
m elyek m ind az Európ a-erőd védelm ét szolgálják s a belső rend fenn-
tartásával m inden külső befolyásnak, valam int belülről tám adt m ásfelé
irányuló akciónak és rokonszenvnek elejét veszik.
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Legelőbb is itt van Franciaország, ahol Laval p olitikája változatlan
gonddal és figyelem m el áll a ném etek oldalán. Laval és Pétain hajdani
ellentétei m ost teljesen elsim ultak, s m iközben a ném et hadvezetés, m eg-
szálló hatóságok s az újra akcióba lép ett Abetz nagykövet rokonszenvvel
kísérik Laval erőfeszítéseit, Pétainről és annak környezetéről a hangsúly
egészen átterelődött Lavalra. Em lékezetes, hogy decem ber 13-án Pétain
beszédet akart intézni Franciaországhoz, m elyben halála esetére az állam fői
és korm ányhatalm at újra a nem zetgyűlés kezébe teszi le, m elytől azt az
összeom láskor nyerte. Ez a terv ellene m ondott volna a Laval utódlását
elhatározó rendelkezéseknek, valam int az eddigi iránynak és a Ném et-
országgal való viszony term észetének. A beszéd m egtartására nem  is került
sor, m ert a ném et vezéri főhadiszállás ép p en úgy felfigyelt erre a tervre,
m int ahogy Laval sem  helyeselhette az erők ilyennem ű elm ozdítását.
A francia állam fő előtt m egjelent Abetz nagykövet s átnyújtotta neki
Ribbentrop  külügym iniszter kérdőívét, m ajd m egnyugtató választ kért,
m elyet m eg is kap ott. Azóta tehát a Laval-féle rendszer változatlanul
folytatja m űködését, m íg Pétain felé keserű szem rehányásokat küldenek
az elm últ rendszer barátai: m iért lett egyszerre ily híve a törvényességnek
és jogfolytonosságnak, m ennyiben és m iként uralkodik m a Franciaországban
a jog, a m egyei p refektusok m ennyiben tartják m agukat a jog előírásaihoz?
A régi rendszer em berei tehát a francia jogállam  folytonosságát idézik
Pétain ellen; hiszen a m arsall jobboldali környezete (Maurras és az Action
Frangaise hívei stb.) az állam  bel- és külp olitikai válságát sietve felhasz-
nálták, hogy a ném et nem zeti szocializm us győzelm ének idején egészen
átalakítsák a francia társadalm at, állam i szervezetet, közgondolkodást.
Ez ugyan m ég nem  feltétlenül Laval tűzön-vizen keresztül ném etbarát
kollaboracionizm usa, m ely m ost szívesen tesz előkészületeket az invázió
ellen Ném etország oldalán. Pétain konzervatív nem zeti irányzata azonban
nem  érhetett el eredm ényt, oly erővel hódított teret az a szélsőbaloldali
„attentizm us“. Laval legfőbb gondja e viszonyok közt, hogy egyetértsen
a ném et p olitikával és m egfékezze a m erényletek, atrocitások egyre erősebb
elharap ózását. Azonban a francia állam i ap p arátus erre önm agában gyenge,
ezért siet segítségére a ném et SS és titkos állam rendőrség, m ely m indenütt
elejét veszi a nem kívánatos jelenségeknek. A ném et vezetés figyelm ét
különösen m agukra vonták a francia egyetem ek és a fiatalság m ozgalm ai,
m elyeket Laval sem  szenvedhet. Legutóbb a clerm ont-ferrandi egyetem
m egrendszabályozására került sor, m ivel az ifjúság és tanári kar keretében
ily nem kívánatos jelenségeket észleltek. Ezek az intézkedések egyben a
strassburgi egyetem nek is szóltak, m ely Clerm ont-Ferrand vendégszeretetét
élvezi. Az ifjúságot és a tanári kart rendőri eljárásnak vetették alá, részle-
tesen m egvizsgálták, m ely alkalom m al egy p rofesszor életét is vesztette
és a francia hatóságok nem  kép viseltették m agukat a tem etésen, Pétain is
utólag küldött koszorút. Hasonló rendszabályokra volt szükség a Clerm ont-
Ferrand-ban időző strassburgi evangélikus teológiai fakultás egyes taná-
raival szem ben is.

Északon ugyanilyen esem ények történtek. Oslóban is fegyveres
erősítések jelentek m eg az egyetem i intézm ények körül és a több ezernyi
ifjúságot szem élyes igazoltatásnak és m otozásnak vetették alá; hasonló
m ódon jártak el a tanárokkal is. Az ifjúság jelentős részét Norvé-
giából Ném etországba akarták vinni őrizetbe. Az eset északon nagy
érdeklődést keltett, annyira, hogy a finn sajtó is izgatott hangon
foglalkozott vele. Svédország nem  m aradt a sajtóhangoknál, hanem  dip lo-
m áciai lép ést tett az oslói egyetem i tanárok és ifjúság érdekében Ribbentrop
külügym iniszternél, aki term észetesen energikusan elutasította a svéd
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beavatkozást; azonban később m égis bizonyos enyhülés következett be
a norvég egyetem i kérdésben, m ely szem m elláthatólag folytatása annak
a belső válságnak és sok változásnak, m ely a m egszállás óta Norvégia
életében beállott, em lékezzünk csak vissza a norvég p rotestantizm us és
Quisling nem zeti korm ányának élénk vitáira. Ném etország ez esetben is
fellép ett, hogy elejét vegye a lelkészek, tanárok, diákok, szup erintendensek,
p resbiterek közt a liberális szellem  terjedésének.

Svédország közben m ind tevékenyebb m agatartást tanúsít, am i
legalább is ép p en oly érdekes jelensége a háború fejlődésének, m int az,
hogy Franco, a sp anyol állam  Caudilloja, feloszlatta a Falange-t és annak
fegyveres és világnézeti alakulatait; ilym ódon a sp anyol nem zeti forra-
dalom  határozott lép ésekre szánta el m agát a p olgáriasodás felé vezető
úton s m eg óhajtja m agának nyerni Európ a rokonszenvét; m ert hiszen
a Falange totalitárius-p retoriánus alakulat volt; így Sp anyolországban
voltakép p en m ár csak Franco hivatala az em léke a közelm últ nagyjelentő-
ségű esem ényeinek, Franco p edig p olgári orientációt keres. De térjünk
vissza m ost Svédországhoz, m ely a közelm últban több ízben tett dip lo-
m áciai lép éseket Ném etországban. Svédország a m aga körültekintő dip lo-
m áciájával nyilván legalább oly m értékben latolgatja a helyzet fejlődését,
m int ahogy a sp anyol Caudillo p olitikája is m egérzi a fejlem ényeket.
A svéd korm ánynak az oslói egyetem i ügyben tanúsított fellép ése nem  az
egyetlen dip lom áciai akció, m ely érdeklődésre tarthat szám ot. Am ellett,
hogy a svéd hadsereg állandó készenlétben áll, Svédország figyelem re-
m éltó dip lom áciai lép éseket is végez m ostanában. Az am erikai közvéle-
m ényben újra hallatszanak hangok, m elyek az északi állam szövetség
fontosságát em legetik s odatartozónak jellem zik Finnországot is, noha
az jelenleg a ném et hadviselést szolgálja. Ugyanekkor a svéd dip lom ácia
újra felveszi a különféle em igráns korm ányokkal a kap csolatot. Eddig
az volt a svéd állásp ont, hogy a háború idején nem  újítják m eg a ném et
m egszállás elől elm enekült korm ányok m elletti követségeket, am inthogy
ugyanez volt a helyzet az illető korm ányok stockholm i követségeivel is.
Most azonban újra sor kerülhetett a görög, jugoszláv, csehszlovák stb.
korm ányokkal való viszony elm élyítésére. Ennek bevezetője volt, hogy
Svédország új követet küldött az em igráns norvég királyhoz és annak
korm ányához. Itt nagyon figyelem rem éltó az a körülm ény, hogy m icsoda
érdeklődéssel és rokonszenvvel figyeli Svédország a szom széd északi
országok dolgait, különösen Norvégiát. Ne feledjük el, hogy az 1900-as
évek elején bekövetkezett svéd-norvég szakadás soká hidegséggel töl-
tötte el a két rokonnép  szívét; de észak fejlett p olgári viszonyai közt ham ar
behegedtek a sebek s az em beri szolidaritás elejét vette m inden állam -
jogi, irredenta, im p erialista p olitikának. Svédország a m aga nagy hum ani-
tárius hivatásával m a az északi országok élén halad s m inden alkalom m al
kinyilatkoztatja Norvégia iránti testvéri érzelm eit, m egünnep li a norvég
nem zeti ünnep eket s ahol csak lehet, segít a testvér nem zeten.

Svédország hasonló m agatartást követett az elm últ hónap okban
Dániával szem ben is, fellép ett a dán zsidók érdekében, m érsékelni igye-
kezett a Dánia válsága következtében beállott rendszabályok erejét és
szigorát, am ennyiben ez egyáltalában dip lom áciai és baráti úton lehet-
séges volt. Ném etországban ezért bizonyos idegenkedéssel s jogos sértő-
déssel tekintenek Svédországra, m ely így nem  egyszer beavatkozik a ném et
belügyekbe, s efölötti kelletlen érzésüket a ném etek nem  is titkolják.
Ném et részről a dán kérdésben különben arra hivatkoznak, hogy ez a
hajdan oly szelíd és békés ország a forrongás stádium ában él, állandó
gyilkosságok, robbantások, szabotázsakciók bénítják a ném et közrendet
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és a p acifikáció m űvét. Ennek m egfelelően a ném et eljárás is kem ény és
határozott, hiszen Dánia az Európ a-erőd igen veszélyeztetett p ontján
fekszik.

Az Európ a-erőd biztosítására szolgálnak a balkáni rendszabályok is.
Ném etország újabban m ind jelentősebb érdekeltséget vállal a Balkán
ügyeiben, hiszen nem  lehetetlen, hogy az olaszországi fejlem ények során
bekövetkezhet a Balkán valam ely p ontján is ném ely inváziós előkészület.
De szükségük van-e a nyugati szövetségeseknek balkáni invázióra? Két-
ségtelen, hogy a bolgár vezetőrétegek, közigazgatás, dinasztia, katonaság
határozott állást foglaltak el Ném etország m ellett, m ely Rom ánia m ellett
nagy súlyt helyez az első vonalban fekvő Bulgária m agatartására. Bulgária
egyébként nem  áll hadban a Szovjetúnióval és innét erednek azok a kom -
binációk, tervek, m elyek a bolgár helyzetnek szovjet részről való fel-
göngyölítésére vonatkoznak. Mindenesetre Bulgária m ögöttes területe
a görögországi és a dodekanézoszi ném et erőknek; ezért érintették újabban
súlyosan Szófiát és véle a hajdani jugoszláv, m a bolgár Szkop ljét az angol-
am erikai légitám adások, m elyek arra utalnak: i. hogy Bulgária a közel-
keleti szövetséges erők sugarába esik és hogy 2. a nyugati szövetségesek
ezzel a fokozódó nyom ással bizonyos belp olitikai fejlem ények, változások
elérésére törekszenek. Bolgár hivatalos részről különben m ár eddig is
m egcáfolták a különféle p uccskísérletekről, belső nem zeti és szociális
forrongásokról terjesztett híreket. A Szovjetúnió is igen érdeklődik Bul-
gária iránt s ennek oka az, hogy ném i nehezteléssel figyelheti a szerbiai
fejlem ényeket. A belsőszerbiai állap otok, valam int a szerb nem zeti p olitika
konzervatív és dinasztikus m agatartása, m ely közben elég nehézséget
okoz a nyugati szövetségesek ügyének, igen kellem etlenül érinti a Szovjet-
úniót, m ely m indig szám ított a bolgár p arasztság és m ély rétegek szláv
érzelm eire, oroszbarát hangulatára és szociális m agatartására.

A Szovjetúnió, ha egyáltalában foglalkoznunk lehet ily feltételezé-
sekkel, kelet, tehát Bulgária felől ip arkodnék bizonyos m értékben hatni
a m ostani szerb p olitikára. A hajdani Jugoszlávia területén ugyanis két
hatalm as irány küzd egym ással. A Szovjetúnió rokonszenvét egyáltalában
nem  élvezi az a konzervatív, nem zeti és dinasztikus érzelm ű csop ort, m ely
Mihajlovics ezredes, m ajd tábornok vezetése alatt Belső-Szerbiában m űkö-
dik. Ez a felkelő csop ort halk kap csolatokat tart fenn Nedics tábornok
különben m érsékelten ném etbarát belgrádi társaságával és korm ányával:
m ert összekap csolja őket a közös szerb érdek, a konzervatív és nagyp araszti
ideológia, valam int végső fokon a Karagyorgyevics-dinasztiához fűződő
ősi kegyelet. A szerbiai konzervatív irányú felkelőkben tovább él a régi
szerb centralizm us, a jugoszláv állam egység em léke és vágya s a balkáni
fejlődést továbbra is régi jugoszláv irányban kép zelik. A londoni, illetve
m ost m ár székhelyét Kairóba áttevő jugoszláv em igráns korm ánynak
szerfölött kellem etlen ez az ügy, m ert m iközben term észetesen e korm ány
m indenben azonosítja m agát Mihajlovics m agatartásával, szerfölött
nehézzé teszi szám ára a helyzetet az, hogy az angolok a hadviselés érdeké-
ben igen m éltányolják Tito szocialista és részben kom m unista színezetű,
m indenkép p en p rogresszív irányú p artizánjainak m űködését és eredm é-
nyeit. Mihajlovics a nagyszerb ügyet, vagy legalább is a szerb nem zeti
összezárkózás érdekeit kép viseli s m ozgalm ában tovább él az a szerb
konzervatív, ortodox m agatartás, m ely annak idején hosszasan elzárkózott
a Szovjetúnióval való m inden érintkezéstől. A Szovjetúnió term észetesen
nem  feledi a szerb konzervatív és dinasztikus p olitika hajdani eljárását.
Ezek a hangulatok m ost újra feléledtek, m ert Mihajlovics erélyesen fel-
lép ett Tito p artizánjai ellen, velük szem ben üzenettel fordult a nyugati
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szövetségesekhez, őket kom m unistáknak és szedett-vedett nép ségnek
bélyegezte és bejelentette az ellenük való kím életlen hadviselést, hangoz-
tatván, hogy a szerb-délszláv nem zeti ellenállás m agva az ő tábora.

A kairói jugoszláv korm ány Mihajlovics m ellett áll, bár ugyanekkor
nyilván nagy hatást gyakorolhatott Péter király környezetére Tito kor-
m ányának dinasztiaellenes fellép ése is. Ez késztette nyilván arra az
ifjú em igráns szerb királyt, hogy felajánlja, hogy Jugoszláviába m egy,
átveszi az ellenállás vezetését, a szem benálló csop ortok főp arancsnok-
ságát és m egbékíti egym ással Tito és Mihajlovics csop ortjait. Mihajlovics
egyik nagy p anasza Titóék ellen, — am iben egyébként egyetért Nedics
korm ányának felfogásával is — hogy az egész Tito-féle ügy tulajdonkép p en
szocialista-kom m unista-p rogresszív színbe öltözött nagyhorvát kísérlet,
m ely ellene szegül a jugoszláv centralizm usnak, a nagyszerb vezetés alatti
délszláv egységnek és szep aratista-federalista célokat követ. Péter király
nyilván jövendő tervei érdekében cselekszik akkor, m ikor oly közvetítésre
határozza m agát, m ely ném ileg elkésettnek látszik Titóék radikális és
fedaralista m agatartásának láttán.

Most nézzük m eg, m i is Tito m ozgalm ának term észete? Titoról
kiderült, hogy nem  fiktív szem ély, hanem  igenis élő egyéniség: Josip
Broz-nak hívják, horvát em ber, zágrábi vasm unkás, aki fiatalon résztvett
a sp anyol p olgárháborúban és ott sok eredm ényt ért el, m ajd visszatért
Jugoszláviába, ahol tap asztalatait a szocialista m ozgalm akban használta
fel. Tito m ozgalm át és egyéniségét igen nagyra értékeli a Szovjetúnió
és nagyon dicsérő hangnem ben nyilatkozik róla az angol sajtó is, m int
a történeti órák hivatott em berétől. Tito m ozgalm a, igaz, nem  terjed ki
a történeti Szerbiára, m elynek belsejében Mihajlovics uralkodik. Ám
annál nagyobb tábora van a boszniai és szlavóniai szerbek között, vala-
m int a boszniai m oham edánok soraiban. A horvát p arasztp árt is figye-
lem m el kíséri tevékenységét, hiszen kihívta m aga ellen a Poglavnik Zágráb
környékére koncentrált korm ányzatának és a ném et m egszálló hatóságok-
nak haragját. Újabban ném et részről nagy eréllyel lép tek fel Titóék ellen
s ez az oka bizonyos m érvű visszaszorulásuknak. De közben a horvát
p arasztp árt szervezetei, m elyek annyira elzárkóztak a m agát m ost állam -
fővé konstruáló Poglavnikkal való koop erációtól, m indenütt Tito rendel-
kezésére bocsátották m agukat. ím e, egyszerre világos előttünk az ellen-
tét, m iért fordult oly élesen a nagyszerb állam eszm ét valló Mihajlovics
Titóék „nagyhorvát kísérlete“ ellen: Tito korm ányának jelentős része
horvát radikálisokból áll és oly szlavóniai és boszniai szerbekből, akik m ár
annak idején is — gondoljunk csak Pribicsevícs Szvetozárra, kinek öccse
ott áll m ost Tito oldalán —  ellene voltak a belgrádi centralizm usnak. Tito
p rogram m ja a m aga erőteljesen szocialisztikus és p arasztdem okrata világ-
nézeti bázisán felújítja a Radics—Pribicsevics-féle szerb-horvát dem okra-
tikus együttm űködés em lékét és egész szellem i örökét. E p rogram m  lényege
az a dem okrácia, m elyet a belgrádi udvar és korm ány oly bizalm atlanul
nézett. A szerb-horvát ellentét m élyén ott volt ez a feszültség: a horvátok
elsősorban dem okraták és federalisták voltak és ily alap on akartak m eg-
értést a szerbekkel; a horvát ügy m ellett p edig azok a boszniai és szlavó-
niai szerbek állottak (Pribicsevícs és társai), akik annak idején, 1918 előtt
a szerb-horvát koalícióban annyit küzdöttek Ausztria—Magyarország
ellen. Tito m ozgalm a tehát m ásként gondolkozik a jugoszláv kérdésről,
m int Mihajlovics zárkózott szerb nem zeti csop ortja. Titóék hadviselésük-
ben és világnézeti és külp olitikájukban érvényesítik a Balkán bércei közt
a sp anyol p olgárháború tanulságait, ugyanekkor p edig felidézik a szerb-
horvát dem okrácia szellem ét. Ezért nézik bizalm atlanul a kairói em igráns
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korm ányt, m ert tartanák tőle, hogy ennek hivatalnoki és katonai köreiben
m ég tovább él Sándor király diktatúrájának öröksége és p rogram m ja.
Sándor király eszm ényeivel szem ben Tito és a m ellé csop ortosuló szerb
és horvát radikálisok és p rogresszívek a teljes jugoszláv federáció, nép ek
testvéri szövetsége alap ján állanak. Miközben a kisp arasztság jogait hir-
detik, hirdetik egyben az egyes délszláv nép ek és területek teljes egyen-
jogúságát és önkorm ányzatát, m elyet a belgrádi konzervatív p olitika, az
orosz cárizm us autokrata gondolatainak örököseként, sohsem  akart elis-
m erni. Tito és p olitikai tanácsadója, a horvát p arasztp árti radikális, Ivó
Rybar úgy kép zelik el a jövendő Jugoszláviát, hogy az hat nem zet szövet-
ségéből és önkorm ányzatából alakul: szerb, horvát, szlovén, m acedón,
m ontenegrói és m uzulm án önkorm ányzatból. Ez a p rogram m , m elyet
jellegzetesen horvátnak és jellegzetesen szocialisztikusnak tartanak Mihaj-
lovics táborában, nyilván nagyban hozzájárult Tito m ozgalm ának eredm é-
nyeihez. Tito m ellé csop ortosultak term észetesen a Mihajloviccsal annyira
szem benálló szerb kom m unisták is, akik azonban a valóságban csup án
egy része a m ozgalom nak s korántsem  jellem zik annyira összetételét, m int
azt külföldön egyesek hiszik.

A Balkánról vessünk egy p illantást Olaszország felé. Most nem  az
új fasiszta p árt északolaszországí korm ányzatáról beszélünk, m ert az
szorosan része m a a ném et p olitikának. Nem  időzhetünk a veronai nagy
p ernél sem , m elynek eredm ényeként január közep én kivégezték Cianót,
De Bonót és m ég három  társukat, akik annak idején a fasiszta nagy-
tanácsban a Mussolini elleni akciót m egszervezték. Nem  foglalkozhatunk
a Mussolini állap otáról elterjesztett és cáfolt hírekkel s ugyanígy nem
részletezhetjük a neofasizm us keretében észlelhető árnyalati különbsé-
geket, Farinacci és Pavolini irányának eltéréseit. Pavolini, aki m a tény-
legesen vezeti a fasizm ust, a szigorú legalitás em bere s m a kiváltkép p en
a dugárukereskedelem , a feketekereskedés m egfékezésével foglalkozik.
Farinacci nála erőteljesebben és következetesebben hangsúlyozza a fasiszta
alap elveket, valam int a Badoglio-p uccs bűnösei elleni bosszú, az egész
olasz élet szigorú felülvizsgálatának követelm ényeit, azonban bizonyos
m egértést tanúsít szociális okokból s a rendszer érdekében —  a m un-
kásság ülősztrájkjai, a feketekereskedés iránt: azt m ondja, nem  lesz fekete-
kereskedés, ha jól ellátják az em bereket; nem  sztrájkol a m unkásság, ha
létét m egfelelően biztosítják, stb. Közben az olasz városokban gondos
vizsgálatok és razziák során az utcán m egállítják és az újjászervezett m ilí-
ciába való jelentkezésre késztetik a rendőrségek és p refektúrák közbejöt-
tével a 17—30 év közti fiatalem bereket, akik netalán m ég nem  tagjai a
fasiszta organizációknak.

Az olasz hadihelyzetet sem  részletezhetjük m ost: ez nem  is fel-
adatunk. Az angolszász előretörés nagy terep nehézségek közep ette vonul
Róm a felé. Minket m ost elsősorban a dél- és közép olaszországi p olitika
állap ota érdekel. Itt két irány küzd egym ással. Viktor Em m ánuel és Ba-
doglio szám ítanak az angolszászok m egértésére. Az angolszász hivatalos
és katonai állásp ont az, hogy p olitikai változásokkal nem  bonyolíthatják
m ost a helyzetet. A radikálisok és köztársaságiak azonnali állam form a-
és korm ányváltozást akarnak; de a m egszálló hatóságok ellene szegülnek
az ily kísérleteknek és fellép nek m ég Benedetto Croce vagy Carlo Sforza
gróf ellen is, akikre p edig nyugaton oly tisztelettel tekintenek. Az angol-
am erikai m egszálló hatóságok állásp ontja az, hogy korm ányváltozásról,
az állam form a fölötti döntésről csak akkor lehet szó, ha m ajd Badoglio
és a szövetségesek Róm a birtokában lesznek, illetve m ég inkább, ha m ajd
az északolaszországi m űvelt nép esség, a nagy ip ari és kereskedővárosok
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lakossága is kinyilváníthatja akaratát. Tehát a m egszálló hatóságok elvetik
az olyan m egnyilatkozásokat, m elyek azonnali fordulatot és belp olitikai
átalakulást követelnek. Croce itt áthidaló állásp ontot foglal el: fenn-
tartaná a Savoyai-ház királyságát, m ert ez nagy nem zeti örökség birto-
kosa, de lem ondatná a királyt és a trónörököst, m int akik résztvettek a
fasizm usban és a trónörökös kisfiára ruházná a királyi hatalm at. £ terve
érdekében Croce ism ételten szózattal fordult a nyugati állam okhoz, m íg
Sforza gróf a teljes dem okratizálódás és a köztársaság rögtöni kikiáltásá-
nak híve. Ebből a nézeteltérésből term észetesen bizonyos feszültségek
tám adnak a szövetséges m egszálló hatóságok és az olasz p rogresszív p ártok
között. Úgylátszik, Badoglio tábornagynak sikerült egyelőre a király és
a m aga oldalára hajlítania az angol-am erikai hadvezetést, m ely elé m ost
az az óriási feladat is tornyosul, hogy élelem m el lássál el a borzasztó
nyom orba került délolasz és szicíliai szegény nép et.

Ha Olaszországban soká lanyhán m űködött is a nyugati hatalm ak
offenzívája, m ely erős ném et védelem re talált, annál jobban m egélénkült
az orosz front. A ném et védelem  ép p en oly kem ényen állja az orosz roha-
m ot, m int am ilyen elszántság és bosszúvágy jellem zi Göbbels m iniszter
lelkesítő szavai szerint az angolszász bom bázások ism ételt hatásaival
sújtott ném et városok p olgári lakosságát. Az orosz offenzíva e tendenciája
újra felvetette a lengyel kérdést, a lengyel-orosz viszony p roblém áját,
m ely nem csak világszem léleti és társadalm i p roblém a, de egyben a két
nép , a két ország határainak kérdése is.

Em lékezetes, hogy a lengyel korm ány kitartott Lengyelország
1939-es határai m ellett, m elyek egyébként nagyjából m egfeleltek a törté-
nelm i lengyel gondolatnak $ ilym ódon szám os ukrán és fehérorosz kisebb-
séget is m agukba foglaltak, hiszen a történeti Lengyelország századokon át
uralkodott e területeken. Az 1939-es határok különben nem  voltak azono-
sak azokkal a határokkal, m elyeket a békekonferencia javasolt Lengyel-
országnak; a m ost vitatott határvonal az 1920-as lengyel-szovjetorosz
háború eredm énye volt, m ikor Lengyelország sikerrel használta ki a
Szovjetúnió szorult helyzetét. Egy időben a lengyel-szovjetorosz érdekek
e területek tekintetében nem  is keresztezték egym ást: Oroszországnak is
érdeke volt, hogy a lengyel határokon belül m egfékezzék a lobogó ukrán
nacionalizm ust, m elynek p olgári-p araszti-nacionalista iránya nem  felelt
m eg a Szovjetúnió társadalm i és nép i gondolkozásának. Az 1939-es ném et-
szovjet-orosz m egegyezés alkalm ával Oroszország birtokába jutott e terü-
leteknek s rajtuk sikerült gyökeresen m egoldania az ukrán társadalm i
p roblém át, am ennyiben véget vetett az ukrán kisp olgári nacionalizm us-
nak. Ugyanekkor azonban a Szovjetúnió az ukrán és fehérorosz nép i
elvet alkalm azta, hiszen a Szovjetúnió szocialista alkotm ány a legtágabb
lehetőségeket biztosítja a kom m unista-szocialista társadalm i gondolat
érdekében az etnográfiai területek és nép ességük nyelvének és m űvelődési
kibontakozásának — m ár am i m agát a nép  közvetlen m űveltségét s nem
a közép osztályi rétegek ideológiáját illeti. Ily értelem ben p ártolja a Szovjet-
únió az ukrán, fehérorosz, stb. nép költészetet és nép ies m űvelődést, m iköz-
ben viszont élesen ellene van a burzsoá jellegű ukrán kisp olgári naciona-
lizm usnak. A lengyel korm ány Londonban kitartott a lengyel történeti
elv m ellett; ugyanekkor viszont a Szovjetúnió az ukrán nép i elvre és arra
hivatkozott, hogy hiszen 1939-ben e területek nép szavazás révén jutottak
a Szovjetúnió birtokába, m ely p ersze az 6 ellenőrzése alatt folyt le.

A Szovjetúnió különben idegenkedve figyelte a londoni lengyel kor-
m ány különféle p olitikai lép éseit s óva intette a lengyeleket az em igráns
korm ány reakciósnak m ondott konzervatív elem eitől. A szovjet állásp ont
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hangoztatta, hogy erős és biztonságos Lengyelországot akar, de ennek
a Lengyelországnak egyfelől dem okratikus jellegűnek kell lennie, m ásfelől
p edig nem  szabad az etnográfiai határon túl terjednie; Lengyelországnak
egyébként nyugaton kellene kárp ótlást találnia. Az angol felfogás sem
idegenkedett ettől a m egoldási form ától s a lengyel nézetek is nagyjában
egyetértenek a ném et területek rovására nyerendő kárp ótlás kérdésében:
hiszen Kelet-Poroszország és Szilézia szintén a történeti lengyel gondolat
vonzásába estek hajdan, m íg a ném et kolonizáció ott m ás nép rajzi hely·
zetet nem  terem tett.

Miközben az orosz offenzíva nyugati tendenciát öltött, egyre aktuáli·
sabb lett a lengyel kérdés, am it az is bizonyít, hogy a londoni korm ány
rádión felszólította a lengyel lakosságot, hogy a szovjetorosz katonaságot
tám ogassa és külön m egbízottat küldött Lengyelországba a forradalm i
m ozgalom  felélesztésére. Mindez azonban m ég nem  jelentett változást
az orosz-lengyel viszonyban, hiszen az orosz nézetekkel szem ben a lengye-
lek a következő felfogást vallották: ha a nyugati szövetségesek és velük
együtt a Szovjetunió is sem m isnek nyilvánította a m üncheni p olitika
összes ném et eredm ényeit, a Szovjetúnió sem  vallhatja tovább m agáénak
azt a területet, m elyet a ném etekkel való m egegyezés juttatott neki, követ-
kezéskép p en Lengyelország eszm ei és reális integritását nem  érinthetik
az 1939-es változások. Az angol és am erikai közvélem ényt bizonyos fokig
idegesítette a lengyel állásp ont változtatlansága, különösen azóta, hogy
Benes orosz-csehszlovák szerződése igen fontos helyzetet terem tett.
A csehszlovák korm ány úgy értelm ezi a Szovjetúnióval kötött szerződést,
hogy abban Lengyelországnak is helye lehet; lengyel részről azonban
tartózkodást m utattak addig, m íg a szovjet-lengyel viszony nem  rendező-
dött. Sokan tudni vélték, hogy Am erika rosszalja a m eglep etésszerűen
ható csehszlovák-orosz p aktum ot; ugyanekkor azonban Anglia reál-
p olitikai szám ítással m ár e szerződés lehetőségei szerint gondolkozik.

Ily viszonyok közt tette közzé a Szovjetúnió január közep én azt az
állásp ontját, m elyben részletezi a lengyel-orosz viszonyra vonatkozó néze-
teit és a m egoldásnak szám ára lehető m ódjait. Az orosz felfogás szám ol az
ukrán és fehérorosz nép rajzi elvvel s nyugatra kívánja kárp ótolni Lengyel-
országot. Ugyanekkor azonban a Curzon-vonal, vagyis az 1920 előtt
Lengyelországnak javasolt keleti határok állásp ontját fogadja el, bizonyos
korrekciókkal Lengyelország, illetve az ukrán területbe sokszor m élyen
belenyúló lengyel kisebbségek javára, vagyis így Lem berg is Lengyel-
országhoz kerülne — a város m aga erős ukrán nacionalista közép p ont volt,
de vidéke erősen lengyel jellegű. A Szovjetúnió javaslatában benne van
term észetesen a dem okratikus Lengyelország követelm énye, valam int az
az óhaj, hogy a londoni korm ányban bizonyos dem oktratikus változások
m enjenek végbe. Ügy hírlik, hogy ily értelem ben változás is készül a len-
gyel p olitikában; Mikolajczyk m iniszterelnök szem élye talán m ég rokon-
szenvesebb Moszkvában, m int Sikorskí egyénisége volt; holott m ár
Sikorski dem okratikus szándékait is m éltányolták és az orosz p olitika
a tragikus halált halt tábornok, Pilsudski és csop ortja hajdani nagy ellen-
felének szándékait m indig élesen el tudta választani egyéb csop ortok véle-
m ényeitől. A. lengyel kérdésben m ég további fejlem ények várhatók.
Szem lénk zártakor olvassuk a hírt, m ely szerint a lengyel korm ány fel-
kérte Angliát és Am erikát a közvetítésre és oly m egoldási m ódra gondol,
hogy a közvetlen orosz-lengyel tárgyalásokat elsősorban a két angolszász
hatalom  segítse elő. Am inthogy a csehszlovák-orosz p aktum m al kap csolat-
ban is az a felfogás alakult ki, hogy Lengyelországnak hasonló intim
szerződést kellene kötnie Angliával s m ajd ennek birtokában bocsátkozzék
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aztán a csehszlovák javaslat m érlegelésébe. Hírek szerint Angliában és
Am erikában rokonszenvvel fogadták a lengyel választ, m elynek előkészí-
tésében Edennek nagy része lehetett. Viszont m ásfelől Moszkva tudom á-
sára hozta a világnak, hogy m ivel az em igráns lengyel korm ány nem  fo-
gadta el ajánlatát, további tárgyalásokra vele nem  hajlandó, sőt ez alkalom -
y m ai újra szem ére hányta a katyni töm egsír körül tett lép éseit, m int szov-
jetellenes p olitikájának jeleit. A tárgyalások tehát ezzel újra m egszakadtak
az oroszok és a londoni lengyelek között.

Az ügynek m ég valószínűleg igen súlyos nem zetközi következm ényei
lesznek.

GOGOLÁK LAJOS

JASSZNYELV ÉS PURIZMUS

A  NYELVHELYESSÉGI kérdések m a időszerűek. Nem csak az Akadém ia
nyelvm űvelő folyóirata, a Magyarosan örvend m eglep ő nép szerű-
ségnek és olvasottságnak, hanem  szakm ai folyóiratok és nap ilap ok

sűrűn engedik át a m ai kévés p ap írú világban is hasábjaikat nyelvtiszta-
sággal foglalkozó m egbeszéléseknek, sőt a rádió, ha saját gyakorlatában
nem  szegődött is a m ozgalom  gyakorlati hívei közé (sőt!), legalább
időről-időre helyet ad egy-egy oly felolvasásnak, m ely hibás nyelvi fordu-
latok javítását célozza. Valószínű, hogy e nép szerűség előidézésében
részük van azoknak a végzettől terhes, nehéz időknek, m elyeket a m agyar-
ság m ár esztendők óta él, hiszen m inél szorongatottabb a nem zet sorsa,
annál inkább érzi m indenki szinte ösztönszerűleg, de sokszor tudatára
is ébredve, hogy a nyelv a legfinom abb s egyszersm ind a legerősebb
kap ocs, m ely a szétágazó ap ró érdekekből szertezilált nép et összefogja,
egységbe szorítja és kifelé is töm örebbé, ellenállóbbá teszi. Valóban
„erős várunk a nyelv“, m elyben m ost is m enedéket keresünk, ép ítjük,
tatarozzuk, hogy szilárdabb, viharállóbb legyen. Valahányszor a lét és
nem lét határm esgyéire került a m agyarság, m indig föllángolt, ösztönösen
vagy tudatosan, a nyelv féltő szeretete, erősítésének, izm osításának gondja.
A m ohácsi vész után válik a nyelv irodalm i eszközzé s lesz egy egész
nem zet szellem i életének hordozója, a herderi jóslat ideje táján p edig
a veszélyre önm aga is ráébredt m agyarság egy világszerte p áratlanul álló
m ozgalom m al, a nyelvújítással védi ki a fenyegető igék valóra válását,
m egm entve nyelvünket m ind az elp óriasodástól m ind az idegenszerűvé
korcsosulástól. Érthető, hogy a m agyar közönség m a újból m inden ideg-
rostjában érzi a nyelvi kérdések fontosságát. S ha nem  feledkezünk m eg
e rejtett indítékokról, azt is m egérthetjük, hogy általában a nyelv sorsa
iránt való érdeklődés főleg a nyelv eredeti, m agyaros szellem ének és jelle-
gének m egőrzését és m egszilárdítását áhítja, azaz tisztogatást, idegen
elem ek kiirtását, hogy a nyelv kem ény ötvözetét sem m i idegen salak ne
gyöngítse. Élettel teljes, p ezsgő m ozgalom  egyhangú nem  lehet, term é-
szetes tehát, hogy ellenkező hangok is m egszólaltak, nem csak egy-egy
tudákos laikus, de író és esztéta is akadt, aki szót em elt a túlzó p urizm us
ellen (p ersze gyakran az ellenkező végletbe esve), általában azonban
közönségünk zöm e a szellem ében hagyom ányos, anyagában m agyar,
idegenszerűségektől m entes nyelvet tartja eszm ényének.
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Sajnos azonban m űvelt közönségünk nyelvi öntudata fölötte hiányos.
Idegen nyelveket és idegen nyelvtanokat sokszor igen tudatos alap ossággal
ism erünk, saját nyelvünket azonban csak ösztönszerűleg beszéljük, sőt
írjuk, p edig ezt az anyanyelvi ösztönünket ép p en idegen nyelvi tudásunk
alap osan m egingatta. E tudatos m agyar nyelvism eret hiánya közép -
iskolánk bűne — (nem  a tanárságé!) — A m agyar közép iskolában ugyanis,
hol im m ár kézügyességi tantárgyak is helyet kap nak és a test kip allérozása
oly hosszú órákon át folyik, a m agyar nyelv heti 3—4 órában tengődik,
de ezeken a gyér órákon a szegény tanárnak irodalm at, irodalom történetet,
stilisztikát, retorikát, p oétikát, esztétikai alap ism ereteket kell tanítania,
a m agyar nyelvtantól a m agyar tanuló azonban gyakorlatilag m ár a III.
osztályban elbúcsúzik, m agyar nyelvtörténettel p edig úgyszólván sohasem
találkozik. (Ez az oka egyebek közt annak is, hogy a délibábos nyerész-
kedők hada nálunk oly szám os). Honnan m erítsen hát a m űvelt m agyar
em ber tudatos nyelvism eretet ilyen előzm ények után? Fájó sóvárgással
em legetjük a franciák nagy nyelvi m űveltségét, de ott nem  heti 3—4
órát fordítanak a francia nyelvre ...

E m agyarnyelvi tudás hiánya okozza, hogy érdeklődő és értelm es
közönségünk elsősorban, sőt szinte kizárólag a m égis csak kevésbbé
veszélyes idegen szavak kiirtásában látja a m agyar nyelv tisztaságának
feltételét, és nem  veszi észre, nem  érzékeli az idegenszerű szerkezetek
m eghonosodásában rejlő jóval súlyosabb veszélyt, holott ez a nyelvet
szellem ében, eleven erejében tám adja m eg. Egy-egy fölösleges idegen
szó csak egy többé-kevésbbé halovány szep lő a nyelv testén, de az
idegen szerkezetek olyanok, m int a vérben keringő bacillusok s ha
elszap orodnak a nyelvben, korccsá torzítják form ái nem es szép ségét,
sőt létét is fenyegethetik. Pedig ilyen idegenszerűségek töm egesen
nyüzsögnek a m ai m agyar köznyelvben, sőt az írott nyelvben is. Cs.
Szabó László lényegében helyes m egállap ítása szerint „baj van az
igekötővel, a tárgyas ragozással, a raggal, a névutóval, a határozott
és határozatlan névelővel, az egyesszám -többesszám m al, a szókötéssel
és szórenddel, az állító, tagadó és feltételes m óddal“ . Bizony baj van
és sokszor igen m élyreható, m eggyökeresedett baj. Vegyük p éldául
a -nál3 -nél rag átvitt értelem ben való használatát. Ez az idegenszerűség
annyira elterjedt, hogy nem csak a köznyelv, de újságírók, írók, sőt
néha m ég nyelvészek sem  tudnak szabadulni tőle. Lép ten-nyom on
találkozunk ilyen fordulatokkal: már említettük e kérdés tárgyalásánál...
(= -kor} -ban), a megbeszéléseknél ( = közbeni során) kialakult véle-
mény i fordításnál ( = -ban, -kor) gyakoriak a leiterjakabok, régi szövegek
magyarázatánál ( — -ban) nem szabad . . . ,  az ügy elintézésénél ( — -kor,
-ben) ,  figyelemmel voltam arra . . . , a gyermek nevelésénél ( = -ben)
fontos. . .  Baj, hogy ilyesm i kicsúszik nem csak m indnyájunk száján,
de toliforgatóink tollából is, m ég sokkal nagyobb baj azonban, hogy
az olvasók legnagyobb része észre sem  veszi, hogy itt valam i rep edten
kong. Vagy ugyan hányan ütköznek m eg ezen a fordulaton: úgy
barátai, mint ellenségei... (= mind barátai 3 mind ellenségei vagy
b. is, e. is). Sajnos, ilyen jellegű p éldákat keresgélés nélkül lap okon át
lehetne fölsorolni.

Ép p így jórészt tom p a m ár közönségünk hallása az idegen nyelvből
szó szerint fordított tükörszavak és tükörkifejezések érzékelésére. Ilyenek,
m int jól néz ki (jól fest, jó színben van stb.), őrzi az ágyat (fekvő beteg),
a m ár a nép  nyelvébe is behatoló felvág (henceg, kérkedik), babkávé (szem es
kávé), magas ár (nagy ár, drága ár) stb. száz szám ra lep ték el a nyelvet.
És ezek könnyebben honosodnak m eg, m int az idegen szavak. Főleg az
idegen híranyag fordításával foglalatoskodó újságíró hiányos m agyar
nyelvtudásának következm énye, hogy —  nyelvm űvelés ide, nyelvm űvelés
oda — új m eg új ilyen idegenszerűségek nap ról nap ra szóródnak szét
a lap ok hasábjáról országszerte. Szerencse, hogy az ilyen újítások jó része
nem  él m eg, sajnos, m ég így is kelleténél jóval több terjed el nyelvünkben.
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Pedig ez is igen súlyos rákfene. Nyelv és gondolkodás ezer szállal fűződik
egym áshoz, kölcsönösen form álja, irányítja egym ást. A nem zet észjárását
kibogozhatatlan m ódon visszatükrözi a nyelv kifejezéskészlete, s ha a
kijegecesedett fordulatok töm egükben elp usztulnak idegeneknek adva
át helyüket, rajtuk keresztül gyökeresen m egváltozhat m aga a m agyaros
észjárás is.

A tollal bánóknak tehát elsősorban ezekkel a nyelv szellem ét
tám adó idegenszerűségekkel kellene törődniük. Nem  következik
azonban ebből az, hogy az igegen szavaknak nyelvünket elborító
árja veszélytelen. Zolnai Gyula finom  m egkülönböztetése szerint
am azok nyelvünk s z e lle m é t veszélyeztetik, em ezek — az idegen
szavak — nyelvünk nem zeties j e lle g é n e k  ártanak igen nagy
m értékben. Az idegen szavaknak azonban p ártfogóik is akadnak és a
nyelv tisztaságáért harcolók m eg az idegen szó védelm ezői között
bizony nehezen áthidalható szakadék tátong. A p uristák joggal vetik
szem ükre ellenfeleiknek, hogy nem  tesznek különbséget idegen szó
és régen m eghonosodott, m agyarrá lett jövevényszó között. A különbség
p edig nagy: van-e m űvelt m agyar em ber, ki a darát és a nemezt
nem  érzi m agyarabb szónak a gríznél m eg a filcnél, holott am azok is
idegen eredetűek, csak m ár a honfoglaló m agyarsággal együtt jöttek,
m íg em ezek újkeletű élősdiek. Nincsen olyan értelm es és tájékozott
nyelvtisztogató, aki a jövevényszavakat ki akarná küszöbölni a m agyar
szókincsből, sőt a rövid m últú idegen szavak közül is csak azokat
irtogatják, m elyek fölöslegesek, m ert jó m agyar szavakkal (sokszor
egy idegen szó a m agyar szavak egész bokrával) helyettesíthetők.
Az idegen szavak védelm ezői azonban esztétikai okokra hivatkoznak:
szerintük az idegen szó gazdagodást, nagyobb szóbőséget, több árnya-
lati lehetőséget jelent. Am i p edig az idegen szó és a jövevényszó közötti
különbséget illeti, azzal vágnak vissza, hogy valam ikor m inden jöve-
vényszó idegen volt, s ha akkor kiirtották volna, m a hiányoznék m eg-
annyi értékes szín a m agyar nyelvből. Az esztétikai cél hangoztatása
azonban sajátságos és nehezen érthető tévedésen alap szik. Hiszen
bárki p róbát tehet, vegyen elő egy fölösleges idegen szavaktól hem -
zsegő m ondatot, akár e szavakat védő esztétáink írásából, tegyen az
idegenek helyébe m egfelelő m agyar fordulatokat és ki fog derülni rögtön,
m ennyivel előkelőbb hangzású, választékosabb, szebb a m agyar elem ek-
ből álló m ondat, m int az idegen szavakkal m egtűzdelt. Az ellenp róba
is ékesenszóló: nyúljunk a rendkívül gondosan író Kosztolányi cikkei-
nek bárm ely lap jához, helyettesítsünk bele néhány tucat közszájon
forgó idegen szót s a gyönyörű fölép ítésű m agyar szöveg ékei nagy
részét elvesztve lap osra fog összeom lani. Persze, hogy az író használhat
jellem zésül idegen szavakat, p olitikusát beszéltetheti rosszul használt
latin szavakkal, akár egy hintáslegényt jasszkifejezésekkel, ezt m eg is
tette régóta m inden író s ezt senki sem  fogja kifogásolni.
Az kétségtelen, hogy a jövevényszavak valaha idegenszavak voltak,

s ilyen idegenszavak m inden időben kerültek be a nyelvbe. Most is kerül-
nek, és ezek között is vannak olyanok, m elyek szükségesek, tehát m eg-
tarthatók, p l. film, grammofons rádió stb. Nagyobb töm egben azonban
csak akkor jöttek át, valahányszor a m agyarság m űveltséget cserélt:
először a vándorlások korában, m ikor gyalogos erdőlakó állap otát elhagyva
m agáévá tette a lovas, p usztai kultúrát, m ajd a honfoglalás után, m ikor
ez utóbbit a keresztény m űvelődés kedvéért elejtette. Az előbbinek sok
török és iráni szó őrzi em lékét, az utóbbinak sok latin, szláv, ném et szó
m eghonosodása lett az eredm énye. Űj m űveltség átvétele term észetesen
tem érdek új fogalom  átültetésével jár, s oly korokban, m ikor különösebb
nyelvi öntudat nem  tehető fel, ez m egannyi új szó átvételét is jelenti.
Már a XVIII. század végén az új Európ ába való beilleszkedéskor, hála a
nyelvújítás, egyes részleteiben talán botladozó, egészében azonban nagy-
szerű és áldásos m ozgalm ának, az idegen szóözönt sikerrel szorítottuk vissza.
Persze az is igaz, hogy a szellem i átalakulás ekkor m ár nem  volt oly m élyre-
ható, hiszen csak egy-két század kényszerű m ulasztását kellett helyrehozni.
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Az a vád p edig, hogy ha m inden új fogalom ra m eglévő szókészletünkből
fejlesztenénk ki új szót, a nyelv túlságosan egyhangúvá válnék s rengeteg
szava függne össze egym ással, szintén erőtlen. Hiszen a m agyar nyelv
egyik legjellem zőbb és legbecsesebb tulajdonsága a kép szerűség, ha tehát
a m aganyujtotta term észetes eszközöket kihasználatlanul hagyva idegen
szavakkal töm jük tele, egy jellegzetes vonás halványul ki belőle. Attól
p edig, hogy a kép ek túlzott halm ozódása bántó zűrzavart idézne elő,
nem  kell félni, hiszen a szavak az élő nyelv vérkeringésébe kerülve új
tartalom m al telnek m egs egy idő m úlva eredetük elhom ályosodik, a kép ek
a használatban elkop nak, azért is terem t a nyelv m indig újakat m eg újakat,
hogy érdekes színei ki ne fakuljanak. Vajon érzi-e valaki s főleg zavarónak
érzi-e, hogy érem, érkezik, érinti érdeklődik, értékes stb. szavaink alap -
szava ugyanaz?

De ritkán jelent nyereséget a p ótolható idegen szó azért is, m ert
m eggyökeresedése igen sokszor ősi szavakat p usztít ki. A finn-ugor eredetű
ángy m a m ár csak itt-ott tengődik a nép nyelvben, ott is kip usztulófélben
az idegen sógomé m iatt, az ősi m agyar verőt a kalapács Ölte m eg, szem űnk
előtt p usztul a hód szó a biber m eg a nutria m iatt, m int a m ár em lített
nemez a kellem etlen filc m iatt. Nem  egy m agyar em ber zavarba jön, ha
m egkérdezik tőle, hogy m ondják m agyar szóval a komplikáltat vagy a
praktikust. Ha tehát idegen szavak töm eges beözönlése nem  is a leg-
nagyobb veszedelem , am ely a nyelvet fenyegeti, íróinknak és közönség-
ünknek igazuk van, ha legalább ezen a téren ip arkodnak a nyelv eredeti
színeit, jellegét óvni.

Az idegen szavakkal szem ben m egnyilvánuló s bizonyos határok
között, m int láttuk, jogos ellenérzés határozott éles ellenszenvvé fokozódik,
m ihelyt a jassznyelvről van szó. A jassz szavak m ég sokkal inkább, m int
a köznyelv jött-m entjei, a nyelvi rom lottság jelkép eiként élnek a köztudat-
ban. A jassznyelv voltakép p en a bűnözők társadalm ának titkosságra
célzó különleges szóanyaga, m a m ár azonban e tolvajnyelvi szóanyag
egy része behatolt a nagyváros legalsóbb nép osztályainak m indennap i
nyelvébe s így nehéz m egállap ítani, m i az utóbbiban az eredetileg jassz-
nyelvi szó. A köznyelvben azonban általában jassznyelvnek nevezik a
budap esti nép nyelvnek különleges, a köznyelvitől eltérő szóanyagát,
bár e városi kifejezések egy része nem  a bűnözők nyelvéből fakadt. A tolvaj-
nyelv ilyenm ódon való felszívódását tap asztaljuk m inden nagyváros
nyelvében, sőt nyugaton, Londonban, Párizsban m ég nagyobb m értékben,
m int nálunk, a budap esti nép nyelv ugyanis m ég távolról sem  olvasztotta
m agába az egész tolvajnyelvi szókincset.

Ennek a jassznyelvnek, p ontosabb m egjelöléssel, ennek a részben
jassznyelvi szárm azású, budap esti nép nyelvi szókincsnek, m ely a köz-
tudatban a nyelvrontás jelkép e, szintén akadnak védelm ezői. Ezek új
színeket, új hangokat várnak e szavaktól s tágra akarják előttük nyitni
az irodalom  kap uit. Hivatkoznak külföldi, főként francia p éldákra: lám  a
p árizsi argot-t jelentős írók sem  restelik.

A szavak a nyelv különféle rétegeződésein, töm örülésein át szakadat-
lan áram lásban vannak. A csop ortnyelvek (ilyen a jassznyelv is) szavai
szétöm lenek a környező szélesebb nyelvi rétegbe (p l. a jassznyelv szavai
a nagyvárosi nép nyelvbe), a különféle nyelvszintek: irodalm i nyelv,
a választékos társalgás nyelve, a p ongyolább köznyelv, a p ajtáskodóan
laza és tréfás nyelvváltozat és végül a m agában is rétegzett nép nyelv
észrevehetetlen átm enetekben egym ásba fonódó szálai m entén szivárog
egyrészt lefelé a felsőbb rétegek szókincse, és em elkedik, olykor legalulról,
a csatornákból m eg az iszap ból, esetleg a legm agasabb rétegbe a szó.



105

A francia dupe eredetileg szintén tolvajnyelvi szó volt, a m ai m agyar
argot pali, vurcni szavának egyenértékese; a XVII., XVIII. században
m ár a legjobb társaságok és az irodalom  sűrűn használt szava, m a p edig
csak irodalm i, sőt régies ízű szó, m elynek a beszélt nyelvben való hasz-
nálata szinte a kom ikus finom kodás látszatát keltené. Ez az alsóbb nyelv-
szintről fölfelé húzódó áram lás nálunk is m egvan, sőt a fölem elkedő nép -
nyelvi szavak között jassznyelvi eredetű is akad, de nálunk a tolvajnyelv
fiatalabb volta m iatt az irodalm i nyelvig alig jutott egy-kettő —  szinte
irodalm ivá vált p l. a dupe-p el egy jelentésű balek, — a társalgó nyelv
alacsonyabb szintjeiben azonban m ár nem  egy akad.

A francia argot-t valóban írók is használják, Hugo, Sue, Barbusse,
Carco és sok m ások gyakran fordulnak az argot-hoz, ha olyan em bereket
beszéltetnek, kik term észetesen használják ezt a nyelvform át. Barbusse
Feu jének szinte m inden p árbeszéde — a könyv legnagyobb része —
argot-ban van írva és franciául kifogástalanul tudó em berrel is m eg-
eshetik, hogy annyira nem  érti, m intha kínaiul volna. Sőt m inthogy
az argot igen gyorsan változik, a m ai argot-t jól értő em ber esetleg
m ár botladozik az 1914—18-as világháború katonáinak beszédén,
Hugo és Sue argot-ja p edig egészen ódon zam atú. Richep in argot-
költem ényei szintén környezet-idéző szándékúak. Villon jargon-ban
írt versei azonban m ás jellegűek, hiszen a XV. század híres költője
m aga is beletartozott abba a társadalom ba, m elynek a tolvajnyelv
önvédelm i eszköze, az ő argotikus versei nem  a rem ekm űvekbe
belecsöm örlött, új izgalm akat áhítozó p olgári olvasóknak, hanem
m esterségbeli kartársainak szóltak. Ilyen jassznyelvi versek nálunk is
akadnak, Berkes Kálm án közöl belőlük néhányat. A tolvaj élet ism er-
tetése (1888) cím ű könyvében, de p ersze ezeket nem  Villon írta,
s bizony nem  igen tarthatnak szám ot arra, hogy az irodalom  m agá-
nak követelje őket.

A francia argot m últja tekintélyes, a XIII. századig nyúlik vissza,
8 e hosszú történeti hagyom ányok bep atinázták. Voltak ragyogó kor-
szakai, a XVIII. század egy m úló divatja m ég az udvarban is elter-
jesztette. A m ai francia em ber bosszankodhatik rá, de szívében m agáé-
nak érzi, s ha küzdöttek és küzdenek is ellene a francia p uristák, e
küzdelem ből hiányzik az a keserű vonás, m ely az idegen szellem
hódítása ellen való harcot jellem zi. Nálunk viszont a jassznyelvet
idegennek tudják és érzik, s ezért látják a jassz szavak lassú terjedésében
a nyelvrom lás legm egdöbbentőbb p éldáját.

Pedig, legalább eredetét tekintve, a m i jassznyelvünk egyáltalában
nem  idegen, de m égcsak nem  is városi. Titkos nyelvnek, a sim ándi vak
koldusok nyelvének létéről m ár 1536-ban m egem lékezik Oláh Miklós,
azonban e nyelvről m it sem  tudunk, lehet, hogy a m ai jassznyelvhez
sem m i köze. A m ai tolvajnyelvnek első kétségtelen em léke a Hajdú-
kerületben 1782-ben följegyzett kis szójegyzék, m ajd ezt követve a XIX.
század elején Egerben összeírt néhány tucatnyi szó. Ezek a szójegyzékek
kétségtelenül m agyar tolvajnyelvre, m égp edig vidéki m agyar tolvajnyelvre
vallanak. Persze idegen szavak akadnak bennük, m int a cigány ruhi
,csap ás4, a ném et kajzer ,zsiványok kisbírája4, a szláv komnyik ,orgazda4,
a latin 3posterium ,töm löc‘, a héber czoff ,egy forintos4, stb., ez azonban
term észetes, hiszen m indig m inden argot rendkívül kedvelte az idegen
szavakat, m elyeket a környezet nem  értett s m elyben így készen kap ta
a titkos, beavatatlanok szám ára rejtélyes kifejezéseket. A szavak zöm e
azonban félreism erhetetlenül m agyar, m int fejes ,tiszt’, kígyó ,tüsző“,
olvasó ,bilincs’, kút ,zseb‘, gyertyázz ,vigyázz’, perge ,kocsi’, kaparó
,tyúk’, kutya ,hajdú’, kapkodás ,szűrdolm ány’ és sok m ás. A tájnyelv
felé sokszor nem  is lehet m egvonni e szókészlet p ontos határvonalait.
Az egri szójegyzék a zsivány szót m ég tolvajnyelvinek érzi, a hajdúföldi
ugyané szót a tolvajnyelvi kifejezések m agyarázatára használja, össze-
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állítója szám ára tehát ez m ár köznyelvi kifejezés. Az egri följegyzés a
kofa ,kenyérsütő’ szót szintén besorozza a nyalavi nyelv (akkor ez a jassz-
nyelv neve) szavai közé, holott a Debreceni Gram m atica ezt m ár a latin
caupa-ból szárm aztatja, tehát nem  a XVI. századból ism eretes ,vénasszony,
banya’ jelentést tulajdonítja neki, hanem  közeledik m ai jelentése felé.
A lábravaló ,nadrág’ szerep el m ind a két jegyzékben, holott írott adatok
vannak m ár rá a XVII. századból, egyáltalában nem  tolvajnyelvi forrá-
sokból.

Ez a XVIII. századi m agyar tolvajnyelv kétségtelenül a m ainak őse,
hiszen szavainak több m int egy harm ada m egvan a m ai jassznyelvben,
am i, tekintve az argot-k gyors m ódosulását, igen jelentékeny hányad és
kétségtelenné teszi a fejlődés folytonosságát.

Ám de azoknak, akik a jassznyelvben a m agyar lelkiségtől teljesen
idegen, élősdi nyüzsgést látnak, szintén van ném i igazságuk. Fejlődése
során e szókincs letért a m egkezdett útról. A XIX. század folyam án a
bűnözők társadalm ának zöm e az útszéli csárdákból, vidéki vásárok soka-
dalm ából a m indinkább városiassá fejlődő Pest lebujaiba húzódik. Pest
azonban túlnyom óan, alsóbb társadalm ában szinte kizárólag ném et m ég e
század első felében, s saját tolvajnép e a ném et rotwelsch-et használja
titkos nyelvül. A két szókészlet: a szerény m agyar és a változatos —
nagyrészt jiddisch — eredetű, gazdag ném et összevegyül. A ném et tenger-
ben a m agyar elem ek jelentéktelen százalékká zsugorodnak, a héber,
jiddisch, ném et szavak árjában csak itt-ott bukkan föl egy-egy m agyar
m aradvány.

A kiegyezés után azonban a főváros m agyarosodása újult erővel in-
dul m eg. A tolvajnyelven ez eleinte nem  nagyon látszik m eg, a 80-as évek
végén m ég e nyelv m essze túlnyom ó zöm ében a rotwelsch, de azért lassan
itt is m egindul a m agyarabbá válás. A vezető osztályok m egm agyarosodása
után a falusiak városba özönlése az alsóbb nép rétegekben is a m agyar
nyelvet teszi uralkodóvá, s azok az elem ek, m elyeknek m indennap i eszkö-
zük és védelm ük a tolvajnyelv, m ind nagyobb szám ban lesznek m agyar
anyanyelvűek. A 90-es években a jassznyelv m agyarosodása m ár érezhető,
m ajd állandóan gyorsuló lendülettel folyik m ind m áig, am int szép en m eg
lehet állap ítani egym ást követő tolvajnyelvi szótáraink egybevetésével.
Persze idegen elem  m ég m indig nagyon sok van s sok is fog m aradni,
hiszen ez, em lítettük, m inden argot jellegzetes vonása. Főleg sok a ném et,
héber-jiddisch és cigány szó, de a m agyar elem ek arányszám a állandóan nő.

Mialatt ez a m agyarosodási folyam at m egindul és folyik, a tolvaj-
nyelvi szókincs kezd szétáradni, m int em lítettük, a nagyváros alsóbb
rétegeinek nyelvébe. Egyelőre, szerencsére, ép p en a legdurvább idegen
elem einek egy része — a tolvajlási stb. m űszavak — m ég csak kis m érték-
ben vesznek részt ebben a szétszivárgásban, de azért sok rút idegen jövevény
is átjutott m ár. Ugyanakkor azonban a távoli vidékről Pestre áram ló
falusi nép  nagy szám ban hoz föl és terjeszt oly szókincs-elem eket, m elyek
a köznyelvben ism eretlenek és m elyek az alsóbb nyelvszinten élve itt
Pesten a tolvajnyelvi szavakkal azonos m egítélésben szoktak nem  egyszer
részesülni. Ugyan ki gondolná, hogy az egykor annyira ostorozott, m a
m ár köznyelvivé vált becsap, továbbá a közism ert dumál, gürcöl, kibabrál
vele, a mátós, részeg’, a dilis, dilinós, bolond’, a lóg, lézeng’, a nyehó, cip ész’,
a dagadt ,kövér’ és sok m ás hasonló a vidéki m agyar nép nyelvből került
a fővárosi nép nyelvbe. Ma m ár sokszor a kutató is nehezen tudja eldönteni,
m i ez utóbbiban a valóban tolvajnyelvi eredetű szó s m i a nép i m agyar
szárm azású. Még nagyobb szám ban nép i eredetűek azonban azok a sokszor
durván kedélyes, nyersen csíp ős, de színesen eleven p esti kifejezések,
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m elyeket a tolvajnyelvi szótárak a jassznyelv szavai közé szoktak sorolni,
s m elyekre, azt hiszem , főleg céloznak a jassz szavak védői, am ikor új
színeket várnak e szám űzött elem ek befogadásától. Ezek lehetnek m aguk is
falusi nép i kifejezések, m int koszvakaró ,borbély’, kéményszámoló ,silány
tolvaj’ (olyanféle, m int a m ár köznyelvivé vált kapcabetyár), csomótaszító
,asztalos’, dögöribőgő ,kántor’, vagy legalább ugyanazon nép ies szem léleten
alap szanak, m int a falu nem  egy kifejezése, p l. emeletes zsaru ,lovasrendőr’
(vö. emeletes veréb ,gólya’), lógépész ,csaló kup ec’, plésuszter ,bádogos’
és sok m ás. Ilyen szavak fölfelé hatolása ellen a p uristáknak nagyobb
kifogása nem  lehet, ha m egfelelő helyen, óvatos ízléssel és m értékkel
alkalm azva jelentkeznek, m ert egyrészt valóban hoznak m agukkal színt,
m ásrészt használatuk úgyis csak szűk körre korlátozódhatik.

Terjednek azonban a városi nép nyelvnek a jassznyelvből átvett
idegen eredetű szavai is. A jiddisch-héber haver ,p ajtás’, meló ,m unka’,
szajré ,p énz, zsákm ány’, pónem ,arc’, hirig ,verés’, a cigány ruha ,verés’,
piál ,iszik‘, kajál ,eszik', a ném et fatig ,ereje vagy p énze végére jutott’
és sok m ás hasonló m ár fölszivárgóban vannak a köznyelv felé. Jöttük
bizony sem m ikép p en sem  kívánatos, színt és ízt sem  hoznak, szám uk
azonban csekély ahhoz, hogy lényeges veszedelm et jelentsenek.

Előfordul, hogy a jassznyelv idegen tolvajnyelvből fordít tükör-
szavakat, m int gyökér ,rászedhető em ber’, vas ,erős, kiváló’, káposztázni
,m enni, szökni’ (a bécsi argot murzen, eiseny krauten szavaiból) stb.;
néhány leiterjakab is akad, p l. vászonra zsugázni ,ham isan kártyázni’
(auf leim). E szófordítások az előbbieknél is rútabb foltok,egyelőre azonban
szám uk nem  aggasztóan nagy.

Akár a jassznyelv, akár a p esti jasszos nép nyelv a m aga m agyar és
idegen elem eivel egyaránt szinte kétségtelenül kínálkozik annak az írónak
a tollára, aki azt a világot, környezetet akarja elénk állítani, am elyre e
kifejezések jellem zők. Elszórt és félénk kísérletek történtek is e téren:
m ár a m últ század 50-es éveiben fölbukkan Beöthy László egy novellájában
ez a m ondat: mm czóldova s elprédlizett ,nem  fizetett s m egugrott’,
s századunkban szintén jelentkezik néhány írónál —  főleg a tízes években
— egy-egy ilyen szó vagy fordulat, néha m ondattá is sikeredve, általában
azonban ezek az elszigetelt p éldák össze sem  hasonlíthatók az em lített
francia írók argot-használatával. Ennek, úgy véljük, több oka van. Első-
sorban nálunk a jassznyelv egyrészt a m aga egészében nem  olvadt m ég
bele az alacsony szintű városi nyelvbe, ez utóbbinak szókészlete p edig
m ost kezd gyér erecskékben szivárogni a kisebb igényű köznyelvbe,
íróink tehát nagyrészt nem  is ism erik a p esti nép nyelvet és m ég sokkal
kevésbbé a jassznyelvet. Am it p edig m égis ism ernek belőle, azt alkal-
m asint m éltatlannak, szennyesnek ítélik ahhoz, hogy irodalm i m űben helyet
foglaljon, olybá véve, akárcsak valam i trágár szavakat. Azután aránylag
kevés író van olyan (értem  azokat, kiknek stílusterem tő tehetsége m egen-
gedheti az ilyen nyelvi újítás m erészségét), akik regényeiket fővárosi nép i,
vagy ép p en1 jassznyelvi környezetbe helyezik.

Van azonban talán m ég egy oka ennek a tartózkodásnak. Ez a m agyar
jassznyelv viszonylagos szegénysége. A francia argot hatalm as gazdagságához
viszonyítva m ind a jassznyelv, m ind a p esti nép nyelv különleges szókincse
a m aga ezernél nem  sokkal több szavával elég csekély. Egy francia író
argotikus p árbeszédei p l. csak igen hiányosan volnának lefordíthatók
jassznyelvre, s a m agyar közép osztály ezt a keveset is alig értené m eg.
(Ebből is látszik, hogy a jassznyelv veszélye nem  olyan nagy.)

Íróink m agatartása tehát érthető. A jassznyelv, bárhogyan ítéljük is
m eg stiláris értékét, egyelőre legfeljebb kop og a köznyelv ajtaján, de
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m ég nem  lép ett be. Mire ennek is m egjön az ideje, rem éljük, hogy idegen
elem ei m ég jobban háttérbe fognak szorulni és a színes nép i szem lélet
alkotta kifejezések valóban inkább gazdagodást, m int szennyet fognak
jelenteni irodalm i és köznyelvünk szám ára. Mindenesetre a jassznyelv
szókészlete, ahogy m a m utatkozik a helyzet, kisebb veszélyt jelent nyel-
vünk m agyaros jellegére, m int a közép osztály nyelvében nyüzsgő fölös-
leges idegen szavak töm ege. Ezek viszont, m inden kártékonyságuk ellenére
kevésbbé ártalm asak, m int a rendkívül elharap ódzott idegenszerű szerke-
zetek. E betegség ellen az orvosság: m egfelelő, m élyreható m agyar
nyelvi m űveltség, ezt p edig csak közép iskolai m agyar tanításunk kellő
kibővítésével és újjáalakításával érhetjük el. Rendkívül jó szolgálatot
tenne egy kép es m agyarnyelvű szótár is, egy afféle m agyar kis Larousse.
Addig azonban a tantervjavítás csak nem zedékek m úlva hozhatja m eg
igazi eredm ényét — egyenként kell irtogatni, nagy óvatossággal és m in-
den káros túlzás kerülésével, a hibás, m agyartalan fordulatokat. Ez annál
is m egvalósíthatóbb, m inthogy· ezen a p onton találkoznak a nyelv-
tisztogatók és az idegen szavak kedvelői.

BÁRCZI GÉZA
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SZENT MARGIT

Á JTATOS m agyarok, jám bor hitű főp ap ok, állhatatos m agyar kirá-
lyok óhaja teljesült 1943 novem ber hó 19-én, am időn XII. Pius
p áp a az Árp ád-ház sarját, IV. Béla és Laszkarisz Mária leányát a

szentek közé iktatta. A szeretettel adakozó Szent Erzsébet nap ján kelt
az a p áp ai bulla, am ely a m agyar szentek fáját újabb gallyal Iom bosította.
A boldogként tisztelt Szent Margit ezzel testvérei, Kunigunda és Jolán
m ellől szent őseinek, István, Im re, László, Erzsébetnek örökébe lép ett.

A boldogok szentté avatását a kánonjog 2136—2141. § ism erteti.
Ezek értelm ében a szenttéavatás csak abban az esetben kérhető, ha az
Isten szolgája előzőleg alakilag vagy ezzel egyenértékűleg, a boldogok
közé soroltatott. Leghitelesebb adatokkal, authenticum  docum entum -
m al kell bizonyítani az életszentséget. A bizonyítási eljárás szabályait is
a kánonjog részletezi, m indennem ű kérdésben egyedül a Szertartások
Kongregációja illetékes. A kérelm ező, a p ostulator az ügyet a referens
bíboros, cardinalis relator útján adja elő. Az ügy kivizsgálását a „p rom oter
fidei“, m ás névvel „advocates diaboli“ irányítja. Régebbi p ereknél szem -
tanuk hiányában, a köztiszteletnek és az egykorú hiteles iratoknak van
bizonyító erejük. A szentre vonatkozó történeti adatokat külön bizottság
vizsgálja felül.

Kétféle szenttéavatás van. Az alaki, m időn a m egelőző p eres eljárások
alap ján a p áp a, bírói ítélettel m ondja ki a szentek sorába való iktatást,
és a régi idők szentté avatási m ódja, az „aequivollens canonisatio“, m időn
a p áp a a Szertartások Kongregációjának tanácsát m eghallgatva, a szent
tiszteletét az egész egyházra egyszerűen kötelezőnek rendeli el. Szent
Margitnak ez utóbbi jutott osztályrészül, az a m egoldási m ód, am elyet
1937-ben az akkori állam titkár, jelenlegi XII. Pius p áp a ajánlott József
főhercegnek, m int egyedüli lehetséges, gyorsított m enetű szenttéavatás!
m ódot. A via ordinaria m ellőzésével, „rendkívüli eljárással“ a régi egyházi
gyakorlat kiváltságát alkalm azták, hisz őt, am int a január 16-iki p üsp ök-
kari körlevél m ondja: „a m agyar nem zet gyönyörű szép  élete és csodái
m iatt szent halála nap jától fogva m ostanáig m egszakítás nélkül szentnek
nevezte és szentnek is tisztelte.“

Szenttéavatása ügyében a legelső p ostulator Margit testvére,
V. István, kinek közbenjárására X. Gergely p áp a 1272-ben Csöllyi
Fülöp  esztergom i érseket és m ég három  m agyar főp ap ot a kánoni
eljárások m egindításával bízza m eg. Az egyházi törvénykönyv értelm é-
ben „esztergom i Filep  érsek ugyancsak kérdezkedík, tudakozik“;
a szükséges csodák is jelentkeztek, m ert a legenda szerint Margit
„fénylenék csodatételektől“ . A vizsgálat azonban lassan haladt „szent-
séges életének bizonyságvétele végtelen elm aradt az időben“ . X. Ger-
gely utóda, a dom onkosrendi V. Ince alatt friss fordulatot vesz a szentté-
avatási p er. A féktelen IV. Lászlóból ekkor m ég nem  robbant ki kún
term észetének teljes vadsága, m ég nem  tört rá a szigeti m onostorra,
m ég érezte hom lokán testvére főkötőjének gyógyító erejét. 1276-ban
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Habsburg Rudolffal egyetértőleg a p er sürgetését kérő követeket kül-
dött Róm ába. Az újrafelvételt két veronai káp lánra, Ubertus Blancus és
De la Corréra bízták. Tarsolyukban a p áp ai bulla m ellett kérdő-
p ontokkal m egtűzdelt levelet hoztak, am ely m inden „hévságos látást“  és
ham is kép zelődést hivatva volt a tanúvallom ásokból kiküszöbölni. Az
ország m inden részéből tódultak eléjük a tanuk, ki gyalog, ki lóháton,
egyesek oly m essziről jöttek, m int „m ennyi földet egy lovon való
em ber, ki igetne hat nap on“ , bejárhat. Nem es urak, isp ánok, herceg-
nők, bánok, p rép ostok, ájtatossággal tettek tanúságot tisztelete m ellett.
Vallom ásaikat Bertholdus de Bosant közjegyző foglalta írásba és a
p áp ának küldte m eg. Egy m ásolatot a szigeti ap ácáknak is hagytak,
ezt a szent ereklyéinek felbontásakor a XVII. században lelték m eg.
Harm inc éves csend után Róbert Károly, András atyával sürgeti
V. Kelem en francia p áp a előtt Avignonban a p ert. Ennek tám ogatására
írhatta Garin de Gil l’Evéque száraz adatokra tám aszkodó legendáját.
Úgylátszik, ebben a korban a fraticellik eretnek m ozgalm a gyanús
színbe keverte Margitot, m ert elülnek a vizsgálatok, elném ulnak a
tanuk és csak Mátyás király éleszti fel újra a sírján p islákoló m écsest.
Megható levélben kéri II. Piust a p er felvételére, úgylátszik, ez szül-
hette a király kedves tudósa, Petrus Ranzanusnak hum anista dagályos
szent Margit életrajzát. Mohács után a nagy dom inikánus, Ferrarius
hódolt csókjával a m egm entett ereklyéknek. Ism ét beszélnek a szentté-
avatásról, a XVII., XVIII. században is felbukkan érdekében egy-egy
hang, m egengedik m iséjét, zsolozsm áját. Az előző századok állhatatos
fohászainak az 1923-as Katolikus Nagygyűlés hivatalos szenttéavatási
kérelm e adott új rem ényt, am elyet 1943 novem ber 19-iki p áp ai bulla
valósított m eg.

Szent Margit bizalm asa, a királyi család barátja, az olaszul tudó,
latinul szép en író döm és szerzetes, Marcellus, a m ásodik tanúvallom ás
(1276) előtt írta m eg legendáját. Ez p edig csak ném et és m agyar szöveg
alap ján volt ism eretes, nem régen azonban P. Böle Kornél, Szent Margit
ügyének lelkes m agyar p ártfogója az egyik bolognai kódexben bukkant rá.
A legenda szerzője, Lovas Elem ér m egállap ítása szerint, csak gyóntatója
Marcellus lehetett, m ert a szent életét inkább látom ásból, m int hallom ásból
m ondja el: „visa m agis quam  audita“. Ezt kap hatta m eg a Francia-
országból hozzánk látogató Johannes Vercellensis és szőtt bele közvetlen
értesüléséből szárm azó adatokat. Marcellus szövegét bizonyos változ-
tatásokkal ném etre is lefordították (1456—1468). A m agyar hercegnőknek
lelki nyugalm at adó Töss-i kolostorban is feljegyezték életét, III. Endre
lányának, Erzsébetnek szom orú története m ellé. A francia szellem ű
Garinus latin legendájának p árizsi és náp olyi változatában a szerző szabad-
jára engedi fantáziáját és m isztikus irányzat tükrében m utatja be Margitot.
Ez a halkan sikló, hosszú im ákkal ékesített legenda lesz a XV. századi
lelkiség kedvenc olvasm ánya. A fentiekből sarjadt ki a RáskaiLea m ásolatá-
ban ránk m aradt m agyar legenda.

Szent Margit 1242-ben született Klissa várában, m ások szerint
Znióváralján, ahol a tatárok elől m enekülő királyi család biztonságot
talált. Szorongatottságukban fogadalm at tettek, ha a veszélytől m eg-
m enekülnek, születendő gyerm eküket Istennek ajánlják fel. IV. Béla
gyóntatója révén lelki kap csolatban volt a dom onkosokkal, könnyen adta
tehát oda Veszp rém be, a döntések klastrom ába a négyéves Margitot.
Még levegőben szállingott a felégett váraknak az újjáép ítés m unkájá-
ban m egbolygatott p ernyéje, m ég m egrem egtette a félelem  a ham ar
feledőket, az alap ítóoklevelet kiállító király szaván is érezni az elm últ
veszély öröm ében fakadt sóhajt. IV. Béla eleget téve fogadalm ának,
1259-ben a Nyulak-szigetén m onostort ép ít, hogy lánya ,, szűzi hangon
dicsérje a Szüzet és az irgalm asság Anyjától irgalm asságot esdjen“ .

A Margit-sziget a kihaló Árp ád-háznak szinte kultikus m enedék-
helye lett. Itt békül ki IV. Béla és István, itt hallgatják együtt húsvétkor
a feltám adt Krisztus „békesség nektek“  szavait. Ide jön a testvérharc-
ban m eghurcolt V. István és m egkísérli az agyában m egp attant vért
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m edrébe szorítani, ide hozzák 12 éves korában a szilaj Kún Lászlót,
innen árad a rem ény és bizalom , ez a sziget lesz az ország hitének őre,
az erkölcs vára, refugium  p usillorum , de egyúttal a hit ellen fordulók
szem ében a szálka. Innen cibálja ki varkocsánál fogva 1287-ben Kun
László szerbiai Katát. Ebben a klastrom bán élt és halt m eg Margit
önm egtagadó élet után, 1270-ben szent Priszka nap ján.
Tisztelete nem  váratott sokáig m agára. Már életében a szentség

illata vette körül, a m agyarság széles sorokban zarándokolt a dunai réven át
Boldogasszony szigetére. Nem es urak és Özvegyek, fejedelm ek feleségei
„nagy szeretettel szeretik vala és az országnak különb-különb részéből
jönnek vala egyetem ben ő hozzá, őtet látnia“. Magyarsága m indig külön-
leges bizalom m al töltötte el véreit; külföldi fogságban, a honvágy tetézte
fájdalom  óráiban, a nép  jám bor fiai, a búcsújáróhelyek és zarándokutak
nép e „ne félj sem m it“ szavakkal vigasztalták urukat. „Mert vagyon
Magyerországban új szent, szent asszony, Béla királynak lánya, ki teszen
nagy sok csodákat: csonkákat és sántákat m eggyógyít, vakoknak szem et
ad, és m ind teljes Magyarország hozzája fut; én is ott voltam .“ Halála
után m ár m isét kér a nép , nem  a m inden szentre ráhúzható közösből,
hanem  a csak egyedül róla szólóról: de Sancta Virgine Margareta. Szem élye
felidézi a m agyar királyok élet-halálharcban nem zetével együttérző
közösségét, „ó m iném ű öröm e vala az időben István királynak, hogy
iáttya vala az ő húgának érdem e m iatt különb-különb kórságbelieket
m eggyógyulni az Úristennek kegyessége m iatt. Sőt nem csak István király
örül vala, de m ind teljességgel Magyarországbeli urak örülnek vala szent
Margit asszony érdem einek“. A hozzá könyörgőkben m ég egyszer fellángolt
a nem zeti szentek tiszteletének öntudata, am ely „örülj boldog Magyar-
ország“ (Gaude felix Hungária) sorokat zokogta szent István sírján, és kész
volt Szent Erzsébet m agyarságáért síkraszállni, am időn a Laetare Germ ania
him nuszt, örülj Magyarország p attogó ritm usával dübörögte túl. Kül-
ellenségtől Margit ép p úgy félti hazáját,m int Vásárhelyi András Cantilenája.
Országa sorsáért m ondott im ája a m agyarság aggodalm át a kereszténység
egyetem es ügyévé nagyítja: „kérem  az Istent a keresztények érdekében,
hogy a tatárok ne jöjjenek“. Történelm ünk nagy esem ényei életének
hátteréül szolgálnak. Legendaírók alázatosságát Ottokár és Anjou Károly
visszautasításával dom borítják ki, békeszeretetét p edig atyja és bátyja
közötti civódás m egszüntetésével; rem eg a tatárok közeledtének hallatára,
de m aga csak nép ét félti; am i őt illeti, szinte várja, hogy Krisztusért
vértanuságot szenvedhessen. Vigasztalja anyját, csatába szállt ap jának
m egjósolja a jövendőt, az osztrák herceg elleni csatából győzelm esen fog
hazatérni a király: „rep ortans gloriosum  trop heum  de hoste“.

Betegek, nyom orultak, m egaszottak, nyavalyások tőle várták segít-
ségüket. Munkásem berek: a cláni p intér, a zsugorodott kis Pinka, a vak
Neste, a dagadt arcú ném et ölse, a váci szabó, az ördöngős som ogyvári
Márton, a balgatag bíró felesége, az aranyfonó Méza; nem esek: a kösz-
vényes kátai Petri, a ném et fogságban torony m élyén szenvedő Alexander úr,
a szem fájós nyitrai isp án; asszonyok: a szerelem ben m egőrült Erzsébet,
berekedt hangú kantrixok, a m egyeri asszony, kit ura ölében vitt Margit
sírjához; p ogányok: a vaksi lovával szom orúan ügető kún, ki m egígéri,
hogy keresztény hitre tér, ha a lova visszanyeri félszem ét.

*

Szent Margit lelkivezetését gyóntatója, Marcellus, „p relatus et
confessor suus“ vette kezébe, francia m űveltsége tárházából friss gondo-
latok és eszm ék világa m ellett az új devoció felé fordította lelki lánya
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tekintetét. Szent Ágoston elvei szerint ép íti fel tanítását: Dei am or,
Dei tim or, Isten szerelm e, Isten félelm e, két m ágnes, am ely a zárdái
bolyongásban a kegyelem  útját irányította. Ha nem  volt is oly nagy m estere
a m isztikának, m int az utolsó árp ádházi király lányának lelkivezetője,
Seuso Henrik, m égis m eg tudta játszani m indazokat a húrokat, am elyek
Margit leikéből a m ennyei édesség m osolyát csalták ki.

Szent Margit lelkiségét a XIII. században szervezkedő liturgia szente-
ket nevelő stallum ából kell néznünk. A dom inikánus rend a szabályozott
kanonokok életideáljával rokonszenvezett, ahol a zsoltárt dicséret, vecser-
nyék, veternyék, az életszentségre vezető út lép csőit alkották. A kórusim a
gyakorlása Szent Margit vallásos gyakorlatának tengelye: „Áll vala karban
siralm akkal, nagy im ádságokban“,... „ném ikoron im ádkozik a szent
Kereszt oltára előtt a karban, ném ikoron az ő titkos im ádkozóhelyén a
karban“, önm egtagadási gyakorlatai liturgikus színezetűek: a zsolozsm a-
m ondás közben hol állnak, hol ülnek a szerzetesek, ő ezt a szokást, m ég
m agánájtatosságába is bevitte: „Krisztusnak kínját hallgatja vala nagy
ájtatossággal és siralom m al lábon állva.“ Legendájában sűrűn előforduló
veternye, vecsernye, com p lete, zsolozsm a, kar, stb. oly fogalm ak, am elyek
a liturgikus könyvek lelkiségtörténeti vizsgálatát kívánják m eg. S ezúttal
hadd em lítsük m eg, hogy Mályusz Elem ér szent Margitról szóló újszerű
cikkében m intha saját m ódszerének m ondana ellent, am időn a közép kor-
ból ránk m aradt szép  szám ú p rem ontrei liturgikus könyv jelentőségét
lekicsinyli. Pedig kézirattárainkban rendelkezésre álló im ák, him nuszok
segítségével, szövegkifejtés alap ján jobban m egközelíthető az a m iszticiz-
m us, am ely a sokszor egym ásután ism ételt im ák vésőjén keresztül m arta be
m agát szent Margit leikébe.

Dom inikánus lelkiség a liturgikus im ából kél szárnyra. Szent
Margithoz a Szent Ágostoni ideál áll legközelebb, a p rem ontrei kano-
nokokhoz lelki kap csolatot fű z i ;  halála után a Nyulak-szigeti őslakók, a
„p rép ostok szerzetbeli szórorok“  sietve tesznek tanúságot jám borsága
m ellett, önsanyargató szigorát, önm egtagadását a dom inikánus
kegyelem tan irányítja. Gyóntatója sokat beszélhetett a kegyelem
átalakító erejéről, hisz a „gratia“  a túlságos m agabízást volt hivatva
kiölni. Ehhez volt szükség a szünet nélkül való im ára. Ájtatossága az
ap ostolkodásban élt tovább, így az Isten m egism erése nem  elvont
lép csőkön, hanem  a jám borság gyakorlati m űvelése által jutott előbbre,
m iközben bőkezűen osztogatta, am it átélt a „contem p lata aliis tradere“
elv szerint: „m ind m egép ültenek vala az ő nagy tisztes erkölcsében“ .

A neki nyújtott tanítás,. az Isten édes m egism erésére törekvő
tökéletesség lényege, a legősibb latin legendából világlik elő. Nincs
benne sem m i a XIV. századi sp ekulatív m iszticizm usból, Hum bert de
Rom ans, Hugues de St. Cher, Thom as de Contím p ré tanainak vissz-
hangja alkották szent Margit lelki vezetésének alap elveit. Im ái nem
m egfogalm azott szövegek, hanem  érzések szárnyalása a végtelen felé.
Nem  is tudta ezeket m ásnak elm ondani, hiába kérdezte őt Ip oly gróf
lánya, Judith asszony: „m it im ádkozol“ , csak elm osolyodott és tovább
m ent. A közép kori m isztika esem ényét valósította m eg, egyesüljünk
m ár a földi életben Krisztussal. Ájtatosságait térdhajlással, venia-
val, leborulással fokozza, hű tanítványa szent Dom onkosnak, ki az
im át kísérő külső cselekedeteknek nagy fontosságot tulajdonított, akár-
csak Ulrich de Strasburg, ki szerint a „cselekvő im a“  m egérinti a lelket és
növeli a bizalm at.

Lelkiatyjának álm ában aranybetűkkel írt könyv jelent m eg,
am ely a dom onkos tökéletesség lényegét zárta m agába: „Istent szeretni,
önm agát m egutálni, senkit m eg nem  utálni, senkit m eg nem  ítélni.“
Meglep ő hasonlóságot m utat ez a m ondás Laurent d’Orléansnak, szent
Lajos fia részére írt Som m e le Roy könyvének első sorával: Minden
bűn az önszeretetből születik és m inden erény az önfeláldozásból
sarjad. A királyi gyóntatóknak a közép korban m egvoltak a m aguk
kézikönyvei, am elyek a szükséges utasításokat m egadták. A francia
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devoció befolyása csak erősödött Johannes Vercellensis p árizsi lektor,
ölasz generális m agyarországi látogatása alkalm ával, kinek Szűz Máriá-
ról szóló kéziratban m a is m eglevő beszédeiből egyet-kettőt esetleg
nálunk is elm ondott, így Marcellus révén Margit lelkét is m egérint-
hette az új Mária-kultusz szellem e. Ne felejtsük el, m agyar dom on-
kosaink jól ism erték a külföldi ap ácák életét és nyugatias devocióját.
A stigm atizált Stom m eln-i Krisztinát, szent Margit életében Párizsba
m enet Magyarországi Salam on is m eglátogatta, elbeszélgetett vele,
sőt furfangos m ódon a m indenki elől féltve rejtett stigm ákat is sikerült
m egnéznie.

Szent Margitnak Istennel való egyesülési élm énye oly fokot öltött,
hogy a lelkében lejátszódó esem ényt m ár nem  is tudta elm ondani. Im áiban
való elm élyülése extázisig fokozódott, se lát se hall, derűs m osollyal csak
azt fájlalja, hogy kevés ideig volt ebben az állap otban: „Gerjedez vala e
nem es szent szűz szerelem nek tüzével és m eggyulladozván im ádkozik vala
szüntelen.“ Im ádsága keserű nyögéssé, csuklássá, siralm as szózatokká
válik, am ely néha önkívületi állap ot fokát éri el, „quasi extra se rap ta“,
teljes erővel átéli az üdvtörténet skáláját. Egyesülését m isztikus jelek kísérik,
kitalálja a titokban fogant gondolatokat; Budafelhévízi Donát úr lánya
szívében fészket vert ip dulatokat szem ére olvassa; ajkai Péter úr lányának, a
szegény szívbajos Alinkának is „m egm ondá valam it gondolt vala e szóról“,
a titkon szép  ruhákon ábrándozó Petronilla sorornak hiú gondolatait szét-
oszlatja. Édességes érzés öm lik el ajkán, teste fénylik, m int m ennyben
m egdicsŐülteké, m ikor m egkorbácsolta m agát, ragyogott a szoba körülötte.
Halála után is olyan ragyogó volt arca, hogy ezt Fülöp  érsek a foltám adás
zálogának, „p rincíp ium  resurrectionis“ vette. Halálát a csodákon kívül az
üdvözült lelkek m ennybem enetelét hirdető jelenségek kísérik: Péter győri
lektor álm ában „m eghalt a bárány“ szózatot hallja; nem csak teste fénylik,
de sírja is csodálatos illattal illatozik.

Misztikus életének hagyom ánya az idők folyam án valóságos tekin-
téllyé növekedett. A közép kor könyvárusai előszeretettel rejtették az egy-
szerűbb írók m űveit nagy egyházatyák, tudós m esterek neve alá, a szerzői
önérzet szívesen bujt m eg az ism ert nevek árnyékában, különösen akkor, ha
állításaik valóságáért az inkvizíció igazságot kutató bírói előtt kellett
helytállni. Ez az op p ortonizm us sugalta szerénység volt az ap okrif iratok
szülőanyja és terjesztője. Szent Margitnak a XV. században is eleve-
nen élő tekintélyét használják fel arra, hogy a délfrancia fraticelli eret-
nekek tévtanától kikezdett Sp ecchio déllé anim e sem p lici „Az együgyű
lelkek tüköré“ olasz fordítását szem rebbenés nélkül szent Margit gyanút
eloszlató szem élyéhez fűzzék, rejtett következtetésükkel: a tökéletes em ber
m inden erkölcsi szabálytól m entes. Dél-Franciaország, Toszkána és
Náp oly volt kedvenc búvóhelyük, de szenvedélyük lángja a XIV. század
elején Magyarországra is átcsap ott. XXII. János p áp a 1326-ban a m agyar
dom onkosokat szólítja fel, hogy nézzenek utána a fraticellik m ozgalm ának és
annak legerélyesebb eszközökkel vessenek véget. A dom inikánus inkvizíció
árgus szem e m agyarázza m eg, m iért ép p en szent Margittal takaróztak a
fraticellik. Nekik név kellett, álcázás, m egbízható „dom inikánus“ szem ély,
kinek neve alatt eretnek tanaiknak híveket tudtak verbuválni. A Sp ecchio
m aga is a fraticellik franciaországi m ozgalm ára m utat. Az olasz fordító
csak átvette a francia Miroir des ám es sim p les fogásait, tekintélyt kereső
m ódszereit. A latin fordítás szerzőségét p l. Rysbroeck-re fogták, p edig
akárcsak szent Margitnak, a Sp eculum  anim ae sim p licishez neki se volt
sem m i köze. Mindez azonban fényesen bizonyítja szent Margit nép szerű-
ségét, m isztikus hitéletét és m inden inkvizítori szim atot elfordító tekin-
télyét.
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Szent Margit erénye és állhatatossága érdem ét növeli, hogy földi
szép ségét legyőzve, előkelő külseje tudatában sem m isült m eg Isten előtt.
A m agyar legenda ap ácás szűkszavúsággal, a m egbillenő fátyol m ögött csak
annyit vesz észre, hogy „igen szép  szűz testtel“, ki királyokat igéz m eg,
„annyira ragadtaték el a cseh király szent Margit asszonynak szép ségében“.
A latin legendák nem  annyira tartózkodók, m intaszem érm es kéz írta m agyar
életrajz. A latin p róza m egengedte csinos fordulatokkal szórják tele élet-
rajzát: p iros rózsa színe borította arcát, szép ségével m inden em beri tekin-
tetnek bájos és kedves látványt nyújtott annyira, hogy fényességes szép -
ségét m indenki csodálta.

Nénjének, Szent Erzsébetnek irgalm asságából is sokat örökölt, kedves
Önfeláldozással a betegségben „nyögdécselő sororoknak bort hevít vala,
ném elyiknek ruhát melegít vala“. A szegénység gyakorlását tekintette az
Istenhez való közeledés eszközének. Mindenben a Szegénység szeretője:
káp ája és ruhája ó és szakadozott, foltoktól borított, p alástja hitvány,
vélum a elavult, saruja elnyűtt. Szegényes külseje, szép  arca, m isztikus
érzésektől fűtött teste m ögött azonban ott van az em ber, a m agyar leányzó,
ki aggódik „félti vala az ő egy m éhben feküdt atyafiának István királynak
halálát, kinek halálára igyekeznek vala és igen kem ényen üldözik vala“.
Nem  volt benne cilicium os ridegség, nem  egyszer „szem érm esen elm oso-
lyodik vala“. Fájdalm ában a gótikus lélek idegizgalm ai nem  öltenek jaj-
veszékelő sop ánkodást, hanem  Krisztus szenvedésének m inél tökéletesebb
átélésére törekszik. A kereszt életének közép p ontja, jám borságát új erővel
m egtöltő változhatatlan változatosság. A szenvedés ereklyéinek valóságos
Sainte Chap elle-jévé m agasztosítja klastrom át: a nagyp énteki kereszt-
im ádás szertartását m indennap os gyakorlattá avatja. Szent Kereszt oltára
előtt im ádkozik legszívesebben, utolsó óhaja, hogy itt is tem essék el. Szent
Margit korában felkent királyok m entek m ezítláb Krisztus koronájának
egy-egy tövise elé, kereszttiszteletével ő is a nyugati nagy Passio-gondolat
m agyar kép viselőjévé lett.

Az ezer négyzetöl kiterjedésű zárdaterületen fekvő m onostor m a
rom okban hever. A francia m iszticizm usnak hajlékot adó tem p lom , am ely-
nek toronyp árkányán a Notre Dam e székesegyházéhoz hasonló bim bós
levélsor díszítés bukkan elő, m a m indenki szabad útja. Pedig heroikus
tettek fűződnek a „m ielő ház“ és „klastrom  közép “ em lékéhez. Gaz futotta
be a „kerülő“ nyom át, a csodák kútja, királyok am bitusa olcsó rom antika
p rédája lett. Ki gondol m a a kis kertre avagy „m ezőcskére“ a klastrom
közep ében, ahol a nyár hevében az égiekkel társalgó sororok áp olták
virágjaikat. Milyen kedves lenne, ha a közép kori kert, a hortus deliciarum
annyi szép  m etaforát szült eredetijét a Margit-sziget virágkultuszában
történelm i hűséggel rekonstruálnák. De ehhez először kegyelettel be
kellene keríteni a rom okat.

Szent Margitban a m agyarság csodálta az önfeláldozó szentet, szerette
a királylányt, tisztelte a sancti reges, p rogenitores nostri, szent király
elődök sarját. Lelkendezve örült a m agyar királyasszony dicsőségére szerzett
énekeknek és legendáknak, am elyekre m a m ár nem csak a szűk haza,
hanem  a világegyház hódolata zengi rá az ám ent.

GÁBRIEL ASZTRIK



A MAGYAR ALKOTMÁNY

N AGY HÁBORÚK és a velük járó m egrázkódtatások nem  szoktak
hatás nélkül m aradni valam ely ország alkotm ányszervezetére. Ha
alkotm ányfejlődésünket áttekintjük, a tatárjárás kora óta nyom on

tudjuk kísérni a nagy külső háborúk hatását állam i életünkre. A m ongol
hadjárat tap asztalatai végleg m egbuktatták az Árp ádok p atriarchális,
szem élyi uralm át, a török m egjelenése határainkon kifejlesztette a rendi
országgyűlések intézm ényét és ezzel a rendiség alkotm ányát. Mohács
következm énye a m agyar önállóság csökkenése, a nagy felszabadító
háborúké a királyi hatalom  túltengése és a felvilágosodott abszolutizm us
érvényesülése volt alkotm ányos életünkben. Még élesebben rajzolódnak ki
szem ünk előtt a legújabb kor háborúinak alkotm ányos következm ényei: az
1859-iki osztrák-olasz-francia háború m eghozta a „p rovizórium ot“, az
1866. évi osztrák-p orosz háború az osztrák-m agyar dualizm ust, az első
világháború és a forradalm ak jelentékeny alkotm ányváltozásokat. Féltő
gonddal tekinthetünk a m ai háború alkotm ányos következm ényei elé,
am elyek nem csak nálunk beláthatatlanok. Így hát m indenkép p en m egvan
az okunk arra, hogy szám ot vessünk m agunkkal, m i is az a m agyar alkot-
m ány, am ely körül a háború egyre sötétebb felhői vonulnak fel. Pusztító
zivatar vagy tisztító záp or fog-e belőlük eredni?!

Nagyon is időszerű kérdésre akar tehát felelni Egyed István könyve
(A m i alkotm ányunk. Magyar Szem le Társaság. 1943. 375 lap ), am ely
nem  régen hagyta el a sajtót s am ely akkor, am ikor a nem zet súlyos vál-
ságok előtt áll, a nem zet lelkének legszebb kifejezőjét, „hatalm as alko-
tását“ látja a m agyar alkotm ányban, de m ég többet: „nem zeti egységünk
leghűbb kifejezőjét“. Nem zeti nyelvünk, költészetünk, irodalm unk,
zenénk vájjon eltörp ülnek-e alkotm ányunk m ellett és nem  fejezik-e ki
jobban nem zeti egyéniségünket?

A vizsgálódás, az oktatás, am elyet a nem zetnek e könyvvel adni akar,
annál szükségesebb, m ert bizonyos közöm bösség nyilatkozik m eg nap -
jainkban az alkotm ánnyal szem ben, a közjogi szellem  tom p ulása, p edig a
m agyarság új közjogi feladatok előtt áll: „a m agyar alkotm ány anyagából
kihám ozni azokat a részeket, m elyek az Ausztriához és a társasországokhoz
való kap csolat m egszűnése után is érvényben m aradtak, m elyek tehát
alkotm ányunk önálló és örökéletű tartalm át teszik“. Azt hiszem , a felada-
tok ennél sokkal nehezebbek és súlyosabbak lesznek.

A kép , am elyet alkotm ányunkról kap unk, közjogászaink kicsiny cso-
p ortját általában jellem ző rózsás színekkel festett, op tim ista lelkesedéstől
fűtött, de m indenesetre alkalm as arra is, hogy az olvasót kirántsa közönyé-
ből és gondolkodásra késztesse alkotm ányunk felől.

Ezt a gondolkozást kissé m egnehezíti Egyed azzal, hogy eleve szinte
dogm atikusan állást foglal a m agyar alkotm ány jellegét, az alkotm ány
szellem ét illető kérdésben, m ielőtt azt m egism ertük volna. Célja nem  is
annyira az ism eretközlés, hanem  az, hogy azoknak, „akik a tételes közjogi
ism eretek híján vannak“, m egkönnyítse „a m agyar alkotm ány szellem ének
átérzését“.

Minthogy az alkotm ány, a nem zet lelkének leghűbb kifejezője, a
nem zeti jellem et tükrözteti vissza, m egállap ítja, hogy m elyek a m agyarság
p olitikai jellem vonásai, am elyekből az alkotm ányos felfogás ered. Ezek a
vitézség, a hazafiság, am ely sohasem  válik túlzó sovinizm ussá, a szabadság-
szeretet, a közügyek iránti érdeklődés, törekvés a közügyek intézésére
való befolyásra, a hagyom ányok tisztelete, konzervatív életfelfogás, az
idegen behatásokkal szem ben m egnyilvánuló óvatosság, a jognak nagy sze-
rep e, m egértés a nem zetiségek iránt, keresztény szellem  és „úri életform a“.
Különösen kiem eli azt, hogy a m agyar jogásznem zet, azaz lelkének jellem ző
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vonása a jogérzék, „m ely a jogélet m inden területén p árját ritkító m űveket
alkotott“. Azt hiszem , ez az állítás csak balkáni szom szédainkkal való
összehasonlításban állja m eg helyét. Werbőczy előtt egy nagy jogászunkról
sincs tudom ásunk, Werbőczy után m eg újból hosszú századok m últak el,
m íg európ ai viszonylatban nagy jogászokról, jogtudósokról beszélhetünk.
Az osztrák örökös tartom ányokhoz való viszonyunk kifejlesztett nálunk
bizonyos rétori jogászkodást, de a p ozitív jogalkotás terén nem  lehet
m ondani, hogy önálló, nagy m űvekkel váltunk volna ki. A sok jogász m ég
nem  jelent nagy jogtudósokat, sem  a sok és könnyen vállalt p er fejlett jog-
tudom ányt.

A nem zeti lélek kiterm elte alkotm ány „alap elvei“, am elyek m ind-
végig m egállap íthatók fejlődésében, szerinte 1. a történelm i jelleg, 2. a
közjogi szellem , 3. erős nem zeti vonás, am ely m égsem  utasította el a nem -
zetiségi igényeket, 4. a keresztény jelleg, 5. a királysági állam form a, 6. az
alkotm ányosság, 7. „a jogállam iság“.

Legerősebben hangsúlyozott ezek közül a történeti jelleg. Ez azon-
ban, vélem ényem  szerint, a régi korra vonatkozólag nem  olyan különleges,
m ert seholsem  uralkodott annyira a szokásjog a jogfejlődés különböző
terein, m int ép p en a közjogban. Minden közép kori alkotm ány szokás-
jogilag fejlődött ki és nem csak Szt. István és utódai „nem  készítettek új
alkotm ányt“ a m agyar állam nak, de nem  készült ilyen m ásutt sem  az ő
korukban. Nagyon helyesen hangsúlyozza azt az általánosnak m ondható
tételt, hogy a szokásjogi úton kifejlődött alkotm ány jobban összenőtt a
nem zettel, bár kissé túlzott, legalább is a m últra vonatkozólag feltétlenül az,
hogy „a történeti alkotm ány nem zete m integy állandó nép szavazást tart
alkotm ányának tételei felett: az elavult tételeket elejti, a m eg nem  felelőket
kiküszöböli, a beválókat fejleszti, kiép íti“. Alkotm ányunk „történeti
szellem e“ nem  egy esetben m a sem  a nem zet töm egeinek érzelm i m eg-
nyilvánulása, hanem  adott p olitikai helyzetben kevesek tudatos keresésén és
tudós kutatásán alap szik. A történeti alkotm ány elengedhetetlen és m éltán
kiem elt kelléke a jogfolytonosság, am ely azonban szintén csak az újkor
kreálta fogalom , de hogy m egalkotható volt, a szokásjogi alap  következ-
m énye.

Alkotm ányunk közjogias iránya alatt azt érti Egyed, am it a régi, a
történettudom ányban m ár elfelejtett alkom ánytörténeti iskola hirdetett,
hogy am íg „Európ a állam ainak sorsát századokon át hűbéres fejedelm ek
akarata irányította és a nem zeti öntudat csak későn fejlődött ki, a m agyar-
ság az őshazából m agával hozta a nem zeti összetartás erejét és kifejlesztett
sajátos közjogi rendszert a szentkoronatanban“. Hogy e tannak m ennyire
nem  volt m eg a m egfogalm azása, Werbőczy korában ilyen nem zeti egy-
séget kifejező jelentősége, ezt a Mohács előtti közállap otok bizonyítják.

Alkotm ánytörténetünk áttekintése során term észetesen a „m inden
vonatkozásában m a is élő“ szentkoronatan ragadtatja legnagyobb lelkese-
désre a szerzőt, annyira, hogy szem lélődésében felkiált: „Vájjon van-e m ég
állam rendszer, am ely ilyen p áratlanul álló és tökéletes alap vetéssel ép ült
fel, m int a m agyar! Benne van ebben az állam i rendszerben a nem zeti ősi
p olitikai érettségének és berendező bölcseségének m inden bizonyítéka.“
Nem  em lékszem , hogy angol vagy svájci, vagy m ás alkotm ánytörténetben
ilyen m egelégedettségről értesültem  volna.

A történeti fejlődés során alkotm ányunk „nagy rugalm asságának“
sikerült azt a válságot is kiküszöbölni, am ellyel az 1918 utáni viszonyok
fenyegettek, m ikor is a rendkívüli idők rendkívüli eszközök alkalm azását
követelték m eg. Ennek a rugalm asságnak sikerült a jogfolytonosságot, ha
alakilag nem  is, lényegében m égis biztosítani.
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Egyed könyvének nagyobb része közjogi berendezésünk intézm ényei-
nek ism ertetése, de nem  száraz tételes anyag közlésével, hanem  az intéz-
m ények m űködésének világos m egértetésével, fogalm aik m agyarázatával.
Megtalálja a m ódját és alkalm as helyét annak is, hogy a közjogi intézm é-
nyek m ögött rejlő p olitikai hátteret és szám os a közvélem ényben zavarosan
élő p olitikai fogalm at is tisztázzon és könnyen érthetővé tegyen. Ezzel
elkerüli azt, hogy m unkájának közjogi tankönyv-jellege legyen és p olitikai
okulásul is szolgál. Ennek során több aktuális p olitikai kérdésben is állást
foglal.

Hosszasabb és m indenkit bizonyára érdeklő az, am it a rendiség szere-
p éről m ond a m agyar alkotm ányban. A régi rendiség utolsó ténye volt,
hogy „a nem esi jogokat kiterjesztették m inden honfira és így a szentkorona
tagjává tették őket, m int ahogy m ondani szokták: bebocsátották az alkot-
m ány sáncai közé. Az alkotm ány kap ui m indig nyitva voltak arra érdem es
honfiak előtt, m ost a kap ukat m inden m egkülönböztetés nélkül kitárták
előttük“.

A m odern hivatásrendiséget nem  ítéli el, „az egész állam életet azon-
ban rendi alap ra helyezni m égsem  lenne helyes“ és ideálja nép kép viseleti
kam ara m ellett rendi alap on m egszervezett m ásodik kam ara. Ez „egésze
séges kiegészítés“, m ert a nép kép viseleti kam ara nem  adhatja az egész
nem zet hű kép viseletét, „hanem  a nem zeti akarat többé-kevésbbé fordított
tükre“. Az érdekkép viseleti gondolatot a m agyar állam  1848-ban a szüle-
tési rendiség eltörlésével sem  adta fel, következetesen áp olta s „a világ-
háború után az összes állam ok között talán először értékesítette újra“.
Felsőházunkban látja a gondolat m egvalósításának legjobb form áját.
„Büszkék lehetünk arra, hogy a rendiség m odem  form ája nálunk nem
divatcikk, nem  a közszellem  tiszavirága, hanem  az alkotm ányba beép ített
alap gondolat.“ A m agyar alkotm ány rendszerével a rendiség nincs ellen-
tétben és ezért alkotm ányunkat nem  kell átszervezni, hanem  „a rendiség
tökéletesebb kiép ítésével kiegészíteni“. Az összes foglalkozási ágakat
kellene m egszervezni és ezt a szervezetet a m unkaadók és a m unkások
viszonyának rendezésében m egfelelő szerep hez juttatni.

Ha szerzőnk nem  áll is az orthodox liberalizm us állásp ontján, kifeje-
zetten a nép kép viseleti rendszert tartja a legjobbnak, m ert ennek a révén
az egyes tájak és vidékek is kép viselve vannak. „Az érdekkép viseleti
alap on felép ített országgyűlésen az egyes csop ortok inkább az ő különleges
gazdasági szem p ontjaikat követik, gyakran csak a saját érdekcsop ortjuk
szolgai ügynökei“, holott „az állam  nem csak gazdasági szervezet, hanem
erkölcsi lény“.

Vannak ugyan a nép kép viseleti rendszernek hátrányai is, am inő a
kalandorp olitikusok érvényesülése, dem agógia, erős p ártfegyelm en alap uló
kinevezési rendszer. Az érdekkép viselet alkalm azása „a szám szerű többség
rideg elvét“ ellensúlyozza. De nem  erősíti, hanem  bizonytalanná teszi a
korm ány helyzetét. Országgyűlésünk „ősi kéttáblás rendszere“ kettős
„keresztm etszetben“ m utatja a nem zet akaratát.

Az alkotm ány rendeltetése az egyéni szabadság biztosítása, am i sze-
rinte különböző korokban és különböző állam okban eltérően szokott tör-
ténni. Több alkotm ány összefoglalja az egyes szabadságjogokat, a m ienk
azonban nem  — s ez a hátránya a történeti alkotm ánynak. Vannak olyan
alap jogok, am elyek m ég törvényben szabályozva sem  lettek, hanem  a
gyakorlat és a korm ányrendeletek m érvadók rájuk nézve, ilyen a gyüle-
kezési jog. Egyed felsorolja a leggyakrabban em legetett egyéni szabad-
ságokat, am elyek szép  csokra a m ai időkben bizony elérhetetlen m ezőkről
szedettnek látszik. Az egyéni szabadságok a közszabadságban, az alkotm á-
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nyosságban gyökereznek. Az alkotm ányosság p edig „az állam nak olyan
berendezése, am elyben a nem zeti akarat a jog forrása és az állam élet
irányítója“. „A gyakorlatban rendszerint a dem okratikus berendezésű
állam okat szokták alkotm ányosnak nevezni.“ „A dem okrácia a szó eredeti,
nem es felfogásában egyértelm ű az igazi alkotm ányossággal.“ A kifejezés
m aga a vele elkövetett visszaélések m iatt „egyes társadalm i körökben“
nép szerűtlenné vált.

„Az alkotm ányosság ellentéte a zsarnokság, a diktatúra, am elyet vagy
egy em ber gyakorol (egyeduralom ), vagy a nem zet valam ely csop ortja
(osztályuralom )“. Ez nem  adhat p olitikai szabadságot, am i p edig „éltető
levegője, elengedhetetlen feltétele a nem zeti életnek, nélküle előbb-utóbb
«lsorvad a nem zeti öntudat“. A diktatúra csak átm eneti eszköz lehet, de
nem  az alkotm ány állandó alap elve.

A m agyar nép  m indig szerette a szabadságot, „a szabadsághősök
nem zete vagyunk“. Már az Aranybullában m egtaláljuk szerinte „a nem -
zeti szabadságjogok rendszeres összefoglalását“. Az eddigi felfogáson
túlm enőleg nyolc „nem esi szabadságot“ tud az Aranybullából kihám ozni.

Igen sikerült Egyed fejtegetése a végrehajtó hatalom ról és ennek a
törvényhozó hatalom hoz való viszonyáról. A közigazgatásban is a nem zeti
vonásokat keresi, bár ezeket a közp ontosító, racionalizáló törekvések
elhom ályosítják. Mind a törvényhozó, m ind a végrehajtó hatalm at az
állam fő hozza m űködésbe és tartja összhangban. Ezt az utóbbi évek ese-
m ényei m egzavarták. Az állam fő és a korm ány függetlenítése az ország-
gyűléstől, a jogalkotás hatalm ának a korm ányra való átvitele ennek a fejlő-
désnek jelei és a rendeletalkotás jogának m ikénti szabályozása m inden
alkotm ány legfontosabb rendelkezései közé tartozik. Ez oly p ont, am elynél
ha nem  is kim ondottan olvasunk Egyed elégedetlenségéről a m agyar
alkotm ány-viszonyokkal szem ben, de sorai közül kiérezzük azt. A m ai
helyzet kedvez a rendeleti jogalkotásnak, de ez szerinte elfajulása a társa-
dalm i és gazdasági életnek. Hasonlókép p en nincs m egelégedve az ősi
önkorm ányzati szerv, a várm egye helyzetének alakulásával. A korm ány-
felügyeletet túlzottnak találja és ez a helyzet „m ár csak hagyom ányait
m utatja gazdag történeti m últjának“.

„Az alkotm ányok születnek, élnek és virágzanak, hanyatlanak és
p usztulnak. A legújabb kor elég alkalm at adott az alkotm ányok forgandó-
ságának igazolására“, — m ondja Egyed könyvének utolsó fejezetében.
/mA p ap iros-alkotm ányok a korszellem  divatjával keletkeztek és vesztek.“
A m i alkotm ányunk szervesen fejlődött tovább, m ivel m egvolt benne a
szívós ragaszkodás az ősi intézm ényekhez, m ásrészt a rugalm as felvevő
kép esség a bevált reform gondolatok iránt, a „divatos koreszm ék hatása
alól“ alkotm ányunk sem  vonhatta ki m agát teljesen. Az új alkotm ányok,
m elyek szakítottak a liberális-dem okrata felfogással, ősap juknak az olasz
fasiszta alkotm ányt tekintik. „Mussolini p áratlan éleslátása és bölcsesége
látta és érezte m eg az új idők közjogi követelm ényeit és dolgozott ki először
alkotm ányos rendszert részükre“. Ezek az új alkotm ányok új nem zeti
célkitűzéseknek a kifejezői és a nem zeti jelleg első tulajdonságuk: „szinte
felszabadítani látszanak a nem zeti lelket a kozm op olita béklyóktól“.
„Nem zeti jellegüknél fogva nem  is tartanak igényt arra, hogy azokat m ás
állam ok átvegyék.“ Mindennek hangoztatása után m egállap ítja Egyed,
hogy ezek az alkotm ányok oktroj útján jöttek létre és „nem  a nem zeti
közm eggyőződésből fakadtak“.

A m agyar alkotm ány egészen különálló típ ust kép visel az alkotm á-
nyok között, önállósága és eredetisége m egnyilvánul „egyrészt az ősi
alkotm ányosság fenntartásában, m ásrészt a liberális-dem okrata irány túl-
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zásainak elvetésében és alkotm ányunk korszerű m ódosításaiban“. A dikta-
túra, m ely „tartós rendszer nem  is lehet“, idegen a m agyar gondolkodástól.

Egyed könyve szerzőjének konzervatív gondolkodásáról tesz tanú-
bizonyságot, am inek jelével lép ten-nyom on találkozunk. Ez a felfogás
annyira m egy, hogy lándzsát tör a nádori intézm ény visszaállítása m ellett,
holott annak m ai alkotm ányunkban aligha volna jelentősége. Másutt m eg
keresi a kiegyeztetés útját a régi alkotm ány és új eszm ék között. Konzer-
vativizm usa tehát nem  jelent m aradiságot, hanem  haladó jellegű. A régi
alkotm ány jogi iskoláihoz való tartozását bizonyítja az, hogy az alkotm ány
szociális vonatkozásainak kérdését nem  veti fel, holott a társadalm i és
alkotm ányos változások m inden időben okozati összefüggésben állottak
egym ással. Előnyére írhatjuk, hogy az újabb történeti irodalom  ered-
m ényeit ip arkodik figyelem be venni és azokra ép íteni. Mégsem  sikerűi
m agát m indenütt m entesíteni bizonyos régi ahisztorikus felfogástól. Szent
István szentszéki követi m éltósága m a m ár túlhaladott gondolat. Nem
lehet azt sem  állítani, hogy a m iniszteri felelősség gyökere m egvolt nálunk
m ár a közép korban és csak a jogfolytonosság erőszakolásának tulajdonít-
hatjuk azt az állítást, hogy e tekintetben „1848-ban hirtelen kellett p ótolni
három  évszázad m ulasztását és folytatni a m agyar jogfejlődést sok tekintet-
ben ott, ahol az 1526-ban m egszakadt.“ Az sem  lehetséges, hogy a hon-
foglaló m agyarok közt teljes jogegyenlőség lett volna. Mindezek a téve-
dések nem  sokat vonnak le alkotm ányunk ez új ism ertetésének értékéből,
am ely egy jó m agyar em ber nagy tudással m egírt alap os m unkája.

ECKHART FERENC

A SZOVJET-ÚNIÓ ÉS KÖZÉP-EURÓPA

A SZOVJET-ÚNIÓ Anglia és az Egyesült Állam ok szövetségét a
Ném etország ellen viselt háború terem tette m eg. Ám  a közös
európ ai hadicélon, Ném etország legyőzésén kívül eddig nem  sikerült

teljesen tisztázni a közös elveket, m elyek a háború utáni angolszász-orosz
együttm űködést Európ ában és Európ án kívül biztos és tartós alap okra
helyezhetnék. A m ultévi október 19-től 30-ig tartott m oszkvai külügy-
m iniszteri hárm asértekezleten hoztak ugyan néhány határozatot. Ezek
közül legfontosabb volt a londoni európ ai tanácskozó bizottság létesítése és
az a m egállap odás, hogy az ellenségeskedések m egszűnte után a három
nagyhatalom  m ás állam ok területén csak közös m egbeszélés után hasz-
nálhatja katonai haderejét. A m oszkvai konferenciát követő teheráni
Roosevelt-Churchill-Sztálin találkozón (novem ber 28. és decem ber 1.
között) valószínűleg további m egállap odások történtek. De az azóta be-
következett esem ények — főleg a lengyel válság — m égis azt bizonyí-
tották, hogy az összhang a három  nagyhatalom  közt m ég korántsem
teljes.

Az angolszász-orosz együttm űködés néhány alap vető kérdését m ár
előző cikkünkben igyekeztünk tisztázni,1 itt m ost Moszkva európ ai p olitiká-
ját p róbáljuk körvonalazni, különös tekintetet vetve a szovjet külp olitiká-
nak az Oroszországgal határos országokkal szem ben elfoglalt állásp ontjára.

1 A Szovjet-Únió külp olitikája, Magyar Szem le, XLVI. kötet, 2. szám .



124

A Szovjet-Únió várható európ ai p olitikájára a legtöbb következtetést a
február i-én bejelentett alkotm ányrevízió nyom án vonták le. Az alkotm ány-
m ódosítás önálló katonai és külp olitikai jogokkal ruházta fel a Szovjet-
Únió köztársaságait s lehetővé tette, hogy az egyes köztársaságok a kül-
állam okkal közvetlen kap csolatba lép hessenek s külön szerződéseket köt-
hessenek. Ezt a decentralizációs reform ot arra lehetett m agyarázni, hogy a
szovjet korm ány így akarja eloszlatni az angolszászok gyanúját, hogy a
Szovjet-Únió, m időn biztonsági okokból az Oroszország és Ném etország
közti területek ellenőrzésére tart igényt, egyúttal e területek annexiójára is
törekszik. Mert az alkotm ányreform  egyrészt m ódot nyújt arra, hogy az
Oroszország és Ném etország közt elterülő országokkal csak Ukrajna vagy
Fehér-Oroszország lép jen szorosabb együttm űködésre, am i az angol-
szászok szám ára talán elfogadhatóbb lenne, m intha a Szovjet-Únió teljes
hatalm ával és erejével lép ne fel Kelet-Európ ábán; m ásrészt arra az esetre,
ha a keleteuróp ai országok szovjetköztársaságokká válnának, az alkotm ány-
reform  e köztársaságok szám ára a Szovjet-Unióhoz való csatlakozás olyan
lazább form áját tenné lehetővé, am it az angolszászok talán szintén ham arább
fogadnának el, m int az egyszerű területi annexiót.

Ám  az angolszász p olitika a szovjet alkotm ányreform  után aligha
ellenezné kevésbbé a keleteuróp aí területek ilyen vagy olyan form ában
szovjet befolyás alá jutását. Term észetesen elsősorban a katonai erő-
viszonyokon m úlnék, hogy m ennyire tudnák Kelet-Európ ábán saját
akaratukat érvényesíteni. De az is valószínű, hogy sem  az oroszok, sem  az
angolszászok nem  erőszakolnának Kelet-Európ ábán olyan m egoldásokat,
m elyék m iatt együttm űködésük hajótörést szenvedne. A szovjet alkotm ány-
reform ból egyelőre talán csak azt a biztos következtetést lehet levonni,
hogy Moszkva azoknak a területeknek a bekebelezését akarta ezzel köny-
nyebbé tenni, m elyekre m int a Szovjet-Únió szerves részeire am úgyis
igényt tart s am elyeket az angolszászok sem  akarhatnak a Szovjettől elvi-
tatni. Hiszen e területek a háború kezdetén a Szovjet-Únióé-i voltak — a
ném etekkel való együttm űködés juttatta hozzá őket — s az angolszászok
aligha kívánhatják, hogy az oroszok az ő tám ogatásukkal olyan területeket
veszítsenek el, am elyeket a ném etek segítségével szereztek m eg. Az angol-
szászok legföljebb m ásik szövetségükre, a lengyelekre való tekintettel a
szovjetkövetelések bizonyos m érséklését igyekeznek elérni. Erre vallott
Eden január 26-í alsóházi nyilatkozata is, m ellyel újra hitet tett az Atlanti
Charta elvei m ellett és m egerősítette a brit korm ánynak régebbi állás-
p ontját, hogy nem  ism eri el az erőszakos területi változásokat.

A szovjet alkotm ányreform  kétségtelenül tekintetbe vette Karélia,
Észtország, Lettország, Litvánia, Nyugat-Fehéroroszország, Nyugat-
Ukrajna, valam int Besszarábia és az ú. n. Moldva visszacsatolásának m eg-
könnyítését. Ám  a szovjet külp olitikának e területeken túlm enő szándé-
kaira az alkotm ányreform ból következtetéseket levonni csak a fantázia
szabadonbocsátásával lehet. A Szovjet-Únió nyugati p olitikájára több
konkrét adatot találhatunk a szovjet-csehszlovák szerződésben. Maga
Molotov is a szovjet alkotm ányreform ot bejelentő beszédében úgy em lé-
kezett m eg az 1943 október 19-én Moszkvában aláírt szovjet-csehszlovák
egyezm ényről, hogy ez „m intául szolgálhat a Szovjet-Üniónak az európ ai
országokkal való baráti kap csolatai konszolidációjára. “

A SZOVJET-CSEHSZLOVÁK BARÁTI, kölcsönös segélynyújtási és
háborúutáni együttm űködési szerződés helyes értékelésénél nem  szabad
m egfeledkezni arról, hogy ebben az egyezm ényben nem csak a szovjet és a
cseh p olitika céljai jutottak kifejezésre, hanem  az angolszász p olitika
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szándékai is, hiszen Benes nem csak Moszkva, hanem  London és Washing-
ton bizalmát is élvezi.

A szerződésből a legkönnyebben a cseh p olitika céljai olvashatók ki.
Benes Csehszlovákiát akarja nem zetközileg biztosítani. De ép p en ennél a
p ontnál érdem es rám utatni, m ekkora ellentm ondás van Bénél csehszlovák
törekvései és a szovjet alkotm ányreform  között. Benes m akacsul kitart a
csehszlovák nem zetegység m ellett s eddig sem m i tanújelét sem  adta, hogy
hajlandó lenne tiszteletben tartani a külön szlovák nem zeti jogokat; ezzel
szem ben a szovjet alkotm ányreform  ép p en a nem zeti különállás szem -
p ontjából tett m esszem enő engedm ényeket olyan nem zeteknek, — ukránok-
nak és fehéroroszoknak — m elyek egyáltalán nem  különböznek jobban az
orosztól, m int a szlovákok a csehektől. Benes a londoni csehszlovák állam -
tanács előtt február 2-án tartott beszédében bizonyos következtetéseket
fűzött a m oszkvai szovjet-csehszlovák p aktum hoz, de ezek szintén inkább
látszanak rávilágítani a cseh p olitika céljaira, m int Moszkva p rogram m jára.
BeneS Csehszlovákia, Lengyelország és a Szovjet-Únió egységéről úgy
beszélt, m int a háborúutáni európ ai biztonsági p olitika tengelyéről, de
egyelőre sem m i tám p ontunk nincs arra, hogy ebben a kijelentésben m ást
lássunk, m int egyoldalú m agyarázatát a m oszkvai szovjet-csehszlovák
p aktum  ötödik szakaszának, am ely csatlakozásra hívta fel Lengyelországot.

Az angolszász p olitika szem p ontjait tükrözi vissza a szerződés negyedik
szakasza, am ely szerint a Szovjet-Únió és Csehszlovákia nem  avatkozik
egym ás belp olitikai ügyeibe. Ezalatt főleg azt kell érteni, hogy Moszkvának
nem  lesz ellenvetése, ha Csehszlovákia belső rendje dem okratikus felép í-
tésű lesz. Ez m egfelel az angolszász p olitika törekvéseinek is. Viszont m aga
a szovjet-csehszlovák szerződés kevésbbé egyeztethető össze azokkal az
intenciókkal, m elyeket az angolszász p olitika hangoztat. A m oszkvai
p aktum ot elég sűrűn bírálták is angol és am erikai részről. Hiszen a szovjet-
csehszlovák szerződés azt a benyom ást keltette, hogy bevezetője az érdek-
szféra-p olitikának, am ely ellen az angolszászok ép p en eleget nyilatkoztak.
Moszkvából visszajövet m aga Hull m ondta: ezután m ár nem  lesz szükség
külön szerződésekre, m ert a világ összes ügyeit a három , illetve Kínával
együtt a négy nagyhatalom  fogja intézni. A szovjet-csehszlovák p aktum
nehezen hangolható össze Hull szavaival; hiszen a csehszlovák korm ánnyal
sem  Anglia, sem  az Egyesült Állam ok nem  kötöttek olyan szerződést,
m int a Szovjet-, a nagyhatalm ak m ég kevésbbé kötöttek egym ás közt
egyezm ényt Csehszlovákia jövőjéről, am i a legjobban m egfelelt volna a
Hull által felvázolt együttm űködés elveinek.

A szovjet-csehszlovák „külön“ szerződésből tehát arra lehetett
következtetni, hogy az aláírók elgondolása szerint a Szovjet-Úniónak Kelet-
Európ ában olyan külön befolyása lenne m ajd, am ilyennel sem  Anglia,
sem  az Egyesült Állam ok nem  rendelkeznek, am i a Szovjet-Únió közel-
ségére s az angolszász nagyhatalm ak m esszeségére való tekintettel ter-
m észetes is volna, csak ép p en nem  lenne összhangban a négyhatalm i
együttm űködés univerzális elveivel, s inkább az érdekszféra-m egoldást
jelentené. Hacsak az univerzális együttm űködést az angolszászok és
oroszok közt nem  kell úgy értelm ezni, hogy a külön szovjet érdekszférában
is virágozhat a dem okrácia. A szovjet-csehszlovák szerződés negyedik sza-
kaszában m indenesetre azt a törekvést lehet felism erni, hogy Kelet-Európ át
ideológiailag dem okratikus berendezésű területnek tartsák m eg. Ez a
szakasz kim ondja, hogy a két ország nem  avatkozik egym ás belügyeibe,
BeneS p edig m oszkvai nyilatkozatában nyíltan vallotta, hogy ő nem  kom m u-
nista és Csehszlovákiát dem okratikus állam ként akarja feltám asztani.

Moszkva soha nem  is ellenezte, hogy nyugati határain dem okratikus
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alkotm ányú országok legyenek. Moszkvának csak az a kívánsága, —  am int
azt főleg Lengyelországgal kap csolatban több ízben leszögezték — hogy
ezek a dem okratikus rezsím ek „valóban dem okratikusak“ legyenek. De
ha Moszkva nem  ellenzi is, — tekintettel dem okrata szövetségeseire nem  is
ellenezheti — hogy szom szédai dem okratikus országok legyenek, attól
m indenesetre óvakodik, hogy hivatalosan elism erje a tőle nyugatra fekvű
országok valam ilyen jogát vagy igényét a dem okratikus berendezésre.
Sztálin 1943 novem ber 7-én, a kom m unista forradalom  huszonhatodik
évfordulóján m ondott beszédében, m időn öt p ontba foglalta a Szovjet-
Únió eutróp ai p olitikáját, szintén csak annak az ism ert m oszkvai tételnek,
az ism étlésére szorítkozott, hogy a nép eknek „szabad választással“ kell
dönteniök, m ilyen korm ányform át akarnak.

A Szovjet-Únió term észetesen ellene szegül m inden olyan kísérlet-
nek, am ely a dem okratikus rezsim ek révén szovjetellenes irányzatokat
szeretne szóhoz juttatni Kelet-Európ ábán. Moszkva csak olyan dem okrati-
kus korm ányok létjogosultságát ism eri el, m elyek biztosítékot nyújthatnak
afelől, hogy a dem okráciát nem  gyakorolják szovjetellenes éllel. A Szovjet-
Únió szférájában m űködő dem okratikus rezsim eknek kellene bebizo-
nyítaniok, hogy a kom m unizm us és dem okrácia együttm űködéséről hir-
detett tanok valóban életrevalóak. Nem  kétséges, hogy ezeknek a rezsim ek-
nek erősen baloldali jellegűeknek kellene lenniök. S az sem  kétséges, hogy
az ilyen keleteuróp ai rezsim ek csak a dem okrata nagyhatalm ak és a Szovjet-
Únió legteljesebb együttm űködése m ellett állhatnának fenn; csak az
orosz, angol és am erikai nagyhatalm ak tökéletes összhangja biztosíthatná,
hogy a szovjet szom szédságában dem okratikus állam i és társadalm i rendek
létezhessenek.

Moszkva eddig csak a londoni csehszlovák korm ányban talált olyan
dem okratikus p artnerre, am elyben a jelek szerint teljesen m egbízik. S ott
is Bene§ szem élye az, am i teljes garanciát látszik nyújtani arra, hogy egy
dem okratikus rezsim  sem m ilyen veszélyt sem  jelent a Szovjet-Unióra.
Benes ilyen értelem ben valóban ritka jelenség, m ert m egfelel m indazoknak
a kívánalm aknak, am iket keletről és nyugatról, kom m unista és dem okra-
tikus oldalról tám aszthatnak: Beneá nyugati dem okrata, p olgári típ us,,
ugyanakkor szocialista, am i kellem es a kom m unistáknak, s m indennek
tetejébe szláv em ber, aki Oroszországban ezért is szim p átiára szám íthat,,
hiszen Moszkvában ennek a háborúnak m int a szlávság és germ ánság össze-
ütközésének jellegét az utóbbi időben erősen kidom borították. Meg aztán
Bene§ a génuai konferencia (1922) óta harcolt a Szovjet-Úniónak az európ ai
p olitikába való bevonása m ellett; ő valóban az angolszász-orosz együtt-
m űködés egyik előfutára. Igaz, a m últban főleg a cseheknek kedvező
státuskvó fenntartása érdekében szorgalm azta a Szovjet-Únió európ ai
aktivitását, s csak a nagyhatalm ak bizalm át tudta m egnyerni, m ert a esetiek-
hez hasonló kisebb nem zeteket nem  tudta m eggyőzni arról, hogy tevékeny-
sége általános érdekeket szolgál. Múltja tölti el m a is bizalm atlansággal
azokat, kiket az új körülm ények közt együttm űködésre szólít fel.

A SZOVJET-ŰNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁT nyugati szom szédaival
szem ben elsősorban az az elv vezérli, hogy csak azok a rezsim ek fogad-
hatók el, m elyek a belp olitikában erősen p rogresszívek, a nem zetközi:
p olitikában p edig elism erik Oroszország hatalm i helyzetét. Moszkva
nyugati p olitikájának m ásik elve, hogy az állam határok lehetőleg ne terjed-
jenek túl a nép rajzi határokon, s ahol a p ontos határm egvonás nem  lehet-
séges, ott áttelep ítésekkel m ozdítsák elő a nem zetiségileg m inél hom ogénebb·
országok kialakulását. Így p éldául BeneS a Szovjet-csehszlovák szerződés.
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után tett m oszkvai nyilatkozatában azt m ondta, hogy Sztálin nem zetiségi-
leg m inél hom ogénebb Csehszlovákiát kíván. Viszont február 2-i londoni
exp ozéjában Bene§ hangsúlyozta, hogy Csehszlovákia alatt m indig a Mün-
chen előtti kiterjedésű Csehszlovákiát érti; hogy van ez összhangban a
nem zetiségileg „hom ogén“ Csehszlovákiával, am it állítólag Sztálin akar?
Hacsak Bene§ kitelep ítésekkel nem  akarja nem zetiségileg „hom ogénné“
tenni Csehszlovákiát; a világsajtóban ugyanis olyan hírek láttak nap -
világot, hogy a csehek a szudétaném etek jórészének kitelep ítését tervezik.

Moszkva p olitikáját Lengyelországgal szem ben is a nép rajzi elvek
határozták m eg. A rigai szerződésben m egállap ított határ revízióját
Moszkvában ázzál indokolták, hogy Lengyelország fehérorosz és ukrán
többségű területeket kebelezett be; itt is szóba került az áttelep ítés;
hasonlókép p en áttelep ítésről beszéltek azokkal a területekkel kap csolatban,
m elyeket Lengyelország északon és nyugaton kap na kárp ótlásul. Nép rajzi
elvek tám asztják alá Moszkva igényeit Besszarábiára is. A balti állam okkal
szem ben viszont m ár a szovjet nyugati p olitika legfontosabb vezérm otí-
vum a, a biztonság elve érvényesül, am i egyébként az Észak-Skandináviá-
tól a Fekete-tengerig vonuló új határ követelésénél s nem  kevésbbé ez új
határon túl fekvő területek újjárendezésénél is döntő tényező.

Am ikor Moszkvában „biztonságról“ beszélnek s a biztonság szem -
szögéből szabják m eg európ ai külp olitikájuk irányvonalait, akkor term észe-
tesen nem  a közvetlen szom szédokra, vagyis a kisebb nem zetekre gondol-
nak, hanem  a ném etekre. A szovjet-csehszlovák szerződés is —  m ásodik
szakasza szerint — kifejezetten a ném et „Drang nach Osten“ ellen jött
létre. Vagyis Moszkva nem  azért akarja befolyása alá vonni a tőle nyugatra
élő kisebb nem zeteket, m intha ezektől féltené Oroszország biztonságát.
Ezek a kis nép ek sohasem  fenyegethetik az orosz kolosszust, legföljebb
csak azzal válhatnak Oroszország ellenségeivé, ha szövetkeznek Ném et-
országgal. A szovjet külp olitika nyugati érdeklődésének közép p ontjában-
Ném etország áll; Moszkvát a Ném etország és Oroszország közti terület is a
ném et-orosz viszony szem p ontjából érdekli. S a közelm últ tap asztalataira
gondolva, Moszkva kettőt akar elérni: egyrészt, hogy ez a közbenső
terület — ahogy az angolok újabban nevezik: Middle Zone — ne kerüljön
ném et befolyás alá; m ásrészt, hogy a nyugati nagyhatalm ak ne folytat-
hassanak olyan p olitikát, am ely Ném etországot Oroszország ellen játsszaná
ki, m int legutóbb a Cham berlain-korszakban. Anglia viszont m eg akarja
akadályozni az orosz-ném et együttm űködést. Mindkét oldalon Ném et-
országban látják az európ ai p roblém a m agvát, nem  kétséges hát, hogy az
Oroszország és Ném etország közti területek sorsa is főleg attól függne,,
hogy az oroszok és angolszászok — közös győzelm ük esetén — m ilyen
m egoldásra jutnának Ném etország kérdésében. S m ert erre vonatkozólag
tudunk a legkevesebbet, a Middle Zone-t illető elkép zeléseink is eléggé,
p roblem atikusak.

Igen valószínű, hogy am int az angolszász-orosz háborús szövetséget az
tette lehetővé, hogy Oroszország, Anglia és az Egyesült Állam ok m egegyez-
tek a nem zetiszocialista Ném etország m egsem m isítésének szükségszerűsé-
gében, ugyanúgy a békés együttm űködés is köztük csak úgy jöhetne létre, ha
m egegyeznének Ném etország jövendő európ ai szerep ét illetően. A m oszkvai
külp olitika m indenesetre arra törekszik, hogy m inél nagyobb nyugati
befolyásra tegyen szert. Hogy hol lennének ennek a befolyásnak a határai,
az főleg ép p en azon m úlna, hogy m i történnék Ném etországgal. De bárm i
történik vele, az oroszoknak bizonyára tekintettel kellene lenniök az angol és
am erikai szem p ontokra, ha nem  akarnák felborítani az angolszász-orosz,
együttm űködést. És ez fordítva vonatkozik az angolszászoké is.
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EGYELŐRE ANNYI látható, hogy a Szovjet-Únió a tőle nyugatra
élő kis nem zetek közül — m elyeknek túlnyom ó többsége szláv és ellensége a
ném eteknek, am i m egkönnyíti a velük való érintkezést —  főleg azokra
ép ít, akiknél nagyobb m egértést vél felfedezni a p rogresszív társadalm i
eszm ék iránt; ez az egyik fő oka a csehekkel szem ben m egnyilvánuló
szovjet rokonszenvnek és bizalom nak is. Nem  kisebb szerep e van term é-
szetesen, m int m ár em lítettük, Benes szem élyének, továbbá annak, hogy
csehek és oroszok közt nincsenek területi viták. Ám  a szovjet külp olitika a
nem zetek osztályozásánál tekintettel van arra is, hogy ki m ilyen szerep et
vállalt ebben a háborúban. Benes is érzékeltette m oszkvai nyilatkozatában a
kétféle m értéket, am it a Szovjet-Únió szándékozik alkalm azni nyugati
szom szédaival szem ben. Benes azt m ondta: Sztálin „erős“ Csehszlovákiát,
Jugoszláviát és Lengyelországot akar, — m íg a többi állam ról csak annyit
m ondott: Sztálin „független“ Bulgáriát, Rom ániát, Magyarországot és
Finnországot is akar. A m oszkvai külügym iniszteri hárm asértekezlet
kom m ünikéjéből m ár előbb m egtudtuk, hogy a Szovjet-Únió az angol-
szászokkal együtt elhatározta Ausztria visszaállítását s Benes február 2-i
londoni beszédében Ausztriát is a „független“ kategóriában em lítette.

Az „erős“ Csehszlovákiára, Jugoszláviára és Lengyelországra való
utalásból olyan tendenciákat olvashatunk ki, am ilyenek F. A. Voigt vett
p ártfogásába a Princip al Power-ekről szóló elm életében.1 Voigt úgy kép -
zeli, hogy a Middle Zone-t három  állam  kép ezné: Csehszlovákia, Jugo-
szlávia és Lengyelország. Ám  az „erős“ állam ok a szovjet külp olitikában
egészen m ás szerep et töltenének be, m int Voigtnál. Voigtnál ezek az
állam ok p illérei a cordon sanitaire-nek, am it azért szerveznek m eg Anglia
oltalm a alatt Európ a p erem én, hogy elválasszák a kontinenst az egészen
m ás társadalm i, szellem i és p olitikai struktúrájú Oroszországtól. Moszkva
„erős“ állam ai viszont ép p en azt a célt szolgálnák, hogy m egakadályozza-
nak ebben az övezetben m inden olyan tendenciát, am i szovjetellenességet
akarna kifejteni. Moszkva ugyanis sem m it sem  ellenez annyira, m int ép p en a
cordon sanitaire-t, azt a p olitikát, am ely az „európ ai egyensúly“ nevében a
Ném etország és Oroszország közti kis állam okból szeretne töm böt csinálni
egyrészt a ném et Drang nach Osten, m ásrészt az orosz Drang nach Westen
ellen. Itt a m oszkvai nézetek E. H. Carr felfogásával találkoznak; Carr
tudniillik az ilyen cordon sanitaire-t egyrészt m egvalósíthatatlannak, m ás-
részt „unintelligensnek“ tartja.

Angolszász részről belátják, hogy az első háború után Kelet-Európ a
rendezése egészen rendkívüli viszonyok közt jött létre, m ert Oroszország is,
Ném etország is vereséget szenvedett és nem  volt szava a béketárgyalásokon,
ilyen helyzet p edig m ég egyszer aligha fordulhat elő; elism erik azt is, hogy a
Szovjet-Únió joggal kel ki m inden olyan p olitika ellen, am ely ő ellene
akarna „biztonsági övezetet“ létesíteni; ae Moszkvával ellentétben
Londonban és Washingtonban ragaszkodnak bizonyos p olitikai erőkhöz,
m elyek Ném etország és Oroszország közt évszázadokig fontos tartozékai
voltak az európ ai egyensúlynak és az orosz vezetés alatt egyesített túl-
nyom órészt szláv Közép -Zónát m ár azért sem  néznék rokonszenvvel,
m ert a p ánszlávizm ust ép p olyan rossznak tartják, m int a p ángerm ánizm ust.
Ezért p ártfogolják a Közép -Zóna nem zeteinek dem okratikus, független
federációját. Az orosz és az angolszász elkép zelések közti különbséget
talán úgy lehetne m egfogalm azni, hogy m íg az orosz külp olitika a kis nem -
zetek közt csak olyan töm örülést hajlandó elfogadni, am ely Moszkva köz-
vetlen ellenőrzése és közrem űködése m ellett jön létre, — p éldául az orosz-

1 Carr és Voigt. Magyar Szem le, XV. kötet, 3. sz.
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csehszlovák szerződéshez való csatlakozás form ájában — addig az angol-
szászok a kis nem zeteknek a nagyhatalm aktól független töm örülését szeret-
nék látni. Am int azt Eden 1942 decem ber 16-i alsóházi nyilatkozatában és
Churchill 1943 m árcius 21-i rádióbeszédében is kifejezésre juttatta.

Benes, aki nyugati és keleti kap csolatainál fogva — angolszász-orosz
győzelem  és háborúutáni dem okrata-kom m unista együttm űködés esetén —
egyedülálló lehetőségekkel rendelkezne, eddig elm ulasztotta, hogy egy
ilyen független federációs fejlődés elindítója legyen. Benes, ahogy m i
látjuk, eddig ugyanazt csinálta, am it az első világháború alatt, ő elsősor-
ban a csehek közép európ ai hatalm i előjogait szeretné a keleti Moszkva
segítségévéi biztosítani, m int ahogy a két háború közt a nyugati Párizs
hatalm át vette igénybe ugyanerre a célra. S Moszkva a jelek szerint haj-
landó Párizs szerep ét betölteni. De vájjon m elyik nagyhatalom  kap ható
arra az önzetlen feladatra, hogy a nem zeti egyenjogúság és egyenrangúság
alap ján egy federációs folyam atot indítson el Közép -Európ a kisnép ei közt?
S vájjon lehet-e egyáltalán elszigetelten egy ilyen fejlődési folyam atot
elindítani, ha a m egbékülést s áz egyesülés valam ilyen form áját nem
sikerülne egész Európ ára szóló érvénnyel m egvalósítani?

BORSODY ISTVÁN

ANGOLSZÁSZ-OROSZ EGYÜTTMŰKÖDÉS

A  MOSZKVAI m ajd a teheráni konferencia a három  szövetséges
nagyhatalom  között m egállap odásra vezetett, am ely szerint a háború
befejezése után is a világ m egszervezésének, a béke biztosításának

nagy kérdéseinél együtt fognak m űködni. Különböző állam férfiúi m eg-
nyilatkozások p edig erősen kihangsúlyozták, hogy sikerült a három  hatalom
együttm űködése révén olyan hatalm i tengelyt biztosítani, am ely szinte
szuverénül intézheti m ajd a világ sorsát. A többi nép ek közrem űködését
nem  tagadják ugyan m eg, de m indenféle világp olitikai döntést a három
állam  hatalm a fog véglegesen biztosítani. Elfogadták egy új világszövetség
létesítésének a gondolatát, azonban addig és sokáig azután is a hatalm i
tengely akarja a világ nép eit vezetni. Nyilvánvaló, ilyen nagy horderejű
Program m  a három  szövetséges nagyhatalom nak állandó és rendkívül
bensőséges együttm űködését teszi fel.

A világ közvélem énye a frontok m indkét oldalán több-kevesebb két-
kedéssel fogadta ezeket a híreket és bizony nagyon sokan vannak, sem le-
gesek és angolszászok is, akik nincsenek m eggyőződve az új hatalm i tengely
szilárdságáról. A legnagyobb kételyt a két társadalm i-p olitikai rendszer
közötti ellentét váltotta ki, am ely ezen felfogás szerint term észetes és
áthághatatlan akadálya az együttm űködésnek. A közfelfogás szerint m in-
denekelőtt a szovjetideológia benső exp anzív tendenciája az, am ely vég-
elem zésben m inden együttm űködésnek útját állja.

Csaknem  az egész világon el van terjedve a hit, m ely szerint a szovjet-
ideológia lényegéhez, term észetéhez tartozik, hogy az egész földkerek-
ségén rendszerének m egvalósítására törekedjék. Az Oroszországból ki-
induló ideológiai kisugárzás eszerint tehát olyan erős, hogy a p olgári
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kap italista állam ok a behatolás állandó veszélyeinek vannak kitéve, am i
feszültségekhez és végül is a p olgári nem zetekkel való együttm űködés fel-
borulásához vezet. Mint m inden p olitikai ideológia, a szovjetideológia is
azon feltevésen alap szik, hogy általános érvényű és az em beriség egyetem ére
csaknem  kivétel nélkül üdvös. Ebből viszont az következik, hogy híveinek
erkölcsi kötelessége annak m egvalósításáért m indenütt síkraszállni. Azon-
ban egy ideológia benső p rop agatív ereje nem  ap ostolainak szám ától és
tevékenységétől, hanem  attól függ, m ennyire felel m eg az em berek társa-
dalm i és gazdasági érdekeinek és általános p olitikai szem léletének. Az
ap ostolok szám ának és kvalitásának tisztán csak a külső siker szem p ontjá-
ból van jelentősége.

Ma m ár elég történelm i távlattal rendelkezünk annak m egállap ítására,
hogy annak idején a liberalizm us p olitikai ideológiájának sokkal, de sokkal
nagyobb átütő ereje volt, m int nap jainkban a szovjetideológiának. Hiszen
m inden m űvelt nép  benne látta az ideális p olitikai rendszert és ha csak
átm enetileg is, de szinte kivétel nélkül m indegyik m egvalósítására töreke-
dett. Pedig a liberalizm us eszm éinek terjesztése elé csaknem  m indenütt
m esterséges akadályokat gördítettek, nem  is szólva arról, hogy a p olitikai
p rop aganda akkor m ég igen távol állott m ai tökélyétől. A francia forra-
dalom  és az am erikai szabadságharc eszm éi egyébként m a sem  vesztették
el varázsukat. Ezzel szem ben szám talan országban a szovjetideológia
terjesztését nem  akadályozták s ennek ellenére az ott érvényben levő rend-
szernek sokszor m ég csak szám ba jövő versenyt sem  tudott tám asztani.

A világ közvélem énye általában azért becsülte túl a szovjetideológia
belső p rop agatív erejét, m ert annak tudatos és tervszerű p rop agálása a
szovjet állam  tám ogatásával időnként és helyenként kom oly m éreteket
öltött. A p roblém a ezek után arra a kérdésre korlátozódik: m iért akarta és
m iért akarhatja a szovjethatalom  ideológiáját m esterségesen terjeszteni?
Ennek ugyanis az ideológia lényegéhez sem m i köze. Sőt, a szovjetp olitiku-
soknak időnként a világforradalom  m ellett tett vallom ása sem  tulajdon-
kép p eni oka a p rop agandának. Nincsen itt m ásról szó, m int reális p olitikai
érdekről; ha tehát a dolognak a végére akarunk járni, keresnünk kell,
m ilyen érdek diktálja a szovjetkorm ánynak ezt a m agatartást?

Minden ideológiai forradalom  győzelm e rendszerint felveti a kérdést,
m ennyiben veszélyezteti az az uralm on levő egyéb társadalm i-p olitikai
rendszereket? Az ettől való félelem  sok esetben katonai fenyegetést vagy
ép p en fegyveres beavatkozást vált ki. Eltekintve m árm ost a katonai
lehetőségektől, am elyekkel az új korm ányzati rendszer hatalm ának biztosí-
tására rendelkezik, egy fegyvere feltétlenül van: saját p olitikai ideológiáját a
p otenciális ellenfél között elterjeszteni. Ha sikerül rendszerét ott is m eg-
valósítani, önm űködően m egszűnik a fenyegetés. Így volt ez m ár a francia
forradalom  esetében. Az abszolút m onarchiák összefogtak a forradalm i
Franciaország ellen, am ely fegyveres ereje m ellett latba vetette azt a szel-
lem i erőt is, am ely p olitikai ideológiájában rejlett. Különböző felhívásokat
intézett az ellenséges fejedelm ek nép eihez, felszólítván őket, térjenek át a
francia rendszerre. Ha ennek a „p rop agandának“ sikere lett volna, Francia-
ország ellenségeinek kezéből kihullott volna a fegyver.

Lényegében ez ism étlődött m eg Oroszország esetében. A nyugati
hatalm ak katonai akciókat indítottak, am elyek eredm énytelenül m aradtak
ugyan, de az új szovjetrendszer azután sem  érezte m agát teljes biztonság-
ban és ezért fokozottan vette igénybe a szovjetideológia terjesztésében
rejlő fegyvert. A katonai akciók egyébbként is felvetették azt a m agától
adódó kérdést, vájjon a szovjet és a p olgári kap italista rendszerek fennáll-
hatnak-e egym ás m ellett, anélkül, hogy szükségszerűen egym ás m eg-
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Sem m isítésére törekedjenek? A francia forradalom  esetében ez a kérdés
idővel tisztázódott. A liberális, dem okrata és rep ublikánus Franciaország
a legszorosabb szövetségre tudott lép ni a szélső abszolutista cári Orosz-
országgal. A szovjet esetében a két rendszer közötti viszony egyrészt
bonyolultabb, m ásrészt aránylag rövid idő telt el a m egvalósulás óta.
Ellentétes p olitikai rendszerek általában m egférhetnek egym ással, ha az
illető nem zetek között fennálló tárgyi kap csolatokat nem  érintik. Vagyis,
ha csak ü. n. világnézeti különbségről van szó, am ely a m űvelt em bereket
nem  hozza egym ással feltétlenül ellentétbe. A szovjet és a p olgári kap ita-
lista rendszer között azonban ezen túlm enően gazdasági ellentétek is van-
nak. Ugyanis a kollektív gazdasági alap on álló szovjetkorm ány külkeres-
kedelm i kap csolatainál rendkívül fölényben van az egyéni és egym ással
rendszerint versenyben álló kap italista gazdasági tényezőkkel.

Ez az ellentét gyakorlatilag nem  áthidalhatatlan, de m indaddig, am íg
nem  sikerült végleg kiküszöbölni, elm életileg fennáll a veszély, hogy a két
rendszer egym ás kölcsönös m egsem m isítésére törekszik. A szovjetp olitika
szám ára tehát m indenkép p en adva volt a kérdés: lehet-e ezt a veszélyt
kikerülni vagy sem ? A választól függött m árm ost, hogy él-e a szovjet-
p rop aganda fegyverével és m ilyen m értékben? A Trockij és Sztálin közötti
harc tulajdonkép p en e kérdés körül zajlott le. Trockij nem  hitt abban,
hogy a két rendszer m egférhet egym ás m ellett és ezért vallotta a világ-
forradalom  p rogram m ját. Szerinte a szovjetideológia az egész világ fölött
aratandó győzelm e biztosíthatja csak e rendszer fennm aradását Orosz-
országban. Sztálin ezzel szem ben azt hiszi, hogy a szovjetrendszer Orosz-
országban akkor is fennm aradhat, ha a világ nem  követi p éldáját. A rend-
szer védelm ében tehát nincsen szükség a világforradalom  p rop agálására,
legalább is m indaddig, am íg kívülről tudatosan nem  veszélyeztetik. Ebből
term észetesen nem  az következik, hogy a szovjetp olitika m ost m ár örökre
lem ond erről a fegyverről. Azonban, ha igénybe veszi is, nem  azért teszi,
m ert ez a szovjetideológiának m integy belső dinam ikájához tartozik, vagy
m ert a szovjetrendszer m ás m ódon fenntartható nem  volna, hanem  egy-
szerűen op p ortunitásból. Ha a p illanatnyi p olitikai érdek kívánja, igénybe
veszi ezt a fegyvert; ha érdeke m ást diktál, lem ond róla.

A szovjetrendszer m int olyan, tehát nem  elvi akadálya az angolszász-
orosz együttm űködésnek. A kérdés m ostm ár csak az, vájjon angolszász
részről fennáll-e olyan szándék, am ely a szovjetrendszer m egsem m isítésére
vagy akár csak veszélyeztetésére irányul? Ha a szovjetkorm ányzat első
éveitől eltekintünk, azt látjuk, hogy az angolszászok sohasem  csináltak elvi
kérdést a szovjettel való gazdasági és p olitikai kap csolatok áp olásából.,
Mindenkor csak a földalatti szovjetp rop aganda nyugtalanította őket. A való-
ságban ugyanis nem csak élénk gazdasági kap csolatokat tartottak fenn,
hanem  a harm incas évek közep e felé szívesen látták azt a főleg francia
törekvést, hogy a szovjethatalom  segítségével biztosíttassék Európ a egyen-
súlya. A danzigi válság idején p edig Anglia és Franciaország a legnagyobb
erőfeszítéseket tette, hogy a szovjetkorm ánnyal szövetséget köthessen. Az
angolszászok háború utáni p rogram m jukat a világ közvélem énye előtt
tárgyalják m eg s így világos kép et nyerhetünk arról: m ikép p en akarják a
világot a háború után m egszervezni. Elgondolásuk közp ontjában a hatalm i
tengely áll, am elynek egyik p illére a nagy Orosz birodalom . Ám de lehetet-
len ilyen nagy horderejű tervet felállítani és ugyanakkor annak egyik fontos
tényezőjét titokban m egsem m isíteni akarni. Hiszen ilyen törekvéssel nem -
csak az orosz társadalm i-p olitikai rendszert, hanem , legalább átm enetileg,
m agát az orosz hatalm i p ozíciót veszélyeztetnék, am i szükségszerűen az
általuk m egterem tett világp olitikai rendszer felborulásához vezetne.
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Sztálin egyébként külső jelét is adta annak, hogy angolszász viszony-
latban a szovjetrendszer fennm aradása szám ára m ár nem  p roblém a. Fel-
oszlatta a Kom internt, sőt az eddigi világforradalm at hirdető orosz
him nuszt is kicseréltette. Igaz, ebben a tényben m i sem  látunk m ást,
m int am it a világ közvélem énye általában lát: taktikai lép ést. Ez azonban
nem  von le sem m it fejtegetéseink logikájából. Sztálin m egtehette ezt a
lép ést, m ert angolszász viszonylatban a szovjetrendszer fennm aradása
valóban nem  p roblem atikus.

Mindezzel az együttm űködés akadályai azonban m ég nincsenek
elhárítva. Az angolszászok egy univerzális világszövetséget akarnak létesí-
teni. A világ egységének és a kollektív biztonságnak szem p ontjait viszont
m ár m ost szeretnék egym ás között érvényesíteni. Vagyis az új hatalm i
tengelynek addig is, am íg a világszövetség m egvalósulhat, univerzális
szem p ontok szerint kollektív alap on kellene világp olitikát csinálni. Eszerint
nincsen helye az olyan egyéni külp olitikának, am ely az egyes állam ok
érdekeit a geop olitikai tényezők és a regionális hatalm i viszonyok túlzott
figyelem bevétele m ellett akarja érvényesíteni. Minden ilyen kérdést a
világ univerzális egységének szem szögéből a kollektív hatalm i tengely
útján kellene m egoldani. Ha p éldául van orosz kérdés, am ely az orosz
terület különleges geop olitikai jellegéből és a keletközép európ aí hatalm i
viszonyokból adódik, akkor ezt a kérdést nem  volna szabad olyan m ódon
m egoldani, hogy Oroszország a szám ára esetleg kedvező hatalm i viszonyo-
kat felhasználja arra, hogy egyrészt a geop olitikai hátrányokat kiküszö-
bölje, m ásrészt a hatalm i helyzetet végleg saját előnyére m egváltoztassa.
Ez egyéni külp olika, am it — angolszász felfogás szerint — a világ egységes
szervezése és közp onti vezetése feleslegessé tesz. Egy univerzális világ-
szövetségen belül, am ely a kollektív biztonságot m egvalósította, geo-
p olitikai tényezők am úgy is elvesztik jelentőségüket. Regionális hatalm i
viszonyokat p edig m esszem enően túl kom p enzál a világszövetség kollektív
hatalm a. Tehát felesleges egy állam nak az a törekvése, hogy érdekeit
tisztán az egyéni külp olitika segítségével érvényesítse. Különben is az
univerzális világszövetségen belül, am ely kollektív közp onti hatalom m al
rendelkezik, m egváltoznak az állam ok érdekei is. Am i m a életérdeknek
látszik, az új helyzetben esetleg teljesen m egszűnik  az lenni.

Mindez p ersze sem  nem zetközi okm ányokban, sem  állam férfiúi
nyilatkozatban ilyen határozott alakban nincsen kifejezve. A m oszkvai
jegyzőkönyvben m indössze arról van szó, hogy a három  hatalom  a béke és
a nem zetközi biztonság kérdéseiben tanácskozni fog egym ással. Azonban
az egész angolszász világp olitikai ideológiának m égis csak ez a lényege.
Következik ez egyébként Cordell Hull am erikai külügym iniszternek a
m oszkvai konferenciáról tett nyilatkozatából is. Washingtonba visszatérve
többek között kijelentette:

A négy nem zet a m oszkvai konferencián kötelezte m agát a nem -
zetközi együttm űködésnek átfogó és haladó p rogram m ját m egvalósí-
tani, am ely m indenfajta érdekszféra és hasonló m egállap odásokat,
am elyek révén a nem zetek egy boldogtalan m últban biztonságukat
m egalap ozni és érdekeiket m egvédeni igyekeztek, feleslegessé tesz.

Rövidesen Cordell Hull után egy m ásik angolszász állam férfiú, aki-
nek Churchill után az angol birodalom ban legnagyobb a tekintélye, Sm uts
tábornagy, foglalkozott háború utáni kérdésekkel. Sm uts kezdettől fogva
lelkes híve volt a nem zetközi együttm űködésnek, azonban a közvetlen
háború utáni lehetőségeket m égis igen realisztikusan ítélte m eg. A hatalm i
tengely szükségességét erősen aláhúzta, ugyanakkor azonban érdek-
szféra és hasonló kom binációkat nem  hajlandó ab ovo elutasítani.
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Oroszország — úgym ond —  új kolosszus Európ ában, am ely
ráhajlik erre a kontinensre. Felveti a gondolatot, Nagy-Britanniának
nem  kell-e európ ai p ozícióját azzal m egerősítenie, hogy a nyugateuróp ai
kis dem okráciákkal szorosan együttm űködik. Ezeket p edig egyenesen
felszólítja, gondolják m eg, nem  kellene-e nekik „ebben a veszedelm es
világban“  a Brit birodalom  nagy társaságához csatlakozniok. Legjobb
m egoldás szám ukra, fejezi be fejtegetéseit a nagy brit állam férfiú,
hogy Nagy-Britanniával szorosabb únióra lép ve egy nagy európ ai
állam ot alkotnak, am ely nagy, nem csak az egész világra kiterjedő
elágazása révén, nagy, nem csak m int birodalom  és com m onwealth,
am ely m inden kontinensre kiterjed, de nagy m int hatalom  ezen a kon-
tinensen és a két m ásik kolosszus m ellett m int egyenrangú társ a nem -
zetek vezetésében.

Sm uts m últja nem  jogosít fel annak feltevésére, m intha 6 ezzel az
univerzális és kollektív szem p ontokat a nem zetközi p olitikában m eg-
tagadni akarná.' Mindössze nem  látja biztosítva ezen szem p ontok ham aros
érvényesülését, ezért keres addig is „érdekszféra és hasonló m egállap o-
dások révén“ biztonságot Anglia szám ára. Alig hihető azonban, hogy
am ikor Sm uts így beszélt, ne gondolt volna egyben Oroszország világ-
p olitikai törekvéseire, am elyek legalább beszéde időp ontjáig a „boldog-
talan m últ“ egyéni külp olitikájának és geop olitikai szem p ontjainak m inden
jelét m agukon viselték. Sm uts és vele együtt felelős angol tényezők, akik
a beszédet egy héttel elhangzása után nyilvánosságra engedték hozni, való-
színűleg azt gondolták, hogy a szovjetkorm ány a m oszkvai és teheráni
konferencia ellenére sem  fogja ezeket a szem p ontokat feladni és nem  haj-
landó m inden további nélkül „biztonságát és érdekeit“ egy univerzális és
kollektív rendszer m űködésétől függővé tenni. Végelem zésben ezért
látják szükségesnek saját biztonságukat és p olitikai érdekeiket ugyancsak az
egyéni külp olitika törvényei szerint érvényesíteni.

Az azóta bekövetkezett esem ények csak m egerősítik azt a vélem ényt,
m ely szerint a szovjetkorm ány távol áll attól, hogy külp olitikájában m agáévá
tegye az angolszászok univerzalisztikus és kollektivisztikus szem p ontjait.
Rövidesen a teheráni konferencia befejezése után Benes Ede, a csehszlovák
em igráció vezére, szerződést kötött a szovjetkorm ánnyal, am elyet a leg-
jobb akarat m ellett sem  lehet m ásként értelm ezni, m int hogy keletközép -
európ ai területeket az orosz érdekszférába vontak bele. Moszkva ham arosan
felvetette a lengyel keleti határ kérdését is annak ellenére, hogy Cordell
Hull em lített beszédében kijelentette, m iszerint területi kérdések m eg-
oldását a háború utánra halasztják. Sem leges m egfigyelők szerint a len-
gyel kérdéssel kap csolatban az oroszok érdeklődése egészen a sziléziai
ip arvidékig terjed, am elyet a Szovjetbirodalom  újjáép ítésébe szeretnének
bekap csolni. Feltűnő ugyanis, hogy Lengyelországot nyugaton akarják kár-
p ótolni. Ezt úgy lehet m agyarázni, hogy egy szovjet befolyás alatt álló
lengyel korm ány bírná ezeket a területeket és így azt Oroszország érde-
kében is lehetne hasznosítani. Ez a törekvés valóban az orthodox egyéni
külp olitikának volna a m egnyilatkozása, am ely m ég olyan szem p ontokon
is túlteszi m agát, m int a zárt telep ülési terület tiszteletben tartása, am elye-
két p edig az utolsó évtizedekben — ha nem  érvényesítettek is m inden téren
— m int általános külp olitikai elvet elfogadtak.

Sm uts beszéde sokfelé valóságos m egrökönyödést keltett, hiszen
egészen m ás jövőt helyezett kilátásba, m int am ilyent a m oszkvai és tehe-
ráni konferenciák sejteni engedtek. Rögtön m egindult tehát a találgatás,
vájjon Dél-Afrika m iniszterelnöke m int az angol hadikabinet tagja az
angol korm ány gondolatait fejezte-e ki, vagy p edig egyéni fantáziájának
engedett szabad folyást? A beszéd nyilvánosságra hozatala után nem sokára
eltávozott Londonból. Ez a körülm ény és a francia kérdésben elfoglalt
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állásp ontjának a korm ány részéről történt bizonyos fokú dezavuálása egy
ideig azt a benyom ást keltette, m intha beszéde valóban legegyénibb szem -
léletének lett volna kifejezője. Azonban ha nem  is m indjárt hivatalos angol
részről, de az érintett nyugateuróp ai kis állam ok londoni állam férfiai
ham arosan reflektáltak Sm uts gondolataira és bizony nagyon kom olyan
is vették.

Először a londoni holland korm ány külügym inisztere, van Kleffens,
foglalt állást. Hollandia szerinte nem  hajlandó a Britbirodalom ba beol-
vadni, am iről egyébként nem  is volt szó, az együttm űködés gondolatát
viszont öröm m el üdvözli. Kleffens azonban Sm utsnél is tovább m egy
és a szoros együttm űködést az Egyesült Állam okra is ki akarja terjeszteni.

Nyugaton — úgym ond —  az Egyesült Állam ok, Kanada és a többi
brit dom ínium  között erős kap csolatok alakulhatnak ki, ez a csop ort
kép ezné az arzenált és az erőtartalékot. Anglia volna a légi tám asz-
p ont, a nyugatenróp ai kontinensen p edig Hollandia, Belgium  és Francia-
ország hídfőt alkotnának. Ennek a hatalm as nyugati blokknak keleten
Oroszország volna a p artnere.

Pierlot belga m iniszterelnök is nyilatkozott. Szerinte az általános
békeszervezetben Belgium  és Hollandia, sőt Luxem burg, Nagy-
Britannia és Franciaország oldalán lényeges elem et alkotnának. Nagy-
Britannia szám ára nincsen állandó biztonság, am íg a kontinensen
nem  rendelkezik éber előőrssel.
A skandináv állam ok elhelyezkedése az új világp olitikai helyzetben

m ég nincsen kellően tisztázva. Túlságosan közel vannak Oroszországhoz,
sem hogy olyan kom binációba m ernének belem enni, am ellyel Moszkva
bizalm atlanságát felkeltenék. Em lékezetes, hogy a finn-orosz háború
után m ilyen nyom ást fejtett ki a szovjetkorm ány egy kialakuló skandináv
blokk ellen. Ham bro norvég m iniszter szám ol is Moszkva ellenvetésével,
ezért vélem énye szerint Norvégiának távol kell tartania m agát „exkluzív
szövetségektől“ és „regionálisan korlátozott szervezetektől“. Egyedül az
az univerzális új nép szövetségtől várja Norvégia biztonsági kérdésének
m egoldását. Ezzel szem ben egy m ásik norvég állam férfi, Trygvie Lie,
m ár az északatlanti állam ok szövetségéről szólott. A Szovjetbirodalom m al
jó kap csolatokra törekszik, azonban az Egyesült Állam okkal szeretné
garantáltatni északi blokkját.

Ism eretlen a hivatalos Angliának és a francia algíri bizottságnak az
állásp ontja. Ez utóbbi szám ára term észetesen nem  volt sürgős az állás-
foglalás. Egyébként is De Gaulle a szovjetkorm ány részéről olyan értékes
dip lom áciai tám ogatásban részesül, hogy nem  volna célszerű Moszkva
bizalm atlanságát m aga ellen felkelteni. Az angol korm ány azonban ebben
a kérdésben a jelek szerint feladja tartózkodó m agatartását.

Legalább is Churchillnek ez év januári m arakesi látogatásához
londoni sem leges m egfigyelők ilyen kom binációkat fűztek. De Gaulle-lal
való találkozását a londoni sajtó feltűnően m eleg szim p átiával kísérte,
holott az utóbbi időben ezzel a francia katonap olítikussal szem ben bizo-
nyos tartózkodást m utatott. Sok szó esett akkoriban az angol lap okban az
„entente cordiale“ újjáéledéséről, am it sokan úgy m agyaráztak, hogy
Churchill erősebben Angliához szeretné kötni Franciaország jövő sorsát.
Oroszország ugyanis m ár hónap ok óta erősen közeledett az algíri felsza-
badító bizottsághoz és általában sokkal nagyobb hajlandóságot m utatott
De Gaulle-ék p rovizórikus korm ány-jellegét elism erni, m int az angol-
szászok. Benes m oszkvai látogatása után sokan úgy látták, m intha a
szovjetkorm ány egy Moszkva-Prága-Páris tengely létrehozatalán m unkál-
kodnék. Ilyen körülm ények között határozhatta el m agát Churchill, hogy
a Sm uts-féle gondolat gyakorlati m egvalósításának lehetőségeiről tap o-
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gatódzik De Gaulle-nál. Az igazság érdekében m eg kell azonban állap íta-
nunk, hogy eddig hivatalos angol részről erre vonatkozólag sem m iféle
konkrét nyilatkozat nem  történt. Mindez kom bináció, a jelek szerint
azonban nem  alap talan.

Bár az oroszok Moszkvában és Teheránban m egegyeztek az angol-
szászokkal, hogy a háború után is együttesen fognak világp olitikát csinálni,
és az sem  lehet kétséges, hogy a különböző m érvadó angolszász nyilat-
kozatok a három  hatalom  m aradandó világp olitikai tengelyéről csak azért
hangozhattak el, m ert Moszkva ilyenirányú ígéreteket tett, m aguk az
oroszok, am int az elm ondottakból következik, m égis regionális alap on
egyéni külp olitikát követnek. Sm uts javaslatából és a nyugateuróp ai
állam férfiak állásfoglalásából viszont következik, hogy Londonban kezdik
ezt az orosz p olitikát leszám ítolni. Nyilvánvaló, hogyha a fejlődés való-
ban ezt az irányt veszi, az angolszászok és oroszok között a bizalm atlanság
oly fokot érhet végül el, hogy az együttm űködés a tervezett form ában
lehetetlenné válik. Mert hiszen, am i m ost keleten határozottabb form ában,
nyugaton egyelőre csak tap ogatódzva történik, az érdekszférának m inden
jelét m agáh viseli, am iről p edig Cordell Hull azt m ondotta, hogy erre csak
a boldogtalan m últban volt szükségük a nem zeteknek, hogy általa bizton-
ságukat és érdekeiket m egvédjék.

Akárm ilyen feltűnőnek látszik is a m oszkvai és teheráni konferencia
eszm éitől való eltávolodás és bárm ennyire igyekszik a sem leges sajtó ebből
végső következtetéseket a jövő angolszász-orosz együttm űködésre levonni,
ép p en az a körülm ény, hogy ez a látszólagos fordulat ennyire hirtelen
bekövetkezett és p edig olyan időben, am ikor a nyugati hatalm ak az oroszok-
nak tett katonai ígéretüket m ég be sem  váltották, kell hogy a túl gyors
következtetésekkel szem ben bizonyos óvatosságra intsen. Az oroszok
helyzete sem  m a, sem  előreláthatólag a háború után sokáig nem  lesz olyan,
hogy m inden kom olyabb kár nélkül az angolszászok bizalm atlanságát
vagy ép p en ellenszenvét felkelthetnék. Angolszász segítség nélkül az orosz
föld újjáép ítése csak igen lassú tem p óban haladhatna előre. Ugyanakkor
az angol-am erikai szoros együttm űködés m a m ár nem  kétséges, és m ennél
nagyobb nehézséget tám asztanak az oroszok, annál szorosabb lesz. Már-
p edig ez a két hatalom  olyan katonai és gazdasági erőt jelent, hogy az
oroszoknak m inden észszerű érdekük azt diktálja, hogy a jóviszonyt fenn-
tartsák. Az orosz p olitika eddig nem  azt a benyom ást keltette, m intha m in-
den alap os szám ítás nélkül, fanatikus vaksággal követne bizonyos célokat.
Nem  valószínű tehát, hogy egy ilyen szám ára is kétségtelenül sorsdöntő
kérdésben nem  a rideg m egfontolás, nem  az erőviszonyok m érlegelése,
hanem  egy irracionális cél vezetné.

Valam ilyen m agyarázatot azonban m égis csak kell keresnünk, m ert
hiszen a tényleges helyzet tele van ellentm ondással. Lehet, hogy a rejtélyt
a következő okoskodás felfedi: Az oroszok nem  zárkóznak el az angol-
szászokkal való állandó együttm űködéstől. De ép p en m ert ezek hatalm i
és gazdasági tekintetben felette állanak az oroszoknak, utóbbiak attól
félnek, hogy m ajd teljesen az angolszászok járszalagjára kerülnek. A hatalm i
tengelynek tagjai lesznek ugyan, de csak m int „junior p artner“, m int
szegény rokon, aki m indenben a gazdagabb félhez kénytelen alkalm az-
kodni. Ez a helyzet az oroszok szám ára valószínűleg azért is nyugtalanító,
m ert hiszen m ég sokáig nem  fogják levetni azt a bizalm atlanságot, am it
a velük ellentétes társadalm i-p olitikai rendszer bennük kiváltott. Első-
sorban tehát saját p ozíciójukat akarják a hatalm i tengelyen belül m egjaví-
tani, hogy ne csak p ap iroson, hanem  a valóságban is egyenrangú p artnerek
legyenek. Ennek egyik feltétele kétségtelenül a nagyobb gazdasági függet-
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lenség. Ezt viszont legalább részben el lehetne érni azáltal, ha a keletközép -
európ ai ip arvidékek valam ilyen form ában orosz befolyás alá jutnak és az
orosz újjáép ítés szolgálatába lesznek állíthatók. Felfogásunkat m egerő-
síti az orosz alkotm ányreform , am ely az egyes szovjetköztársaságok-
nak m esszem enő külp olitikai önállóságot biztosít. A világsajtó joggal
úgy m agyarázta ezt a lép ést, hogy a szovjetkorm ány általa dip lom áciai
p ozícióját akarja a szövetségesekkel szem ben m egjavítani.

Bizonyos, hogy az angolszász-orosz együttm űködés tele van és tele
lesz p roblém ákkal. Azonban az együttm űködés szándéka m indegyik
érdekelt fél részéről m égis m egvan. Nem  lehet tehát, de nem  is ajánlatos
ezért felületes benyom ások alap ján végleges ítéletet m ondani e p olitika
jövőjéről.

AGRÁRPROBLÉMÁK

A  MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS a m ásodik világháború-
val ism ét olyan konjunktúrális helyzetbe került, m ely fejlő-
dési rendellenességeit csak igazolta. Mezőgazdaságunk legjel-

lem zőbb vonása az extenzivitás, am i abban nyilvánul m eg, hogy inkább
gabonaféléket, kisebb m értékben kap ásokat, ip ari növényeket csak újab-
ban, a háborús rendeletek hatására, intenzív kultúrára utaló növényeket
p edig nem , vagy nagyon ritkán term elünk. Az utolsó békeévek átlagában
a szántóföldi terület három negyed részén extenzív jellegű növényeket
term eltünk, am inek gazdasági és főleg szociális vonatkozásai a m agyar
életben szinte kezünkkel kitap ogathatók. Szegénységünknek ugyanis
ez a legfőbb oka. A gabonát term elő nagy- és kisbirtok m ai árral szám olt
brutto bevétele katasztrális holdanként gabonából alig több 300—350
p engőnél s ez m ég a közvetett értékesítéssel, nevezetesen ip ari fel-
dolgozással vagy állatok tartásával, hizlalásával sem  em elkedik a kétsze-
resére. Ne csodálkozzunk tehát, hogy p arasztságunk zöm e szegényen él
s az uradalm akban dolgozó cselédek és részesm unkások, valam int nap szá-
m osok életszínvonala szintén alatta m arad annak, am it m éltán m egköve-
telhetünk. Az extenzív term elés a m últ örökségeként m aradt reánk s a
m ásodik világháború töm egélelm ezési p roblém áit csak, úgy lehetett m eg-
oldani, hogy a m ezőgazdasági term elés struktúráját változatlanul hagytuk.

Ez a háborús, illetve konjunkturális igazolás csak ezekre az évekre
szól. Nem  folytathatjuk a háború végével ott, ahol 1939-ben abbahagytuk,
m ert különben szegénységünk végzetesen stabilizálódik. A m agyarság
etnikai bázisát alkotó trianoni országban a nép sűrűség elérte négyzet-
kilom éterként a százat, a m ezőgazdasági lakosság zsúfoltsága ném ely tájon,
így p éldául a Nyírségben vagy a Mátra—Bükk lejtőitől délre Ceglédig,
azután Zalában ijesztő. Mindezek a nyom asztó jelenségek kötelezően írják
elő szám unkra, hogy m ár m ost foglalkozzunk a m egoldás lehetőségével és ne
akkor kezdjünk tervek készítéséhez, am ikor azok végrehajtására kell m ajd
gondolnunk. A m agyar m ezőgazdaság p atriarchális elem ei a term elés exten-
zivitását szabják m eg, nem  is tudunk eredm ényesebben gazdálkodni, m íg a
m odem  üzem szervezést el nem  végezzük. A gazdasági cselédekkel baj-
lódó, állati energiával term elő, gép ektől idegenkedő m ezőgazdaság nem  áll-
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hatja m eg a helyét a háború után feltétlenül beköszöntő nagy verseny-
ben. Az első világháború után az alacsony am erikai gabonaárakkal, m ajd
később egy időben a szovjetdöm p inggel kellett m egküzdenünk s olyan
katasztrófálisan eladósodott a m agyar birtoktársadalom , hogy csak állam i
beavatkozással lehetett a teljes p usztulástól m egm enteni. A m ásodik világ-
háború után, ha nem  is m indjárt azonnal, ism ét szám olhatunk az am erikai
versennyel, de m ég inkább m ajd a szom szédságunkban kibontakozó
m ásodik Am erikával, Ukrajnával, m ely a gép esítés m inden csodájával
ontani fogja az olcsó gabonát és a m i em beri-állati energiával term elő,
korszerűtlen m ezőgazdaságunk m ég az előbbinél is rosszabb helyzetbe
kerülhet.

A nyugateuróp ai ip arvidék, a világ legsűrűbben lakott tája, a gazda-
sági élet centrum a m inden bizonnyal ham arosan kiheveri a háborús p usz-
tításokat és m egint norm álisan teljesítheti feladatát, végezheti funkcióit.
Ez a terület idővel egyetlen nagy kertvárossá lehet, am elynek a tövében,
itt Kelet-Közép -Európ ában a legnagyobb őrültség lenne kitartani az
extenzív term elés m ellett. Kenyérrel és részben hússal ellátja m ajd a két
Am erika, Dél-Afrika és Ausztrália, ellenben gyüm ölcsöt, zöldséget,
barom fit, tojást és elsőrendű húsárut csak innét kap hat, a m i vidékünkről
és Dél-Európ ából. A m agyar m ezőgazdasági term elést ennek m egfelelően
kell átállítani. Az átállítás p roblém ájában m inden rendű és rangú p olitikus
és reform er m a m ár jóform án teljesen egyetért, ritka az olyan szakem ber,
aki nem  érti m eg az új helyzeti energiákkal járó követelm ényeket és fel-
adatokat. A m egoldás tekintetében azonban nem  tap asztalható ilyen nagy
egyetértés. A m egoldásnál ugyanis olyan tehertételekkel kell szám olni,
m elyeket a racionális, tisztára a közgazdasági törvényekre tám aszkodó
gondolkodás vagy üzem szervezés nyugodtan elejthet, kikap csolhat, de
am elyeket a nem zetp olitikai irányelveket valló, a m agyarság átfogó érde-
keit tekintő m egoldásra törekvés nem  hagyhat szó nélkül.

Ezzel a háborúval nem csak a m ezőgazdasági term elés került válasz-
úira, hanem  m aga a m agyar nép  is történelm ének legdrám aibb p eriódusá-
hoz érkezett el. Ism ételt nagy veszteségeink a történelem  folyam án eléggé
m egritkították sorainkat, ap asztották létszám unkat, nem  játszhatunk
tehát könnyen az em beranyaggal: m inden m agyarért, m inden m agyar
életért felelősek vagyunk. Azt p edig m inden rom antika nélkül, nyugodtan
m egállap íthatjuk, hogy m agyarságunk őrizője a m últban és a jelenben
főleg a p arasztság volt, tehát az etnikai bázis p arasztságára nagyon kell
vigyázni, itt olyan változásokat kell eszközölni p olitikánkban, társadalm i
struktúránkban és gazdálkodásunkban, hogy kedvező feltételei legyenek
az életnek. Ez az a szem p ont, am ire tekintettel kell lennünk a m ezőgaz-
dasági term elés átszervezésénél, az üzem i reform ok m egvalósításánál.

Rendezni kell a nép  és a föld viszonyát m inden áldozatok árán,
földhöz kell juttatni m inden rászoruló és arra érdem es m agyar em bert,
hogy a m agyar férfiak erdeje álljon ellent m inden viharnak, am ely
ezt a tájat érheti. Nem  szabad kicsinyes, egyéni érdekek m iatt elébe
vágni a nagy rendezésnek és am ikor a földbirtokp olitikai kérdéseket
m egoldottuk,.m egkezdhetjük az új üzem ek szervezését. A m ezőgazda-
sági term elés belső törvényszerűségei és külső adottságai folytán
jóval később ism erkedett m eg a gép ekkel, m int az ip ari term elés.
Nehezebben is tudták a konstruktőrök a m ezőgazdaság igényeinek
eleget tenni, m ert m íg a gyárban a gép ek stabilitása a fontos, addig a
m ezőgazdaságban a legszükségesebb m unkaerőgép eknél ép p en fordítot-
tan a labilitás, a m ozgás az előírt követelm ény . Azután m eg a külső m un-
kák elvégzése, a terep viszonyok, a term elés folyam atosságát m egszakító
term észeti jelenségek és m ég sok-sok akadályozó körülm ény m iatt
nehezebben lehetett a m ezőgazdasági term elést m echanizálni. Minden
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nép nél p atriarchális agrárform ák alakultak ki s azok lebontása m ég a
legracionálisabban gondolkozóknál is nehéz p roblém a volt. S am ikor
m ár m egfelelő gép ek állottak a m ezőgazdasági term elés rendelkezésére,
azonnal fölm erült a legakutabb p roblém a, am elyiket m indezideig
tökéletesen m ég nem  sikerült m egoldani: az üzem szervezés. Az ip ar
könnyen m egbirkózott ezzel a p roblém ával, a kézm űip ari m űhely
gyárrá alakult s a szervezési feltételeket a rentabilitás elve szabta m eg.
A term elést nagyjából függetlenítették azoktól a tényezőktől, m elyek
a m ezőgazdasági term elésnél hátrányt jelentenek. Az ip arban egym ás-
m ellé állíthatók a gyártási folyam atok és az egészet összefogó üzem
közp onti irányítása a legtökéletesebb m echanizm ust biztosíthatja.
A gyár különben is egy-egy ip arcikk term elésére rendezkedik be:
a m ezőgazdaság több term elési ág organikus kap csolatát terem ti m eg
s így az üzem szervezés és az irányítás sokkal bonyolultabb. Hosszú
kísérletezések után végre m égis csak sikerült kialakítani azt a m ező-
gazdasági üzem form át, am elyről ha m ég nem  m ondhatjuk is el, hogy
tökéletes, de az adottságok határán belül célszerű és fejlődésre kép es.
A m agyar szóhasználat birtok-nak jelöli m eg a m ezőgazdasági term elés

kisebb vagy nagyobb egységét. Az újabb elnevezés az üzem . Nem  véletlen
ez az elnevezésbeli különbség. A birtok a szem élyhez kap csolódó tulajdon-
jog, am i örökléssel vagy p edig elajándékozással, illetve adás-vétellel
változik m eg. Akár egyik, akár m ásik vagy a harm adik eset áll fönn,
a tulajdonos legtöbbször nem  a racionális közgazdasági elvek szerint
rendezkedik be, hanem  hagyom ányoktól terhelten, környezetének terror-
jával küszködve term el. A nagybirtok többé-kevésbbé kivételt jelent
e szabály alól, de a kisbirtok a korszerűtlen gazdálkodás m inden átkát
nyögi. A birtok tulajdonkép p en m a m ár a szakkörök előtt úgy szerep el,
m int a korszerűtlen term elési egység, am ely ism eretlen tényezőkkel
term el, szám tartási könyveket nem  vezet, a term elési költségekkel nincs
tisztában, anyagát, a földet összetételében nem  ism eri, ki van szolgál-
tatva a term észetnek és a véletlenek sora szabja m eg eredm ényeit. Ezzel
szem ben az üzem  a korszerű term elési egység. Kalkulál, a legújabb term é-
szettudom ányi felfedezéseket alkalm azza, a költséges üzem ágakat kikap -
csolja s a term észettől am ennyire lehet, függetleníti m agát: hagyom ányok
és a tudatlanság terrorja nem  akadályozzák. Az új m agyar agrárp olitika
legnagyobb feladata m ajd az lesz, hogy a birtokokat üzem ekké szervezze.

A korszerű m ezőgazdasági term elés gép p el történik. Gép ek nélkül
nem  lehet annyit p rodukálni, hogy az em beriség szükségletei kielégít-
tessenek. Az ip ari term elés gép esítése szédítő arányokban m egy végbe.
A gőzgép  feltalálásától az első világháború kitöréséig tízm illiárd em ber
m unkaerejét p rodukáló gép  állt a term elés szolgálatába, az utolsó két
évtizedben a gép i m unkaerő m egkétszereződött s m a m ár húszm illiárd
em ber m unkaerejét végző gép ek dolgoznak az egész világon. Magyar-
országon is hasonló a fejlődés. 1921-ben 826.000 lóerő, 1936-ban m ár
1,633.000 lóerő term elt. A gép i erő m ellett m ind nagyobb nép i erőt is
hódít el az ip ar s közism ert, hogy a nyugati állam ok lakosságának hetven-
nyolcvan százaléka az ip arban vagy kap csolt részeiben foglalatoskodik.
Nálunk is felism erhető ez a folyam at, a falusi lakosság behúzódik a váro-
sokba és ip arunk olyan biztatóan fejlődik, hogy m inden rem ényünk
m eg van arra, hogy lassan ip arosállam  leszünk. A húszas évek elején a m a-
gyar gyárip ar 12 m illió em ber fizikai erejét teljesítő gép ekkel rendelkezett,
a harm incas évek közep én m ár 24 m illió em ber m unkaerejét adták a
gép ek. Mezőgazdaságunk szom orúan lem aradt. A húszas években tíz-
m illió, a harm incas évek közep én p edig csup án tizenkétm illió em ber
m unkáját elvégző gép ekkel term elt. Míg a harm incas évek közep én egy
ip ari m unkást 90 em ber erejét teljesítő gép  segítette, addig a m ezőgazdaság-
ban egy em bert csak 6 em ber erejű gép  segít. (Adorján János adata.) Ez az
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aránytalanság term éseredm ényeinken, a 6—8 m ázsás átlagterm éseken
m eg is látszik. Gép esíteni kell a m agyar m ezőgazdasági term elést, hogy
felszabaduljunk a p atriarchális kötöttségek alól és teljes em berré em eljük
a m agyar p arasztot.

A m ezőgazdasági üzem  a gép esítéssel kap ta a nehezen kialakult,
jellegzetes m ai form áját. Azok az állam ok, am elyeket p olitikai vagy
gazdasági okok kényszerítettek arra, hogy egész m ezőgazdasági term e-
lésüket és agráréletform ájukat m egváltoztassák, Am erika és Szovjet-
oroszország, a sablonosan-m echanikusan végezhető m ezőgazdasági
m unkákat elválasztották az intenzív term elési ágaktól és így a m ező-
gazdasági üzem  két körre, a belső és a külső üzem körre határolódott
el. A külső üzem kör a falu vagy a gazdaság határa, ahol gép ek beállítá-
sával a szántástól a betakarításig m indent m echanikusan végeznek.
A külső üzem területen az em beri és az állati m unkának m ár nincs
szerep e, vagy csak annyi van, —  az em berinek! —  am ennyi a gép ek
beállításához és karbantartásához, kezeléséhez, vezetéséhez szükséges.
A különlegesen szerkesztett gép ek a legtökéletesebb m unkát végzik
s lassan a term elésnek teljes egészében ip ari jelleget kölcsönöznek.
Gabonafélék, kap ások, ip ari növények és takarm ányfélék term elésére
szorítkozik a külső üzem kör, a belső üzem kör p edig feldolgozza vagy
közvetve értékesíti a kint term eiteket.

A belső üzem kör legfőbb feladata az állattenyésztés, a gyüm ölcs-
és zöldségterm elés. Itt m ár nem  lehet sablonosán végezni a különböző
m unkákat, gép ekre itt is szükség van, de az em beri m unka m eg-
tartja elsőbbségét, kvalifikációját. A belső üzem kör nagyon intenzíven
term el s individuális terület m arad a birtokos vagy a birtokosok szám ára.
Az új m ezőgazdasági term elésnek ugyanis a legelső feltétele a nagy-
üzem i keret. A gép ek jövedelm ezőségét csak úgy lehet biztosítani,
ha m unkakép ességüket teljesen kihasználhatják és ehhez szükséges
a kisebb gazdaságok összevonása nagyobb egységekké. Észak-Am erika
farm erjei részvénytársaságokat vagy nagy m ezőgazdasági bérleteket
alakítottak. A külső terület egységes m ívelés alá esik, a belső üzem kör
m agántulajdon. A szovjetalkotm ány is a birtokok kollektivizálása után
kénytelen volt m inden p arasztnak egy hektárnyi m agánterületet enge-
délyezni, az am erikai farm er a háza körül néhány hektárt szintén
m agánkezelésben tart m eg. Az üzem eknek ez a kettéválása m egfelel a
m ezőgazdasági term elés m inden követelm ényeinek s egyúttal kielégíti
a p olitikai vagy birtoklási igényeket is.
A háborús konjunktúra a m agyar m ezőgazdaságot is összehozta a

gép ekkel. 1935-ben kereken 7.000 traktort és 18.000 csép lőgép et írtak
össze a trianoni országban. Bevonulásokkal és a városbaözönléssel m unkás-
kéz nélkül m aradt a m ezőgazdaság és a gazdák kénytelenek voltak a nagy-
birtokokat utánozni: ham arosan m egbarátkoztak a gép i term eléssel.
A huszonnyolcas évek nagy konjunktúrája m ár m egism ertette a falut a
traktorokkal. Akkor az volt a baj, hogy a 30—50 holdakon nem  lehetett
kihasználni a traktorok m unkakép ességét, az év nagy részében a fészerekben
rozsdásodtak és a gazdáikat felesleges adósságokba verték. Azok az öntuda-
tos, tanult p arasztok, akik m ostanában traktorokat vásárolnak, összeállnak,
gép tartó szövetkezeteket alap ítanak s közösen használják a legnélkülöz-
hetetlenebb m ívelési eszközöket. A földm ívelésügyi korm ányzat is elő-
segíti a gép tartó szövetkezetek alakulását s ezzel a felism eréssel a m agyar
p arasztság m egtette az első lép ést az új üzem i gazdálkodás felé. Elkerül-
hetetlen nálunk is, hogy az üzem eket ketté ne válasszuk. Ahogy a m agyar
ip ar nagyon okosan m indig elfogadta és alkalm azta az ip ari term elésben
jelentkező változásokat, újításokat, ugyanúgy a m agyar m ezőgazdaságnak is
lép ést kell tartani a külfölddel s ha m i nem  vállalkozhatunk is kísérletezé-
sekre, m ert ahhoz szegények vagyunk, legalább az eredm ényeket fogadjuk
el és p olitikai okokból ne tiltakozzunk a m ívelési és szervezési technikának,
forradalm i újításai ellen. A m agyar nép  egyéniségének m egfelelően a külső
üzem területet szövetkezetileg kell m egszervezni s lehetőleg 1000—1500
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holdas egységekbe kell összefogni a kisebb gazdaságokat, így jobban
kihasználhatják a gép eket és eredm ényesebben term elhetnek, a belső
üzem körben, a saját p ortájukon: gazdasági udvarokban, kertjükben,
gyüm ölcsösükben, szőlőjükben továbbra is egyénileg gazdálkodhatnak,
barom fiaikat egyénileg tarthatják, sertéseiket, m arháikat, lovaikat is
egyénileg nevelhetik, p ersze szakkép zettségük állandó fokozásával, tudásuk
és ism ereteik bővítésével. Nem  idegen ez a gondolat a m agyar nép  előtt,
hiszen a jobbágyidőkben csak a belsőség, az egy holdnyi beltelek volt
állandó használata a jobbágynak, tulajdonkép p eni telke a szokásos évenkénti
nyilazással a határnak m indig m ás és m ás részére került. Ez a birtoklási
rendszer m élyebben belenyúlt a m agánjogi érdekekbe, m int a szövetkeze*·
tileg m egszervezett határ, ahol m ind az új, m ind a régi birtokosok telek-
könyvileg biztosíthatják tulajdonukat, csup án a m ívelés érdekében szövet-
keznek.

Hátra volna m ég arra az esetleg fölm erülő kérdésre felelni, hogy
m i lesz akkor, ha a gép ek akadálytalanul bevonulnak a m agyar m ező-
gazdaságba és az ip ar is visszaadja a konjunktúrával m egnövekedett
em beranyagát a falunak s a faluban is ott vannak téli időn a foglalkozás-
nélküliek? Erre csak azt felelhetjük, hogy a p atriarchális m unkáltatás
csődjét m agunk előtt láthatjuk, am ikor a cseléd szabad bérm unkás, a
szabad bérm unkás m ég városi dolgozó akar lenni, nem  is fogadhatjuk el
a hajnaltól késő estig tartó m unkanap okat, csökkenteni kell a m unkaidőt
s a term elési költségek céltudatos leszorításával olcsóbbá kell tenni a m eg-
élhetést. Így m indenkinek lesz helye ebben az országban. A külső üzem kör
gép ekkel csak annyi gabonát term eljen, am ennyi az ország kenyérszük-
ségletét fedezi, a felszabaduló területeken több takarm ányt, kap ást és
ip ari növényt vessünk, a belső üzem körben p edig a nyugateuróp ai ip ar-
vidéknek kalóriát és vitam int p rodukáljunk. Persze m a m ég nehéz konkrét
terveket készíteni, m ert hiszen nem  tudjuk, m ivel szám olhatunk, m inek
nézünk elébe, ebben a rövid áttekintésben inkább csak érzékeltetni akartuk
a p roblém ákat és elő akarjuk készíteni a vezetőket és a vezetetteket az
esetleges nehézségekre és lehetőségekre.

KOVÁCS IMRE

HÍRÜNK A VILÁGBAN

E ZEN A CÍMEN nem régiben egy folyóirat vitát indított m eg arról,
hogy m iként lehetne a külföld vélem ényén keresztül a m agyarság
r önkritikáját előm ozdítani. A vitában nap ilap ok hasábjain is többen

résztvettek. A cikkekből nyilvánvaló ugyan, hogy a szerzők a rossz vélem ény
m ellé a jó vélem ény feljegyzését is szükségesnek tartják, de jó hírünk
valahogy elsikkadt, sőt annyira rossz színben tűnünk fel, hogy Illyés
Gyula felkiált: „El tudjuk-e viselni?“ Mintha bizony Szekfü Gyula,
Eckhardt Sándor és m ások tanulm ányaiból nem  tudná m ég az az olvasva
gondolkozó m agyar is, aki nem  járt külföldön, hogy m i m inden rosszat
m ondanak rólunk odakinnt. Azért m ég nem  lesz hosszabb az orrunk,
m ert egy idegen azt m ondja, hogy nagy. Szinte érthetetlen, hogy Illyés
csak a fennhéjázó m egalom ániás m agyart látja, p edig ha valaki, akkor
ő ism eri a m agyart és tudja, hogy a felszínes öndicséret m ellett,



141

talán a legerősebb önkritikával, önvádig és önm arcangolásig m enő lelki-
ism eretességgel vizsgálja nem zetének tetteit és egyéniségének jellem -
vonásait.

Az önkritika, gyakoroljuk azt idegen vélem ény fényében, vagy
gyónás keretében, vagy annak m odem  p énzelt alakja: p szichoanalízis
nyom án, csak akkor vezethet m egbízható eredm ényre, ha az ut audiatur
et altera p ars, a p ártatlan bűnvádi eljárás alap elvét az önkritika során
is alkalm azzuk. Ez esetben, am it m eg kell hallgatnunk, szom szédaink
híre a világban.

Ha önvizsgálatra alkalm assá akarjuk tenni a külföld vélem ényét,
akkor négy rubrikát kell vezetnünk. Legyen az elsőben a rólunk alkotott
rossz vélem ény, a m ásodikban szom szédainkról adott rossz vélem ény,
a harm adikban jó hírünk a világban és a negyedikben szom szédainkról
m ondott jó vélem ény. A sorrend nem  fontos, lényeg az, hogy tudjuk
m indazt a jót és rosszat, am it rólunk és szom szédainkról m ondanak.
Csak így láthatjuk és m érhetjük le hírünket a világban, akárm ilyen szigorú,
de helyes m értékkel. Így aztán el is bírjuk és hasznunkra is válik.

Az em berek általában több rosszat m ondanak egym ásról, m int jót.
így van ez a nem zetek között is. Am i rosszat rólunk elm ondanak az
idegenek — vagy saját m agunk —  azt elm ondják szom szédainkról is.
A törökökről sok rosszat m ondtak és írtak, m égis nagy becsben állanak
m ostanában. Igaz, keserű vigasz, hacsak azt állap íthatjuk m eg, hogy
hírünk nem  rosszabb, de legalább ez m egvéd bennünket a túlzástól, am i
e téren igen veszedelm es következm ényekkel járhat.

Ha Illyés Gyula szégyenről, m egalázásról, Keresztury Dezső fel-
háborodásról, keserűségről beszél, akkor m iért nem  m ondják el azt is,
hogy néha m ilyen jót nevettek a „Hírünk a világban“ op erettszerű, vagy
rém drám ai szövegén. Illyésnek ép p en az egyik nagy érdem e, hogy a
m agyar nép  egészséges hum orérzékét adja vissza m űveiben. Ez a hum or-
érzék veszély esetén sem  hagy el bennünket. Miért nem  írták m eg azt is a
cikkírók, m i volt az érzésük akkor, m ikor külföldön akár zárt társaságban,
akár irodalm i, akár tudom ányos, akár p olitikai aerop ág előtt m egverekedtek
becsületes ellenfeleinkkel, vagy küzdöttek kím életlen ellenséggel és sikerült
nekik m egvédeni a m agyarok hírnevét? Mert bizonyára ez is sikerült
néhanap ján. Nem  kételkedem  abban, hogy nem  büszkeség és diadalm ám or
vett rajtuk erőt, de abban sem  kételkedem , hogy valam i m egnyugvást,
vagy vigaszt talán éreztek és ha szom orúság m aradt bennük, akkor való-
színűleg arra vonatkozott, hogy bizony sokszor könnyebben tudjuk m eg-
védeni igazunkat idegenben, m int itthon m agunk között.

Mikor Illyés Gyula azt m ondja, hogy a „nép ek hazája Herdertől
Seton-Watsonig terjedő értesülésekre em lékezve végigm éri a m agyart“,
akkor nyilvánvalóan nem  gondolt arra, hogy Seton-Watson m ellett m a
m át — és rem éljük m ég —  ott áll a fiatalabb és lendületesebb, de nem
kevésbbé tekintélyes Macartney, aki könyveiben ugyan leszedte rólunk
m ég a szenteltvizet is, de m égis vágyakozik a régi Magyarország után,
m ert úgy látja, hogy annak keretében m egjavított p olitikai rendszerben
lehet biztosítani a Kárp átm edencében lakó nép ek gazdasági és kultúráiig
fejlődésének legm agasabb foka. Azt sem  p éldázta senki, hogy Seton-
Watson Trianon óta nagy nyilvánosság előtt szóban és írásban beism erte,
m ilyen nagy csalódás érte őt a trianoni rendezés nyom án naggyá lett
istáp oltjai, elsősorban a rom ánok és szerbek részéről, m ert — am int
kijelentette — ,,The underdog has becom e an up p erdog“ (Az ver m ost,
akit m int kutyát vertek). Arra sem  em lékeztetett senki, hogy Seton-
Watsont Jugoszláviából kitiltották, a szlovákok összetörték em léktábláját
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és Rom ániában sem  volt szívesen látott vendég, am ióta a rom ánok törté-
nelm ét m egíró nagy m unkájában a dáko-rom án elm életre kim ondotta,
ha akarom  vem hes, ha akarom  nem  vem hes és akaratlanul a leghatáso-
sabb p aródiáját adta Nagyrom ánia keletkezésének m unkája végén közölt
biblikus idézettel: Nagyrom ánia a világháború rom jain váratlanul jelent
m eg előttünk, „váratlanul jött és észrevétlenül, m int a tolvaj az éjsza-
kában.“

Illyés főleg a franciák m egnyilatkozásaiból és ott szerzett tap asztalatai-
ból vonta le következtetéseit, Keresztury viszont ném etországi tap asz-
talataiból. Ezeknek az országoknak a közvélem énye, de az egyének véle-
m énye is, legnagyobbrészt a p olitikai érdekeknek m egfelelően országuk
általános külp olitikájának, vagy p ártp olitikai szem léletüknek vetületében
alakult ki.1 Ez talán nem  annyira m eglep ő a m ódszeres Ném etországban,
de annál inkább az individualista Franciaországban, ahol p olitikai, irodalm i
és m űvészeti vélem ények oly különbözőek és ahol az egyéni vélem ény-
alkotás oly m agas fokot ért el. Külföldiekről, aki általában válogatás nélkül
„sale m étéque“ a Quartier Latinban, ezt a változatosságot nem  találjuk
m eg. Tudjuk, hogy a francia történelem könyvek és földrajzkönyvek sem
tartoznak a legm odernebbek közé, hiszen az 1922-es kiadású Larousse-ban
Kolozsvár m ég m int m agyar város szerep el. De Franciaország Összeom lott.
Egyenlőre tehát ottani rossz hírünk nem  árthat és nem  is kell vigaszul
felhozni azt, hogy m iként beszélnek a franciák az angolokról, vagy az
am erikaiakról.2

Viszont a sem leges országokban, avagy Angliában és Am erikában
az em berek is és a könyvek is elég szép  szám ban igyekeznek a tárgyi
igazságot keresni és feltárni. Teszik ezt anélkül, hogy országuk p olitikai
érdekei befolyásolnák szem p ontjaikat. Maga Seton-Watson, m int fiatal
idealista oxfordi diák indult el közép európ ai és balkáni útjaira, am elyeken
szerzett tap asztalatai alap ján írta m eg könyveit az Osztrák-Magyar Monar-
chia nem zetiségi kérdéseiről, hogy talán azt bizonyítsa, hogy Oxford nem
m indig — ahogy híre járja — a veszett fejsze nyelét akarja m egm enteni.
Seton-Watson könyvei csak később álltak az angol p olitika szolgálatába,
főleg akkor, m időn Seton-Watson a háború alatt az Osztrák-Magyar
Monarchia elleni p rop agandaosztály vezetője lett az angol külügym inisz-
térium ban. Azonban m ég ekkor sem  javasolta a Monarchia feldarabolását,
hanem  csak federalízálását. A felbom lás nagyrészben m ár a Monarchia
elerőtlenedésének volt következm énye és ebben nagyobb szerep e volt az
önbizalom  legyengülésének, m int rossz hírünknek. Seton-Watson könyvei
m ellé is felsorakoztak Macartney írásain kívül olyan könyvek, am elyek
szom szédainkat — rólunk em lítést sem  téve — bizony nem  kím élik. Vegyük
csak kézbe a Cam egie-alap ítvány által az első világháború történetéről
kiadott nagy m unkának rom án kötetei közül Mitrany rom án eredetű
angol egyetem i tanár hatalm as m űvét: „The Land and Peasant in Rum ania“.
Ebben nem csak az 1914 előtti rom án állap otokat nevezi a legszánalm asab-
baknak Európ ában, hanem  az 1918 utáni Rom ánia p olitikáját, a rom án
közép osztály jellem ét, a társadalom tudom ány tárgyilagos szem szögéből
m egítélve igen lesújtó kritikában részesíti. Mitrany m inden rem ényét
a nem zeti p arasztp ártba helyezte. Könyve végeredm ényben a világ köz-
vélem énye előtt a p arasztp árt p rogram m jának helyességét és uralm ának
szükségét akarta bizonyítani, de e téren Mítranyt is súlyos csalódás érte,

1 L. a Szekfű Gyula szerkesztette »Mi a m agyar«? c. kötetben a »Magyarság
külföldi arckép e« c. fejezet konklúzióját, 134. 1.

2 Ma m ár újra elég jelentős a m agyarral rokonszenvező m egnyilatkozások
irodalm a Franciaországban is. Szerk.
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m időn Maniu-ék p aktum ot kötöttek Codreanuval és rövid néhány év
alatt újból kiejtették kezükből a hatalom  gyep lőjét. Mindaz, am i Rom ániá-
ban történt, ép p enséggel nem  javította hírüket a világban és akárm ennyire
ügyeskedik is a rom ánok p rop agandája, ezzel nem  vonhatják ki ők sem
m agukat a hatalom p olitikai döntések alól. De ezt sem  ócsárlásra, hanem
a helyes m érték tartására idézem .

Noha a hírünk körüli vita m ég általánosságban m ozog, m égis érdem es
talán m ost m ég néhány p éldát felsorakoztatnunk annak az elszom orító
kép nek az ellensúlyozására, am elyet az eddigi nyilatkozatokból a külföldet
nem igen járó m agyar em ber nyerhet.

Nézzük a sem leges állam ok közül Hollandiát. Frankham isítóink
szégyenletes viselkedését nehezen ugyan, de ellensúlyozta a „20.000
kis m agyar követ“, akik nem csak kap tak, de adtak is, jóságot, igaz em beri
értékeket jótevőiknek. Ism ertem  15 éves m agyar kisdiákot, aki falusi
gyűléseken, vidéki lap okban világosította fel a holland p arasztokat a
trianoni békeszerződés igazságtalanságairól és m agyarázta m eg az akkoriban
— am int ezt Keresztury Dezső m egjegyzéséből is olvashatjuk —  Berlinen
keresztül az egész világban elsugárzott, a „vörös és fehér terror“ rém -
híreivel beszennyezett m agyarság sorsát. De ism ertem  18 éves m agyar
diákot is, aki a XVI. és XVII. századbeli m agyar teológusok nyom dokaiba
lép ve — akkoriban százszám ra tanultak m agyar diákok holland egyetem e-
ken, akiknek nem esveretű em léke m ég m a is él —  az egyetem i lap okban,
de Hollandia vezető újságjaiban is ism ertette a m agyar kérdést és akusz-
tikailag gyenge hatású, de erőteljes holland nyelven Petőfi Sándor verseit
szavalta és ism ertette a m agyar irodalm at hozzáértő közönség előtt. A
20.000 kis m agyar követ viselkedésére és m egnyilatkozásaira sok m indenki
felfigyelt a holland p araszttól kezdve a bicikliző holland királyi udvarig,
köztük a hollandok nagy külügym inisztere, a híres reálp olitikus dip lo-
m ata Van Karnebeek is. Magyar diákok előtt tette azt az em lékezetes
kijelentését, hogy „Az em beriség többé-kevésbbé m indig bajban van
és a nagyhatalm ak között m egm aradnak a lap p angó ellentétek. Nekünk
kis országoknak, m int Magyarországnak és Hollandiának, feladatunk
abban áll, hogy függetlenségünket a nagyhatalm ak egym ást kiegyensúlyozó
erővonalában m egőrizzük. £zzel m agunk, de egyben Európ a érdekeit is
szolgáljuk és ha ezeken az egym ást egyensúlyozó erőkön alap uló európ ai
egyensúly m eginog, akkor nem csak m i, de Európ a is veszélybe kerül/4

Valószínű, hogy Van Karnebeek nem  volt túl rossz vélem énnyel a m agyar
diákokról, ha ilyen kijelentésekkel tüntette ki őket.

Tudjuk, hogy a hollandus, svéd, vagy svájci tudósokat béketárgya-
lásokon m ily előszeretettel kérik fel a nagyhatalm ak szakértői vélem ény
adására. Ebben nem csak az a szándék vezeti őket, am ire Keresztury
Dezső rám utatott, hogy p olitikai terveiket p rop agandisztikus szem p ontból
p ártatlan tudom ányos m ezbe burkolják, hanem  az az igyekezet is, hogy a
társadalom tudom ány fényénél tisztábban lássák a p olitikai, a társadalm i
és a gazdasági elem ek összefüggéseit, hogy aztán a rendezést saját jól
felfogott érdekükben m aradandóbb alap okra helyezhessék. E téren a kis
nem zeteknek feladata nem csak a p rop aganda vonalában fekszik, hanem
abban rejlik, hogy saját helyzetük felism erését és feltárását a társadalom -
tudom ányok segítségével előm ozdítsák. E téren bennünket terhelő m ulasz-
tások m utatkoznak talán legsúlyosabban. Általában — a kom oly elism erést
arató kivételektől eltekintve — túl sokról, túl keveset irtunk ahhoz, hogy
szakértők tanuljanak belőle és túl sokat ahhoz, hogy a laikus elolvassa és
okuljon. Minden tőlünk telhetőt m eg kell tennünk, hogy behozzuk a
m ulasztásokat, de ne feledjük, hogy az a „m inden“ sem  változtathat
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sorsunkon, ha ebből nem  az világlik ki, hogy belső értékünk ép ítő erő
és a döntő p illanatban nem  álljuk m eg a sarat.

A kis nem zetek a történelem  során gyakran kerülnek „indifferencia
zónákba“ és a nagyhatalm i erővonalak olyan érintkezési p ontjaiba, am e-
lyeknél azok egym ást sem legesítik. Ha ezt idejében felism erik és idejé-
ben áldozatokkal bebizonyítják független állam alkotó kép ességüket, fenn-
m aradásukat biztosíthatják. A felism erés állam férfim  intuíció, a cselekvés
és az áldozatkézség nagym értékben önism ereten alap uló önbizalom  kérdése.
A „Magyar Csillag“ is nyilvánvalóan ép p en ezt akarja erősíteni, de a cikkek
bizony azt a benyom ást keltik, hogy hírünk a világban olyan rossz, hogy
ahhoz a jó m ár fel sem  érhet. Aggodalom m al p éldázzák a m últat és néznek
a veszedelm ek elébe, am elyek bennünket am iatt fenyegetnek, hogy rossz
a hírünk. Helyes és ép ületes, ha összegyűjtjük az idevonatkozó értesüléseket
és kellő m értékkel használjuk fel őket az önkritika elősegítésére, csak azt
ne higyjük, se ne ejtsünk akár egy olvasót is abba a hiedelem be, hogy
balsorsunkat rossz hírünknek köszönhetjük. Az csak indokolás lehet,
de soha nem  döntő tényező.

Nagyon gyakran m ondjuk és gyakran igaz is, hogy az idő elm egy
a fejünk felett, de ne felejtsük, hogy az idő néha javunkra dolgozik. Ma is
tap asztalhatjuk, hogy bizony történik egy s m ás, am iért m agunkat olyan
m értékben tesszük felelőssé és olyan m értékben vádoljuk, am ikor m agunk
között vagyunk és am iről nem  m erünk beszélni idegenek előtt, hogyha
nem  fordultak volna az idők, bizony senkisem  m osta volna le rólunk
a gyalázatot, am it m i kentünk m agunkra és nem  a századok.

Erős, de igaz m értékkel m érjünk. Vegyük tudom ásul, regisztráljuk
p ontosan a rosszat, de a jót is, am it rólunk és szom szédainkról m ondanak,
hisz ép p en azért is vannak téves fogalm aink helyzetünkről a világban,
m ert keveset foglalkozunk szom szédainkkal és bizony kevés jót tudunk
róluk. Csak így vezet az önkritika a valóság felderítésére, szolgál oku-
lásunkra, erősödésünkre. Ism étlem , nem  akarok m indenáron op tim izm ust
hirdetni, nem  hiszem , hogy az illuzionizm us hibájába esem  és nem  találok
vigaszt abban, hogy talán csak olyan rossz a hírünk, m int szom szédainké,
hanem  hangsúlyozom , hogy m aradjunk az önkritikánál és ne vonjunk le
helytelen irányú következtetéseket rossz külföldi hírünkből. Az „audiatur
et altera p ars“ elve nem csak az em berségesség, a p ártatlanság követel-
m énye, hanem  a valóság felism eréséhez is elengedhetetlenül szükséges.
Ne feledjük, hogy a m agyar lelkiism eretvizsgálat önvád form ájában
m ilyen túlzásokra és rom bolásokra ragadtatta m ár m agát. Ady tétele:
„Farkas esz m eg, ördög esz m eg, De m egesznek bennünket“ — veszedel-
m es szakadék, am ibe különösen m anap ság könnyen beleszédülhet sok
jó m agyar, ha kívülről is, belülről is a vád jutna túlsúlyra. Annál inkább
kell vigyáznunk, hogy helyes m értékkel m érjünk és ne hom ályosodjék
el szem ünk. Ha helyes a látásunk és jó a járásunk, elkerülhetjük a szaka-
dékot, m eglátjuk és elérhetjük Petőfi önbizalm át: „E felfordult világban
m ég Isten az Isten és m agyar a m agyar!“

BUDAY KÁLMÁN



A SZÓ HALÁLA?
„Költők alap ítottak eddig m inden m aradandót.“

Hölderlin

NAPI SAJTÓNK m ind sűrűbben foglalkozik nyelvünk rom lásával.
Több hírlap unk cikkek egész sorát szenteli ennek a kérdésnek.
A lényeghez tán egyik nap ilap unk „Ki ne m ondja!“ c. cikksorozata

jár legközelebb. A m inden gondolkodásbéli fáradság nélkül hozzáférhető,
készen kap ott, közkeletű, szajkószerűen használt, nyegle szólásm ondások
kip ellengérezésével egyedül ez a cikksorozat érinti a kérdésnek m élyebb
társadalm i és lélektani vonatkozásait. S ezzel a kérdés m agvát. Mert
hiszen ez a kóros jelenség — az em beri szellem  elkényelm esedése, m eg-
nyugvása a közönségesben — egyik tünete csak az egyetem es kulturális
válságnak. S m int ilyen tüzetesebb vizsgálatunkra érdem es.

„A Szó által terem tetett m inden és általa lett, am i lett“ — m ondja
Szent János evangélista.

A szó az, am inek útján a valóság nekünk adja m agát s rajta keresztül
lát nap világot a Titok. A nyelv abban különbözik m ás kifejező jelektől,
hogy szellem i tartalm akat közvetlenül kifejezésre tud juttatni. Az em ber,
am int egyre új m eg új élm ények sodrába kerül, különbözőkép  visszhangzik
rájuk. S ezeknek az élm ényeknek első nyelvi jegyeit érzéki tárgyaktól
veszi kölcsön s bizonyos határig azok színeivel festi is. „Minden fejlődő és
kifejlett nyelvnek az analógia a törvénye.“ (Müller Miksa.) Kép es beszéd
nélkül az em ber szellem i életében elkép zelhetetlen a haladás. Ez az átvitel
p edig legott a szavak m egalkotásával egyidejűén történik. A p araszti
beszédben az átalakulás e folyam atát szinte nyom on követhetjük. De a
nagyváros, m elyben az ősi gyökerektől elszakadt töm eg él, term észet-
ellenes környezetében, m erőben a gyakorlati élet köznap i gondjaira,
szükségleteire és kérlelhetetlen realitásaira zsugorítva, szüntelen kölcsön-
hatások játékszerekép  szellem ileg m ódfölött elkényelm eskedve, — kezdi
veszíteni saját szavait és készen talált, a sűrű használatban sim ára kop ta-
tott, elnyűtt szócsop ortokra, szokványos kap csolásokra, kézügybe eső, kész
kifejezésekre szorítkozik. „Kezdetben, virágzása elején a nyelv kétség-
kívül fölöttébb bájos játékok lehetőségeit rejtegette ... Azonban a rideg
történeti élet s az a tény, hogy a dolgok m aguk birtokba vették a nyelvet,
valam int a sűrű használat lassankint eltom p ította a szavak erejét“ —
m ondja Burckhardt Jakab. (Weltgeschichtliche Betrachtungen, 1941.,

115. 1.) Ez a dialektikus szükségszerűségből bekövetkező tény a biztos
tekintetű Ortega figyelm ét sem  kerülte el. ő m ég vigasztalanabbnak érzi a
Szó sorsát: „Az eleven, a m aga értelm ét tudó gondolatból elcsép elt fordulat
lesz, m elyre a szellem  lom hán és vakon rábízza m agát. A szólásm ondások
lebecsülése nem  oktalan eredetiség-hajhászás és nem  is szükségkép
sznobizm us. Jó oka azon a m egfigyelésen alap szik, hogy a közhelyek a
gondolat m egszűntét, helyesebben kiszorultát jelentik“. (Hallgatás, a nagy
Brahm an.) A túl élénkké vált em beri érintkezés e leegyszerűsödött, sabloni-
zálódott nyelvi kisegítő-eszközei lassacskán önállósodnak s a valódi szó
helyére lép nek. A nyelvhasználó (a beszélő) voltakép  ezekkel az út m entén
heverő szükségszavakkal helyettesíti a m aga szavait. Ha keresne, tán
eredeti szót is találna, m egtalálná a m aga szavait, ám  keresni rost s így
bizonyos nyelvi autom atizm us, bizonyos gondolattalan kényelm i nyelv
alakul ki, m ikoris az elm e a legelső kézügybe eső, jó-rossz kész-kifejezésre
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„kap csol” rá. A fait de p arole, a beszédtény, m ely eddig valam ilyen form á-
ban — hacsak a leghalványabb árnyalatban is — m indig m agán viselte
alkotója egyéni bélyegét, m ost ványadt kivonattá, tartalm atlan szókonzervvé
töp örödött össze. Az „utca“ és a kisközép osztály „társaság“-ának beszél-
getései a figyelm esen fülelőt e tekintetben a legnagyobb aggodalom m al
tölthetik el. A különbség a kettő között m indössze az, hogy a „társaság“
kifejezéskészlete egy halvány árnyalattal „m űveltebb“ tán az utcáénál.
A gondolattalan, az autom atikus szóhasználat tényén ez azonban — itt is,
ott is — vajm i keveset változtat. A „társaság“, a kisközép osztály töm egei-
nek köznyelvébe legfölebb m ásféle m echanikus elem ek tódultak be. Ezt a
nyelvet egyidőben p l. a p olitika és a hadászat időszerű jelszavai és szólam ai
lep ték el ellenállhatatlan varázsukkal, p om p ás kifejezéskészletet nyújtva
ezzel a tudatlan nagykép űségnek. Ez idők term ékei az „eszm erend“, az
„élettér“, a „dinam ikus“, a „totális“, az „elszakadás“, az „elreteszelés“ s
m ind közül a legrettenetesebb, a „célkitűzés“ és társaik. Az „utca“ ezen-
közben beérte olyan szerényebb és közönségesebb szárm azású „csattanó-
szavakkal“, kész szó-gyártm ányokkal, m int: kitol, ellóg, bedől, bep aliz,
randalíroz, leken, stb., és a „m űvelt“ nyelv ilyen álkép leteivel, m int:
bicigli, klinik, Rókusz, inekció, dedektív, stb.

Evvel összehasonlítva, m ilyen m ás a falu 1 A term észet közelségében
élő em ber voltakép  nem  is veszítheti el a m aga szavait. Szinte szem ünk
láttára, fülünk hallatára keletkeznek azok. őriznek m ég valam it ősi zam a-
taikból, eredeti varázsukból (m ágiájukból). Ham is m űveltségelem ektől
nem  terheltek, félm űvelt kifejezésekkel m ég m eg nem  rontottak. (A forrás
m ég közel!) Ezért jár m egújulni az irodalm i nyelv —  m ikor készletei ki-
m erülőben vannak s m aga m ár fáradt —  m indegyre a nép  nyelvéhez. Ezért
olyan m eglep ő — szinte üdítő — szám unkra, m egrom lott nyelvérzékű,
egyezm ényes „tolvajnyelvet“ beszélő nagyvárosiak szám ára a nép  egyszerű
gyerm ekeivel való beszélgetés.

Korunk kultúrájának legnagyobb veszedelm e, a m echanizáció föl-
tartóztathatatlan folyam ata a nyelvet sem  kerülhette el, a civilizáció
töm örüléshelyein, nagyvárosainkban. Hiszen p l., m ég a legindividuálisabb
jelenség, a női szép ség sem  m aradhatott m ent itt az uniform izálódás, a
közös típ usra egyszerűsödés, egységesülés folyam atától, lem ondva ezzel
egyetlenség, a m indenki m ásétól eltérő, a term észetadta saját-jelleg m inde-
nek fölött álló varázsáról, a különböztetésre rost, a m odern töm egnevelő
intézetekben (m oziban, kültelki színházban) egyform ára tenyésztett átlag-
ízlés kedvéért. Ez a szép ség nincs adva többé, hanem  „világhíres“ m inták
után „készül“. Műhelyekben.

A köznap i, átlag-m űveltségelem ekkel telitöm ött, a szokványos szó-
használatban eltom p ult, elkényelm esedett elm e nem  keresi, nem  alkotja
m eg többé saját szavait, hanem  a készhez nyúl, él az agyoncsép elt, az út
szélén heverő, kész kifejezéssel (m ely ugyan lehet találó, szellem es, —  sőt
rendszerint az is! — de nem  az övé!). Az em bernek szinte az a benyom ása
tám ad, hogy a Szó civilizációnk e gócaiban halálán van s örökébe a kész
kifejezés, a m indenre alkalm azható köz-m ondás, a „slogan“ készül lép ni.
S m inthogy ez az új, gyakorlatias hasznú, a „közforgalom ban“ p om p ásan
beváló nyelv eleven valóság s m int ilyennek m egvannak a m aga szükség-
letei, annak rendje és m ódja szerint egyszeriben irodalom  is tám adt ezen a
nyelven; a legközönségesebb, a legelhasználtabb, a legelnyűttebb szavak-
kal élő, a „hogyant“ teljesen sem m ibe vevő, az érzelgés vagy a rém ület-
keltés m inden kip róbált m ódszerében dúskálkodó, csak rohanó cselekm ényt
tálaló, a kép szerűséget m esszekerülő, száraz, tényközlő irodalom . Így szüle-
tett m eg, korunk nagyobb dicsőségére a közönségesség nép szerű irodalm a.
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Példa egy ilyen szenzációs sikerű, egészen friss sütetű, m ár a p onyva-
rendelet kiadása óta m egjelent „A fény játéka“ cím ű p onyvaterm ékből:

„Most vissza kell térnie a lép csőházba. A felvonó m ég m indig nyitva
állt. Roberta lába a földbe gyökerezett. Az ajtóba kap aszkodott és m agában
egyre azt hajtogatta, hogy a lordot m ár elvitték és neki m ost be kell néznie a
liftbe. Nagy erőfeszítéssel felem elte fejét és körülnézett. Ahol nem régi-
ben Lord Wutherwood ült, a felvonó falából fényes acélgom b ált ki.
A gom b közep én kis m élyedés. Mintha foltos volna. Roberta m erev
tekintettel nézte. A folt egyre nyúlott. Halk kop p anást hallott, p uha kis
neszt. A bőrrel bevont ülésre m eredt. A bőrhuzat m élyedésében, ahol
Lord Wutherwood ült, m egp illantotta a kis fekete tócsát. A falról lecsöp ögő
vér ide gyűlt össze. Vissza az éléskam rába! Olyan gyorsan futott, am int
csak lába bírta ... Megvan a sárga p ortörlő!. . . “

És így tovább, és így tovább, végeérhetetlenül...
Néhai való, hajlíthatatlan szigorú, jó Péterfy Jenő, ki m ég Tolsztoj

Háború és béke cím ű világirodalm i rem ekének silány m agyar fordítását is
ekként rótta m eg: „A fordított regényeknél a kritikátlan olvasás észhígító
hatását legalább a nyelv szabatosságával kellene ném ileg ellensúlyozni“
(összegy. m . III. 443.1.) — m it szólna vájjon m a — ha élne —  m indahhoz a
nyelvi és szellem i szörnyűséghez, am ivel „nép szerű“ irodalom  cím én jól-
tartják a nagyváros betűnyelő töm egeit? S nem  esnék-e kétségbe afölött,
hogy a sűrű olvasottság következésekép , a dolog im m anens logikájánál
fogva ép p en ennek a velejéig ham is literatúrának haszontalan nyelvi
dudvája lep i el a köznyelvet? A gyengeelm éjűség határán m ozgó verses
„slágerek“-ről ezúttal ne is essék külön em lítés. Ezek, a m elettünk „bi-
ciglijükön“ elhúzó szerelőinasok érzelm es visszaadásában m indannyiunk
előtt úgyis untig ism eretesek.

Hogy aztán ez az irodalom  ép p en az Irodalom nak (s m inden m űvé-
szetnek!) legsajátabb lényegéről m ond le önként, arról t. i., hogy m indig
és szükségszerűen új, eredeti, rendkívüli, nem  ism ételhető, egyszeri,
valakinek egyetlen léte legm élyebb valójából fakadt alkotása legyen, —
a rop p ant fogyasztásra ép ítő, kitűnő üzlet hevében alig jöhet szám ításba.
S em ellett ez a gyakorlati irodalom , m integy önigazolásul, nem  fukar-
kodik am annak a m ásiknak, az igazinak kicsinylésével, ócsárolásával sem :
„E józan kornak cifra szavakra többé sem m i szüksége sincsen!“ „A m ai,
sietős, m unkájától teljesen igénybevett em ber nem  ér rá s nem  is szeret
a kép zelet szülem ényeinél hosszasan időzni. Az irodalom tól p ihentetést
és nem  gondolkodtatást, bonyolult jel- vagy kép rendszerrel élő rejtvé-
nyeket vár. Egyszerűséget, tény-fölsorolást, jó izgalom ba ejtő, élet-
szerű, rohanó cselekm ényt.“ „Legyen vége m ár a szép  szavakkal való,
öncélú játszadozásnak!“ „Az irodalom  legyen korszerű, tárgyias, köz-
érthető, m indenki-irodalm a. Az eddigi csak a kiváltságosaké volt.“
(Mintha bizony az irodalom nak eddig is nem  az lett volna a célja és
legsajátabb értelm e, hogy egy m ás, a köznap itól elütő, rendkívüli szférába,
a Szellem  szférájába való fölem eléssel m indenkit, ki vele érintkezésbe
kerül, kiváltságossá tegyen!? A közönségességhez való készséges alkal-
m azkodással csak a m ai töm egirodalom nak törekvése a lefelé való nivel-
lálás.) A közönségességhez való jog term észetesen elvitathatatlan joga
m indenkinek. De az ilym ód m úlhatatlanul elközönségesedő korok fogé-
konysága — ha fiai m ég annyit olvasnak is, sőt m inél többet, annál inkább
— szükségkép  el fog csenevészedni a rendkívüli, az egyetlen, az igazi
irodalom , a Szó, az Ige iránt. A lélek rendkívülit befogadó szervei sor-
vadásnak indulnak. A szellem i vak szám ára a költészeten áttünedező
nap lem ente csodás színei láthatatlanokká fognak válni. S ennek ered-
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m ényekép  nem  lesz többé nap lem ente, m ert nem  lesz kinek. Csak tán
a Föld fogja végezni nap i körforgását változatlanul tovább s únottan
éjbe m erül. . .  Az érzékelés hanyatlásával a Szellem  nap jának is le kell
áldoznia. A term észettől és szellem i (esztétikai) tényékké szublim ált
jelenségeitől való ilyetén elfordulásnak m úlhatatlanul együtt kell járnia
a term észetfölöttitől való elfordulással is. Mert a term észet m ögött s vele
szoros kap csolatban ott a term észetfölötti! Az em bert és világát nem
lehet büntetlenül kitép ni a fölötte álló világból!

Szerencsére azonban az irodalom  m ég nem  zsugorodott össze végkép
bűnügyi vagy szerelm i szenzációkról szóló m inél egyszerűbb, m inél
izgalm asabb hírközléssé; nyers tények fölsorolásává; esem ények tárgyi-
lagos regisztrálásává; m erő cselekm ény-szövevénnyé. S a Szó sem  halhat
m eg olyan egykönnyen, m int elbúsult p illanatainkban hinnők. Mert köl-
tők m indig lesznek. Ha p illanatnyilag nem  is lesz „m egértésben“ részük,
de lesznek. S nem  tágítanak, m ert nem  tágíthatnak a m aguk kifejezé-
sétől, a m aguk „játékos“ szavaitól. A közkeletű, szokványos, elnyűtt
jel- és jelkép rendszerrel nem  érhetik be soha. Lételem ük az új. Mert
ők m aguk az újak, a m ég soha itt nem  voltak, ők m indig csak m agukat
adhatják. Egy belső világ lakói ők s onnan hordják soha sem  hallott,
új híreiket. Egész élet-m agatartásukat ez a „m ás“ világ határozza m eg.
Másutt élnek, m int m i m indannyian, közönségesek. Csak egy valóságot
ism ernek: a szellem ét. Oda, ebbe a valóságba em elnek át m indent.
És ép p en ez az elvonni és elvonatkozni tudás, a dolgok szellem i jelen-
séggé sűrítésének ritka kép essége s elvalótlanítása: ez ép p en a költők
legsajátabb adom ánya, föladata, létjoga és ism ételhetetlen újsága, ön-
m aguk ilyetén újsága nélkül ők is csak közhelyek őrzői lennének, köz-
keletű m ondókákat ism ételgető rokkant szócsőszök. Mert hiszen arra,
hogy „valam i külső dolgot m égegyszer külsőségesen visszaadjon az em ber,
sokm indenki kép es lehet, de az, hogy valaki a belülvalókat úgy ábrázolja,
hogy azok kinyilatkoztatásként hassanak — valóban ritka adom ány.
S csak az ilyenek kelthetik a szem lélőben vagy hallgatóban azt a m eggyőző-
dést, hogy ezt csak az az egyvalaki tudhatta, —  az ép p en, aki alkotta.
Ilym ódon egyszerinek és p ótolhatatlannak kell őt éreznie m indenkinek.
(Burckhardt, i. m ű. 326. 1.)

Az a sajátságos idegenség, am i költő és kora között gyakorta fönnáll,
nagyrészt ebben leli m agyarázatát. A sablonokra járó gondolkodás, a
közhelyekre zsugorodott szellem  nem  értheti m eg m ár a rendkívülit.
Az elnyálkásodott, fölhígult érzelem  kép telen fölfogni az igazi érzelem
sűrűségét és túlságát. Innen van, hogy a költőt túl józan, rendkívüli
iránt érzékét vesztett — netán agyonm echanizált? —  kora gyakran
„érthetetlennek“, túlzónak, term észetellenesnek, szinte „bolondnak“
m inősíti. Persze, hogy az! Vagy vájjon m ondja-e azt egy rendes, köz-
nap i em ber, hogy: „bitóbánatok“, „em lékek tarlója“, „illatos vánkosán
a m últnak“, „vágyak éhes csap ata“, „m ám or-gályák utasa“, „tűzcsóvás,
felséges öröm “ (Ady), vagy: „fölöttünk a m ennysátor gyolcs felhőket
szárogat“, „em ber-iszap “, „em ber-p ocséta“ (Arany) s m ás effélét?

A m aga m egszokott, ép p en forgalom ban lévő, szabványkifejezéseihez
ragaszkodó jám bor nyársp olgár azonban egyben téved! Téved t. i.,
ha azt hiszi, hogy a legegyszerűbb, a leghasználatosabb, a legközönségesebb
szó, az ő közkeletű, nyűtt szava, a legkifejezőbb is egyúttal! Könnyen
lehet, hogy ép p en a legszokatlanabb, a legm erészebb kép  az egyetlen,
m i végérvényes m egértéshez segít s villám szerűén átható világosságot
kép es gyújtani bennünk — e m ellett m ég a Szép ség határtalan öröm ét
és döbbenetét is adja. S a költő az, ki ism eri ezeket az egyetlen és leg-
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p ontosabb szavakat. Több ő a gram m atikusnál, a tudósnál, ki csak a szavak
testével foglalkozik; azok szociológiáját kutatja: szárm azását, faját,
viszonyát a többi szóhoz; rangját, helyét a kész m ondatban. A költő,
az író készíti a m ondatokat a gram m atikus szám ára, hogy legyen m ivel
bíbelődnie. A költő a szavak új lelkét tám asztja föl; új  viszonyokat sző
szavak és szavak között, hogy azokból új értelem  szülessék, sohasem
ízlelt új ízekből és árnyalatokból s egyéb légies elem ekből: illatokból,
színekből, rejtett vonatkozásokból szárm azó új értelem .

Költő az, aki tudja a végső szavakat. Az értelem nek olyan sűrűségeit
ism eri, m elyek a közönséges halandó előtt rejtve vannak. A köznap i em ber
csak az erős használatban m eghígult, oldott, m egkop ott szavakat ism étel-
geti. Az író hol helyreállítja a szavak ősértelm ét, ős-zam atát, hol m ésalliance-
szerűen frigyet kop ulál régi és új, öreg és fiatal, közönséges szárm azású
és előkelő szavak között. Sohasem  ism étel. Borzad a közhelyektől s leg-
följebb játékként él velük, idézőjelben, díszül, m integy csak illusztrációjául
szövegének, m ely csak az ő szavaiból állhat, legsajátabb szülötteiből.
Ha olyan írás, vers, költem ény kerül eléd, oh Olvasó, m ely köz-szavakkal,
közdolgokról, szokásos form ában értesít és sem m i rendkívülire sem
döbbensz rá sehol, —  tedd le sietve: nem  költő m űve az; csak gyász-
jelentés, eljegyzési vagy esküvői hír, vagy m ás efféle szellem i izgalom -
m entes nyom dai közlem ény! A költő önm élyéből bányássza elő kincseit.
Ki nem  azt teszi, csak kavics-fuvaros. Ide-odaszállítgatja a beszéd köznap i
folyam ában agyonkop tatott, értéktelen, sim a, csörgő köveit. A m űalkotás-
ban, legyen az elbeszélő költem ény, óda, ditiram b vagy szerelm es vers,
m indig van valam i végső és egyetlen. Nincs tovább és nincs m áskép .
Csak ő — a költő —  és csak így terem thette. Hogy lassan-e és kínnal,
vagy sietve, lázban, gáttalan öm lésben, —  oly kérdések, m elyeknek tit-
kára halandó úgysem  jöhet rá soha, m ert az alkotás rejtélyes folyam atát
áthatolhatatlan fátyol födi. De az olvasó szem p ontjából m indez nem  is
lényeges, ő elégedjék m eg a késszel, az előtte álló véglegessel és változ-
hatatlannal. Az eredm énnyel. Mert neki az úgyis m egm ond m indent
és túlontúl sokat is ahhoz, hogy száját tátsa a bám ulattól és szíve m eg-
rem egjen a Szép ség m egdöbbentő érintésétől.

„Mert lenni, hogyha nem  fajulva-tengés,
Olcsó időnek hasztalan soka . . . “

Arany Jánosnak e két verssora fölött elfüstölöghetne az em ber
órákon át. E nem  is olyan rendkívüli gondolatot bizonnyal elm ondhatná
bárki m ás is, tán oldalakra szétterítve, okosan is és szép en. De így csak ő,
— s ő is csak í gy!  Mert bizonyos, hogy ő is p róbálgatta m ásként s ki
tudja — m íg a játszó elm e e végső szavaknál m egállt s a végeredm ényben
m egnyugodott — hány száz változat villant át vagy cam m ogott keresztül
a rozzant lantos bús szívén? A szavak ősi varázserejének m ilyen elp usz-
títhatatlan hite kellett ahhoz, hogy a fáradt, öregedő férfi, élete útjának
felén túl m ég egyre dibdáb szavakkal játszadozzék? És m icsoda szent
kom olyság! Milyen m élységes tisztelete és szerelm e a Szónak!

Igen: hit a szavakban! A szavak m egváltó erejében hinni kell,
hogy az élet ne legyen „fajulva tengés“! Hinni kell a Szép ség szükséges-
ségében, m ert m ásként az em beriét p orba fullad, netán örök verekedéssé
züllik. Hit nélkül nincs alkotás. Ugyan m iért is lenne, ha nincs — m iért?
A költőben a hit ki nem  alhatik. ő a m egérintett em ber. S m inthogy
ism eri a végső szavakat —  valahonnan Túlról hozza őket —  és tudja
(köztünk p ontatlanok és hanyagok, m indent elfelejtők és elveszítők között)
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a p ontosakat m ég, hallgassuk őt a Szép ség isteni félelm ével, — örülve
annak is, hogy m ég bám ulni tudunk.

S m íg így egyrészről joggal tám ad föl bennünk az aggodalom  s a
féltés a Szóért, hiszen nap -nap  után tanúi vagyunk elközönségesedésének,
lejáratásának s az irányában — m ég íróik részéről is — m egnyilvánuló
tiszteletlenségnek, vagy .legalábbis annak, m int játsza el m ég csodás új
eszközeiben is (m oziban, rádióban) szinte határtalanná nyílt esélyeit,
m ásrészt azonban a soha ki nem  alvó, örök em beri szép ségtörekvés —
am i időnkint csak néhány „korszerűtlen“ szellem ben él —  m egnyugtat
affelől, hogy a Szó nem  halhat m eg, csak ép p en — átm enetileg —  a fülek
hiányoznak hozzá, hogy hallják.

A Szó nem  halt m eg hát, m ert nem  halhat m eg, csak alszik. S csönd-
ben várja föltám adását, újraéledését a költők m űveiben. S az idők
telje akkor fog elérkezni a Szó szám ára, m ikor a m a m ég csak a nagyot
halló, a rikácsolót fölfogó fülek m egnyílnak újra a finom abb rezgéseknek.
S ez az idő össze fog esni az igazi olvasó m egszületésével. Annak az
eljövendő olvasónak korával, ki az elnyálkásított érzelem  eredendő sűrű-
ségét újra kép es lesz helyreállítani m agában s ki az alig sejttetettet is
m eg fogja érezni tudni, —  vagyis, aki m aradéktalanul olvas; m ögéje
is olvas a szavaknak; az utat is olvassa, m ely a szóhoz vezetett s így
újra-alkotóan re-p rodukálja az olvasottat.

SZENTKÚTY PÁL

KÜLPOLITIKAI SZEMLE

Az angolszász diplomácia akciói: Argentínai Spanyolországi Törökország —
Az orosz front alakulása: a leningrádi és balti helyzet — Orosz álláspont a

lengyel kérdésben — A szovjet-alkotmány megváltoztatása — A finn kérdés

M IELŐTT az orosz-angolszász szövetségi kap csolat legújabb fejlő-
dését részleteznők, vegyük sorra az angolszász dip lom ácia am e-
rikai és európ ai akcióit. Magánál az angol-am erikai hadviselésnél

nem  időzhetünk sokat, hiszen egyelőre nincsenek dip lom áciai kihatásai,
avagy ha vannak, ezek elsősorban Ném etország katonai és p olitikai
taktikájának szolgáltatnak anyagot, — de a fejlődés e részletéről m ajd
az orosz front kibontakozásánál szólunk. Az angol-am erikai hadviselés
folytatja tám adásait az olaszországi ném et arcvonal ellen; a harcok
közép p ontjában Cassino vidéke áll;  az arcvonalak itt nem  nagyon m oz-
dultak el. Ném etország m intha igen jelentős erőket vetett volna Olasz-
országba. Közben p artraszállottak ném ely angol-am erikai osztagok
Róm ától nem  m essze, Latium  p artjain, Anzionál és Nettunonál. A
kezdeti sikerek után a ném et vezetés m egerősítette hadállásait, az
angolszászok hídfőjének területnyereségét p edig összébb szorította,
így állnak a harcok február közep én, m iközben Észak-Olaszország-
ban a Ném etországgal m inden tekintetben együttm űködő neofasiszta
köztársasági korm ányzat folytatja tevékenységét, m egerősíti a rendőri
szolgálatot, súlyos rendszabályokat hoz a gazdasági élet és az elm últ
p olitikai évad tekintetében. Dél-Olaszországban p edig Badoglio korm ánya
továbbra is a helyén m aradt és együttm űködik a nyugati szövetségesekkel,
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akik belp olitikai változásokkal nem  akarják bonyolítani az olasz nehéz-
ségeket; a királyi ház további fenntartása m intha p illanatnyilag egyesítené
az egyes belp olitikai csop ortokat, bár ugyanakkor rendkívüli m értékben
m egnövekedett azon csop ortok súlya is, m elyek sürgős belp olitikai változást
követelnek. A földközitengeri szövetségközi bizottságban m űködő
Visinszky nép biztos, a szovjetp örök lengyel eredetű volt főügyészének
javaslatára Badoglio tábornagy visszahívta Olaszországba a Kom intern
volt olasz tagját, az olasz kom m unisták vezérét, Togliattit. A Bariban
tartott p ártközi kongresszuson az ellenzéki p ártok Badoglio és a királyi
ház ellen nyilatkoztak. A kongresszus p ártjainak m egoszlása a következő:
a Partito d’Azione-t, a direkt akció p ártját Sforza gróf vezeti. A liberális
p árt élén, m ely követeli a király és a trónörökös lem ondását, de nem  akarja
a Savoyai-ház detronizálását, Benedetto Croce áll. A keresztény dem okrata
p árt a szegény olasz kisp arasztságra tám aszkodik és p rogram m jának leg-
lényegesebb része a földreform  sürgős m egvalósítása. Végül ott voltak a
kom m unisták és szocialisták.

Az angol-am erikai p olitika jelenleg nem  foglal határozott állást az
olasz belp olitika tekintetében. Annál jobban érdeklődött két m ás latin
állam , a délam erikai Argentína és Sp anyolország ügyei iránt. Argentina
régóta kiváltságos és különleges p ozíciót foglalt el Dél-Am erikában s
m ivel a tengelyhatalm akkal rendkívül szoros gazdasági kap csolatban állt
s ez a gazdasági és szem élyi kap csolat, m ely a ném et vezető körökkel azóta
sem  szünetelt, term észetesen kihívta m aga ellen Am erika ellenszenvét.
Az am erikai ném et p olitikai és gazdasági akcióknak m áig is Argentína
volt a közép p ontja, a ném et vezető p olitikai és gazdasági körök igen jelentős
érdekeltségekkel rendelkeztek a délam erikai köztársaságokban, a p olitikai
ném et befolyás végig igen erős volt. Am erika ezt m eg akarta szüntetni.
Az USA korm ánya többször igen élesen felszólította Argentínát e helyzet
felszám olására, m időn p edig az argentin korm ány csak nehezen és vonakodva
m ozdult m eg, akkor erélyes gazdasági és dip lom áciai szankciókat alkal-
m azott ellene. Így került sor arra, hogy Argentina, m elynek korm ánya
kijelentette, hogy a p olitika változása nem  érinti a ném et p olgárok szem élyes
biztonságát, vagyoni helyzetét, m egszakította a dip lom áciai viszonyt
Ném etországgal. Ném et részről igen szkep tikusan nyilatkoztak az egész
fordulatról, m elynek nem  látszottak különösebb jelentőséget tulajdonítani.

Az argentin válságnál sokkal élesebb és kellem etlenebb volt a
Sp anyolország körül kitört dip lom áciai kavarodás. Mielőtt ennek
részleteit látnok, nézzük a m otívum okat, m elyek az angolszászok, első-
sorban az angolok ellenszenvét felizgatták Sp anyolország iránt. Franco
sohsem  titkolta, m erre húznak rokonszenvei. Hiszen a Caudillo-rend-
szerének fennállásában és uralom ra segítésében a ném et és olasz segít-
ségnek igen jelentős szerep e volt. A sp anyol p olgárháborúban a köz-
társasági-p olgári radikális-szocialista p rogresszív rendszerrel szem ben a
tengelyhatalm ak Franco szem élyében a tradicionális-történelm i elvet
segítették vissza a sp anyol nép  fölötti uralom ra. Franco igyekezett
m eghálálni ezt a segítséget. Sp anyolország a m aga totális rendszerével és
sem legességével m indenesetre akadály volt az angol akciók teljes
nyugati kibontakozásának útjában. A keleti frontra Sp anyolország
„önkénteseket“  küldött, am int ezt az angol külp olitika m ostanában oly
hevesen szem ére hányta. Angol részről közben kifogásolták a kül-
p olitikai és világnézeti lekötöttséget, m elyet a Falange, e totális-fasiszta
szervezet jelentett. Franco m ég p ár hónap ja feloszlatta a Falanget,
hogy rendszere dip lom áciai nehézségeit elhárítsa. Így azonban tulaj-
donkép p en p árt nélkül m aradt, m iközben a Don Juan vezetése alatt
álló rojalisták rendkívül kellem etlenül tám adták rendszerét. A rojalis-
ták szám oltak bizonyos angol konzervatív körök tám ogatásával. Holott
közben az angol p olitikának és közvélem énynek m ár egészen m ás
nézetei vannak Sp anyolországról. Sir Sam uel Hoare m adridi brit
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nagykövet egyelőre m indenesetre a választások kiírását, illetve a több-
százezernyi p olitikai fogoly szabadlábra helyezését javasolta Franco-
nak. Hogy rendszere felől a növekvő nyom ást elhárítsa, a Caudillo
korm ánya tett is ném i kezdem ényezéseket. Az angol p olitika itt azon-
ban ritka következetes volt: sem m ikép  sem  akarja elterelni a p olgár-
háború em lékeit. Így Eden külügym iniszter és a brit p arlam ent m in-
den hivatalos közlés ellenére sem  volt hajlandó elhinni, hogy a keleti
frontról visszavonták volna a sp anyol önkénteseket. Ezalatt az angol
haladó közvélem ényben kritikai hangok em elkedtek Franco rendszere
ellen. E vélem ények nyíltan m egm ondták, hogy a brit nyom ást egy-
szerűen világnézeti okokból addig kell fokozni, am eddig Frahco kor-
m ánya összeom lik. Egyes p olgári angol lap ok szerint Angliának tám o-
gatnia kellene a haladó és szocialista m ozgalm akat; ugyanezek a véle-
m ények utaltak arra, m ilyen a sp anyol nép  szociális helyzete. A sp anyol
nép  társadalm i és em beri viszonyainak, valam int az agrárkérdésnek
ez az egyre gyakoribb elégedetlensége arra szolgál, hogy figyelm ez-
tessék Francot: ha nem  teljesíti a nyugati hatalm ak követeléseit,
ezek könnyen hozzányúlhatnak a p olitikai eszközökön túl is a szociális
változtatás eszközeihez.

Anglia és Am erika tehát nyíltan követelték Sp anyolországtól,
változtassa m eg kül- és belp olitikáját, — tehát m integy önm agával való
ellentm ondásokba akarták szorítani Franco rendszerét, m ely végül is
azzal tért ki e követelm ények elől, hogy a tiszta sem legességét hangoz-
tatta. Ekkor m intha enyhülni látszott volna a válság, az angolszászok a
jelen helyzetben egyelőre ezt is elegendőnek találhatták. A sp anyol
korm ány elleni akciót különben főkép p en Am erika kezdte m eg: az
USA korm ánya azzal fenyegette m eg Sp anyolországot, hogy m egszün-
teti az olaj- és benzinszállítm ányokat, m elyek nélkül nem  lehet el a
sp anyol ip ar és közlekedés. A venezuelai olaj m egvonása m indenesetre
súlyos követelm ényeket ígért, viszont ném et vélem ények hangoztatták,
m ilyen hősies nyugalom m al fogadja Sp anyolország e kellem etlen rend-
szabályokat, m elyek Argentína sorsára akarják kényszeríteni. Ném et-
ország Sp anyolországban nem  közönséges érdekeltségekkel rendel-
kezett és ezek az érdekeltségek m eghosszabbodtak Portugália felé is,
ahol a sp anyol fejlem ényekkel egyidejűleg ném ely szelídebb és haté-
konyabb lép ések szintén történtek. Az angolszászok kifogásolták, hogy
Sp anyolország p olitikája a közvetítő kereskedelem  eszközeivel segít-
ségére siet Ném etországnak, m ely a sem leges országban ugyanazokkal a
gazdasági jogokkal rendelkezik, m int a nyugati állam ok. Anglia azt is
követelte, hogy fékezzék m eg a ném et hírszerző szolgálatot, am inthogy
Argentínában is ugyanilyen értelem ben lép ett fel az angol-am erikai
dip lom ácia. Végül p edig kifogásolták, hogy Franco korm ánya a
Badoglio-korm ány elől visszatart bizonyos olasz hadihajókat, m elyek a
rendszerváltozás után sp anyol kikötőkbe m enekültek s m elyeket a
ném etekkel oly szívélyes kap csolatban lévő Franco-korm ányzat itt
visszatartott. Ezenfelül egyéb kereskedelm i rendszabályokkal is m eg-
fenyegették Francot, valósággal beígérték a kereskedelm i háborút. Ily
. viszonyok között Franco korm ánya szükségesnek tartotta, hogy a szigorú
sem legesség m ellett nyilatkozzék, am i m egfelelt a ném et szándékok-
nak is: hiszen a jogászilag vett szigorú sem legesség Ném etországnak
egy-egy sem leges országban ugyanoly jogokat biztosít, m int a nyugati
szövetségeseknek. Anglia a sp anyol helyzet feszegetésével m inden-
esetre értékes szolgálatokat vélt tenni az angolszász-orosz szövetség
ügyének is — hiszen a Szovjet-Únió sem m ikép p en sem  akarja feledni a
sp anyol p olgárháború tanulságait.

Most p edig nézzük az angol dip lom ácia harm adik tevékenységi terü-
letét: Törökországot. Isztanbul kiürítése folyik s m intha Törökország
bizonyos kom oly katonai előkészületeket tenne. Ugyanekkor azonban
alig vall valam i arra, hogy Törökország változtatni kívánna a m aga eddigi
helyzetén. A török állásp ont azt hangoztatja, hogy Törökország nem  von-
hatja m agára a háború veszedelm eit: ebben benne van az az észrevétel is,
hogy Ankarában a balkáni ném et érdekeltséget ütőkép esnek és akciókép esnek
tartják. Törökország elég szolgálatnak érzi, hogy Ris-Ázsiától távoltartotta
a m aga fegyverkezésével, katonai erejével, sem legességével és gazdasági
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és baráti szerződéseivel a ném et tevékenységet. Most is ezt a m agatartást
akarja követni. Anglia viszont közelebbi részvételt kívánna, erre vallanak
bizonyos félhom ályos jelenségek. Légi tám aszp ontokról beszéltek és arról,
hogy a bolgár kérdés iránt m indenkor oly érzékeny Törökország legalább
is a Bulgária elleni szankciókban vállalna részvételt. Hírek keltek szárnyra
ugyanis, hogy a bom batám adásoktól sújtott, m egp róbált Bulgáriától
az angolszászok azt kívánnák, ürítse ki Tráciát és a követeléshez Török-
ország is csatlakozott volna, bár a bolgár dip lom ácia élénken hangoztatja
m a is a Törökországgal való jóviszonyt.

A bolgár kérdés különös fejlem ényeket ígért. Bulgária iránt rendkívül
m egnőtt az utóbbi időben a balkáni p artizánellenes-akciókat teljes heves-
ségükben viszonzó, egy Törökország felel várható m eglep etésre term é-
szetesen felkészült Ném etország érdeklődése. Aligha csalódunk, m ikor
azt hisszük: a Bulgária elleni erős angol-am erikai légitevékenység talán
arra vezethető vissza, hogy az angolszászok konkréten szám oltak vele,
Törökország rövidesen résztvesz a háborúban, tehát Törökország európ ai
határai, Bulgária trák területe rövidesen a háború sugarába kerül, így
hát elő kellett készíteni a bolgár terep et. Ugyanekkor azonban ott van a
Szovjet-Únió, m ely szintén élénken érdeklődik Bulgária iránt, Dim itrov,
a Kom intern volt bolgár eredetű főtitkára újra érdekes p ublicisztikai
és dip lom áciai tevékenységbe kezdett és a „nem zeti p árt“ követését aján-
lotta honfitársai figyelm ébe. A bolgár p olitika kitart az 1938—40-es
eredm ények m ellett és védeni akarja Nagy-Bulgária területét. A Szovjet-
Únió részéről, m iközben p ártolják a bolgárok m ai szerzem ényeire is kiter-
jeszkedő Tito-féle m ozgalm at, m ely a m acedón és délszerbiai területeket
is az új jugoszláv federáció tagjainak tekinti, nem  fordulnak oly élesen
Bulgária territoriális helyzete ellen: jó fék ez egyfelől Törökország ellen,
m ásfelől p edig a bolgár kérdésben való sem legesség, orosz állásp ont szerint
alighanem  jó viszonzása Mihajlovics tábornok délszerbiai konzervatív
akcióinak, m elyeket m ég ném etbarátsággal is gyanúsítottak Moszkvából,
— ez utóbbi tevékenységnek nyilván az a m agyarázata, hogy jobboldali
világnézeti egyezkedésre kerülhetett sor Nédics tábornok belgrádi korm ánya
és a szintén konzervatív-nagyp araszti-dinasztikus jellegű Mihajlovics-
féle m ozgalom  között.

Most p edig nézzük az orosz front alakulását. A ném etek sok helyütt
visszavonják hadállásaikat és teljes tudatossággal hajtják végre nyugati
irányú átcsop ortosításukat. Miközben a lengyel határok is az orosz haderő
akciósugarába kerültek, különösen figyelem rem éltónak tetszett az oroszok
északi előretörése. Majd m ég látjuk ennek következm ényeit a finn kérdés-
ben. Leningrádot felm entette az orosz tüzérség s nem  sokkal utóbb szük-
ségesnek látszott, hogy a balti állam okban m eghirdessék a Szovjet-Únió
elleni nem zeti felkelést, — különösen Észtországban fejt ki az észt nem zeti
tudat fellelkesítésében nagy erőt a ném et korm ányzat. A balti és finn
kérdés újra m egjelent a külp olitika távlatai és lehetőségei közt.

Ugyanekkor a keleti front helyzete nevezetes m egfontolásokra
késztetheti az angolszász dip lom áciát és hadviselést. Ném et részről rá-
m utatnak, hogy a ném et visszavonulás kizárólag taktikai jellegű, a ném etek
aránylag csekély erőkkel vívják a keleti csatát, viszont m inden erejükkel
nyugatra tekintenek. Rop p ant tartalékokat tartanak készen az angolszászok
ellenében a nyugati p artokon, de alighanem  ily tartalékaik állanak készen
Lengyelországban is, ahol közben Frank főkorm ányzó utalt a főkorm ányzó-
ság harm onikus és békés állap otaira és a lengyel lakosság nem zeti és
em beri érzéseire hivatkozott az orosz fenyegetések ellenében. A ném et
dip lom ácia és hadvezetés alighanem  kom oly hatást akar gyakorolni —
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régibb m ódszerei értelm ében — az angol és am erikai p olitikára: vájjon
m int érinti az orosz kérdés m ostani kibontakozása azt az angolszász dip lo-
m áciát, m ely idegenkedik Európ a érdekszférákra való felosztásától?

Az orosz külp olitika ugyanis szem m elláthatóan arra törekszik, hogy
saját határai körül oly helyzetet terem tsen nyugaton is, m int am ilyen m ár
régóta fennáll a szocialisztikus-nem zeti köztársaságok rendszerével Kelet-
Ázsia északi területein. Ez a szovjet-csehszlovák szerződés lényege és ez
a szovjet-lengyel p olitikának m agva is. Mint reagált a Szovjet-Unió arra a
lengyel kérdésre, m ellyel m ostanában egyeztető értelem ben annyit foglal-
kozott a brit dip lom ácia és m ely felkeltette az USA nagy figyelm ét is?
Előbb azonban nézzük azt, m int reagált a Szovjet-Únió arra az általános
európ ai helyzetre, m elynek a ném et hadviselés m ostani term észete a lé-
nyege? A Szovjet-Únió figyelm ét ugyanis nem  kerülte el, hogy a ném et
dip lom ácia jelentős benyom ást akar gyakorolni m indenfelé régi taktikájával:
a ném et haderő tartja vissza Európ ától a bolsevizm ust, am i ném et nézetek
szerint elvégre érdekük az angolszászoknak is. Leegyszerűsítve m a is ez
az általános dip lom áciai helyzet term észete. Márm ost m ás kérdés, m int
értelm ezi ezeket a lehetőségeket a brit dip lom ácia, m elyet a lengyel kérdés
oly kellem etlen helyzetbe hozott? Mindezeket a feszültségeket jól jellem zi
a Pravdának, a félhivatalos nagy szovjetlap nak az a híre, m ely szerint
Ribbentrop  ném et külügym iniszter valahol a Pireneusokban brit m eg-
bízottakkal találkozott volna. A jelentés kairói eredetű volt̂  am ire brit
részről kifejtették, hogy a Pravdának nincs tudósítója Kairóban és a talál-
kozás nem  történt m eg. A hír m indenesetre nagy feltűnést keltett és m indez
a bonyodalom  akkor történt, m ikor a lengyel kérdés körüli ellentétek és
viták a legm agasabbra hágtak. Nyilvánvaló, hogy a ném et-angol tárgya-
lásokról szóló hír, m elyet ném et részről ép p en úgy m egcáfoltak, m int az
egyéb különbéke-híreket, m aradandó és fontos benyom ást tett akkor,
m ikor a lengyel ügy m inden figyelm et m agára vont. Ez az akció tehát
nyilvánvaló, m ég hozzá eléggé éles és félre nem  érthető válasz volt az
angolszász törekvésekre, m elyek a lengyel kérdést csup án önm agában,
vagy nyugati összefüggéseiben szem lélték, de nem  értékelték kellő súlyuk-
ban a Szovjet-Únió nem  is nagyon lep lezett érdekeit és szem p ontjait.

A Szovjet-Únió ugyanis a lengyel kérdést m eg akarja fosztani
nyugati jellegétől, a nyugati p olitikától való kizárólagos kap csolatától és
az egész kom p lexust elsősorban keleteuróp ai ügyként kezeli. Az angol
dip lom ácia nagy rem ényeket fűzött ahhoz az orosz közléshez, m ely
szerint a szovjetkorm ány a Curzon-vonal alap ján tárgyalni hajlandó a
lengyel ügyről, sőt a Curzon-vonalat sem  tekinti feltétlenül végleges
vonalnak és tekintettel kíván lenni a lengyel szórványok és kisebbségek
helyzetére is, m elyek ugyan az 1939-es, vagy történelm i lengyel határo-
kon belül laktak, de m elyek m égis ukrán kom p akt töm egbe ékelődnek
bele, — azok közé az ukránok közé, kiknek nem zeti szem p ontjait m ost
annyira m agára vállalja újra a Szovjet-Únió. A lengyel korm ány az
angol (és am erikai) korm ányokkal való hosszas m egbeszélések után
felelt az orosz javaslatra. Ép p en ebből a válaszból tám adt a legnagyobb
bonyodalom  és félreértés. A lengyel korm ány válasza egyezkedő hangú
volt és m indenesetre nagy fejlődést m utat azoknak a konzervatív és
tradicionalista lengyel köröknek állásp ontjával szem ben, m elyek ellen
teli van p anasszal a Szovjet-Únió, ahol bizonyos lengyel bizottságok,
p olitikai és tiszti csop ortok a teljes dem okráciát, szocializálódást, a
nagybirtokosrendszer, katonai és nem esi uralom  m egszüntetését em le-
getik az új lengyel p olitika alap elveiként. Ám  a lengyel válaszból
hiányzott a Curzon-vonal szószerinti em lítése, m ásfelől p edig a köz-
vetlen lengyel-orosz találkozásra vonatkozó határozott utalás. Ehelyett
annál nagyobb helyet foglalt benne az a lengyel óhaj, m ely a tárgyalási
részvételt és készséget kap csolatba hozta az angol es am erikai korm á-
nyok részvételével, m elyeket a lengyel nyilatkozat kifejezetten felkért a
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közvetítésre, továbbra is a tárgyalások irányítására. Ebből az a tanul-
ság, hogy a lengyel p olitika kerüli a Szovjet-Únióval való közvetlen
kap csolatot, a lengyel ügyet szoros összefüggésben látja Nyugat-Európ á-
val és továbbra is fenn akarja tartani ezeket a nyugateuróp ai kap csol-
tatokat, m elyek term észetszerűleg a nyugati hatalm aknak érdekes és
jelentős szerep et biztosítanának a keleteuróp ai kérdések további ki-
bontakozásában. A Szovjet-Únió m a baráti és szövetségi viszony-
ban él Nyugat-Európ ával és Am erikával; azonban m égis arra törekszik,
hogy m aga körül oly állap otokat létesítsen, hol m ás közvetlen befolyás
nem  érvényesül — ez p edig tágabb értelem ben a Szovjet-Únió nagyobb
tevékenységi lehetőségeit jelenti. A Szovjet-Únió hivatalos nyilat-
kozatai közben eloszlatni igyekszenek bizonyos félreértéseket: szerintük
az illető kisebb állam ok nem zeti egyénisége, függetlensége, szabadsága
igen jól összeegyeztethető a Szovjet-Únióval való barátsággal. Vagyis a
Szovjet-Únió a m aga részére is alkalm azza az élettér-elm életet és a
„Raum frem de Mächte“  kifejezést, oly értelem ben, ahogy ezt Carl
Schm idt-től, a vezető nem zeti szocialista ném et nem zetközi jogásztól
ism erhetjük.
Ily állásp ont m ellett term észetes volt, hogy a Szovjetúnió elutasítja

a lengyel korm ány nyilatkozatát. Molotov válasza kem ény volt és hatá-
rozott. A válasz kifogásolta, hogy a Curzon-vonalról nem  történik em lítés
és az angol-am erikai szerep vállalással szem ben utalt arra, hogy hiszen
a Szovjet-Únió nem  szállhat közvetlen vitába a lengyel korm ánnyal,
m ert ezzel nem  áll dip lom áciai összeköttetésben. Szovjet sajtó- és p olitikai
körökből ezalatt ép p en úgy felelevenítették az em igráns lengyel korm ány
elleni vádakat, m int ahogy a Molotov-féle válasz is utal reá: a londoni
lengyel korm ány összejátszott a ném etekkel, m időn a szovjet ellen a
katyni vádat em elték. Közben Moszkvában „katyni lengyel hadosztály“
alakult, az oroszországi lengyelek gyűjtést indítottak Katynban állítandó
em lékm ű költségeire, a Szovjet-Únió sajtója és közvélem énye m akacsul
hangoztatja, hogy a katyni rém tett a ném etek m űve volt. A londoni em igráns
korm ány és környezete ellen a reakció vádját em elik m oszkvai lengyel
körök; de em lítsük itt m eg, hogy az Am erikában élő p rogresszív lengyel
csop ortokkal szem ben (Lange egyetem i tanár stb.) is kellem etlen a helyzete
a lengyel korm ánynak; a m oszkvai és am erikai csop ortok m agatartása a
nagy p olitikai, gazdasági és világnézeti kérdésekben sokban azonos. Újra
felem elte hangját Wanda Wasilewská, a lengyel em igrációs m ozgalom
ellenzékének vezetője, aki Kornejcsuk ukrán vezető felesége, ugyanekkor
a Szovjet-Únió rop p ant belp olitikai változtatásokkal is felelt a nyugati és
lengyel p olitika szándékaira.

Az angol és am erikai p olitikát e fordulatok kissé élesen érintették,
hiszen a lengyel válasz m intha az angol külp olitika vezetőinek legszem élye-
sebb közrem űködésével jött volna létre. Ugyanekkor azonban az angol
dip lom ácia óvakodik tőle, hogy a legkisebb m értékben is ellentétbe kerüljön
a Szovjet-Únióval, m ely viszont a m ostani hadászati helyzetet m intha
alkalm asnak tartaná arra, hogy a nyugati front követelését m ár egyre
kevesebbet em legetvén, a m aga kezébe vegye a körébe eső keleteuróp ai
kérdések m egoldását. A Szovjet-Únió nem  sok titkot csinál szándékaiból és
egész terjedelm ükben kifejti terveit. E tervek p illanatnyilag Nyugaton
talán a m eglep etés erejével hatottak s közben ném ileg m egerősítették
a ném et hadviselés és ellenállás dip lom áciai helyzetét is: ném et részről
nem  m inden gúny nélkül m utatnak időnként reá a fennálló orosz-angol
érdekkülönbségekre, ellentétekre, feszültségekre, m elyek jelenlétét viszont
annál hevesebben cáfolja a brit külügyi hírszolgálat, hírm agyarázat és
p ublicisztika. Valóban, az angolszászok m indent elkövetnek, hogy harm o-
nikusan oldják m eg a lengyel és a haiti kérdéseket, a Szovjet-Úniónak a m ai
viszonyok közt azonban nem  hisszük, hogy nagyon ínyére volna bárhonnét
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jött közbenjárások figyelem bevétele. A lengyel p olitika közben m indent
elkövet a kérdés nyugati szellem ű m egoldására, Anglia érdeklődésének
felkeltése m ellett Mikolajczyk lengyel m iniszterelnök az USA-hoz is
folyam odott.

A lengyel kérdés tehát nem csak területi p roblém a. Az angol
dip lom ácia kivitte, hogy a lengyelek letértek a szorosan vett 1939-es
alap ról, avagy arról a régi lengyel történeti elvről, m ely m esszi ukrán-
lakta területeket is igényelt, oly területeket, m elyek a XVII—XVIII *
században tartoztak Lengyelországhoz és m elyek akkor kerültek a
lengyel királysághoz, m ikor alkotóelem eire bom lott az „első Orosz-
ország“ , a kievi Rusj a tatárok 1240-es ellenállhatatlan roham a előtt.
A lengyel történeti elvvel a Szovjet-Únió a m aga új nép i-nem zeti
p olitikájának m egfelelően az orosz, sőt az ukrán történeti elvet állítja
szem be. Lengyelország londoni em igrációs vezetői tehát az angol
dip lom ácia közbenjárására elfogadták azt, hogy a háborús szükségletek
m iatt Lengyelország a keleti területekért nyugaton, Kelet-Poroszország-
ban, Sziléziában talál kárp ótlást. Lengyelország így eltolódnék nyugat
felé, am i azonban a kifejteni szándékozott lengyelországi szovjet-
érdeklődés m ellett nyilván azt is jelentené, hogy a Szovjet-Ünió sugár-
köre is kitágulna nyugat felé. A lengyel határok ily elrendezése feltéte-
lezné a nagyfokú lakosságcserét és a ném etség visszatódulását a kelet-
ném etországi, sziléziai és p orosz „kolonizációs“  területről, m ely terü-
leteket a ném etség a szláv-lengyel elem  elleni ap rólékos, szüntelen
küzdelm ében a XIII—XV. század táján szerzett m eg és nép esített be
ném et p olgárokkal és p arasztokkal. A Szovjet-Ünió a m ostani balti
helyzet ism eretében azonban továbbm ent és kifejtette, hogy a Lengyel-
országnak ígért Kelet-Poroszország egy részére, így p éldául Königsberg
városára is igényt tart, m íg Lengyelországnak nép i és történeti jogon a
Mazuri-tavak vidéke jutna. Angol részről m éltányolni látszanak a
Szovjet-Únió keleti tengeri törekvéseit: a Szovjet-Únió flottájának,
— m ondják — joga van a Keleti-tenger fölötti uralom ra.

A lengyel kérdés kibontakozása m ég további fejlem ényekre is vezetett.
Em lítettük, a Szovjet-Únió m inő intenzitással kép viseli m ostanában az
orosz nép iesség, valam int az összes oroszországi nem zetek érdekeit, m elyek-
nek szórványaik élnek netán az orosz határokon kívül. Így a lengyelekkel
való vitában m indjobban előtérbe tolult újra az ukrán és fehérorosz kérdés.
Alighanem  ily szem p ontok, valam int a nyugati p olitikával szem ben való
nyílt állásfoglalás késztette a Szovjet-Úniót alkotm ányának reform jára. Az
egyes tanácsköztársaságok és nem zeti közösségek eddig is széleskörű belső
önkorm ányzatot élveztek; a m oszkvai vezetés csak a legfontosabb külügyi,
hadügyi, külkereskedelm i, közlekedésügyi kérdéseket tartotta fenn m agának.
Ugyanekkor a szocialista-kom m unista p ártszervezet a belső önkorm ány-
zatokat szorosan összetartotta. A közigazgatás, közoktatás és m űvelődés
m egnyilatkozási form ája nép i-nem zeti volt, a nem zeti nyelveken történt,
m íg tartalm a, lényege szocialista. Sok esetben a szovjet anyanyelvi p oli-
tikája ébresztőén hatott az egyes nyelvi-nem zeti kisebbségekre, a finn-ugor,
török-tatár törzsekre, m elyek így lép tek át a p rim itív naturálgazdasági és
törzsi állap otból a tudatos m űveltség szféráiba. Most ezt a széleskörű belső
autonóm iát m egtetézte a Szovjet-Ünió. Molotov azt javasolta, hogy a
Szovjet-Üniót alkotó tizenöt szovjetköztársaságnak adják m eg a saját kül-
ügyi és hadügyi vezetés jogát is. A reform ot term észetesen fokozatosan
hajtják végre, de rögtön életbelép tették Fehér-Oroszország és Ukrajna
külön külügyi vezetését, am i világosan m utatja a reform  term észetét és
horderejét. Vagyis, itt Szovjet-Ukrajna és Szovjet-Fehéroroszország köz-
vetlen kap csolatba lép het Lengyelországgal, az ukrán és fehérorosz területi
és nép i óhajokat, igényeket, követeléseket m ost m ár az illető nép ek köz-
vetlen korm ányzata intézheti a lengyelek ellen, újra fellángol tehát a len-
gyelek területi és történeti tervei és hagyom ányai ellen az ukrán nép i-
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nem zeti ellenállás, am inthogy énről m áris szám os jel tanúskodik. Nem
véletlen, hogy az ukrán külügyi nép biztost azonnal kinevezték Kom ejcsuk
szem élyében, aki eddig is oly élesen tám adta p ublicisztikai m űködésében a
lengyel nacionalizm ust és a hajdani lengyel-ukrán területeken azelőtt
uralkodó társadalm i és birtokviszonyokat.

A Szovjet-Únió alkotm ányreform ja tehát azt jelenti, hogy a közvet-
lenül érdekelt szovjet-nép ek ezentúl közvetlenül intézik közvetlen szom szé-
daikkal a m aguk külügyeit. Ez különösen a csehszlovák kérdés szem p ontjából
fontos: ím e, így éled fel új form ában az a csehszlovák-ukrán szolidaritás a
lengyelek kérdésében, sőt a közeli jövőben biztosan m ás közép európ ai
kérdésben is, m elyre annyira szám ított Masaryk és Benes 1918-as kon-
cep ciója. Az alkotm ányreform nak azonban m ás jelentősége is van. A Szov-
jet-Únió így valóságos szocialista Com m onwealth-szé alakul át és tíz-
tizenöt követet tarthat az érdekelt fővárosokban, nagyszám ú kép viselettel
lép het fel nem zetközi konferenciákon. A reform  legnagyobb jelentősége
azonban nem zeti-nép i: a Szovjet-Únió korm ánya így m utat reá, hogy a
m ostani európ ai-ázsiai helyzetben m ennyire m aga m ögött tudja nép ei
önkorm ányzaton alap uló egyetértését. A reform nak belső önkorm ányzati és
külp olitikai szem p ontból nagy fontosságot tulajdonítanak a nem zetiségi
kérdés további kibontakozása és az esetleges csatlakozások tekinteté-
ben is.

Ily körülm ények között törekszik arra a szovjet-hadviselés, hogy
áttörje a ném etek védelm i vonalait. Mint láttuk, az erőfeszítés északon a
leghevesebb. A szovjet-hadviselés hatására m egélénkült a finn front és az
elég hosszú ideig nyugalm i állap otban élt Finnország, hol közben oly
gyakoriak voltak a konzervatív és jobboldali körökkel szem ben a béke-
hangok, m ost ism ét a háború közép p ontjába került és a finn katonaság is a
háborúban való tettleges részvételre kényszerült, am i a ném etek ellen
hadakozó Szovjet-Úniót a finnek ellen is m ind határozottabb állásfogla-
lásra késztette. A szovjet sajtóban és rádióban m ind gyakoribbak lettek a
Finnország elleni tám adások, m elyek lényege: a feltétlen m egadás. Közben
Hull am erikai külügym iniszter intelm et intézett a béke és m egegyezés
ügyében a finnekhez, m ely intelem  nyilván nagyon kom oly hangú lehetett.
Svédország eleinte tartózkodott a közvetítéstől, ism ervén a Szovjet rend-
kívül határozott feltételeit. Utóbb azonban Stockholm ban m egélénkült a
dip lom áciai tevékenység, több finn állam férfi érkezett a svéd fővárosba,
m ialatt Helsinkit ism ételt szovjet légitám adások érték. E légitám adások
ugyan nem  jelentettek túlságos nagy áldozatot és rom bolást, m égis azt a
m aradandó hatást akarták elérni, hogy a finnek kom olyan foglalkozzanak a
küzdelem  abbahagyásával, am i különben igen érdekes p roblém a, m ivel a
Baltikum tól a leningrádi szakasz áttörésével elválasztották a finneket,
akiknek így m ost m ár kizárólag az orosz és skandináv közösség tagjaivá
kell újra lenniök. Ez tehát azt jelenti, hogy a finn p olitikában vissza-
szorultak a hadászati helyzet m egváltoztával azok az elem ek, m elyek a finn
p olitika tágabb európ ai, közép európ ai kap csolatait hangoztatták. Ez az
orosz-skandináv-északi p olitikai kap csolat azt is jelenti, hogy Finnország
p olitikájában m ost m ár újra m egerősödött a véle különben m indig dip lo-
m áciai viszonyban m aradó USA befolyása. Márm ost az a kérdés, hogy az
am erikai és a svéd rokonszenvek m int hatják át m ajd az orosz-finn tárgya-
lások szellem ét? A Szovjet-Únió feltétlen m egadást követel, m íg a finnek
ism erni akarják a feltételeket és kiszakadván a közép európ ai összefüggések
hatalm i lehetőségeiből és terveiből, m elyeket eddig a konzervatív Manner-
heim  m arsall és környezete kép viselt, tudni akarják, m ilyenek a Szovjet-
Únió szándékai? Mert hiszen nyilvánvaló: a Leningrad m iatt Finn-
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országban rendkívül érdekelt Szovjet-Únió m agának itt teljes biztonságot és
hatáskört szeretne. Ez term észetszerűleg a rendszer m egváltoztatását
jelenti, am inthogy m ár eddig is felm erültek oly — m egcáfolt — híresz-
telések, m elyek szerint a finn korm ány lem ond. A Szovjet-Únió követel-
m ényei közt szerep el a karéliai köztársaság felállítása is, m ely különben
egybeesik a finn belső struktúra átalakítására vonatkozó igényekkel. Midőn e
szem lénket zárjuk, m ég javában tart a finn p olitika belső erjedése, m elytől
rendkívül érdekes tanulságokat rem élhetünk. Finnország a kísnép ek
jogára hivatkozik, az egyezm ényes békét em legeti, m elyről tudja, hogy
áldozatokkal jár. Márm ost az a kérdés, m int érvényesül a kisnép ek
joga és m int sikerül ezt az elvet keresztülvinnie annak a finn p olitikának,
m ely annyira bízik a kisnép ek elvében. Egyáltalában a kisnép ek gondo-
lata egyre többet foglalkoztatja az európ ai külp oliti A háború válto-
zatai közt m ost elővették ezt a gondolatot, m ely egészen új gondolat az
1938—40-es helyzethez hasonlítva.

GOGOLÁK LAJOS

TÓTH ÁRPÁD EMLÉKEZETE
— Halálának 15 éves fordulójára —

ELSŐ VERSÉT, a „Tavaszi elégiát“ egy újság karácsonyi nap tárában
olvastam  diákkorom ban, s am int szem em  végiglebegett a búsan om ló
sorokon, elöntött a ritka p illanat furcsa, borzongó m elegsége, am ikor a

lélek örök, áram ló jelenlétét érezzük, és m int hangvilla halk zengése, egybe-
olvad vele bensőnk visszhangja. Nem  tudtam  m egszabadulni ennek a vers-
nek különös, testetlen és m égis oly em beri fájdalm ától, m agányos estéken
idéztem  m agam ban a fáradt sorokat, am elyek úgy hullanak, m int lassuló
szív verése.

Lehet, hogy ennek az első találkozásnak m élybe m arkoló em léke
teszi, de m a is a „Tavaszi elégia“ jelenti szám om ra Tóth Árp ádot. Az első
szakasz lágy im p resszionista kép e, a közép ső sorok m eleg lám p afénybe
burkolt lírai realizm usa és a befejezés névtelen, didergő bánata Tóth Árp ád
költészetének állandó stílusbeli és tárgyi m otívum ai. Jellem ző szim bólum -
nak érzem  a vers cím ét is: a legtöbb Tóth Árp ád-vers fölé odaírhatnók az
„elégia“ szót. Érdekes, hogy ehhez a hangulathoz nem  az őszt választja
keretnek és lírai m agnak, hanem  inkább a tavaszt. Fáradt városi szem ét
vonzza a színek vidám , tarka játéka, egész lénye m agába szívja a m egújuló
világ rügyekben és illatokban szétrobbanó energiáit, tárt lélekkel gyönyör-
ködik a tavasz ujjongó színjátékéban, de a m élyből m ár em elkedik felfelé
valam i félelm es, fojtogató, sötét köd: a bánat, am ely m int az árnyék együtt
nő a külső ragyogással. A p ubertás különös, szentim entális érzékenységéhez
hasonlít ez a lelkiállap ot. A költő idegennek érzi m agát az életben s szinte
önkínzó gyönyörűséggel fürdik a tavaszi ragyogásban, hogy annál fájóbban
m arkoljon szívébe az elm úlás sötét bánata. Ez a különös ellentét adja a
legtöbb Tóth Árp ád-vers rem brandti fényét. Az első sorok játékos derűje,
ölelő tágulása ham ar lehalkul, kom ollyá higgad s a végtelenbe figyelő
érzékek titkos jelek bús üzenetét hozzák: az elm úlás illatát, am ely m elan-
kóliába burkolja a szavakat.
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A kritikus hiába akarja a régi recep t szerint évszám ok rácsaival kor-
szakokra osztani Tóth Árp ád költői életm űvét, vagy a fejlődés láncszem eivé
kap csolni verseit. A „Hajnali szerenád“ és a „Lélektől lélekig“ sok
versét fel lehetne cserélni, legfeljebb egy-egy szó árulja el, hogy húsz év
van közöttük. A m egem lékezések a halál m egdöbbentő és távlattalan
közelségében is ezt a zavartalan egységet ism erik fel költészete alap rajzá-
ban: „Tiszta volt, egységes, töretlen, az első p illanattól kész, az utolsó
p ercig változatlan“ — hogy ép p en Babitsot idézzem .

Első kötete aránylag későn, 27 éves korában jelent m eg, de belőle
teljes m űvészi fegyverzetben lép  elénk a költő. Meglep ően tökéletes,
kész versein nyom át sem  találjuk a tanulóévek hangváltásainak, a
kísérletező fejlődés ap ró kisiklásainak. Kibontakozása szűk baráti kör-
rel bezárt m agányban zajlott le. Csak néhány hátrahagyott ifjúkori
költem énye vezet vissza a m élybe, a bontakozó gyökerekhez.

Századeleji líránk nyugati örökségként hozza m agával a borongást,
am ely a keserű világfájdalom tól az enyhe, dekadens m elankóliáig
m inden árnyalatot m egszólaltat. Tóth Árp ád, aki külföldi költőkön
nevelkedett, elsősorban hatása alá kerülhetett ennek az új „m al du
siécle“-nek, nem  csodálkozhatnánk tehát, ha az ifjúkor érzelm i válságai-
nak és viharainak közep ette beöltözik ebbe az egyéniségével rokon és
divatos szerep be. Egy bírálója valóban a „szerep “  és a „szerep  ellen“
m egjelöléssel p róbál két szem benálló korszakot m egkülönböztetni
Tóth Árp ád költészetében, de m aga figyelm eztet, hogy óvatosan nyúl-
junk a költő m elankólia-álarcához: „Ha le akarod rántani, vigyázz,
talán élő hús és szivárgó vér m arad alatta.“  (Rónay György, Új kor,
1936 febr. 15.) Ez az eleven m élységből fakadó őszinteség m enti fel
Tóth Árp ádot a dekadens p ózok vádja alól, am elyet könnyen rá lehet
olvasni, ha költészetét csak irodalm i kor jelenségnek tekintjük és m inden-
áron hatásokat akarunk felfedezni benne. Egyik legkultúráltabb köl-
tőnk, de közvetlen és jellegadó hatás sem  m űvészi félfogás, sem  kife-
jezés tekintetében alig figyelhető m eg nála. Műfordításai m utatják a
világirodalom ban válogató ízlését: Sam aint és a franciákat kedveli leg-
jobban. A m ieink közül Csokonaihoz európ aisága, Debrecen és beteg-
ségük közös végzete kap csolja; Arany nyelvének tökéletessége és
gazdag tisztasága vonzza s ebben m éltó utóda. Költészetének alap -
hangja azonban saját lelkiségéből fakad, m aga keveri hozzá a színeket.
Első kötetén valóban elom lik egy „hajnali szerenád“  könnyes szenti-
m entálizm usa, de figyelem be kell vennünk, hogy 22 éves korában írt
versek is vannak benne. Az ifjúkor fájdalm as érzékenységének kor-
szakát az örökölt, m élygyökerű szenzibilitás táp lálja és nyújtja túl a
norm ális határon. A „bús jobbágyok sarja“  érzi m agában az ősök
ritm usát, am ely fáradt szom orúsággá csitítja m inden lázadozó akarását,

Tóth Árp ád ifjúságát a szegénység szorongó hom álya veszi körül.
Ap ja szobrász, s elkép zelhetjük, m ilyen életlehetőségeket jelentett ez Debre-
cenben. A korán jelentkező betegség m ellett a család nehéz anyagi helyzete
késleltető akadályokkal rakta tele Tóth Árp ád bontakozó életútját. Tanár-
nak készül, de tanulm ányainak befejezése egyre kijjebb tolódik. Több-
nyire csak vizsgázni jár fel, s am ikor 1910-ben Pestre kerül, ez inkább
akadályozza, m int segíti a m unkában. Bekerül az író-társaságokba. Költői
sikerei és a bohém -környezet elfelejteti vele a jövő sötét bizonytalanságát, s
tervek lelkes légiójával nép esíti be a holnap ot. Sokkal m élyebb term észet
azonban, sem hogy a bohém ség életform ává ivódhatott volna belé. A m a-
gány óráiban felsír benne az elkallódás félelm e, a rendes élet vágya, ahol
„szebb fény és jobb m elegség“ fogadja, „feleség és boldog vacsora“.
Csüggeszti ap ja sorsa és p éldája is, „akit m eg se láttak, bár választott
m agyar volt.“

A születés titkos öröksége és a sorskörülm ények gyáva lem ondás
alázatába, visszahúzódó félszegség m agányába kényszerítik az érzékeny
lelket, am elyet körülvesz akadálytalanul a m elankólia köde s élete végéig
nem  szakad fel róla. Az ifjúság éveire jellegzetes önkínzó gyönyörűséggel,
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szinte büszkén fürdik m eg kicsorduló fájdalm ában. Füst Milán m eséli,
hogy Tóth Árp áddal gyakran felkeresték Kaffka Margitot. Egyszer a
kap uban találkoztak ép p en össze. A költő könnyes-fényű arccal, bágyadtan
m ondta: „Megint egész éjjel sírtam .“ (Nyugat, 1928. II. 712.) Ezek a
szavak, 25 éves korában, igazolják a Hajnali szerenád könnyekbe fúló
hangját. A fájdalom  őszinteségét tükrözik a kísérő testi jelenségek is.
A gyötrődés ősi kényszerm ozdulata, am int tenyerébe rejti arcát — „örök
gesztusa szegény, bús tagjainak“ — s összeszorított fogakkal várja, m íg fel-
rem eg szem éig a „könnyek vödre“, többször ism étlődik az első versekben, s
m egkap ó realizm usú kép p é elevenedik az „Esti könnyek“-ben:

S egyszerre felzokogtam  és lüktető fejem
Betegen s árván bújt m eg ijedt tenyereim ben
S ők, m int gondos nővérek, p uhán s nagyon szelíden
Sim ogatták sokáig s rem egtek csöndesen ...
Hiába... s elzuhantak hosszan bús kezeim
Az asztalon s átfonták egym ást kétségbeesve
S im ádkoztak ... s szem em  tétován, tágan leste,
Mint csavarja szép  ujjuk torzzá a szörnyű kín. ..

Később az önfegyelem  és az érettebb kor higgadtsága gátak közé
szorítja az érzésnek ezt a féktelen kiáradását s a lélek árterületeiről versek
m edrébe tereli. A költészet nem  „szerep “ volt Tóth Árp ád szám ára,
hanem  valóság, az élet, m indennek értelm e és lényege.

Ha m egkíséreljük is feltárni a költő m elankóliájának gyökereit, lényegé-
hez alig jutunk közelebb. A szom orúság, am ely az ifjúkori verseket be-
lengi, névtelen és tárgytalan, és m ély, m int ném ely illat, de elem ezni nem
igen tudjuk. Jellem zők ennek az érzésnek ködös határozatlanságára a „Báná-
tim “ „gyötrelm im “ kedvelt többes szóalakok. Valam i rem énytelen előre-
lem ondás a beteljesülés álm áig sem  engedi fejlődni az ifjúság gyötrő élet-
szom júságát, világfájdalom m á keseredik és term észetes lejtéssel a halál-
vágyba torkollik. A m egsem m isüléstől várja a m egnyugvást, gyötrődése
végét:

.. . Uram  í add legalább, hogy vad kín, nyersen, m élyen
Metélné lágy szívem  s m int durva felcserek
Kontár kése nyom án a finom , dús erek,
Pirosán, gyorsan, vérzőn halna el ifjú éltem ! ...

(Sóhaj)
A szálló évekkel szelídülnek, ritkulnak a fájdalom  görcsös, m arcangoló

kitörései, de am ennyit veszít intenzitásban, annyival növekszik kiterjedés-
ben. A versek rivaldafényében vonagló, gyötrődő ifjúkori én lassan háttérbe
húzódik egyéni p anaszával. A fájdalom  érzékenysége m arad, igazolván a
költőt, hogy hangja nem  wertheri siránkozás vagy világfájdalm as p óz, ha-
nem  sorsszerű életérzés, am elybe egyre szélesebb áradással vegyül az
em beri közösség felé hajtó részvét. A bánat kilép  alanyi öncélúsága m edré-
ből és egyetem essé tágul. Ez a hangm ódosulás a term észetszerű lelki
fejlődés m ellett nagyrészben a háború m élyreható élm ényének is tulajdonít-
ható.

A költő tüdőbaja m iatt nem  kerül ki a háborús p okol tüzébe — s ez az
untauglich-sors talán m ég jobban tudatába idézte betegségét — de lágy,
erőszaktól irtózó egyéniségének m inden idegszálát kétségbeesett, fojtó
szorongással tölti el a borzalom  négy éve. A p usztító őrület üvöltő lárm ája
kavarog a világban s m essze a harcterek m ögött is m egrem egteti a szíveket.
Az otthonm aradottak is szem lélői és áldozatai a drám ának, am ely körülöttük
zúg. A rém ület, m int „láthatatlan lasszó“ hurkolja körül a lelkeket. A költő
kétségbeesett p illantása, m enekülő vágya bárm erre száll is, ágyúk füstjébe és
drótsövényekbe ütközik. A lélek bánatát, beteg tüdejének zihálását túl-
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harsogja az em beriség halálhörgése, am elynek halk, de szívettép ő vissz-
hangja betölti Tóth Árp ád költészetének ezt a szakaszát. A legszem élyesebb
lírára is ráhull ennek a kom or felhőnek az árnyéka, a ritka fellélekzések
rejtett, fáradt csendjét is felkavarják közelgő dübörgésükkel a háború
rém ei. Ebből az időszakból aránylag sok töredék-verse szárm azik: a csüg-
gedt lélek torzókat szül, ezekben azonban a borzadás reszket az első szavak
nyers valóságával. Nincs benne gyűlölet —  arra kép telen —  csak tehetetlen
szom orúság. Tollát gyakran m egállítja félúton a céltalanság bénító keserű-
sége:

Oh, líra! égő szó, lángnyelv a bús,
Kigyúlt lélekből m ás lelke felé,
Hová csap sz gyenge fénnyel e borús
Világban, utat halk szikrád lel-é?
Hisz körülted lángol a nyom orúság,
A bánatok tűzvésze m int p okol
Süti a lelkek érző, gyenge húsát
S a halhatatlan szép ség haldokol.. .

De azért újra m eg újra nekikezd a dalnak, ha tudja is, hogy nem  lesz
ereje befejezni. Mit tehet m ást, akinek a dal a végzete, aki a bánatok cél-
talanságát is versekben p anaszolja el (Elzeng az élet). Háborús elégiái
hasonlóan tom p ított hangulatúak, m int Vargha Gyulának ebből a korból
való versei, de a lélek békevágya im ádságos zengést, áhítatot ád m indegyik-
nek. Ez a vágya olyan erős, hogy hitté szilárdul, a tom boló őrületben is
rem énykedik, hogy kijózanodnak egyszer a vérgőzös agyak. A háború
nem csak hangulatával telíti a verseket, önkénytelenül nyom ot hagy a
nyelvi anyagon, a hasonlatokon is:

Mint óriás aranylöveg
Nagy ívvel égre száll az új nap ,
A házak alján m ind kibújnak
A fürge gép fegyvercsövek:
A zsenge ágak s m ind e csőben
Robbannak m ár a szap ora
Rügyek: tavasz p uskap ora
Fojt és kábít a levegőben.

(Aranylöveg a messzi égen)
A lélek háborús sebén át tör felszínre Tóth Árp ád m agyarsága,

am elyet vérében hord, rejtve és m ásíthatatlan törvényszerűségként. A fáj-
dalom  tudatossá teszi benne az „itt élned, halnod kell“ végzetét. Nincse-
nek hazafias közhelyektől öblösen dagadó versei, de egy-egy sikoltó sora
többet m ond m indennél, m ert m agával hozza a lélek m élységének láva-
forróságát:

Hazám , hazám , hazám , hazám , hazám !
— Ó drága szó, te fájdalm asan édes,

Hittem -e, hogy m ég így szívem en égess,
Hogy drága szavad záp orozza szám ?

A „hószín szárnyú Béke“ kiröp p ent végre a „kilehelt lelkek terhétől
nehéz“ légbe, de m ire a költő hazája fölé ért, sötét gyászm adárrá változott.
A háború vérvesztesége nem  volt elég: Magyarország csonka koldusként
került le a kontár orvosok trianoni m űtőasztaláról. A Tátra orm ain is,
ahol Tóth Árp ád annyi éven át kereste a gyógyulás tiszta levegőjét, új
zászló színeit csattogtatta a száguldó szél. A költő a téli hónap okat rend-
szerint ott töltötte, évről évre elkeseredettebb küzdelem ben a betegség-
gel, nyugalm asabb nap okért, egy kis egészségért, m unkabírásért. Csak-
nem  egész élete közelharc, szem benézés a halállal s ez a bizonytalan küz-
delem  csak rövid határidőket ism er: „Új tavaszig vagy a halálig“. A
lelket hajszolják a tűnő órák és a láz m otorja, de a test annál ham arabb
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elkop ik, szétlazul a rohanásban. A m orbus p oeticus Daykával, Kárm án-
nal, Csokonaival és Reviczkyvel harm incadik évük körül végzett. Hogy
Tóth Árp ád aránylag sokkal tovább vonszolta m agát, m eghatározza egész
egyéniségét és költészetét. A betegséggel súlyosbított évek szap orodó
terhe, az erősödő halál-tudat jellem zi főként „A lélektől lélekig“ tárgy-
és hangulatkörét s ném i hangm ódosulását.

Tóth Árp ád egész költészete az elm úlás szom orúságának orvosol-
hatatlan p anasza. Sp leenjének köde egyre tisztul, am int a költő feljebb
hág az évek m eredekén, határozatlan, szétom ló tartalm a a haláltudat
m agva köré sűrűsödik. A tátrai tartózkodások, am elyekkel egy-egy újabb
évi haladékot akart kicsikarni a sorstól, szinte szim bolikus jelentőségűekké
válnak. A m agasbavezető séták, közel Istenhez, ahol m ellette lép ked
m indenütt a halál is, m essze felviszik az élet fölé. Nem csak a tájat látja
m ásként a csúcsok távlatából, a végtelen p erem én álló, felröp p enni ké-
szülő lélek előtt az életnek és a világnak is m ás kép e van.

Az ifjúság titkos, kéjes bánatokba rejtező halálsejtelm ét szétfújják
a világháború vad viharai, de a töm eghalál lidércnyom ása után újra szó-
hoz jut az egyén, aki egyre jobban érzi betelni m agán az elm úlás törvé-
nyét. Az egyetem es fájdalom  azonban felerősítette benne a részvétet,
am ely m élységes átérzés m elegével fordult az em beri sorsok felé és a jó-
ság testvériségébe kap csolta a világgal, (Stanzák egy trafikoslányról,
Egy leány a villam osban). Maga is érzi, hogy dalában m ár nem csak ön-
m aga és régi bánatai zokognak:

De hajh, ez m ár nem  az az ifjú bánat,
Mely csup a kéj volt s édesedve tám adt,
Mint holdsütötte halk hangszeren át
Szűrt szerenád.

De ne bánd, ha m ár nem  tudod a régit,
Sírd az újat, óh, az is kielégít,
Nem  édes, nem  tüzes, nincs benne báj,
De jó, ha fáj!
Bár hangja dadogóbb és fénye ritka,
De — érzed? — m élyebb, s — érzed? — több a titka,
S nem csak m agad fájsz benne, de a tág
Egész világ? (Hegyi beszédek felé)

Az elm úlás sejtelm e, am elyet az ifjúkor fájó m élabúja kitörő halál-
vággyá delit, a férfiévekben sötét bizonyossággá érik. A bizonyosság p e-
dig ritkán hajt m ár vágyat. Minél közelebb jut a költő a valóságban a
halálhoz, am ely felé ifjan annyiszor vágyott, annál jobban elrém ül tőle.
A felülkerekedő életösztön term észetes m ozdulata ez a m enekülés, de
eleve rem énytelen. Hová is futhatna a költő? A fillérekre kiszám ított
tátrai üdülések csak rövid p ihenőket, p ár hónap nyi előnyt adnak ebben a
halálos hajszában. Feledtető m ám orokba szeretne néha beleveszni, de
érzi, fáradt m ár ehhez. Vágyai különben sem  szálltak tovább a csendes
boldogság ap ró, szelíd öröm einél. Vándorló ip arosőseinek alázatos im ája,
m uzsikál benne a gyerm ekkor m esszeségén át:

Útvigyázó szent kereszt!
Vándor m íves esdekel,
Új bolygásra úgy ereszd:
Félúton ne esne el;
Légy kegyelm es tutora,
Vén csontot, hadd várja m ár
Meleg cip ó, csutora,
Édes asszony, víg halál... (Este)
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Szivarfüst tiltott gyönyörűségébe burkolózik, a szerelem  testvéri,
összeolvadó m elegségében keres vigaszt, de a fáradt, rest vér nem  riad
m ár a régi, tüzes Öröm m el: fanyar, kedvetlen a csók is. Kesereg az „Ifjonti
jók m úlásán“, a p anaszos ifjúság is tündérkertté szép ül az em lékezés
varázstükrében. Az eltűnt évek nosztalgiája kétségbeesett lázadásban,
tör ki:

A régesrég eltem etett
Vágyak kezdenek éneket,
És sustorogva, sírva forr
Május éjén a régi bor.

Ezt sírja: élni, élni m ég!
Mert élni, jaj, sohsem  elég!
Az élet örök táruló:
Aki nem  éli, áruló 1

(Május éjén a régi bor)

Ez a sikoltás azonban^ m ár csak a tehetetlen, önm agába hulló vágy*
am ely legfeljebb arra jó, hogy a költő versbe sírja. Pedig m ost a leg-
m ohóbb az életszom júság, legkétségbeesettebben vágyó a lélek, m ég egy-
szer, utoljára szeretne m indent m agába ölelni, de görcsös sikoltását egyre
halkabbra fojtja a nehezülő test fáradt bölcsesége. Szétszélednek a vágyak s

Nyom ukban, m int fekete bundás,
Begyűrt süvegű Öreg kondás,
Hallgatva ballag a lem ondás.

Ebben a belenyugvásban több hősiesség és lelkierő van, m int a félelem
behúnyt szem ű, vakm erő esztelenségében, a kétségbeesés hiábavaló tiltako-
zásában, — m ég ha ott rem eg is a lecsukló szem p illák alatt a fájdalom
ném a könnye. Tóth Árp ád tudta, hogy m ennie kell, s ez a tudat teszi
utolsó verseit a búcsúzó lélek m egrendítő hattyúdalává. A m egfogha-
tatlan idő, az örök ellenség a tárgya ennek a költészetnek, az elm úlás tra-
gédiája, am elynek m isztérium át a végtelen felé szárnyat p róbálgató lélek
érzékenysége száz jelkép ben észreveszi: Az időt hiú forgáccsá szelő óra-
inga, a rádió világkóbor hangja, hulló virágszirom  és egy aquincum i
este: m ind a m úlandóság örök törvényét idézi. Egy nyári délután elom ló
békéjét, a lélek ritka, végtelenbe torkoló boldog nyugalm át sem  tudja
m ár a ném a árnyék-kísérő nélkül elkép zelni (Áldott nyári délután). Áz
élet, a csak egyszeri csoda félig tárult s m áris becsukódni készült előtte.
A sok akarat, vágy és terv beteljesületlenül összeroskad a cél előtt, fél-
úton. Az elszakadás fájdalm a fel-feltör a nyugalom  erősödő kérgén át.
Az „Elkop tam ...“ töredék-voltában is m egrendítő p anasza, lázasan
lüktető sorai m ellett azonban ott áll Arany „Ep ilógus “-ának m éltó
p árja, a végső szám adás, am elynek tökéletességét és m élységes em beri
alázatát végig idézni kellene. A lélek hűvös nyugalm ával egyre m agasabbra
szárnyal, a sorsok urához:

Fekszem  m egadva, békén, resten,
S néz rám , át a végtelen esten,
Tűnődve sorsom on, az Isten.

(Új tavaszig, vagy a halálig)

Kifelé ez a nyugalom  szinte derűs volt. Nagy Zoltánhoz írt levelei,
főként a Tátrából keltezettek, tele vannak hum orának kedves, évődő
játékával. „Költészete kom orabb, m int egyénisége volt. Melankóliáját
m agának tartogatta, a m agánynak, m elynek titkos üvegházában költészete
csírázott“ — írja róla barátja (Nyugat, 1938. 409). A költészet szent
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előtte, a bánat tem p lom a, ahová nem  ragyog be a m osoly nap sugara.
Milyen ez a m űvészet, am elyet felép ített m agának a gyötrődő lélek, hogy
oda visszahúzódjék az élet fájdalm ai elől, m int csiga a házába?

Ahogy Tóth Árp ád hangja ugyanaz m arad első m egcsendülésétől
az utolsóig: lágy, szelíd p anasz, am ely az évekkel együtt kissé férfiasab-
ban fegyelm ezettebb lesz, költészetének alaki jellem zői és értékei is
m ár készen jelennek m eg a „Hajnali szerenád“  első verseiben. Különös,
hogy Tóth Árp ád, aki talán leglíraibb költőnk, s csup án érzései között
élt, m essze a világ fölött, s akire a háború lidércnyom ásán kívül kor,
p olitika, aktualitás nem  hatott, verseinek anyagát m ennyire a valóság
szálaiból szövi. Az élethez való ragaszkodásának Önkénytelen jelét
láthatjuk talán ebben. Az érzések p arttalan árjában, az ihlet szédülésé-
ben a valóság ap ró tényeibe, tárgyaiba kap aszkodik. Ezek kap csolják az
élethez, s adják verseinek reális vázát. Ezért szereti olyan bőségben a
kép eket, hasonlatokat, de ritkán érezzük őket zsúfolt, m esterkélt dísz-
nek, hanem  inkább a lágy érzés-anyagot összetartó keretnek. Ném elyik
m otívum  sokszor felbukkan. Hasonlatainak és kép einek leggyakoribb
anyaga Önm aga: beteg, folyton figyelt teste, a m ell borda-rácsos
lugasa, am ely ziháló tüdejét és beteg szívét rejti. Első verseiben néha
m eg bizarr Ságokban hajszolja az újat, de később ép p en a term észetesség
lep  m eg, a tartalm i m egfelelés, am ely a hangulati azonosságot is felidézi.
Az utóbbi a lényeg, s term észetes, hogy Tóth Árp ádnál, a lágy vonalak,
elm osódó színek, a halk szom orúság költőjénél a versek reális elem ei is
feloldódnak im p resszionista látásm ódjában. Figyelő, de p asszív érzé-
kenységéből term észetesen következik ez az ábrázolásm ód. Mintha
örökös bánattól könnyes szem e csak elm osódva, lágy, p asztellszerű szín-
foltokban látná a világot. Tájkép ei is a term észet nyugalm ához m ene-
külő em ber békevágyát verik vissza, nem  önm agukért valók, hanem  a
költő lelkének tájait festik: hangulatkép ek.

Sok verse ép ül hasonlatra vagy kép re, de nem  csak kiindulásul
használja, m int a nép dal, hanem  belső, láthatatlan váznak, am elyre a
kép zettársítások egym ásutánjából ép íti fel a vers testét. Ennek a szer-
kezettíp usnak ellenére a hasonlat ritkán súlytalanodik igazi szim bólum m á
(Kaszáscsillag). Tóth Árp ád, am ilyen m ély p asszivitással és túl-
finom ult érzékenységgel olvad fel érzéseiben, olyan tudatos m int
alkotó m űvész. Ez a szám ító, elrendező hajlam  ugyanaz, m int am ely
kedves szórakozásához: a sakkhoz vezette. A költői gondolatm enet
ötletszerű term észetességgel egym ásba kap csolódó láncszem ei legjob-
ban néhány m esteri felép ítésű versében figyelhetők m eg m int izm ok
játéka a bőr alatt. (Elégia egy rekettyebokorhoz, Bazsalikom , Kaszás-
csillag, Aranylöveg.)

Tóth Árp ádot tekintik nem zedéke legnagyobb egyik form am űvészé-
nek. A lelkiism eretes ötvösm unka (és betegsége) term észetesen kizárja
a m ennyiségi term elést. Igaz viszont, hogy egy szem elvényes kötet össze-
állításánál nem  sokat lehetne elhagyni verseiből. Nem  volt term ékeny
költő: egy évre átlag 8 verse jut, de költem ényeinek gyűjtem ényes kiadása
m ódosította ezt a kép et: köteteibe fel nem  vett és töredékben m aradt
verseinek szám a csak egy ötödével kevesebb, m int ism ert költői term ése.
(Igaz, hogy m űfordításai is egy kötetet tesznek ki.) Ez erős önkritikáját
és feltétlen m űvészi tökéletességre való törekvését m utatja. Munkam ód-
szerét ezek a töredékek tárják fel. A nyers form át türelem m el csiszolja,
alakítja, változatokat p róbál ki, jobb m egoldásokat keres, szinte hideg
és p recíz szám ítással. Rengeteg p om p ás kép , újszerű fordulat, költői
kincsek törm elékhalm aza fekszik töredékeiben. Egy-egy kifejezése, ötlete
versről versre vándorol, m íg a legm egfelelőbb helyre beágyazza. De a
tökéletesre csiszolt form án nem csak hogy átüt az érzés tüze, m elege,
hanem  m int a drágam ívű gyém ánté, m egsokszorozódik, új fényt és színe-
ket kap . Talán ép p en ebben van Tóth Árp ád költészetének varázsa: a
bensőséges tartalom  és tökéletes form a összhangjában, am elyen azonban
m égsem  érezzük az alakító, m érlegelő ész tudatos m unkáját.
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Külön form át is terem t m agának: a Tóth Árp ád-strófát, ezt a m eg-
lehetősen szabadon kezelt egységet, am elyet kedves ölelkező rím ei tarta-
nak össze. Szelíd bánata m aga ássa ezt a lassú, kanyargó m edret. Am int
azonban a tárgytalan szom orúság m indinkább m egtelik tartalom m al,
egyszerűsödik verseinek form ája is. Utolsó kötetében a rövid, m agyaros
sorok uralkodnak; néhány versében p edig Adyhoz hasonlóan, hangban
és form ában a kurucdalokat m intázza.

Kedvenc jelzői: „Bús“ és „Hűs“, nála is jellem zők. Ezek a vezér-
szavak jelzik a lélek alap színét és a lázas test vágyát az enyhület hűvös
nyugalm a után. A bánat lágy, szinte m egfoghatatlan anyagát az értelem
fegyelm e form álja m űvészetté. Tóth Árp ád p ar excellence költő: tém ája
m indig önm aga, hangja a lágy, fátyolozott p anasz, am ely az egyéni fájdalom
gordonkaszólójától lassan a kozm ikus kétségbeesés szim fóniájává gazda-
godik. Beteges költészet, dekadens a szó eredeti értelm ében, de m enti
őszintesége. Ha p óznak látszik is először ez a furcsa szom orúság, m egm a-
rad m indvégig, m ert kiirthatatlan, ősi gyökere van a lélekben. Tóth Árp ád
életm űve ugyanannak a dallam nak variációja, de sohasem  untató vagy egy-
hangú, m ert m indig em beri. Egy versében a szom orúság Anteusának
nevezi m agát. Valóban az. A bánat ad új m eg új tárgyat, ösztönzést
és varázst verseinek. Talán nem  tévedett az, aki a legnagyobb elégia-
költőnek nevezte. Új, fájdalm as vonással gazdagította a m ai líra
arcát, s az ifjúság nem csak a lélekrokon vergődését érzi át verseiben,
hanem  nem es, gyöngéd és em beri m űvészetét m intakép nek vallja és
vállalja.

És m ilyen az em ber, aki a költő m űve m ögött áll? Két kép ét ism erem .
Az egyiken, am elyikről szobrát is m intázták, csontos aszkéta-arcából a
távolba m erengő szem m el, kissé rom antikus-szentim entális p ózban,
nyitott könyvet szorít m agához. Ez a „Hajnali szerenád“ attitűdje. Egy
későbbi kép én szem üvege m ögül szelíd nyugalom  sugárzik szét arcán,
az utolsó évek m indent m egértő, búcsúzó m osolya. Ezt az arcát fordí-
totta az em berek felé; a sötét árnyék, am ely rövid életén át ott ólálkodott
körülötte, csak költészetét borítja be. A Nyugat-beli m egem lékezések
halála után, szinte m ind csak az em berrel foglalkoznak, aki a „bölcseség
fekete karikájával bekeretezett csillogó gyerm ekszem “-m el nézte az életet s
szerényen és szinte gyerm eki félénkséggel az ajtó m ellé húzódott, m int
aki m inden p illanatban búcsúzni készül. A Nyugat-nem zedék fegyver-
társa volt ő is a szép ség és em berség lobogója alatt, de „hogyan m ond-
hassuk fegyvernek az ő szelíd tollát?“ — kérdi Babits. Az igénytelen-
ség hőse volt, de kortársai csodálták azt a hősiességet is, m ellyel a reá-
m ért tragikus sorssal birkózott és ebben az egyéni küzdelem ben is m in-
den erejével és elsősorban e m b e r igyekezett lenni. Ritkán olvashatunk
költőről olyan m eghatott és rajongó szeretettel írt sorokat, m int am e-
lyekkel barátai és írótársai elbúcsúztak tőle. Ugyanez a m eleg, ölelő érzés
lágyul el bennünk, am ikor leveleit olvassuk s bizalm as term észetességé-
ben m egism erhetjük a költő m egkap óan rokonszenves egyéniségét.

1918 őszén, ép p en tíz évvel Tóth Árp ád halála előtt, egy költő-
társuk, Havas Gyula tem etésén, Osvát Ernő m ondott búcsúztatót. Tóth
Árp ád m ellett állt s nyilván lám p alázzal küzdve, így kezdte beszédét:
„Búcsúzzunk el m ost kedves barátunktól: Tóth Árp ádtól“. Akit halott-
nak m ondanak, soká fog élni — tartja a babona. Tóth Árp ád földi p ályá-
ját csak 42 évre szabta a végzet, de ezalatt elnyerte a halhatatlanságot.
Szelíd alakja ott áll m ár a m agyar költészet p anteonjában.
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