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napokban ünneplik a művelt világ összes városaiban 
Haeckel   születésének    nyolcvanadik    évfordulóját. 
A nagy  zoológus   és   természetfilozófus  pályafutá- 
sának vázolása, tudományos érdemeinek felsorolása, 

esetleg leghíresebb   műveinek  főbb   vonásokban   való   tartalmi 
ismertetése: ez lehet nyilván   ilyenkor   az   ünnepi   szónok  leg- 
kézenfekvőbb feladata. De arról hogy széles körök megismer- 
kedjenek kutatásának és gondolkodásának eredményeivel, Haeckel 
maga   kellőleg   gondoskodott:   népszerű   könyvei — a Natür- 
liche Schöpfungsgeschichte-re, a Weltratsel-re és a Lebenswunder-re 
emlékeztetek csupán —  annyi kiadást értek meg, hogy ezen a 
téren a legtöbbet olvasott szépirodalmi művek is messze elma- 
radnak   mögöttük. Ezért  én  inkább  olyasféle módszerrel vizs- 
gálnám   Haeckel   egyéniségét,   amilyent   W.   Ostwald  használt 
korszakalkotó művében a  Grosse Männer-ben,  melynek sokat- 
mondó alcíme: Studien zur Biologie des Genies. Természetesen, 
ha erre vállalkozom is, fel kell használnom a tisztán  biográfiai 
anyagot, úgyszintén kutatásainak   és  tanának   eredményeit,   de 
távolról sem olyan pedáns beosztottsággal, amint az egy közön- 
séges életrajznál és még kevésbbé, úgy, amint egy olyan emlék- 
beszédnél szokás, mely híven  ragaszkodik  a hagyományokhoz. 
Sokkal inkább Haeckel fejlődésének képét kell   megrajzolnunk 
pályafutásából és munkásságából, a kutató és tudós fejlődésének 
képét, mely Haeckel kimagasló alakján   túl is, a   zseniben  leli 
meg típusát, vagyis oly képet, melyben minden jelentős termé- 
szetkutató, sőt általában minden nagy ember jellemző vonásait 
feltaláljuk. 

* Haeckel nyolcvanéves születésnapja alkalmából ezt az ünnepi beszédet 
szerző, a nagy tudós hivatott tanítványa, a bécsi egyetemen   biológia magán- 
tanára a Társadalomtudományi Társaság-nak f. hó 14. felolvasó-ülésén tartotta. 

   A szerk.  
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Ernőnk atyja Haeckel Károly kormányzósági főtanácsos, 
Bölsche szavai szerint, „szigorú, kötelességtudó, egyenes ember 
volt, kinek életéből hiányoztak a művészi arabeszkek, de az 
eltévelyedések is”. De sokatmondón, lidércfényként világít be 
temperamentumába, hogy Haeckel Károly, mint „fekete huszár” 
résztvett az 1813-iki szabadságharcban és kétszer bevonult 
Párisba. Anyjának, Haeckel Saroltának ajánlotta Ernő Indische 
Reisebriefe-it a következő szavakkal, melyekkel jobban jellemzi 
őt, mint azt mi tenni tudnánk: „Te voltál, aki kora ifjúságom 
óta ápoltad és kifejlesztetted bennem az érzéket a természet 
végtelen szépségei iránt; Te ismertetted meg a serdülő ifjúval 
az idő értékét és a munka boldogságát. . .” Haeckel anyai 
nagyatyja Sethe Kristóf titkos tanácsos, a francia uralom idején 
Düsseldorfban ellenszegült minden önkénynek és ezért Párisba 
idézték, hogy felelősségre vonják. Roederer miniszter azzal 
förmedt rá, hogy a császár bármely pillanatban főbe lövethet 
egy ilyen veszedelmes embert. „Előbb a törvényeket kell főbe 
lövetnie” válaszolt Sethe. Ezekben az adatokban Haeckel elő- 
deinek csupa oly jellemvonásait ismerhetjük fel, melyekből 
Haeckel egyénisége örökletesen kialakult. 

A fiatal Haeckel botanikus akart lenni; de ez a pálya 
sokkal szűkösebbnek látszott, semhogy ehhez a szándékához 
atyja, a szigorú hivatalnok egykönnyen hozzájárult volna; így 
lesz kényszerűségből orvostanhallgató, előbb Würzburgban, majd 
szüleinél Berlinben. Valószínűleg mégis az orvostudománynak 
és így közvetve Haeckel atyjának köszönhetjük, hogy nem 
maradt meg első hajlamánál a botanikánál, hanem hamarosan 
áttért a zoológiára, hogy végül is az élővilággal foglalkozó 
mindkét tudományban szerzett alapos ismereteit egyesítse hatalmas 
agyában. Az emberi test szerkezetének és berendezésének prak- 
tikus célokból szerzett megismerése minden bizonnyal megbe- 
csülhetetlen adalékokkal szolgált későbbi theoretikus-biológiai 
kutatásaihoz. 

Tanulmányainak szerencsés befejezése után (1858) csak 
igazságos és méltányos dolog volt, hogy Haeckel atyja enge- 
delmével elutazhatott üdülni; és miben találna üdülést egy 
született természetkutató? Nyilván csak abban, hogy a termé- 
szetet fürkészi! Haeckel Messinába, majd Szicíliába utazik, 
hogy ott a magasabb vízrétegekben úszkáló tengeri állatokat, 
az ú. n. planktont gyűjtse. Bár Szicíliában, saját bevallása sze- 
rint, majdnem áldozata lett annak a   kísértésnek,   hogy   pályát 
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változtasson és tájképfestővé legyen: mégis ezzel az utazással  
veti meg alapját annak a művének, mellyel zoológus szaktársai 
közt először talált meleg elismerésre: a radiolariákról, ezekről 
az ékes kovapáncélú, gyönyörű ősállatkákról írt monográfiájának, 
melyek Haeckel ifjúkori és későbbi műveiben is oly nagy sze- 
repet játszanak. Még mielőtt Haeckel vándorlásra adta magát, 
jegyet váltott unokanővérével, Sethe Annával, anyja egyik nővé- 
rének leányával, aki tehát szintén unokája volt annak a bátor, 
öreg Sethe Kristófnak, aki a francia miniszternek odadörögte 
e büszke szavakat: „Előbb a törvényt kell főbelőni!” 

Haeckel tanárának és barátjának, Gegenbauernek, e híres 
anatómusnak ajánlására a zoológia magántanára lett Jenában s 
már egy év múlva rendkívüli tanárrá lépett elő, mert ott akkor 
még nem volt tanszéke a zoológiának. Gyors előrehaladása 
lehetővé tette, hogy most menyasszonyával egybekeljen. De 
mintha egy kérlelhetetlen kompenzációs törvény okozná, hogy 
külső és belső siker, gyors karrier és családi boldogság együtt 
oly ritkán fordulnak elő: első neje rövid két évi házasság után 
1864 február 16-án hirtelen meghalt, tehát ép Haeckel 30-ik 
születésnapján; és ugyanezen a napon a jénai egyetem taná- 
csának küldöttsége a nagy arany Cothenius érdemjelet nyúj- 
totta át neki. . . Haeckel klasszikus művében, az 1879—80-ban 
megjelent System der Medusen-ben egy fajt Mitrocoma Annae-nek 
nevez el: ebben a legszakszerűbb nyelven megírt zoológiai 
munkában sem resteli bevallani, hogy ez a medúza felfede- 
zőjének „varázslatos látványt” nyújtott, tapintószálai úgy 
csüngtek le, „mint egy szőke hajdísz”; a faj nevét „felejthe- 
tetlen feleségem, Anna Sethe emlékére választottam. Ha földi 
zarándoklásom útján adatott nekem valamit a tudománynak és az 
emberiségnek nyújtani; ezt nagyrészt e nagytehetségű asszony 
nemesítő befolyásának köszönhetem, kit 1864-ben hirtelen halála 
ragadott el tőlem”. És 1899-ben, 35 évvel Anna halála után a 
Kunstformen der Natur-ban egy másik medúzafajt nevezett el 
róla, a pompás Desmonema Annasethe-t. 

Az összeroskadás óráiban kezdi meg Haeckel életének 
legnehezebb, legterjedelmesebb alapvető művét a Generelle 
Morphologie-t; egy éven belül megírja és kinyomatja; utána 
azonban álmatlanul, túlizgatottan, csaknem idegbetegen, ember- 
kerülőn — nem annyira csaknem kihalt ösztönei, mint  inkább 
barátai unszolására — a szabad természetbe menekült. 1865 nyara 
Helgolandban éri; majd Charles Darwinnál Downban (Anglia) 
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tett rövid, de felejthetetlen látogatása után még jobb üdülő- 
helyre talált a Kanári-szigeteken. Nem a kényelmes Teneriffát, 
hanem a kopár Lanzarote-szigetét választja 1867 februárjában 
Haeckel asszistensével, Miclucho-Maclay Miklóssal kutatásainak 
központjául és ezúttal főkép az oly sokáig titokzatos siphono- 
phorákat kerítette hálóba és rajzíron elé. Entwicklungsgeschichte 
der Siphonophoren című pályadíjjal kitüntetett munkájában 
végleg bebizonyította, hogy ezek a medúzák nem egyszerű 
individuumok, hanem számos eredetileg egy különálló medúzából 
származó egyénekből vannak összetéve, melyek együtt egy 
állati kolóniát, egy törzset, egy szorosan összetartozó államot 
alkotnak, melyben a polgárok egy része a zsákmány meg- 
ragadását, más része az úszást, ismét más része a szaporodást 
végzi é. í. t. és mindegyik rész csak egy ilyen specializált 
munkára alkalmas. Haeckel mindent átfogó pillantásának csak 
egy lépésre volt még szüksége a medúzák ezen törvényszerű 
viselkedésének felismerésétől az emberre való alkalmazásáig: 
pompás előadása „Über Arbeitsteilung in Natur und Menschen- 
leben” (1869.) további eredménye ezen Kanári-szigeteken végzett 
medúzaállamtanulmányoknak, melyben Haeckel előre látta egy 
új tudománynak, az azóta önállóvá vált szociológiának alapjait. 
Ez a grandiózus természet Haeckelt teljesen meggyógyította. 
Ezt már abból is következtethetjük, hogy Jenából való visszatérése 
után 1867 nyarán feleségül veszi Huschke Ágnest, egy jénai 
anatómia-professzor leányát. Egy évre rá gyógyulása és haza- 
térése szellemi bizonyítékaként megjelent a Generelle Morphologie 
népszerűsített kiadása, a Natürliche Schöpfungsgeschichte — testi 
bizonyítékaként pedig fiacskája Walther, aki az öröklésnek a 
dispoziciók elválásáról szóló törvénye értelmében, atyja művészi 
talentumát vette át és mint nagysikerű festő él Münchenben. 
Később leánykája is született, Erzsébet, ki ma Meyer professzor- 
nak, az ismert utazónak és kutatónak, a leipzigi Bibliographisches 
Institut tulajdonosának felesége. Neki is ajánlott apja egy szép 
medúzát a Lizzia Elisabethae-t. 

1872-ben jelent meg a Monographie der Kalkschwämme, 
melyből a nagyjelentőségű gasträa-elmélet (1874.) eredt. Ez 
annak a fejlődéstani bebizonyítása, hogy a gastrula, egy 
serlegalakú, két sejtrétegből összetett fejlődési fok közös 
fejlődési stádiuma minden állatnak, az egysejtű ősállatkák 
kivélelével; következésképen a gastraea, egy hasonló egyszerűen 
felépített ősforma, melyet plasztikusan leginkább egy benyomott 
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gummilabdával érzékeltethetnék, valamennyi többsejtű állat  
őse kellett, hogy legyen. Ez volt az alapja a biogenetikai 
alaptörvénynek, mely törvényt Haeckel tudományos kutatásai- 
nak legmagasabb és legjelentékenyebb pontja.  Maga Haeckel 
ezt a törvényt „vörös fonálnak” nevezi, amellyel az organikus 
fejlődésnek minden egyes fázisát megtalálhatjuk „Ariadne fonalá- 
nak”, mely átvezeti értelmünket a forrnak labirinthusán. Leg- 
rövidebb fogalmazásában így hangzik: A petefejlődés (az egyén 
fejlődése) lerövidített ismétlése a törzsfejlődésnek (a fajok es 
k fejlődésének). Nem szükséges azokat a speciális munkákat 
felsorolni melyekben Haeckel közelebbről fejtegette biogenetikai 
alaptörvényét — vagy, amint kivételei miatt szívesebben nevezik 
biogenetikai alapszabályát —: hiszen a Generelle Morphologie-tól 
kezdve nem ismerem egy munkáját sem, melyben ez ne játszana 
fontos szerepet. Haeckel végtelen rendszeretete kellett ahhoz, 
hogy mindezt az anyagot szisztematizálja és így az alapelvek 
kidolgozását lehetővé tegye; valószínűleg az az erős jogászi 
örökség volt itt működőben, melyet Haeckel ükapjától és nagy- 
apjától, egyik nagybátyjától és végül apjától is szerzett: egy 
olyan öröklési dispozició, mely tiszta megjelenésében talán nem 
lett volna elég ahhoz, hogy Haeckel szellemét e rendszerező 
erő nívójából az alkotó erőnek magaslatára felemelje. Ezt látjuk 
Haeckel tiz évvel öregebb testvérénél, Haeckel Károly tartományi 
jogi tanácsosnál, kinél a szellemi örökség jogi része keveretlenül 
jelent meg. Egy képre, mely kettőjüket együtt ábrázolta, 
e szavakat írta az akkor ötven éves Ernő: „Haeckel Károly 
(született 1824, meghalt 1897); Haeckel Ernő (született 1834, 
meghalt?) két hű testvér, kik mindig szívből szerették 
egymást, egészen eltérő jellemük dacára.” 

De abból a kissé rezignált hangulatból, amely ebből az 
ajánlásból szól és nevezetesen abban a kérdőjelben nyer 
kifejezést, melyet Haeckel életkoradatainak végére tesz, Haeckel 
életében egyelőre keveset vehetünk észre. Azon művei közül, 
melyek élete alkonyán még különösen kiemelkedtek és feltűnést 
keltettek, a Welträtsel és Lebenswunder mellett, nevezetesen azt 
a három előadását kell megemlítenem, melyeket 1905 tavaszán 
a berlini Singakademie-ben tartott: Der Kampf um den Ent- 
wicklungsgedanken címen, melyekben Erich Wasmann-nak a 
jezsuita páternek és kitűnő biológusnak válaszolt. Ε kornak 
jelentős eseménye továbbá a német Monistenbund-nak 1906 
január 11-en történt megalapítása. Ez a hely nem alkalmas arra, 
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hogy ennek az alapításnak jogosultságát és értéket részletesen 
megbíráljam: de annyit egész biztosan meg lehet állapítani, 
mert az eredmények mutatták meg, hogy a monisták, vagyis 
azok szövetkezése, akik tudományos hajlamúak és ezért a tudo- 
mány ujjmutatásai szerint akarják életüket berendezni és csele- 
kedeteiket irányítani, tízezerek értelmi és érzelmi szükségletét 
elégítette ki. Akár örömmel üdvözöljük e monistamozgalom 
eredményeit és áldásosnak tartsuk működését, a tudományos 
világfelfogás és világalakítás egyesítését, akár nem: minden- 
esetre tiszta és emelkedett szellemi mozgalom az, mely innen 
indult ki. 

1911 telén történt, hogy Haeckel, amidőn könyvtára egy 
magas polcáról leakart venni egy könyvet, leesett a székről és 
combcsontját eltörte. Az orvosok egyáltalán nem tartották a 
sérülést veszélytelennek — és néhány lap mindjárt azzal keresett 
fel, hogy gyorsan szállítsam a nekrológot. Szerencsénkre Haeckel 
vasszervezete legyőzte a bajt mert azóta is nem egy arany- 
szemet juttatott nekünk soha ki nem merülő szelleméből. Ha meg- 
nézzük Haeckelnek az utolsó évekből, 1912-ből és 1913-ból való 
arcképeit, akaratlanul is az a benyomásunk támad, mintha szinte 
ismét megfiatalodott volna; győzelmesen világító szellemét látva, 
őszinte szívvel reméljük, hogy még a nyolcvan évesnek is jut 
néhány év produktív alkotásra. Erre a reményre ismét az átöröklés 
mérhetetlen hatalma jogosít fel, minthogy tudjuk, hogy Haeckel 
családjában milyen gyakori volt az igen magas életkor: atyja 
és anyja csak pár héttel éltek kevesebbet 90 évnél, ép így anyai 
nagyatyja is, sőt nagynénje, anyja nővére, Sethe Berta 92 évet 
élt. „Tekintsük ezért” — mint Ostwald* mondja — „azt a 80 
évet, melyet Haeckel maga mögött hagyott, intésnek és siessünk 
elvégezni gondolatai megvalósításának munkáját, míg közöttünk 
van ez a mindig fiatal szívű aggastyán s míg jóságos, tiszta 
tekintete érezteti velünk részvételét, mellyel munkánknak — hisz 
ez az ő munkája — minden lépését kíséri.” 

Eddig Haeckelről, mint emberről volt szó, élete külső 
eseményeiről, melyek természetesen elárulnak egyet-mást belső 
életéből is. Hogy erről valamivel többet tudjunk meg, néhány 
szót lakó és működési helyeinek szentelnék. Szülőháza Potsdamban 
van, Berlin mellett, am Canal 24a) szám alatt; 1839—1851-ig 
családja Merseburgban lakott s itt végezte Haeckel a gimnáziumot. 

* Ernst Haeckel: Monistisches Jahrhundert, Heft 22, 1913. 
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Haeckelék magas földszinten laktak, úgy hogy Ernőnk gyakran  
kimászhatott  az   ablakon   és   fosztogathatta  a  gyümölcsfákat. 
Ha ezt most megtudják az ellenségei, akik őt csalással szándékos 
tudományos  hamisítással   vádoljak,   nem   fogják-e   ezekben   a 
gyümölcslopkodásokban az    igazságérzet veleszületett hiányát 
és az embrióképekkel való híres „csalás    csiráját fölfedezni?! 
Berlinben a Wilhelmstrasse 73. számú házat ahol Haeckel egy 
évig (1858) orvosi praxist folytatott  (reggel 5-6-ig  rendelt!) 
a Deutsches Monistenbund berlini helyi csoportja emléktáblával 
fogja megjelölni. 

Az egyetemi katedra elnyerése ota Jenában, a Villa Medúzá- 
ban van állandó otthona s itt lakik még ma is; igaz ugyan, 
hogy címe megváltozott, bár nem költözött el: mintegy tíz év 
óta az Ernst Haeckel-Strassen lakik! Haeckel nincs épen messze 
legfőbb munkássága színhelyétől, az általa alapított és 1884-ben 
felavatott állattani intézettől. Ha Haeckel alkalmilag „természet 
törvénynek” mondja ki azt, hogy egy tudományos intézet nagy- 
sága fordítottan aránylik tudományos eredményeihez: akkor ezt 
a törvényt Haeckel maga cáfolta meg saját intézetével és kimu- 
tatta, hogy ez a „törvény” is — épúgy mint biogenetikai 
alaptörvénye — csupán gyakran előforduló szabály, mely alól 
azonban vannak kivételek. Mert ebből az intézetből, bár, 
legalább is a mi osztrák-magyar perspektívánkból nézve, tekin- 
télyes nagynak látszik, igen kiváló munkák kerültek ki. 

Jenában 1907 augusztus 28-án tette le Haeckel phyletikus 
múzeumának alapkövét. Az építés 1907 június 1-től 1908 
július 30-ig tartott, úgy hogy az épület, ha berendezetlenül is, 
a jénai egyetem fennállásának 350-ik évfordulója ünnepére elké- 
szült. A keleti front oromzatára az állatország családfája jutott 
díszítésül, melyet Haeckel tervezett és rajzolt meg. Abból az 
alkalomból, hogy a múzeum épületét az egyetemnek átadták, 
jelent meg Haeckel két legtartalomdúsabb írásai közé tartozó 
dolgozata: Unsere Ahnenreihe (Progonotaxis hominis), kritische 
Studien über phyletische Anthropologie című ünnepi cikke és 
Alte und neue Naturgeschichte című ünnepi beszéde. Az épület 
lepcsócsarnokának legszebb dísze Harro Magnussen egy hátra- 
hagyott műve melyet özvegye ajándékozott a múzeumnak: az 
igazság fáklyátlobogtató szobra. A gyűjteményes termek meg- 
nyitása Haeckel egyetemi utódának, dr. Plate professzornak 
vezetése alatt, csak 1912 május 21-én történt meg. 

Bemutattam   most   az  olvasónak  Haeckelt   élete  minden 
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időszakában, otthoni és hivatali milieujében, amennyire azt a 
rendelkezésre álló tér megengedi; igen hálás dolog volna most 
Haeckelt, mint művészi alkotások objektumát és szubjektumát 
megismerni. Mint objektumát, mert annyira charakterisztikus feje 
és magas, tekintélyes termete nem egy festőt és szobrászt 
ösztönzött arra, hogy ezt a híres embert modellül megnyerni 
igyekezzék. Mint művészi alkotások szubjektuma, Haeckel kiváló 
és csodálatosan termékeny tájképfestő volt. Már tizenöt éves 
korában lakásuk környékéről gyönyörű rajzokat készített, ezután 
az alpesi tájak következtek sorra, majd Déleurópa szigetei és 
félszigetei, különösen Korfu és az olasz Riviera. Az eszközökkel 
együtt nőnek a művész képességei: legalább is Haeckel tehet- 
ségének legmeglepőbb bizonyítékai egyenes arányban állanak 
azokkal a természeti nagyszerűségekkel, amelyekben létrejönnek, 
úgy hogy Haeckel trópusi vidékek ábrázolásában tulajdonképen 
mestere az írásnak és festőművészetnek. Ceylon és a hátsó- 
indiai szigetekről való aquarelljei és olajfestményei tényleg rend- 
kívül szuggesztív képét nyújtják ezen vidékek színpompájának 
és dús növényzetének. Tisztán technikailag talán némileg töké- 
letleneknek tűnnek fel Haeckel festményei, az iskolákban nevelt 
festőművészek és műkritikusok előtt; de minden művészet két 
formában hivatott áhítatos és hangulatfokozó hatásokat lelkünkben 
létrehozni: először tiszta formájában, melyben öncél; azután 
pedig más művészetekkel, sőt a tudás és tudomány bármely 
terével való összekapcsolásában is. Annak, amit ezzel mondani 
akarok, legismertebb példája a dráma és zene összeolvasztása 
Wagner darabjaiban; és Haeckel esetében a maga nemében 
egyedülálló szövegleírásban, melyet csak ő adhatott, kell azt 
a momentumot keresnünk, mely képeit a legelső mesterművek közé 
emelte. Ha tehát tiszta művészi érték nincs is bennük, annál nagyobb 
megbecsülhetetlen kompozíciós értékük. Szép és tanulságos 
képekért Haeckel olyan vakmerőségekre vetemedett, mint ami- 
lyenek csak egy vérbeli természetkutatótól telnek. Algierben egy- 
szer mint kémet fogták el és csak hajszálon múlott, hogy agyon nem 
lőtték. Jáva szigetén pedig kísérőinek intelmei dacára leszállt 
a Papandajan vulkán működő kráterébe, kénsziklák és gőzölgő 
források közé. „Míg itt az orrt és a légzőszerveket a maró 
gázok, a fület a földalatti vulkánok fenyegető zaja izgatta, 
szemünk és képzeletünk a kalandos formákon és bizarr kontrasz- 
tokat adó színeken legel, melyek ennek a pokoli katlannak 
valóban  barátságtalan  külsőt  kölcsönöznek”,   így   ír   Haeckel 
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erről a kirándulásról. Haeckel víz- és olájképfestményeinek 
gazdag sorozatát tartalmazza Wandenbilder címen W. Köhlernél 
megjelent mappája, melynek magyarázó szövege ismét gazdagon 
van illusztrálva. 

Egész vidékek festésétől természetesen kényelmesen járható 
híd vezet a tájképeket összetevő egyes tárgyak ábrázolásához 
és ezek legfinomabb külső és belső részleteinek visszaadásához. 
Nemcsak Haeckel azon szokására célzok itt, hogy tudományos 
műveit ő maga illusztrálta,   hanem egyelőre megmaradok azon 
művészi   keretek   között,   melyeket  Haeckel   Kunstformen  der 
Natur és az idén megjelent Leuchtende Stunden c. képatlaszai 
szabnak meg. Ezen művei is csak annyiban nem tisztán művé- 
sziek, hanem a művészet és tudomány szinthézisei, amennyiben 
a kísérő szöveg teszi az   ábrázolt formák   mélyebb,   elevenebb 
megértését lehetővé. Ezenkívül a formák tudományos, természethű 
ábrázolása maga is fokozza azt a művészi hatást, mely belőlük 
kiárad és   az   egymásrahatás örökké váltakozó  játékában ez a 
művészi hatás ismét csak az ábrázolt tárgyak természethűségét 
segíti jobb érvényesüléshez.   Mindamellett   mégis  mily kevéssé 
ismeretes Haeckel, mint virágfestő!; nagyon sokoldalú tehetsé- 
geknek mindig az a sorsuk, hogy univerzális lényük valamelyik 
oldalát elkerüli   a közfigyelem. Haeckel,   mint az   előszóban is 
hangsúlyozza, a Kunstformen összeállításánál a természeti jelen- 
ségek lehetőleg  hű ábrázolására  szorítkozott.   A  stilizálást és 
ornamentális felhasználást pedig  átengedi a képzőművészetnek 
és a hatalmasan fejlődő iparművészetnek,   melyek ebben bizo- 
nyára az új és szép motívumok gazdag tárházát fogják feltalálni. 
De egyrészt   nem   is   szorulnak   ezek   stilizáló   változtatásokra, 
hiszen   olykor   eléggé   „stilizáltak”   a  természeti   produktumok 
maguk is. A legnagyobb mértékben áll ez a korongmeduzákra 
es a sugárállatkákra vagy radioláriákra s ma már Haeckel termé- 
keny kezdeményezése nagy eredménnyel járt: a külső architektúrát, 
a belső  dekorációt,   az ablaküveg-   és   mennyezetfestményeket, 
a világító testeket stb. egészükben, vagy csekély eltéré- 
sekkel Haeckel művészi formái szerint készítik; mint ezt a jénai 
Fhyletisches Museum mennyezeténél, a berlini állatkert aquáriumá- 
nal, valamint Albert monacói herceg oceanográfiai múzeumánál 
latjuk. 

Tudvalevőleg nemcsak Haeckel a monista-szövetség tisztelet. 
beli hanem jelenlegi aktív elnöke, Ostwald is, buzgó 
tájképfestő és amint Haeckel művészi   hajlamát  természettudo- 
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mányi ismeretei és bensőséges formaösmerete erősen támogatja: 
akképen Ostwaldot chemiai ismeretei, melyek segítségével a 
festékek megjavítása által új festészeti, kifejezési eszközöket 
talált. 

Azt mondják, hogy a monizmus minden művészetnek és 
érzelemnek halálát jelenti. Elég különös ellentétben állnak ezzel 
a nézettel a Monistenbund jelenlegi vezetőinek művészi törekvései. 
Ellene mond továbbá az a tény, hogy a XIX. század leg- 
nagyobb materialistái (nem tévesztendők össze a monistákkal) 
és természetfilozófiai revolucionistái, kivétel nélkül, művész 
hajlandóságú természetek: Vogt Károly, aki festő és költő volt, 
Moleschott, Strauss David, aki nagy és maradandó szépségű 
verseket írt, Feuerbach stb. Aki azonban ennek dacára makacsul 
védené ezt az álláspontot, annak Goethetői is meg kellene 
tagadnia a művészetet; mert Goethe világnézete teljesen monista 
volt. Ennek bizonyságául hosszú okoskodás helyett álljanak itt 
a következő sorok: 

„Nichts ist innen, nichts ist aussen, 
Denn was drinnen, das ist draussen. 
Natur hat weder Kern noch Schale, 
Alles ist sie mit einem Male.” 

Az a megállapítás pedig, hogy a monistáknak nincsenek érzelmeik, 
csak durva félreértésen alapulhat: kiben kelthetne nemesebb 
érzelmeket és kinek nyújthatna nagyobb élvezetet egy vidék 
szemlélése, az egyszerű természetbarátnak-e, vagy annak a ter- 
mészetbúvárnak, aki előbb intellektuálisan is megértette a 
csodálatos összefüggéseket? Nem kell-e egy zeneművet is előbb 
az orchesterrel, a kórussal és a szólistákkal ütemenként, hetekig 
tartó munkával, tisztán értelmileg begyakorolni? Még józan 
„értelem” és korlátlan „érzés” sem jelentenek áthidalhatatlan 
ellentétet, nem jelentenek dualizmust; hanem egymást köl- 
csönösen átszőve, csak a mi mindent átfogó monizmusunkkal 
érthetők meg! 

Amennyire csak becsületes fáradozás és a hellyel való 
lehető takarékoskodás megengedte, bemutattam az olvasónak 
Haeckelt, mint embert, kutatót és művészt és többé-kevésbbé 
azt is vázoltam, hogy ezen kvalitásait mennyire értékelik kor- 
társai Egy állítólagos sajátságával azonban, melyet támadóinak 
egy csoportja tulajdonít neki, foglalkoznom kell még: Haeckel, 
mint   csaló   és   tudatos hamisító! A jénai népházban 1908-ban 
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tartott Das Menschenproblem und die Herrentiere von Linné  
(1908) című előadására az evangélikus Kepler-szövetség részéről 
Dr. Brass Arnold a következő című röpirattal válaszolt. Das 
Affenproblem, Professor Ernst Haeckel seine Fälschungen der 
Wissenschaft und ihre Verteidigung durch deutsche Anatomen 
und Zoologen. Ebben többek közt azt a szemrehányást teszi 
Haeckelnek, hogy egy emberi embriót ábrázoló képre több 
farkcsigolyát rajzolt, hogy farkának hossza által jobban hason- 
lítson az állatokhoz. Haeckel, ott, ahol a gerincoszlop van, 
néhány haránt-vonallal tényleg többet sraffirozott és támadói 
ezeket a haránt-vonalakat azzal az ismert ál-exaktsággal számolták 
és vizsgálták utána, amely különben is jellemzi azokat, akik 
képtelenek önálló, produktív munkára. 

Ellene vetették azt is, hogy Haeckel a fej körvonalaiból 
kihagyott mindent, ami összehasonlíthatatlanul erősebb koponya- 
boltozatának megfelelő kontúrokat kölcsönöz az emberi fejnek. 
Brass ezt a hibát kijavította, amennyiben a megfelelő ábrákat 
saját gyűjteményének eredeti készítményei és ismert embriológiai 
szaktekintélyek, mint Keibel, His és Selenka képei után hozzá- 
rajzolta. Közben Selenkát is, ha nem is tudatos hazugnak, de 
mindenesetre élénk fantáziájú „zseniális” művésznek kénytelen 
nevezni. Aki ezeknek a tudósoknak, akik olyan sokra tartják 
,,józanságukat”, ismeri a szokásait, az tudja, hogy az ő szemük- 
ben hazug, fantaszta és művész körülbelül egyet jelentenek. 
Egyébként az, aki még nem értette meg eléggé a biogenetikai 
alaptörvényt, a Brass-féle röpirat képeinek átnézése után csak 
még alaposabban lesz helyességéről meggyőződve, mert ha 
Haeckel alanyi véleménye az emberi embrió állathoz hasonló 
voltát némely esetben kissé túlozta is: ez a többlet minden- 
esetre végtelen keveset nyom a latba ahhoz képest, hogy a 
hasonlóságok a kijavított embrió-képekben is mennyire érvénye- 
sülnek. 

Ezeken ép olyan jól láthatók a kopoltyúhasadékok, uszony- 
szerű végtagok, farkcsökevények stb., mint Haeckel eredeti 
kepéin, azzal a különbséggel, hogy itt a laikusok érdekében 
a könnyebb megérthetőség kedvéért, minden elmaradt, ami nem 
okvetlenül szükséges, zavaró, mellékes dolog, mint burkok, 
chorionbolyhok, sziktömlő, köldökzsinór. Nem vet jó fényt a 
támadó szellemi képességeire az, ha fölteszi a megtámadottról 
hogy   igazsága  támogatására  ilyen   kicsinyes   eszközökre volt 
szüksége,   mikor   maguk   a  természeti    tények   lépten-nyomon 
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nagy súllyal szólnak a javára! Gyakran azt is megtette Haeckel, 
hogy két-két stádiumból, egy korábbiból és egy későbbiből 
„összehasonlító szintézis” által töltött ki egy köztük levő ismeret- 
hiányt, amennyiben a két határstádium sajátságaiból megszer- 
kesztette a közéjük eső, de ismeretlen alakot. Ezeknek a 
konstruált, nem közvetlenül természet után rajzolt embrió- 
képeknek helyességét későbbi észleletek által még ellenséges 
oldalról is ismételten beigazolták. Mindamellett a módszer meg- 
engedhetőségéről eltérők lehetnek a nézetek: nekem pl. az a 
véleményem, hogy a fejlődési mechanika az ő „kísérleti 
analízisével”, melyet Haeckel a Lebenszvunder-ben és az Alte 
and neue Naturgeschichte-ben és másutt is olyan hevesen meg- 
támadott, jobb szolgálatot tett a Haeckel által megállapított 
természettudományi összefüggéseknek, mint az általa gyakorolt 
„összehasonlító szinthézis.” A rekonstrukció ellenben, 
amint azt Haeckel az embriológiában használja, általánosan 
használatos és tudományosan jóváhagyott módszer a paleontoló- 
giában és archeológiában. A fejlődéstanban mások is elég 
gyakran használták és még sem vádolták az illetőket az erkölcs 
és igazságérzet hiányával. De azt az „erkölcsi bukást”, amelyről 
ellenségei írnak, nem előzte meg az előbb említett kutatók 
részéről az emberileg elérhető legnagyobb magaslatra való 
szellemi föllendülés, mely az embertársakat a közöttük élő 
titánra figyelmessé tette és őket barátok és ellenségek tábo- 
rába osztotta volna; így természetesen a vihar is elmaradt. 
Itt, Haeckel esetében, természetesen örömmel ragadták meg az 
ellenségek a kínálkozó alkalmat, hogy az óriásnak valamit 
ártsanak, hogy a zseni ragyogó tiszta ruháján foltot vagy 
szakadást fedezzenek fel! 

Mi mindent nem kellene immorálisnak és bűnnek bélyegezni, 
ily mértékkel mérve? Az a rendező, aki „húzásokkal” hoz színre 
olyan drámát, melyet hosszúsága miatt nem lehet egy estén 
előadni (egyáltalán nem akarom a módszert itt sem védeni), 
csaló lenne! Geológiai erők, mint az eróziók és vízmosások, 
melyek egy hegygerinc évezredekkel dacoló fomáját alakítják 
ki a körülvevő omladékokból és szétmáló kőzetből, meghami- 
sítanák a vidéket! És mit kellene szólni iskoláinkhoz, ahhoz pl. 
ahogy természetrajzot tanítanak olyan falitáblákról és köny- 
vekből, melyekben a nemi szervek, anélkül, hogy ezt bevallanák, 
nincsenek feltüntetve, vagy ahogyan az úgynevezett „világtör- 
ténelmet” tanítják, ahol egy-egy írói egyéniség szerint választják 
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ki a főeseményeket.   Mit  kellene  szólnunk  továbbá   ahhoz  a  
paphoz, aki más vallásokból  legfeljebb   a   rosszat   hozza  hívei 
tudomására, minden egyebet elhallgat vagy elferdít, saját vallá- 
sában azonban ellenkező értelemben hamisítja meg a történel- 
mileg bebizonyított dokumentumokat!?   Hát   ha   Haeckel,   aki 
sematizált   képeivel   igazságszeretetből   a  világosságot   keresi, 
saló: milyen súlyos gonosztevő nevével kellene   akkor azokat 
illetni, akik a templom és az állam egész tekintélyének fedezete 
alatt, a valótlanság szeretetéből a zavarost keresik!? 

Ha az a jog, amelynek alapján Haeckelt a hazug nevével 
merik meggyalázni, általános érvényű volna, legnagyobb embe- 
reink és legszentebb javaink a porba hullanának. Most valódi 
szentségeinkről és ideáljainkról beszélek, nem pedig azokról, 
melyeket vallásos elvakultság és szolgai balhit tart ilyeneknek. 
Mert a fejlődésnek lényegében van az, hogy minden tökélesedést 
szükségképen új tökéletlenségek kísérnek. Annak, aki lát — 
egyébként azonos föltételek mellett, — sohsem lehet olyan 
tapintó érzéke, mint a vaknak. Minél jobban alkalmazkodik 
egy szerv, vagy szervezet a maga különös feladataihoz, vagyis 
minél speciálizáltabb, annál kevésbbé alkalmas más feladatok 
elvégzésére. Minél magasabb egy csúcs, annál keskenyebb az 
orma, annál meredekebb a lejtője. Minél nagyobb egy zseni, 
szükségképen annál több a gyönge oldala. Tegyük föl ezért 
magunk is egy pillanatra, hogy Haeckel valóban szubjektíve 
hibás volt és egy gyönge percben elcsábítva attól a vágyától, 
hogy a világot gondolataival áthassa, nem tiszta utón akarta 
ezt elérni: akkor is oly túlnyomóan nagy azoknak az objektív 
igazságoknak a száma, melyekkel a világot megajándékozta és 
melyekkel ezt babonáktól szabadította meg, hogy nem szabad 
őt emiatt elítélnünk. 

De hisz  erről nem is lehet szó: hanem sokkal inkább úgy 
áll a dolog, hogy valóban még egy Haeckel oly finom érzékű, 
rettenhetetlen és nemes igazságszeretetének sem sikerült mindig 
ezt a szubjektív igazmondást objektív igazságokká 
átalakítani. Úgy, hogy ténybeli igazságok kimeríthetetlen soka- 
sága köze néhány ténybeli hiba is becsúszott. Meghatóan ismeri 
ezt be Haeckel önvallomásában, mely egyben fényes bizonyítéka 
izzó igazságszeretetének: „Sok nagy hibám van és legjobb 
akaratom ellenére munkáimban számos hibát követtem el 
A termeszét megismeréséért való lelkesedésem — melyet ellen- 
ségem   gyakran fanatizmusnak   bélyegeztek —   és különösen 
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az a korán kifejlődött hajlamom, hogy egész kutatási területemet 
kikerekítsem . . . sokszor arra indítottak, hogy átlépve az 
,exakt’ megismerés határait, a hiányokat hipothézisekkel töltsem 
ki.” (A Sandalion, eine offene Antwort auf die Fälschungs- 
anklagen der Jesuiten-bõl). 

Ez az a harc, mely örökké folyik azok közt, akik meg- 
előzik korukat és azok között, akik koruk színvonalán vagy 
színvonala alatt állanak. A fejlődésnek, a továbbfejlődésnek 
nem az az útja, hogy egy csoport, egy társaság színvonala 
egyszerre, egyenletesen emelkedik fel, hanem szigetek képződnek 
a zavaros tengerben, a szigeteken hegyek emelkednek, a törzs- 
hegységnek néhány csúcsa pedig még a többieknél is magasabbra 
nyúl. De maradnak köztük zátonyok, völgyek és mélységek. 
Ezért sohase keserítsen el bennünket a nagy és új dolgok harca 
a kicsinyek és régiek ellen. 

Csak egyet kell még megtanulnunk: megismerni és 
szeretni is a jövő nagy, zseniális emberét, míg közöttünk él. 
Mindig nagyon messze áll tőlünk az a gondolat, hogy kor- 
társunk lehet egy Goethe, Beethoven, Newton vagy Darwin: 
mindig valami idegenszerű érzés fog el bennünket, valahányszor 
a megszentelt művekből kiáradó nagyság megérzéséhez belső, 
személyes részvételünket akarnók hozzáfűzni. Ezt már nem tudjuk 
megtenni; mihelyt szenteknek mondjuk ki a tudomány szentjeit, 
emberileg elvesztettük őket. Ezeknek az érzelmeknek kapcsolatát, 
nézetem szerint, eddig leginkább uralkodóknak, királyoknak és 
hadvezéreknek sikerült maguk iránt felébreszteni, mert az δ 
személyükhöz kapcsolódik hódoló adózásként az a bizalom, 
hogy valami fenségest hordanak magukban; s ha ehhez még 
szeretet is járul, akkor nincs az az áldozat, nincs az a követel- 
mény és munka, amelyet a nép, a hadsereg meg ne hozna, 
ne teljesítene a vezetőjének. Meg kell találnunk a nagy ember 
tiszteletének és a tisztán emberi vonzalomnak együttes érzelmét 
a szellem birodalmának szuverénjeivel szemben is és ezt még 
idejekorán, a szeretett nagyság életében kell fölébresztenünk. 
Akkor e téren sem lesz áldozat túl nagy, cél túl messzi és csúcs, 
túl meredek, hogy a fejlődés legértékesebb kincseinek meg- 
szerzésére szenteljük legjobb erőinket. 



 

Boross László: A Habsburgmonarchia* 

I. Pesszimista jóslatok 

zóta, hogy a francia forradalom következményei a 
nacionalizmust divatba hozták, a pesszimisták ér- 
deklődéssel fordulnak a monarchia felé és a dok- 
torok szemrehányásokat tesznek neki, mintha gyó- 
gyíthatlanul beteg volna. A német politikának a 

német az olasznak az olasz nemzeti egység és nagyság lett 
a vezéreszméje, s a francia politika az olaszokat segítette 
Ausztriával szemben, (a könnyű sikerekre vágyó második csá- 
szárság alatt). A nemzeti eszme sikerei az akkor eléggé homogén 
orosz birodalom urait nagy önbizalommal töltötték el s a XIX. 
század első felében oly tekintélyt biztosítottak neki (kapcso- 
latban az orosz viszonyok homályosságával), mellyel, ereje semmi 
arányban nem volt. Nyugati hatások alatt ugyancsak egy össze- 
fogó nemzeti eszmét vett politikája élére, s ez az eszme, a 
pánszlávizmus, sok aggodalmat okozott Középeurópában. Mind- 
ezek az irányok összefutottak a Habsburgmonarchia ellen, 
melyet azonkívül előbb a magyar, később a délszláv és román 
nemzeti törekvések is fenyegettek, a csehországi és galíciai 
viszonyok is diszkreditáltak. 

A nacionalista érvek mellé a monarchia fennmaradása ellen 
újabban közgazdasági érveket is sorakoztatnak. Ezeket a követ- 
kezőkben lehetne összefoglalni: A monarchiában — mondják — 
a közérdeknek oly partikularisztikus magyarázatai érvényesülnek, 
hogy minden törekvés kicsikarásra és kizsákmányolásra irányul, 
minden siker protekció, minden balsiker elnyomatás következ- 
ménye, a közgazdaság végeredményben széles és reális alapokra 
nem fektethető, a közgazdasági élet nem takaríthatja el útból, 
ami haszontalan és nem biztosíthatja zavartalan fejlődését annak, 
ami a ráfordított munkát a legdúsabban gyümölcsöztetné. Ahol 
a status statusokra oszlik, hol a protekcionizmus szabály és az 
elnyomás rendszer, ott előbb-utóbb meghonosodik a korrupció 
is. A monarchia pedig mindkevésbbé   bírja   el   ez   állapotokat, 
 

* Ε tanulmány sem történelmi fölépítésében, sem gyakorlati konklúzióiban 
sok helyütt nem egyezik  szemlénk   álláspontjával.   Mégis   örömmel  adjuk ki 
nemcsak számos eredeti és termékeny   megpendítéseért    de   azért   is, mivel        
első magyar kísérlet a Monarchia fenmaradása és jövő fejlődése problémájának 
rendszeres feldolgozására. Ez a vállalkozás reméljük ösztönzést fog adni más 
szempontú hozzászólásokra is.                                                                     A szerk. 
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szükségszerűen elszegényedik; lám, már elmaradt a többi nagy- 
hatalom mögött véderejével, kimaradt a gyarmatpolitikából, és 
mégis alig tudja fizetni hadseregét, csak rosszul hivatalnokait, 
deficitekkel küzd, közgazdasági élete pang, görnyedve igazság- 
talan adóterhek alatt fáradtan vonszolja magát válságtól-válság 
felé. Az erősek még válságban is csak a gyengék kizsákmá- 
nyolására gondolnak és a pusztítást, mely tevékenységűk nélkül 
is bekövetkezett volna, tevékenységükkel hatványozzák. A mo- 
narchia már rég nem tud lépést tartani azokkal, akikkel haj- 
danta versenyzett és maholnap utólérik azok is, kikkel szemben 
már egyetlen attrakciója, hogy még gazdagabb. A monarchia 
területén és szomszédságában nem képzelhető a ténylegesnél 
ügyetlenebb alakulás: a középkor óta egymáshoz láncolt népek 
megakasztják most egymás nyugodt fejlődését, ahelyett, hogy 
felszabadulva (és egyesülve véreikkel) boldoguljanak. 

A monarchia (mondják még) egyedül áll Európában, mert 
oly gyenge, hogy senkise veszi komolyan. A monarchia egyedül 
áll, mert (így is mondják) Berchtold rossz politikát űz. (Akik 
egész biztosra veszik, hogy Berchtold rossz politikát űz, abból 
indulnak ki, hogy akinek bemondták, hogy a következő lépésre 
sakkmatt, az már csak ostoba lépéseket tehet.) Németország 
rosszabbul bánik a monarchiával, mint Anglia a kuweiti szul- 
tánnal, úgy mint Franciaország bánt a madagaskari királynő- 
protezséjével. Olaszország, pillanatnyi barátságáért, roboltatja 
Albániában. Szerbia büntetlenül provokálgatja. Románia nem 
fogadja a köszöntését, s a bécsi delegációban dicsekszenek 
vele, hogy mégis megtettek mindent Románia barátságáért. 

Valóban ezek nem örvendetes dolgok. S ha ezekkel mégse 
látom elintézve a monarchia fenmaradásának kérdését, sőt 
ellenkezőleg a jövendőt optimizmussal szemlélem: nem merek 
érveimmel előhozakodni, mielőtt, ha csak röviden is, át nem 
futottam, a Habsburgmonarchia és a számára fontos nemzetek 
fejlődését. Mert különben ama kényszerhelyzetbe jönnék, hogy 
érvelés közben újabb és újabb állításokat kell kockáztatnom, 
amivel azt a benyomást kelteném, hogy első állításomat csak 
további állítások halmozásával tudom — érvelés helyett — védeni. 

Bár történelmi rekapitulációm majdnem Szent Péterig megy 
vissza és a monarchia minden népére és szomszédjára kiter- 
jeszkedik, mégis oly rövid lesz, hogy végeredményben nincs 
az adott témának rövidebb feldolgozása mint az enyém. Bátor- 
kodom tehát, mielőtt a középkorba lépnék, szíves türelmüket kérni. 

II. A ghibellin és a Habsburg-politika. Olaszország 
Ma paradoxonul hangzik, hogy a Habsburgok politikája 

küszöbölte ki a római befolyást a német birodalmi politikából. 
Habsburgi Rudolf előtt a legnagyobb világi hatalom Európában 
a pápa volt, ki e hatalmat a németrómai császárságon keresztül 
gyakorolta. A germánok már, mikor első római területretöré- 
seikhez császári jóváhagyást kértek, fogékonyak voltak a római 
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tekintély iránt. Ez a római tekintély, a kereszténység terjedé- 
sének is oly fontos úttörője volt, mint például Tahitin a francia 
tekintély. Mikor nyugatrómai császárok sem voltak,  a római 
tekintély személyesítője a pápa lett, ki az olaszokat szellemi 
befolyásával a barbároktól védte is. Az osztrogótok uralma 
Itáliában alig volt egyéb, mint Itália védelmének átháramlása 
az osztrogótokra, ezeknek elvérzéséig. Ingyen katonaság az 
olaszoknak. A frank és a németrómai birodalom papi (tehát 
ugyancsak római) befolyások eredménye volt, feladatuk egykori 
dokumentumok szerint a kereszténység terjesztése és a pápa 
egyszersmind Olaszország) védelme. Az invesztitúraharcban 
letörtek a császárok első emancipációs törekvései. Hogy a közép- 
kori fejedelmek — és főleg a németromai birodalomban - 
főfeladatuknak Róma minél vitézebb szolgálását hitték, ezt a 
kereszteshadjáratok is igazolják. De Róma hegemóniája Euró- 
pában alapjában véve az olaszok hegemóniája is volt. És õk 
leghevesebb belharcaik alatt is őrködtek azon, hogy a császár 
ne kerekedjék a pápa fölé, kire mint a barbárok fékentartójára 
szükségük volt. Viszont a felvilágosodott II. Frigyes, ki a pápai 
hegemóniát újonnan megakarta törni, nem akarta megtörni 
egyszersmind az olasz kultúrfölény hegemóniáját is, hanem az 
egyházi kultúra helyett az olasz polgári kultúrát óhajtotta, hogy 
a németrómai birodalom szellemi tőkéje legyen. A birodalom 
centrumát külsőleg is Olaszországba akarta tolni. Ezért voltak 
ghibellinek Olaszországban is, sőt leginkább Olaszországban, 
míg a pápa a partikularistáktól, Németországból és ama latin 
országokból kapott segítséget, melyekben olasz területek hódí- 
tására vágytak. A Staufok vereségével nem a német császárok 
buktak el, hanem az olasz hegemónia, Olaszország centralizá- 
lásának terve és az olasz befolyás Németországban. Míg tehát 
a klerusz befolyása máshol mindenfelé centralizációhoz vezetett. 
Olaszországban ezt ép a pápa gátolta meg, ki azonban csak 
addig tudta pótolni, míg a papi befolyás világiakban is uralkodott. 
A pápa oly győzelemnek, mely a partikularizmus győzelme is 
volt, persze nem örülhetett sokáig, másrészt azonban: A Staufok 
elvérzettek és az olaszok letörtek. 

A németek, kik ebből csak a Staufok tragédiáját és az 
erre következő interregnumot értették, érezték, hogy nem bírnak 
Rómával, se az olaszokkal, hogy ami az Alpeseken túl van ért- 
hetetlen számukra, idegen nekik, veszélyes. Felébredt az a bizal- 
matlanság mely bizonyos időben minden külső befolyással szemben 
tel szokott lepni és aztán a konjunktúrák állása szerint érvényesül 
vagy legyőzetik. Közvélemény lett Németországban, hogy Róma 
a németekre csak szerencsétlenséget hoz. Hasonlatos volt ezz 
az eszmeáramlat amaz újabban Oroszországban, Tolsztojnál is érvé- 
nyesülőhöz, hogy a nyugati eszmék az orosz népet, melynek viszo- 
nyaihoz más kell, kárhozatba döntik. (És ebben persze van is valami 
mert a nyugati eszmék legkorábban a felső tízezrek között 
terjedtek el, akiknek a politika luxus, és akik a nyugati hatások 
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alatt mindenekelőtt a nacionalizmust és az imperializmust, tehát 
a külpolitikai eszméket karolták fel, mielőtt ennek az előfölté- 
telei Oroszországban meglettek volna. Az orosz fejlődés sor- 
rendje ezáltal végzetesen megzavarodott.) Németországban a 
római (olasz) befolyás azzal diszkreditálta magát, hogy beke- 
verte a németeket belharcaiba, sok szerencsétlenséget zúdítva 
közzéjük. A németek az olasz befolyással főleg a kléruszon 
keresztül érintkeztek és ezért minden reakciójuk rómaellenes volt. 
Ez volt a helyzet, mikor Rudolf habsburgi grófot német 
királlyá választották. Csak királlyá és nem római császárrá, ki 
Rómába menjen a pápai koronázásért. Rudolf, gyakorlatias ész- 
járású, körültekintő férfi, akinek nézetei a közvéleményből ala- 
kultak és aki nem szerette az ideológiát, nem is hajlott császári 
politikára. Egyetértésben kortársaival, abban látta királyi hiva- 
tását, hogy Németországban a rend és a határok őre legyen, 
egyébként pedig, a korabeli már feltörekvő német polgársághoz 
hasonlóan, családja felvirágoztatását ismerte mindenekelőtt cél- 
jául. Megszerezte a babenbergi tartományokat, megtette az első 
lépést Csehország felé s a Habsburgok érdekszférája Albrecht 
alatt már Magyarországra is kiterjedt. A Habsburgok eredeti 
koncepciója, mely azonban nem volt számukra dogma, s melytől 
a konjunktúra minden csábítására eltértek, ez volt: 

Hatalmas monarchia a birodalom szomszédságában. 
Míg a birodalomban a partikularizmus minderősebben érvé- 
nyesül, a monarchia, úgy nőjjön mellette, mint Görögország 
mellett Makedónia. Es akkor aztán vissza lehet térni a biro- 
dalmi politikához, melynek célja csak centralizálás lehet. Tehát 
a birodalom újraalapítása, de most nem a római eszméből 
kiindulva, hanem a természetes fejlődést követve. Ma- 
gyarországban (és Csehországban is), mikor a Habsburgok 
fölléptek, az oligarchák gyengítették a királyságot. De a Habs- 
burgok számításukat, hogy trónra jutnak, mégse az oligar- 
chiára építették. Ellenkezőleg, örökösödési szerződésekkel 
jogcímet akartak szerezni mindjárt a meg nem kérdezett és 
ezért opponáló oligarchia letörésére is. Amire a birodalomban 
még nem voltak elég erősek, azt a monarchiában feltétlenül 
keresztül akarták vinni. Bár a Habsburgok emiatt csak sokkal 
későbben szerezhették meg a magyar trónt, mint ha az oligar- 
chákkal egyezkedtek volna és kénytelenek voltak az Anjoukat, 
a Luxemburgokat és Jagellókat előrebocsájtani, mégse tagadható, 
hogy türelmes politikájuk a legbölcsebb volt. Végül leszerződtek 
riválisaikkal is, a monarchia eszméjét, bárki vigye azt keresztül, 
princípiummá emelve. (Szerződések, melyekben a két szerződő 
ház, kihalása esetére, a másikra testálja országait.) Olaszország 
a koncepcióban már nem szerepelt, a pápával nem törődött. 
A pápa Albrecht királyságát öt évig nem ismerte el, aminek 
azonban semmi következménye se volt. Ezzel a pápaság és az 
olaszok hegemóniája elvesztette „barbár” hadseregét, melyhez 
hozzászokott és egyszerre megszűnt. A pápák avignoni fogsága 
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és az idegenek inváziója Olaszországba közeledett. A luxem- 
még táplálják, ám nem teljesítik a ghibellin reményeket. 
A renaissance alatt az olaszok egyedül is megkísérlik a centrali- 
zálást. De már késő. A művészet fénykora soha sem előzheti meg 
a politika fénykorát, mert elvon a spekulatív, koncepciós poli- 
tikától, (mely viszont a maga korában leköti a művészhajlamokat 
is) és csak ott egészséges fejlődés jele, ahol a politikai fejlő- 
désnek egy nagyobb lépését követi, mely után az energia  
pihenésre szorul, és a szellemek nem találnak a politikában oly 
feladatokat melyek  teljesen leköthetnék De Macchiavellinek 
már fontosabb volt, hogy minden részletig átgondolja es mű- 
vészi formába öntse, mint hogy megvalósítsa eszmeit. Olasz- 
ország Ausztria, Spanyol- és Franciaország hatalmi szférájába 
került politikai fejlődésével gazdasági, ezzel meg kulturális 
fejlődése is megakadt. Várnia kellett, 1. míg a nemzeti eszme 
más országban is oly hatalommá fejlődik, hogy viszont elter- 
jedve Olaszországban az olaszokat is inspirálja és fejlődésüket 
a helyes vágányba visszaigazítsa, 2. míg a hatalmi konstellációk, 
melyek a Habsburgok és Franciaország fénykorában remény- 
teleneknek látszottak, egy olasz szabadságharc elől a siker lehe- 
tőségét nem zárják el. Olaszországnak erre sokáig kellett várnia 
és fejlődése számára évszázadok vesztek el. 

III. A spanyol epizód 
Mikor Albrechtet meggyilkolták, egy szomszédja se volt 

oly hatalmas, hogy zavarhatta volna koncepcióit. A franciákat 
már Rudolf visszaűzte az interregnum alatt eltulajdonított 
Burgund területéről. De a német fejedelmeket Albrecht sikerei 
bizalmatlansággal töltötték el a Habsburgházzal szemben és 
Albrecht halála után sokáig nem választottak Habsburgit maguk 
fölé. Jöttek a Wittelsbachok és Luxemburgok s ha ők vissza 
is estek sokszor a ghibellin politikába, de a Habsburg-politikát 
is folytatták (Kurverein zu Rense), sőt annyira vitték, hogy a 
Habsburgokkal Tirol-, Magyar- és Csehországokban, egymással 
Brandenburgban konkurráltak. A szerencse a Luxemburgoknak 
kedvezett, mert ők voltak a legelnézőbbek a partikularizmussal 
szemben. De ép ezért tartósak se lehettek sikereik. Családi 
politikájuk sem volt oly tõrõl szakadt, mint a Habsburgoké, 
nem élték azt a gondos családi életet, nem is volt oly sokfias 
és sokágú, mégis összetartó családjuk. A Habsburgok túlélték 
a   Luxemburgokat   és   mint   örökségüket   rántották   magukhoz 
mit nem nyertek el tőlük versenydíj gyanánt. S ezentúl is úgy 
aratták legnagyobb sikereiket, mint virágzó család, melyben 
mindig voltak daliás férfiak, boldogító vőlegények: bella gerant 
alii, tu felix Austria nube!

Így került a Habsburgokhoz Spanyolország is, ami a 
Habsburgpolitika egy szerencsétlen epizódjához vezetett. a) 
Beugratta a Habsburgokat intenzív német birodalmi politikába. 
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mielőtt a monarchiát konszolidálták volna, b) Beugratta őket a bel- 
ügyek — és a magyar ügyek — per bagatalle kezelésébe, 
c) Bevitte a Habsburg-házba a spanyol klerikális befolyást, mely 
aztán épúgy megkötötte a Habsburgpolitikát, aminthogy Rudolf 
feloldotta volt a német politika régi kötöttségét, d) Felidézte 
rosszkor és a német belpolitikába engedte a Habsburg és 
Bourbondinasztiák versengését, mely aztán ép Németországban 
intéződött el a partikularizmus és reformáció győzelmével az 
egyházzal szemben, melynek a császárok ismét hadviselői voltak, 
és a Habsburgokkal szemben. 

És ennek így kellett lennie, mert a Habsburgok mind 
ennél Spanyolországra támaszkodtak, melynek hatalmát akkor 
mindenfelé túlbecsülték. Még pedig túlbecsülték az aranybányás 
gyarmatok miatt, de mi volt e gyarmatok haszna? Spanyol- 
országot nem a földhöz már nem jutó emberfölösleg, az iparo- 
sodás és tőkeképződés vitte gyarmatpolitikára; ezért az arany 
és ezüstbányák földje oly emberanyagot vont el Spanyolországtól, 
melyre az országnak még szüksége volt. Az ország elnéptele- 
nedett. Nemcsak hogy a földművelőnép fölöslegéből nem kép- 
ződhetett iparososztály, de a földművelőnép is fogyatkozott. 
A szociális haladást mindig a képződő emberfölöslegek viszik 
előre, mert ezeknek a szükségleteit a régi viszonyok nem elégít- 
hetik ki. Õk tették naggyá az ipart, ők a lateinerséget (az 
államot), ők a sajtót és megint csak ők a szocializmust. Azóta 
van haladás, mióta emberfölöslegek képződését bajos népván- 
dorlásokkal paralizálni. Columbus szerencséje tönkretette Spanyol- 
ország reményeit, visszavetette haladását. És akik Amerikából 
kincsekkel hazatértek, korántsem hazájukat gazdagították. Mert 
Spanyolországban nem volt még ipar, mely a kincseket magához 
válthatta. A kincseket külföldre költötték: luxuscikkekért 
Olaszországba, Németalföldre, Franciaországba és Angliába is. 
A spanyolok kincse tehát csak Spanyolország ellenségeinek 
volt jó. Ezeknek a fejlődését valóban gyorsította is. 

A Habsburgok Mária Teréziáig nem tudták lebonyolítani 
az V. Károly óta rájuknehezedő sok spanyol engagement-t. 
Maguk ellen koncentrálták a reformáció döfését (a reformáció 
a rómaellenes reakció utolsó műve, Rudolf politikájának foly- 
tatása volt), a vele szövetkező német partikularizmus előtt defe- 
rálniuk kellett és hogy mégis legyen Németországból segítségük 
a franciák ellen, egy új nagyhatalmat kellett Németországban 
tenyészteniők. Ez ragadta el tőlük Sziléziát. Magyarország 
trónját csak kétszáz évvel, a korona megszerzése, kétszáz évvel 
a mohácsi vész után foglalhatták el. Ez is a spanyol rovásra 
irandó. Mert nem igaz, hogy őket ebben százötven évig a 
törökök akadályozták volna meg: amíg a Habsburgok vissza 
nem vonultak Németországban a reménytelen partikularizmus 
és XIV. Lajos előtt, egyetlen komoly hadjáratot se vezettek a 
törökök ellen. Viszont az első komoly hadjárattal máris kiűzték 
a törököt az országból. (Véleményem szerint   a   török nagyon 
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túlbecsült ellenség volt; Európában majdnem minden győzelmes 
seregével kisded és pártokraosztott haderő állott szemben, melyet 
a szultán végtelen szolgahadával egyszerűen elöntött. A török 
birodalomnak sose volt fénykora, csak kedveztek a konjunktúrák 
egy ideig a törökök garázdálkodásának. Győzelmeiket sose 
értették, de mert egymásután sok következett, azt hitték, hogy 
ennek így kell lennie; innét az a tájékozatlan hencegés, mely 
a szultánok, a pasák és a bégek beszédeit szabályszerűen jelle- 
mezte. A törökök komoly erőfeszítésnek egyetlenegyszer se 
tudtak ellenállni. Nem pedig faji tulajdonságaik miatt, hanem 
mert nemzetük csak kényurak és szolgák kulturálatlan tömege 
volt; minden török, szolga is, kényúr is,  a szultánon kívül, kit 
abszolút hatalom, irigység, csúszás-mászás, rosszakarat és imádat 
környezett.) 

A mohácsi vészre következő magyar válság is csak a spanyol 
politika — Rákóczi fölkelése is csak a spanyol örökösödési 
háború miatt húzódhatott annyi éven át. (Szavojai Jenő ezalatt 
aratta legnagyobb győzelmeit; a magyar kérdéssel felületesen 
bántak). Az örökösödési háború nélkül azok, kik Kakoczi alatt 
portyáztak, ehelyett Szavojai Jenő alatt Konstantinápoly felé 
nyomulhattak volna. 

IV. A Habsburgok és a nacionalizmus 
A   Habsburgok   sokféle   engagementja   gyengítette  őket 
tehát Magyarországban   is.   A   szatmári   béke   nem   volt  teljes 
győzelmük. A nemesség szervezete   az   országban   továbbra   is 
oly hatalmas maradt, mintahogy minden faluban is vannak befo- 
lyásos   emberek,   kik   irányítják a   nagyobbára   közömbös   falu 
politikáját és kiket előbb meg kell  nyerni,   mielőtt   meg  lehet 
nyerni a falut. Mária Terézia meg akarta nyerni őket. De bécsi 
udvarában nem volt nagy becsületük, mert Bécs a kultúrában 
már sokkal messzebb volt. A   nemesek   megint   haza   vágytak. 
De otthon se volt fölemelő az élet: magyar városi élet ép oly 
kevéssé volt még mint magyar udvar,  a magyar nyelv vidéki 
nyelv volt, mint most a tót; centrum, hol az ország elitje össze- 
sereglik, szellemi tűzhely, hol fel   lehet buzdulni, sehol.   Isko- 
lákra csak az udvarnak és egyháznak volt pénze. Ha nem 
jön semmi se közbe, nehéz lett volna megakadályozni, hogy az 
ország el ne németesedjék csendesen és lassan, előbb a városok 
aztán a nemesség s aztán,   kik  felküzdik magukat a falvakból. 

Ehhez azonban sok idő kell és minden   közbejött.   Mária 
Terézia már az encyklopédisták kortársnője volt. 

József császár, a jóakaratú, de túlságosan doktriner poli- 
tikus, türelmetlenségével és a reformok ügyetlen sorrendezésével 
kesztyűt dobott a   nemességnek   és a papságnak.   Így  lehetett 
cselekedni már akkor is Franciaországban    de  nem oly orszá- 
gokban, hol   a   nép   még  csak  ezekre   hallgatott és bármily 
progresszív intenciói is voltak Józsefnek,  monarchiájában épen 
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nem a haladást mozdította elő. A magyar nemesség, akkor egyszer- 
smind Magyarország is volt, legalább gyakorlatilag, mert az 
egyetlen osztály volt, mely az országban politikai akciókat 
indíthatott. Az ő érdekük egyezett különben a szász és a többi 
kiváltságosokéval is. Csak ők tudtak a malkontenciájukkal vissz- 
hangot kelteni. Szóval, József reakciót szült, a külpolitika aztán 
szükségessé tette a pacifikálást és Józsefnek engednie, II. Lipótnak 
garanciákat adnia kellett. 

Aztán jött a francia forradalom és a forradalomból kilobbant 
a nemzeti eszme. A XIX. század elején a nacionalizmus meg- 
hódította a német polgárságot is. Másfél évtizeddel rá már a 
magyar malkontenseknek is meg volt a politikai koncepciójuk. 
De itt meg kell állni egy percre. 

A fejlettebb államok legnagyobb erőssége a hátramara- 
dottakkal szemben, hogy eszméik elragyognak és eláradnak oda 
is, hol a talaj még nincs számukra elkészítve. Így, mint már 
többször említettem és újra említnem kell, a nacionalizmus oly 
külpolitikára lelkesítette az oroszok masszív tömegére számító 
cári udvart, melyhez Oroszország még gyenge volt. De ép 
gyengesége miatt tiltakozni se tudott e politika ellen, melyet 
aztán a cári kormány egy évszázadig forszírozott, vezetett 
kudarcról-kudarcra, nemcsak megakasztva, de megzavarva is 
ezzel Oroszország fejlődését. 

A nacionalizmns a Habsburgmonarchiára is dezorganizálóan 
hatott. A spanyol epizóddal járó időveszteségek után tűlgyorsan 
jött neki és nem a centralizmus, hanem a szétszakadás malmára 
hajtotta a vizet. Bécsben megérezték a veszélyt: akkor lett 
igazán konzervatív, antinacionális és lavírozó a Habsburg politika. 
Bécsben tudták, hogy ha Napoleon és a cár feldarabolják a 
monarchiát, ez nem fog megint automatikusan összehúzodni. 
A centripetális erők még túlfejletlenek voltak. A Habsburg- 
monarchia az első francia császárság alatt legszomorúbb napjait 
élte. Pétervárott, Sándor cár és Napoleon barátsága idejében 
monarchiánk közeli bukását biztosra vették. A szerbek, kik 
1718-tól 1739-ig már a Habsburgok alatt voltak, 1804-ben is, 
mikor fellázadtak a janicsár uralom ellen, a monarchiához akartak 
csatlakozni (azon egy föltétel alatt, hogy ne csatoltassanak 
Magyarországhoz.) Károly főherceg volt e terv legfőbb támo- 
gatója és már megegyezés volt a belgrádi vár átadásáról. De 
az udvar és a kormány, melynek legfőbb reményük és legfőbb 
aggodalmuk Oroszország volt, végül arra szánták rá magukat, 
hogy loyalitásuk jeléül tudassák az orosz udvarral, miszerint a 
szerb fölkelőktől ilyen meg ilyen ajánlatok érkeztek a császárhoz, 
aki ezekre nem reagált. Pétervárott nagyon hidegen és fölé- 
nyesen fogadták és sehogyse méltatták e közléseket és az 
oroszok, kik különben már Romániában álltak, 1807-ben szö- 
vetkeztek Napóleonnal, megállapodtak a Balkán felosztásában 
és a szerbekkel Negotinben protektorátusi szerződést kötöttek. 
Mikor  az  orosz-francia barátság megingott,  az oroszok elfog- 
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lalták Cattarót is, hogy Napoleont megelőzzék ott. Orosz- és 
Franciaország közé szorulva, Metternich politikája franciabarát 
lett, s a helyzet most már lassan javult; mikor a nagy hadsereg 
Oroszország ellen vonult, az oroszoknak a Balkánról takarodniok 
kellett. A monarchiának nagy szerencséje volt, hogy rédekei 
Angliával párhuzamosak voltak, a békét a cár és a porta között 
Anglia közvetítette, de mert Angliának az oroszok csak Napoleon 
ellen kellettek, csak oly békét közvetített, mellyel az oroszok 
az oláh hercegségeket elvesztették. Mikor Napoleon, kiszorulva 
Oroszországból, új sereggel állt a német porondra, már 
Ausztriától függött, hogy merre libben a mérleg. A bécsi 
kongresszuson pedig Ausztria Angliával és Franciaországgal 
dolgozott együtt a sikerein nagyon elbizakodott Oroszország 
ellen. A lengyel királyság restaurását Sándor cár alatt Ausztria 
Francia- és Angolországgal együtt ellenezte; Poroszország ugyan 
hajlandó volt az egész Szászországért lemondani lengyel részéről 
de hogv erre a kompenzációra ne számíthasson, abban megint 
Castlereagh ésTalleyrand voltak Metternich szekundánsai. A Habs- 
burgmonarchia első nagy krízise tehát szerencsésen elmúlt. Oka 
nem volt más, mint hogy a nyugati fejlődés árja oly nagysza- 
bású mozgalmakat indított meg, melyeknek közepette a monarchia, 
fejletlensége következtében, csak gyengén állhatott. A mene- 
külés oka viszont Európa antagonizmusaiban és az ausztrofób 
tendenciák fejletlenségében keresendő. Metternich, úgy- 
látszik máskép gondolkozott és vélt művét a szent szövetséggel, 
e konzervatív ententetal koronázta, melyben a császárt, a cárt 
és a porosz királyt a német szabadszellemű mozgalmakra, a 
forradalom ültetvényének tovább virágzására való utalással egye- 
sítette. A konzervatív politika Anglia közreműködésével elfogad- 
tatott a Balkánra nézve is; a statusquo maradjon, amíg lehet. 
A konzervatív lavirozás e politikáját, melyre a bécsi udvart 
veszedelmek ihlették, a veszedelmek kibőjtölése után persze 
revideálni kellett volna; de ez Bécsben nem történt, mert egy 
új politika direktívái még nehezen voltak fellelhetők. Azonban a 
német polgárok nem vélték mint az uralkodók, hogy ők a 
forradalmat, hanem hogy a zsarnokságot győzték le, és a libe- 
rális nacionalizmus lett az olasz és magyar politikai mozgalmak 
szervezője is. A magyar nemesség, melynek loyális magatartása 
Napoleon betörésekor, a monarchia legbiztatóbb élménye volt 
e szomorú időkben: a bécsi kongresszus után, míg Bécsben a 
hagyományokat őrizték, pangásából a fejlődés útjára kelt. És 
Magyarországban az volt a haladás leggyorsabb útja, melyre 
ekkor a nemesség lépett. A monarchia pedig, konzervatizmusa 
következtében a nagy válságot még kétszer visszaidézte 

A német nacionalizmus kezdetben az alkotmányt, később 
a régi birodalom restaurálását akarta. 48-ban az alkotmányt 
egész Németországban koncedálni kellett. Metternich megbukott 
A junktim birodalmi egység és alkotmány között fel lett oldva 
és   a  birodalom   egysége   most  már   oly  terv  volt   melyet a 
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Habsburgok habozás nélkül elfogadhattak. A Habsburgok a 
frankfurti országgyűlésen a nagynémetek mögé álltak. A németek 
túlnyomó többsége velük és alattuk akarta Németországot. 

Csak a rivális Poroszország nem, azonban ez volt a leg- 
rendezettebb és legfejlettebb politikai viszonyok közt élő német 
állam, ez volt az állam, mely a német fejlődést politikailag 
képviselte. Nem is volt annyifelé angazsálva, mint a Habsburgok 
és a hatvanas években már túlerőt tudott ellenük állítani. 
Hasonlóan ellene volt a nagynémet birodalomnak az osztrák 
ipar és kereskedelem; protekciós piachoz szokva a monarchia 
fejletlen közgazdaságú területein, félt az északnémet versenytől. 
Az osztráknémetek — és pedig főleg a csehországi, most all- 
deutsch és radikálisan nemzeti németek — iparkamaráik útján 
tiltakoztak és memorandumoztak a német vámegység ellen. 

Ha Ausztria komolyan szakit a tradíciókkal, német poli- 
tikájában tántoríthatatlan és 48-ban kiegyezik a magyarokkal, 
mégis túlsúlyba kerülhet, hisz 50-ben (Olmütz) még enélkül is 
meg tudta még alázni Poroszországot. De Bécsben akkor még 
nem nyugodtak bele az alkotmányos érába, (bizalmatlanok voltak 
a liberális nagynémetekkel szemben is). És mikor a magyar 
liberális nacionalizmus Magyarországot képére akarta formálni, 
a Habsburgok azt az ütőkártyát játszották ki ellene, melyet 
ellenük is kijátszott már a történelem. Mozgósították a 
magyarok ellen a nemzetiségeket. Egyszerre lekötve azonban 
olasz felkelések által is, helyzetük mégis kritikussá Ion. Minél 
fejletlenebb egy nép, annál nehezebb mozgásba hozni és 
vezetni, annál könnyebb meggátolni összműködését. Ezért 
gyengébb ma Oroszország, mint Németország, dacára hogy több 
lakosa van; ezért nem tudtak a nemzetiségek se 48-ban a 
magyarokkal szemben érvényesülni. A magyar szabadsághar- 
cosok fényes győzelmeket arattak és a Habsburgokat detroni- 
zálták. Ez volt a monarchia második nagy krízise, de Porosz- 
ország nem használhatta ki, mert a porosz király is úgy csüngött 
még az abszolutizmuson és a szent szövetségen, mint az osztrák 
császár. Hogy Magyarországot pacifikálni lehessen, a szent 
szövetségnek, Oroszországnak kellett működésbe lépnie. Utól- 
szor volt. A nemzetiségek presztízsét nem gyarapította gyenge 
ellenforradalmuk; ezt az abszolutizmus alatt és 67-ben meg 
kellett érezniük. Ez különben velejárt a statusquo balkánpoliti- 
kával, mely a balkánnépek lasúbb fejlődését kívánta. 

De Ausztria presztízse se gyarapodott és ami a legfon- 
tosabb volt, 49 után se szakított a konzervatizmussal. Úgy mint 
III. Napoleon, sokan meg voltak győződve kortársai közül 
Ausztria közeli bukásáról; az olcsó sikerekre vágyó Napóleont 
e meggyőződése osztrákellenes politikára vezette (Olaszország- 
ban). I. Miklós cár elérkezettnek vélte az időt balkáni előnyo- 
mulásra (1854); azt hitte, hogy Ausztria már csak uszályhor- 
dozója lehet. Schwarzenberg ugyan à la Metternich frontválto- 
zással ellene fordult, de jobb lett volna á la Metternich várnia 
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míg előbb Poroszországgal végzett. Schwarzenberg valószínűleg 
azt hitte, hogy 50-ben Olmützben már végzett Poroszországgal. 
Csakhogy minden olyan  végzés,   mely   a  német   kérdést   nem 
oldotta meg, csak elnapolás volt oly   időkre,  mikor  a  helyzet 
Poroszországnak fog kedvezni. 

    A krímháborúban különben Szardínia is részt vett mint 
nyugati nagyhatalmak szövetségese. Számítása az volt, hogy 
Ausztria Oroszország mellé áll, és ekkor az olasz tartományokat 
francia segítséggel magához válthatja. Ezt Ausztria, semlegessé- 
gével nem kerülte el, csak 1859-re halasztotta; Szardíniának 
Napóleonnal már perfekt egyezménye volt. De az olaszok 59-ben 
sem kaptak meg mindent, amit Ausztriától vártak és mikor 
66-ban a poroszok harcra készek voltak, megint háborút izentek 
az olaszok is. Természetesen ez volt a perc, mikor a poroszok 
a háborúra a legjobban el voltak készülve; Moltke már hat 
éve kidolgozta volt haditervét, Roon 61-ben keresztül vitte a 
túlerőhöz szükséges véderőreformot; Bismarck erre provokálóan 
lépett fel és kitört a háború. Ausztria türelmesen bevárta volt 
ezt az időt, mert amikor még erősebb volt, a Metternich-éra 
hogyományain csüngött. 66 a monarchia harmadik nagy krízise 
volt. Ha egyesülnek 66-ban összes ellenségei, ha részt vesz a 
háborúban Oroszország vagy a magyarok és a balkániak is, 
Ausztria nemcsak vereséget szenvedett, de meg is semmisülhetett 
volna. Ez mért nem történt meg és mi lett az ausztrofób 
erők szétforgácsolásának a következménye? 

V. Kiegyezések, pánszlávizmus és hármasszövetség 
Oroszország a hatvanas években bizonyos fölényes baráti 

viszonyban állt Poroszországgal. Ezt azért tehette, mert míg 
Oroszország egy fejlődési etap elején tartott és amennyiben 
azon fejlődési etapon egyáltalán lehetséges konszolidáció, kon- 
szolidált viszonyok között is élt: azalatt Németország egy 
fejlődési etap végén, az átmenet krízisében állt és lekötve a 
belső átalakulás által, pártokra oszolva a belső átalakulás jegyében, 
kifelé nem mutathatott erőt.. De azt érezték Németországban, 
hogy mihelyt ezen a krízisen túllesznek, emancipálódniuk kell 
Oroszországtól, amelynek segítségét tehát nem szabad a válság 
megoldása körül igénybevenni. 

A magyar függetlenségért se volt oka Poroszországnak 
a lelkesedésre. Már csak német nemzeti szempontból is kívá- 
natosabb volt a magyarok megmaradása a Habsburgok alatt 
és az meg pláne  bizonytalan volt, hogy a porosz külpolitika 
rendszerébe fogna kelleni beállítani a független Magyar- 
országot. A magyar kérdést óvatosan kellett kezelni Oroszország 
miatt is, nemcsak mert Oroszország egyszer már érdekelve érezte 
magát abban, hogy Magyarország a függetlenségét ne vívja ki, 
hanem leginkább azért, mert Oroszország érdekszféráját kiter- 
jeszthetné Magyarországba, mikor a német birodalom még nem 
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alakult és nem szilárdult meg. És az orosz fölény, csökkenés 
helyett, esetleg még gyarapodna is. Németország, Francia- és 
Oroszországok közzé szorulva, melyek mindegyikével könnyen 
összeütközhetik és melyekkel szemben így egy kontinentális 
hatalomra se számíthat, állandó veszélyben élne. Csak egy 
konszolidált Habsburgmonarchiával, melynek tartania kell a 
hatvanas években divatba jövő pánszlávizmustól, lehetne Orosz- 
országot sakkban tartani. Amíg majd Oroszországnak is krízi- 
seken kell keresztülmennie. Persze félő volt, vájjon egy konszo- 
lidált Habsburgmonarchia nem akarná-e visszaszerezni az elve- 
szett németországi pozíciót? Ez nem látszott valószínűnek. 
A Habsburgok német politikája ugyanis mindig a birodalom- 
béliekre támaszkodott, kiktől most elszakadt és sose a monar- 
chiabeliekre, kik most alkotmányra, parlamentre vártak és a jövő 
politikáját befolyásolni remélhették. És az osztrák revanche ellen, 
mely csak egy porosz-francia háború esetében vált volna külö- 
nösebben jelentőségessé, még mindig lehetett Oroszországra 
számítani, mely a krimi megalázással nem vélte balkánmisszióját 
befejezettnek, alkalomadtára új harcot tervezett és a pánszlá- 
vizmust protezsálta. 

De ha Poroszország nem is kívánhatta az orosz beavat- 
kozást, vajjon nem volt-e Oroszországnak annál több oka 
a beavatkozásra? Nem. Mindenekelőtt megjegyzendő, hogy 
Ausztria hűtlensége Oroszországot természetesen nem térítette 
el a konzervatizmustól. Hogy mennyire féltek a cári udvarban 
liberális befolyásoktól, erről II. Miklós nyilatkozott, mikor azt 
mondta, hogy az orosz katonák minden balkánháborúból demo- 
ralizálva térnek haza, mert ott szabadságharcosokkal érintkeznek. 
Mindazonáltal — legalább a pétervári szalonok közvéleménye 
szerint — a Balkán mindinkább becsületbeli ügye lett Orosz- 
országnak; és minden kormány függ a társaságtól, melyhez a 
kormányférfiak tartoznak. Ahogy egy demokratikus kormány 
a néptől, úgy függött az orosz abszolutizmus az orosz „sphae- 
ráktól”. Persze, valami nagy koncepció és ehhez méltó határo- 
zottság az orosz külpolitikában nem lehetett, csak a belpoliti- 
kában lehetett volna. Egyelőre a belügynek hátráltatniuk kellett 
a külügyeket; ipar és emberfölösleg nélkül minden expanziós 
politika erőltetett; természetes segítő társak nélkül való. Míg 
egy nagy iparral és külkereskedelemmel bíró nemzet terjesz- 
kedésében a vis inertiae mint hajtóerő működik, addig az orosz 
expanziós politikára csak mint a nehézkesség, a visszaesés és 
magábaroskadás tényezője lehet hatással. Azonkívül csak egy 
demokratikus állam éléről van áttekintés az állam erői felett és 
lehet számítani rájuk. Akik Oroszországot kormányozták, sose 
érezték Oroszországot oly nagynak és hatalmasnak, mint a 
pétervári és moszkvai társaság, mely csak a térképet látta. Es 
ez a társaság nyugati nacionalista hatások alatt mindig hajlott 
rá, hogy belesodorja Oroszországot balkáni hadjáratokba. De 
66-ban  még  élénken  élt   az   orosz   társaságban   a   krímháború 
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emléke és képtelenség lévén Oroszország erőit áttekinteni, a 
a társaság főleg az emlékhez tartotta magát, és nem mert aktív 
politikát sürgetni. A panszlavizmust, mint eszmét kezdte szé 
lesebb körökben propagálni és a szervezkedési akció a társaság 
politikai érdeklődését még kielégítette. Az orosz balkánpolitika 
nyugodtan konzervatív lehetett. Konzervatív volt azért is, mert 
Obrenovics Mihály nagy terve, az összes délszlávoknak, mint 
szerbeknek egyesítése és emancipációja az orosz diplomáciának 
kellemetlen volt. Mihály korszakos sikerét a belgrádi pasa ellen, 
kinek 66-ban kellett a fejedelemségből kivonulnia, nem is az 
szoknak köszönhette, de Mihály még többre is tort Orosz- 
ország ignorálásával; bolgár felkeléseket szított Montenegróval 
szerződött a magyar emigránsokkal konspirált. Az oroszok 
Szerbiában pópák, rubelek, mindenrendű malkontensek és a 
Karagyorgyepártiak közreműködésével oppozíciót szerveztek 
ellene és Mihály meggyilkolását (1867-ben), nem alaptalanul, 
orosz befolyásra vezetik vissza. A San Stefanoi békéig a szerb 
kétségtelenül a hegemón nemzet volt a balkáni szlávok között 
és hogy a hegemóniából még nagy birodalom lesz, sose látszott 
oly valószínűnek, mint Mihály fejedelemsége alatt. Mihálynak 
ezért már küzdenie kellett az orosz féltékenység ellen és ez 
majd a portával, majd Ausztriával sakkozta Szerbiát. Az oroszok 
más eszközökkel azt tették Szerbiával szemben, mit később 
Ausztria: a saját fejlődésük elmaradottsága miatt még nem 
látván tisztán, hogy túlsúlyukat mikép érvényesíthetik, egyelőre 
csak azon voltak, hogy mindenki másnak a fejlődését is hátrál- 
tassák, nehogy valaki elébük kerüljön és a konstelláció még 
romoljék is. A belső fejlődésükben elmaradt nemzetek külpoli- 
tikájában ezzel a Rontó Pál igyekezettel mindig találkozunk és 
ez nem is lehet máskép. 

Ami a magyarokat illeti, a szabadságharc legyőzetése 
után kétségtelenné vált, hogy vagy az uralkodóházzal, vagy a 
nemzetiségekkel ki kell egyezniök. Kossuth ez utóbbi mellett tört 
lándzsát, az ő eszménye a nemzetek szabad fejlődése volt, mely 
eszmény 48-ban arra indította az akkor száműzetésben élő 
Obrenovics Milost és Mihályt, hogy Zágrábban és Újvidéken a 
magyarokhoz való csatlakozásra szólítsanak fel. De süket fülekre 
találtak, és Kossuth, aki akkor még erősen gyökeredzett a magyar 
dzsentriben, meg is nehezítette dolgukat, minden koncessziót 
megtagadván. Később, az emigrációban, Kossuth politikája 
elszakadt dzsentri-gyökerétől. De épen ezért természetes — és 
természetes különben is—, hogy a dzsentri, az a társaság, melynek 
a levegőjét szítta a magyar politika, az emigrációs Kossuth 
politikáját már nem vette komolyan: se a balkánfederáció tervét 
se a nemzetiségek egyenjogúsítását. Tehát csak a Habsburg 
házzal való kiegyezésre pályázott. Uralmát az abszolutizmus 
alatt is megőrizve a nemzetiségek nagyobb tömege fölött, 
nagyon erősnek érezte magát és kiadta a jelszót, hogy várni 
tud. Szupremáciája, mely a szociális  erőeloszlásban gyökerezett 
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csakugyan csak messzemenő szociális intézkedésekkel volt támad- 
ható s ilyenektől a Habsburg-monarchiában a XIX. században 
nem kellett tartani. A Habsburgoknak ellenben sürgőssé vált 
a kiegyezés, mikor az abszolutizmus balsikerei miatt lejárta 
magát, az alkotmányt viszont a magyarokkal való kiegyezés 
nélkül, többszöri kísérlet dacára nem tudták életbe léptetni. 
A magyarok rezisztenciájukkal kierőszakolták, hogy Magyar- 
ország jövő fejlődésének alapját az akkori erőviszonyok képezzék, 
melyek a magyarok számára szociális helyzetük miatt nagyon 
kedvezők voltak. 

Olaszországról most csak ennyit: Bismarck 66-ban nem 
ígért és nem adott az olaszoknak csak annyit, amennyire épen 
szüksége volt. Franciaország, mihelyt a poroszok az osztrák 
házzal szemben túlsúlyba kerültek, már nem engedhette meg 
magának azt a luxust, hogy Ausztria ellensége legyen. A német 
konszolidáció Poroszország alatt Franciaország európai hely- 
zetét egy csapásra megszüntetheti, porosz-francia háború nélkül 
is. Porosz-francia háború ezt legföljebb megakadályozhatja, 
Franciaországnak ezt a háborút tehát akarnia kell (ha meg- 
akarja őrizni túlsúlyát) és Bismarck a porosz-francia háborút 
ezért egész biztosra vette. Akarta, mert tudta, hogy nem kerül- 
heti el, (már számolt vele a königgrätzi csata után, mint ennek 
közvetlen következményére). De ő jobban tudta, mint az akkori 
franciák, hogy nekik milyen politikát kell követniök. Korruptabb 
és céltalanabb politika, mint a harmadik császárságé, fecsérlőbb 
háború, mint francia szempontból a szebasztopoli és szolferinói, 
még nem volt. Hogy egy kalandor császár ilyen politikát 
űzött, az nem csodálatos. De hogy miért űzhette Franciaország 
hátán egy kalandor a politikáját, hogy mik az okai Franciaország 
visszaesésének, ez az újkori történelem legérdekesebb problémái 
közé tartozik. Talán helyes vélelem, hogy a franciák számára 
csak a forradalom után nyílt meg a reális hegemónia lehető- 
sége, azonban I. Napoleon elfecsérelte a forradalom erőit. 
XIV. Lajos és III. Napoleon hatalma viszont szükségszerűen 
efemer jelentőségű volt, mert Lajosé pld. onnét keletkezett, 
hogy amaz erők, melyek a belső fejlődés biztosítására épen 
hogy felszabadultak, ehelyett hódító hadjáratokra indultak. 
A két Napóleon alatt hasonló dolog történt. Ép amaz időkben, 
mikor Franciaországban máskülönben a munkások elszapo- 
rodása és az ipar hatalmas fellendülése lett volna észlelhető, a 
franciák inkább háborúkban élték ki erejük felbuzdulását. 
A hiúság szórakozott, vér és idő veszett. Akik munkások 
lehettek volna, hadban elvérzettek. Az ipar fejlődése kisebb 
méretű lett, mint az angol és német példát véve mértékül, 
lehetett volna; munkások után erre már nem is mutatkozhatott 
nagy kereslet, minek következtében aztán a népszaporodás is stag- 
nálni kezdett. Egy ország, mely oly magas fejlődési fokon oly gyéren 
lakott, mint Franciaország, csak a tőkések országa lehet. A tőke- 
koncentrációs irányzat aztán még inkább hátráltatja a szaporodást. 
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 A Balkánnak a szultán 66-ban még ura volt; még  

nagyobb súllyal nehezedett a Balkánra az orosz hatalom. 
Ez ellene volt a délszlávok emancipációjának. A szerbekre, ha 
máskép nem bírt velük, mindig rá tudta szabadítani a portát. 
De a felszabadulás hagyományai, a félévszázados védnökség és 
az orthodoxia révén különben is nagyobb befolyása volt a 
szerbekre, mint a szerb nemzeti politika eszméinek. Míg 48-ban 
az Obrenovicsok a magyarok érdekében próbálkoztak, az orosz 
szankció útnak engedte Magyarország ellen Knicsanint. Mert 
Szerbia semleges volt a Krím-háború alatt, ezért a Kara- 
gyorgyéknek hamar rá bukniuk kellett. Az oroszok Mihállyal 
elbuktatták Mihály független politikáját is, és 72-ben meg- 
szervezték a bolgár exarchátust is, hogy a bolgárokat kivonják 
a szerb befolyás alól. 

Mindent egybevéve: a Habsburgok ellenségei egymásnak 
ellenségei is voltak, és fejlődésbeli különbségek miatt egyik 
csoportjuk már kivívhatta azt, amit a Habsburgoktól akart, 
mikor másik csoportjuk számára még céltalan volt, hogy a 
viadalt sürgesse. Ezzel útjaik elváltak. 

Ugyanis Königgrätz után a következő szituácó jött létre: 
I. A Habsburgok   visszatértek  a konstitucióhoz   és   meg- 

csinálták az osztrák-magyar  kiegyezést,   melyből   a  monarchia 
jövő szervezete önként következett. A magyarországi nemzetiségek 
ügye magyar belügy lett; tiltakozásuktól a XIX. században nem 
kellett tartani. A csehek közjogi igényeit a dualizmus   ignorál- 
hatta, mert a csehek se tehettek egyebet, — amit ugyan nem 
láttak be mindjárt, de Taaffe alatt már belátták. A lengyeleket 
lekenyerezték a galíciai kiskirályság kezükre szolgáltatásával és 
ezzel el voltak intézve egyelőre a ruthének is. A galíciai auto- 
nomisták  igy  már  beolvadtak a konzervatív  párt  jobbszélsői 
közé és minden  osztrák   kormányt  támogattak.   A   Habsburg- 
monarchia   délszláv  kérdései   egyelőre   csak provizórikus meg- 
oldást   nyertek,   nem   érezvén  magában   senkise   Ausztria  és 
Magyarország   csúcsán   inspirációt,   hogy   a  délszláv   fejlődést 
siettesse. Ami Deák kortársa számára nem is lett volna könnyű. 

II. A porosz-francia háború előtt Beust, a még Németország- 
koj bevándorolt miniszter, revanchera  dolgozott,   de a monar- 
chiában nem talált elég támaszt és le kellett mondania. Az orosz 
társaság   akkoriban   már  nagyon  lelkes   volt, a   pánszlávizmus 
mar nagyon divatos, a szerbek és a magyarok között már meg- 
szakadt az összeköttetés, a csrnagorcok és bolgárok már   nem 
pihentek, a krimi győző ellenben bajba került. Az orosz társa- 
ság  fedezte  Oroszországgal  Poroszország   hátát  és  számított 
Oroszország hasonló szolgálataira. Mikor az ifjú Milán a portá- 
nak hadat izent, az orosz társaságot már semmivel se lehetett 
megnyugtatni és Oroszország rövidesen belekeveredett a hábo- 
rúba. Anglia és Ausztria-Magyarország felléptek ellene. Német- 
ország közbelépett, mint közvetítő, s Oroszország bízva Porosz- 
ország hálájában, elfogadta e közvetítést. De a berlini kongresszus 
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után megbánta; Bismarck nem exponálta magát Oroszországért, 
a fiatal német gyarmatpolitikának meg akarta szerezni a kez- 
dethez szükséges angol protekciót és Ausztria-Magyarországot 
meg· akarta erősíteni békés német politikájában. Oroszország 
erre Németország ellen fordult, s keletkezett a német-osztrák- 
magyar szövetség, melyből csakhamar hármasszövetség lett, 
mert Olaszország Ausztriával szemben a königgrätzi csata és 
pláne a berlini kongresszus után senkire se számíthatott, ellen- 
ben Franciaországgal szemben, mellyel a Földközi tengeren most 
már versenyre kelt, mint a házmasszövetség tagja számíthatott 
valamire. A szláv kurzus, mely az osztrák belpolitikában csak- 
hamar felütötte fejét s mely a Habsburg-monarchiát merész 
expanziós politikára vezethette, Bismarckot gyanakvással töltötte 
el; ezért többször közeledni próbált megint Oroszországhoz, és 
a monarchiát csak védte Oroszország balkánpolitikája ellen, de 
saját balkánpolitikájában nem támogatta. Ezen az alapon azon- 
ban nem leheteti Oroszországgal megegyezésre jutnia és az 
orosz-francia szövetség feltarthatlan volt. 

III. Olaszország kilátástalanul állva Ausztriával szemben, 
oly politikára szorult, melyhez szüksége volt Németország-, és 
az akkori viszonyok között Ausztria szövetségére is. Erre a 
földközitenger-politikára Olaszországnak földrajzi helyzete miatt 
előbb-utóbb úgyis rá kellett térnie, de ha már egyszer rátért, 
többé nem hanyagolhatja el. Olaszország minden támadással 
Ausztria ellen kockáztatná pozícióját a Földközi tengeren, ha 
nem tudná egyidejűleg Angol-, Francia- és Görögországot is 
lekötni, vagy ha nem tudná biztosítani, hogy esetleges győzelem 
után, régi szövetségese kárpótlására a Földközi tengeren equi- 
valens új szövetségese legyen. 

* * * 
Új helyzet csak akkor állt be, mikor Németország, mint 

kontinentális hatalom oly megdönthetetlen túlsúlyba került (min- 
den szomszédjával szemben), hogy Ausztria-Magyarország szövet- 
sége elvesztette számára eredeti jelentőségét. Egyidejűleg ver- 
senyre kelt a német az angol imperializmussal. A hármasszövet- 
ség feladata Németország szerint most az, hogy osztrák-magyar 
és olasz hadihajók angol és angolbarát hadihajókat a Földközi 
tengeren lekössenek. És mert Olaszország hajóhada nagyobb, 
jelentősége a hármasszövetségben emelkedett, Ausztria-Magyar- 
országé meg csökkent. 

VI. Kállay Béni politikája 
Balkánpolitikánk, amíg Kállay élt, tehát Andrássy, Kálnoky 

és Goluchowski alatt tervszerű imperialista politika volt. Abból 
indult ki, hogy míg egyrészt Törökország már nem maradhat 
fenn sokáig és a monarchiának egy kis hatalomgyarapodás, ha 
ténylegesen is és nem csak látszólag az, nem ártana: másrészt 
a délszlávok nagyon messze vannak még attól,   hogy  szlovén, 
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horvát, bosnyák, szerb és bolgár kérdések helyett már délszláv  
kérdéssel álljunk szemben. Aminthogy a lüneburgi és a bajor 
paraszt, kettejük és a berlini hordár nem lehetnének egy nemzet 
tagjai, ha nem szövődnének fejük fölött egyazon hatalmas 
intelligencia szálai össze: ép úgy nem lehet, amíg ily intelli- 
gencia hiánya érezhető, délszláv nemzetről se beszélni. A fejlő- 
désnek ebben a korszakában a jövő fejlődést még nagyon sok- 
félekép lehet befolyásolni. Kállay előrelátta, pl. Bulgária külön- 
állását, mikor még nem volt Bulgária és vele néhány oroszon 
kívül, ki a lokális viszonyokat jól ismerte, még senkise számolt. 
Ily viszonyok közepette nem lehetett még arra gondolni, hogy 
a Habsburgok jogara alatt délszláv vagy legalább horvátszerb 
egység teremtődjön, mert miután az még nem volt a délszlá- 
voknak se gazdasági, se szellemi szükséglete, nem lehetett még 
ily egyesítő törekvésekhez a népies erőket segítségül hívni. 
A monachia szervezete még a dualizmusban is nehezen műkö- 
dött, megterhelve egy oly fejletlen nemzettel, mind amilyen akkor 
Ausztriához és Magyarországhoz képest a délszláv volt, az 
összműködés még több feltételtől és még nehezebben össze- 
illő feltételektől jött volna függésbe. A délszlávok ép úgy terhe 
lettek volna a Habsburgmonarchiának, mint voltak egy ideig 
a magyarok is. Ez okból a következő politika látszott ajánla- 
tosnak: oly pozíciót szerezni a délszláv világban, melyből az 
egységretörekvés korszakában majd kilehet törni jó auspi- 
ciumokkal, de óvakodni attól, hogy a délszláv nemzet gyermek- 
betegségei a monarchiát is inficiálják. Egyelőre meghagyni tehát 
Szerbia függetlenségét, csakhogy osztrák-magyar ellenőrzés 
alatt: védeni Bulgária függetlenségét, de csak gátul Orosz- 
országgal szemben; elfoglalni Boszniát, Hercegovinát és a Novi- 
bazári szandzsákot, de még nem a többi délszláv tartományhoz 
való csatolás, hanem külön (még pedig katonai) adminisztráció 
végett. Az orosz befolyást, mely egyelőre a legveszedelmesebb 
konkurrens, visszaszorítani és Szerbiát, egyelőre a reakciós 
eszközök felhasználásával is, — mert a délszláv világban egyelőre 
ilyeneket lehetett a legkönnyebben találni, — kényszeríteni, hogy 
egyedüli reményét a Habsburgmonarchiába vesse. Végül: bizo- 
nyos területeket előkészíteni arra, hogy egy esetleg eljövendő 
magyar (másutt német) imperializmus ne ütközzék zárt ajtókba. 
Kállay e koncepció keretében a következőket tette: Mikor 
a berlini kongresszus után az orosz presztízs Szerbiában erősen 
megfogyatkozott, Kállay mint belgrádi követ kihasználta a kon- 
junktúrát és Milánt valamint az indusztrialista klientelákat meg- 
nyerte az ausztrofil politikának. Ez Szerbiában 1900-ig érvény- 
ben volt. Andrássy figyelmét Bosznia okkupációjára, Kállay még 
mint magánember irányította volt; ugyancsak ő szervezte meg 
az okkupált tartományoknak ama közigazgatását, mely provi- 
zórikus feladatának a legjobban megfelelt. A többi balkánügyek 
intézésében is állandóan az övé volt a legnagyobb szó. Támo- 
gatta Bulgáriában   a  sztambulovistákat.  Dél-   és  Közép-Mace- 
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dóniában a bolgár komitácsikat. Északmacedóniában az albán 
bandákat és mindezeknek szerbellenes működését. Szerbia tehát 
minden érdekszférájából kiszorult, hasonlókép elvesztette Orosz- 
ország is régi befolyását a Balkánon. Szerbia közgazdaságilag 
egy gyarmat elbánásában részesült, de Szerbia helyzete oly 
reménytelennek látszott, hogy elterjedt Szerbiában a vélemény: 
Szerbia nem tud meglenni a monarchia nélkül. A portán az 
albánok között és Romániában is praedominált a Habsburg- 
monarchia tekintélye. Minden készen várta a napot, míg a 
monarchia akcióképessé válik, hogy az erőszak és a partikula- 
rizmus világába, melyet már a saját ízlése szerint rendezett be, 
rendet és egységet hozzon. Ezalatt Zágrábban Khuen Héderváry 
azt figyelhette, hogy a fejlődési disztancia Magyar- és Horvát- 
országok között inkább növekedik, mint csökken. De nehogy 
ez meg Szerbia malmára hajtsa a vizet, Milánnak ott reakciós 
politikát kellett űznie. 

Sokan furcsálni fogják ama politika dicséretét, mellyel pár- 
huzamos volt az „összes szerbek meggyilkolására” szervezett 
macedobolgár komité működése. De vajjon nem volt-e kegyet- 
len Cromwell és az egységet teremtő francia királyok is? Vannak 
korszakok és helyzetek, telve műveletlenséggel és széthúzással, 
mikor az ér a leggyorsabban célhoz és viszi a fejlődést a leg- 
gyorsabban előre, ki a műveletlenséget és széthúzást a leg- 
könyörtelenebbül használja ki. Ezekben a korszakokban és hely- 
zetekben semmi felemelő nincs, de a világtörténelemből nem 
kapcsolhatók ki. 

Kállay politikája végül mégis megbukott. Jól mondja egy 
szerb író, hogy az osztrák-magyar balkánpolitika e korszak 
alatt néhány ember kezébe volt téve; ezekkel állt és bukott. 
Minden politika, melynek tényezői közé tartozik az erőszak is, 
így jár: azt, ha egy ember nem, akkor csak egy érde- 
keltség viheti keresztül, különben a kivitel körül kö- 
zömbösség,  ügyetlenség és tájékozatlanság döntenek.  
Kállay azon a helyen állt, ahol a legtöbbet végezhette, de azon 
a helyen se végezhetett mindent, és végtelen sok baja volt 
külügyminiszterekkel, követekkel és konzulokkal. Viszont az 
osztrák-magyar ipar intenzív imperialista érdekeltsége 
még hiányzott, így a Kállay által elfoglalt pozíciókra nem jött 
utána senki. 

A már létrehozott kedvező konstellációt vagy ki kellett 
használni vagy elromlik megint. Szerbiában a reakció Milán ellen 
mind erősebbé vált; egy csapásra ezt letörni és az országot elfog- 
lalni, legalább provizórikusán: ez oly kérdés volt, melyet Sándor 
és Drága lemészárlása (1903), valamint az orosz-japán háború 
kitörése (1904) kétszeresen aktuálissá tett. Az ausztrofil szerb 
politika Ausztria támogatására mindinkább rászorult, és e támo- 
gatásban vagy részesül, ami Szerbia függetlenségének véget 
vet, vagy elbukik. Kállay, döntésre kerülvén a sor, elhunyt. 
Szerbiában győzött az oppozíció, mely az ausztrofil Miláni kor- 
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mányokkal szemben természetesen ruszofil volt, visszajöttek  és   
berendezkedtek a Karagyorgyék és az oroszpárt A Ballplatz körül 
azt szerették volna, ha gazdasági háborúval el tudják érni, hogy 

Karagyorgyék Obrenovics Milán politikájához vissza kénysze- 
rüljenek. Ezt a reményt azonban elrontotta a francia kormány, a 
tőke által már kiéheztetett Szerbiának hitelt szerezve. Szerbia 
oly kevéssé élvezte volt a monarchia által képviselt közgazda- 
sági előnyöket, hogy elvesztésüket alig érezte. Nem Kállay volt 
az oka ennek a póruljárt rablógazdaságnak, de megakadályozni 
ő se tudta, hogy a protekcionizmus emlőjén nagyranőtt bécs- 
pesti bankérdekeltség rá ne vesse magát az új érdekszférára a 
maga módja szerint. Inkább protekcióra, mint expanzióra töre- 
kedvén, a Balkánnal kény erezte le az agráriusokat. Kállay alatt 
ez a rendszer fõkép mégis a román vámhatáron érvényesült, de 
Aerenthal alatt orgiákat vélt ülhetni a szerb vámhatáron is Aehren- 
thal, modernkedésével, egyáltalán hajlott közgazdasági dilettantiz- 
musra. Milyen nagy affért csinált a szandzsák-vasútból: (ahelyett, 
hogy megépítette vagy legalább hallgatott volna). Érdekeit közgaz- 
dászok besugásaira épített szerb politikájának vereségét persze 
a horvát-szerb koalíción bosszulta meg. Az annexiós csetepatéval, 
mely helyett elég lett volna egy titkos szerződés is a portával, 
nagyon felbosszantotta az ifjú-törökök erősítésén dolgozó német 
diplomáciát. Ezt azonban a triple-entente ellenkezése miatt — 
mellyel szemben a szövetségesre szükség volt — helyre kellett 
hozni, miért is Aehrenthal eltérően minden elődjétől, Török- 
ország integer resztaurálhatásának alapjára helyezkedett, aminek 
jeléül a Szandzsákot visszaadta. Ezzel a bolgárokat elidege- 
nítette magától és ugyancsak emiatt nem tudta később a fel- 
kelő albánokat se támogatni, úgy, hogy ezek Montenegróhoz 
fordultak. Helyreállt az orosz befolyás most Bulgáriában is, jel 
adatott Törökország feldarabolására és a triple-ententenek 
alkalma nyílt, hogy az európai Törökország ellen mért döntő 
csapást mint hármasszövetségi akciók következményét vezesse  
be. A németbarát ifjútörök kormányt ezzel bukásba remélték 
dönthetni, de az ifjútörökök már előbb megbuktak, mert vezérük, 
Mahmud Sefket basa, látván a bekövetkezendőket, még jókor 
visszalépett, hogy még egyszer feltámadhasson. Az európai 
Törökország romjain feltámadó ifjútörök kormány aztán Dri- 
nápoly visszafoglalásával újra gyökeret vert. Amennyiben tehát az 
annexiós válság lebonyolítása németellenes intrikára csábított: ez 
nem sikerült teljesen. De amennyiben maga után vonta a balkán- 
szövetség létesülését: a Habsburgellenes orosz intrika kezére 
játszott. Ezek az intrikák azonban nem a legjelentőségteljesebb 
dolgok: hogy az ifjútörökök hány évig mozognak a háttérben, 
hogy Izvolszky mikor dörzsöli a kezét: ez elvégre csak kör- 
nyezetük számára fontos. Történelmileg az fontos az annexiós 
válságból, hogy Aehrenthal baklövései után, szakított a tradí- 
ciókkal és a balkán-népeket magukra hagyta. Balkánszövet- 
ségük Berchtold hivatalbaléptekor már elhatározott dolog volt. 
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Az elszalasztott jó konjunktúra és az Aehrenthal által nagy 
gesztussal kiutalt előlegek után Berchtold nagyon nehéz időben 
lépett hivatalába. És helyzete annál súlyosabb volt, mert a bajok 
nemcsak Aehrenthal ügyetlenségéből eredtek, hanem mert 
Aehren tha l  az  egye t l en  kü lügymin i sz te r  i s  vo l t ,  ak i t  
a monarchia közvéleménye nagyratartott. Kállay mögött 
nem állt közvélemény, de Aehrenthal mögött állt: ily kevés 
köze volt a közvéleménynek a Balkánhoz, ily kevéssé volt a 
monarchia a Balkánon valóságban érdekelve. Ezért nem tudtunk 
Kállay személyes sikerein kívül a Balkánon sikereket elérni. 
És ezért kétes, vájjon lett-e volna hasznunk belőle, ha Kállay 
megéri, hogy sikereit készpénzre válthassa? Mert azt az időt 
már semmiesetre se érhette volna meg, hogy az elérendő ered- 
ményeket biztosíthatta is volna. Kállay és Aehrenthal alatt a 
balkánpolitika a monarchia közvéleménye számára a monarchia 
közgazdasági fejletlensége miatt még nem volt életbevágóan 
aktuális és az elért eredmények ez állapotokkal kongruensek 
voltak. Aehrenthal politikája, ha csak az elért eredményeket 
nézzük, maszkírozott visszavonulás volt érdektelen érdekszférákról 
s ez volt az oka, hogy a közvélemény a pártjára állt. 

Azonban   úgy   a   monarchia   közgazdasága,   mint   a   dél- 
szlávok már válság és fordulópont felé közeledtek. 

—  Befejező közlemény a jövő számban — 



 

Zigány Zoltán:Törvényjavaslat a választó- 
kerületek megállapításáról 

(A magyar kormány benyújtotta a képviselőházhoz 1914 január 31-én.) 

Mendacem opportet esse memorem 

|zzel a régi közmondással kell ezt bírálatot kezdenem, 
mert ennek a törvényjavaslatnak intézkedései és indo- 
kolása ellentétben állanak egyfelől az új választótörvény 
(1913. évi XIV. t.-c.) rendelkezéseivel, másfelől pedig 

a nemzeti munkapárt politikai programmjának ama sarkalatos pont- 
jaival, amelyekre minden alkalommal büszkén hivatkozva erőszakolták 
keresztül a demokrácia minimális követelményeivel ellentétben a 
Tisza-kormány reakciós választójogi törvényét. 

A szőnyegen forgó törvényjavaslat ugyanis három kurta kis 
paragrafusában csupán csak az egyes törvényhatóságokra eső választó- 
kerületek számát és azok székhelyeit állapítja meg, ellenben, hogy 
az egyes választókerületek mely községekből, illetőleg a több kerületre 
osztott városokban mely utcákból álljanak, ennek megállapítását a 
a belügyminiszterre bízza, de már most kimondja, hogy az intézkedő 
miniszteri rendeletet csak törvény útján lehet majd megváltoztatni. 
Minthogy az 1913. évi XIV. t.-c. 21. §-a nemcsak a kerületek szá- 
mának és ezek törvényhatóságok szerint való megoszlásának, hanem 
a részletes beosztásnak megállapítását is külön törvény részére tar- 
totta fenn: kétségtelen, hogy ez a mostani törvényjavaslat ellentétbe 
helyezkedik azzal a törvénnyel, amelyet ugyanez a kormány alig egy 
évvel ezelőtt alkottatott. A belügyminiszter — úgy látszik — meg- 
feledkezett arról, hogy egy évvel ezelőtt a mai javaslattal homlok- 
egyenest ellenkező alapon oldotta meg ezt a kérdést a törvény. 

Különben súlyos a javaslatnak az a szándéka is, hogy a jelen- 
legi belügyminiszter által megállapítandó kerületi beosztáson később 
csak törvény útján lehessen változtatásokat eszközölni. Nemcsak hogy 
szokatlanul   nagy terjedelmű   felhatalmazást adna e törvényjavaslat a 
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belügyminiszter kezébe: hanem még meg is toldaná ezt azzal a 
nyomatékkal, hogy a Tisza-kormány belügyminiszterének kerületi 
beosztását semmiféle más kormány nem módosíthatná, ehhez csakis 
új törvény nyúlhatna hozzá. Ez a rendkívüli intézkedés a maga 
kiváltságot nyújtó jellegével nagyon világosan dokumentálja e tör- 
vényjavaslatnak különben is kiáltó párturalmi tendenciáit. A kerület- 
megállapítás leglényegesebb részét, t. i. épen azokat az intézkedése- 
ket veszi ki a törvényhozás kezéből és adja át a kormánypárt kezébe, 
amellyel a választások egész mechanizmusa felett uralkodni lehet. De 
még ezzel sem elégszik meg a javaslat, hanem ravasz előrelátással 
meg akarja ezt a munkapárti országfölosztást lehetőleg hosszú időre 
rögzíteni. Így azután ez a törvényjavaslat tulajdonképen csak egy 
olyan üres keret lesz, amelybe majd a belügyminiszter kerületi beosz- 
tása fogja belerajzolni a pártküzdelmek erőparalelláit. Pedig mi e 
rajzolás elfogulatlansága iránt nemcsak eddigi politikai tapasztalataink- 
ból, hanem még azért sem nagy bizalommal viseltetünk, mert a tör- 
vényjavaslat indokolásában (11. lap) már maga a belügyminiszter 
figyelmeztetett arra, hogy a választókerületek területileg összefüggő 
egysége és azoknak kerekded szabályossága nem lényeges követelmé- 
nyek. Ezzel a föltevéssel pedig a törvényjavaslat székhely-beosztása 
mellett a belügyminiszter olyan kerületi beosztást csinálhat, amilyen 
neki épen jól esik. Ez a törvényjavaslat is folytatja tehát azt az évek 
óta tartó alkotmány-rombolást, amely a törvényhozás funkcióit a tör- 
vényesség látszatával igyekszik a parlament hatásköréből kivonni s a 
kormányok kezébe átjátszani. 

Épen ezért nehéz is ennek a törvényjavaslatnak részletes bírá- 
lata, mert hiszen ennek minden részében csak az általános intézkedé- 
seket találjuk meg, amelyeknek érdemén és értékén a későbbi végre- 
hajtásnak részletei még nagy eltolódásokat okozhatnak. A javaslat 
általános és programmszerű intézkedésein azonban már mutatkoznak 
a későbbi részleteknek az előjelei is, amelyek nagyon kihívják a kriti- 
kát. A javaslatból is, az indokolásból is világosan kitűnik, hogy a 
kormány a választójogi harc lobogóin eddig viselt kérkedő jelszava- 
kat immár nyíltan is cserben hagyta. Akár megfeledkezett a kormány 
a régi csatakiáltásokról; akár pedig meggyőződött régi álláspontjának 
tarthatatlanságáról: mindenképen szükségesnek tartjuk, hogy ezt a 
politikai pál-fordulást megállapítsuk. Tartozunk ezzel nemcsak a köz- 
vélemény nyilvánosságának, hanem a magunk régi állásfoglalásának is. 
Köztudomású dolog t. i., hogy a demokratikus választójogért folyta- 
tott évtizedes küzdelmünkben épen velünk szemben hangoztatta a 
vita legkíméletlenebb eszközeivel Tisza István a maga reakciós választó- 
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jogi törekvéseinek védelmére az intelligenciának és a magyar szupre-  
máciájának azokat az érveit és üres frázisait, amelyeket most, ebben a 
javaslatban már kénytelen volt megtagadni, beismervén az indokolás- 
ban azt, (5. lap) amit mi egy évtizeddel ezelőtt a hazaárulási gyanú- 
sítások egész zápora közepette írtunk és mondottunk: hogy a magyar- 
ság szupremáciája és az intelligencia védelme nem szorul mestersé- 
ges eszközöknek csalafinta és erőszakos alkalmazására. Nem is próbálja 
már ezt ebben a törvényjavaslatban a kormány, hanem megmutatja 
egész nyíltan a maga pártpolitikájának mezítelen uralmi vágyait. 
Alábbi bírálatunk során a javaslat minden lényeges intézkedésében 
ki fogjuk mutatni ezt a törekvést, e bevezető sorokkal egyelőre csak 
figyelmeztetni akartuk a belügyminiszter urat a munkapárt kormány- 
zati módszerének ama fontos életszabályára, hogy a tegnapi hazug- 
ságok sokszor ártanak a mai hazugságoknak . . .  

A kerületek száma 
A javaslat számításai szerint az új törvény alapján 1,838.378 

választónk lesz s ezek számára a javaslat 435 kerület szervezését 
tervezi, amelyek mindegyikére tehát átlagosan 4226 választó jutna. 
Az indokolás nagy aparátussal igazolja azt az eljárást, hogy a képviselő- 
választó-kerületek összes számát 22-vel emelje a törvényhozás. 
Hosszasan érvel amellett, hogy helyesebb volna a kerületek számát 
leszállítani és aztán, amikor a civilizált világ összes példáit felsora- 
koztatta érvül a leszállítás mellett, akkor a korábbi jogok tiszteletben 
tartására hivatkozva, a történeti fejlődés szükségessége gyanánt fel- 
emeli 22-vel az eddigi kerületek számát.  Az egész indokolás ebben 
az egyetlen egy pontban idéz a tudományos irodalomból; hivatkozik 
Schwarcz Gyula tekintélyére, aki csakugyan állástfoglalt a választó- 
kerületek számának leszállítása érdekében. Elhallgatja azonban a 
belügyminiszter indokolása azt a fontos és lényeges körülményt, 
hogy amikor Schwarcz Gyula a kerületek számának leszállítása mellett 
nyilatkozott, ugyanakkor fölállította a parlamenti reformnak egy 
egész sereg olyan követelményét, amely mind homlokegyenest ellen- 
kezik a Tisza-kormány politikájával. Magát a választójogot teljesen 
általános, csupán a teljeskorúság és az írás-olvasás által korlátozott 
terjedelemben propagálta, elítélte a cenzusnak minden formáját, elle- 
nezte a papok választhatóságát, nagyon leszólta „. . . azon pressziókat 
és azon vesztegetéseket, amelyek választásainkat elundokítják;” azt 
óhajtotta, „hogy a törvény mind a megvesztegetőt, mind azt, aki 
magát megvesztegetni engedé, szavazatjogaik elvesztése mellett 1—10 
évig terjedhető börtönnel, 500—1000   forintig  terjedhető  bírsággal 
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büntetné, a feljelentőt pedig 100—1000 forintig terjedhető juta- 
lomban részesítené” és nagyon sok súlyos érvet hordott össze a 
szavazás titkossága mellett. Magáról a kerületi beosztásról pedig a 
következő két idézetben van összefoglalva e kitűnő tudósnak kétség- 
telenül helyes véleménye: „e bajon (t. i. különböző népességű kerü- 
letek aránytalanságain) nem lesz nehéz segíteni, ha honatyáink több- 
sége a hazaérdekét fogja mindenekelőtt szemelőtt tartani s nem 
kívánja utánozni azon francia rendszert, mely a kormányt ruházta 
fel azon joggal, miszerint esetről-esetre — természetesen pártérde- 
keinek megfelelőleg — saját tetszése szerint alakítsa újjá a választó- 
kerületeket.” S ugyanarról alább „. . . hogy az ily igazságtalan 
kerületi beosztás már magában véve lehetetlenné ne tegye a parla- 
mentarizmust azon előnyök által, melyeket a kormányon levő párt 
javára megállandósít, midőn meggátolja a közvélemény szabad nyilat- 
kozhatásának hű arányokbani képviseltetését a törvényhozó testü- 
letben. Mi sem lenne tehát üdvösebb a választókerületek új beosz- 
tásánál, mintha azok száma is egyúttal leszállíttatnék.” (Schwarcz 
Gyula: Állami intézményeink és a kor igényei. 115—203. 11.) 
A kormányzati politikának teoretikus búvára tehát homlokegyenest 
annak az ellenkezőjét mondotta, mint amit a Tisza-kormány választó- 
jogi politikája cselekszik. Az a megcsonkított idézet tehát, amellyel 
e régi függetlenségi politikusnak nemes alakját a Tisza-kormány 
belügyminisztere a reakció igazolására akarta felhasználni a maga 
teljes valódiságában az általános, az egyenlő, a titkos és községen- 
kénti választás rendszerében a terror és vesztegetés nélküli politikai 
légkörben és a lakosság száma szerint egyenlősített kerületek szerve- 
zésével junktimban ajánlotta a kerületek számának leszállítását. Ez 
az idézet tehát épen olyan hamis lobogó, mint amilyenek voltak 
annak idején a már elkoptatott, a már sutba dobott értelmiségi és 
nemzetiségi frázis-jelszavak. 

A kerületek számának megállapításánál, csak úgy mint minden 
más kérdésben, nem elvek vagy igazságok, hanem pártérdekek, ille- 
tőleg a fókák és eszkimók politikája vezette a kormányt. A maga 
mezei hadainak vármegyei kerületeit nem apaszthatta meg; ide-oda 
tologatta egyiknek-másiknak a székhelyét, a kormánypárti kerületeket 
erősítette, az ellenzékieket gyöngítette e székhely-áthelyezésekkel; 
néhány ellenzéki kerületet — úgy látszik — el fognak e réven majd törölni 
és mivel a városi törvényhatóságokban nagyon megszaporodott szava- 
zatok miatt a városi kerületek számának szaporítása elkerülhetetlen 
volt: 22-vel emeli a javaslat a városi kerületek számát. A változások 
aránya ez: egyes vármegyékben összesen hússzal szaporodott a kerü- 
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letek száma, más vármegyékben   ugyanannyival   apadt ez a szám; a  
városokban   pedig   csupán csak a már említett 22 új kerület szapo- 
rította az eddigi számot, ami azonban a városi érdekek politikai 
súlyát még mindig nagyon háttérbe szorítja, mert hiszen a városi 
választók száma még a Tisza-féle választójogi törvény folytán is 
majdnem megkétszereződött, (93%-kal növekedett) a városi kerületek 
száma ellenben csak 53%-kal emelkedett. 

A választók és a kerületek 
Hogy az egyes törvényhatóságokban mennyivel növekszik az 

új törvény folytán a választók száma s hogy a javaslat miképen 
osztja szét az egyes törvényhatóságok között a választókerületeket, 
azt a következő táblázatban mutatjuk ki, mellékelvén a rovatok 
adataihoz a lakosság összes számának s a magyarság százalékának 
kimutatását. (Lásd 176—178. 1.) 

Ε táblázat adatai szerint a legtöbb választója lesz a budapesti, 
átlag (5.883 választó) a sopronmegyei, (5.819) a baranyai, (5.803) 
a hontmegyei, (5.665) a komárommegyei (5.607) kerületeknek; leg- 
kevesebb választó jut pedig Marosvásárhelynek, (1,571) Kolozs- 
megyének, (1.873) Selmecbányának, (1.909) Kisküküllőnek, (1.970) és 
Szolnokdobokának (1.988). Amint látjuk 1.571 és 5.883 között 
úgy ingadoznak ezek a számok, hogy már ezek a szélső határértékek 
is majdnem kivétel nélkül a legkevésbbé magyar és a legkevésbbé 
művelt törvényhatóságokat kedvezményezik a legműveltebb és a leg- 
magyarabb törvényhatóságokkal szemben 

Kacskaringós aránytalanságok 
A további elemzés lépten-nyomon további belső ellentmon- 

dásokat és súlyos következetlenségeket árul el. Így például a 99%-ában 
magyar Győrvármegyének két kerületet, ellenben a csak 17%-ában 
magyar Alsófehérvármegyének négy kerületet juttat a javaslat 
és így áll elő az a fonák helyzet, hogy Győrvármegyében 5.448 
választója, Alsófehérben pedig 2,486 választója lesz egy-egy kerü- 
letnek. Komáromvármegye 88%-os magyarságával nem kap új kerü- 
letet s átlag 5.607 szavazattal választ majd egy-egy képviselőt; 
Brassómegye ellenben 35%-os magyarságával megkapja az ötödik 
kerületét s 2.281 szavazattal küld majd egy-egy képviselőt a magyar 
országgyűlésre; Kisküküllőmegye 30%-os magyarságával, Nagy- 
küküllőmegye 12%-os magyarságával megtartják eddigi kerületeiket, 
Szebenmegye pedig a maga 5%-os magyarságával veszít egy kerü- 
letet és ezekután választani fognak egy-egy képviselőt Kisküküllőben 
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1970, Nagyküküllőben 3.499,   Szebenmegyében pedig   2.728 szava- 
zattal. Ellenben 

a 87%-ában magyar Veszprémmegyében 4.303 
a 98%-ában       „ Borsodmegyében      4,197 
a 88%-ában      „ Pestmegyében            5.883 
a 91%-ában       „ Somogyban                 5.367 
a 75%-ában       „ Zalában                       5.110 
az 52%-ában     „ Baranyában                 5.803 
a 88%-ában      „ Komárommegyében   5.607 

szavazat jut átlag egy-egy kerületre. 
Vagyis tehát egyáltalában nem állhat meg az indokolásnak az 

az érvelése, hogy a törvényjavaslat a magyar és a nem magyar 
nemzetiségeknek egyenlő mértékkel mér; az igazság az, hogy a 
törvényjavaslat egyenesen a pluralitás előjogait biztosítja nagyon 
sok esetben a kerületi beosztás útján a nem magyar nemzetiségű 
választók számára a magyarsággal szemben. Egyes törvényhatósá- 
goktól minden ok nélkül elvesz, másoknak meg ad kerületeket és 
ismét másokat változatlanul meghagy: jóllehet, mindezeknek épen az 
ellenkezőjét kellene cselekednie, ha bármily elv szerint egyöntetűen 
és igazságosan akarna eljárni. 

Különösen feltűnik a törvényjavaslat alkotásának rendszertelen- 
sége és következetlensége a városi kerületek számának megállapí- 
tásánál. A következő kis táblázatban összeállítottuk néhány törvény- 
hatósági városnak az adatait: 
 

Városok 
A 

választók
száma nö-
vekedett 

A 
magyar-

ság 

A 
kerületek 

száma 

Egy-egy ke- 
rület válasz- 
tóinak átla- 
gos száma 

 %- 
ban 

volt
eddig 

 Szapo-
rodik 

lesz 

Kassa 
Nagyvárad    
Hódmezővásárhely   
Debrecen 
Szeged    
Kolozsvár 
Budapest 
Székesfehérvár  

16,4 
25,4 
32,9 
33,9 
36,7 
40,3 
49,6 
62,5 

76,1 
92,7 
99,2 
98,9 
96,6 
84,9 
86,3 
982 

1    
1 
1     
3 
2     
2 
9 
1     

1     
1 
1     

— 
1     

— 
13
—    

2414 
3763 
3763 
3783 
4259 
3896 
5883 
4660 

Ezek szerint a kormány a legkedvezőbben jár el Kassával szem- 
ben s ha a többi városokat   is   Kassa   aránya   szerint  részesítené   a 
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javaslat a választójog kiterjesztésében, akkor Budapestnek 22 helyett 
53 képviselő jutna, Debrecennek és Szegednek 3 helyett 5—5, 
Kolozsvárnak, Nagyváradnak és Hódmezővásárhelynek 2 helyett 3—3, 
Székesfehérvárnak pedig 1 helyett 2 képviselő választásához lenne joga. 

Az indokolás magyaráz 
A rendszertelen és következetlen eljárásnak ezekhez hasonló 

botrányai közül még egy egész csomót idézhetnénk a táblázat ada- 
taiból. Maga az indokolás is érzi azt, hogy ezek a feltűnő és telje- 
sen igazolhatatlan egyenetlenségek, aránytalanságok, ellentétek és 
visszásságok valamiféle mentségre szorulnak; meg is kísérli a men- 
tegetődzést. Vitatja először, hogy miután statisztikánk adatai az 1910. 
évi népszámlálásból származván, már most is három évesek és így sok 
részletükben elavulhattak; de meg továbbá — mondja az indokolás 
a 6. lapon — hogy az egyéni bevallásokon alapuló népszámlálási 
adatok különben is megbízhatatlanok; azután elmélkedik arról, hogy 
a most helyesnek és egyenlőnek vélt beosztást később az élet alaku- 
lása a legnagyobb mértékben eltorzíthatja és igazságtalanná teheti s 
végül arra az eredményre jut, hogy nem is igen érdemes a kerületek 
egyenlősítésére igen törekedni. Nagyon nyomatékosan hangsúlyozza 
még azt is, hogy az ilyen egyenlősítési követelés miatt némely helyen 
a kerületek számának nagyobb arányú módosítása válnék szükségessé. 
Ezzel szemben pedig az indokolás fontosabbnak tartja azt, hogy az 
egyes kerületekben lehetőleg együtt maradjanak azok az elemek, 
akik a múltban már — az indokolás szavai szerint — „némi poli- 
tikai iskolázottságban részesültek”. Nos, ugyan kell-e erre az érvelésre 
akár csak egyetlen egy cáfoló szót is vesztegetni? Az egész választó- 
jogi törvényhozás, maga ez a javaslat is, a statisztikai adatok egész 
tömegére van felépítve s mikor ez a jámbor statisztika egy alka- 
lommal kellemetlen igazságot rikolt szemébe az indokolás szerkesz- 
tőjének: akkor a statisztika egyszerre megbízhatatlanná és ingataggá 
válik, három év alatt elévül és kiderül még az is, hogy jövendőben 
az élet alakulása majd valamikor el fog térni a statisztika mai ada- 
taitól. Ehhez képest tehát nyíltan megváltja az indokolás, hogy nem 
is igyekszik az egyenlősítési törekvés érdekében az eddigi történelmi 
fejlődésnek és a szerzett jogoknak megbolygatására. Igaz ugyan, hogy 
ennek dacára 38 törvényhatóságban (42%) összesen 62 kerületre 
terjedő módosítást mégis csak csinál a javaslat: ennek azonban ment- 
ségéi e szolgálhat az, hogy ezekből az ide-oda tologatásokból semmi- 
féle kiegyenlítődés nem származik; sőt ellenkezőleg, még csak sza- 
porodnak és halmozódnak azok az aránytalanságok,   azok   a   plurali- 
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tások, amelyek a vármegyei törvényhatóságok kebelében a nyílt sza-    
vazás tortúráival nemcsak támogatják, hanem majdnem mindig biz- 
losítják is a mindenkori kormányok számára a megvásárolható és 
terrorizálható többségeket. 

Budapest a mérlegen 
Különösen megérdemli figyelmünket még az az érvelés is, 

amellyel az indokolás azt igyekszik igazolni, hogy miért kap Buda- 
pest a javaslat szerint jóval kevesebb képviselőt, mint amennyi neki 
akár lakosságának, akár választóinak száma, akár pedig magának a 
fővárosnak gazdasági és kulturális fölénye szerint járna. Az indoko- 
lás szerint nagyon méltánytalan eljárás volna az országgal szemben, 
ha a vidéki kerületek számának apasztásával növelnők meg a fővá- 
rosnak politikai súlyát, mert Budapest mai nagyságát, hatalmas fel- 
lendülését — mondja az indokolás — nemcsak saját magának, de a 
vidéknek is köszönheti; azután pedig a főváros népe a sajtóban, 
népgyűléseken, különféle szervezetekben amúgy is több alkalmat talál 
a közügyekkel való foglalkozásra és így kevésbbé aggályos az, ha 
nagyobb kerületek alkotásával kisebb képviselet jut a számára. 
A magyar kormánynak nem elég az, hogy az ország fővárosában a 
magyarságnak, a vagyonnak, a tudománynak, a művészeteknek, az iro- 
dalomnak, a politikai életnek minden értékes eleme együtt van és 
végezi az egész ország gazdasági és szellemi életének legfontosabb 
funkcióit; nem elég, hogy a lakosságnak 86%-a magyar, 92%-a 
írástudó, hogy ipara és kereskedelme csak úgy, mint szellemi élete, 
óriási méretekben, sok ezerszeresen haladja meg az országos átlago- 
kat: a kormánynak szőnyegen forgó javaslata ezt a nagyvárost s 
annak a közéletben iskolázott lakosságát mindezek dacára aránylag 
kisebb értékű politikai hatáskörrel látja el, mint a 30%-ában magyar 
és 60%-ában analfabéta Kisküküllőmegyének, avagy a 20%-aban 
magyar es 76%-ában analfabéta Szolnokdobokamegyének gyér népes- 
séget. A magyar nemzeti kormány értékbecslése szerint 1988, 80%-ában 
nem magyar és 76%-ában írástudatlan szolnokdobokai választó annyit 
nyom a magyar nemzet politikai mérlegén, mint 5.883 budapesti 
választó. A magyar kormánynak ez esetben nem elegendők a tények, 
nem kutatja a jelenségek okait s aztán így okoskodik: hogy mivel 
a gonosz Budapest a maga nagyszerű életével, gazdagságával, 
műveltségével, nagyobb jogbiztonságával és egyéb szabadságaival ide- 
vonzotta a vidékről és nagyranevelte itt a nemzeti életnek nagy és 
értékes elemeit: hát most fosszuk meg a politikai jogoknak igazságos 
és szükséges   osztályrészétől a fővárost s adjuk   ezt   oda   azoknak a 
 



182           Zigány:  Törvényjavaslat a választókerületek megállapításáról 

végeken fekvő, elaprózott kis kerületecskéknek, amelyek e jogokkal 
úgy sem tudnak élni és ahol e jogok mindenkor a korrupció zsák- 
mányai lesznek. 

Az indokolás elvei és α javaslat pariagrafusai 

Az indokolás   többízben   hangsúlyozza,   hogy a kerületek szét- 
osztása   közben   egyfelől a népességnek és a választóknak   szá- 
mára,   másfelől a kultúrára   és a   gazdasági jólétre   volt a kor- 
mány különös   figyelemmel   és   végül   nem   tévesztette   szem elől az 
eddigi állapotokat   sem.   Ezeket a szempontokat az   indokolás szám- 
szerűen is mérlegeli s aztán egy táblázatba foglalja össze azok ada- 
tait, amelyben (84. lap) kimutatja,   hogy hány   választókerület esnék 
az összes népesség,   az írni-olvasni   tudók   és a választók   számának, 
továbbá a fizetett egyenes   adóknak arányában egy-egy törvényható- 
ságra. Ez a táblázat a legtipikusabban mutatja ennek a törvényjavas- 
latnak és az indokolásnak   hibáit és tökéletlenségeit.  Első sorban az 
adókimutatásból kihagyja a bányaadót, a nyilvános számadásra köte- 
lezett vállalatok adóját, a vasúti szállítás adóját és a jövedelmi pót- 
adót,   holott   ezek közül a vállalati adók és a  vasúti szállítás   adója 
nagyon megbízható jelei annak,   hogy az illető törvényhatóságokban 
a nemzet gazdasági életének olyan fokozottabb és összetettebb műkö- 
dései folynak, amelyek az ottani lakosság állampolgári kapacitásának 
kétségtelen   bizonyítékait nyújtják. Azután pedig az egyes rovatokat 
nem is foglalja együvé, úgy, hogy az egész összeállításból, amint az 
ki van nyomatva,   sem jobbra,   sem   balra   egyáltalában   semmi   sem 
következik. Az egész táblázat tudománytalan,   cinikus   nagyképűség; 
szerkesztőjének   sejtelme   sincs   a tudományos   kutatás  és   bizonyítás 
mathematikai   módszeréről,   hanem   az   igazi   parvenü   esetlenségével 
rosszul próbálta magára aggatni a statisztikának néhány fügefalevelét. 
Ha azonban mi megpróbáljuk a nyersen egymás mellé állított adatok- 
ból a középértékeket kikalkulálni, akkor ilyenforma ellentmondásokra 
akadunk. A táblázat   szerint jutna   Trencsénvármegyénk 5 kerület, a 
javaslat ad neki e helyett 7-et, Zólyom kap 3 helyett 4-et, Beszterce- 
Naszód 2 helyett 3-at,   Brassó 3 helyett   5-öt,  Csíkmegye 2 helyett 
4-et, Kisküküllő 2 helyett 3-at, Kolozsmegye 3 helyett 4-et, Szolnok- 
Doboka 3 helyett 5-öt stb.   és megfordítva,   Bács-Bodrog  vármegye 
kap az indokolás   adatai   szerint   neki járó 17 kerület   helyett 12-t, 
Pestmegye 25 helyett 22-t, Budapest 39 helyett 22-t és így tovább, 
majdnem kivétel nélkül mindig a nemzetiségi, kultúrátlan és szegény 
törvényhatóságok   kapnak az indokolás  szerint is méltányos aránynál 
nagyobb képviseletet,   a magyar, a kultúrás és jómódú   törvényható- 
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ságok pedig kelleténél kisebb képviseletet. Nyilvánvaló, hogy az indo-  
kolás és a javaslat súlyosan ellentmondanak egymásnak. Az indoko- 
lás nekirugaszkodik egy-egy kis lendületnek, de mindhiába, mert a 
§-okban a javaslat készítőjének az a fölfogása jut uralomra, hogy 
mennél műveltebb és gazdagabb valamely vidék, annál könnyebben 
lehet megnyerni a haladó eszméknek és a demokratikus fejlődésnek; 
eszerint tehát, aki a haladásnak és a demokráciának ellensége, az leg- 
jobban eléri a maga hátranéző céljait, ha a jómódú és művelt vidé- 
kek politikai erejét visszaszorítja, a műveletlen és szegény vidékekét 
pedig megduzzasztja. Egybeesik ezzel a felfogással a magyar politikai 
életnek az a tapasztalása, hogy a magyar vidékeken volt mindenkor 
legerősebb az ellenzéki szellem. Csakis ezek a meggondolások magya- 
rázzák meg a javaslaton végighúzódó ama törekvést, hogy — az 
indokolás kendőző ágálása dacára — ahol csak lehetett, ellene dol- 
gozott a magyarság, a vagyon és a kultúra politikai érvényesülésének. 

Magyarság, kultúra, vagyon 
Előrebocsátjuk azt a mi sokszor hangoztatott politikai axiómán- 

kat, hogy a választójog terén az általánosságnak és egyenlőségnek 
bármilyen megzavarása — és így természetesen a vagyoni, az értel- 
miségi, avagy épen a nemzetiségi cenzusnak mindenféle alkalmazása 
és kedvezményezése is — mindig antidemokratikus törekvés, amely 
ellensége minden haladásnak, minden fejlődésnek. Amikor tehát fen- 
tebbi bírálatunkban kimutattuk a törvényjavaslat intézkedéseinek azo- 
kat a hibáit és bűneit, amelyeket a magyarság, a gazdaság és a 
műveltség ellen az egész vonalon elkövetett: azzal mi korántsem 
akartunk állástfoglalni azon felfogás mellett, hogy a magyarság, a 
vagyon, avagy a kultúra valamilyen pluralitást, valamilyen kiváltságos 
előjogokat kapjon a választójog terén. Ellenkezőleg, a haladásnak és 
a demokráciának nevében tiltakozni akarunk a javaslat azon törek- 
vése ellen, hogy a kimutatott egyenlőtlenségekkel és fonákságokkal 
előjogot, pluralitást nyújtson a nem magyar nemzetiségeknek, a tudat- 
lanságnak és a tömegnyomornak. Mert bizony mi is elmondhatjuk 
immár, Tisza István minapi humoros sóhajkáját, hogy Welche Wendung 
durch Gottes Fügung! Íme, kiderül végre, hogy a magyarságnak és 
az intelligenciának vezető szerepét nem a demokratikus, hanem a 
reakciós választójog veszélyezteti s a táborok régi hadállásai is telje- 
sen megváltoznak. Amióta az üres jelszavak ködös levegőjéből a 
realpolitika szilárd talajára lépett a nemzeti munkapárt, azóta meg- 
cserélődtek a mi szerepeink. Hajdanában, a magyar nemzeti jelszavak- 
ról és a kultúra iránti szeretettől  csöpögő kortesbeszédekkel szemben 
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védelmeznünk kellett a nem magyar nemzetiségeknek s a vagyonból 
és kultúrából kitagadott tömegeknek politikai érdekeit: most pedig, 
amikor cselekvésre kerül a sor, a kultúrának, a vagyonnak és a 
magyarságnak politikai hátraszorítása ellen kell szavunkat felemelnünk 
azokkal szemben, akik ezekért való rajongásuk hazug frázisaival házal- 
ták végig az országot az általános választások idején. 

Tudjuk, hogy a jóhiszemű aggódók körében nagyon el van 
terjedve az a tiszteletreméltó hajlandóság, hogy az állam magyar 
nemzeti voltának, a vagyoni függetlenségnek és a szellemi műveltség- 
nek fokozottabb biztosításáról gondoskodjék a választójogi reform; sőt 
megengedjük, hogy a mérsékelt haladás hívei nem minden alap nél- 
kül hivatkoznak legalább átmenetileg e tekintetben bizonyos korláto- 
zásokra. Ennek a jóhiszemű, konzervatív felfogásnak felvilágosítására 
összeállítottuk az alábbi táblázatban a törvényhatóságoknak olyan 
kerületi beosztását, amelyben a magyarul beszélők s az írástudók 
számának és a főbb egyenes adóknak kombinációjával megállapítottuk 
azt, hogy a magyarságnak, a vagyonnak és a kultúrának számba- 
vételével hány választókerület jutna egy-egy törvényhatóságra. Számí- 
tásainkban azt az eljárási módot követtük, amelyet a Huszadik Század 
1911. októberi számában Dr. Mandel Zoltán: Kísérlet a választó- 
jogi probléma megoldására c. cikkében dolgozott ki. T. i. a magyarul 
beszélők országos összegét elosztottuk 435-tel, azaz az összes kerületek 
számával s így megkaptuk, hogy egy-egy normálkerületben 27.564 
magyarul beszélő lélek él. Az egyes törvényhatóságok magyarul beszélő 
lakosainak összegeit ezzel a számmal elosztván, megkaptuk az illető 
törvényhatóságra vonatkozólag a magyarság koefficiensét. Ugyanígy 
számítottuk ki az írástudók és az egyenes adók koefficienseit s a három 
koefficiens középszáma mutatja meg, hány kerület jutna így egy-egy 
törvényhatóságra. Az adóadatokat változatlanul átvettük Mandel 
Zoltánnak most idézett cikkéből; ezekben tehát együtt vannak az I.—IV. 
oszt. kereseti adók s a ház- és a földadók. (1. a 185—187. lapokat.) 
Ε táblázat adatai szerint a városi törvényhatóságokra a javas- 
latban tervezett 66 kerület helyett 93 kerület jutna, a megyei tör- 
vényhatóságokra pedig 369 helyett csak 342 maradna. Kiderül 
azonban e táblázatból, hogy a törvényjavaslat, saját indokolásával 
ellentétben, nemcsak a városi és megyei kerületek közt tesz ilyen 
igazságtalan osztályt, hanem folytatja ezt az igazságtalanságot a 
saját indokolásával ellentétben, az egész vonalon végig. Nevezetesen, 
a tört számokat egészen figyelmen kívül hagyva, megállapíthatjuk, 
hogy a javaslat kelleténél mennyivel több kerületet juttat a követ- 
kező törvényhatóságoknak: (1. a 188. oldalon.) 
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A javaslat és az igazság. 
Ezek az adatok is csak azt igazolják, hogy a törvényjavaslat 

a magyarságnak, a kultúrának és a vagyonnak rendszeres és terv- 
szerű háttérbe szorítására szolgál. Hogy különben a kormánynak és 
a munkapártnak ezekkel a jelszavakkal űzött rosszhiszemű eljárásait 
megvilágítsuk, az alábbi táblázatban összefoglaltuk és szembeállítottuk 
egymással azokat a magyar és nemzetiségi kerületek-számait, amelyek 
egyfelől a tárgyalás alatti törvényjavaslat tudománytalanul összehányt 
önkényes kerület-beosztása alapján, másfelől a magyarság, a vagyon 
és a kultúra sokat hangoztatott elveinek becsületes és következetes 
alkalmazásával kerülnének ki egy új választásból. A kerületek magyar 
és nem magyar nemzetiségű jellegét annak a föltevésnek az alapján 
állapítottuk meg, hogy a törvényhatóságok keretén belül az egyes 
kerületek minden arithmetikai és geometriai csalafintaság nélkül 
állapíttatnak meg és ebben az esetben így alakulnának a kérdéses 
adatok: 
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Íme, így fest a valóság és a javaslat ellentéte.   Ez   a    minden 
igazságon, minden elven kíméletlenül keresztül gázoló javaslat pro- 
dukál összesen 112 nemzetiségi kerületet; ellenben a kultúrának, a 
vagyonnak és a magyarságnak elfogulatlan honorálása után csak 84 
nemzetiségi kerülete lenne az országnak. 

Mi ugyan újra és újra ismételjük régi intranzigens álláspon- 
tunkat, hogy t. i. az általánosságtól és egyenlőségtől bármilyen 
irányban történjék is eltérés: ez végeredményében mindig csak kárával 
jár a demokráciának és a haladásnak. Épen ezért nem is a magunk 
álláspontja mellett érvelünk itt, hanem csupán arra akarunk rámu- 
mutatni, hogy a kormánynak ez a javaslata, az indokolás minden 
félrevezető nyilatkozata dacára, egyenesen a magyarság, a vagyon és 
a kultúra ellen dolgozik s nyíltan pluralitásokat biztosít a nem 
magyar nemzetiségieknek, a műveletlenségnek és a tömegnyomornak. 

A javaslat célja 
Ezt ugyan igazában csak kitalálni lehet: a kérdés azonban 

nem tartozik a nehezebb rejtvények közé. Csupán csak a munka- 
párti nyilatkozatoknak nem szabad hitelt adnunk, hanem meg kell 
emlékeznünk e pártnak természetrajzáról. A választójogi törvény és 
ez a kerületi beosztás-tervezet is úgy, mint a pártnak egész élete, 
minden törvényhozási és kormányzati cselekedete, azt az egyetlenegy 
célt szolgálja, hogy a párt együtt maradjon, uralkodjék és tagjait a 
csatlósokkal és az élősködőkkel együtt, mennél bőségesebben táplálhassa. 
Ebben a szőnyegen forgó esetben a mandátum-koncok biztosításával 
szolgálja ezeket az önző pártérdekeket, 
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A gyanútlan és álmatag magyar közéletbe egyszerre szinte máról 
holnapra deus ex machina-ként esett le a nemzetiségi kérdés a maga 
egész félelmetességében. Mi történt? Legszebb álmaiban és ábránd- 
jaiban, legtiszteletreméltóbb dogmáiban zavarták meg hirtelen. 
Jöttek a horvátok és oly egyezményt tudtak a maguk számára kiküz- 
deni, amely letarolt és letiport egy csomót azokból az érzelmekből 
és eszmékből, amelyekből a magyar közélet évtizedek óta táplál- 
kozott. Azután megjelent a román paktum és a román kérdés. Az 
a román kérdés, amely eddig Magyarországon tisztán rendőrileg és 
szolgabíróilag kezeltetett, mint zavarosban halászni akaró — ez volt 
a hivatalos doktrína — embereknek okvetetlenkedése és íme, máról 
holnapra a soviniszta magyar közvélemény azt hallja, hogy a kormány 
tárgyalásokat folytat egy testülettel, amelyet húsz év előtt szinte 
rendőrileg vertek szét. Szóval bekövetkezett a szolgabírói politikának 
ugyanaz a csődje, amellyel Magyarországon már többször találkoztunk. 
Emlékezünk rá valamennyien, hogy amikor a szocializmus először 
bontotta ki zászlóját, vele szemben ugyanaz a megnemértés, ugyanaz 
az türelmetlenség, ugyanaz a erőszak és eltiprás politikája érvényesült. 
Hivatalos körök nem akartak róla tudni semmit, hatalmi szóval 
jelentették ki: szocializmus nincs, említés róla ne történjék. Es mégis 
mit látunk? Hogy üldözötten, eltiportan, földalatti utakon, de a 
szocializmus évről-évre erősbbödött és az utolsó tíz évben megtör- 
tént az, amit a szocializmus parlamenti recepciójának nevez- 
hetnénk. Mert a lényeg nem abban áll, hogy ülnek-e ma már a 
képviselőházban szocialisták: a lényeg abban áll, hogy a magyar 
politika minden faktora, a legkonzervatívebb történelmi pártok is 
kénytelen-kelletlen elismerték, hogy a szocializmust be kell fogadni 
a magyar alkotmányba, hogy befogadása nélkül előrehaladás nincs 
és hogy nincsen a magyar közéletnek egy olyan kérdése sem, amelyet 
megvitatni vagy megoldani lehetne az ország szocialista szervezeteinek 
bevonása és közreműködése nélkül. Vagy tíz évvel később ezen 
fejlődés, a szocializmus eljövetele után egy másik, nemkevésbbé nagy 
horderejű   eseménynek   vagyunk   a   tanúi   és   ez   a    nemzetiségek 
 

* Ez a cikk  sztenogramm  után készült  kivonata   annak   a beszédnek, 
amelyet szerző január hó 31-én a Galilei kör meghívására a régi országházban 
tartott. A kevésbbé fontos részleteket és személyi vonatkozásokat elhagytuk, 
ellenben az előadás hangján és formáján alig változtattunk,   mely   elsősorban 
az egyetemi ifjúságot akarja e kérdésben felvilágosítani. 
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eljövetele Magyarországon. Egészen úgy, mint a szocializmus 
terén, itt is rendőri üldözések, földalatti munka, egy sereg injúria 
és erőszak eltűrése után: íme a nemzetiségi kérdés egyelőre 
még csak korlátolt formájában — mint román kérdés — megje- 
lenik a politikai élei arénájában és megoldást követel magának. 
Bekövetkezik kikerülhetetlenül a nemzetiségek parlamenti 
recepciójának szüksége Magyarországon, a nemzetiségi kérdés 
ante portas van és a Hieronymi által húsz év előtt rendőrileg felosz- 
latott román nemzeti komité, mint egyenrangú fél tárgyal a kormány- 
nyal a nemzetiségi béke helyreállításának föltételeiről. Bizony ezek 
nagy, óriási hatalmi eltolódások és nem csoda, ha a tájékozatlan, a 
félrevezetett, az alvó magyar közvélemény ebben hazafias érzelmeinek 
megsértését látja. De a haladás minden barátjának tisztában kell 
lennie azzal, hogy ezek a látszólag félelmetes jelenségek valójában 
a haladás irányában működnek és hogy ugyanazzal a megértéssel, 
ugyanazzal az optimizmussal, ugyanazzal a rokonszenvvel kell nézni 
minden progresszív embernek a nemzetiségek eljövetelét, mint ahogy 
a munkásosztály, a szocializmus eljövetelét szemlélte. Mert minden 
mozgalom, amely évről-évre, óráról-órára fejlődve magának elismerést 
tud kiküzdeni és részt tud követelni egy ország alkotmányos éle- 
téből: minden ilyen mozgalom, mint a szocializmus esetében is láttuk, 
nem lehet néhány demagóg-exisztencia munkája, hanem komoly, nagy 
tömegszükségleteknek felel meg, melyek a társadalom általános fejlő- 
dését is előmozdítják. Hogy tehát mindazt, ami Magyarországon 
történt és mindazt, ami történni fog, megértsük, ahhoz elsősorban az 
szükséges, hogy tisztában legyünk a nemzetiségi mozgalom mibenlé- 
tével: honnan ered, hová tendál, mik a céljai és mik a törekvései? 
S mint minden kérdésben, itt is arra kell törekedni, hogy fölemel- 
kedjünk a helyi szempontok kicsinyességén és lerázzuk magunkról a 
közelség illúziójának veszedelmes tévedéseit. Ezt az egész mozgalmat 
bele kell illesztenünk a társadalmi fejlődés egyetemes egységébe. És 
tényleg azt látjuk, hogy alig van ország Európában, hol a nemzetiségi 
kérdés a maga megoldást követelő súlyával ne jelentkezett volna a 
történelem különböző időpontjaiban. Lehetetlen itt ennek az egyetemes 
emberi jelenségnek egész fejlődését feltárni. Csak azt akarnám hang- 
súlyozni, hogy tévednek azok, akik a nemzetiségi kérdésben, 
min t  e l ső so rban  lényeges t ,  az  á l l amalko tás i  t endenc iá t  
látják. A nemzetiségi kérdés gyakran komplikálódik egy oly törek- 
véssel, mely régi államkapcsolatok megbontására és újak létesítésére 
irányul, de igen gyakran és az esetek többségében a nemzetiségi 
kérdés mögött nem államalkotási törekvések rejlenek, hanem a nagy 
néptömegek bizonyos társadalmi követelményei. Nem mondhatnám el 
plasztikusabban., hogy mi történik voltaképen a nemzetiségi kérdés- 
ben, mint úgy, ha idézem a nagy belga gondolkodónak, Laveleyenek 
megállapítását, aki már akkor, midőn Európában a legteljesebb vak- 
ságban voltak a nemzetiségi kérdést illetőleg úgy a politikusok, mint 
az elméleti kutatók, már akkor a nemzetiségi mozgalmak kezdetén 
tiszta világossággal meglátta, hogy a nemzetiségi kérdés lényege 
nem   valami   közjogi   fantomok   után való nyargalászás, hanem hogy 
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annak  gyökerei   magukban  a  nép széles  köreinek életbevágó  törek-    
veséiben gyökereznek. Laveleye azt mondta: 

„Oly tartományban, amelyben elállatiasodott emberek laknak, 
alapítsatok iskolákat, állítsatok egy vasútat és tűrjetek meg egy 
nyomdát. Húsz évvel később a nemzetiségi érzület megszületett, két 
generáció után explodál, ha össze akarják szorítani. Így születik meg 
a nemzetiségi kérdés magából a civilizáció természetéből.” Ezt úgy 
kell érteni, hogy a középkori világ, a régi rendi előjogoknak, a 
röghöz kötött jobbágyságnak a világa ezt a nemzetiségi kérdést nem 
ismerhette; az emberek küzdöttek és talán borzalmasabban harcoltak 
mint ma, a legkülönbözőbb érdekekért, elsősorban osztályérdekekért, 
privilégiumaikért, aztán vallási meggyőződésükért, de a középkori 
világ a nemzetiségi harcoknak semmilyen formáját nem ismerte. A nem- 
zetiségi kérdés egyidejű az újkori államalakulásokkal és azt jelenti, 
hogy azok a széles jobbágy tömegek, melyek évszázadokon keresztül 
a röghözkötöttség kábult álmát aludtak, egyszerre öntudatra ébredtek. 
Öntudatra ébredtek épen a modern kornak szelleméből, a vasútakból, 
a könyvnyomtatásból, az általános tankötelezettségből, a telefonból, 
s mindazokból a technikai és közgazdasági vívmányokból, melyekre 
elsősorban gondolunk akkor, midőn a modern életről beszélünk. 
Egyszerre a nyelvi kérdés egy óriási jelentőségű  szociális 
problémává vált. A paraszt kibontakozott a régi hűbéruraság és 
a régi naturálgazdaságnak szűk köréből, piaci termelővé lett, szabad 
emberré, állampolgárrá, jogok alanyává, állampolgári kötelességek 
teljesítőjévé. Az úriszék és a robot: a középkori embernek jóformán 
ebben merült ki egész közélete. Az újkorral, a modern demokráciával, 
a nemzeti államokkal egy új helyzet állt elő; a piacra termelés, a 
nagy, az egész nemzetet felölelő gazdaság, mely egyre inkább világ- 
gazdasággá, világkereskedelemmé kezd szélesülni és akkor, amikor ez 
a folyamat végbemegy, a nemzeti egységnek hite kezdi hevíteni a 
tömegeket. A francia forradalomból a népszuverenitás születik meg 
és annak logikai folytatásaként mindazokban az országokban, melyekben 
különböző nyelvű embercsoportok élnek, felmerül nemcsak a nemzeti 
állam felépítésére való törekvésnek a gondolata, hanem egyszersmind 
a nemzetiségi különállásnak a törekvése is. Ugyanis a széles nép- 
tömegek, amelyek most először lépnek be a modern gazdaságba és 
a jogéletbe, egyszerre észreveszik azokat a nagy érdekeket, amelyek 
nyelvükhöz fűződnek. Ezekre falusi néptömegekre nézve egy olyan 
államrend, oly közigazgatás, oly népoktatás, mely a nép széles töme- 
geinek anyanyelvéről nem akar tudni, mely azt nem ismeri vagy 
üldözi: gyűlöletessé és elviselhetetlenné válik. Talán egy argumentum 
ad hominem-mel tudom leggyorsabban megvilágítani azt a lélektani 
kényszerhelyzetet, melyből a nemzetiségi kérdés megszületett. Gon- 
doljuk el, hogy ránk, középiskolát és egyetemet végzett emberekre, 
akik idegen nyelveket tanulunk, úgy, ahogy beszélünk, akik idegen 
könyveket olvasunk, külföldön járunk és idegennyelvű leveleket is 
tudunk írni, hogy tehát a társadalomnak úgynevezett legműveltebb 
rétegeire egy szép napon olyan uralom nehezednék rá, mely a leg- 
teljesebb jogegyenlőség, a legteljesebb demokrácia álláspontján állna, 
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de amely anyanyelvünkről tudni nem akarna; mely azt mondaná, hogy 
a bíróság, a közigazgatás előtt beszéljünk franciául vagy angolul, 
védelmezzük meg franciául vagy angolul életérdekeinket, jogainkat 
és becsületünket; ugyebár ezt a rendszert egy szörnyű elnyomás 
rendszerének éreznénk és csakhamar arra a meggyőződésre jutnánk, 
hogy ránknézve a jogtalanság állapota kezdődött el. Ha ezt meg- 
gondolják, rögtön átláthatják azon formulák helytelenségét, melyek a 
nemzetiségi kérdésben egyebet nem látnak, mint a demokráciának és 
a kultúrának a kérdését. 

Ez bizonyos fokig így is van. Magam is meg vagyok róla 
győződve, hogy a nemzetiségi kérdés megoldását az igazi demokrácia 
és a széles népkultúra jegyében kell keresni, de maga ez a demo- 
krácia és ez a kultúra célhoz csak akkor vezethet, ha igazi demokrácia 
és  igazi  kul túra ,  vagyis  o lyan demokrácia ,  o lyan kul túra ,  
amely a széles néptömegek anyanyelvén van felépítve és 
szervezve. Ezt is egy példával akarom illusztrálni. Egy szélsőséges 
esetet akarok itten felállítani, amilyenek jó hasznot hajtanak olykor 
a tudományban, mert épen a maguk képtelen szertelenségükkel képesek 
egy szituációt megvilágítani. Képzeljék el, hogy máról-holnapra valami 
világkatasztrófa folytán Anglia meghódítaná Magyarországot. Tudjuk 
jól, az angol demokrácia és az angol kultúra ma a legelső demo- 
kráciája és legelső kultúrája a világnak. S íme Anglia berendezkednék 
Magyarországon és adna nekünk teljes demokráciát és teljes kultúrát, 
úgy ahogy azt Anglia népei mindenütt élvezik. Képzeljék el, hogy 
máról-holnapra a bihariak szelleme helyett London és Cambridge 
4 szelleme költöznék Magyarországba; képzeljék el, hogy máról-holnapra 
minden basáskodó szolgabírónak és községi jegyzőnek vége volna 
Magyarországon; képzeljék el, hogy a legkitűnőbb iskolázás rend- 
szere válna úrrá, a legpompásabb népfürdők és népmúzeumok léte- 
sülnének, szóval, hogy a demokrácia és a kultúra teljességét, legalább 
is a legnagyobb fokát annak, ameddig ma az emberiség eljutott, 
élveznénk Magyarországon. Mindezt megkapná Magyarország, egynek 
a kivételével és ez az, hogy ez a kultúra, ez a közigazgatás, ez a 
bíráskodás angol nyelvű volna és Anglia azt követelné meg a magyar 
nép széles rétegeitől, hogy angolul védje meg jogát, angolul keresse 
a kultúrát. Csak meg kell gondolni ezt a helyzetet és rögtön nyil- 
vánvalóvá fog válni, hogy hiába a demokráciának minden igazságos- 
sága és a kultúra minden ragyogása, ez a helyzet előbb-utóbb 
forradalmi hangulatba kergetné bele Magyarországot. De nem kell az 
utópiák terén maradnunk, gondolják meg, hogy épen ez volt, mutatis 
mutandis, angol helyett németre gondolva, II. József kísérlete Magyar- 
országon. Nem lehet kétség, hogy II. József a régi magyar nemesi 
osztályuralommal szemben a kormányzatnak, az igazságszolgáltatásnak, 
a közoktatásnak egy bámulatosán fejlett és eszményi formáját akarta 
az országban meghonosítani, azzal az egy különbséggel, hogy egy 
németnyelvű kultúrát és egy németnyelvű demokráciát akart hozzánk 
erőszakkal átplántálni. És mi lett ennek a következménye? Az, hogy 
dacára minden demokráciának és kultúrának, nemcsak a nemesség, 
hanem a magyar   nép   széles   tömege is felágaskodott   ezen   idegen- 
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nyelvű uralom ellen és úgy   érezte, hogy még az a régi  anyanyelvű   
jogtalanság is számára egy tűrhetőbb együttélést jelent, mint a nyugati 
eszméknek idegennyelvű kényszeralkalmazása. 

Ezekre az analógiákra gondoljanak, hogy megértsék azt a szi- 
tuációt, amelyben ennek az országnak nemzetiségi fele él. Képzeljék 
el, hogy oly vidékeken, hol a magyar városi kultúrától távol, minden 
magyar nyelvű érintkezéstől messze élnek egyszerű parasztok, elma- 
radott lelkiállapotban, tudás nélkül, az analfabetizmusnak sötétségé- 
ben: mit kell ezeknek a néptömegeknek érezni, amikor mi is, úgy- 
nevezett művelt emberek, egyszerre jogtalanoknak éreznők magunkat, 
ha velünk szemben a világ legfejlettebb angol demokráciáját akarnák 
angol nyelven forszírozni. Mit érezhetnek a széles nemzetiségi nép- 
tömegek akkor, amikor életük és vagyonuk sorsa egy idegen nyelvű 
uralom kezébe van letéve, mely nem igazságos angol uralom, hanem 
a művelt világnak legdepraváltabb és legkorruptabb osztályuralma. 
Elképzelhetik, hogy itt nemcsak azokról az irtózatos sérelmekről van 
szó, amelyeket ennek az országnak egész népe, fajra és nemzetiségre 
való különbség nélkül, elszenved, hanem igenis a nemzetiségi 
kérdésben létezik egy sérelmi plusz és ez a sérelmi plusz 
alkotja épen a nemzetiségi kérdést. Ez a sérelmi plusz pedig 
abban áll, hogy ez az igazságtalan, ez a terrorizáló osztály- és klikk- 
uralom, mely, mondom, csakugyan ránehezedik az egész magyar népre 
is, súlyosabbá és elviselhetetlenebbé válik az által, hogy párosítva 
van még az osztálygőgön felül a faji gőggel és az igazságtalanság és 
a terrorizmus rendszere súlyosbítva van a nyelvi megnemértéssel. 
Ez a sérelmi plusz az, amely a nemzetiségi kérdést annyira 
elmérgesíti, amely miatt a nemzetiségi kérdés explodál, ha össze 
akarják szorítani. Nemcsak nálunk, hiszen még jó órában legyen 
mondva, a magyar nemzetiségi kérdés eddigelé talán a nyugatiaknál 
békésebb formában ment végbe, legalább is nem ismertük a nemze- 
tiségi kérdésnek azokat a borzalmait, amelyeket a világ első kultur- 
nemzete, az angol, tapasztalhatott a saját testén, mikor Írországnak 
rémítő parasztforradalmai és anarchista merényletei a legveszedelme- 
sebb pusztításokat idézték elő. Világos, nem egy speciálisan magyar 
problémával állunk itt szemben, hanem egy világproblémával. Min- 
denütt a világon, álljanak egymással szemben akár angolok és kelták, 
akár németek és lengyelek, akár németek és dánok, akár oroszok és 
lengyelek, akár pedig a török feudalizmus igyekezzék beolvasztani a 
balkán keresztény népeit, szóval, ahol egy uralkodó osztály a maga 
osztály uralmán felül még a faji és nyelvi elnyomás rendszerét is alkal- 
mazza, abban az értelemben, hogy nem akarja tekintetbe venni az 
ottan lakó népesség nyelvi szükségleteit, saját autochton kultúráját: 
mindenütt a világon, mondom, ahol ezt a politikát megkísérelték és 
igen sok helyen kísérelték meg, mindenütt, kivétel nélkül, a nem- 
zetiségi kérdés egyre inkább a forradalmi konvulziók álla-  
potába jutott. Valóban egy természeti törvénnyel állunk itt szem- 
ben és bátran kijelenthetem, hogy mindenütt a világon, ahol a kény- 
szerasszimilációnak ezt a rendszerét megkísérelték, ahol a nyelvi 
kisebbségek jogait elnyomva, mesterségesen rájuk akarták erőszakolni 
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egy nem létező nyelvi egységnek a fikcióját: mindezekben az orszá- 
gokban, kivétel nélkül, a nemzetiségi kérdés lázas és gyulladásos 
állapotba jutott. És bár a nemzetiségi kérdés megoldása igen sok 
formát öltött, mert hiszen nyilvánvaló, hogy egészen más lesz a nem- 
zetiségi kérdés megoldása ott, ahol az a nemzetiségi kérdés régi 
államalakulási tradíciókkal van összekötve; egészen más lesz ott, ahol 
ötmillió lengyel, vagy ahol csak kétszázezer dán ember él együtt, 
szóval a történelmi múlt, a kulturális helyzet, a hatalmi erőknek vál- 
tozásai szerint: mégis a nemzetiségi kérdés ezen kaleidoszkópikus 
változatossága közepette is fellelhető oly eljárás, mely nélkül sehol a 
világon nemzetiségi békét, a különböző nemzetiségek között koope- 
rációt létesíteni nem sikerült és ez az a megoldás, melyet mini- 
mális nemzetiségi programmnak neveztem el. Azért minimá- 
lisnak, mert csakugyan azt a minimumot tartalmazza, melyet a külön- 
böző zavaró vagy esetleges jelenségek eliminálása után, mint közöst 
véltem e kérdésben feltalálni. Ez a közös minimális programm olyan 
egyszerű, olyan világos, hogy valóban államférfiúnak kell lenni ahhoz, 
hogy az ember ezt meg ne értse. Ez a minimális nemzetiségi programm 
azt mondja: jó iskolát, jó közigazgatást, jó bíráskodást kell biztosí- 
tani a népnek, nyelvre és fajra való különbség nélkül; jó iskola, 
jó  közigazgatás  és  jó  bíráskodás  pedig  csak az  lehet ,  amely 
a széles néptömegeknek eme szükségleteit  anyanyelvén elé- 
gíti ki. Alapvető lelki és társadalmi törekvésekről van itten szó és 
nincs az a politikai csalafintaság, amely ezen egyszerű lelki, linguisz- 
tikai és erkölcsi tények elhanyagolásával tudna rendet teremteni a 
nemzetiségi kérdésben. Ebből a minimális nemzetiségi programmból 
logikailag következik — ami különben nem is nemzetiségi követelés, 
hanem a lelkiismereti szabadságnak a kérdése, a meggyőződés, a gon- 
dolat- és vallásszabadságnak korroláriuma — hogy az államnak nincs 
joga senkitől sem számonkérni, hogy milyen belső kultúrában akar 
üdvözülni, hogy az államnak nincs joga senkire ráerőszakolni akarni 
bárminő világnézetet, hogy minden embernek megvan a maga termé- 
szetétől adott joga arra nézve, hogy az ő lelki értékeit, legyen az 
művészet, irodalom, vallás vagy filozófia, szóval mindaz, amit nem- 
zeti kultúrának nevezünk, a saját meggyőződése szerint, a saját hagyo- 
mányai szerint, a saját tetszése szerint, a saját eszménye szerint ala- 
kítsa. Ebben a két koncepcióban és ennek a két koncepciónak a 
keresztülvitelében az egész vonalon, benne van a világ minden nem- 
zetiségi kérdésének a megoldása. Enélkül azonban csak kölcsönös 
becsapások lehetnek, megoldást nem találunk. 

Ha most már ezen megállapítások fényében keressük a kive- 
zető utat a mai helyzetből, akkor mit látunk? Nyilvánvaló, hogy a 
nemzetiségi kérdést ma a közéletben uralkodó sem az egyik, sem 
a másik politikái felfogás irányában megoldani nem lehet. Egyelőre 
csak az történt, hogy máról-holnapra a kormány fölfedezte az ő 
nemzetiség-barát érzületét. A legnagyobb meglepetésre ugyanaz a 
kormány, amely éveken át sajtójában a legtúlzóbb soviniszta dema- 
gógiát űzte, máról-holnapra fölfedezte az ő, a nemzetiségiek iránt 
rokonszenvező   szívét.   És   még   furcsább   a dologban az, hogy ez a 
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soviniszta nacionalista kormány, amelynek kultuszminisztere csak pár 
hónappal ezelőtt is részt vett egy nemzetiségellenes hurráh egyesü- 
letnek alkotásában, a nemzetiségi kérdésben épen csak a román 
kérdést vette észre, holott az ország nemzetiségi fele nemcsak romá- 
nokból áll, hanem tótokból, szerbekből, ruthénekből, németekből és 
több kisebb-nagyobb nemzetiségből. Ezekről a kormány nem akar 
tudni semmitsem, ő egyszerűen csak a románokkal akar kibékülni és 
ugyanakkor kiküldi csendőreit és vizsgálóbíráit, hogy egy nyilván- 
valóan felfújt, egy nyilvánvalóan a papi oligarchia visszaéléseit takaró 
nemzetiségi pörben, a ruthén kérdésben, szerencsétlen analfabéta 
parasztokat az őrületbe és a tömlöcbe kergessen. Furcsa módja ez a 
nemzetiségi kérdés megoldásának! Egyáltalában a miniszterelnök úr 
ebben a kérdésben nem úgy jár el, mint egy jogállamnak az első 
hivatalnoka, hanem mint valami középkori feudális trónkövetelő, aki 
kiválasztja a magyar közéletnek egyik csoportját és azzal egy magán- 
jellegű, magántermészetű paktumot köt. Meg is van rá az oka, hogy 
miért. Nyilvánvaló, bárhogy tagadják is, ezt a békebarát politikát a 
románokkal szemben azért alkalmazzák, mert ennek a kérdésnek egy 
nagy külpolitikai bonyodalma van. A presztízsében megingott Osztrák- 
Magyar monarchiának szüksége van Románia fegyverbarátságára és 
ezt a fegyverbarátságot máskép biztosítani nem tudja, mint úgy, hogy 
eleget tesz azoknak a követeléseknek, amelyeket a kormánynak 
Bukarestből és Bécsből diktálnak. Ez a román kérdés aktualitásának 
egyik oka, a másik egy mandátum-biztosítási ügyletben áll és azt 
jelenti, hogy ez a kormány antidemokratikus, a szabadságjogokat 
letipró, a korrupciót nagyranevelő rendszerével elidegenítette magától 
az egész magyarságot; ez a kormány tisztában van azzal, hogy az ő 
ügye az ország magyar népe előtt tökéletesen elveszett és azért a 
választások közeledtével paktumot akar kötni, nem a nemzetiségi 
kérdés megoldására, hanem a munkapárti mandátumok biz- 
tosítására. Nem csoda, ha a magyar közvélemény ezeket a tárgya- 
lásokat idegességgel és türelmetlenséggel nézi. És pedig nemcsak a 
soviniszta közvélemény, de a progresszív magyarság is. Hisz a kor- 
mány tárgyalásait nem a demokrácia és a kultúra gondolata vezeti, 
mely a nemzetiségi kérdést a nemzetiségi jogegyenlőség alapján kívánja 
megoldani. Ez a kormány épen a magyarságot, az országnak legfej- 
lettebb, legérettebb demokráciáját köti békóba, jogait megnyirbálja, 
sajtószabadságát elkobozza, esküdtszékét tönkreteszi, egy mesterséges 
magyar és városellenes választási törvénnyel akarja kinullázni az 
ország magyar közvéleményét és így akar nemzetiségi békét kötni. 
Ámde a nemzetiségi béke csakis az ország egész demokratikus köz- 
véleményének hozzájárulásával és spontán együttműködésével köthető 
meg és nem oldja meg, sőt elmérgesíti a nemzetiségi kérdést az, aki 
egyik kezével engedményeket ad mandátumüzletei szempontjából, 
viszont a másik kezével megakasztja, letöri, bilincsekbe veri az ország 
legrégibb és legerősebb demokráciáját. Nem, ez a politika nem a 
jogegyenlőség politikája. Ez a politika a divide et impera politikája, 
ez az a régi átkos politika, amely az ország egyik részét ráuszítja 
a másik részre. 
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Ha   így   a   kormány   nemzetiségi   politikáját   rosszhiszeműnek, 

csupán taktikai előnyöket hajszolónak, mandátum-üzérkedésnek kell 
neveznem: úgy a másik oldalon ép oly kevésbbé csinálok titkot 
belőle, hogy az a politika, amelyet az ellenzék e kérdésben elfoglal, 
ép oly kevésssé vezethet célhoz, hogy ez a politika egy át nem 
gondolt politika. A történelmi pártoknak logikus nemzetiségi 
programmjuk nincs és egyrészt egy szó-demokrácia bizonytalan frázis 
virágai és formulái között igyekeznek a kérdést megoldani, másrészt 
pedig mindig visszaesnek a türelmetlen sovinizmusnak szellemébe. 
Nem volna csoda tehát, hogy ha az ellenzék türelmetlen sovinizmusa és a 
kormány ravasz engedményei között kell választania: a románság a 
„jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok” politikáját követné. Mert 
értsük meg a helyzetet! Azt szokták mondani, hogy a román tár- 
gyalók mögött nincsen nép. Ezt a felfogást én egyáltalában nem 
osztom: a román komité ma a román nép egyedüli  szerve- 
zete az országban. Ezzel szemben épen a magyar progresszív 
részről azt mondották, hogy a román komité nem képviselheti a 
román népet azért, mert a román komité soraiban nincsenek román 
parasztok, hanem ottan ügyédek, orvosok, földbirtokosok, bankigaz- 
gatók, papok ülnek. De ez nem argumentáció, mert leszámítva a 
szociáldemokrata pártot (ámbár itt is a sajtóbeli és hivatalnoki elem 
egyre inkább túlsúlyba jut az igazgatásban): az összes polgári és 
paraszti pártoknak vezérei mindenütt a világon, a középosztály tag- 
jaiból kerültek ki. (Csak a legújabb fejlődés eredményeként látjuk, 
hogy az északi demokráciákban törzsökös parasztok nyomulnak be a 
parlamentbe.) Tehát egy ilyen birtok vagy foglalkozási statisztikai 
kimutatásból abszolúte nem következik semmi, ép ilyen jogon állít- 
hatná valaki, hogy a magyar történelmi pártok legdemokratikusabb 
frakciója sem képviseli a magyar népet, mert ott is túlnyomórészben 
nagybirtokosok, bankigazgatók, papok és más értelmiségi elemek 
vannak. Sőt nyilvánvaló, hogy a román komité embereinek 
társadalmi alkata demokratikusabb,  mint  a  magyar tör té-  
nelmi pártok vezérkaráé, mert a román intelligencia aránytalanul 
szegényebb, mert születési nemessége alig van, mert maga is üldözött 
és a magyar oligarchikus klikk által a politikai és társadalmi mono- 
póliumokból kizárt osztály. Ha tehát meggondoljuk azt, hogy az egész 
románság s az egész román vezetőség ellen évtizedek óta csak a 
rendőri brutalitások politikáját alkalmazták; ha meggondoljuk azt, 
hogy az utolsó húsz év alatt román politikusokra és publicistákra 
kétszázezer korona pénzbüntetést, körülbelül száz év szabadságbün- 
tetést mértek; ha emlékezetünkbe idézzük azokat a választási borzal- 
makat, amelyeknek az egész román periféria évtizedek óta ki volt 
szolgáltatva; ha nem feledjük a bajok, injúriák és apró tűszúrásoknak azt 
a szinte végtelen sorát, melynek nemzetiségi polgártársaink állandóan 
ki vannak téve: akkor hipokrízis nélkül nem csodálkozhatunk azon, 
hogy a románság vezetői ottan keresik, ahol ígérik nekik azokat az 
engedményeket, melyekben mégis iskolai, kulturális, egyházi, gazda- 
sági és politikai téren bizonyos rekompenzációkat látnak. Nem ő 
bennük, de az ellenzék politikájában volt a hiba.   Az   ellen- 
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zéknek, amikor az általános választójog demokratikus álláspontjára lépett,  
le kellett volna vonni a demokráciának minden konzekvenciáját és 
azt kellett volna hirdetni, hogy az általános választójog szelle- 
mében csakugyan demokráciá t  akar  teremteni  az  egész  
országban a nemzetiségi néptömegek nyelvi és kulturális  
joga inak  nemcsak  respek tá lásáva l ,  hanem támoga tásáva l .  
Ε helyett az ellenzék tovább folytatta a régi koalíció szomorú emlékű 
soviniszta politikáját, sajtója állandóan a nemzetiségek ellen uszított s 
váltig hirdette, hogy kell ugyan az általános választójog, de majd 
egy olyan kerületbeosztást fogunk alkalmazni, mely majd kinulláza 
a nemzetiségi hazaárulókat. Ez volt a végzetes politikai hiba. Pedig 
ha egy valóban demokratikus közvélemény alakult volna ki, amely 
az általános választójog nevében csakugyan levonta volna az összes 
konzekvenciáit egy demokratikus állami életnek, akkor a mai taktikai 
helyzet is egészen másként festene, akkor ma az ország nemzeti- 
ségi fele a magyarral együtt követelné a becsületes választó- 
jogot. 

Ezzel szemben a magyar progresszív pártok vezetői azt gon- 
dolják, hogy a modern demokratikus nemzetiségi politika főleg két 
szempontból nem lehetséges. Azt mondják, hogy demokratikus 
nemzetiségi politikát nem biztosíthatunk ebben az országban azért, 
mert a nemzetiségek kifelé gravitálnak; hogy ha tehát mi, a 
tótokat, románokat és szerbeket stb. kultúrájukban támogatni fogjuk, 
ha a nemzetiségi középosztályt részeltetni fogjuk a magyar állam- 
szervezetben abban a mértékben, amely őt szellemi érettségénél és 
százalékos arányszámánál fogva megilleti: akkor voltaképen nem 
tennénk egyebet, mint azt, hogy környező fajrokon államaik számára itt 
az országon belül nagyra nevelnénk egy megbízhatatan tartaléksereget, 
amely a végső leszámolás órájában hátba fogja támadni Magyar- 
országot. Ez a soviniszták fő érve akkor, amikor a demokratikus 
nemzetiségi politikát ellenzik. Ennek az okfejtésnek látszólagos plauzi- 
bilitása dacára, hiányoznak a maga lélektani és társadalmi funda- 
mentumai, mert láttuk, a nemzetiségi kérdés elsősorban nem egy 
államalakulási kérdés, hanem mint kifejtettem, a legszélesebb nép- 
tömegek szociális létminimumával van összefüggésben. Nagyon közöm- 
bös lehet az, hogy egy-egy rajongó népvezérben micsoda fogalmak 
élnek a jövendő államiságról. Olyan kérdések ezek, amelyeket világ- 
történelmi erők mozgatnak, olyan kérdések, melyeket kávéházi össze- 
esküvésekkel megoldani teljes lehetetlenség. Nemcsak egy-egy szegény 
és elkeseredett, úgynevezett nemzetiségi izgató nem képes Európa 
térképét megváltoztatni, hanem erre még a németek hatalmas császárja 
is képtelen, mert olyan tömegerőkről van szó, amelyek túlesnek az 
individuális elhatározásokon. De igenis, van az állami hovatartozásnak 
egy törvénye, mely törvény végeredményében az államalakulásokat 
is meghatározza. Ez a törvény szinte mechanikai egyszerűségű. 
Oppenheimer, a kitűnő német szociológus mondotta, hogy az emberek, 
miként  a  gázok és  fo lyadékok a  nagyobb nyomás  he lyérő l  
a kisebb nyomás helyére áramlanak, a legkisebb ellenállás 
irányában. Ez a törvény a nemzetiségi kérdésre is igaz. Ha igaz 
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az, hogy a nemzetiségek kifelé gravitálnak, ezt azért teszik, 
mert a nagyobb nyomás elől menekülni akarnak és kisebb nyomás 
irányába törekednek. Ha létezik egy nemzetiségi kifelé gravi- 
tálás, az ugyanazon okokból áll elő ,  amelyek a fajmagyar 
parasztságot is Amerikába kergetik ki. Azt hiszik Önök, hogy 
a magyar parasztság államalakulási utópiákból megy át az Óceánon 
és hagyja itt ősi földjét? Nem, hanem, mert ő is ezen áramlási 
örvény súlya alatt cselekszik és a magyar lantifundiumoktól, a 
magyar uzsoratőkétől és a szolgabíráktól menekül Amerika szabad 
földjére. Ugyanez az áramlás a nemzetiségi kérdésben is megvan és 
ha van kifelé gravitálás, annak más megoldása nincsen, mint az, hogy 
csökkentsük a  nyomást ,  amely minden szegény,  minden 
munkás emberre ránehezedik Magyarországon. És a nemze- 
tiségi perifériára még egy, hogy úgy fejezzem ki magam nyomási 
plusz is ránehezedik, értve a nemzetiségi periféria még sokkal 
nagyobb szegénységét, még sokkal nagyobb műveletlenségét, az osztály- 
uralom még borzasztóbb tobzódásait és mindennek betetőzéseként az 
idegen nyelvű faji uralmat. Ez az a nyomási plusz, amely miatt nagyra 
nő az a nemzetiségi elkeseredés, az a gyűlölet, melyet Magyar- 
országon a nemzetiségek szélesebb köreiben tapasztalunk. 

És itt vagyunk azon ponton, hogy szembenézzünk azzal a 
kérdéssel, hogy ez az új demokratikus nemzetiségi politika, melyet 
jónak vélek, milyen viszonyban áll a magyar politikai élet legősibb 
és legtiszteletreméltóbb koncepciójával, a magyar nemzeti állam 
gondolatával. A magyar nemzeti állam fogalmával igen furcsán állunk. 
Valami középkorias mellékíze van neki. Olyasféleképen vagyunk vele, 
hogy a közjogi talmudisztikának főpapjai, a magyar állameszmének 
bizonyos kínzókamarás mellékízet kölcsönöztek. Zordon arccal, 
ünnepélyes fenséggel és borzasztó komolysággal szokták ezek a 
szegény remegő ruthén analfabétáktól megkérdezni, hogy minő 
viszonyban vannak a magyar nemzeti állammal? Ha ők a mármaros- 
szigeti tárgyaláson minduntalan visszatérnek arra, hogy „elnök úr, 
minket a csendőrök üldöznek, agyba főbe vernek, a tömlőcben 
éheztetnek,” az elnököt és a bíróságot mindez nem érdekli. Õk 
mindig mániákus következetességgel visszatérnek a közjogi vessző- 
paripához: minő viszonyban van Ön, öreg paraszt asszony, vagy kis 
kondás fiú, a magyar nemzeti állammal? Hát megmondom, rossz 
viszonyban, infámis rossz viszonyban áll a nemzetiségi periféria a 
magyar nemzeti állammal, mert a magyar nemzeti államban látja 
megtestesítve mindazt az osztályelnyomást, mindazt a faji gőgöt, 
mindazt a jogtalanságot és kultúrátlanságot, amely ránehezedik. És 
ez természetes, mert az áramlás törvényéből következik. De mit 
jelent voltakép ez a borzalmasnak látszó közjogi tan, amelynek 
nevében vésztörvényszékeket ülnek? Egyszerűen azt jelenti (lega- 
lább is az én magyarázatom szerint, melyért lehet, hogy a közjogi 
boszorkány-törvényszék halálra fog ítélni, ami mellékes, mert akkor 
egyszerűen egy új terminológiát kell alkalmazni), hogy ragaszkodunk 
ennek az államnak területi integritásához, hogy ragaszkodunk a jog- 
rend egységéhez, hogy nem   akarjuk ezt az országot   közjogilag   fel- 
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darabolni, hogy akarjuk, hogy minden itt élő ember boldoguljon,  
hogy minden itt élő ember gazdaságilag és kultúrában előrehaladjon, 
és hogy megakarjuk oltalmazni és fejleszteni kívánjuk ezt az államot, 
melyben együtt élünk évszázadokon át. Ebben látom a nemzeti állam 
koncepciójá t ,  de  nem látom a  nemzet i  á l lam koncepcióját  
egy nem létező és fiktív egynyelvűségben, mely fiktív egy- 
nyelvűséget tüskön-bokron át mindenféle erkölcsi és fizikai aka- 
dállyal szemben mániákusán keresztül akarnak erőltetni. 

Ezen nem létező egynyelvűség fikciója, merem állítani, legfőbb 
akadálya ezen ország érzelmi szétdaraboltságának. A közjogi világ- 
felfoeás főpapjai, talmudistái megfeledkeznek arról, hogy igaz ugyan, 
hogy a nemzeti államok többnyire egynyelvűek, de ez az egynyelvû- 
ség nem oka a nemzeti államoknak, hanem hosszú kulturális fejlő- 
désnek az eredménye, hogy az az egynyelvűség legfeljebb virága 
és gyümölcse egy kulturális összműködésnek, de nem lehet ottan 
kezdeni, és legkevésbbé lehet azt erőszakosan forszírozni. De nem- 
csak erről feledkeznek meg a hazafiság nagybérlői. Megfeledkeznek 
arról is, hogy a nemzetiségi törekvés végeredményben nem a szét- 
válás tendenciája, hanem a kulturegységnek tendenciája. Ugyanis 
lehetetlen az, hogy kulturális és gazdasági összműködés létesülhessen 
analfabétákkal és a kultúra legalacsonyabb szintjén álló emberekkel. 
Megkell előbb teremteni azt a szociális létminimumot, hogy az esz- 
méknek és javaknak cseréje megindulhasson, kell, hogy a nemzetiségi 
perifériákat a kultúrának és a gazdasági életnek egy bizonyos magas- 
latára felemeljük, mielőtt kultur-kontaktusok támadhatnának az 
ország különböző részei között. Hisz világos dolog, az iskola és 
közigazgatás nem megyarosított. meg senkit az országban. Ami 
magyarosítás történt, az egyszerűen a városok kultúrmunkájának ered- 
ménye volt, a spontán cserének az eredménye, az életszükségletek- 
nek a következménye volt. Ezt a folyamatot erőszakkal és csalafinta- 
sággal erősíteni vagy fokozni teljes lehetetlenség és minthogy egy 
bizonyos kulturális színvonal csupán csak a nép anyanyelvén keresztül 
érhető el, a nemzetiségi néptömegeket a magyarsághoz csak úgy 
hozhatjuk közelebb, ha megadjuk nekik a kulturális anyanyelvű 
létminimumot. Ebből következik hogy mindazoknak, akik azt akarjuk, 
hogy ebben az országban valami szellemi, valami erkölcsi megértés, 
érzelmi harmónia támadhasson, arra kell törekednünk, nem hogy 
elnyomjuk, nem hogy az analfabetizmusba és állati sorba taszítsuk a 
nemzetiségeket, hanem hogy felemeljük gazdaságban és kultúrában, 
mert csakis így indulhat meg az eszméknek és javaknak ama cseréje, 
amely nélkül nincsen haladás, nincsen kultúra és nincsen intenzív 
gazdasági élet. 

Az a másik érv, mellyel a soviniszták a nemzetiségi demokratikus 
politikát támadják, a következő: lehetetlenség a demokrácia állás- 
pontjára lépni, mert a nemzetiségiek kultúrszínvonala siralmas, mert 
a nemzetiségek ki vannak szolgáltatva mindenféle klerikális dema- 
gógiának. Én ennek az érvelésnek őszinteségében hinni nem tudok; 
nem tudok azért, mert ugyanezt az eszmemenetet sokáig alkalmazták 
a magyar   parasztsággal   szemben  is  és   most   egyszerűen   átviszik a 
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nemzetiségiekre. Demokráciát nem adhatunk azért, mert nemzetiségeink 
kultúrátlanok és klerikálisok. De viszont nemzetiségeink ép azért 
kulturátlanok és klerikálisok, mert nincs demokráciájuk. Itt egy cir- 
culus vitiosus-sal állunk szemben. Épen csak a demokrácia oldaláról 
remélhetjük e bajok orvoslását. Mert nem várhatjuk a csodát, hogy 
a nemzetiségi perifériák egyszerre spontán, talán a vármegyei kis- 
királyok kegyéből, magas színvonalra emelkedjenek. Nem, ez a folyamat 
nem mehet végbe a dolgok mai rendje mellett. Demokráciával, jog- 
kiterjesztéssel, intenzívebb kultúrpolitikával kell kezdenünk. Csakis 
így emelhetjük ki őket a sötétségből, csakis így emelhetjük ki őket 
az uzsorásoknak és a demagógoknak karmaiból. Nincs erre más mód. 
Egyedül a demokrácia útján volt lehetséges, bárhol a világon, fel- 
emelni szélesebb néptömegeket. 

Mindebből következik, hogy ama paktumtervek, melyekkel tele- 
van a levegő, az én véleményem szerint a nemzetiségi kérdés meg- 
oldására nem alkalmasak. Nem alkalmasak azért, amiért nem alkalmas 
az ellenzéki koncepció sem. Az egyik: a kormány nem akar tudni a 
demokráciáról, sőt elkobozza azt a kevés demokráciát is, ami eddig 
a magyarságnak jutott, hanem akar adni holmi nyelvi, iskolai és 
egyházi kedvezményeket. A másik oldalon pediglen egy soviniszta 
demokrácia koncepciója él, mely viszont nem akar adni nyelvi és 
kulturális engedményeket. Az egyik álláspont ép oly hibás és vesze- 
delmes, mint a másik. Csakis az az álláspont képes a nem- 
zetiségi  kérdést  megoldani,  amely nyugateurópai  szellem- 
ben csakugyan demokráciát  akar  adni az egész vonalon,  
nemcsak a magyar népnek, hanem a nemzetiségeknek is.  
Mégpedig nemcsak politikai demokráciát,  hanem nyelvit és 
kulturálist is. Csak ez a demokrácia fog valaha Magyarországon 
a nemzetiségi kérdés megoldásához vezetni. Enélkül az ifjú törökök 
gyászos szerepére jutunk, akik mialatt erőszakkal törökösíteni akartak, 
elvesztették magát a törők államot. 

Az a minimális programm, melyet felállítottam, megadja a hala- 
dásnak a fő irányát, biztosítja legszükségesebb föltételeit. Ha valóban 
megakarjuk valósítani ezt a programmot a maga teljességében és 
logikai következményeivel, akkor mindenekelőtt jó iskola, kulturális 
iskola kell. Nem soviniszta iskola, nem kényszer-magyarosító iskola, 
hanem egy olyan iskola, amely csakugyan elsősorban kultúrát 
akar. Kultúra pedig annyit jelent, hogy olyan embereket kell nevelni» 
akik az életharcra alkalmasak. Azokat az ismereteket kell a népnek 
megadni, melyekre elsősorban van szüksége és ezt a kölcsönös meg- 
értés szellemében kell tenni. Nem szabad az iskolába egy olyan tan- 
tervet behozni és olyan soviniszta érzelmű politikát folytatni, mely 
minduntalan froissirozza a nemzetiségeket. Nem lehet az egybefűzés 
és megértés politikáját úgy keresztülvinni, hogy egy olyan ideológiát 
akarunk belevinni az iskolába, mely az ország egyik részét dicsőíti 
és glorifikálja a másik rész kárára, a másik rész lealacsonyítására. 
Vagyis azt hiszem, például a legkényesebb kérdésben, a történelem 
tanításának kérdésében, olyan történelemoktatást kell szervezni, amely 
felülemelkedve a múló   faji   és   vallási   ellentéteken,   csakugyan   arra 
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törekszik, hogy megértsük egymás törekvéseit úgy a jelenben, miként  
a múltban; nem azt a történelmi felfogást kell tovább űzni, mely 
magán a magyarságon belül is osztályszempontból tárgyalta a törté- 
nelmet, mely lealacsonyította Dózsát és felmagasztalta Verbőczyt. Ez 
a történelmi felfogás nem felel meg az élet szükségleteinek és nem 
felel meg az a másik felfogás sem, amely úgy akarja a történelmet 
előadni, hogy a nemzetiségeknek valami szégyelni valójuk, valami 
eltitkolni valójuk legyen. Emberi és megértő szellemben kell tárgyalni 
a történelmet, oly szellemben, amely igazságot tud szolgáltatni nem- 
csak Kossuthnak, hanem Jancunak és Sturnak is, amely megtudja 
érteni azt a nemzeti különbséget, amely közöttünk fennállott, amely 
egyszersmind rámutat arra, hogy mik voltak az okai meghasonlásaiknak 
a múltban és hogy hogyan kell a békés együttműködés politikáját 
keresni a jövőben. 

Az iskola reformja mellett igen jó közigazgatásra van szükség 
és itten figyelmeztetni kívánom mindazokat, akiknek a nemzetiségi 
kérdés a szívükön fekszik, hogy ragaszkodjanak a vármegyei 
autonómiához. Bármennyire reakciósnak látszik is ma ez az intéz- 
mény: az állami merev központosítás még jobban megmérgezné a 
nemzetiségi kérdést. Kossuthtól Mocsáryn át minden demokratikus 
érzelmű politikus tisztán látta, hogy ebben a mai torz vármegyében 
voltaképen életképes csírák rejlenek, csak egyszerűen a mai osztály- 
és faji uralomból önkormányzatot kell teremteni, angol értelemben. 
A nemesi oligarchia helyett be kell engedni a vármegye sáncaiba a 
népét a maga teljességében és akkor a nemzetiségi kérdés az ő 
méregfogait elveszíti, mert a nemzetiségiek jogos nyelvi és kulturális 
igényeit meg fogjuk oldani a széleskörű vármegyei autonómia kére” 
tében, anélkül, hogy az állami nyelv, a diplomáciai nyelvnek szüksé- 
ges egységét bármiképen is veszélyeztetnők. És a vármegyei életnek 
ez a rennaisanceja, a demokratikus vármegyei élet fogja kiképezni a 
különböző nemzetiségek kölcsönös megértésének azt a szellemét, azt 
az érzületét, melyet innen át ki kell vinni a közéletbe, az országos 
politika minden terére. 

A nemzetiségi kérdés megoldásához, továbbá gyökeres föld- 
bir tokreformra,  intenzív parasztpoli t ikára van szükség.  
Magyarország elsősorban parasztország és belátható időn át komoly 
eredményeket a demokráciában csak akkor érhet el, ha csakugyan 
széleskörű, nagystílű telepítési politikát csinálunk. Ezt a soviniszta 
urak is szokták mondani. Nekik mindenáron telepítési politika kell. 
Nekem is. De nagy a különbség az ő telepítési politikájuk és a mi 
telepítési politikánk között. Ok a telepítési politikát a pusztuló jun- 
kerek szellemében képzelik, az δ telepítési politikájuk az volna, hogy 
el kell venni a nemzetiségi népnek földjét és oda kell adni az áttele- 
pített magyar, kis, de inkább középbirtokosságnak. Új hitbizományo- 
kat, „altruista” panamácskákat akarnak ezek az urak az ő telpítési 
politikájukkal. A mi telepítési politikánk ellenben a Lloyd George-é, 
mely azt mondja, fel kell darabolni a latifundiumokat és oda 
ke l l  adn i  annak  a  népnek ,  amely  munká jáva l  évszázadok  
óta műveli. Ez volna egy grandiózus telepítési politika, nem pedig 
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az a nyomorúságos erdélyi minta, ahol folyton kortesjutalmakkal 
fűszerezve kiosztanak néhány száz holdat magyar parasztoknak a 
nemzetiségi tenger közepette. Pedig még a porosz konzervatívok 
értelmesebb része is tudja, hogy az a telepítési politika, amelyet a 
porosz állam eddig hihetetlen brutalitással s vagy 750 millió márka 
felhasználásával folytatott, csődöt mondott s nem sikerült nekik a 
lengyeleket asszimilálni, ellenkezőleg, fölélesztették Lengyelországnak 
faji öntudatát. Nagyon szomorú, hogy még ilyen tapasztalatok után 
is akadnak magyar, ú. n. radikálisok, akik azt akarnák, hogy a 
gyenge és koldus Magyarország a legalább erős és hatalmas porosz 
junkerek példáját kövesse. Nem erre a telepítési torz politikára gon- 
dolok, hanem elsősorban arra, hogyha sikerülni fog az ország leg- 
termékenyebb részében, a magyar alföldön és a magyar dunántúlon 
a latifundiumokat a magyar parasztok kezébe adni, akkor egy csapásra 
megtízszereztük a magyar népnek ellenállási képességét, a magyar 
népnek gazdasági erejét és kultúráját. Ez az igazi telepítési politika! 
Végül azt hiszem, hogy az egész vonalon meg kell indítani 
a harcot az ország minden részében, magyar és nem magyar részen 
egyaránt, a különböző  uzsorások, panamisták és kijárok 
internacionáléja ellen. Ezt a rákfenéjét kell az országnak kipusz- 
títani, mielőtt összeműködést, kultúrát fogunk tudni teremteni. És 
hogyha ez meg van, ha csakugyan lesz itten demokrácia, csakugyan 
lesz népies kultúra, ha megszüntettük az analfabetizmust, ha megszün- 
tettük a kivándorlást, ha csakugyan egy angol értelemben vett 
demokráciát vittünk bele a vármegyébe, akkor nézzük meg, hogy 
van-e kifelé gravitálás. A meddig ezt a kísérletet végre nem hajtot- 
tuk, senkinek sincs joga állítani, hogy ezt a kérdést nem lehet a 
kultúra és demokrácia eszközeivel megoldani. 

Ki fogja ezt a programmot megvalósítani? Nyilván az új 
nemzedék, a húszévesek pártjának feladata lesz ez, mert hiszen 
a régi generációt nem lehet már megnyerni új politikai koncep- 
ciókra, nem lehet őt már kizavarni idült sovinizmusából. Ennek az új 
nemzedéknek, a mai egyetemi ifjúságnak szerepét ebben a nagy 
problémában elsősorban abban látnám, hogy terjesszék szerte 
az országban a szabad diskussziónak, a kritikának, a felvilá- 
gosításnak szellemét. A nemzetiségi diákság tanuljon meg 
magyarul ,  a  magyar diákság tanulja  meg a nemzetiségek 
nyelvét. Legalább is oly szüksége van Magyarországon a művelt fiatal- 
ságnak a nemzetiségi nyelvekre, mint arra, hogy néhány szót zsur- 
témákra megtanuljon angolul és franciául csevegni. Nagy szükség 
van arra, hogy a magyar intelligencia is beszéljen és értse szóban 
és írásban annak a népnek a nyelvét, amely között életét el fogja 
tölteni. Sőt nemcsak a humanizmus és a kultúra érdeke javasolja 
ezt, hanem az okos önzés is. Nemzetiségeink nyelvének meg- 
tanulása immár üzleti érték lett. A Balkánon új, nagyreményű 
államalakulatok jöttek létre, a délszláv nagyhatalmasság kialakulóban 
van, mindenütt új nagy nemzetközi érintkezések támadnak és higyjék 
el, rendkívül fontos anyagi érdek is, hogy a honi nemzetiségi nyelveket 
is megtanulják, mert ez adja meg az utat a nagy kereskedelmi, gaz- 
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dasági és kulturális összeköttetéseknek a Balkán felé. Csakis így  
fog a most kialakuló magyar ipar boldogulhatni. Mondom, a szabad 
diszkusszió szelleme kell. A filiszterek bárgyú mozdulatlanságával 
szemben nyugodtan és bátran merjenek Önök a politikai dogmáknak 
ellentmondani és bármely közjogi ünnepélyes formulával állnak is 
szemben, legyen idejük és bátorságuk a tudomány kritikai szelle- 
mével felboncolni minden dogmát és megnézni, mi van mögöttük, 
minő értékeket reprezentálnak. Erre az elasztikus kritikai szellemre 
van elsősorban szükség azután a rettenetes szellemi kútmérgezés 
után, melyet a nemzetiségi kérdésben évtizedek óta véghezvittek, 
De még ebben a látványban is van valami vigasztaló. Íme, eme lelki 
kútmérgezők legártalmasabbikát a sors irgalmatlanul büntette meg, 
a hogyan az álprófétákat szokta: Rákosi Jenő agg korában kénytelen 
a román paktum szolgálatába helyezni lapját, mely még pár hónap 
előtt csak úgy csepegett a soviniszta nacionalizmustól! 

És mindennél fontosabb, hogy végre valahára a nemzetiségi 
kérdést ne a kijárók, ne a panamisták, ne a mandátumkalózok sze- 
mével nézzük, hanem mint egy erkölcsi problémát, a magyarságnak 
legnagyobb és legfontosabb problémáját. Még pedig ez a kérdés nem 
humanizmusból vagy filantrópiából fontos, hanem azért, mert belevág 
a magyarságnak a vérébe és a húsába. Megmondom miért: a régi 
doktrína, az az erkölcstelen és gonosz, azt mondotta, hogy a 
magyarság hegemóniáját úgy fogjuk megőrizni, ha lehetőleg fölemel- 
jük a magyarságot, a nemzetiségeket pedig csak hagyjuk a mai 
analfabetizmusban, a mai tudatlanságban és nyomorban. Sokan nyíltan 
hirdették ezt álmacchiavellizmussal (álmacchiavellizmussal, mondom, 
mert az igazi lehet erkölcstelen, de sohasem bárgyú!); mások pedig 
csak gondolták és a sorok között maszkírozták. Soha közgazdasági 
könyvet el nem olvasott, aki így gondolkozik. Egy nemzet nem 
egymást szipolyozó nemzetiségek laza konglomerátuma. Nem lehet az 
ország  egyik  fe lé t  úgy e lnyomor í tan i ,  hogy a  más ik  fe lé t  
ne nyomorítsuk el; nem lehet a nemzetiségi parasztokat 
koldusbotra  ju t ta tn i  és  ana l fa t izmusba  úgy be lekerge tn i ,  
hogy a magyarság meg ne érezze. Amit ma magyar nemzeti politi- 
kának szoktak nevezni a bihari urak, az semmi egyéb, mint törekvés a 
magyarság fejlettebb demokráciáját paralizálni, letörni a leitatott 
nemzetiségi analfabéták tömegével. Íme, rettenetesen megbosszulta 
magát az a soviniszta nemzetiségi politika. Magunk ellen gyártottunk 
egy félelmetes nemzetiségi Reservearmee-t, mellyel elnyomhatja 
a bihari abszolutizmus a magyar demokratikus törekvéseket. Ugyanígy 
áll a gazdasági téren is. Ipart fejleszteni első sorban azért nem lehet, 
mert a modern kapitalizmus nem élhet meg a sápista közigazgatás 
és az analfabéta munkások légkörében. És kérdezzék meg a munkás- 
osztályt, hogy lehet-e a munkásság életszínvonalát és béreit tartósan 
emelni, munkaidejét leszállítani akkor, amikor a nemzetiségi perifériák 
állandóan ontják az analfabéta, kicsiny igényű, krumplin és kukoricán 
fölnevelt embereknek légióit. Nem lehet a magyar munkásság standard- 
ját emelni anélkül, hogy a nemzetiségi perifériáknak ama sztrájktörő 
éhbéres analfabétáit   meghódítsuk   a   kultúrának   és   a  műveltségnek. 
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S ugyanez a helyzet kulturális téren is. Nem lehet harcolni az osztály- 
elnyomás, a klerikalizmus sötétsége ellen addig, amíg a mestersé- 
gesen béklyóba kötött nemzetiségi periféria állandóan szállítja a tár- 
sadalmi reakciónak a segédcsapatait. Ezt a nemzetiségi Vandeet 
le kell rombolni a nemzetiségi egyenjogúsítás szellemében! 
A nemzetiségi perifériát úgy politikailag, mint gazdaságilag, mint 
kultúrában egyenrangúvá kell tenni a magyarsággal és a jobb meg- 
élhetés, a magasabb kultúra és egy fejlettebb erkölcsiségért való 
törekvésben kell őt magunkhoz kapcsolni. 

De a nemzetiségi kérdés helyes megoldása nemcsak a szociális 
és kulturális haladás kérdése, hanem, merem mondani, valóban a 
magyar állam problémája, állami fenmaradásunk problémája is, mert 
egészen világos, hogy addig itt  konszolidált állami élet nem lehetsé- 
ges, amíg csakugyan az ország egyik része hadban áll a másik részé- 
vel. Addig a divide et impera politikája tovább fog uralkodni; addig 
minden külpolitikai bonyadalom felhasználhatja a reakció erőit a 
magyarsággal szemben, addig mindig meg lehet repeszteni a magyar 
államot. Nézzünk csak egy kicsit a jövőbe. A filiszterek ugyan nem 
hiszik el, de úgy van, a munkásmozgalom oly óriási lépésekben halad 
előre, hogy nem adok neki egy-két generációt és a kapitalizmus mai 
formájában megbukott és a munkás-demokrácia ki fogja alakítani az 
Európai Egyesült Államokat. Akkor pedig be fog következni Renan- 
nak a jóslata és csakugyan népszavazás fog dönteni az államok 
hovatartozása felett. Mi lesz akkor Magyarországgal, ha a mostani 
érzelmi állapotokban, a mostani gyűlölködések, a mostani széthúzások 
szellemében megyünk neki egy ilyen népszavazásnak? De ne vitat- 
kozzunk azokkal, akik ezt a félelmet utópisztikusnak tartják, akik azt 
hiszik, hogy ez a mai rend öröktől van és örökké fog tartani. Ellen- 
ben tekintsünk kissé vissza a múltba. Látjuk azt, hogy a 48-as 
demokráciát, mint azt minden objektív forrás egybehangzóan tanúsítja, 
az verte le épen, hogy a nemzetiségek, az ország nemzetiségi fele, 
akkor még nagyobb fele, gyűlöletesen és ellenségesen állt szemben 
a magyarsággal, épen azért, mert a magyar nemesség akkor, amikor 
rendi jogai egy részéről lemondva, a demokráciának egy nagyon 
szerény, de mégis azon időkhöz mérten tűrhető minimumát teremtette 
meg az országban,  nem volt képes faji gőgjéről is lemondva helyre- 
állítani a nemzetiségi békét. Elkésve, a végső összeroskadás pillanatá- 
ban szavazták meg a Szemere szabadelvű nemzetiségi törvényét, mely 
kellő időben békét teremthetett volna. 

Horváth Mihály mondja, hogy ezt a nemzetiségi törvényt 49 
július helyett, 48 márciusában kelletett volna benyújtani. Akkor talán 
segített volna, akkor talán Ausztria nem uszíthatta volna a nemzeti 
ségi gyűlölet koppját a magyarságra. (Azért mondom, hogy csalt 
talán, mert nem lehet évszázados mulasztásokat máról-holnapra egy 
törvény által helyrehozni!) Ezt maga a korszaknak egyik legmélyebbe· 
látó magyar politikusa bizonyítja, Szemere Bertalan, a magyar forra- 
dalom bukása után ezt írja: 

„1848-ban végződött be a nemzeti egység nagy műve, utolsó 
akadálya, a hűbéri rendszer is végképp eltöröltetvén s hogy van az, 
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hogy a nemzet éppen legteljesebb erejében a csatát elveszte? Oka, 
mivel az idő folytában félig titokban, félig nyíltan megszületett, 
fejlődött s felnőtt egy új eszme, a nemzetiségé, s roppant hatalmát 
más fajoknál mi nem ismervén fel kellőleg, nem vevők azt kellő 
számításba. Nagyon jól ismerem amaz idők titkos és nyílt ármányait, 
jól tudom azt is, hogy az orosz mi hatással volt a történeti kimene- 
telre; de bizony csak valljuk meg, az akkor véletlenül kiütni látszott, 
de régóta belsőleg forrongott nemzetiségi eszmének s mozgalomnak 
nagy fontosságát s messze horderejét nem fogtuk fel. Mi pusztán 
mesterséges zajnak véltük, mi az ég dörgése volt — mi egy tábor 
lábai által véltük izgásba hozottnak a földet, pedig az valóságos 
földrengés vala — egy egész erdő lombjai sohasem hozathatnak 
mozgásba, ha nem vész az ami fú.” 

A nemzetiségi eszme feszítő ereje és veszedelme azóta csak 
fokozódott. Íme egy tünet a sok közül: Nem valami osztrák nacio- 
nalista, nem valami kardcsörtető generális, hanem az osztrák szociál- 
demokrata párt egyik „joggal tisztelt szellemi vezére, a kiváló tudós 
Ottó Bauer fenyegette meg pár év előtt a magyar függetlenségi 
harcosokat azzal, hogy legyenek veszteg és ne mozduljanak, mert 
ha továbbra is önálló vámterületet és egyéb Ausztriának nem tetsző 
vívmányokat fogunk követelni, akkor — írta Ottó Bauer egész 
komolyan és szigorúan — a dinasztia hadseregét Magyarországba 
fogja küldeni, hogy a Birodalom számára újra meghódítsa; de a 
zászlóira azt fogja írni: „Megmásítatlan általános egyenlő 
választójog, a földműves munkások koalíciójoga és nem- 
zetiségi autonómia. Az önálló magyar nemzeti állam gondolatával 
szembe fogja állítani Gross-Oesterreich egyesült államainak  gondolatát, 
amelyben minden nemzet nemzeti ügyeit önállóan intézi és az összes 
nemzetek közös érdekeik védelmére egy államban egyesülnek”. Ha 
az internacionalista, forradalmi szocialista pártnak egyik legkiválóbb 
ideológja ilyen gondolatokkal lép elő, akkor észrevehetjük azt, hogy 
igen is a beolvasztási törekvések, a Gross-Oesterreich eszméje még 
mindig eleven erővel él. A Lajtán túl, ellenségeink jól tudják, hogy 
hogy lehet a magyar egységet felbomlasztani, jól tudják, hogy amíg 
a parasztkérdést az egyik oldalon, a nemzetiségi kérdést a másik 
oldalon meg nem oldottuk a demokrácia szellemében: addig mindig 
az ország egyik felére rá lehet szabadítani a másik felét, addig 
mindig a divide et impera politikáját lehet folytatni, addig mindig a 
feldarabolás veszélye környékezi az országot. Tehát ugyanazok a 
veszélyek kísértenek bennünket ma is, mint 49-ben. Vigyázzunk, 
hogy ne essünk két emberöltő múlva ugyanabba a hibába, ne vegyük 
két emberöltő múlva újra mesterséges zajnak azt, ami az ég dörgése 
és a menny villámlása! 
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Szabó Dezső: A középiskola pszichikai megalapozása 
Keresni fogom azt az egy-két alaptörekvést, melyből vagy 

melyekből elővalósul az egységes* középiskola. Nem fogok 
citálni, ha olyanokat is mondok, amiket már mások elmondtak. 
Nem restelkedem előhozakodni nézeteimmel, ha azok igen 
egyszerűek is lesznek. Nem fogok ágaskodni az újért, mert új, 
futni a régitől, mert régi. Nem leszek e sorokban sem radi- 
kális, sem konzervatív, sem valamiféle — ista. 

Íme legelőször elém bukkan a naiv, elkopott, kikerülhe- 
tetlen kérdés: Miért van középiskola? Ezt a kérdést tettem fel 
kilenc éve legelőször a legilletékesebb felelőnek: a magyar 
középiskolának. És kilenc esztendeje félő, részletes, lelkiismeretes 
figyelemmel lesem válaszát. 

Ε feleletek vizsgálatánál könnyű levetkeznem minden 
egyéni nézetet, ellenőriznem minden testi-lelki hajlandóságot. 
Hiszen magukban a nagy társadalmi produktumokban épen úgy 
nincs valami abszolút jó, mint abszolút rossz. Katholicizmus, 
protestantizmus, judaizmus, monarchia, rendiség, demokrácia, 
szocializmus etc. etc. a legellentétesebb társadalmi áramok 
egyenlően lehetnek megváltások vagy borzasztóságok bizo- 
nyos történelmi pillanatban és körülmények közt. Mint szemlélő, 
önzőén esztétikai egyén, csak egyéni életem határain belül 
egyenlő élvezettel, odahajlással és szeretettel nézem az ember 
különböző reagálásait a társadalmi életre. Természetes, hogy 
mikor a szociális lelkiismeret felelősségével kell ítélni a jelen 
viszonyai között: választok. 

De most egyelőre nem fogok választani. Megkérdem a 
mostani középiskolát: mit akar és felelete szerint leszek orthodox, 
katholikus vagy természettudományos világnézetű, nacionalista 
vagy nemzetközi: minden és bármi. Csak egyet kívánok egye- 
lőre: ha a középiskola azt mondja: ezt akarom, szervezetében, 
tantárgyaiban, nevelési módszerében, külsőségeiben és pszichi- 
kumában legyen logikus, célszerű, egységes szerve annak az 
akaratnak. 

A magyar középiskola nevében mindenekelőtt — dön- 
getve, bunkózva, kétségbeesetten — ezt a feleletet adják: az 
alap vallás-erkölcsi. Vegyük az elsőt; a vallást. 

Mivel itt a legsokoldalúbban kényes természetű dologról, 
az új nemzedék lelki meggyúrásáról van szó: le kell mondanom 
rendes szokásomról, hogy kerülök minden részletezést. Kitérek 
mindenre, ami itt joggal követelhet megértést és tárgyalást. 

Mindenekelőtt mégegyszer hangsúlyozom: Mint forra- 
dalmi leiekből folyó elvonást megértem, de kiáltó emberi igaz- 
ságtalanságnak   tartom   a   támadó   kiáltást:   Dieu   n'existe pas. 

* Ε dolgozatok folyamán világossá lesz, hogy milyen értelmet adok az 
„egységes” szónak. Midőn abszolút formájú kijelentéseket teszek, nem a 
kivételeket tagadom, hanem az általános érvényt hangsúlyozom. 
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Az ilyen mondatok, hogy Dien n'existe pas, la Morale n’existe  
pas épen olyan vakszerű valótlan valóságok, mintha azt mon- 
danám: les vétements n’existent pas, les maisons n’existent pas. 
Hogy trivális példából rikítsam ki a dolgot: okos dolog volna-e 
azt állítani, hogy nincs ruha, azért mert a ruha nem a nemzés 
meghatározottságában nő ki „természettudományosan” az ember- 
húsból? Mert a ruha bizonyos fizikai és pszichikai szükségekből 
az embertörténet folyamán kifejlett védelmi eszköz? Amiért 
Isten és morál nem nőnek a földből, mint a hagyma és nem 
lógnak ki a köldökzsinóron az anyaméhből, nem épen oly emberi 
szükségeket etető emberi realitások, mint az öltözet, a ház, az 
étel? És vajjon minden társadalmi lehetőség nem hit és egy- 
ház, mégha a fejlődés bizonyos fokán e hitből és ez egyházból 
ki is hullanak az istenek s az emberfeletti emberi teremtmények? 
Ezekután apriori nyugodtan felelhetem: jól van, legyen 
a vallás alapja, első célja a középiskolának. De okvetlenül 
utána kell kérdeznem: 1. Megfelel-e ennek a célnak a mai 
középiskola? 2. Megfelelhet-e e célnak bármily alakú közép- 
iskola? Ha igenlést kapok ezekre a kérdésekre: a cél helyes, 
a ráépített középiskola egészséges társadalmi orgánum. Ha 
tagadást kapok: a) vagy a cél elérhetetlen, b) vagy a mai közép- 
iskola képtelen a cél elérésére. 

Mindenekelőtt, ha ezt a kérdést a középkorban tenném 
fel, riadalmas örömmel igeneinek. Lehet, hogy sok elvtársam 
neheztelni fog e kijelentésemért: én a középkorban középkori 
vagyok egész mindenre rezonáló test-lelkemmel. Sőt, a közép- 
kort szenvedélyesen szeretem, mint az emberi energia nagyszerű 
felzsendülését, az emberegység bravúros próbáját. Az egyház 
egy Le Nôtre művész volt és csodálatos parkot vágott a vad 
ember-cserjében. És megvallom, hogy mikor egy csak tegnap- 
gyökerű félcollstokos forradalmárka nagy haragos kotkodácso- 
lással kotol a középkoron, hogy onnan mérges kis általános- 
ságokat költsön ki: ez ép oly komikus nekem, mintha az ökörszem 
ráülne a strucctojásra és dühöngene, hogy sem ő nem struccul 
meg, sem a tojás nem ökörszemesedik meg alatta. A közép- 
kori vallás kellett, hogy legyen az iskola alapja, mert ez a vallás 
volt a nagy, élő nedvvel buzgó gyökér, melyből az emberegység 
minden virága kivirágzott. Mert élő, teremtő humánum volt ez 
a vallás: állam, művészet, tudomány az ő egységében éltek. 

És most? 
A magyar középiskolában — tudtommal — a következő 

vallásokat tanítják: 1. r. kath., 2. görög kath., 3. görög kel., 
4. reform., 5. ág. ev., 6. unit., 7. orthodox izr., 8. neológ, izr. 
Némely középiskolán 7, 8, 10 hitoktató lelkiépít és talán nincs 
állami középiskola, amelynél csak egyféle hitoktató van. 

Az a kérdés, mert a középiskola — és az első axióma — 
mindenekelőtt és felett társadalmi orgánum, egy közösség ön- 
magát folytató szerve, jöhet-e e sokféleségben egységes szoci- 
ális képlet létre? 
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Mindenekelőtt állapítsuk meg,  hogy a „hit” minden   fele- 

kezeti jegy nélkül ép olyan üres elvont puffantyú, mint az 
„eszme”, az „idealizmus”, a „szabadság” s más ilyen lelkes 
szóbuborékok. A hit, mint a társadalmi élet ható eleme, katho- 
likus, református etc., de okvetlenül valamelyik a sok közül. 

Mármost tegyük fel a legmegértőbb, legszelídebb, leg- 
humánusabb hitoktatókat, akik csak létezhetnek a világon, az 
eredmény mégis mi lesz? Az eredmény mégis, minden kegyes 
következtetések dacára a katholikus gyermekeknek mindig 
groteszknek, babonaszerűnek fog tetszeni, hogy a zsidó gyer- 
mek épenséggel szombaton nem ír. Hogy a zsidó Jehovának 
épen az fekszik szívén, hogy Abelesz, Izorka és Steiner Aladárka 
épen szombaton ne nyúljanak plajbászhoz. A zsidó és protes- 
táns gyermekeknek mindig groteszk és babonaszerű jelenség 
lesz a Mária s a kath. hit előttük bizarr kilátszóságai etc. etc. 
Az egyháztörténetben a kath. hitoktató szükségszerűen másként 
világít rá a hazai és világtörténelemre, a református megint 
másként, a többi hitoktató hasonlókép s ők együttvéve más- 
ként, mint a történelem tanára. Nem akarom a példákat sokszo- 
rozni. De ha nem ünnepi szósvungokban élünk, hanem a tényeket 
vizsgáljuk; a hitoktatás alaptalaja a diszkordiának, a kölcsönös 
bizalmatlanságnak, az akaratölő szkepticizmusnak, terjesztője a 
társadalmi élet összes ellenséges bacillusainak. Állami intézetben, 
állami szervezettel, állami pénzen, állami buzgósággal lehetet- 
lenné tevése egy egységes kultúrállam kifejlésének. Az állam 
maga sok fáradsággal, pénzzel készítteti, helyezi el, kotorja ki 
azokat a bombákat, melyek szétrobbantják. Ehhez járul még, 
hogy Magyarországon a felekezetek az erőforrásai a faji szét- 
húzásoknak is. 

Ez a tény már lebeszélhetetlenül kiránthatná a vallási 
alapot a magyar középiskola alól. De van egy másik ok is. 

Ez egy másik, mély ellentét, mely a meghasonlást beviszi 
az egyes egyénekbe. Ez az a sokat emlegetett ellentét, mely a 
vallási és természettudományi világnézet között van s melyet 
lehazudni lehetetlen. Igen érdekesen — komikusan, oktalanul 
és magyarul — gondolták megoldani ezt a kérdést hivatalosan. 
Talán legszomorúbb, kacagtatóbb példa erre az, ahogy a „filo- 
zófiát”, helyesen: filozófiai propaedeutikát bemagyarították 
középiskoláinkba. 

Valaki valahol azt mondhatta, hogy keli filozófiai propae- 
deutiákat tanítani. Ez aztán kényszermondat lett és nem merték 
nem tanítani. Kell tehát pszichológiát és logikát tanítani, jaj, 
kell tanítani! De a modern pszichológia kutyául belemártja a 
lelket a testbe és ezeregy alkalmat ad a tanulónak, hogy össze- 
hasonlítást tegyen hit- és lélektan órái tapasztalatai között. 
A megoldás aztán vaskos lett, de egyszerű. Tanítsunk pszicholó- 
giát és logikát, mert ez modern követelmény. De azért az 
istenért,  ne tanítsunk pszichológiát és filozófiát, mert ezek leta- 
lálják dákózni a gyermeket a vallási alapról. Konklúzió: adjunk 
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szókat, sokakat, széleseket, laposakat, puffanókat. Így jöttek  
létre a bőzószú, semmitmondó — Szitnyai-féle — kimondom a 
találó diákszót: hasalások. De még az eféle szótajték is aggo- 
dalom volt sokaknak s annak idején utasításba adatott, hogy 
a filozófiát lehetőleg az igazgatók tanítsák. Talán az 
igazgatóknak valami különös filozófiai műveltségük van? Álta- 
lában mérhetetlenül nem! Hanem, mert aki igazgató lehet, az 
olyan pszichológiát tanít össze, hogy megérdemli Loyola, Kálvin 
és Maimonidesz koalizált patrónusságát. 

Ha lehetne elhallgatásokkal, elferdítésekkel egységes ala- 
pot adni a középiskolának és abban egységes szociális képletet 
teremteni, azt mondanám: hallgassunk, ferdítsünk, hazudjunk. 
Hallgassuk el a föld forgását, a természettudományok és a 
pszichiológia legértékesebb újságait. De ma ez lehetetlen: újsá- 
gokból, könyvekből, a körülömlő élet ezer tényéből kiált a 
gyermek felé: ez a tanárod itt elhallgatott valamit,  ez itt ferdí- 
tett, ez valótlant mondott. És micsoda rombolás az a gyermek 
lelkében, ha bizalmatlansággal, megvetéssel kell lerobotolnia 
az iskolát. 

A középiskola alapja többé a vallás nem lehet, a közép- 
iskolából a vallást ki kell zárni.  Mert az állam abban a szerv- 
ben, hol önmaga folytatásáról, jövője biztosításáról gondos- 
kodik, nem vehet alapul egy destruktiv és szétrobbantó lelki 
erőt. És itt nem a vallások ellen beszélek. Bizonyos, hogy ma 
még a vallások oly társadalmi erők, melyeknek oktalan üldözése 
igen veszélyes eredményekre vezetne. De annak az intézmény- 
nek alapjául és eszközéül venni, mely az állam számára jövő 
szolidaritásokat van hivatva nevelni, a legbűnösebb öngyilkosság. 
Öngyilkosság, mert a gyermekben, mint szociális egyedben, 
alapjában lehetetlenné tesz minden szociális egységet s így az 
állam saját maga rombolja szét egyetlen létezési lehetőségét, 
Öngyilkosság, mert a gyermekben, mint egyénben összeegyez- 
hetetlen elemek anarkiáját teremti meg s a gyermekbe szkepszist, 
undort, haragot nevel az ellen az államrend ellen, amely neki 
vagy így, vagy úgy, vagy mindkétfélekép hazudik, öngyilkosság, 
mert az állam állami intézményekben, állami pénzzel idegen, 
nemzetközi elemeknek enged befolyást. 

És most a vád: Hipokrita vagy, nem akarsz a vallások 
ellen beszélni és ki akarod tépni a jövő nemzedék neveléséből 
a hitoktatást. Nincs ebben elalakoskodott ellenmondás? Nincs. 
Óriási különbség, ha a gyermek szülei tetszéséből magánúton 
tanulja a hitet, mint a zongorát, táncot vagy valamely idegen 
nyelvet. Mindenek előtt el vannak kerülve azok az összeütkö- 
zések, melyeket az iskolai élet szabályosságába az egyes felé- 
kezetek eltérő szokásai hoznak. Ezek viszik először a gyermek 
lelkébe, hogy a különös főbb az egységnél, ezek a kölcsönös 
lekicsinylés és ellenségeskedés első csírái. A gyermek nem 
ütközik meg azon, hogy társa hazulról különböző hitirányítással 
jön,   mint   ahogy   nem   ütközik   meg   egyéb   házi  körülmények 
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különbségein. Az ellentét így legalább is minimális. A vallás 
kiküszöbölésével az iskola összes többi képzet-tartalmát egységes 
harmóniába, termékeny világnézetbe lehet hozni, mely azért 
nem lesz egyoldalúlag „természettudományos”. A gyermek éles 
különbséget tesz azok közt a kedélyi elemek közt — s ezek 
között lesz a vallás is — melyeket otthonról kap és azon 
iskolában rendszerezett képzetei és affektusai közt, melyekben 
az állam a maga élő, megbonthatatlan egységének folytatására 
a legalkalmasabb individuumot fogja formálni. 

Az első kiküszöbölés után, átugrok két más feleleten, hogy 
a középiskola alapjának erkölcsinek és nemzetinek kell lennie. 
Ezeket — célom elérésére — később tárgyalom. Most veszem 
azok feleletét, akik a középiskola legfőbb célját abban látják, 
hogy bizonyos pozitív képzettartalmat adjon a későbbi prak- 
tikus életre. Mennyiben igenli ezt a feleletet a mai középiskola? 

Tegyük fel, hogy kilenc év alatt csak hatszáz tanítványom 
volt. Egészen bizonyos, hogy ezek közül legalább kétszázzal 
azután is találkoztam, hogy kikerültek a középiskolából. Ezek 
természetesen különböző osztályoknál hagyták el a középiskolát 
s lettek iparosok, kereskedők, katonák, hivatalnokok, jogászok, 
műegyetemi hallgatók, tanárjelöltek etc. 

Ezeknél az első érdeklődésem mindig a következő volt: 
mi marad meg bennük a középiskola pozitív képzettartalmából 
és mennyiben élő eleme ez gondolkodásuknak? Az eredmény 
s ennek általános érvényét (kivételek vannak, világos) fentar- 
tom bármily vitatás ellen: 1. Hogy a középiskolai képzettartalom 
a középiskolát bármely fokán elhagyottaknál majdnem egész 
tömegében kivesz. 2. Akiknél maradnak is meg képzetek, ezek 
legtöbbnyire izolált emlékezeti kuriozitások, a pszichikumba 
szakadt szálkák, melyeket az intelligencia nem asszimilál, nem 
tesz élete, gyarapodása ható elemévé. Egyszóval, megengedve 
bizonyos percentnyi megmaradást is, ez semmiesetre a legcse- 
kélyebb arányban sincs azzal az óriási fizikai és lelki energia- 
vesztéssel, amit a nyolc évi középiskola jelent. Es ha ez volna 
a középiskola célja, egyetemes, kérlelhetetlen csődöt kellene 
kérni ellene. 

De van még egy felelet: a középiskola célja tényleg 
intellektuális, de nem bizonyos pozitív képzettartalom. A közép- 
iskola célja gondolkodásra, észbeli eljárásokra, logikai járásra 
tanítani a gyermeket. A módszer az eszköz, a tantárgyak az 
anyag e cél elérésére. 

Ez természetesen — később még lesz vele dolgunk — 
egyik célja a középiskolának. És mennyiben éri ezt el a mai 
középiskola? Többször felhoztam azt a megdöbbentő különb- 
séget, amit még iskolában nem járt, vagy az iskola alacsony 
fokain járó gyermekek s a felnőttebb tanulók közt lehet ész- 
lelni. A gyermek folyton kérdésekben fickándozik új appercep- 
ciók felé, érdeklődik, következtet, kísérletez. A felnőtt osztá- 
lyokban   bedugult   érzékű   kis  öregek   —   látás és  érdeklődés 
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nélkül — robotolják az épen muszáj dolgokat. És ennek főoka  
épen a középiskola mélyén ütköző ellentétek, tervszerűtlen 
mindenféleségek. Lehet, hogy politikát lehet ideig-óráig paktu- 
mokkal csinálni, de középiskolát egy percig sem. A magyar 
középiskola egy részeg strucc, mely magába zabált esernyő- 
nyelet és Bibliát,  „fájdalmas titkokat” és Darwint etc. 

Ez a mai középiskola. De ezek a mondatok nem akarnak 
könnyelmű vád, odadobott inzultus lenni. Még az sem volna 
igazságos, egyes irányokat vagy személyeket tenni kizáróla- 
gosan felelőssé bajaiért. Az a sokféle válság és megalkuvás, 
melyekből előkínlódott az új Magyarország, rajta hagyták 
nyomaikat a középiskolán is és ilyen volta történelmi fátum. 
Lehet, hogy ezek közt az okok között igen fontos a napi poli- 
tika sokat emlegetett befolyása a magyar élet minden útjára, 
de az okok ezenkívül is elszámlálhatatlanok. Egy bizonyos: 
sok heroizmus, szilárdság, önmaga ellen való becsületesség 
hajtsa azt, aki itt újat és hasznosat akar alkotni. 

Az alapgondolat, melyből az egész jövő középiskola felém 
testesedik: a középiskolának feltétlen pszichológiai egy- 
ségnek kell lennie. A középiskola — ismétlem — az a 
társadalmi szerv, melyben egy közösség gondoskodik a maga 
egységes szellemi fejlődéséről, lelki folytatásáról. A középiskola 
működésének célja, rezultánsa nem egyén, hanem egy közösség, 
egy társadalom. Az egyén szó alatt összefoglalt tényezők csak 
annyiban jöhetnek figyelembe a középiskola erőfejlesztésében, 
amennyiben ezek a tényezők a társadalmi gépezet megújító, 
megtermékenyítő elemei. Így tehát a középiskola vitális, alap- 
problémája szociális, azaz morális természetű. 

Melyik lesz tehát az az alapgondolat, mely a tarka fajú- 
hitű Magyarországon minden ellentéten keresztül egységbe képes 
irányítani a jövőt? Milyen lelkialkatot kell megkapnunk, hogy 
egy ilyen egységet megkapjunk? Ha erre felelünk, morális 
nevelés, tantárgyak, módszer csak e cél elérésének lesznek 
eszközei. Itt mindjárt egy nehéz, de becsületes kereső előtt 
elhallgathatatlan nehézség van, az a terjedelmi különbség, mely 
Magyarországon a nemzet és az állam fogalma között van. 
Ennek vizsgálata fogja eldönteni, lehet-e nemzeti a mai közép- 
iskola és ha lehet, milyen értelemben és terjedelemben. Tekintve 
azokat az ideges türelmetlenségeket, melyek e kérdést körül- 
tipegik, kérem, hogy gondolatmenetem csak a cikk végén 
ítéltessék meg. Mivel, itt egy konglomerátum alapegységéről 
van szó, természetes, e konglomerátum minden különböző elemét 
fontolóra kell venni. Vizsgálnunk kell tehát a szocializmus 
viszonyát a „nemzet” és haza fogalmához. 

Gyökeres és rövidlátó tévedés, hogy a nemzet és a haza 
fogalmak a szocialista világnézetbe be nem illeszthetők, azzal 
lényegi ellentétbe vannak. Eltekintek most attól, hogy a szoci- 
alizmus épen úgy, mint a kereszténység, melynek egyetlen és 
egyenes   örököse,   a maga  céljai  teljességében soha meg nem 
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valósuló valami, hanem csak egyike a történelmet kialakító 
állandó tényezőknek. Hisz antagónistáinak nagy része épen 
abba a feneketlen hibába esik, mint annak idején az új hitet 
fitymáló rómaiak, hogy mikor a szocializmus ellen csattog egy 
absztrakt, utópisztikus, mathematikai, legfeljebb csak szavakban 
létező abszolút szocializmusnak mutatja ki abszurdumait, nem 
pedig a tényleges, húsba-vérbe gyökerező társadalmi eleven- 
erőnek. Azért szörnyűködnek vissza e ható erő áldásaitól is, 
mert egy soha meg nem valósuló logikai képlet intranzigenssége 
rémíti őket. Mintha valami társadalmi irány ad absolutum meg- 
valósulhatott volna, mintha fejlődése minden percében nem 
történnék kiegyezés, összeilleszkedés a teória és az élet között. 
Megint csak a kereszténység történetére utalok. 

Azt a csetepatét, mely a haza és nemzet szavak körül 
szocialista és nem-szociálista felek közt dühösködik,  ma még 
teljesen gyökértelen álmoktól vagy tudatlan káromkodásoktól 
eltekintve, a szavak kétségbeesett sokfelé rángathatósága és 
történelmi körülmények magyarázzák meg. Magának a szocializ- 
musnak, mely értékmérése alapjául a munkát teszi, semmi 
érdeke nincs elzárkóznia attól a fogalomtól, mely az emberi 
munkának időben és térben való szerves egységét, az emberi 
törekvések   egységébe elevenítő szolidaritását jelenti. 

Sőt, érdekében áll ezeket a már kész szolidaritásokat 
a maga céljaira kisajátítani. A támadás egyetlen oka az a 
történelmi visszaélés, mely a patria szót egészségtelen 
szuggerenssé tette, hogy spontán balekeket termeljen a kivált- 
ságosok számára. Hiszen épen a szocializmus a haza fogalom* 
megteljesedése, legszélesebb emberi megvalósulása, mely min- 
den emberélet megváltásával igyekszik hazává termékenyíteni 
a talajt. Küzdelme örökös, haladó, végleges honfoglalás. Meg 
kell már kezdeni azokat a munkálatokat,  melyek termékenyítő 
árkokat vonnak a múlt és a jövő küzdelmei között. Intranzigens, 
rövidlátó, bár igen jóhiszemű szocialista küzdőknek el kell 
hagyniok azt a hajszát, amit a szavak ellen indítnak, hiszen a 
szavak nem hibásak. Azzal, hogy egy ártatlan hangtest elpusz- 
tításához ragaszkodnak, igen sok értékes szinpátiát, megnyer- 
hető erőt ijesztenek el egyéb törekvéseiktől is. Pedig itt csak 
egy szónak kettős használatáról van szó. Terjesszék a haza 
szó új, széles, nagyszerűen emberi értelmét, tegyék azt harci 
jelszóvá és meglátják, hogy a gondolkodó polgárság óriási 
számához fognak közelebb jutni. Hiszen azt ma még senki sem 
tagadja, hogy az emberiség munkáját még beláthatatlan időkig 
nagyobb szolidaritásokba differenciálódva fogja végezni. 

Természetes, csak úgy egészséges lelki tényező a haza 
fogalom, ha teljesen fedi az állam fogalmát s ha ez az állam a 
komponensek összességének szisztematizált akarata. A mondot- 
 

* Abban az új összefogásban, melyben a magyar szocializmus és haladó 
polgárság együtt küzd, már igen sok szocialista közeledett e felfogáshoz. Ez 
más országokban is megtörtént. 
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takhoz képest a középiskola morális munkájában kettős célt  
különböztetek meg és e két célt megvalósító pszichikai elemeket 
is két csoportra választom. A két cél voltakép egy cél, a 
második alárendeltje az elsőnek s raison d'étre-je az elsőben 
van. Ε pszichikai elemek közt helyes, termékeny erőviszonyt 
teremteni a középiskola első, utolsó társadalmi feladata. 

A középiskola első, mindenek felett álló célja: megte- 
remteni a szociális lelki alkatot. Tudatába égetni a gyer- 
meknek, hogy egy minden érdeken és különbségen fölülálló 
eleven egység van: az állam. Ennek az érdeke alá kell ren- 
delni minden egyénit, mert az az egyéni, mely a legszélesebb 
közösség ellen van, nem kiválóság, hanem bűn és anarchia. 
Tudatába égetni, hogy életem legfelsőbb lehetőségét úgy kell 
megélnem, hogy az e közösségnek a lehető legtöbb értéket 
termeljen. Hogy érintkezésem az emberekkel és azoknak érté- 
kelése sohasem az egyéni különbségek jegyében történjék, 
hanem annak a közös munkának a morális kihatásában, mely 
minden egyént a legfelső egység eleven erejévé tesz. 

Ezzel szemben egyéni tényezőknek veszem nemcsak az 
egyes természeti adatait (véralkat, diszpozíciók etc.), hanem a 
fajiságot, hitet, politikai és más nézetbeliségeket. Itt a közép- 
iskola feladata kettős: 1. Ezeket feltétlenül alárendelni az előbbi 
lelki fejleménynek. 2. Megadni ezek fejlődésének mind azt a 
szabadságot és táplálékot, melyek ezeket a lelki erőket az 
előbbi cél javára termékennyé lehetségesítik. Most adhatjuk 
meg tehát a teljes feleletet arra a kérdésre. Nemzeti legyen-e 
a nevelés és milyen értelemben? Nemzeti a nevelés olyan mér- 
tékben és értelemben, amelyben ez az első célnak alárendelt 
eszköze lehet. Nemzeti a nevelés minden fajnál (a nemzet szót 
itt így kell használnom) önmagához annyiban, amennyiben a 
nagy állami egység munkájához kihasználja mindazt az értéket, 
ami abban a szolidaritásban van, melyet a közös vérűek a tör- 
ténelem folyamán megéltek. Megadja a lehetőséget a faji nyel- 
vek, a faji értékes, a felsőbb egységet erősítő tradíciók, ethno- 
gráfiai erők továbbfejlődésére. Az egyén természeti adatait 
úgy fejleszti ki, hogy midőn az egyén a faji erők legtermé- 
kenyebb kifejezése, egyszersmind a felső egység leggazdagabb 
erőforrása legyen. Guyau segítségével kifejezve: a középiskola 
célja olyan egyén, ki összes erőit az államra nézve legexpanzi- 
vebben, önmagához képest a legintenzívebben éli meg. 

Ez az a szociális lelki képlet, melyet a középiskolának el 
kell érnie. Nagyjában vont vonalak ezek, melyek bizonyára sok 
ellenvetést riasztanak fel. De a részletekben majd minden 
vonatkozásában alaposan kiépíthetjük ezt az alapgondolatot. 
Erre az alapra fogjuk felépíteni a következő mondanivalókat: 
1. Mily képzet-anyaggal fogja e célt szolgálni a magyar közép- 
iskola? 2. Mily morális és kedélyi ráhatásokkal törekszik ugyan- 
erre a célra? 
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Varjas Sándor: Johann Gottlieb Fichte 
(Halálának századik évfordulója alkalmából) 

Húsz évvel ezelőtt még senki sem vette komolyan a 
metafizikát. A XIX. század végén élő kultúremberiséget meg- 
ragadta a pozitív tudás nagy láza. Vajjon hányadszor immár az 
emberiség történetében?! És vájjon hányszor vetették el a 
metafizikát? És már hányadikszor térünk vissza hozzá? A meta- 
fizika a gondolkodni kezdő, a gondolkodás spontán erejétől, 
teremtő energiájától megmámorosodó ifjú emberiség első szerelme. 

É s ?  . . .  O n  r e v i e n t  t o u j o u r s  . . .  
Ma újra benne vagyunk a legköltőibb romanticizmusban. 

A romanticizmusban, — mert minden metafizika és, fájdalom, 
tudásunk óriási része ez — bizony romanticizmus. Ne értsenek 
félre. Nem azt akarom mondani, hogy nem tudunk semmit, 
hogy relatív minden igazság. Ezt már sokszor hallottuk. És 
nem is igaz. Van tudomány, van mathematika, van logika. (Es 
nem csupán Aristoteles öregapánktól ránk hagyományozott.) 
És mindez nem metafizika . . . Csupán a többi . . . De ez az. 
Ne nézzük le a metafizikát. 

A metafizikát közönségesen úgy szokták meghatározni» 
hogy az, lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem igaz. És ebből a 
szomorú definícióból próbáltak diadalt aratni rajta, legyűrni. 
És így könnyű is volna, ha — a definíció igaz volna. A meta- 
fizika több ennél. A metafizika mindenkori pozitív tudásunknak 
a logika segítségével való kiegészítése egy ellenmondás nélküli 
gondolatrendszerré. . . . De ez többfélekép is történhetik? 
A kiegészítés logikáját a kor metafizikáló fiainak morális, 
esztétikus és esetleg oekonomikus, politikus pszichéje szabja 
meg. És ki az, aki nem metafizikái? 

A legnagyobb kritikus és relativista rendszerének „tovább- 
fejlesztése” a romantikus filozófia első nagymesterének Tudo- 
mánytana. A filozófusok szegény emberek. Fichte libapásztor- 
ságon kezdte. A Sors megjelent valamely odavaló (Oberlausitz) 
földbirtokos személyében, aki kitaníttatta. Azután jöttek a ván- 
dorévek. Végig nevelősködte széles Németországot, sőt Varsó- 
ban is járt: házitanító. Hazautaztában elment Königsbergbe, a 
filozófia atyamesteréhez és hogy magát bemutassa, átadta neki 
nyolc nap alatt írt művét: a Kritik aller Offenbarung-ot. 
Kant megkedvelte a tehetséges tanítványt. Fichte annyira 
benn volt a Kant-féle vallásbölcseletben, hogy mikor megjelent 
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az értekezés — névtelenül, természetesen — mindenki azt gon-  
dolta, maga az öreg Kant írta. Majd hamarosan megírta a Beiträge 
zur Berichtigung der Ansichten über die franzözische Revolution 
c. mûvét. Forradalmár volt ízig-vérig. Ne felejtsük el, ez 1793- 
ban történt! A következő évben meghívták Jenába tanárnak. 
Egymásután jelentek meg nagy művei. (Wissenschaftslehre-je, 
főműve 1794-ben). Ekkor állt tehetsége, alkotó ereje tetőponton. 
Folyóiratot is adott ki Philosophisches Journal címen, ez volt 
a veszte! Egy értekezést közölt valami Forberg nevű szabad- 
gondolkodótól e címen: „Über den Grund unseres Glaubens an 
eine göttliche Weltregierung”. Jóllehet, igyekezett külön szer- 
kesztői megjegyzésben „enyhíteni” a cikket, nem használt. 
Forberg is, ő is iszonyúan megbotránkoztatták „atheizmusukkal” 
az embereket. Hiába írt appellációt a publikumhoz. Folyóiratát 
elkobozták, sőt a kormány dorgálásra készült. Fichte ezt nem 
tűrte. Tudtukra adta, ha megdorgálják, ott hagyja katedráját. 
A kormánynak több sem kellett . . . Fichte lemondott. Lemondott, 
pedig felesége, gyermeke volt. És nem volt hová fordulnia. 
Mindenki ijedten futott el az atheistától, nehogy még ő is rossz 
hírbe keveredjék. 

Meg kell jegyeznem, hogy Fichte, mint ez filozófushoz 
illik, alapjában naiv, az embereket in melius félreismerő természet 
volt. A weimári kormányhoz írt levelében azzal fenyegetőzött, 
hogy nemcsak ő mond le dorgálás esetén, de a tanári kar 
számos tagja is. Mire aztán tettre került a sor, szépen benne 
hagyták a csávában. A Jenából való elcsapatás úgy anyagilag, 
mint szellemileg korszakot zár le Fichte életében. Hazájában 
többé álláshoz nem jutott, Berlinben éldegélt. De a német 
közvélemény nem engedte elveszni a gondolatszabadság ez 
egyetlen bátor harcosát. Nyilvános előadásokat tartott és nagy 
közönség hallgatta végig ezeket a Reden an die deutsche Nation 
c. alatt később nyomtatásban is megjelent, közérthető, de 
magasröptű filozófiai exoteriumokat, melyekben a nemzeti eszme 
első rendszeres bölcseletét adta. 

Közben bekövetkezett a nagy katasztrófa. A modern gon- 
golkodástól irtózó junkerség uralma meghozta a dies irae-t. 
Napoleon összezúzta Poroszországot. Berlinben francia maréchal- 
lieutenant ütött tanyát. És most, most Fichte is — oh miracula 
temporis! — udvarképessé lett. Most már derék fiú lett. Most 
már még II. Frigyes Vilmos is demokratává changirozta át magát, 
richte az 1809-ben megnyílt berlini egyetem filozófiai  dékánja, 
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majd az egyetem rektora. Bekövetkezett a szabadságharc... 
Fichte tollal és tettel vett részt benne. De rossz politikusnak 
bizonyult. Idegei nem bírták, ideglázt kapott és — meghalt 1814 
január 28-án, 52 éves korában. Műveit fia adta ki nyolc kötetben. 
Fichte ma sem részesül abban az elismerésben, amit nagy 
tehetsége és gondolkodásának önálló, bátor röpte megérdemelne. 
Epigonjai megették az ő dicsőségét is. Schelling és főleg Hegel 
kiépítették, fölműszavazták rendszerét és learatták az ő vetését. 
Ez a lángész sorsa. Tehetséges, ügyes tanítványok fölkapasz- 
kodtak a mester vállain. Szegény Fichte (ha ugyan ez őt bántaná) 
nem számíthat még az ú. n. „majd az utókor”-ra sem. Rend- 
szere s az egész ábrándos romanticizmus meghalt és soha sem 
fog újra éledni. Nem azért, mintha ma már hitelét vesztette 
volna a metafizika. Csak ma a metafizika is másféle. A mai 
természettudományi alapon, induktív tényeken nyukszik. A Fichte- 
féle még a régi vágányon mozgott: logikai metafizika volt. 
Ex principio kerülte a tapasztalatot és mindent a tiszta észbő 
dedukált. Felvett három tételt, a logika három alaptételét: 
1. a principium identitatis-t, az ú. n. azonosság elvét, mely 
szerint minden dolog azonos önmagával A=A; 2. a principium 
contradictionis-t, az ellenmondás elvét, mely szerint egy dolog 
sem azonos önmaga ellenkezőjével: nem A nem = A; 3. a Prin- 
cipium rationis sufficientis-t, az elegendő alap tételét, mely szerint 
minden igazságnak (kivéve e hármat) van alapja, amelyből 
levezethető a tapasztalat minden megkérdezése nélkül. Fichte 
bebizonyítja, hogy már ezek a tiszta logikai tételek is tulaj- 
donkép még alapvetőbb metafizikai igazságok folyományai (és 
nem fordítva!) U. i. minden tétel, még ezek is föltételezik az 
Én-t, a tudatot. A = A-nak alapja Én = Én. Nem A nem = A-nak 
alapja: Nem Én (azaz Tárgy) nem = Én. És végül az alap elve 
szerint minden korlátolva, limitálva van, különben végtelen volna. 
Véges dolgoknak van alapjuk. Csupán végtelen dolgok állanak 
meg és lehetnek meg, mint causae sui. Az Én sem végtelen. 
Cselekvései (= állapotai, képzetei) végesek és számbelileg meg- 
adhatók (bármily nagy szám is az.) Tehát az alap tételének 
alapja: A korlátolható én korlátolható (meghatározható, alappal 
bíró) nem ént állít magával szemben. 

Az olvasó sejteni fogja, hogy ez az a híres thesis, anti- 
thesis és synthesis, melyet mindenki ismer a hegeli filozófiából. 
Bizony ezt is Fichte csinálta. „Az Én tételezi önmagát”. Ez a 
híres thesis. Szemben áll vele a világ:   a  nem-Én. Ez   az   anti- 
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thesis. Az Én alkot valamit, ami nem-Én: tárgyat. Ez az  
idealizmus. A nem-Én létrehozza a képzeteket a tudatban, 
az Ént. Ez a dogmatikus realizmus hite. Egyik sem helyes. 
A realizmus tarthatatlan, mert föltételezi a magánvaló tárgyat 
(a Ding an Sich-et), de az idealizmus is átalakítandó. Ez a 
synthesis. Én és nem-Én nem különböznek. Képzet és tárgy 
azonos. Amit a tárgyakról tudunk, azok érzetek és ezek kap- 
csolata. Ezek pedig = Én, mert hisz ezek a tudathoz tartoznak. 
Ez a synthesis. Vagyis a tudat szembe állít magával tárgyat, 
nem-Ént, de (és ez a döntő!) szembe állítja magával, nem 
pedig szemben áll vele a tudat akciója nélkül és előtt is! Ha 
kezdettől fogva van Tudat és Tárgy, akkor a filozófia csak 
többelvű lehet. (Kételvű). De ha a Tudat alkot Tárgyat (nem 
— Tudatot, nem-Ént), akkor ő ezt magától alkotja, tehát az 
ellenmondás, a kételvűség megszűnik. Tudat és Tárgy azonossága 
tehát a nagy, a hatalmas harmadik, a kibékítő synthesis. 

Különösen hathat a mi fiziko-chemiai és darwinistikus 
világunkban egy ilyen filozófia . . . De ne legyünk elbizakodottak, 
ez még azelőtt volt és ez szülte meg a fejlődés eszméjét. Mert 
Fichte nemcsak az eszméknek, hanem a világnak evolúcióját 
is thesis, antithesis és synthesisben látta lefolyni. Hisz ez a 
filozófia sokszor csak elnevezésekben különbözik a Spencerétől. 
(Differenciáció, dissipáció, integráció.) 

De tovább kell mennünk. Hátra vannak Fichte erkölcs- 
tana és jogelmélete. Rechtslehre-jének legfőbb elve: „Szorítsd 
meg a szabadságodat a többi észlények szabadsága céljából, 
akik veled élnek.” Megkülönböztet természetjogokat és kényszer- 
jogot. Mindezek még Kantból kerültek ő hozzá. Fichtenek van 
egy ideálja: az észállam. Ez az, amelyben a filozófiai jogeszme 
uralkodik. A cél az, hogy a tényleges államot minél közelebb 
vigyük ehhez az ideálhoz. A jogot és erkölcsöt nagyon helyesen 
úgy választja el, hogy a jog külső kényszeren, az erkölcs belső, 
lelkiismereti kényszeren alapszik. Itt is két ösztön harcol egy- 
mással: a szabadság ösztöne és az önfentartás vágya. Egymást 
korlátolni kénytelenek. A szabadságot nem lehet a végletekig 
vinni az élet veszélye nélkül, viszont élni sem lehet (mint 
észlény) szabadság nélkül. A kettő antithesiséből megszületik a 
synthesis és pedig úgy, hogy á természeti ösztön, az önfentartás 
alárendelődik a szabadság iránti hajlamnak. A végcél, minél 
inkább függetleníteni énünket a külső világtól. Amily mérték- 
ben   sikerül   ez,   oly mértékben leszünk szabadabbak az önfen- 
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tartás kényszerétől. Az önfentartás vegetatív dolog, függ a ter- 
mészet fölött való uralmunktól. A végcél az abszolút szabadság. 
De ez soha sem lesz elérhető, marad mint transscendentalis ideál. 

Sokat gondolkodott Fichte a vallásról és Istenről is. Még 
fiatal korában írt vallásfilozófiai művében erre a végeredményre 
jut: „Minden hit valami isteniben, amely több lenne, mint az 
erkölcsi világrendben való hit, előttem utálatos és eszes lényhez 
rendkívül méltatlan”. 

Talán idejét múlta ma Fichtét bírálni. Gondolatai fen- 
séges szárnyalása, metafizikai fantáziájának szédítően röpítő ereje 
igaztalanná tesznek minden kritikát. A logikai elvekről való 
fölfogása, az alaptételek értelmezése már korában is elavultnak 
volt mondható. Mint logikus, nem fogható metafizikai zsenijéhez. 
A metafizikáról mondottuk, hogy az a kor tudásának logikai 
kiegészítése. A kiegészítés mindig korszerű és korszükségletekből 
fakad. Minden időkben izgatta az embereket a lélek, a világ, 
a természet, az erő érteni akarása. A végleges felelet tán még 
ott késik jövendő évtizezredekben. Minden felelet provizórikus. 
De minden kor felel a feltett kérdésre, mert felelnie kell, mert 
e kérdések az elevenbe vágnak. Fichte megadta kora feleletét. 
„És aki korának megfelelt, eleget tett minden időknek”. 

Mély gondolkodó, éles, racionális, rendszeres szellem és 
szédítően nagy, fenkölt karakter. Gyönyörűsége, büszkesége az 
emberiségnek. És a haladásban mindig legelül volt. 

Kernstok Károly: Képzőművészeti szemle 
A magyar élet irányítója, a parlamentnek kórsága, ez a 

központi mérgezés közéletünk minden szervét megjárja. Pénzt 
keresni akárhogy, hatalmaskodni mindenáron. Ez kell a magyar- 
nak, ha népképviselő, ha művész. Tévedés ugyanis azt hinni: 
művészi! pénzt keresni! ugyan . . . Nagyon is. Csak akarni kell. 
Nem is kell hozzá sok, se teremtési kétely, se emóció, önfegyelem, 
bátor ösztönös semmivel törődés. Csak festés, minél együgyűbben: 
szép nőt prémmel, férfit címerrel, tájképet kastéllyal, ez idő- 
szerint világos színekkel és jómóddal. Egyébb művészeti tekintetek 
most nem fontosak. 

Szükségesebb egy kis szövetkezeti érdek, pajtások lelki- 
ismeretlen kórusa. Lehet pénzt keresni festéssel, ilyen mód- 
szerrel bőven. Az elmúlt évben e fajta ambíción kívül más 
szándék   nem   igen   került   kiállításon   felszínre.   Művészi ered- 
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mények büszke fölénye, hitek fanatikus küzdelme? Óh dehogy,   
az egyelőre elmúlt. Majd ha újra lesz közéleti ébredés. 

Jurykért és díjakért, klubok körül izgatták a klánokat, 
kik csak erre képesek. 

Hol van ma az a lelkesedés, művészi hitvallásért való 
gyönyörű küzdelem. A két-három év előtti, lázban volt akkor 
az egész művelt közönség. 

Lechner, az ő architektúrája, fiatal építészek láza, türelmetlen 
hite, senki sem akart semmit, csak ő Lechner, ő jusson köz- 
épülethez. A Miénk indulása, sikere, vége, a Nyolcak robbantó 
esztétikai átértékelő hatása. Kemény polémiák. Gyűlölködők. 
Barátok. 

A művészetért, mindég aszerint társultak, szerették, gyűlölték 
egymást. Akkor a közönséget rohammal hódították meg, csupa 
érdeklődés. Vitázó, lelkes emberek a kiállításokon. Komoly 
művészi szempontok. Eleven, lüktető közvélemény. Ma kis 
érdekcsoportok, nem tudni miért élükre került emberekkel. Tele 
panasszal és panama szájízzel. Kiállításokra együtt menni s 
ha van, díjakat a csoporton át a csoportnak juttatni. Segítőjük 
egy-két jóhiszemű újságíró, kiket külön személyzet kezel éjjel- 
nappal, hogy a közvéleményt kellő időben meg lehessen dol- 
gozni. A műcsarnok téli tárlatán eme csoportok, melyek esztétikai 
hit és kritika nélkül álltak össze, külön vonultak fel. Inkább 
humor volt, mint tájékoztatás a „szabad vagy független művész” 
alatti elhelyezkedés. 

Benczúrhoz az akadémikushoz társul egy csomó dilletáns, 
Hermann Lipóthoz Szinnyei Merse Pál. Semmi művészi rokon- 
ság, sem múltban, sem jelenben s kilátástalanul a jövőben sem. 
Igaz, köztük művészeti ellentétek sincsenek. Az egyik oldalon 
Benczúr, a másikon Grünwald volt a standardfestő. Benczúr képe 
és Grünwaldé között a különbség tisztái a felszínes, lehetnének 
együtt is. Benczúr rajza, üres és semmitmondó, de iskolásán 
egységes és precíz. Grünwaldé ugyanaz a rajz, csak bizonytalan 
és kapkodó, az egységen belül felületesen dekorativ és félszegen 
fotografikus. Benczúr képét rajza és színeinek semmitmondása 
egységessé teszi, Grünwald képén a szín dekoratívan határozott, 
a rajz kapkodó és bizonytalan, alakjainak elhelyezése ötletszerű. 
Derékban vágott s combon metszett alakok nem dekoratívak, 
ha színei még annyira szándékolják is azt. Színei összevontak, 
távol hatásra számítottak, rajza kicsinyes, félős, arányai nyomottak, 
kompozíciója  zavaros s ha   Benczúr képe azért   nem jó, mert 
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művészeti tartalma nincs; Grünwaldé azért nem jó, mert a művésznek 
maga tapasztalatai kevesek, bizonytalanok, munka közben mások 
eredményei látszanak őt kísérteni. 

Nagyjából, kisebb eltérésekkel mindeme folyton lázongó, 
nyugtalan művészek, tulajdonképen a művészi kritika szem- 
pontjából egyforma készségűek, a nyugtalankodást inkább 
ambíciók, mint művészeti türelmetlenség idézik elő. A helyzet 
ugyanaz, mint a közélet egyébb faktorainál. A politikában is 
egyosztályú, érdekű, világnézetű emberek szemben állanak, 
ellentétes készségűek és helyzetűek egy táborban. Így a köz- 
életi és esztétikai egyívásúak nincsenek a dolgok logikája szerint 
együtt, megoszlanak s azért nincs erős, kíméletlen közvélemény, 
verseny, az elhelyezkedési véletlen magával hozza az állandó 
regardot. 

A nagy kiállítások sivárságát nemcsak az átlagos gyönge 
termelés, de a csoportok kíméletlen érdekszempontja is okozza. 
Jó áttekintést az esztétikai elmélyedés zavartalan örömét csak 
kisebb egyéni kollekciók adják. 

Az Ernst-múzeum a bluffkiállítások sorozatát egy mester- 
ségét, a művészetét komolyan hívő művésznek, Hatvány Ferenc- 
nek kiállításával expiálja. Hatványnak még nincsenek leszűrt 
szempontjai, sőt munkaközben klasszikus elődök befolyásolják 
néha annyira, hogy a modell típusát is átveszi. (1. sz. rajz 
Renoir, 47 Manet, 17 Ingres). Mégis mesterségének szeretete, 
munkájának komolysága az ő íze szerint dolgozó kortársai fölé 
helyezik őt. Azok között nincs egy sem, ki az anyagot így 
ki tudná fejezni, valeurt ilyen befelé méretben erezne, rajza ilyen 
fejlődés-lehető lenne s az önfegyelemnek ilyen kulturpéldáját 
adná. Sehol képeiben cselekményi ízléstelenség, elhelyezési 
zavarosság nincs, megfestett emberei és tárgyai statikusak, 
valeurje gazdag, rajza fejlődhetik. Ami nem elégít ki, az teljes 
színtelensége s az az önbizalom hiánya, mely különösen régebbi 
képein a hatásokat maga fölé engedi. 

Természet elé jutva, a művész ne törekedjék szokásos 
hasonlóságra, s féljen az unott lefestéstől. A modellnek az adott 
környezet a művész diszpozíciója x más és más megjelenést ad. 
A művész iparkodjék mindentől menten ezeket a változatokat 
helyzetileg meglátni, magában fixírozni és visszaadni. 

Hatvanyban ez a szükség ösztönszerű s csak a vissza- 
adás pillanatában hagyja el megfigyelése s a maga készségén túl, 
mások meglátását véli művészi meggazdagodásnak. 
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láthatók. Boromisza temperamentumos, de fegyelmezetlen művész. 
Ős germán emberek nem ismerték az oroszlánt, Itáliában láttak 
először s szabad kézzel neki mentek a szerintök nagy kutyáknak. 
Boromissza sem keresi a természet megismerését s szabadon lát 
hozzá megfékezésére, amúgy barbárosan. 

Karikáiba fogja a fák lombját, körvonalozza az embereket. 
Minden lomb karika, minden ember silhouette. Pedig a tényleges 
tehetség összetevőiből van benne. Színei gazdagok, buják, 
kisebb képein a mozgást, cselekményt izgalmasan érezteti. 

Kár, hogy az a tout prix modernség babonája lenyűgözi 
meglévő jó ösztöneit. A modernség nem rendszer, sem séma, 
modern az, ha a művész ösztönei segítségével, meglévő tudá- 
sához, tapasztalatához a természet megfigyelése neki eredmé- 
nyezett pluszszát tudja hozzáadni. Boromissza tehetsége talán 
kialakul, majd ha a természetváltozatait, adottjait gyötrelmes 
önkritikával kezdi  feldolgozni. 

A Nemzeti Szalonban Galimberti és felesége, Dénes 
Valeria, állítottak ki. Sokat és egymás-megértéssel dolgoznak. 
Szempontjaik úgynevezett maiak. A tér s a térben levők relációja 
tárgyuk, legyen az ember vagy táj. 

A szempontot el lehet fogadni, sokan festenek így, ami azon 
belül egyéni, a festőiesnek ösztönös érzése az Galimbertieknél 
tehetséges. Egyik-másik tájképükön a valeurok és színek skálája 
gazdag, sőt izgalmas. Rajzuk nem alakulhatott ki, a szempont 
arra nagyon is rányomta sémáját. 

Rájuk is áll az, mi Boromisszára, hogy majd ha a természetet 
meglátják s nem fix képzettel mennek eléje, akkor lehet, hogy 
jó ösztöneik kifejlődhetnek. 



KORTÖRTÉNETI 
JEGYZETEK 

Külföldi aktualitások 
A francia politika válsága 

Franciaországnak ismét radikális kormánya van. A francia 
politikai viszonyok közepette valamely párthoz való tartozás csak a 
legkülsőbb kereteket jelzi. Lagardelle írja a francia politikai pártokról 
írt tanulmányában: „Franciaországban a szó igazi értelmében sohasem 
lesznek pártok. Amit így neveznek, képviselőknek többé-kevésbé 
erősen együvétartozó csoportjai, amelyek egy vagy több parlamenti 
vezető férfiú köré csoportosulnak, az országban ezeket a csoportokat 
tőlük jobban vagy kevésbbé befolyásolt bizottságok támogatják, 
melyek nagyobbrészt a választások előtt alakulnak s utánuk rendesen 
megszűnnek létezni. Ha tehát pártok képződéséről szólunk, akkor 
csak valamennyire felismerhető politikai áramlatok képződésére gon- 
dolhatunk.” Waldeck-Rousseau, a nagy radikális államférfiú, csak 
programmjában volt radikális és nem pártelnevezésénél fogva. Õ
opportunista volt eredetileg, a Gambetta iskolájából, haladó liberális 
párti (progressiste), amely elnevezés alatt ma a reakciós elemek 
csoportosulnak Franciaországban. S kormányra jutván, Milleranddal 
együtt létrehozza az állami élet újjászületését, megteremti a szociális 
törvényhozást. Az egyház ellen irányuló mozgalmat, amely végső 
soron az államnak az egyháztól való elválasztásában fejeződött ki, 
Combes folytatja, aki már kifejezetten radikális párthoz tartozik. 
Combes befejezéshez is juttatja az elválasztás művét, de radikaliz- 
musa ebben ki is merül s antiklerikálizmusa leplezéséül szolgált 
egyébkénti tehetetlenségének, a szociális kérdések elől való meg- 
hátrálásának. 

A Barthou-féle kormányban, amely a jelenlegit megelőzte s 
amely a jobboldali pártokra támaszkodva kormányozott, két radikális 
miniszter is helyet foglalt. Nincs tehát nagy jelentősége az el- 
nevezésnek. 

A Dumergue-Caillaux-féle radikális kormány uralomra jutásának 
sajátságos körülményei folytán és jeléül egyszersmind az idők válto- 
zásának, mégis többet jelent, mint egyszerű személy változást. Mondjuk ezt 
anélkül, hogy a változás jelentőségét nagyobb időszakokra mérle- 
geljük; a közeljövőben várható politikai helyzetre gondolunk. A Cail- 
laux vezetése alatt álló és nemrégiben apau-i szigorú pártprogrammalapján 
egyesített radikális párt esetleges külön súlyáról alább szólunk. 
Mindenek előtt azt emeljük ki, hogy a Caillaux kormány (így szokták 
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nevezni, bár a miniszterelnök tulajdonképen Dumergue, míg Caillaux 
a pénzügyi tárcát vállalta) fellépése fordulatot jelentett a túlhabzó 
nacionalista politikában, amely Poincaré köztársasági elnök védő- 
szárnyai alatt a legutóbbi politikai életet jellemezte. A francia nép 
exaltációját, amely megszokott ritmusokban felszökik és aláhull, a 
múlt évben sikerült oly magasra szökkenteni, mint Boulanger óta 
egyszer sem. A jingoizmus diadalát ünnepelte. Caillaux kormány- 
rajutása, aki legutóbbi rövid miniszterelnöksége idején a marokkói 
kérdésben békét teremtett Németországgal s akinek pártja leg- 
utóbb Bernben fejezte ki a németekkel való békés együttműködés 
óhajtását, nem csupán fordulat, hanem szimbólum is. Felocsúdtak 
kábulatukból a német invázió veszélyének rémképével fejbeütöttek. 
A hároméves katonai szolgálat törvényerőre emelkedett ugyan s az 
új kormány egyelőre nem gondol komolyan a törvény megváltozta- 
tására. Mindamellett a változás a nacionalista hangulattal szemben 
kézzelfogható és hogy Poincaré kénytelen volt számolni ezzel és a 
radikális kormányt kinevezni, amely esetleg az áprilisi választásokat 
is vezesse, diadala a francia parlamentarizmusnak. 

Amidőn a hároméves szolgálati időre vonatkozó törvényjavas- 
latot tárgyalták, Barthou miniszterelnök a szocialisták nyomása folytán 
kijelentette, hogy a megnövekedett katonai terheket a vagyonos 
osztályok vállaira fogja hárítani. Jövedelmi adót, továbbá vagyoni és 
értéknövekedési adókat igért. Beszámoltunk erről annak idejében, 
mint az alsóbb osztályok erejének növekedését jelentő körülményről. 
A németországi Wehrbeitrag, amely a vagyonos osztályokat sújtja, 
hasonló okból jött létre. S tényleg Európaszerte ebben, az adó- 
kérdésben, az állami terheknek arányosabb elosztásában nyilvánul 
meg az alsóbb néprétegek jelentőségének emelkedése, ez a ten- 
gelye a politikai küzdelmeknek. Amikor azonban a hadi kiadások 
fedezésére került a sor és másfelől alapot kellett teremteni az 
államháztartás deficitjének (ez évben hatszáz millió korona) eltün- 
tetésére, a Barthou-kormány megszegte ígéretét. A jobboldal támo- 
gatásának jutalmául az új egyenes adók helyett kölcsön felvételét 
javasolta, ezerháromszáz millió frank összegben. Emellett hajlandó 
volt egy mérsékelt örökségi adó behozatalára; ennyi volt minden 
engedménye. 

Ez a javaslat buktatta meg a Barthou-kormányt. A kibocsá- 
tandó kölcsön  adómentességben kívánta a kormány részesíteni. Ha 
ezt keresztül viszi akkor a radikális párt programmját képező leg- 
főbb pont, a jövedelmi adó, át van egy ponton törve, a tőkések 
egy csoportja privilégiumban részesül. Ebben a kérdésben a Caillaux 
vezetése alatt csoportosult ellenzék — a francia politikai állapotok 
fellett a többségek napról napra váltakozók — leszavazta a kor- 
mányt. Kétségkívül része volt ebben a Barthou-kormány klerikáli- 
sokhoz húzó magatartásának is. Barthou számos kormányzati tette 
kedvezett a klerikálisoknak. De az adómentesség elvének elfogadása 
nemcsak a jövedelmi adó elvi alapját ingatta volna meg, hanem 
eredményeit is. Nehezen képzelhető el ugyanis, hogy az adómen- 
tesség   kedvezménye   csak   a   most   szóban   forgó   állami   papírokat 
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illesse meg, de a régieket vagy az ezután kibocsátandókat nem. 
A törvényjavaslat e tekintetben többféleképen volt értelmezhető, de 
a miniszterelnök mindenesetre dicséretes őszinteséggel elejét vette a 
félreértésnek. Minthogy pedig ezideig 25 milliárd összegű járadék 
bocsáttatott ki, 4%-os adókulcsot véve alapul, 1 milliárd frank adó- 
bevételtől esett volna el az állam az adómentesség kimondása 
esetén. 

Caillaux egyelőre nem vesz fel kölcsönt, csak kisebb összegű 
kincstári utalványokat. Érdekes eset állt elő, a Barthou-féle kölcsön 
folyósítására a pénzkészletek készen voltak, minthogy azonban a 
terv meghiúsult, a tőke nagy része Németországba és Itáliába 
vándorolt. A progresszisták és liberálisok csatazajában erre fölhangzott a 
jelszó: Caillaux a porosz király javára dolgozik. 

Caillaux be akarja hozni az új jövedelmi adót és a vagyoni 
adót (impôt sur la richesse acquise). Az ellenzék hivatkozik a francia 
nép szabadságjogaira, amelyek nem tűrnek meg egy inkvizitórius 
adórendszert, amidőn az állam kikutatja és ellenőrzi az egyesek 
magánvagyonát. Veszedelmes választási jelszó, mert ahol az állam- 
polgárok zsebéről van szó, ott nem találnak az agitátorok süket 
fülekre. 

Ami a francia politikai élet másik főkérdését, az arányos 
választási rendszerért folyó küzdelmet illeti, ez a harc nem tud 
befejezéshez jutni s az áprilisi űj választások minden valószínűség 
szerint még a régi választójog alapján fognak megejtetni. A R. P. jel- 
szava alatt folyó választójogi küzdelem, az arányos képviselet 
(representation proportionnelle) érdekében folytatott harc, még nem 
dőlt el. 

Az arányos választás már az 1848-as forradalom követelménye 
volt, de megvalósulása elé akadályok gördültek. Amidőn Mac-Mahon 
államcsínyjének megbukása után a harmadik köztársaság megerő- 
södött s a köztársasági párt győztesen került ki a választásból, a 
többségi elv fentartását szükségesnek látták a köztársaság hívei, a 
jelentékeny rétegeket képviselő 'monarchisták elnyomására. Feltevésük 
alaposnak bizonyult. Amidőn 1884-ben a listák szerint való válasz- 
tást meghonosították — Gambetta politikájának követői — a 
választásból a monarchista-pártok megerősödve kerültek ki. Jött 
azután a boulangizmus tömeg-hisztériája s nyomában a kiábrándulás. 
Az 1889-ik évi választás a boulangiszta-pártot felőrölte, de meg- 
szűnt a listák szerinti szavazás is. 

A leányzó azonban csak aludt, de nem halt meg. Mozgatva 
természetesen egyes pártérdekek által és másfélék által hátráltatva, 
a francia közvélemény mozgató ereje elég erős volt a kérdés ismé- 

telt előtérbe juttatására s ma a kisebbségeket érvényesíteni engedő 
arányos választási rendszer a francia politika egyik főkérdése. 
Hogyan tört utat magának? most nem követhetjük nyomon. A leg- 
utolsó választások 1910-ben már a választójogi reform jelszava alatt 
történtek s a választásokon az elv többséget nyert. A szocialisták 
harminc mandátumot hódítottak el, részint a jobboldal segítségével, 
az arányos   választást   ellenző   radikálisoktól.    A   radikálisok   párt- 
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politikai   szempontokból    ellenzik   a   R.   P.-t;    a   jelenlegi   rendszer   
mellett mandátumaikat jobban tudják biztosítani.   Ma természetesen, 
amidőn a köztársasági forma fenmaradását többé mi sem   veszélyez- 
teti, súlyát vesztette   a   régi   érvelés,   hogy   a   többségi   rendszer   a 
köztársaságot veszélyezteti. 

A Briand-kabinet bukásának közvetlen oka a választójogi 
reform volt. Az alsóház a reformot enyhített alakban elfogadta — 
nem kevesebb, mint három ízben — de a szenátus, amelyben a 
radikális Clemenceau volt a választójogi reformot tárgyaló bizottság 
elnöke, — a híressé vált Peytral-féle indítvány elfogadása által 
kimondotta, hogy a többségi elv merev fentartásához ragaszkodik. 
Briand utóda, Barthou alatt a hároméves szolgálati időért való küz- 
delem folytán, a választójog háttérbe szorult. Mihelyt azonban ez 
elintézést nyert, a reform ügye a radikálisok ellenzése dacára, újból 
napirendre került. Barthou, akinek kabinetjében két radikális is 
helyet foglalt, lényegében véve a klerikálisokkal és a jobboldaliakkal 
kormányozott s így mindenképen kényelmetlen volt részére a kérdés 
újabb tárgyalása, de nem térhetett ki előle. Lefévre közvetítő indítvá- 
nyát, amely aquotiens-rendszerttartja meg.de úgy, hogy a quotiens szerinti 
felosztás után még fenmaradó helyek az abszolút többséget nyert 
jelölteket illessék, esetleg ezek újabb választás alá essenek, az alsó” 
ház el is fogadta, de a szenátus bizottságaiban újból megrekedt. 

A Dumergue-Caillaux-kormány uralomra jutásával a helyzet 
lényegesen megváltozott. Caillaux, mint a Pau-ban megállapított 
radikális programm végrehajtója, ellenzi a proporcionálist s a hát- 
térben álló Clemenceau befolyása, aki állítólag segítette Caillaux 
kormányát létrehozni, megerősíti ellenállását. A többi pártok, 
progresszisták, liberálisok s legújabban Briandék „baloldali szövetsége” 
az arányos választás jelszavából ellenzéki fegyvereket kovácsolnak a 
maguk részére, amelyekkel a nép körében híveket szerezhetnek 
maguknak. 

A legkínosabb helyzetben a szocialista-párt van. Híve termé- 
szetesen a proporcionálisnak, de inkább azért, mert belső jogosult” 
ságához kétség alig férhet és mert programmjához tartozik, mint 
aktuális pártpolitikai szükségességből. De a dilemma akkor is fen- 
maradna részére, ha az arányos választási rendszer mandátumait 
esetleg gyarapítaná. A Caillaux kormány valóban radikálisnak mutat- 
kozik. Caillaux a vezére az egyesült radikális pártnak, amelynek az 
alsóházban százhetven tagja van. Ε párt a múlt év őszén Pau-ban 
tartott kongresszusán, amely az egyesülést is létrehozta, szüksé- 
gesnek látta, hogy erősen lekösse magát egy tényleg radikális 
programmhoz, felállítván az ú. n. „minimális” programmot, amelynek 
elfogadása kötelező a párt tagjaira. Szükségét érezték annak, hogy 
megszüntessék a régi állapotot, amelyben a párthoz való tartozás 
teljesen elvesztette jelentőségét, mert módot nyújtott az egyes tagok- 
nak a legfontosabb kérdésekben is a legeltérőbb állásfoglalásokra. 
Igyekeztek megvetni a pártfegyelem alapjait. A minimális programm 
a következő követeléseket tartalmazza: progresszív jövedelmi adó, 
a két évi katonai szolgálat visszaállítása,   a   világi   oktatás   hatályos 
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oltalmazása, a munkásbiztosítás javítása. Emellett határozott utasítást 
ad a párt tagjainak, hogy minden kormányt, amely a reakciós 
pártokra támaszkodik,  ellenfélnek tekintsenek. 

A Caillaux-Dumergue-kormány, szó sincs róla, nem helyezi 
kilátásba ezen radikális programm teljes megvalósítását. Mindjárt a 
a két évi szolgálati idő visszaállításának kérdésében le kellett térnie 
a pau-i programm útjáról egy kétszínű formula segítségével. A tör- 
vény törvény, mondják, amelyet tiszteletben kell tartani és becsü- 
letesen végre kell hajtani. Más dolog azután a nép körében való 
agitáció, amely a régi állapot visszaállítására irányul. Mindamellett 
egyéb tekintetben Caillaux több biztosítékot nyújt a szocialista- 
pártnak a haladás szempontjából, elsősorban az igazságosabb adó- 
rendszer megteremtésének ígéretével, mint a többi pártok bármelyike. 
Sokan a Caillaux-kormányban Waldeck-Rousseau népbarát politiká- 
jának közvetlen folytatását vélik felfedezni. Jaurès kezdettől fogva 
nem titkolt rokonszenvvel kísérte az új kormány vállalkozását. 

A szocialisták parlamenti vezéreinek kormánybarát magatartása 
most a pártban szakadásra vezetett. Felvetődött a régi kérdés, amely 
a legtöbb nyugati állam szociálistapártját foglalkoztatta már, hogy a 
proletárok pártja szövetségre léphet-e egy polgári párttal? A múlt 
héten Amiensben tartott szocialista-kongresszus kimondotta ugyan, 
hogy a radikálisokkal való blokkalkotásról hallani sem akar, de lénye- 
gében véve mégis az együttműködés útjára lépett. A választójogi reform 
kérdésében való ellentétet nem ítélik elegendő fontosságúnak arra, 
hogy emiatt a reakciós pártokhoz álljanak és a választásokon az ő 
malmukra hajtsák a vizet. Az áprilisi választások alkalmával tehát 
alkalmasint fegyverbarátság fog közöttük fennállani. Az egyesült szo- 
cialistapárt egy csoportja azonban, amely a képviselői mandátumok 
kiosztásának módja felett is elégedetlenkedik, tiltakozott a radikálisok 
támogatása ellen és az amiensi kongresszus határozatai következtében 
a pártból ki is lépett. A szecesszió feje Allemane, aki a pártnak 1905-ben 
bekövetkezett egyesítése előtt egyik frakciónak, az allemane-istáknak 
vezére volt; a kilépők közt nagyszámmal vannak a régi guesde-isták is. 

A többi pártok persze folytonos tűszúrásokkal zaklatják a szocia- 
listákat a választójog kérdésében követett magatartásuk miatt. Amidőn 
legutóbb egy liberális (klerikális) párti képviselő referendumot, nép- 
szavazást ajánlott az arányos választás kérdésében, Jaurès és pártja 
csatlakozott az indítványhoz. Félszeg állásfoglalás, amellyel szemben 
méltán hivatkoztak arra, hogy az arányos képviselet elvét az 1910. 
évi választásokon a választók, azóta pedig a kamara három ízben is 
elfogadták. 

A pártok zűrzavara — tizenegy köztársasági pártárnyalat áll 
fenn ezidőszerint — fokozódott egy új pártalakulással. Briand, 
Barthou és Millerand új pártot alapítottak, „baloldali szövetség” elne- 
vezés alatt. Ez is megfelel a fentebb idézett meghatározásnak: 
néhány nagy név körül alakult és elnevezése semmikép se felel meg 
céljainak. A párt, köztük az egykor szocialistavezér Brianddal (aki 
az antimilitarista mozgalomban is részt vett; ő volt a Hervé védője) 
és a szocialista   Milleranddal, a Waldeck-Rousseau-kormánv radikális 
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miniszterével, a jobboldalhoz csatlakozott; nacionalista és ellenzi a  
radikális követeléseket. A jövő alakulások alkalmasint ezen új párt 
körül fognak csoportosulni és nincs kizárva, hogy még a jelenlegi 
országgyűlésen többséget tudnak szerezni maguknak. De ha az 
áprilisi választások alkalmával a választási apparátust Caillaux is 
fogja a kezében tartani, kétséges, hogy az arányos választási rend- 
szer mellett és az inkvizitórius jövedelmi adó ellen való izgatás nem 
fogja-e a többséget az ő kezükbe juttatni? A választások lesznek 
hivatva a jövő politikának útjait kijelölni.   (Halasi Béla) 

A világbéke 1913-ban 

A világbéke mérlege ezerkilencszáztizenháromban 348.000 harc- 
téri halott és sebesült, 6 milliárd hadiköltség és 12 milliárd, melyet 
a béke fegyvereinek áldoztak. A balkáni háború által megemésztett 
és a békében élő nemzetek által elpocsékolt milliárdok és emberek 
azonban még korántsem adják teljes képét a militarizmus telhetet- 
lenségének, mert nem hagyhatjuk számításon kívül azt, hogy Euró- 
pának fegyverben álló békeállománya több, mint 4,5 millió ember, 
tettre kész munkaerő — és legjava a munkaerőknek — ha pedig 
fejenkint valóban minimális évi keresetátalányul 800 koronát veszünk, 
már akkor is 3 milliárd és 600 millió koronával szaporodik az az 
összeg, melyet a militarizmus a népek kenyerétől elvon. 

Ennyibe kerül évente a világbéke, mely nyilván nem a béke 
nyugalma, hanem a háború békéje. Az ember elámul ezeknek az 
óriási összegeknek a hallatára és önkéntelenül felmerül a kérdés, 
meddig bírják még az államok ezt az őrült fegyverkezést. Nincsen 
az a győzelmes háború, nincsenek azok a meg sem álmodható gaz- 
dasági előnyök, melyeket egy állam csak szerezhet, hogy megközelítő 
ellenértékét adják annak a mérhetetlen kockázatnak és befektetésnek, 
melyeket a fegyverkezés hajszolásával reszkíroz és tényleg ki is ad. 
Évtizedeken át ölik az államok a pénzt a haderőbe és bizonyos, hogy 
minden eredmény, melyet gazdaságilag elérhetnek, jóformán még a 
kamatok kamatait sem fedezi ennek az egyre hatalmasodó tőkének. 
Az elmúlt esztendő találó példával is szolgált: mert ha a bal- 
káni háborúban eltekintünk az emberáldozatoktól és a gazdasági élet 
megrázkódtatásából származó veszteségektől, még úgyis — miként 
A. H. Fried legutóbb megjelent brosúrájából* olvashatjuk — a győzel- 
mes szövetségesek által meghódított 116.000 km2, négyzetkilométe- 
renkint 52.000 frankkal túlfizettetett. És vajjon juthatnak-e valaha is 
a balkáni népek abba a helyzetbe, hogy egyenértékű előnyöket és 
jövedelmet szerezzenek azzal az összeggel, amelybe nekik a háború 
került és a katonaság a békében eddig és ezután? 

Nemcsak a háborúra fizetnek rá az államok, azaz dehogy az 
allamok, a proletárok és a polgárság, hanem a békére is. És ahhoz 
a mar szinte közhellyé vált tételhez, hogy a háború gazdaságilag nem 
 

* Der Weg zum Weltfrieden im Jahre 1913. Pazifistische Chronik 
zusammengestellt von Alfred H. Fried. Verlag der Friedens-Warte. 
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nyereséggel, de veszteséggel jár, szerintünk minden kétséget kizá- 
róan hozzá kell számítanunk azokat a mérhetetlen terheket, 
melyeket a fegyveres béke ró az államok lakosaira. Csak így 
teljes a bilánsz, ha azokat az eredményeket, melyeket egy háború 
által el lehet érni, szembe állítjuk nemcsak a háború ad hoc 
áldozataival,  hanem egyszersmint azokkal is,  melyeket az 
erre  való  évt izedekig tar tó  készülődés  okozot t .  

A már említett röpirat közli a londoni Economist nyomán, 
hogy rövid tizenöt év alatt mennyire rúg az az összeg, melyet hábo- 
rúk miatt el kellett vonni a békés fejlődéstől. Nevezetesen az: 

angol-búr háború 5,000.000.000 márka 
orosz-japán háború 8,000.000.000 „ 
olasz-török háború 800.000.000 „ 
marokkói háború és a  francia 
haderő megerősítése 1,000.000.000 „ 
német hadügyi kiadások 1,000.000.000 „ 
orosz és osztr.-magy. mozgó- 
sítás és létszámemelés 1,200.000.000      ,, 
balkáni háború 4,800.000.000 „ 

vagyis körülbelül 22 milliárd márka, bár a balkáni háború költségeit 
más adatok 2 milliárddal többre becsülik. 

A Huszadik Század 1913. évi 7—8. számában Kerner Zoltán 
közölt néhány adatot Európa három év előtti hadügyi és tengerészeti 
kiadásairól. Ez összesen, a cikk szerint, 8 milliárd és 784 millió 
koronára rúgott. Ha most vesszük, hogy azóta ezek a kiadások körül- 
belül 50%-kal emelkedtek, nem látszik túlzottnak, hogy Európa 
gazdasági  é le té tő l  az  e lőbb emlí te t t  15  év  a la t t  legalább  
— 100,000.000.000 — százmilliárd koronát vont el a mili- 
tarizmus! 

Vajjon a népesség rohamos szaporodása, az élelmiszerek és a 
pénz drágulása közepette meddig bírja ezt a terhet Európa, nagyon 
kétséges. Ámde nem mellőzhető szempont, hogy vájjon kiknek az 
érdeke ez az őrült pénzpocsékolás és ezzel szemben kiket terhel? 

Vajjon a vagyontalan polgárság és proletariátus, mely a világ 
legtermészetesebb rendjének tartja a békét, az szorgalmazza ezeket 
a terheket? Vajjon az emberiség beláthatatlan többsége, melynek 
sem ahhoz nincs kedve, hogy békében katonáskodjék, sem ahhoz, 
hogy háborúban a fűbe harapjon, büntetésül fizeti meg ekkora össze- 
gekkel békeszeretetét? Ezeknek érdekük a háborúval fenyegető 
béke? Vagy talán a földbirtokosok, őstermelő kiskirályok, tőkések 
és nagygyárosok érdeke fűződik  mindehhez az átokhoz? 

És nem elég az, hogy a tőkék mindinkább való tömörülése és 
szövetkezése közepette, a termelő erők hatalmasodása alatt a fogyasz- 
tók kiuzsorázása egyre ijesztőbb lesz, ennek az uzsorának a fegy- 
veres biztosítását ugyancsak a fogyasztók millióival fizettetik meg a 
földi hatalmasok? 

Az állam ma sem más — hogy Oppenheimer szavaival éljünk 
— mint a legyőzöttek gazdasági kizsákmányolása, ahol a legyőzöttek 
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a fogyasztó polgárságot és proletariátust jelentik. A modern állam 
tipikus ismertető jele nem az, hogy természetes és mesterséges hatá- 
rokon belül egységes jogrend, államszervezet, világnézlet, történelmi 
misszió stb. fűzi össze a népességet, hanem állam az a terület, 
melyet védvámok határolnak. A védvámok igazi határai és jel- 
legzetes kontúrjai a modern államnak és nem az államhatár, hanem 
a védvám határainak védelmére kellenek a milliárdok. 

A világbéke problémája tehát az agrár-feudális-mer- 
kant i l -kapi ta l i s ta  po l i t ikával  szemben a  demokráciának  és  
a szabad kereskedelemnek a problémája. Ső t  tovább mehe- 
tünk: a  vi lágbéke nem az ál lamoknak ál lamokkal szemben 
való küzdelmének kérdése elsősorban, hanem az egyes álla- 
mo k o n  b e l ü l  f o l y ó  c s e n d e s  é s  v é r t e l e n  p o l g á r h á b o r ú k é .  
A világbéke elsősorban belpolitikai kérdés,   nem   pedig   külpolitikai. 

Ennek megállapításával legyen szabad Kerner Zoltán már emlí- 
tett kitűnő cikkéhez néhány reflexiót fűznöm. Az európai államok 
szövetségéről írván, Kerner ismerteti Sir Max Waechter föderációs 
tervezetét, mely szerint a világbéke megteremthető, ha 1. a külügyek 
vezetése állandóan, a hadsereg és tengerészet fővezérlete pedig háború 
esetén egy nemzetközi szervben egyesíttetnek és ha 2. az egyes 
európai  á l lamok vámunióban egyesülnek.  

A világbékéhez kétségtelenül ez utóbbi a legelső és legjelen- 
tősebb lépés. Sir Max Waechter és Kerner is azonban abba a vég- 
zetes hibába esnek, hogy a mai helyzettel homlokegyenest ellenkező 
emez állapotokat, a mai viszonyok közt álló — és velük, általuk álló 
vagy bukó — politikai és termelési viszonyok keretén belül óhajtják 
megvalósítani. Sir Max Waechter kétségtelenül nagyjelentőségű terve- 
zetének alapvető hibája, hogy egyrészt az európai tőke harcosának 
szegődik az amerikai ellen, tehát nem a világbéke lebeg előtte, 
továbbá, hogy állandóan az „államok” gazdasági érdekeiről beszél, 
nem vetvén ügyet arra, hogy az „államok” gazdasági érdekeinek 
voltakép az uralkodó osztályok, jobban mondva a feudál-kapitalista 
osztályok érdekei az alapjában való komponensei. 

Épp ezért szinte naiv módon jóhiszemű gondolat az európai 
vámunió létesítését úgy elképzelni, hogy az európai nagyhatalmak 
szakértőket küldjenek ki, akik megállapítanák az egységes tarifa vám- 
tételeit. A politika és gazdasági élet mai berendezettsége mellett 
ezek a szakértők soha egységes vámtarifát megállapítani nem tud- 
nának. Az egyes államok határain belül kell a politikai és gazdasági 
demokráciának diadalmaskodnia ahhoz, hogy egy ilyen nemzetközi 
tarifa elkészülhessen. Amíg az államok politikáját kevés ember nagy 
vagyona irányítja, addig a milliók hiú vágya marad a világbéke. 

Bizonyos, hogy az állam előbb fog elérkezni ehhez a forduló- 
hoz, mint az állam urai. Az államnak végtére is rá kell majd jönnie 
arra, hogy ő maga épp úgy az uzsora karmai közt gyengül, mint a 
nép, mert hisz a nép teherbírása is egyszer csak csődöt mond az 
embertelen terhek alatt. A demokráciának épp az uzsorakapitalizmus 
es a feudalizmus egyengeti az útját, de ma az állam még szorosan 
összeforrt ezekkel. Ma az állam még megkapja adóban és vámban 
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a Júdás-pénzt a tőke garázdálkodásáért és erről a jövedelemről nem 
hajlandó lemondani. (Az adatok összeférhetetlen volta miatt csak néhány 
szám álljon itt: A legutóbbi statisztikák szerint Olaszország vám- 
bevétei: 381,365.849 líra, Svédországé 60,867.455 kor., Oroszor- 
szágé 169,355.660 rubel, Angliáé 33,596.645 £ vagyis 419,978.062 
korona, Franciaországé pedig 624,135.000 franc). 

Ámde az adózóképesség és a fogyasztási erő, az életviszonyok 
és a pénz drágulása közepette egyre csökken és az államok kényte- 
lenek lesznek az egész vonalon rátérni ép azért a progresszív adó 
rendszerére, majd önmaguktól fognak kényszerülni, ha a külső körül- 
mények nem siettetnék ezt a lépést, a gazdasági és politikai demo- 
krácia megvalósítására. 

Viszont a gazdasági demokráciának nemcsak vele-, de elöl- 
járója a politikai demokrácia. Amíg kevés kiválasztottak intézhetik 
az állam ügyeit, meddő ábránd a nemzetközi jog fejlődésére hivat- 
kozni, mint a világbéke útegyengetőjére. A nemzetközi jog a maga 
csenevész kezdetlegességében ma ép úgy az uralkodó osztályok érde- 
keit szolgálja — melyek mindenütt hasonlatosak lévén, azonos érde- 
kűek, tehát ellenfelei is egymásnak — mint a militarizmus. A mili- 
tarizmus pedig nem dőlhet meg mindaddig, míg meg nem dől az 
osztályállam. A világbékének az osztályállammal kell megvívnia a tör- 
ténelem legelkeseredettebb, legkegyetlenebb ütközetét. Ha egyszer a 
tőke és a földbirtok megszűnt diktálni, akkor megvalósulhat a világ- 
béke, mely 1913-ban 348.000 emberébe és 18 milliárdjába került 
Európának. Gyulai István 

Elzász-Lotharingia és a francia-német kiegyezés 
A mérhetetlen fegyverkezési láz, amely Európát végig rázza 

és az állandó fegyveres készenlét, mely a legértékesebb munkaerőt 
vonja el a produktív értéktermeléstől, már rég lejáratták a fegyveres 
béke kopott szólamát. Soha sem volt követelőbb a vágy a nemzetek 
békéje után, mint ma, a militarista tobzódás idején; soha sem volt 
nagyobb a sóvárgás az általános lefegyverkezés után, mint most, 
amikor a katonai terhek a különböző államok költségvetésében 25— 
50 százalékkal szerepelnek és amikor az állandó feszültség a nagy- 
hatalmak között oly gyakran fenyeget egy világháború elképzelhe- 
tetlen rémeivel. 

A két európai hatalmi csoport, a hármas entente és a hármas 
szövetség antagonizmusa tulajdonképen a francia-német antagoniz- 
musban gyökeredzik. A nagy francia-német háború itthagyta maga 
után az elzász-lotharingiai viharmagot, a francia-német ellentétet, 
amely a hármas szövetség, majd válaszul a hármas entente megszü- 
letésére vezetett, amely Franciaországot, a forradalmi demokrácia 
hazáját, a muszka cárizmus szuronyos karjaiba vetette. A német- 
francia ellentétből ered az európai koncert fegyverzajos egyensúlya, 
ez az ellentét telíti a mindennap kirobbanásra kész elektromos feszült- 
séget a két hatalmi csoport között. 

Bizonyos, hogy a súrlódási felületek az európai hatalmak között 
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számosak, különböző mértékben durvák és veszedelmesek. De az is 
kétségtelen, hogy az egyik legkényesebb súrlódási felület Elzász- 
Lotharingia. És míg az elzász-lotharingiai kérdés megfelelő módon 
elintézve nincs és míg a francia-német feszültség fel nem olvad egy 
kiegyezésben, mindaddig a világbéke ügye utópia, a pacifisták törek- 
vései részleges, apró eredményektől eltekintve, illuzórikusak marad- 
nak, így beállítva az elzász-lotharingiai kérdés, kilép a parciális jelen- 
tőség keretéből és mint a pacifizmus egyik legsúlyosabb objektuma, 
a világbéke ügyévé válik. 

Mi az elzász-lotharingiai kérdés? Itt mindenekelőtt meg kell 
állapítani, hogy a hetvenes, nyolcvanas évek elvakult, bosszúvágyó 
revansláza lehűlt. A revansönhittség helyet engedett a kispolgári 
Franciaországban a józanabb megfontolásnak, a tartózkodó félénk- 
ségnek. Ennek a változásnak megvan a maga természetes oka. Német- 
országnak, a birodalmi egység megszületésekor, 1871-ben 41 millió 
lakosa volt. Ma: 66 millió. És az eddiginek megfelelő szaporodást 
feltételezve, 1930-ban 80 millió lesz a német birodalom lakosságá- 
nak a száma. Tehát két emberöltő alatt a lélekszám megkétszerező- 
dik. Ezzel szemben a francia népszaporodást a túlhatalmasodott egyke 
és gyermektelen rendszer megállította, úgy hogy ez a stagnálás már 
komoly nemzeti veszedelme a franciáknak. Azonkívül a szegény, a 
partikulárizmusban szétdarabolt Németország a nagy összecsapás óta 
a világ első iparállamává fejlődött, melynek külkereskedelme a két- 
szerese a francia külkereskedelemnek. Németország nemzeti vagyona 
ma (Helfferich becslése szerint) 300 milliárd márka, míg Francia- 
országé (Leroy-Beaulieu becslése szerint) 170 milliárd. Mindezek az 
okok letörték a revansmozgalom taraját, de nem tudták megszün- 
tetni a minden franciában élő fájdalmas visszakívánását a leszakadt 
tagnak, Elzász-Lotharingiának, amely kétszáz éven át híven osztozott 
Franciaország minden jó és rossz sorsában. Elzász-Lotharingia ügyei 
a legérzékenyebben érintik és érdeklik a franciákat, akik a Német- 
országba kebelezést még mindig nem tudták megérteni, akik kíno- 
san szisszennek fel a porosz vaskéz brutális kormánytényeinél (leg- 
utóbb: Zabern). És a francia burzsoázia nagy része át van hatva attól 
a tudattól, hogy Elzász-Lotharingia még francia lesz egyszer ismét. 
Ez a sovinista polgárság, melynek szélső árnyalata a progresszív 
pártban tömörül, számszerint ugyan kisebbség a francia nemzettest- 
ben, de politikai befolyása annál nagyobb. 

A németek állásfoglalása Elzász-Lotharingiál illetőleg, sokkal 
kategorikusabb, mint a franciáké. Hiszen ők vannak birtokon és 
pedig jól védett birtokon belül; övék a hódító joga, a fegyver hatal- 
mával hódították vissza a történelmi és ethnografiai alapon is őket 
illető Elzász-Lotharingiát. A franciáknak a nagy forradalom ideoló- 
giájából vett jogalapja: a népek önrendelkezési joga nagyon kétélű 
fegyver. Hiszen ők sem kérdezték meg Tunisz, Algír és a többi 
gyarmat lakosságát, hogy kívánják-e a Franciaországba való bekebe- 
lezést. És abban az egyben, hogy Elzász-Lotharingiának a német 
birodalom határain belül kell maradni, minden fenntartás nélkül 
egyetért a Reichstag valamennyi   pártja a konzervatívaktól a szociá- 
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listákig. A szociáldemokraták is, korábbi párttradíciók ellenére, az 
elzász-lotharingiai kérdést csakis mint birodalmi kérdést tartják ma 
megoldhatónak. Pedig e párthagyományok nem kisebb emberek nevé- 
hez fűződnek, mint Wilhelm Liebknecht és August Bebel, akik, mint 
a Reichstag egyetlen szocialista tagjai, ismételten tiltakoztak Elzász- 
Lotharingia elrablása ellen és akiknek bátor magatartását kétesztendei 
fogsággal torolta meg a fékevesztett soviniszta reakció. Az eltérést 
az egyes pártok között csupán Elzász-Lotharingia birodalmi állásának 
és állami berendezkedésének a kérdése okozza. A szociáldemokraták 
és a haladó néppártiak (Fortschrittliche Volkspartei) egyenjogú biro- 
dalmi állami állást radikaldemokratikus köztársasági államformával 
követelnek Elzász- Lotharingia számára. A konzervatívak, kik túlnyomórészt 
Pommern, Ost-Elbien, Ost-Preussen junkerjei közül toborzódnak, mind- 
erről hallani sem akarnak és a „Reichsland-”ot legszívesebben beke- 
beleznék Poroszországba. Ők azok, akik a zaberni eseményeket 
hurrázva helyeslik és akik Jagownak, az udvarnál kegyben álló ber- 
lini rendőrfőnöknek a segédletével heves támadásokat intéznek Beth- 
mann-Hollweg birodalmi kancellár ellen a zaberni üggyel kapcsolatban 
tanúsított „erélytelen” és „habozó” politikájáért. A nagy fekete mező, 
a Centrum kiegyező álláspontot foglal el. Elzász-Lotharingia egyen- 
jogú, a Bundesrat-ban megfelelő szavazattal bíró szövetségi állam 
legyen egy monarchának, még pedig Vilmos császár egyik fiának a 
vezetése alatt. A Bassermann elnöklete allatt álló nacionálliberális- 
párt, amely a haute-finance és a Centralverband nagyiparosságának a 
képviselete, felfogásában a Centrum-hoz simul. A kormány pedig, 
amely sokkal inkább porosz, mint német, teljesen a konzervatív hecc- 
politika szolgálatába adta magát és így a zaberni eseményeknek is 
irányító okszerzője. 

Nem mellőzhető még el Elzász-Lotharingia viszonyainak és poli- 
tikai párttagozódásának vázlatos ismertetése. Elzász-Lotharingia 14500 
négyzetkilométer területtel bír;  lakosainak a száma 1871 óta 21%
emelkedéssel 1,900.000-re szaporodott. A lotharingiaiak teljesen elfran- 
ciásodtak és a kormány erőszakos germanizálásai megtörtek a lakos- 
ság kemény ellenállásán. Elzász ellenben a francia uralom alatt is, 
most is megmaradt németnek. A magasabb francia kultúra kiírthatatlan 
nyomokat hagyott a Reichsland lakosságának érzés és gondolat vilá- 
gában. Ezt a két évszázadon át, a forradalom viharaiban megedzett 
szellemi és érzelmi kapcsot csak egy megértő és kiengesztelő biro- 
dalmi kormány tudná meglazítani. De a német kormánypolitika 
szimbóluma a vaskéz. Ezért van, hogy Schleswig-Holsteinben a nem- 
zetiségi öntudat éberebb, mint valaha; ezért van, hogy a pozeni 
lengyelség a kormánypresszióval szemben gazdasági téren fegyver- 
kezett és nemcsak hogy nem germanizálódik, hanem az Ostmark 
ősporosz földjeire is előrenyomul; a tapintatlan erőszakpolitika, mely 
mindig új gyújtó anyaggal táplálja a nemzetiségi ellenhatást, tartotta 
és tartja ébren az elzász-lotharingiai szeparatizmust is. Pedig hát a 
bekebelezés óta, mikor Gambetta vezetése alatt az elzász-lotharingiai 
nemzetgyűlés a leghevesebben tiltakozott a Franciaországtól való elsza- 
kítása ellen,  már negyvenhárom esztendő pergett le és azóta már a 
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Reichsland a gazdasági érdekek ezer szálával függ össze a német 
birodalommal. A korábban agrikultúr Elzász-Lotharingia a német 
indusztrializmus egyik leggazdagabb ipartelepe lett, a német fém- 
bányászat, szénbányászat és szövetipar egyik tengelysarka, amely rá 
van utalva a német fogyasztó piacra. A német piactól való függését 
még erősíti az a körülmény, hogy Franciaország magas védővámok- 
kal zárta határait a német ipar elől. Ezek az okok elég erősek vol- 
nának arra, hogy a Reichsland lakossága megbéküljön német sorsá- 
val. De a birodalmi kormány szűklátókörű bürokratizmusa nem engedi 
az elégületlenséget elcsendesedni. Elzász-Lotharingia a német biro- 
dalom egyik legkulturáltabb része, azonban a porosz szellemű kor- 
mány oly durván kezeli, mintha egy afrikai gyarmat volna. Hosszas 
küzdelmek, jelentéktelen eredmények után 1911-ben sikerült végre 
erősen korlátolt autonómiához jutnia. Landtagot kapott, amely egy, 
felerészben a császártól kinevezett felsőházból és az általános választó- 
jog alapján egybegyűlt alsóházból áll. Jogköre a költségvetés és a 
helyi törvények megszavazása. A helyi kormányzat élén a helytartó 
áll, aki a Landtagnak nem felelős és így az ő személyén át köz- 
vetve császári abszolutizmus uralkodik. Amit a Manteuffel kormány, 
majd a második Hohenlohe herceg vétett féktelen brutalizmusával 
az elzász-lotharingiai lakosság ellen, azt soká nem lehet ismét helyre- 
hozni. És most esett meg a zaberni ügy, a porosz szoldateszka tob- 
zódása, melyet a konciliáns és népszerű Wedel gróf, a most lemon- 
dott helytartó sem tudott megfékezni. A kormánnyal szemben az 
összes helyi pártok követelése abban kristályozódik, hogy Elzász- 
Lotharingia a legtágabbkörű belső önkormányzatot kapja, a német 
állam konföderáció teljes jogkörű huszonhatodik tagja legyen, arány- 
lagos képviselettel a Bundesrat-ban. Három számba vehető politikai 
párt van: a centrum, amely a szavazatoknak több, mint felét kapta 
(közel másfél millió a katholikus lakosság) továbbá a szociáldemok- 
raták, a haladók és még a kicsiny középpárt. Az általános törekvés: 
teljes állami önállóság a német birodalmi köteléken belül. A vissza- 
vágyás Franciaországhoz már csak a szabad államszellem felé törekvés, 
amely most, a zaberni botrányokkal kapcsolatban az intranzigensek- 
nél, kiknek feje az ősz Lalace, az egykori tiltakozópárt egyetlen 
élő tagja, talál hangosabb kifejezést. 

Az elmondottakban röviden vázoltuk az elzász-lotharingiai kér- 
dést, melynek helyes megoldása a francia-német kiegyezés és közvetve 
az európai béke kulcsa. A javaslatok, melyek eddig a nemzetközi 
elintézéssel foglalkoznak, különösen francia részről, szélsőséges, türel- 
metlen hangjuk és gyenge tárgyilagosságuk miatt számba sem jöhettek. 
Ép ezért kiváltképen érdekesek Gustave Hervé javaslatai,* amelyeket 
jóakaratú optimizmus, tárgyilagos fejtegetés és a kényes kérdésnek 
megfelelő előkelőén konciliáns és mégis lendületes modor, de a tény- 
megállapításokból levont végső következtetések gyenge realitása és 
utópisztikus hajlam jellemez. Hervé négyféle megoldást tart helyesnek: 

Minimális   megoldás:    republikánus   önkormányzat   Elzász- 

* Gustave Hervé: L'Alsace-Lorraine. Paris, 1913. 
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Lotharingia, mint németbirodalmi tag számára; ellenértékül a párisi 
börze megnyitja kapuit a német értékpapírok előtt, ami a német 
vállalkozásnak újabb hatalmas lendületet adna és gazdasági szem- 
pontból nagyjelentőségű dolog. 

Béna megoldás: Elzász maradjon német birodalmi állam, 
ellenben a francia nyelvű Lotharingia Franciaországé legyen; Német- 
ország kárpótlásul Tonkint és Madagaszkárt, vagy pedig a francia 
Kongót kapja. 

Maximális megoldás: Elzász-Lotharingia a maga egészében 
Franciaországé legyen; kárpótlás érte a francia Kongó, az elővételi 
átadás a belga Kongóra, esetleg a megvásárolt belga Kongó átadása 
és a német értékpapírok bevezetése a párisi börzére. 

Közép megoldás: Elzász-Lotharingia semlegesítése. Elzász- 
Lotharingia köztársasági alkotmányú önálló állam legyen, melynek 
függetlenségét egész Európa garantálja. Gazdasági okokból azonban, 
mint Luxemburg, a német vámunióhoz tartoznék. Esetleg mint egy 
vagy több kanton, a svájci kanton-szövetség tagja legyen. Kárpótlás 
Németországnak francia Kongó vagy a megvásárolt és úgy átadott 
belga Kongó és a német  értékpapírok   bevezetése a párisi   börzére. 

A német szociáldemokraták, akiknek hozzájárulása némi alapot 
adna Hervé javaslatainak, meglehetős hűvösen és elutasítólag fogadták 
azokat. A Vorwärts több vezércikkben leszögezte, hogy a kérdés tel- 
jesen németbirodalmi belügy és csakis mint ilyen kezelhető. Kifogá- 
solták a tárgyilagosságát, realitását. Megtámadták Hervét, mint szociál- 
demokratát, hogy az elemi emberi szabadságjogokat negligálja, mikor 
javaslataiban megkérdezés nélkül ide-oda dobálja a gyarmatokat. 

Mindent összevetve, az elzász-lotharingiai kérdés mérlege ez: 
Elzász-Lotharingiát az érzelmi motívumoknál sokkal erősebb gazdasági 
kapocs utalja Németországhoz, az elzász-lotharingiai közvélemény nem 
is a német kötelék ellen tiltakozik, amelynek elvégre gazdasági fel- 
lendülését köszöni, hanem a Berlinből irányított porosz kormányszellem 
ellen és teljes joggal teljeskörű autonómiát követel a maga számára. 
Elzász-Lotharingia teljesen megbékül sorsával, ha a mostani alárendelt 
állás megszűnik és egyenjogú birodalmi állam lesz, lehetőleg köztársa- 
sági államformával. (Ez nem volna egyedüli eset, Hamburg, Bremen, 
Lübeck kormányformája szintén ilyen.) Ha pedig Elzász-Lotharingia 
jól érzi magát a német államkonföderációban, semmi alapja és értelme 
nincs, hogy a franciák elégedetlenkedjenek és jobb elzász-lotharingiaiak 
akarjanak lenni az elzász-lotharingiaiaknál. Így az elzász-lotharingiai 
kérdés, mely mai formájában állandó veszedelme az európai békének, 
megoldható volna a német Reichstag és a birodalmi kormány egyet- 
értő, jóakaratú intézkedésével. Ezzel a franciák is megelégedhetnek 
és a francia-német kiegyezésnek és barátságnak semmi sem állná útját. 

Rákos Ferenc 
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Μ. Paul Elek de Malomszeg 
Ε cím alatt régi jó ismerősünk, a Revue de Hongrie című 

folyóirat* 1914 január 15. száma lelkes közgazdasági ódát intéz 
Elek Pál úrhoz abból az alkalomból, hogy a választási sópanama 
jeles hőse újból visszatért bankjához. Természetesen az előkelő 
revü, Couronnée par l’Académie Française, nem erről a pana- 
máról beszél, sem arról a parlamenti és erkölcsi válságról, mely 
szerencsétlen országunkat marcangolja, s melyben Elek de Malom- 
szegnek vezérszerepe volt. Arról sem beszél, hogy M. Paul valóban 
representative man lezüllött közéletünkben: a bankuzsora szövet- 
ségét szimbolizálja a bihari junkerek platói megtestesítőjével, 
Comte Etienne Tiszával (1. alább!) 

Nem, az előkelő, fényes nyomású, hirdetésekkel dúsan 
felszerelt folyóirat minderről egy árva szót sem beszél, hanem 
a La vie économique et financière című alapos szakrovatában 
kizárólag a hírhedt faiseur közgazdasági érdemeit magasztalja. 
Leírja, hogy M. Paul Elek eltávozása után micsoda kétségbe- 
esés vett erőt a magyar közvéleményen; „hányszor nem hallottuk 
körülöttünk — írja — a súlyos, krónikus állapotba átment 
válság közepette, melyet ép most éltünk át, ezt a szinte ösztön- 
szerű felkiáltást: C'est un Elek quil nous faudrait;” mert szükség 
van „egy gyors elhatározású főnökre, kit az akadályok nem 
ijesztenek vissza, de aki legyőzi a nehézségeket, melyeket képes 
volt előrelátni és idejekorán elkerülni”. 

Ugye szép? Lehet-e tapintatosabb és kegyeletesebb for- 
mában megemlékezni M. Paul és az államkassza közötti viszony- 
ról? De a „közgazdasági cikknek” nemcsak személyes részletei 
szépek, de tárgyi megállapításai is. Szinte kitűnő politikai 
szarkazmusnak vehetné az ember, ha az író hízelgő és pausálés 
szándéka nem volna olyan nyilvánvaló, például a következő 
fejtegetést: 

„ . . . lehetetlen félreismerni a tényt, hogy Magyarország 
minden gazdasági mozgalma — hogy úgy mondjuk — nagy 
pénzembereink kezén megy át. Valóban a főbb bankinté- 
zetek teljes függetlenséggel intézik ép úgy a saját érde- 
keiket, mint a közérdeket. Ennélfogva főnökeik tennitudása 
és személyes ügyessége határozza meg, végső eredményként, azt 
a mértéket, melyben minden egyes bankház, saját üzleteinek elinté- 
zése mellett, egyidejűleg az ország gazdasági érdekeit is előmoz- 
dítja. Ezek az emberek következéskép egészen kivételes 
helyzetbe jutva, sokkal nagyobb felelősséget vesznek 
magukra, mint például egy miniszter. Mert ők maguk álla- 
pítják meg tevékenységük körét, menten minden nem időszerű 
vagy zsenáns beavatkozástól. 

Ebből következik, hogy a szóban forgó üzletemberek 
eszméi és tettei nagyobb horderővel bírnak, mint bár- 
mely   politikus   tényei   és   gesztusai,   abban   az   értelemben, 
 

* L. Huszadik Század XVII. kötet 396. 
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hogyha egy határozatot kell hozni, rendszerint nem mások eszéhez 
fordulnak, hanem a saját és egyéni éleselméjűségükhöz. Ha egy 
termékeny gondolatuk támad, ők maguk vihetik keresztül végső 
következményükig s aknázhatnak ki belőle minden profitot, mely 
velejár. Magától értetődik, hogyha a megindított vállalat jó, szer- 
zője és a közönség is óriási hasznot húzhat belőle. Ellenkező 
esetben ha rossz, az általa létrehozott baj olykor orvosolhatatlan 
lehet”. 

Az aláhúzások természetesen tőlem valók, de nem kell e 
finom sorokhoz semmiféle mesterséges hangsúlyozás, hogy az 
olvasó kiérezze belőlük e dithirambusok eredetét. Mert aki 
pausálét-kolduló hízelgéseit ilyen hihetetlen naivitással végzi, az 
nem lehet valami szegény börze-kuli, hanem csakis holmi iro- 
dalmároskodó kalóz. Olyan verselő vagy skandáló-féle, aki 
kávéháza ablakából mély megilletődéssel szemléli az életet: 
„Ah! ez a nagy stílus, az igazi posel Ez az Elek Pál nagyszerű 
legény, bármit obégassanak is a moralizáló filiszterek. Ez az 
élet, az akció, a kreáció! Micsoda erőtlen slemil egy Justh, egy 
Andrássy, egy Károlyi, akiket Tisza egyszerűen kidobat, a 
pompás Kraftmensch, Elek Pálhoz képest. Sőt még egy élő 
miniszternél is hatalmasabb ez a gyönyörű bankcondottiere . . . 
Ő ad nekik pénzt választásaikhoz, ő csinálja a parlamentet és 
a külpolitikát . . . Oh Übermensch! Oh renaisance! s Oh le 
gén ié  Ju i f f . . . ”  

Valószínűleg így bölcseleg a finom irodalmár. De ha 
szubtilis eszmefuttatása — néhány elaggott francia akadémikuson 
túl — a modern Franciaország valamelyik komoly munkása 
kezébe kerülne, az rögtön megértené a költőcske naivitásaiból 
is, hogy Magyarország az uzsoratőke klasszikus hazája, 
hogy junker és bankár együtt fosztogatják a szegény parasztot 
és a koplaló városi népességet. 

De minderről alig volna érdemes beszélni, ha a Revue de 
Hongrie csak egy nem-olvasott magánvállalat volna. Ámde ez 
a luxuriózusan kiállított francianyelvű nyomtatvány csak fordí- 
tási honoráriumokra többet ad ki, mint a legtöbb magyar folyó- 
irat egész budgetje. Ilyen generozitásra pedig — komoly magyar 
és francia fogyasztóközönség teljes hiányában: majd párisiak 
fognak erre a dilluviális orgánumra előfizetni! — kiadó nem 
lévén kapható, újra csak az államot fejik meg, mert a M. Paul 
Elek de Malomszeg s a többi fajmagyar nemes pausáléja aligha 
elég. Tehát végeredményben az analfabéta magyar tanulóktól, 
a nyomorgó néptanítóktól, a vegetáló közkönyvtáraktól veszik 
el a legszükségesebbet csak azért, hogy a magyar államot meg- 
védelmezzék potemkin tirádáikkal — melyekre minden intelli- 
gensebb külföldi fütyöl már — a Scotus Viatorok és „hasonló 
kalandorok” ellen. 

Kínai védőfallal kell körülvenni a feudális és uzsorás 
Magyarországot, nehogy a nyugati kultúra észrevehesse szégye- 
neinket: erre kellett a Revue de Hongrie és egy csomó hasonló 
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nyomtatvány. És ezért oly előkelő ez a Revue. Az intéző-bizott- 
sága, a Comité de la Revue de Hongrie például így fest vastag 
betűkkel a címlapon: M.Albert de Berzeviczy, President; 
Μ .  Μ .  le Comte Albert  Apponyi,  Étienne de Bárczy, 
Zoltán de Beöthy, Vicomte de Fontenay, Francois Her- 
czeg,  Paul  Kiss  de Nemeskér ,  François  de Kossuth,  
Léon Lánczy, Ladislas de Lukács,  Frédéric de Med- 
veczky, Jules de Pékár, Comte Etienne Tisza, Alexandre 
Wekerle, Comte Marc Wickenburg, Jules de Wlassics, 
Comte Jean Zichy. Ennyi fény mellett szinte elhomályosul a 
Directeur-Gérant :  Guil laume Huszár .  

C'est épatant! Nem? Mennyi kitűnő író és fényes név. 
Mennyi de s mennyi Comte. És a lista egyre dicsőbb lesz és 
dicsőbb. Minden új kabinet egy új csillagot fog belepottyantani. 
Egy ilyen előkelő társaságot csak kéj szubvencionálni! . . . 
Hogy a legtöbb úrnak ez a mulatság tetszik, azt értjük, de 
hogy olyan kultúrember, mint Bárczy István, odaadja hozzá a 
nevét, az mégis furcsa. Még furcsább — a szegény Francois 
de Kossuthról ne beszéljünk — hogy komoly és meggyőződéses 
ellenzéki férfiak, mint Apponyi és Wlassics eltűrik, hogy az ő 
égiszük alatt, sőt aktív irodalmi közreműködésükkel (mert cikke- 
ket szoktak írni e lapba) ilyen hazug és ízléstelen módon mutat- 
tassák be a — bár fiktív — francia publikumnak azt az Elek Pált, 
akinek neve az új magyar történet egyik legszennyesebb pana- 
máját jelenti, s akinek non olet pénzével verték le és vették 
meg a magyar nép jogát és vérét. Ez nemcsak furcsa, de minden 
ép erkölcsi érzékű ember ítélete szerint egyenesen megdöbbentő 
tény, melyre külön felhívjuk az egyesült ellenzék figyelmét, vala- 
mint az Apponyi és Wlassics figyelmét is, akik valószínűleg 
csak írnak a francia nyelvű szemlébe, de nem olvassák azt. 

Ellenben valóban csak furcsa, sőt komikus, hogy mit fog 
szólni kitűnő kollégája ilyen feldicsőítéséhez M. Léon Lánczy, 
ugyancsak a Comité tagja? Pláne mikor a cikkíró nem is lep- 
lezi, hogy a magyar pénzügyi élet roppant sínyli az Elek Pál 
féle hatalmas egyéniségek hiányát. Ezt a burkolt inzultust a 
Lánczy Leó szemében legfeljebb a Revue-nek ez a következő 
ígérete enyhítheti: „A Revue de Hongrie azt a célt tűzte maga 
elé, hogy a jövőben megkettőzött figyelemmel fogja kísérni 
Magyarország gazdasági és pénzügyi életének fordulatait. Bol- 
dogak vagyunk, hogy első ilyfajta cikkünket egy olyan kitűnő 
tehetségű férfiú méltánylásának szentelhettük, mint M. Paul 
Elek”. Tehát a többi is következni fog. Nem tudom én melyik 
volt szebb, melyik dicsőbb, melyik nagyobb . . . 

De azt tudom, hogy ez a kis cikk a pusztuló Magyarország 
erkölcsi életének egyik legérdekesebb dokumentuma, mert az 
irodalmi arcátlanság ilyen foka még a balkán szemér- 
metlenség (bocsánat! az ember mindig elfeledi, hogy a Balkán 
nemsokára kultúrát és demokráciát fog jelenteni) klasszikus 
földjén   is  meglepő!                                                    (E.) 
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A cambridgei egyetem hallgatói legutóbb egyesületet alapítottak 
azzal a céllal, hogy ama meglepő közgazdasági és politikai tényeket, 
melyekre Norman Angell a The Great Illusion című híres munkájában 
rámutatott, szorgos kutatás alá vegyék. 

Norman Angell neve a háború gazdasági jelentőségével foglal- 
kozó közönség előtt kellően ismeretes. Feltűnést keltő munkájában, 
melyet a Huszadik Század is ismertetett, sok új szempontból mérle- 
gelte a háború jelentőségét és gazdasági szerepét. Legmerészebb 
tétele az volt, hogy a legnagyobb önámítás — innen könyvének a 
címe — az a hiedelem, hogy a háború a tőke érdekében áll, sőt 
igyekezett kimutatni, hogy a háború ellen ép a tőke a legerősebb 
biztosíték. A könyv voltakép a kapitalizmus érdekeinek konzerválását 
tartja szem előtt a háború jelentőségének kutatásában. Nagy értéke, 
hogy számos maradi, idejemúlt elméletet állít be helyes világításba 
és bizonyítja, hogy egészen tarthatatlanok, holott még ma is irányító 
szerepet játszanak a hatalmak külügyi politikájában. 

Legfőkép azt a távhitet igyekszik a maga értékére leszállítani, 
hogy a nagyhatalmak világkereskedelmi pozíciójukat katonai erejüknek 
köszönhetik. A nemzetközi kereskedelmi és hitelélet bonyolultságával 
igazolja, hogy az egyes államok egymásra való utaltsága, az értékek 
állandó körforgása, mennyire megváltoztatták a külkereskedelem és 
politika képét egy emberöltő alatt és hogy az államok gazdasági 
erejét nem hadierő, hanem a nagyméretű verseny fejleszti. A tőke 
nemzetközi érdekeltségének a bizonyításával jut el ahhoz a merész, 
de vitatható tételhez, hogy a háború legfőbb akadálya voltaképen 
a tőke. 

Részletesen fejtegeti azt is, hogy az új gazdasági és kereske- 
delmi viszonyok mennyire éreztetik hatásukat a gyarmatpolitika irány- 
zatában és hogy a legutóbbi évek eseményei (Ausztrália, Transzvál, 
Spanyolország) azt bizonyítják, hogy a gyarmatosító politika egészen 
más eredményekkel jár, mint ahogy eredetileg hitték és a gyarma- 
tosító államok ráfizetnek sikeres külpolitikájukra, hogy más államokat 
erősítsenek meg vele. 

Általában a háború még a hadikárpótlás és minden kicsikarható 
gazdasági előny ellenére is állandó veszteséget jelent — amivel a 
Huszadik Század mostani számának egy más jegyzete, ha nem is 
Norman Angell szempontjai szerint, foglalkozik — a győztes fél 
vagyon- és birtokszaporodása pedig humbug. 

Könyvének jelentőségét ezek a szempontok adják meg és az 
a szinte paradoxonnak hangzó, de egészen logikus tétel, hogy a kon- 
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kurrens   államok   voltakép   egymásra   vannak   utalva   és   egyiknek a 
bukása a másikét is jelentené. 

Az angol diákok háború és békeegyesülete — Cambridge Uni- 
versity War and Peace Society — ezen szempontok alapján kívánja 
ezt a problémát kutatni és ez alkalommal Norman Angell levelet 
intézett hozzájuk, mely sok tekintetben rövid foglalata említett 
főmunkájának és ezért, valamint több új szempont miatt, melyek 
alkalmasak arra, hogy gondolkozásra késztessenek, érdemesnek tartjuk 
ezt a levelet közölni. 
         A levél a következő: 

„Mindazok a kérdések, melyek arra vonatkoznak, hogy milyen 
hatással volt a szociális és gazdasági fejlődésre a katonai hatalom, 
hogy mily mértékben emelhető egy embercsoport általános jóléte egy 
másik katonai uralma által, vagy hogy mennyiben akadályozza az 
érdekek összebogozódása a megkívánt eredményeket és ily uralom 
tevékenységét, mindezek a kérdések a legutóbbi 30—40 év fejlődé- 
sének eredményei következtében újabb feleletre  várnak. 

A jelenkor politikai és közgazdasági irodalma nemcsak olyan 
nemzetközi állapotokra hivatkozik állandóan, melyek megszűntek, 
hanem ennek az irodalomnak alapelméletei félreismernek olyan jelentős 
tényeket, melyek épen a mi korunkban fejlődtek ki. Ha vesszük a 
világpolitika valamelyik kérdésének mindennapi taglalását, legyen az 
a Times egy vezércikke, vagy a Quarterly Review valamelyik szem- 
léje, avagy akár egy erről a témáról szóló elismert könyv és össze- 
hasonlítjuk egy megfelelő tizennyolcadik századbeli értekezéssel: úgy 
találjuk, hogy a kifejezésmód és az alapgondolatok mindenütt egészen 
azonosak, amiből nyilván az következik, hogy a modern szerzők 
abban a hitben élnek, hogy a kérdés alapjául szolgáló események 
ez idő alatt semmi változáson nem mentek keresztül. Holott a dolog 
úgy áll, hogy annyira megváltoztak, hogy azok az elméletek, melyek 
a tizennyolcadik században általánosan elismertettek, a huszadik 
században valósággal esztelenségnek látszanak. 

Markoljunk ki a példák közül néhány, a köztudatban levő 
nézetet, mint például: 

1. hogy   egy   meghódított   ország   a   győzelmes   nép vagyonát 
gyarapítja;   hogy   amaz   birtokában   van   ennek,    mint   ahogy    egy 
földbirtok   lehet    birtokában   valamely    személynek     vagy    egyesü- 
lésnek; 

2. hogy egy nép katonai ereje által más népek rovására gazda- 
sági előnyöket tud kicsikarni; 

3. hogy  a   népek   közgazdasági   egységek,   „konkurráló   üzlet- 
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        cégek”  ahogy  azt legutóbb egy kiváló katonai szakember mondotta; 
és igazoljuk a következő tényekkel: 

1. A   meghódított földterület vagyona mindig a lakosság kezén 
marad; különleges adók és szolgáltatások a római világ és a középkor 
találmányai, melyek a mai közigazgatási viszonyok mellett nehezebben 
alkalmazhatók és mind kevésbbé elviselhetők; 

2. A kis államok (mint pl. Svédország,  Németalföld, Belgium, 
Schweiz) gazdasági   viszonyai  éppen  olyan jók, mint azon államokéi, 
melyek nagy fegyveres erő felett rendelkeznek, mint pl. Oroszország, 
Németország,  Ausztria.   A legtöbb   nagy   állam   oly országokkal   áll 
kereskedelmi   összeköttetésben, melyek nem uralják őket.   Angliának 
kétszer olyan nagy és kiterjedt kereskedelme van idegen országokkal, 
melyeken nem uralkodik, mint a saját gyarmataival;  a német keres- 
kedelem óriási forgalmát Oroszországban, az Egyesült Államokban és 
Dél-Amerikában nem tulajdoníthatja katonai erejének. 

3. A nagy iparosállamok nem közgazdasági egységek, a nemzet- 
közi kereskedelem   nem mozog egyes   szövetkezetek   között, melyek 
„Anglia”, „Németország” stb. néven ismeretesek, hanem felette bonyo- 
lult eljárás ez, mely számtalan tényezőre oszlik.  A birminghami vas- 
ipar gépeit pl. egy brazíliai   kávéültetményesnek adja el, aki viszont 
azért vásárolhat ott, mert  kávétermékeit egy havrei kereskedő veszi 
meg, ez utóbbi egy vesztfáliai várossal köt üzletet, amely vasúti síne- 
ket   szállít   Szibériának,   ami   csak   úgy   lehetséges,   hogy a szibériai 
parasztok   Lancashireben   búzát   adnak   el,   ahol   ismét   gyapotárúkat 
termelnek  indiai kulik számára, akik ausztráliai  juh-farmerek részére 
teát ültetnek, ezek a teát azért vehetik, mert gyapjúkészletüket Brad- 
ford-i kereskedőknél helyezhetik el, akik feldolgozzák ezt, mert petró- 
leumukat berlini automobiltulajdonosoknál helyezték el. Hogyan lehet 
ilyen láncolatot, mely prototípusa a modern nemzetközi kereskedelmi 
életnek,    ellenséges   szövetkezetek   —   mint   Anglia,    Franciaország, 
Brazília és Oroszország — konkurrenciájaként felfogni? 

Minthogy azonban az a kölcsönös függőség, melyet ezzel a 
példával megvilágítottunk, már egy évszázad óta közhely az elméleti 
közgazdaságtanban, rövid idő óta lényeges hatással van a nemzetközi 
politikára is. 

Negyven esztendő előtt mindezt, az angolok kivételével, minden 
államférfi büntetlenül hagyhatta figyelmen kívül. A francia-német 
háború idején Németország elég erős volt önmagában, sőt Bismarck- 
nak egyenesen az volt a célja, hogy Franciaország egyszerűen meg- 
szűnjön tényezője lenni az európai gazdaságnak. Ha ez a programm 
teljesül, kétségtelen, hogy   Németország akkor nem szenvedett volna 
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emiatt, de bizonyos, hogy a modern Németország gazdasági föllen- 
dülése lehetetlenné vált volna. Ez a föllendülés nevezetesen nagyrészt 
Oroszország és Dél-Amerika fejlődésének tulajdonítható, amit viszont 
ezek főként francia pénznek köszönhetnek, mert Franciaországnak 
nem lévén gondja szaporodó népességgel, elég tõkével rendelkezik 
arra, hogy külföldi vállalkozásokba bocsájtkozzék, míg ezzel szemben 
másutt a gyermekek neveltetése és ellátása veszi azt igénybe. Ámde 
ugyanúgy, ahogyan a német államférfiak politikájának sikere esetén 
ez hazájuk romlására vezetett volna: a francia politikusok is kényte- 
lenek voltak az idejekorán fel nem ismert tények kényszerítő hatása 
alatt felhagyni törekvéseikkel. A francia politika a német háború után 
Oroszország megerősítésére törekedett, hogy egyensúlyozza Német- 
ország hatalmát és ennek következtében kedvezően egyengette a 
francia pénz útját Oroszország felé. Ennek az eredménye azonban az 
volt, hogy a német kereskedelem Oroszországban 15%-ról 40-ra 
emelkedett, Németország kereskedelmi fölénye Oroszország felett 
francia pénznek köszönhető. 

Ezeknek a tényeknek a hatása nemrégiben közvetlenül érezhető 
volt Anglia külpolitikai magatartásán. Ezek a tények irányították alkal- 
masint annak a hatalomnak az eljárását, mellyel Anglia 1911-ben 
történtesen ellentétbe került. Bizonyos, hogy a német iparnak Európa 
általános pénzügyi szilárdságától való függése, az a körülmény neve- 
zetesen, hogy a hitelviszonyok nagyobb rázkódtatása alapjában támadná 
meg a német ipart, erősen befolyásolták Németország politikai maga- 
tartását 1911 augusztusában és hogy ez volt a döntő tényező, az 
valószínű, mert e zavarok fenyegette érdekek sokkal jelentékenyebbek 
voltak, mint azok, melyeket istápolni óhajtottak. Itt is fontos és figye- 
lemre érdemes, hogy a német államférfiak a valóságos helyzet felis- 
merésére nem maguktól jutottak, a német pénzpiac vezetőinek köz- 
vetlen beavatkozására volt szükség, hogy a német külügyek vezetője 
mérlegelni tudja a fenyegetett érdekek jelentőségét. 

Ezeknek az eseményeknek a főokozója nem az, hogy valamelyik 
miniszternek vagy államnak a politikája csődöt mondott, hanem hogy 
ez a tájékozatlanság nemcsak egy országra, hanem egész Európára 
súlyos terheket rótt, óriási tudatlanságból fakadt úgy, hogy a mai 
idők legjelentősebb és legsürgősebb problémái nem oldhatók meg 
mindaddig, sőt általában a viszonyok megjavítása nem lehetséges mind- 
addig, míg nincsenek tisztában Európában az idevágó tényekkel. 

Általában elismerik például, hogy Anglia és Németország közt 
egy viszály nagy veszedelemmel járna. Ez a viszály azonban nem 
gyökerezhetnék valóságos érdekellentétben, hanem inkább az általános 
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bizalmatlanságban és félreismerésben, a kölcsönös tudatlanságban aziránt, 
hogy egyik vagy másik állam mire akar vállalkozni, amikor is egyik 
a másiknak olyan célzatokat tulajdonít, melyekről felületes vizsgálódás 
mellett is bebizonyulna, hogy   ostobaság   volna vagy   haszontalanság. 

Kérdés már most, minő kútforrások állnak rendelkezésére vala- 
kinek, aki népről-népre menve tudományos kutatás alapjává kívánja 
tenni ezek viszonyait, hogy a fentiekhez hasonlóan a levonható tanul- 
ságokat értékesítse? 

Jelenleg, a nemzetközi viszonylatok eme fejlődési fokának rend- 
szeres tanulmányozása nincs gyakorlatban. Az efajta kutatás legmeg- 
felelőbben az oly egyesületekben való együttes munkával eszközölhető 
mint a Cambridge University War and Peace Society. Az ily egyesüle- 
teknek maguk köré kellene tömöríteni lehetőleg különböző szempontok sze- 
rint gondolkozó embereket, éppúgy azokat, akik különösebben a hadi- 
tudományok iránt érdeklődnek, mint azokat, akiknek az érdeklődése 
arra terjed ki, hogy ezek a dolgok minő hatással vannak az emberi 
fejlődésre. Ha az ilyen egyesületben a békemozgalom bizonyos számú 
ellenségei is benn vannak, annál jobb. A maguk szempontjaival emelni 
fogják a többiek kutatásvágyát és viszont a tények helyesebb fel- 
ismerésébe, mely még tisztára katonai szempontból sem hanyagolható 
el tovább, bizonyára meg fogják találni a maguk hasznát. Egy kato- 
nának ugyanis nemcsak az fontos, hogy tudja, mennyiben érheti el 
egy állam a maga haderejével kitűzött céljait, hanem a jelzett problémák 
szoros összefüggésben állnak a haderő felhasználhatóságával, mint a 
célnak szolgáló eszköz és így a hadviselés tudományának jelentős részét 
alkotják. 

A figyelmet mindenekelőtt a következő, szigorúan meghatározott 
kérdésekre kellene terelni: 

1. Mennyiben   lehetnek  hatással  katonai   hódítások  a hitelügy 
fejlődése folytán a modern birtokviszonyokra és kereskedelemre, továbbá 
a közgazdasági központoknak ezáltal meghatározott kölcsönös függésére? 

2. Mily mértékben nehezíti meg a modern  gazdasági élet szö- 
vevényes  volta   a  hadiszervezet   alkalmazását,  vagy   teszi   egyáltalán 
lehetetlenné? (Államok pl., mint Németország, képesek volnának-e ipari 
lakosságukat egy általános mozgósítás, a közlekedés szünetelése és a 
hitelviszonyok zavarai után hosszabb ideig eltartani?) 

3. Milyen  mértékben  igazolják  ezek  a  tények   a   haderő   fel- 
használhatásának alkalmatlanságát kereskedelempolitikai célokra és minő 
tanulsággal szolgál a kis államok jóléte a katonai   hatalom és tekin- 
télynek a közgazdasági előnyökhöz való viszonyát illetőleg. 

4. Mennyiben adtak az olcsó sajtó fejlődése és más propagan- 
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disztikus és agitációs eszközök a helyi   önkormányzatoknak oly nagy 
erőt, hogy katonai kényszer másutt, mint gazdasági téren, lehetetlenné 
vált? (Pl. minő tanulságok vonhatók le abból, hogy Elzass-Lotharingia 
alkotmányt kapott, vagy mik a tanulságai a francia gyarmatügyi adó- 
politika legutóbbi bukásának?) 

Remélhető, hogy az efajta háború és békeegyesületek idővel 
külföldi hasonló egyesületekkel rendezett eszmecserében kiválót tudnak 
produkálni. Ha a mozgalom egyszer eléggé megerősödött, hogy meg- 
található az eljárás igazolása, különböző vidékeken le kell szavaztatni 
a diákságot, hogy lássék, mennyire helyesli az egyes említett kon- 
zekvenciákat a közvélemény. 

Bárminők legyenek azonban következtetéseink, a tények vizs- 
gálata több gondot érdemel, mint amennyit általában rá fordítanak. 
Az ilyen kutatás mellőzése annyit jelent, mint kijelenteni, hogy a 
civilizáció egyik legégetőbb problémájában tudatlanság és előítélet 
jobb vezetők, mint a felismerés és tudás.”  gy. 

Porosz-német ellentét 
Németország politikai és társadalmi életének egy leg- 

aktuálisabb kérdése a porosz-német ellentét, melyet a porosz 
junkerek az „igazi poroszok” szövetségének január 18-iki gyű- 
lésén pöffeszkedő és provokáló hangon vetettek föl. A támadás 
a birodalmi gyűlés és a dél-német államok ellen irányult, jel- 
szava a porosz szellem védelme volt, a kérdésnek nagyobb 
jelentőséget azonban az ad, hogy a támadást a megsértett 
felek is a demokrácia kérdésének fogták fel. A dél-német 
államok egyik-másika, különösen a legmélyebben sértett Bajor- 
ország, ugyan hivatalosan hazafias érzéseire hivatkozva utasította 
vissza Kracht tábornok kirohanását, de az összes pártok és 
széles polgári néprétegek az ideológiai jelszavak mögött meg- 
ismerték a porosz választójogi reformtól szorongatott junkereket. 
A Berliner Tageblatt dél-német politikusok tollából vezércikk- 
sorozatot közölt és a felszólalók kivétel nélkül fölébe helyezték 
a demokratikus átalakulás kérdését megbántott szűkebb nemzeti 
érzésüknek. A Fortschrittliche Volkspartei pedig most arra hasz- 
nálja az alkalmat, hogy poroszországszerte megújítja választó- 
jogi agitációját. Berlinben január utolsó hetében két hatalmas 
népgyűlést rendezett, ahol a polgárság ezrei tiltakoztak a válasz- 
tójogi kérdés letompítását célzó hazafias machináció ellen. 

Poroszország választójoga 1849-ből való és a reakció 
legdurvább törvénytelenségéből származik. Mivel a nemzetgyűlés 
a reakciós kormánnyal szembeszállott és feloszlatása se hozott 
kormánytöbbséget, 1849 májusában oktrojálták azt a választó- 
jogot, mely csekély módosítással ma is érvényben van. Érdekes, 
hogy még ez a választójog se hozott a konzervatívaknak állandó 
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többséget, így például 1873-tól 1879-ig a liberálisoknak óriási 
többségük volt. Ebben az időben történt ugyanis, hogy Bismarck 
az egyházi és iskolai törvények miatt összetűzött a konzerva- 
tívakkal és a választásokon, a hatóságok passzív magatartása 
következtében, majdnem egészen megsemmisültek. Később 
azonban kibékültek, a hatóságok „magyar módra” jártak el és 
a konzervatívak ismét többségre jutottak. 

A porosz képviselőház konzervatív voltát legjobban a 
benne ülők foglalkozási statisztikája tünteti föl. 1908-ki válasz- 
tások után a 443 képviselő közül 201 földbirtokos, 94 közhi- 
vatalnok és 29 tőkepénzes. 

A háromosztályú mesterkélt kerületi beosztással súlyos- 
bított választójog igazságtalanságát az alábbi összeállítás bizo- 
nyítja, mely ugyanazon területen lakó emberek kétféle jogosí- 
tásából fakadó különbségeket ábrázolja. 

A porosz királyság területén lévő Reichstag-választó kerü- 
letek és landtag-választókerületek a következő eredményeket 
adták: 

                                                                    1908-i Landtag-választás             1912-i Reichstag-választás 
                                                                         a leszavazott ős-        szerzett a szavazók szerzett 
                                                                        választók száma      mandátum    száma      mandátum 
Konzervativek                                      433.011 212 1,168.697 50 
Centrum                                             499.343 104 1,249.541 51 
Szociáldemokraták_____________    598.522 7 2,407.713 51 

Az összes választókat véve alapul, a fenti kimutatás szá- 
zalékokban a következő képet adja: 
A szavazók (2,507.159) 16,69% megválasztott 212 konzerv. Landtag-képviselőt 
                                       19,91% „ 104 centrumpárti 
                                            23,87% „ 7 szocialista 

Ha meggondoljuk, hogy Poroszország az 1849-iki oktrojált 
választójog óta Európa egyik legnagyobb ipari államává fej- 
lődött, lakossága 20 millióról 42 millióra elmélkedett, óriási 
ipari központok keletkeztek, 35 olyan városa van, (a német- 
birodalmi 50 közül), ahol a lakosság száma meghaladja a száz- 
ezret, továbbá, hogy a német birodalmi gyűlésben legnagyobb 
pártot tevő szociáldemokrata-párt összes szavazóinak nagyobbik 
fele Poroszországból kerül ki. akkor megértjük, hogy milyen 
erők feszegetik a régi rendszert és megértjük azt az éles harcot 
is, amely a porosz junkereket most arra az elkeseredett lépésre 
bírta, hogy tarthatatlan uralmuk érdekében az egységes német 
nemzeti eszme ellen forduljanak. Az osztályönzésnek ez a 
klasszikus példája sok tanulságot rejt magában. Az egyik az, 
hogy nincs olyan nagy és véres háborúkban forrasztott nemzeti 
ideológia, melyet a visszájára ne fordítana egy haldokló osztály, 
ha politikai uralmának a megvédelmezéséről van szó. Egész 
Németországban most ünnepelték a leipzigi csata 100 éves 
fordulóját, amely a német egységre való törekvés első komoly 
dátuma. Innen kezdve 1871-ig vajúdott a németség ügye, míg 
egyesülhettek s most egy bukó osztály, mely egykor tevékenyen 
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és fegyverrel kezében működött a németség érdekében, a maga 
szűk patriotizmusát játsza ki a sokáig áhított és vérrel keresz- 
telt közös pátria ellen. A másik tanulság az, hogy minden 
kérdésnek van egy időpontja, amikor már a közvéleményt semmi- 
féle ideológiával se lehet megtéveszteni. A porosz szövetségnek 
a „porosz szellemre” való hivatkozása hatástalanul hangzott el 
és nemcsak a szervezett munkások és a dél-németek, hanem a 
porosz polgárság és a porosz polgári pártok is visszautasították. 
Az osztályérdekek alapján tisztázott álláspontokat az átalaku- 
lásra megérett  viszonyok   között   nem   sikerült   meghamisítani. 

A konzervatívak kudarca a Reichstag ülésén érte el a 
tetőpontját. A német-porosz ellentét kérdése történetesen egybe- 
esett a zaberni eset tárgyalásával.  Betmann-Hollweg az egész 
gyűlés ellenmondása mellett védelmezte a hadsereget. Szinte 
kapott az alkalmon, hogy a polgári pártok rokonszenvét maga 
felé irányítsa és áttérve a német-porosz ellentétre, melyet az 
ellenzéki szónokok is összekapcsoltak a zaberni esettel, az egy- 
séges német hazáról meleg szavakban nyilatkozott. 

Az egész Reichstag tüntetőleg helyeselt, még azok is, akik 
a zaberni esetet nem vették szigorúan. A porosz junkerek 
támadásukhoz rossz időt választottak és egyéb okokon feszül 
a politikai szituáció, a zaberni eset is hozzájárult ahhoz, hogy 
a katonai túlkapások ellen ingerült közvélemény visszaszorítsa 
Kracht tábornokot és kardcsörtető társait.   (Rub.) 

 



KÖNYVISMERTETÉSEK 
ÉS BÍRÁLATOK 

A „mintha” filozófiája. (Hans Vaihinger: Die Philosophie des 
Als ob. 2. kiadás. 1913. Verlag Reuter und Reichard XXXV. + 
802. l.) 

I. 
Érdekes könyv — ez az első impressziónk, ha olvasásába 

fogunk s ha a gondolatokban és eredeti szempontokban gaz- 
dag fejtegetéseknek, a filozófiatörténeti és tudománytörténeti 
adathalmozásoknak végére érünk, újra csak ezt fogjuk mondani: 
igazán a legérdekesebb könyvek egyike. Nemcsak a benne meg- 
nyilatkozó filozófiai (vagy ha tetszik: filozófiaellenes) szellem, 
hanem az előadás lebilincselő változatossága és frissesége is a 
modern biológiai ismerettan legszebb munkájára, az Analyse 
der Empfindungen-re emlékeztet. S ha Mach otthonosabb a 
tudományos gondolkodás fogásainak, rejtett céljainak feszege- 
tésében, Vaihingerről nyugodtan elismerhetjük a munka meg- 
jelenését követő német kritikák legtöbbjével, hogy rendsze- 
resség, alaposság, logikai energia és matériagazdagság tekin- 
tetében messze felülmúlja a pozitivista ismerettan összes kép- 
viselőit. 

Amilyen érdekes belső tartalma, olyan különös a „mintha” 
filozófiájának külső története is. A kész munkának majdnem 
harmincöt évig kellett várnia a megjelenéssel és csak miután 
ezalatt a harmincöt év alatt egész serege jelent meg a filozófiai 
könyveknek, amelyek rokon gondolatokat hirdettek, tudta magát 
szerzője a közzétételre elhatározni. 1876/77 telén készült el a 
„mintha” filozófiájának első és legfontosabb része, az elméleti 
alapvetés, az 1877/78. években a „speciális rész”, végre 1878 
után a történeti rész. Ha a hetvenes évek végén tényleg meg- 
jelent volna, akkor a filozófia történetében kétségkívül az a 
hely illetné meg, amelyet ma Avenarius és Mach munkái fog- 
lalnak el: az ismerettani   pozitivizmus   úttörőjének   tekintenénk. 

Többféle ok játszott közre abban, hogy a munka meg- 
jelenése ilyen soká húzódott. Egyrészt Vaihinger meg volt győ- 
ződve arról, hogy kedvezőtlen fogadtatásban részesülne, gon- 
dolatai nem találnának kellő megértésre. Másrészt nagy Kant- 
kommentárja, aztán a Kant-Gesellschaft megalakítása és e tár- 
saság orgánumának, a német tudományos folyóiratok legelő- 
kelőbbjei közé tartozó Kant-Studien szerkesztése minden idejét 
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lefoglalták és nem engedték meg, hogy a darabjaiban kész 
munkát egységes irodalmi formába önthesse. És míg a XIX. 
század filozófiai gondolkodása átment a nyolcvanas évek volun- 
tarizmusán, a biológiai ismerettan hatásán, megismerte Nietzsche 
antiintellektualizmusát és a pragmatizmus különböző elágazásait, 
Vaihinger egyre növekvő érdeklődéssel és izgalommal kísérte 
e különböző irányok föllépését és a fogadtatást, melyben része- 
sültek, mert valamennyiben megtalálta a „mintha” filozófiájának 
többé kevésbbé adequát kifejezését. Végre is elérkezettnek 
látta az időt műve közzétételére, s először az 1911. évi filo- 
zófiai kongresszusnak nyújtotta át a kéziratot; ez alkalommal 
magát csak kiadónak nevezte s csak mint kiadó szerepel neve 
az első kiadás címlapján is. Amikor azonban a német kritika 
osztatlan elismeréssel fogadta munkáját és az első kiadás alig 
egy év leforgása alatt elfogyott, Vaihinger is abbahagyta a tit- 
kolódzást és a második kiadásban már mint szerzőt nevezi meg 
magát. 

Mi a „mintha” filozófiája? Mit akar és mit ér el? Csak 
történeti érdekkel bír-e, vagy van benne élő, rendszerképző 
elem? Hiába felelünk általános absztrakt kifejezésekben: „pszi- 
chológiai alapon álló ismerettan, mely a godolkodást a cél- 
szerűség szempontjából tekinti és a gyakorlati cselekvés eszkö- 
zének tartja”. Vagy: „a fikciók jelentőségének megállapítása a 
tudományban”, stb. A benne rejlő filozófiai gondolat eredeti 
mivoltát ilyen általános és sok mindenre ráülő meghatározások- 
kal nem ismerhetjük meg. Szükséges hát, hogy magamagából 
értsük meg problémáit, mielőtt külső szempontokból ítélnénk a 
megoldásról. 

A gondolkodás célja, hogy megismertesse velünk a való- 
ságot, tudósítson mindarról, amit a valóságra vonatkozólag tud- 
nunk kell, hogy az életben fentarthassuk magunkat, cseleked- 
hessünk. A naiv ember, aki ismerettani meggondolásokkal soha- 
sem törte magát, természetesen azt hiszi, hogy a valóság, úgy 
amint van, besétál érzékeinken át ismeretünkbe. De minthogy 
érzékeink nem elég tökéletesek ahhoz, hogy pontos és szigorú 
adatokat nyújtsanak, másrészt ezeket az adatokat nem tudják 
értelmezni, a valóság teljes ismeretéhez szükség van tudomá- 
nyos gondolkodásra, indukcióra és dedukcióra, mely „ponto- 
sabbá teszi, kiegészíti és értelmezi azt, amit az érzékek nyúj- 
tanak, így okoskodik a naiv ember álláspontját meghaladó naiv 
filozófus. Ám magabízó nyugalmával már a legegyszerűbb meg- 
gondolások ellentmondásba jutnak. Ε meggondolások arra taní- 
tanak, hogy tudományunk át van hatva olyan szellemi művele- 
tektől, amelyek a valóságot nem hogy pontosabban ismertetnék, 
mint az érzékek, de egyenesen ellentétben állnak vele. A hipo- 
tézis, a fikció nem ragaszkodnak a valósághoz, eltérnek tőle és 
ha szükség van rá, akárhányszor egyenesen meghamisítják. 
Amikor,a gondolkodás a valóságot meghamisítja, de tudatában 
van műveletei értékének, akkor tulajdonképen a saját elveit és 
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természetét követi, de úgy tesz, mintha a valósághoz ragasz- 
kodnék. Tudjuk, hogy a „végtelen kicsiny” fogalmának a való- 
ságban semmi sem felelhet meg, de úgy teszünk, mintha reális 
jelenség volna. És így tovább. A gondolkodás fikcióinak nyelvi 
kifejezése a mintha (als ob, comme si, quasi) kötőszó; a nyelv 
is elárulja azt a rokonságot, mely a fikciót egyrészt a tévedés- 
hez, másrészt a hipotézishez fűzi. Vaihinger könyvének alap- 
problémája: miben áll a fiktív gondolatok értéke? mit jelent a 
mintha a megismerés szempontjából? hogyan lehetséges az, 
hogy olyan képzetekkel és fogalmakkal, melyekkel tudatosan 
meghamisítjuk a valóságot, tudományunkat előrevisszük és így 
végső eredményben a valóságot is jobban megismerjük? 

Bárhova tekintsünk, az emberi ismeret minden megnyilat- 
kozásában megtaláljuk a fikciókat. Kezdve a természettudomá- 
nyokon, melyeket hipotézis és fikció éltetnek, egészen a filozó- 
fiáig, mindenütt egyaránt fontos a szerepük. Kant volt az első 
gondolkodó, aki a „mintha” elvének jelentőségét tisztán fel- 
ismerte s ezt alkalmazta is. Az akarat szabadsága, Isten léte 
és a lélek halhatatlansága Kant tanítása értelmében „ideák”, 
regulatív eszmék, melyeket szellemünk elfogad, bár tudja, hogy 
realitásukat soha be nem bizonyíthatjuk. Kant a maga részéről 
sűrűn is élt a fikció, de különösen a „mintha” kifejezéssel és 
egész etikáját, vallásfilozófiáját a „mintha” szellemében gon- 
dolta, de egyrészt kora hatása alatt, másrészt a filozófiai gon- 
dolkodásában fellépő dogmatikus tendenciáktól vezettetve, letom- 
pította gondolatainak élét, s dogmatikus fordulatot adott nekik. 
Ezért mondja Vaihinger, hogy művében az „igazi”, a radikális 
Kant él, nem a történeti Kant, akiről épen a Vaihinger irá- 
nyával szembenálló idealista neokantizmus legkitűnőbb képvise- 
lője, Windelband mondja: „Kantot megérteni annyit tesz, mint 
őt meghaladni”. Ε radikális felfogás Vaihingernél a legszembe- 
tűnőbben abban nyilatkozik meg, hogy a fikcióknak nemcsak 
értékelésünkben, de elméleti megismerésünkben is döntő fon- 
tosságot tulajdonít. 

Biológiai és lélektani szempontból tekintve — s más szem- 
pontot Vaihinger, mint igazi pozitivista, nem ismer el — a gon- 
dolkodás organikus funkció, közelebbről meghatározva, lelki 
funkció. A megfigyelés arra tanít, hogy ez a funkció nem valami 
fényűzés, melyet a természet megenged, hanem felülmúlhatatlan 
szolgálatokat tesz nekünk. Célszerűség a legfőbb tulajdon- 
sága. Ez a célszerűség tudattalan, ami magától értetődik, mert 
hiszen ha gondolkodásunk céljairól, fogásairól, műveleteiről 
folytonosan tudomást szereznénk, egész gondolkodásunk meg- 
volna kettőzve, minden műveletünket egy ellenőrző, megfigyelő 
művelet kísérné, aminek fölvétele épen annyira indokolatlan, 
mint észszerűtlen volna. A gondolkodás öneszmélet híjján levő 
szubjektív folyamat; a logika feladata épen abban áll, hogy a 
gondolkodás titkos törvényeit, útjait feltárja és elemezze. Ez az 
elemzés, a gondolkodás igazi öneszmélete, elsősorban azt álla- 
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pítja meg, hogy a gondolkodás szubjektív útjai nem azonosak 
a valóság útjaival. Gondolkodás és valóság külön törvények 
alatt állanak s mégis van valami, ami a gondolkodást a való- 
sághoz kapcsolja, mert hiszen célszerűsége épen abban áll, 
hogy műfogásai, fikciói segítségével eléri a valóságot, talál- 
kozik vele, beléjehatol. 

A fikciók osztályozása előtt különbséget kell tennünk azok 
között, amelyek a valóságtól eltérnek, de nem mondanak önma- 
guknak ellent (ilyen pl. a mesterséges klasszifikáció) és azok 
között, amelyek azonfelül, hogy a valóságnak ellentmondanak, 
önmaguknak is ellentmondó képzetek vagy fogalmak. (Ilyen az 
atom, a „Ding an sich” fogalma.) Az elsőket félfikcióknak, 
szemifikcióknak” nevezhetjük, az utóbbiakat a szó szigorú 
értelmében vett fikcióknak. Az egyiktől a másikhoz folytonos 
átmenet vezet. A gondolkodás eleinte csak félénken és kevéssé 
tér el a valóságtól, hogy aztán egyre irreálisabb képzetekkel 
valósítsa meg a maga céljait. A szemifikciók között a legis- 
mertebb a mesterséges klasszifikáció módszere. Gondol- 
junk Linné rendszerére, melyben a természetben előforduló tár- 
gyaknak megfelelő felosztás helyett célszerűségi szempontokból 
provizórikus és a valóságtól eltérő szempontok alapján tekintjük 
a növények sokféleségét. A fikciók egy másik csoportját, mely- 
ben a valóságtól való eltérés már jelentékenyebb, mert egy 
részét egyenesen elhanyagoljuk, mellőzzük, az absztraktív 
vagy neglektív fikciók alkotják. Amikor a gondolkodás az 
anyag túlságosan bonyolult és összetett szerkezete miatt nem 
képes az összes tényezőket áttekinteni s az egymásba szövődő 
szálakat kibogozni, úgy segít magán, hogy az előtte álló valóság 
elemeinek egész sorát elhanyagolja és csak a legfontosabbakat 
emeli ki. Ennek a műfogásnak klasszikus példája Adam Smith 
nemzetgazdasági szempontja, aki az emberi cselekvések indító- 
okainak egész sorát elhanyagolva, csak az önzést emelte ki s 
úgy magyarázta cselekvéseinket, mintha rugójuk egyes-egyedül 
az egoizmus volna. Hogy áttekinthetőség, egyszerűség tekinte- 
tében mennyit nyert ezzel, azt felesleges magyarázni. Az itt 
alkalmazott alapelv, melynek értelmében a valóság kauzális 
megértése céljából az okok egész gazdagsága helyett csak egy 
részükre szorítkozunk, nemcsak a gazdasági, erkölcsi, társadalmi 
jelenségek tanulmányozásában termékeny, hanem az elméleti 
mechanikában is. A tömeget úgy fogjuk fel, mintha anyagi pont 
volna, az igen kicsiny hatású tényezőket a semmivel tesszük 
egyenlővé. Híres neglektív fikciók: a szógyökök elmélete, mely 
az indogermán nyelvek fejlődését úgy magyarázza, hogy egy 
primitív korszakban (Wurzelperiode) a nyelv csak hajlíthatatlan, 
magtalan tövekből állott. Quételet a statisztikát az átlagember 
(nomme moyen) fikciójára alapítja; általában az átlagszámítás, 
megközelítés módszerei mind neglektív fogások, amennyi- 
ben az egyénikülönbségeket elhanyagolva, a jelenségeket úgy 
tekintik, mintha ezek a különbségek nem léteznének. 
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A  fikciók   egy   harmadik nevezetes osztályát a szkéma, 
az utópia, a típus fikciói alkotják. A mesterséges felosztás 
és az elhanyagolás módszereihez képest ezek magasabbrendűek: 
a valóságtól sokkal nagyobb mértékben térünk el, de ennek 
megfelelőleg nagyobb a mozgáslehetőség is, melyet a gondol- 
kodás biztosít magának. A valóság törvényeit mintegy leegy- 
szerűsített modelleken tanulmányozzuk, amelyek tisztább, vilá- 
gosabb formában mutatják ezeket a törvényeket. Ennek a 
metodológiai segédeszköznek híres történeti példája Thünen 
ideája; abban áll ez, hogy a közlekedési s egyéb gazdasági 
viszonyok egységes vizsgálata s számítása céljából egy olyan 
város fikciójával élünk, amely körül koncentrikus zónákban 
különböző szférák terjednek el s szolgáltatják a város fentar- 
tásához szükséges élelmi eszközöket. Az ilyen város a gazdasági 
viszonyok rendszerét ideális tisztasággal tükrözi vissza, úgy 
hogy segítségével rendszeresen levezethetjük a nemzetgazdaság- 
tan összes törvényeit. Az izolált ember, az izolált sziget fikciói 
is ebbe a csoportba tartoznak. A szociológiai gondolkodás 
kialakulásában nagy volt az utópisztikus fikciók jelentősége, 
melyeknek első példája Plato állama, máig is felülmúlhatatlan 
tisztaságú alkalmazása Morus Utópiája. A típus-fikciók leg- 
szebbjei közé tartozik Goethe „ősnövénye” és „ősállata.” Amint 
a fikciók történetében ezt gyakran tapasztalhatjuk, Goethe 
maga nem volt tudatában annak, hogy az ő ősnövénye meto- 
dikus fikció, hanem valóságnak tartotta, pontosabban hipoté- 
zisnek, melynek valósága valószínű, ha nem is bizonyítható. 
A hipotézis és a fikció összetévesztése mindennapi tévedése a 
filozófiának és megkülönböztetésük egyik fontos feladata a 
logikának. Schiller valószínűleg erre a különbségre gondolt, 
amikor Goethe megütközésére így felelt neki: „diese Urpflanze 
ist nur eine Idee”. 

A fikcióknak egy másik nagy csoportjába a szimbolikus 
vagy analogikus fikciók tartoznak. Valamely új személetünk 
és más, meglevő képzeteink között a hasonlóság, az analógia 
viszonyát állítjuk fel. A tudományos theológia sűrűn él ilyen 
analógiákkal. Schleiermacher, a filozófus, az istenség kérdését 
illetőleg, ellentétbe kerülne önmagával, mint theológussal; de 
megoldja a problémát azzal az analogikus fikcióval, hogy ha 
Isten nem is atyja az embereknek, úgy kell tekintenünk, mintha 
atyjuk volna. (Átmenet a dogmáról a fikcióra, Kant „mintha- 
etikája” értelmében.) Amint az előbb az a veszély fenyegetett, 
hogy a fikciók szerepét félreértve hipotézisekké változtatjuk 
őket, úgy most az ismerettani kritikának egy másik tévedéstől 
kell óvnia a gondolkodást: a fiktív analógiáknak reális analógiákká 
való átformálásától. Ilyen átformálások: a „társadalom mint 
organizmus”, az ok és okság viszonya, mint a „tényekben meg- 
levő reális kategória”, általában a kategóriáknak, a gondolko- 
dás szubjektív eszközeinek átvitele a valóságra. 

A   szimbolikus  fikciók  között foglal helyet a fictio juris, 
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melynek úgy az elméleti jogban, mint a törvényhozásban felül- 
múlhatatlan   a jelentősége.   A  római jog a „mintha-fogalmak” 
és „mintha-helyzetek” folytonos sorozata. 

Többé-kevésbbé fontosak a személyesítő fikciók, (élet- 
erő, szellem), a summatorikus vagy nominális fikciók (álta- 
lános fogalmak), a heuristikus fikciók (idetartoznak a teleolo- 
gikus, célszerűségi magyarázatok) stb. Filozófiai szempontból 
ezeknél összehasonlíthatatlanul nagyobb a praktikus fikciók 
jelentősége; a szabadság, az „erkölcsi világrend”, a kötelesség 
és a halhatatlanság, egyszóval az úgynevezett ideál, az eszmény 
fogalma alá tartozó képzeletek kivétel nélkül gyakorlati fikciók.* 
A valóságban semmisem felel meg nekik, a legtöbb ezenfelül 
önmagával is ellentmondásba kerül, ha alkalmazni akarjuk. 
(A szabadság fogalma.) De mégsem vethetjük el őket; mint 
dogmák, mint hipotézisek tarthatatlanok, de „enélkül az imagi- 
nárius elem nélkül az élet s a tudomány magasabb formái egy- 
aránt lehetetlenek. Épen ebben áll az élet tragédiája, hogy leg- 
értékesebb fogalmai a valóság szempontjából tekintve érték- 
telenek”. (Vaihinger 61. 1.) 

Az eddigiek után nem fogunk meglepődni azon, hogy a 
mintha filozófiája a matematikai alapfogalmakat is fiktív erede- 
tükre vezeti vissza. A pont, a vonal, a tér matematikai fogalmai 
a valóságban seholsem fordulnak elő; absztrakt általánosítás 
és jogosulatlan átvitel a forrása akárhány a matematikában 
használatos eljárásnak. A legérdekesebb és a legmélyrehatóbb 
valamennyi között a végtelen fogalmán alapuló számítás, melynek 
tudománytörténeti jelentőségét a mintha filozófiája nem győzi 
eléggé hangsúlyozni. Amint tovább haladva, látjuk, hogy az 
anyag is csak fiktív képzet, melynek logikai tarthatatlanságát 
már Berkeley döntően kimutatta, akaratlanul is kialakul bennünk 
az a nézet, hogy ami világképünk nem egyéb, mint egy ellent- 
mondásokkal teli „mérhetetlen fikció-szövedék.” Általában azt 
látjuk, hogy a mechanikai és a matematikai fizika fiktív alap- 
fogalmakon épülnek fel. Végre fikciókkal találkozunk a meg- 
ismerés legelvontabb, minden gyakorlati céltól a legtávolabb 
eső formájában: a filozófiában. Fikció a Ding an sich és a 
Kanti kritika megjelenését követő Ding an sich-háború tulajdon- 
képen csak akörül forgott, hogy hipotézist vagy fikciót kell-e 
látnunk benne. Amint azonban a Ding an sich fogalma valótlan 
és ellentmondó volta mellett is nagy szolgálatokat tesz az ismeret- 
tannak, úgy az abszolútum, ez az utolsó és legmagasabb 
fikció, melyet a gondolkodás konstruálni tud, szintén mérhetetlen 
 

 * Meglepő a mély rokonság Nietzsche gondolkodásának Zarathustra utáni 
korszakával. A különbség Vaihinger szerint főkép abban áll, hogy Nietzsche 
csodálatos éleselméjűséggel tárja fel a keresztény-zsidó morál fiktív voltát, 
de nem látja meg a fikciók célszerűségét, nem látja, hogy termékeny, hasznos 
tévedések és önámítások s ezért velük szemben csak a kíméletlen harc állás- 
pontját ismerheti. 
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gyakorlati értékű képzet. (Abszolút jog, abszolút erkölcs, abszolút 
szubstancia: gondolkodásunk, értékelésünk mértékegységei.) 

Részletesebben foglalkoztunk a fikciók elméletének ismertető 
és leíró részével, mert meg vagyunk győződve arról, hogy Vaihinger 
legnagyobb érdeme épen a fikciók szerepének feltárása a tudo- 
mányos megismerésben. Könyvének első része, amelyet eddig 
ismertettünk és harmadik, történeti része, mely a filozófia tör- 
ténetét számos új, érdekes adattal és új szemponttal gazdagítja, 
maradandó értékeket jelentenek a filozófia számára. Ám a fikciók 
általános jellemzését és osztályozását követő terjedelmes ismeret- 
tani fejtegetésekről nem mondhatjuk ugyanezt. Vaihinger az 
ismeretelméletet biológiai és lélektani hipotézisekre építi, épen 
úgy amint a pragmatizmus szélső irányának képviselői, James 
és Schiller. Szerinte az igazság a „legcélszerűbb tévedés”, a 
tévedés csak a legcélszerűtlenebb eszköze a gondolkodásnak. 
Realisztikus felfogása hozza magával, hogy a gondolkodás alap- 
formáit, a kategóriákat is önkényes, szubjektív fikcióknak tartja. 
Alapvető különbséget tesz a hipotézis és a fikció között: a 
hipotézis a valóságról állít valamit, a realitást akarja megragadni, 
míg a fikció tudatos meghamisítása a valóságnak. Ez a valóság 
maga azonban nem más, mint az érzetek nyújtotta valóság, az 
érzetek összesége. Vaihinger e tekintetben is Hume követője, 
elvei és dogmái jellegzetes praekantianus elvek és dogmák. 
Két körülmény késztet arra, hogy Vaihingernek az igazság- 
problémára és a realitásproblémára vonatkozó fejtegetéseit rész- 
letesen ne ismertessük. Az egyik az, hogy a mintha filozófiája 
e tekintetben nem sokban különbözik az időben később fel- 
lépett, de vele rokon irányoktól, a pragmatizmustól, az instru- 
mentalizmustól, a gondolkodás ökonómiai elvén alapuló elméle- 
tektől, Avenarius és Mach ismerettani álláspontjától. S ezeket 
az irányokat olvasóközönségünk az eredeti forrásokból, ismertető 
cikkekből és előadásokból igen jól ismeri, úgy hogy új ismer- 
tetésre semmi szükség sincsen. A másik körülmény pedig az, 
hogy a magunk részéről az ismerettani biologizmust és pszicholo- 
gizmust principiális tévedésen alapuló felfogásnak tartjuk, s ter- 
jedését nem tekinthetjük a filozófiai kultúra nyereségének. De 
ha így nem is oszthatjuk Vaihingernek azt a meggyőződését, 
hogy a mintha filozófiája megfelel mindazoknak a követelmények- 
nek, amelyeket a logikával, az etikával és vallásfilozófiával 
szemben támaszthatunk és „idealisztikus pozitivizmusa” meg- 
szabja a filozófia jövő fejlődésének irányát, annál magasabban 
értékeljük azt az éleselméjűséget, azt az alaposságot és áttetsző 
világosságot a páratlanul gazdag anyag feldolgozásában, amely 
Vaihinger munkájában kezdettől végig megnyilvánul. 

Fogarasi Béla 
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Az állam eredete és a háború (Rudolf Holsti:   The relation 
of war to the origin of the State. Helsingfors,  1913. X+343). 

Ezt a munkát, melynek konklúzióit tartalmazó utolsó feje 
zetét már e szemle 1913 decemberi füzetében közöltük, Wester- 
marck támogatásával egyik tanítványa írta, hogy a Gumlowicz- 
Ward-Oppenheimer-féle hódításos elmélettel szemben az állam 
békés és  kooperat ív  eredetét  kimutassa.  

Szerző mindenekelőtt a kezdetleges hadviselés természetét 
vizsgálja meg. Azzal az általánosan elterjedt felfogással szemben, 
hogy a vad törzsek szerfelett háborúsak, azt vitatja, hogy a 
háborús életet nagyon túlozták s ami háborúskodásnak látszik 
a legkezdetlegesebb fokon, az nem foglalás vagy zsákmányért 
való hadakozás, hanem a vérbosszú eredménye. Ez a vérbosszú 
szabályszerűen nem terjed ki az egész törzsre, hanem egyes 
családokra szorítkozik. Azt sem lehet állítani, hogy a primitív 
csoportok érintkezésének közönséges formája a háború volna. 
Az ellenségeskedés megkezdését gyakran beszokták jelenteni s 
a küzdelemben bizonyos szabályokat tartanak be, melyek a 
vérengzést mérséklik. Általános harcok helyett gyakran a párbajt 
választják, a harcosok hozzátartozóit, valamint a fegyvertelen 
embereket és az azilumokba menekülőket megkímélik. Más tények 
is arra engednek következtetni, hogy a kezdetleges népek harcias 
természetét túlozták. Csak így lehet megmagyarázni a hősiességre 
való buzdításnak általánosan elterjedt szokását. A békére hajló 
emberi természet jele az is, hogy a hadviselés gyakran kifejezett 
békére vezet. A békekötés pedig föltételezi a hadviselők követei 
személyi sérthetetlenségének elismerését. Az idegenekkel szemben 
igen elterjedt barátságos bánásmód is békés érzelmekre mutat. 
Igen gyakori különböző csoportok találkozása is szövetségek 
kötésére és szertartások végzésére. Mi több: a vademberek 
ismerik már a nemzetközi jog kezdetleges formáit is. 

Ezen és hasonló tények alapján szerző azt hiszi, hogy a 
háborúskodás viszonylag jelentéktelen szerepet játszik a kezdet- 
leges népek életében. Az ellenkező nézet elterjedésének oka 
részben abban keresendő, hogy a háborús elmélet hívei nem 
vették figyelembe a babonás szokások és hiedelmek szerepét 
a kezdetleges hadviselésben, részben pedig abban, hogy túlságos 
hitelt adtak a vademberek nagyzoló harci tudósításainak. Szerző 
a legharciasabb fajok fejlődését kutatva (a maori, a fidzsi, a 
tongan, a dyok, a galla, a kafir, az északamerikai indián, az 
irokéz, a korai germán és a viking népeket vizsgálva) arra az 
eredményre jut, hogy „e törzsek harcias törekvései viszonylag 
késői eredetűek. A koraibb időkben alig voltak harciasabbak 
és vérengzőbbek, mint a vadember általában.” (109.) 

Egészben véve szerző azt tartja, hogy a háborús eredet 
elméletének hívei túlgyorsan általánosítottak. Csak a primitív 
népek harcias vonásait szemlélték, ellenben a békére és a háború 
elkerülésére irányuló törekvéseket nem vették észre.  Azok  az 
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elméletek is, melyek a kezdetleges házassági szertartásokat a 
háborúskodással hozták összeköttetésbe, túl nagy súlyt helyeznek 
a vadnépek életének harcias oldalára. Így Spencer elméletével 
szemben, mely az exogámia háborús eredetét vitatja, egyre nyer 
valószínűségben a Westermarck békés magyarázata. 

A következő fejezet az emberi társadalom eredetét és 
korai fejlődését tanulmányozza. A háborúnak tulajdonított integ- 
ráló hatásokkal szemben, szerző a békés tényezők hatásait 
hangsúlyozza. Westermarck különösen nyomatékosan domborítja 
ki az altruista érzelmek szerepét a társadalmi szervezet létre- 
hozásában. A családi csoportok békés terjeszkedése konstatálható. 
A közösvérűség mindenütt az integráció alapja. Az örökbefo- 
gadás, a szomszédsági kapcsolat, a közös vallási meggyőződés, 
a titkos társaságok szintén tényezői az egységesülésnek. A köl- 
csönös segítség és kooperáció kezdettől fogva kísérik ezeket 
az integráló faktorokat. Sőt tovább lehet menni és azt mondani, 
hogy a háborús kooperáció csak puszta eredménye a 
békében elért kooperációnak. Azt lehet mondani, hogy a 
háborús elmélet hívei a társadalmi együttélés egy másodlagos 
eredményét annak elsődleges okaként állították. 

Ugyanezt az eljárást követték a kormányzat eredetének 
magyarázatánál is, mellyel a következő fejezet foglalkozik. Pedig 
ugyanazok az okok, melyek társadalmi integrációra vezettek, 
egyidejűleg a tekintélyt és a kormányt is létrehozták. Így békés 
természetű az atyai tekintély eredete, valamint az öregeké is. 
A szellemkultusz a tekintély keletkezésének egy másik oka. 
A javasemberek tekintélye is nagy szerepet játszik a kezdetleges 
ember diszciplinitásában. Szerző azt hiszi, hogy a békés kooperáció 
fejlesztette ki a vezető tekintélye előtti meghajlást s innen ment 
át a vezér követésére való készség a háborúba. Bizonyos egyének 
személyes befolyásában keresendő a főnökség eredete. Emellett 
nem szabad feledni, hogy a kezdetleges embernek, akár harcias, 
akár békés legyen is, félelmetesebb ellenségei vannak, mint 
embertársai. Ez a félelmetesebb hatalom a külvilág, melytől az 
élelmiszereket kell elhódítania. A vezető emberek legnagyobb 
erőkifejtése a szükséges táplálék beszerzésére irányul. Erre 
törekszik a mágia és a vagyon megosztása is. Ez a főnöki 
tekintély hova-tovább örökletes lesz, mivel az elhunyt vezér 
jótékony hatását a síron túl is föltételezik. Mégis a kiváló egyén 
befolyása kezdetleges fokon erősebb, mint az örökletes jogoké. 

Két külön fejezetet szentel szerző a primitív főnökség 
természetének. Itt is azt domborítja ki, hogy a főnökség háborús 
funkciói nem látszanak alapvető fontosságúaknak. Ellenkezőleg, 
még a legharciasabb népeknél is azt látjuk, hogy a haderő 
vezetését választott, alkalmi vezérekre bízzák, ellenben állandó 
és gyakran örökletes főnökök vezetik a közösség normális életét. 
Eme főnökök kiválogatásában azok felé fordul a bizalom, akikről 
mágikus erőt tételeznek fel, vagy akik személyes gazdagságuknál 
fogva képesek a törzs jóllétét fokozni. Ezzel szemben a hábo- 
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rúskodás esetleges, átmeneti s többnyire nem is fontos epizódja 
nem lehetett alkalmas az állandó főnökség kifejlesztésére. 

Az utolsó fejezetben szerző azt bizonyítja, hogy az állam 
másik alapvető eleme, a földterület sem ismeretlen a kezdet- 
leges népek életében, bár jelentőségét túlozták. Szerző végső 
konklúzióit már ismerik olvasóink, melyek szerint az állam 
eredete nem a háború műve, hanem mindazon tényezők munkája 
volt, melyek az emberi társadalmat létrehozták a kezdetleges 
integráció és a főnök tekintélyének elismertetése által. 

A könyv kétségtelenül sok új és érdekes adatot gyűjtött 
össze a békés elmélet javára s kétségtelenül alkalmas arra, 
hogy a háborús theoria extrém formulázásait lerontsa. 
Sőt ez a terjedelmes indukció e célból fölösleges is volt. Hisz 
nyilvánvaló, hogy a harcosokat élelemmel kell ellátni s maga 
a hódítás célja egy már meglévő élelem és vagyonkészlet elrablása. 
Már pedig egy társadalom megélhetéséről való minden rend- 
szeresebb gondoskodás a kooperációnak, a munkamegosztásnak, 
a fegyelemnek és a jövedelem eloszlásának meglehetősen fejlett 
rendjét tételezi fel. Mindez nyilván nem lehet a lényegében 
destruktív háborús tevékenységnek az eredménye. Így már 
deduktíve is világos, hogy az állami lét első csiráit maga ,a 
társadalmi élet, a javak termelése és szétosztása létrehozza. És 
tény, hogy a háborús theória, még legfejlettebb formájában is, 
ahogy Oppenheimernél jelentkezik, nem hangsúlyozza eléggé 
ezeket a tényeket. Viszont nem lehet tagadni, hogy mindaz 
ami történelmi államban a legszembetűnőbb: egy kiváltságos 
kisebbség uralma a dolgozó többség felett, egy hadsereg, melyet 
ez a minoritás a saját érdekében használhat fel, egy jogrend, 
mely a munkanélküli jövedelmet biztosítja . . . mindez és a vele 
összefüggő többi jelenség nyilvánvalóan a háborús hódítás 
tényével van összefüggésben. Ezt különben Holsti maga sem 
tagadja, sőt itt-ott el is ismeri. (J.  O. )  

Harc a középiskola körül (Adalék a középiskolai oktatás reform- 
jának kérdéséhez. Szalay Károly Budapest, 1913. Károlyi György 
kő- és könyvnyomdája. 761.) 

Mindenkit meg kellett, hogy lepjen a napilapokban a múlt év 
őszén megjelent igazán „váratlan” híradás, mely szerint a közoktatás- 
ügyi miniszter alapos reformokat tervez, melyek legfontosabbika, hogy 
a latin nyelv tanítását, ha nem is küszöbölt ki, de mindenesetre 
felszorítják a felső osztályokba. Hát ez csakugyan nagy hír volt. Az 
emberek szinte önkéntelenül kérdezték, hogyan, hát ki az a Jankovich 
miniszter? hát csakugyan? nahát ez . . .  

Fájdalom, az ügy elaludt, azóta, vagy legalább is nem hallunk 
több megerősítő szózatot azokból a magas régiókból — ellenben 
megdörgölik szemüket, mozgolódnak némely tanárok, a hivatalos 
pedagógus körök. 
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— Mi lesz akkor a klasszikus Szellemmel!? Oh!  „Megszoktuk 
már, hogy nálunk a középiskolai reform egyet jelent a gimnázium 
klasszikus jellegének letörésére irányuló törekvésekkel, . . . valóságos 
szociálhisztéria űzi-hajtja az alsóbb néposztályokat is, hogy gyerme- 
keikből „urat” neveljenek, persze a a gimnáziumban . . .  A kultur- 
javak felbecsülésében olyanok is leadják szavazatukat, akik nem sokba 
veszik a klasszikus hagyományokat. Nem is vehetik, mert nem isme- 
rik . . .  Mindig csak a gépeket látják, ezeket csinálják, javítják, töké- 
letesítik, hogy minél dúsabban, minél fényesebben teríthessék meg az 
élet asztalát . . . Vessünk ki tehát sok ezer éves kultúrpalotánkból 
minden régi képet s avult írást; tördeljünk le ornamentikájából min- 
den  „cifraságot”  . . .  

„A népek gazdagodásával járó ez az utilisztikus felfogás nem új 
az emberiség történetében. Megtörtént az máskor is . . .  Akkor a 
humanizmus mentette ki az elsekélyesedésből a közszellemet . . . Ma 
is, mikor gyárkéményeink füstje oly sokak elől eltakarja az ideáliz- 
mus kék egét, az első tisztító szellemi áramlatot ezeken a füstös, 
poros telepeken a klasszikusoknak kell megindítaniok. Azért a huma- 
nisztikus gimnáziumoknak ma is ugyanaz a feladat jut osztály- 
részül: . . . ébrentartani és magasra hevíteni az ifjú nemzedékben az 
eszményiség szeretetét. Aki pedig azt véli, hogy a gimnáziumnak 
oly ismereteket kell adnia, amelyek mindjárt másnap becserélhetők 
(és mily mély lenézéssel ejtik ki e szavakat), akinek tehetsége nincs 
az elvont tudományokhoz: menjen máshová . . . Mert a jövőben is 
úgy lesz, ahogy a múltban volt:   „Emberek   kellenek, nem gépek!” 

Le kellett volna másolnunk az „Alkotmány” 1914 január 18-iki 
számának egy gimnáziumi igazgató írta egész vezércikkét, hogy mi 
„földet vájó naturalisták” végig halljuk „az embert alakító humanio- 
riák” egy védőszentjének kesergéseit. Jankovich felbuzdulásából, úgy 
látszik, nem lesz semmi. Mondják, hogy filológus szellemek árnyékol- 
ják körül, leveszik a lábáról, előre láthatni mit hoz a jövő. 

Miért van szükség a középiskola reformjára? Méltó feleletet ad 
erre egy mostanában megjelent kis füzet. Szerényen „Adalék”-nak 
címezi Szalay Károly főgimnáziumi tanár e művét, pedig egész bát- 
ran és jogosan írhatott volna föléje ily címet is: „A Középiskola 
reformjának egyedüli igaz ösvénye”. Tisztán, világosan utat mutat, 
sőt, ha reformról, vagyis tökéletesbülésről van szó: az egyedüli 
lehetségesét.  Vajha megértenék ezt  azok, akiknek kezébe a 
jövő generációk nevelésének és oktatásának ügye van letéve! — 
Kik végig olvastuk e könyvet, ez utolsó mondatát vele együtt 
sóhajtjuk el. 

A Társadalomtudományi Társaság tagjai jól tudják, hogy Szalay 
nem először szólal meg ebben a kérdésben. Emlékezünk, hogy az 
1904-ben megjelent „Tanügyi Reformeszmék” adták meg Méray 
tanulmányai mellett az első impulzust közoktatásunk kritikájára, mely- 
nek eredményeként a Társadalomtudományi Társaság 1905—1906- 
ban „A középiskola reformja” címen azt a nevezetes vitaciklust ren- 
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dezte, ahol — elmondhatjuk — először szólalt meg a magyar peda- 
gógiai lelkiismeret. Mindenekelőtt e vitáról kapunk Szalay tollából 
egy szép reminiszcenciát, nemcsupán annyiban, hogy az anyagot rövi- 
den összefoglalja és áttekinthetővé teszi, hanem az egészet beállítja 
az akkori milieube. Meg kell kérdeznünk társadalmunk minden körét, 
mit tartanak elhibázottnak oktatásügyünk jelenlegi rendszerében s mit 
kívánnak az iskolától, hogy az életnek, az emberiség egyetemes cél- 
jának nyújtson? — íme ez volt a nagy vita célja, melyre, ha a 
magyar társadalom nem is adhatta meg az exakt feleletet, bizonyos 
irányban mégis megtörte a jeget. 

Van-e joga a társadalomnak, vagy mondjuk csak így, az egy- 
szerű szülőnek, az egyáltalán nem pedagógus hivatalnok, iparos, 
művész, kereskedőnek ilyen kérdésekbe beleszólani? 

— Nincs! — kiáltják   dörgedelmes   hangon   a hivatásos peda- 
gógusok. — Nektek semmi közötök hozzá, ez a mi dolgunk, ti ehhez 
nem értetek, ti nem   vagytok „illetékesek”  enemű   tanügyi kérdések 
megbolygatására . . . 

— Hohó! feleljük mi azóta, igenis jogunk és még több közünk van 
hozzá. Tudjátok meg, hogy épen fordítva, ti pedagógusok nem vagy- 
tok egyedül illetékesek arra, hogy egy nemzet oktatásügyét döntőleg 
befolyásoljátok.   Ez, épen nem a ti kizárólagos ügyetek.   A társada- 
lom szót kér e nagyfontosságú   munka   módozatait   illető   irányelvek 
meghatározásában.   A tanítók,  míg a megtanulandók didaktikai s 
metodikai feldolgozására úgyszólván egyedül illetékesek: a megtaní- 
tandó k kijelölésére legfeljebb hogy   egyenjogúak, de nem előjoggal 
bírók is egyszersmind az u· n. művelt laikusokkal szemben . . .  (15. 1.) 

Többször állapították meg e szemle hasábjain is, hogy emez 
emlékezetes vitaciklus-mozgalom, fájdalom, minden praktikus eredmény 
nélkül s úgyszólván nyomtalanul tűnt el s a hivatalos pedagógiai 
körök, melyek ama vita hosszú folyama alatt is részben gúnyos lené- 
zéssel, részben szorongó féltékenykedéssel húzódtak vissza a háttérbe, 
máig sem érezték szükségét annak, hogy kegyes reformokat engedé- 
lyezzenek, sőt . . . De mégis e vitának van egy megbecsülhetetlen 
eredménye. 

Ha semmi más, de e vitával egy nagydarabka bedőlt abból a 
kínai falból, amivel az iskolát számunkra áthághatatlanná tették. Ma 
már van benne egy szabad rés, melyre a magyar társadalom is rátalált 
már, midőn tudja, hogy ami e falakon belül történik, az számára 
többé nem „tabu”, arról fennhangon beszélni is szabad, csak azt nem 
tudja még, hogy ez neki: kötelessége. 

Hogyan lehet a középiskola reformját megcsinálni? Itt — Szalay 
szerint s igen helyesen — fel kell hogy merüljön az a főkérdés: mi tehát 
a középiskola célja, rendeltetése? — Az lehet-e a célja, hogy tudó- 
sokat neveljen s  így,   mint   a   tudósok   előkészítő   iskolája   legyen? 
― amint   azt   a   magyar   tanügy   egyik   korifeusa   váltig  hajtogatja. 

    Az-e, hogy szakműveltséget adjon? — Hogy előkészítsen az 
egyetemi tanulmányokra? — Hogy általános műveltséget adjon, 
melyet ahányan annyiféleképen  értelmeznek? 

Nem! Mikor a mai középiskolai oktatás általános műveltség 
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közvetítése címén a tudományok minden köréből már szakszerű hiva- 
tásra is előkészítő ismeretelemeket követel s a felsőbb oktatás elke- 
rülhetetlen vesztibulumává tétetik, önmaga teszi illuzórissá nyíltan 
bevallott célját s zsákutcába kerül. (63. 1.) Úgy kell kiválasztani az 
ismeretanyagot, hogy azt bármely pályán működő ember részint irá- 
nyító elvek gyanánt, részint mint tudásvágya további kielégítésének 
biztos bázisát, minden életviszonyok között felhasználhassa s arra 
később esetleg tovább építhessen. 

Ti általános műveltséget követeltek a középiskolai oktatástól? 
Hiszen az általános műveltség adása kizárja a szakszerű  
előkészítést. Ellenben — folytatja Szalay könyvében — a szak- 
tudomány meg nem nélkülözheti az általános műveltséget az emberi- 
ség közös céljai s törekvései megértése szempontjából. Míg a nép- 
iskola hivatása az, hogy emberré kvalifikáljon; a középiskoláé az, 
hogy a legkülönbözőbb szakokra menni szándékozó tanulók számára 
egységes s egyúttal szélesebb körű u. n. általános ismereteket 
nyújtson s ezzel a tudományos törekvések egy célt: az emberi boldog- 
ságot előmozdító hivatásáról kellőképen tájékoztasson bármely szak- 
ban működni kívánó egyént. (66. 1.) íme a középiskolai oktatás igazi 
célja s a középiskola épen   ezt nem teszi, itt az   ő eredendő bűne. 

Sajnos, nem terjeszkedhetünk ki bővebben Szalay könyvének 
ismertetésére, melynek pedig minden sora megfontolt és gondolatkeltő. 
Olyan ember írta, aki teljes tudatában él ellenállhatatlan igazságának. 
Az ő könyve azon művek közé tartozik, melyről nem hallani, hanem 
melyet el kell olvasni minden kultúrembernek. 

Csupán a latin nyelv kérdéséről halljunk néhány szót. Van-e 
szükség arra, hogy egy 10—16 éves magyar gyermek a latin tortúráit 
végig szenvedje 6—8 éven át? Erről ő sem mondhat újat, mást, 
mint amit mi mindnyájan jól tudunk régóta már, hogy erre semmi 
szükség s inkább kár. Ám ne felejtsük, hogy Szalay tanár maga is 
klasszika-filológus, ki 22 év óta tanítja a latin nyelvet, ki a nemrég 
elhunyt szintén klasszika-filológus Latkóczy Mihályal együtt vallja, 
hogy a klasszika-filologia nem tartozik a középiskolához. Ezek az 
emberek talán csak illetékesek lehetnek s mégis nem Szalay volt-e 
az, akiről az Országos Tanáregyesületi Közlöny azt írta, hogy: „az 
illető cikk írója egyáltalán nem illetékes enemű tanügyi kérdés meg- 
bolygatására”? . . . 

Néhány évvel ezelőtt Parisban egy Comte-ista társaság előadás- 
sorozatot tartott a pozitivista gyermeknevelésről. Egy öreg pedagógus 
bácsi, egyízben G. Le Bon: Psychologie de L’Education híres könyvé- 
nek ama főigazságára célozván, hogy: L’Education est Vart de faire 
passer le conscient dans l’inconscient — fejét csóválta s körülbelül 
ezeket mondotta . . .  „és itt Uraim, fel kell hívjam az önök figyelmét 
egy könyvre, mely talán nagyon divatban van ma, de melynek egy- 
oldalú túlzásaitól, hogy ne mondjam, tévelygéseitől őrizkedni kell . . . 
annál is inkább, mert a könyv szerzője egy igen kitűnő psziholo- 
gus, természettudós stb., de egyáltalán nem pedagógus”. 
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Szalay Károly tanárról is körülbelül ilyenforma a magyar hiva- 

talos tanügyi körök véleménye.   És tényleg, úgy látszik, itt senki se 
„illetékes”, aki az ő   cirkulusaikat zavarni   merészeli. De nekünk ez 
nem baj, annál jobb, Szalayval   együtt még sok ily „illetéktelen 
egyénre van szükség, hogy az iskola képe megváltozzék. 

Káplány Géza 

A német nép erőgyarapodása (Kari Helfferich: Deutschlands 
Volkswohlstand 1888—1913. (Georg Stillce, Berlin, 1914. 143 old., 
ára  1 márka.) 

Helfferichnek, a Deutsche Bank igazgatójának e könyve ma 
egyike a legolvasottabb szakmunkáknak Németországban. Néhány hónap 
alatt 3 kiadást ért és nemcsak a különböző napilapoknak és revüknek 
a kritikai rovatában találkozunk vele, hanem egy sereg újabb könyv 
már forrásmunkául használja fölhalmozott és világos csoportosításokban 
közölt táblázatait és adatait. Németország 25 esztendős anyagi erő- 
gyarapodásának a fejlődési adattára. Három részből áll. Az első a 
népesedés, gazdasági technika és organizáció fejlődésével, a második 
a termelés, forgalom és fogyasztás megoszlásával, a harmadik pedig 
a népvagyonosodás emelkedésével foglalkozik. Az egész könyv föl- 
építése olyan, hogy az utolsó fejezet az előbbi kettőnek az eredménye- 
képen foglalható össze. Függelékül a 3. kiadásnál a Poroszországra 
eső nemzeti jövedelem megoszlásáról is találunk egy érdekes tanulmányt. 

Németország hatalmas gazdasági előreszökésének érdekes adatai 
közül a következőkben közlünk néhányat: 

1881—90 között a születési többlet 5 és fél millió emberből 
állott. Ugyanakkor a kivándorlás 1 millió 342 ezerre rúgott. A követ- 
kező évtizedben 7 millió 300 ezer volt a születési többlet, a kiván- 
dorlás ellenben leszállott 528 ezerre. 1900—10 között 8 és 2/3 
millióra emelkedett születési többlet mellett a kivándorlás 220 ezerre 
csappant. Ehhez még hozzá kell venni, hogy közben nagyarányú 
bevándorlás is növelte a lakosságot. Így 1912-ben a 18 ezer 500 kiván- 
dorlóval szemben már több mint egy millió a bevándorlók száma. 
A népesség túlnyomó része 25 évvel előbb még falvakban és kis 
városokban lakott, ma már a felénél több városokban és nagyváro- 
sokban. A fejlődés adatai ezek: 

1885-ben 20 ezernél több lélekszámú községben 8,6 millió 
ember lakott, az összes lakosság 18,4%-a, 1910-ben 22,4 millió ember, 
az összesség 34,5%-a. 
         100.000-nél több lakosú városokban: 
         1885-ben      4,4 millió ember élt, a népesség      9,4%-a 
         1910   „        13,8      „         „        „    „         „ 21,1%-a 
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A könyv  első  részének  további  fejezetei  arról   számolnak be, 

hogy ezt az emberszaporodást a technika  és organizáció nagyarányú 
fejlődésének a segítségével hogyan fogták be gazdasági munkára. 

A termelési fejlődés  adatai   közül a következőket emeljük  ki: 
A kőszén-, vas- és sótermelés értéke 25 év alatt 700 millióról 

2 milliárdra emelkedett. Ezenfelül maga a nyersvastermelés 287%-kal 
emelkedett és a világ 75 millió tonnányi nyersvastermelésének 1/4 részét 
teszi. Külkereskedelmi forgalma kerekszámban 20 millió márka. A kivitel 
néhány adata: 
                                                                                    1887-ben 1912-ben 

gépek 52,8 millió márka    630,3 millió márka 
vasárúk 96 „        580,9 
kőszén 79,9     „ „        436,6 
koksz 9,4     „ „         126,4 
gyapotárú 67,3     „ „        421,6       

Helfferich a nemzeti vagyon és nemzeti jövedelem kiszámítását 
az adózás, a tűzbiztosítás segítségével igyekszik megállapítani és mások 
számításaival is összevetve, ezekhez a végső eredményekhez jut: 

Németország évi jövedelme 42 milliárd márka. Egy emberre 
640 márka jut. (1896-ban, vagyis 15 évvel korábban még csak 23 
milliárd volt, egy emberre 440 márka jutott.) 

A magánvagyon összege 260 milliárd márka, a szövetkezett 
államok és községi testületek vagyona pedig, levonva az összes állam- 
és városi adósságokat 25 milliárd. Ez együtt 285 milliárd márkát 
tenne ki. Ezt az adózáson alapuló számítást összevetve a biztosítási 
alapon számítottak és mások becsléseivel, Helfferich Németország 
nemzeti vagyonát ma 300 milliárd márkára becsüli. 290—320 milliárd 
márkát véve alapul, ebből egy emberre 4500—4900 márka jut. 

Ezen nemzetvagyon évi gyarapodását kutatva, először is meg- 
állapítja, hogy a 42 milliárdnyi évi jövedelem hatodrésze, kb. 7 millió 
megy el közkiadásokra. A magánháztartások fogyasztását nem számítja 
ki, hanem a megtartást levonva, a magánfogyasztást 27 milliárdra 
becsüli. Ezekután a nemzeti vagyon évi gyarapodását 8—81/2 milliárdnak 
veszi, mely a meglévő vagyon értékemelkedésével együtt 10 milliárd, 
szemben a 15 évvel előbbi 41/2—5 milliárdnyi emelkedéssel.          (R.) 

Közkönyvtáraink szervezéséhez (Madzsar József: Mintajegyzék 
városi nyilvános könyvtárak számára. Kézirat gyanánt. Budapest, Városi 
könyvtár kiadása   1913.   120 l.) 

Mintajegyzék a könyvtermésnek mindig valamely szempont szerint 
való rostálását, összeválogatását jelenti. Nyilvános könyvtár = public 
library  alatt  pedig a szó  könyvtári  fogalma  szerint  olyan könyvtárat 
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kell érteni, mely a lakosság minden osztályát el tudja s el akarja 
látni az őt érdeklő könyvanyaggal. Amit ez a maga eredeti tiszta 
formájában Angliában és Amerikáben kialakult intézmény meg akar 
foj tani ,  az a  régimódi népkönyvtár .  Éppen ezért ,  nem pedig 
a jóhangzás kedvéért díszlik a jegyzéken a nyilvános könyvtár 
elnevezés. 

A népkönyvtár szó lemaradása itt elvi különbséget és elkülön- 
böződést akar kifejezésre juttatni. Főleg Magyarországon. A régi 
népkönyvtár, mint könyvtári fogalom, olcsó, válogatatlan szórakozások 
zűrzavarát és badar tudásvágyát úgy ahogy kielégítő könyveket, olcsó 
könyvekre vadászó szépirodalmat és panoptikumbeli természettudományt 
jelent. Ezt kapta a nép a népkönyvtárakban, mert másnak, mint valami 
durva szórakozásvágynak és éretlen, rendezetlen ismeretszomjnak a 
jelenlétét fel se tételezték nála. A szépirodalom, amit adtak, viseltes, 
selejtes volt, mint a könyvek köntöse, az ismeretterjesztő könyvek 
pedig nem olyan könyvek voltak, amelyek alkalmasak lettek volna 
arra, hogy a „nép” ne legyen többé „prédája a tanultak önzésének”, 
hanem esetlegesen ott lévő könyvek voltak csak azért éppen, hogy 
ha netalán valakiben effajta olvasmány után is felébred a kedv, hogy 
ilyet is találjon. Még az is messze állott a népkönyvtáraktól, hogy 
az ismeretterjesztő könyvekkel a gyakorlati ember ügyességét meg 
lehet öregbíteni, hogy tudományos könyvek forgatása a nagyobb egyéni 
és társadalmi produktivitásnak, a nagyobb darab kenyérnek és nagyobb 
szakmabeli rátermettségnek lehet a megszerzője. A régi népkönyv- 
tárak szelleme sohase tudta éreztetni azt, hogy a tudás, a könyv 
egészség, gazdaság, többtermelés és politikai erő formájában hatalmat 
jelent. Érdektelen és a mindennapi élet érdeklődéstteremtő hevétől 
messze eső könyvanyagával ha akarta volna se tudta volna közönsége 
érdeklődését az aktivitásig fölizgatni. 

A nyilvános könyvtár mindettől való elkülönböződést jelent. 
A nyilvános könyvtár nem a népnek csinálódik, hanem a közön- 
ségnek. Abból indul ki, hogy a különböző osztályba tartozók között 
sem az ízlésbeli, sem a befogadó képességbeli különbségek nem oly 
nagyok, hogy külön elbánásban kellene őket részesíteni, hogy alacso- 
nyabban vagy magasabban értékelt szellemi táplálékra külön-külön 
szükség volna. Ahol egyszer a betűszomj fellépett, megvan a törekvés 
az ízlésbeli és értelembeli nívó egyenlősülése felé. Tehát némi enged- 
ménnyel, irodalmi ízléssel válogatni össze a szépirodalmat, körül- 
tekintéssel az aktualitásokat kísérő könyvtermelést, beszerezni minden 
jól megírott nagyobb áttekintésű tudományos munkát — monog- 
ráfiát is —, még akkor is, ha az a munka az illető tudomány 
alapvető műve volna, beszerezni minden olyan forrásművet, mely 
szorosabban kapcsolódik a szociális élethez és beszerezni a társadalmi 
tagozódáshoz igazodóan a különböző foglalkozási ágak, alkalmazott 
tudományok irodalmát. Ezt a programmot vállalja a nyilvános könyvtár 
s ha ehhez a programmhoz úgy igazodik a mintajegyzék, mint ahogy 
ez a mintajegyzék igazodik, akkor az a vállalt misszió felemunkája. 
biblográfiákba foglalt egész magyar irodalom átrostálása 
lapján készült ez a jegyzék   és   maiságát,   a   legújabb   idők   termé- 
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séből termettségét mi sem mutatja inkább, mint az alábbi összeállí- 
tás arról, hogy a benne felsorolt 2823 könyv megjelenési ideje melyik 
évtizedbe esik: 

a 70-es évek végéig      70   2,5% 
80-as    „         „              104   3,7% 
90-es    „         „              492 17,4% 
900-as    „         „          1234    43,7% 
910-es évekbe esik      923    32,7% 

szóval a mintajegyzékbe felvett könyvek több mint 3/4 része  a   900 
utáni esztendőkben jelent meg. 

Fel kell, hogy tűnjék itt az, hogy az alig megkezdett 910-es 
évekbe esik az összes könyvek egyharmada: 32,7%. Alig bizonyít- 
hatná adat szebben a magyar könyv reneszánszát. A részletüzlet 
hajszájából felocsúdott és önmagát megtalálni kezdő kiadói munkásság 
eklatáns bizonyítéka ez. 

Még egy dolog fog feltűnni a figyelmesen lapozgatók előtt. 
Tudott dolog, hogy a magyar könyvtermelés mértéktelenül nagyobb 
része Budapesten jelenik meg. Mégis örvendetes dolog, hogy a buda- 
pesti könyvkiadás óriási fölénye mellett, a vidék milyen nívós köny- 
vekkel szerepel. Természetes, hogy ami a vidék terméséből itt van, 
az egy még gondosabb válogatás eredménye, de nem jelent-e valamit 
az, ha mintegy húsz olyan vidéken megjelent tudományos munka 
címét jegyezhettem fel, amelyek a maguk irodalmában s a magyar 
irodalomban is abszolúte jelentős vállalkozások? 

Annyi bizonyos, hogy Madzsar József mintajegyzéke nem annak 
az olvasótípusnak csinálódott, mely mindent „kiolvas”. Érdekes és 
nagyjelentőségű kísérlet alapja van lerakva ebben a jegyzékben: meg 
bírja-e hódítani a szélesebb rétegeket a rigorózusan megválogatott 
könyvanyag? Be hagyja-e magát csábítani az az olvasótábor, mely 
Nichts als Leser ékből áll? Annak az új könyvtári iránynak, mely 
a könyvtárban és a könyvtárral bizonyos nevelőmunkát akar végez- 
tetni, a mintajegyzék az összefoglaló kerete. Hogy milyen eredmé- 
nyekre lehet jutni ilyen törekvésekkel Budapesten, azt az első két 
esztendő eredményei világosan fogják láttatni s a tapasztalatok a mi 
városi népünk lélektanára is világot fognak vetni. 

Madzsar József mintajegyzéke a Fővárosi Könyvtár eddig meg- 
nyitott és ezután még megnyitásra váró nyilvános könyvtári fiókjainak 
a számára készült. 

Kőhalmi Béla 



VITÁK ÉS ÉSZREVÉTELEK  

I. 
Válasz a „Magyar árstatisztika” kritikájára 

Ε folyóirat múlt évi decemberi számában foglalkozott Móricz 
Miklós, a m. kir. központi statisztikai hivatalnak az 1913. év 
július havában megjelent árstatisztikái közleményével. Móricz dol- 
gozata mindenre alkalmas, csak arra nem, hogy ezt a munkát kellő 
megvilágításban mutassa be a nagyközönségnek. Képzeletbeli, helye- 
sebben félreértelmezett elméleti magaslatról indulva ki, nagy temetést 
kíván rendezni ennek az első ily természetű hivatalos közleménynek, 
nem számolva azzal, hogy a végén maga lesz, aki dicsőséggel fel- 
támasztja. S mivel az önmegcáfolásnak ritka szép példáját nyújtja, 
ha biztosak volnánk afelől, hogy csak fegyelmezett olvasók elé ke- 
rül a dolgozat, nem sok értelme volna annak, hogy észrevételeit na- 
gyobb figyelemre méltassuk. Sajnos azonban, igen sokakra nézve, 
már az emberi léleknek a rossz felé inkább hajló sajátosságánál fogva 
is, könnyen megtévesztő lehet e bírálat, s így ez oknál fogva, de 
még inkább ama szigorú meggyőződésünktől vezettetve, hogy ez a 
munka igen hosszú időn át fog a magyar gyakorlati és tudományos 
élet embereinek az árhullámzások és árproblémák megítélésében for- 
rásmunkául szolgálni, kötelességünknek tartjuk, hogy a következők- 
ben a legmerevebb tárgyilagosság határain belül, rámutassunk a bírá- 
latban rejlő tévedésekre, tisztázva ilyformán az első hivatalos magyar 
árstatisztikái   munkának   természetét,   tárgykörét   és   kitűzött   célját. 

Elhibázott mindjárt az alap, amelyen a kritika elindul. Külső 
hatásokat keres elsősorban, hogy megállapítsa a munka belső értékét. 
Erősen kiemeli ugyanis, hogy nem foglalkoztak a kötettel sem a 
sajtó, sem a tudományos irodalom, sem a közélet, ami mind a 
munka hibás felépítésére enged következtetni. Nem tudjuk őszintén, 
mi hatalmazta fel a bírálót ily, a valósággal merőben ellentétes állí- 
tásokra. Figyelemmel kísérte-e a napi- és szaksajtót, mert ha igen, 
meggyőződhetett volna, — hogy csak legtekintélyesebb napilapjain- 
kat véve —, ezek a szokottnál jobban méltatták figyelemre a mun- 
kát s ugyancsak számos szaklap is akadt már, amelyek ismertették; 
igaz, hogy más eredménnyel, mint a bíráló. Különben, ami a tudo- 
mányos irodalmat illeti, komoly ember tudja, hogy ez nem szokott 
a piacra kerülő könyveknek még az ismertetésével sem sietni, még 
kevésbbé szokott valamely lázas gyorsaságot kifejteni, ha az illető 
munka oly természetű — mint a jelen esetben is — hogy anyagot 
nyújt további feldolgozásra. Itt évek szükségesek, míg a mérleget fel 
lehet állítani. Ugyancsak áll ez a közéletre nézve is. Bár leszögez- 
hetjük ugyanakkor azt a tényt is, hogy a rövid Idő dacára, hogy a 
közlemény nyilvánosságra került, van már közgazdasági munkánk s 
közéletünknek   nem   egy   tekintélyes   képviselője   is   akadt   már,   aki 
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anyagot merített belőle. Sőt nem érdektelen, hogy az ország határain 
kívül is mutatkozik érdeklődés iránta. 

De mellőzzük ezeket a külsőségeket és térjünk át inkább a 
bírálat érdemi kifogásaira. A legsúlyosabb vád, amelyet felhoz a munka 
ellen, hogy nincs tudományosan megalapozva, hiányzik benne az ár 
fogalmi meghatározása, nem foglalkozik a különböző árakkal és egyes 
árproblémákkal stb. Szóval: nincs benne elmélet. Lehet-e azonban jogo- 
san élni ily ellenvetéssel annak, aki tisztában van a munka jellegével 
s kitűzött céljával. Ne tévesszük szem elől, hogy hivatalos közle- 
ménnyel állunk szemben. Hivatalos közlemények pedig sohasem mélyed- 
nek el az elméletekben. Nem is ez képezi a feladatukat, hanem, hogy 
a szükséges avagy rendelkezésre álló anyagot összehordják, s oly for- 
mában dolgozzák fel, hogy azután abból úgy a tudomány, mint a 
gyakorlat emberei könnyen meríthessenek. Határozottabb formában 
látjuk ezt az elvet keresztülvive a külföldön, mint a saját statisztikai 
közleményeinknél. S ép ami a külföldi hivatalos árstatisztikákat illeti, ha 
a bíráló ismerné ezeket, tudná, hogy nemcsak nem hoznak elméleti 
fejtegetéseket, hanem az anyag összeállításán kívül a bevezető részben 
igazán nem tesznek egyebet, mint a táblázatok anyagát szavakra for- 
dítják le. Ha a magyar statisztikai közlemények és így ezek között 
az árstatisztika is, ettől az elvtől némileg eltérnek, annak oka egy- 
részt kevésbbé fejlett tudományos életünkben, másrészt abban kere- 
sendő, hogy a statisztikai érzék sincs még oly erősen kifejlődve, 
hogy mellőzni lehetne az adatokban megnyilatkozó főbb törvénysze- 
rűségek kiemelését. Csak ezen szűk korlátok között mozogva, foglal- 
koznak a mi statisztikai közleményeink általános jelentéseikben az 
adatok által feltárt jelenségekkel. S aki egyszer komolyan foglalkozott 
statisztikai kérdésekkel, az az ily munkát sohasem fogja egyszerű 
szavakba való átültetésnek minősíteni, sőt tudja, hogy alig van nehe- 
zebb feladat, mint adattömkelegekből a szabályosságokat levezetni. 
S így, aki elolvassa tényleg az árstatisztika bevezető szövegét, meg 
fog győződni arról, hogy itt a különböző adatoknak oly csoportosí- 
tása s kombinációja van együtt, amelyet mindennek lehet nevezni, 
csak nem a táblázatok anyagának szavakra való lefordításának. Első- 
sorban tömöríti az adatokat, azután egybeveti, majd úgy csoporto- 
sítja, hogy a jellegzetes törvényszerűségek kiemelkedjenek, továbbá 
sok, a táblázatos anyagban helyet nem talált adattal kiegészíti, adott 
esetekben a főbb árelőidéző tényezőket kiemeli stb. Anélkül, hogy 
a kérdésre bővebben kitérnénk, utalunk pl. csak a 10-ik fejezetre, 
ahol oly adatösszeállítások vannak öt gazdasági területről, amelyekből 
— aki tényleg végigrágódik a szövegen, s aki képes olvasni a néma 
számsorokban, az ezek összeállításával járó nehézségeket is becsülni 
tudja — messzemenő következtetéseket tud levonni a mai vámpoli- 
tika hatása felől, amire nem mulasztja el a közlemény is rámutatni. 
S sok hasonló ténnyel van telítve a szöveg, hogy pediglen kerüli a 
kontroverz kérdések felvetését, avagy amennyiben nem kerülheti el, 
hogy fel ne vesse, nem mélyed el ezekbe, ezt mindenki megérti, aki 
számolt hivatalos jellegével. 

De mindentől eltekintve,   épen végkövetkeztetéseiben a bírálat 
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ellentétbe jut az igazsággal. Különösen fáj az, hogy a kiskereske- 
delem árai nem találnak kellő méltatást, s ebben az irányban egy 
nagy hiányt vél felfedezni a munkában. Erre nézve megjegyzésünk, 
hogy a mi megjelent árstatisztikái közleményünk épen ellenkezőleg 
azon kevesek sorába tartozik, amely érzi a kisáraknak ép a szo- 
ciális élettel való összefüggését. A bevezető rész 4-ik lapja kiemeli 
a különbségeket a nagy- és kisárak között, s arra a végkövetkez- 
tetésre jut, hogy az ily árak bármennyire is modifikált gazdasági 
árak, mindez nem zárja ki, hogy vizsgálódás alá ne vétessenek, sőt 
nem egy indok szól amellett, kivált, ha az állam és társadalom bizo- 
nyos tekintetben irányítólag akar hatni az árképződésre, hogy fel- 
öleltessenek. A közlemény maga is már abból az elvből indul ki, 
hogy a teljességre törekvő árstatisztika a kisforgalom árait nem nél- 
külözheti. Eme kötelezettségnek törekszik eleget tenni akkor, amidőn 
a saját kisforgalmi árainkat, annak dacára, hogy igen sok szó fér 
pontosságukhoz és megbízhatóságukhoz, feldolgozás alá vette. Sze- 
rette volna a kötet a külföldi hasonló eredményeket is felölelni, 
a szöveges rész 1. fejezete azonban megindokolja, hogy pl. az 
angol és amerikai kisforgalmi árakat azért mellőzte, mert ezek 
piacok szerint annyira részletezettek, hogy ily terjedelemben közöl- 
hetők nem voltak, összefoglaló feldolgozásuk viszont óriási munkát 
igényelt volna. A többi államokról pedig megfelelő anyag nem állt 
rendelkezésre, mert ezekben ép most van napirenden az árstatisztika 
reformja, s ezzel kapcsolatban egyik fontos problémává nőtte ki 
magát a kisárakra szorítkozó adatgyűjtés is. Lehetett volna a nagyobb 
külföldi városok köréből meríteni anyagot, azonban erről is le kellett 
mondani, mert az adatok vagy nem egységes alapon gyűjtettek, vagy 
pedig, s ez volt a gyakori eset, ép az utolsó 3—5 évről hiányoztak. 
Végül, aki figyelmesen elolvassa a közleményben a nálunk tervbe- 
vett reformot, meggyőződhet arról, hogy minél nagyobb súlyt kívánunk 
helyezni arra, hogy a jövőben a kisforgalom árai minél pontosabban 
s megbízhatóbb alapon gyűjtessenek. Minden ily szemrehányás mél- 
tatlan tehát s örülnünk kell, hogy a közlemény nem helyezkedett túl- 
szigorú elméleti álláspontra, mert akkor ez irányban igazán alig nyúj- 
tana valamit. 

Teljesen téves mindaz, amit a bírálat az anyag összeállításáról 
mond, amit különben, talán öntudatlanul, maga is megcáfol a végén. 
Észrevételezi mindenekelőtt — bár ezt a részét a dolgozatnak nem 
is lehet megérteni —, hogy az eredeti terv a munkát széles ala- 
pokkal tervezte meg. Azt hiszem, helyesen véljük, hogy kifogása van 
az ellen mindenekelőtt, hogy saját adatainkat s ahol lehetett, még a 
külföldieket is, 1867-ig visszavezettük, bár ezt már az a nemzeti 
szempont eléggé megindokolja, hogy a kötet a lehetőség határai 
között szeretett volna visszamenni politikai és gazdasági életünk nagy 
fordulópontjáig. Ennél azonban fontosabb érv, hogy árfluktuációkat 
helyesen csakis hosszú időről szabad vizsgálni, különben a tévedések 
sorozatának nyitunk utat. Jól vette észre ezt Tonelli Sándor, aki 
különben éveken át foglalkozva a drágasággal és árkérdésekkel, 
mint   szakértő   is   hivatott   a   közlemény   fölött   kritikát   gyakorolni, 
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hogy „az 1867. évnek kiinduló pontul való felvétele annál is 
inkább célszerűnek látszott, mert egybeesik a múlt század második 
felének magas áraival és onnan máig egy teljes árhullámon mentünk 
keresztül.*” Bizonyosak is vagyunk afelől, hogy ennek az időpontnak 
kiindulásul való vételét mindazok, akik kellő következtetésekre akarnak 
jutni a mai árszínvonalt illetőleg, csak a legnagyobb örömmel fogják 
üdvözölni. Felölelt továbbá a közlemény minden árút, amelynek 
áralakulása legalább 15 évre visszakísérhető volt, s csak rosszakarat 
mondhatja azt, hogy a havi füzetek határain túl nem megy a közlemény. 
Észrevétele van továbbá — bár azt azután később nagy öröm- 
mel is veszi — az egyes külföldi államok adatainak beállítása ellen. 
Olyasvalamit akar betudni a közleménynek, mintha egységes össze- 
foglaló világárstatisztikát akarna megteremteni. Tévedés! Hisz aki 
tájékozott azokról a különböző rendszerekről, módszerekről, óriási 
minőségi eltérésekről stb., amelyek az egyes államok árstatisztikáit 
jellemzik, a mai alapon egységes világárstatisztikáról álmodni sem 
fog. Egész más célt kergetett a hivatalos közlemény, mikor tervbe 
vette a külföldi adatok feldolgozását. Nem is csinál titkot belőle, 
hisz az előszóban meg van mondva, hogy „a drágaság általános, 
úgyszólván az egész világra kiterjedő jelenség lévén, szükségesnek 
látszott, hogy anyaggyűjteményünk ne szorítkozzék Magyaror- 
szágra, hanem — amennyire lehet — ölelje fel a külföldi adatokat is.” 
Ε célból felöleltettek pedig a gazdasági rendszerben, termelési s 
fogyasztási viszonylataikban, stb., éles eltéréseket mutató azon álla- 
mok, amelyek részéről legalább két évtizedről állanak rendelkezésre 
egységes alapon áradatok. A fő súlypont mindenesetre Ausztriára 
volt fektetve, nemcsak mert a saját hiányainkat ez úton pótolni lehe- 
tett, hanem mert ilyformán az egységes gazdasági területet képező 
szerződéses vámterület árviszonyai egész teljes, s a világpiac viszony- 
latait eláruló angol eredményekkel összehasonlítható rendszerbe voltak 
foglalhatók. Feldolgoztattak ezenkívül Belgium, Franciaország, Német- 
birodalom, Nagybritannia és az északamerikai Egyesült Államok ársta- 
tisztikái, s minden objektív bírálat el kell, hogy ismerje, hogy a köz- 
lemény a vállalt feladatot derekasan meg is oldotta. Megoldotta pedig 
annál inkább, mert a viszonyszámokban sikerült az összehasonlításra 
bizonyos egyöntetű alapot is nyerni, s aki az árakat ezekkel kapcso- 
latban veszi tanulmányozás alá, be is vallja, hogy az így egyesített 
eredmények sok érdekes következtetésre vezetnek. 

Elismerve más helyen azonban a bírálat is a magyar és külföldi anyag 
összehordásának helyességét, egy harmadik feladatot is hárít a mun- 
kára és pedig azt, hogy a magyar árstatisztikái munkásságnak alap- 
jaivá és kiindulópontjaivá kellene lenni, azonban ez nem sikerült, mert 
a reform még mindig csak terv. Megnyugtatjuk a bírálót, hogy ez 
a terv nagyon is közel áll a megvalósuláshoz, anélkül, hogy erre az 
ösztönzésre szükség lett volna. Különben az ily mélyreható reformok 
sehol sem születnek máról holnapra. Sok utánjárást, nagy megfon- 
tolást igényelnek.   Nálunk   az   árstatisztika   módosítását   előbb   letár- 
 

* Magyar Ipar. 1913. 43. szám. Az árstatisztika. 
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gyalta az összes érdekeltekből álló szakértekezlet, ahol a főelvek 
nyertek megállapítást. Azután kidolgoztatott a részletes terv, amihez 
ismét hozzászóltak az összes érdekeltségek. S ma már az a helyzet, 
hogy a közel jövőben oly beállítását remélni az árstatisztikának, 
amely úgy a hazai, mint továbbmenve a világviszonylatokban, rend- 
kívül tájékoztató lesz. A külföld nagyobb részében szintén most 
foglalkozik az újjászervezéssel, s sehol sem megy ez simán, min- 
denütt nagy nehézségeket kell leküzdeni. De ezenkívül mi büszkék 
is lehetünk a mi reformterveinkre. Sarkaltuk egyrészt Ausztriát arra, 
hogy kíséreltessék meg a két helyen bizonyos egységes szabályozása 
a kérdésnek, sőt mi adtuk a kezdeményezést egy egységes világ- 
árstatisztika megteremtéséhez is. Ugyanis a kereskedelmi- és ipar- 
kamarák 1912. évi bostoni kongresszusán terjesztették elő a magyar 
kiküldöttek az e sorok írója által megállapított elveket, amely alapon 
ezt a célt elérni lehetne, s az előterjesztést a kongresszus magáévá 
tévén, most folynak ez irányban a nemzetközi tárgyalások. Reméljük 
a sikert, s ezek után a maga valójában most kibontakozó magyar 
árstatisztikától lehet-e még több eredményt várni. 

Nem sok súlya van annak az ellenvetésnek sem, hogy a köz- 
lemény 1911. évi adatokkal záródik. Bámulatos, hogy ép annál a 
közleménynél történik a kifogás, amely legkisebb distanciát mutat a 
feldolgozott anyag végpontja s a megjelenési idő között. A külföldi 
gyűjteményes árstatisztikák semmivel sem jelentek meg rövidebb idő 
alatt. Azt pedig, hogy a közölt adat ne váljék „történelmi doku- 
mentummá”, elkerülni teljes képtelenség. Nem is azt kell kutatni, 
hanem abból a szempontból bírálandó el a dolog, hogy a még folya- 
matban levő életviszonyokra alkalmazható anyaghoz jutottunk-e. S a 
munkától ezt az ismérvet elvitatni nem lehet, sőt józanul, mikor 
szinte lehetetlen nehézségekkel kellett megküzdenie, a gyorsaságot is 
érdeméül kell betudni. A hiányzó időt bárkinek, nagyon csekély 
fáradsággal, módjában áll pótolnia. Sőt, megnyugtatunk mindenkit, 
hogy a bírálattal ellentétben nemcsak nem lehet tíz évenként árstatisz- 
tikát összeállítani, hanem oly megoldás jött létre, hogy a reform 
életbeléptével kapcsolatban gondoskodás fog történni arra nézve, hogy 
ezután állandó s úgy a hazai, mint a világpiaci viszonyokra figye- 
lemmel levő árak évről-évre közöltessenek, folytatólagos árstatiszti- 
kának vetvén meg ez úton alapját. 

Ha most azután az eddig elmondottakat összegezzük, tisztán 
bontakozik ki az első hivatalos magyar árstatisztikának a természete 
és célja. Gyakorlati céllal, gyakorlati kérdésnek, a drágaságnak meg- 
világítására szolgáló anyagnak összegyűjtésével indult meg. Annál 
inkább szükség volt erre, mert különösen nálunk áll az, amit Tonelli 
általánosságban mond, hogy a drágaság kezdésének megítélésében 
„különösen a kisebb tudományos iskolázottsággal bíró szerzők való- 
ságos garázdálkodást végeztek a statisztika mezején és kellő kriti- 
kával nem kísért táblázataik alapján nagyon furcsa és kétes értékű 
eredményekre jutottak”. Bizonyos továbbá az is, hogy a kötet a 
drágaságnak mindenekelőtt egyetemesebb megítélésének előmozdítása 
mellett, — a mire nagyon is szükség volt — a  részleges   tényezők 
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érvényesülését is hatékonyabban mutatja be. Ez lévén a tényállás, annak 
eldöntésében, hogy ezt a feladatot a munka mint oldotta meg, messzebb- 
menő elismerésben nem mehetünk, mint a bírálat, amely a következő 
eredményre jut: „ . . . e l  kell ismernünk, hogy viszont mindaz, ami a 
munkában van, határozott nyereség és az itt összegyűjtött anyag 
csakugyan értékes, teljes örömmel kell vennünk magát az anyagot, 
amelyet hoz, mert ennek az anyagnak magyar része még sohasem 
volt együtt ilyen áttekinthető módon, s a külföldi sem állhat rendel- 
kezésünkre ennyire kezelhetően”. 

Az olvasóra bízom, hogy nem más eredményekhez jutott 
volna-e a bírálat, ha mindjárt ez alapon indul ki. Egy-két megjegyzést 
azonban tennünk kell ez irányban tett észrevételeire is. Mint hiányt 
említi fel, hogy nincsenek megjelölve a források, ahonnan az anyag 
vétetett, ami úgy a tudományos, mint az ezenkívül álló közönségnek 
negligálása. Érdekes, hát a bevezető rész első fejezete nem foglalkozik-e 
nagyobb részében a forrásokkal? Azután az egyes táblák nem bír- 
nak-e mind, ahol erre szükség volt, egy jegyzettel, amely még külön 
elárulja a forrást, sőt nem egyszer ez mindjárt a címben meg van 
mondva. Ugyancsak ily alapos az a kifogás, amely szerint, ha már 
magyarra vannak átszámítva az idegen adatok, miért hiányoznak az 
átszámítási táblázatok, hisz éneikül, különösen a külföldire, az anyag 
elveszti minden értékét, mert nem tud kellően visszamenni az eredeti 
formára. Érthetetlen szemrehányás! Hisz, aki kezébe veszi a kötetet, 
mindjárt észreveszi, hogy a külföldi anyagot illetőleg a táblázatok 
minden esetben úgy sorakoznak egymás mellé, hogy előbb az adatok 
az eredeti súlymérték s pénzegységben közöltetnek, s csak azután 
jönnek az átszámított eredmények. A legmesszebbmenő előzékenység 
érvényesül tehát a tudománnyal s a külfölddel szemben, ami csak 
lehetséges, mert mindenkinek tetszésére van bízva, hogy kutatásait 
az eredeti vagy az átdolgozott anyag alapján végezze. Bár eddig 
lehetőleg tartózkodtunk minden személyes motívumoktól, ezek a kifo- 
gások azonban már a legjogosultabb kételyt támasztják a bírálatnak 
nemcsak a lelkiismeretessége, hanem még inkább a jóhiszeműsége ellen. 

Sok tekintetben — bár jórészt fogalmi zavar is okozhatja ezt 
— azonos elbírálás alá esik a viszonyszámokra vonatkozó észrevétel. 
Nem akarunk vitatkozni a bírálattal abban, hogy játék ez, avagy 
szükséges dolog. Elég utalnunk arra, hogy nem tudunk oly, az árjelen- 
ségekkel induktív alapon foglalkozó munkát, amely nélkülözhetné a 
viszonyszámokat. De ez természetes is, mert a pozitív árak mellett 
mindég szükséges tudni az árhullámzás mérvét is. Azonban a viszony- 
számok részletes feldolgozására szükség van az indexszámok megal- 
kotása végett is, amelyek végeredményben viszonyszámok eredői. 
A bírálat azonban ép ebben a tekintetben kockáztat egy megjegy- 
zést, hogy „értékesebb lett volna, ha csakugyan indexszámokat adna 
ez a rész”. Hát a 146-ik tábla nem az-e, hisz terménycsoportonként 
és összefoglaltan két árátlag alapulvételével adja öt gazdasági terü- 
letről az indexszámokat, ami után sóvárog a bírálat. El lehet mon- 
dani, hogy ez a tábla a kötet anyagának legnagyobb részét tömö- 
rítve visszaadja ép az indexszámok révén, a mi végeredményben leg- 
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főbb feladata is egy árstatisztikának. Hiába, a bírálónak többek között 
ez is elkerülte a figyelmét. 

Ne folytassuk tovább. Ezekután mindenki objektíve meg fogja 
állapítani, hogy a közlemény a kitűzött célt, az anyag összehordását 
s feldolgozását, lelkiismeretesen elvégezte. Hogy sikeres is volt a 
munka, legékesebben a bírálat ismeri el, mondván: „tekintélyes és 
szép anyag ez, mely megérdemli, hogy többet foglalkozzunk vele”. 
Mi nem tagadjuk, hogy a kötetnek vannak hiányai, hisz egy ily mun- 
kánál ez el sem kerülhető, az is bizonyos, hogy a jövőben sok pót- 
lásra is szorul (így munkabér-, háztartásstatisztika stb.), azonban, mint 
úttörő munka, a saját jellegében megállja a helyét a legfejlettebb kül- 
földi árstatisztikák mellett is, amint ezt nagyon komoly bírálatok el 
is ismerték. Meg vagyunk arról is győződve, hogy a kritika is helye- 
sebb irányt követ, ha puszta s helyén nem való inkriminálás helyett, 
ez irányban törekszik pótolni árstatisztikánk hiányosságát, illetve erre 
a közfigyelmet felhívni s különösen szép hivatás vár rá az anyag 
további felhasználásában s értékesítésében s nagy örömmel veszi min- 
denki, ha az így már rendelkezésre álló anyag alapján egy mély 
elméleti alapon álló árelemző munkát ír, a mi tényleg a hivatalos 
életen kívül álló tudománynak képezheti csakis feladatát. 

Bud János 

II. 

Viszonválasz az árstatisztika kérdésében * 

Bizony nem nagyon örülök neki, hogy ezt a méltatlankodó 
és mérges írást — nem csoda: az anyafarkas védi kicsinyét — a t. 
szerkesztőség elküldte nekem; nem is számítottam rá s már régóta 
máson dolgozom. Különben is nagyon meddő lesz ez a vita: annyira 
ellentétes szempontokból indultunk ki s dr. Bud egészen mást keres, 
mint én. 

Most pedig ezen kell kezdenem: tegyük fel, hogy a repli- 
kának mindenben igaza van s akkor is, megcáfolt-e valamit abból, 
amit állítottam? Hiszen a legfontosabb dologban, már ami szerinte 
legfontosabb, mindaketten egyetértünk, csak más-más formában mond- 
juk ugyanazt. Én azt mondtam: értékes anyag ez hibásan feldolgozva 
és rosszul tálalva a közönség elé; ő pedig ezt bizonyítja: értékes 
anyag és jobban nem lehetett feltálalni. Kettőnk között csak az a 
különbség, hogy egyikünknek voltak igényei az árstatisztikával szem- 
ben, a másiknak pedig egyáltalában nem voltak. Mert csak így tör- 
ténhetik meg, hogy az egyik kritika elismerése és méltánylása tiszta 
kifogások   színében   tűnjék fel, a másiknál   pedig maga a védekezés 
 

* Ε vitát egy későbbi számba átvinni nem akarván, munkatársunknak 
mar e füzetben megadtuk a zárszó jogát.                                                       A szerk. 



274                                   Viszonválasz az árstatisztika kérdésében 

legyen a legnagyobb dicséret és a munkával való büszke megelége- 
dettség legyen a szerénység. Hogy a szerző  meg van elégedve 
a Tonelli Sándor úr kritikájával (minek kellett ide ártatlan emberek 
nevét bekeverni?), azt elhiszem; igen valószínű, hogy meg lenne 
elégedve a Huszadik Század-dal is, ha tűnődés és gondolkozás 
helyett leközölte volna ugyanazt a kritikát. Miért ne? Azt a kriti- 
kát akárki megírhatta volna és véletlen, hogy épen Tonelli úr írta 
meg, akinek egyéni véleménye semmiesetre sem jelent, egy tudo- 
mányos vita eldöntését. (Igaz, azt már csakugyan irigylem dr. Bud- 
tól, hogy ő előbb kiszemélyeskedi magát s aztán a másik kezével 
egészen objektív; nekem bizony csak egy hangom van s épen az 
a legnagyobb kínom, hogy ezt a hangot még mindig nem tudom 
a statisztika nyelven kifejezni; de sikerülni fog, mert a sta- 
tisztikában is lesz egyéniség, aminthogy azt még senkisem érezte 
meg, mennyi finomság, mennyi kifejező erő s az élethez való tökéletes 
hozzásimulásban mennyi hajlékonyság lakik a statisztikának ma hideg 
és halott formáiban.) 

De látom, másról beszélek, mint dr. Bud. Ez ugyan nem baj 
— és nem is lesz másként soha. Mi valahogy egész külön utakon 
járunk és nem tudom, ennyire is hogy ütköztünk össze. Én a statisz- 
tikában egy cseppet sem respektálom azt, hogy tudomány és hogy 
olyan megközelíthetetlen, sőt épen azt kérdezem: van-e olyan nagy- 
kereskedő, aki ezekben az áradatokben a magáéra ismerne? S van-e 
olyan, aki ebből a munkából a maga üzletére nézve hasznos dolgo- 
kat olvashatna ki? Van-e olyan bíróság, amely egy árkülönbözeti, 
vagy jutaléki pert ennek az adatgyűjteménynek az adataival merne 
eldönteni? Es van-e olyan érdeklődő, mondjuk olyan tudós, aki 
ebből a gyűjteményből megtudná állapítani, milyen volt Magyar- 
országon az árfejlődés 1867 óta? Pedig ez a könnyebb feladat; 
de megtudná-e állapítani azt, ennek a munkának a segítségével, hogy 
mennyi volt a termés értéke Magyarországon 1911-ben? Pedig egy 
jó árstatisztika segítségével még arra is feleletet kellene tudni adni, 
hogy ebből a termésből mennyi kerül készpénzforgalomba, mennyi 
maradt eladásra készen raktáron és hasonló dolgokat. Dr. Bud 
sohasem fogja megérteni, hogy lehet egy árstatisztikától ilyeneket 
kívánni és nem fogja nekem elhinni, hogy ilyen hiányosságok miatt 
joggal mondom ezt a könyvet tudománytalannak. Dr. Bud azzal véde- 
kezik, hogy a szabályok szigorú betartásával készült (erről nem vitat- 
kozhatom, mert itt csak maga a könyv lehet a bíró), tehát tudományos, 
én pedig megint azt mondom, hogy nincs semmi, aminek köteles- 
sége   lenne, hogy hajlíthatóbb legyen,   mint ezek a szabályok;   hogy 
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a tudomány   ott   kezdődik,   ahol   hasznos,   ahol az életnek formájául 
szolgálhat. Ha ezt olvassa   dr. Bud, még   szentebbül   meg lesz győ- 
ződve   róla,   hogy   nem értek a dologhoz;   sőt  nem is fogja   tudni, 
hogy  mért mondom ezt épen itt. 

Ennek a munkának az értéke tökéletesen annyi, amennyi a 
grafikonoké. A grafikonok itt nincsenek felrajzolva, de ez mindegy, 
mert megvan minden feltételük: mesterséges egységekben felrakott és 
mesterségesen transzponált áradatok ezek. Ezen sem lehet vitatkozni, 
mert hiába nem mesterséges egység a korona: azzá lesz, ha mint 
itt, épen a vásárló erőt nem mutatja meg. Mert ezek az átlagok, 
kikerekítet t ,  összevont árak egyetlenegy árat  sem adnak,  
amelyen csakugyan vásároltak volna valaha. Dr. Bud nem hiszi 
el nekem, hogy az árstatisztika ott kezdődik el, ahol az árak, még 
akkor is, ha az egész világon másként csinálják és csak átgyúrt, 
átalakított árakat közölnek. 

Büszke rá, hogy a munkában sok olyan idegen adat van és 
büszke arra, hogy a nemzetközi árstatisztika terveit ő csinálta meg 
és ő terjesztette elő Bostonban? Nem tudom mi érdem van abban, 
hogy külföldi kész statisztikák anyagát átvegyük s különösen azt nem, 
hogy miért jelent ez munkát? Mire kellett hát akkor az a rengeteg 
idő? Mert a megbízást még Hieronymi adta és a könyv csak pár 
hónappal ezelőtt jelent meg. A magyar adatok feldolgozására? Ezzel 
ugyan könnyen végeztek: az elősző szerint a statisztikai hivatal 299 
magyar községből gyűjtött adatokat és ebből csak tizennyolcról 
közöltek. Mi lett a többivel? Azt az anyagot kiselejtezték? Lehet-e 
azon vitatkozni, hogy ha a statisztikai hivatal épen ezt a nyers 
anyagot publikálta volna, nem is válogatva, csak annyira rendezve, 
hogy kezelni lehessen, akkor csakugyan meglenne az első magyar 
árstatisztikái publikáció, így pedig nincs más, mint egy munka, amely 
féllábával a külföldön áll, a másik féllel pedig a levegőben. Ez a 
kötet a bevezető résszel együtt 480 oldal: mennyi anyag elfért 
volna ezen a helyen. És vajon dr. Bud elhiszi, hogy ez merészebb 
kezdeményezés lett volna, mint megcsinálni az árstatisztikának ezt a 
lexikonját? S ha viszont azt konstatálta a hivatal, hogy a közsé- 
gekben folyó adatgyűjtés használhatatlan — miután ezeket az ada- 
tokat évtizedeken át gyűjtötték — miért nem vonják le azonnal a 
következményeket? S ennek a munkának jellemzésére az is külön 
szempont lehet, hogy az egész adatgyűjteménynek egyetlen egy része 
ered a hivatal saját adatgyűjtéséből, az viszont részben közölhetetlen 
s ami mégis közölhető belőle, a hivatal tulajdon bevallása szerint is 
aggályos,   megbízhatatlan.    Ez   a   magyar   árstatisztikai   adat- 
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gyűjtés. S ugyanezeken az eredendő bűnökön segít egy jól-rosszul 
összeállított könyv, amit egy magántudós épen olyan jól megcsinál- 
hatott volna, mint a statisztikai hivatal? 

S hogy ő szerkesztette a nemzetközi árstatisztika tervezetét és 
hogy ezt megbízásból terjesztette elő Bostonban? Bizony ott okosab- 
bat is tehetett volna, minthogy megtanítsa az amerikaiakat árstatisz- 
tikára. A formák mindig készek arra, hogy önmagukban fejlődjenek 
tovább és éljék egyre elvontabb életüket, — ilyen elvonás ma a magyar 
árstatisztika s ilyen lehet az a nemzetközi terv is. Míg a magyar 
árstatisztika reformjának iránya az, hogy bővítsük ugyan a megfigyelt 
árúk számát, de csökkentsük a megfigyelt helyeket: addig nem várhatok 
valami jót a nemzetközi adatgyűjtés reformjától. Sőt még azt is mon- 
danám: mégis csak nagy dolog, hogy a magyar statisztikai hivatalnak 
egy tisztviselője Bostonban nemzetközi terveket terjeszt elő! Tökéletes 
lehetetlenség ez, mikor magyar árstatisztika még egyáltalában nincs, 
hiába, még ezzel a munkával sincs. 

Megint az jut eszembe, hogy dr. Bud szerint ezek az adatok 
szabályszerűek, tehát jók. Ezzel szemben pedig bizonyos, hogy az a 
statisztikai felfogás, amely az árstatisztikának az alapja, a statisztika 
más részeiben már egyáltalában nincs meg. A népességi adatokat 
már senkisem adja meg viszonyszámokban s még a demográfiai ada- 
tok közlésénél is a nyersanyagot igyekszenek adni, holott ez már az 
első anyagnak bizonyos tekintetben feldolgozása. Épen csak az 
árstatisztikánál jogos az a metódus: mindent átdolgozva, kiegyenlítve, 
összeegyeztetve, átlagozva adni? Bár amott is magát az ős-anyagot 
adnák; bár a számlálólapoknak valamilyen egyszerű sokszorosítását 
találnák fel, hogy az adatok még első összefüggésükből se szakíttas- 
sanak ki és bár az árstatisztikában is rátérnének a nyersanyag közlésére. 

Az nem lenne baj, hogy az anyag nem lenne feldolgozva, 
hiszen épen az a baj,  hogy nagyon is fel van. Az a baj,  hogy 
dr. Bud János most büszkén nézhet körül, mondván: megcsináltam a 
magyar árstatisztikát. Bár ne tette volna, mert ebből csak annyi 
igaz, hogy utána már nem sokan meríthetnek ebből az anyagból. 
Bevezető részben jól fel is dolgozta, pedig — „kiderítvén az okokat 
és az összefüggéseket.” Nos, én kíváncsi voltam rá, hogy milyen 
széles látókörrel próbálja dr. Bud az árhullámzásokat az általános gazdasági 
jelenségek közé beilleszteni; ez abból ítélhető meg, hogy milyen okokra 
vezeti vissza a változásokat. Ezek az okok nála termési viszonyok, keres- 
kedelmi viszonyok és közvetlenül árviszonyok; az első csoportból 
a rossz és jó termés szerepel „okfejtéseiben” 23-szor, marhaállomány, 
marhahiány   9-szer,    túltermelés,    termelés   (ideértve   a   gyártást  is) 
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fokozása, emelkedése, új területek bevetése, azaz mindezekre való 
hivatkozás van 8, termelési költségek 5, műszaki tökéletesítés 2, 
sertésvész, száj- és körömfájás 3, készletek 1; kereskedelmi 
viszonyok: verseny, kínálat, kereslet, fogyasztás 25, külkereskede- 
lem, export, import, beviteli szükséglet, kiviteli lehetőség, külföld 
elzárkózása (ebből egészségügyi okok miatt 1) 14; importparitás 
külön 1; vámpolitika 16, kartell (kereskedői, termelői is) ring, 
3, kereskedelem, forgalom, vasút általában 2, pénzviszonyok, külföldi 
váltó 2, amerikai polgárháború 1, adó- és prémiumpolitika 1; a 
brüsszeli egyezményre is szó kerül egyszer; árviszonyok: más, 
rokon árú cikkek vagy nyerstermények áraival való összefüggés 10, világ- 
piaci árak hatása, világpiac, világgazdaság 8, árdevalváció, árviszonyok 
általában 2, — Összesen 35 általános és 136 speciális ok· S ahogy 
ezeket az okokat beilleszti: „Az itt foglalt eredmények értékesek, 
mert ezek alapján a vám, szállítási, raktározási és egyéb (!) költsé- 
gek ismerete mellett bárkinek módjában van a különböző piacok 
közt az árjavítást kiszámítani.” (14. old.) „Kedvező világpiaci kon- 
junktúrák (sic!) tartották magasan az árakat, t. i. hazánk minden 
nagyobb verseny nélkül vett részt (sic!) Európa gabonapiacainak ellátásá- 
ban.” (U. o.) „Az agrárpolitika legfontosabb kérdései, mint birtok- 
megoszlás, birtokpolititika, mezőgazdasági üzemformák változása, föld- 
tehermentesítés stb. mind a legszorosabb viszonyban vannak a gabona- 
neműek áralakulásával.” (U. o.) Igaz, de ezt dr. Bud úgy mondja, 
mint aki álmodik; legalább utána nem jár ennek és ez az adat- 
gyű j temény nem is ad módot arra, hogy akárki is utána- 
járhasson. 

S az okok közé nem kellene vajjon odasorolnunk a „stb.”-t? 
És az ilyen fordulatokat: áralakulásukhoz a legérdekesebb kérdések 
fűződnek — általánosságban nagyon óvatosnak kell lenni — ez már 
nem a mi feladatunk — kívül esik e munka keretén — vannak 
kivételek is — nem szabad feledni — annyi bizonyos — kisebb 
területeken mozgó okok — érdekes lenne a részletekbe belemerülni, 
de ezt mellőznünk kell — meg kell elégednünk — számos oka van 
— messzebbmenő részleteket mellőzzük — itt speciális árképző okok 
érvényesülnek ― egyetemes oknak kell előidéznie — nem felada- 
tunk — rendkívül messzemenő vizsgálatot igényelne, miért is itt 
megelégszünk — tagadhatatlan, hogy ennek a jelenségnek sok rész- 
legesen ható tényező mellett, mélyen a világgazdaságban rejlő okainak 
kell lenni.” Így oknyomoznak és írnak az Abaúj-Kassai Hírnök köz- 
gazdasági rovatában és így tarolják le mindazt, ami kényelmesen 
elérhető s így hunyják be a szeműket ott, ahol már úgy sem látnak semmit. 
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Most   már   én   is   azt   mondom,   hogy    ne   folytassuk   tovább, 
nem mintha még nagyon sokáig nem lehetne beszélni az árstatiszti- 
káról és külön erről az árstatisztikáról anélkül, hogy még mindig 
akadna egyetlenegy pont is, amelyen akár összeütközhetnénk, akár egyet - 
érthetnénk dr. Buddal; de kérem, higyje meg dr. Bud, hogyha 
lesz kamara, amelyiktől majd lelkiismeretes, használható anyagot fognak 
kapni, abban nekem is lesz részem; mert higyje el, hogy ezt az egész 
vitát csak azért sajnálom, mert ezalatt is dolgozhattunk volna s hogy 
mindent mondhat, de azt nem, hogy én csak beszélek és nem csinálom 
az ő munkájukat. Sőt nagyon is valószínű, hogy még vele együtt is 
fogunk dolgozni, az pedig egész bizonyos, hogy nagy örömmel tanulnám 
tőle azt a technikát, amit én még nem ismerhetek s amin kívül ő nem 
sokat ismer. Móricz Miklós 

III. 
Néhány megjegyzés Aradi Viktornak „Kulturegyesületeink 
kultúrmunkája” c. cikkére. 

Hosszú évek óta figyelemmel kísérem kultúregyesületeink mun- 
káját, némelyikében aktív részt is vettem s előre is kijelenthetem, 
hogy az Aradi Viktor cikkében foglalt lesújtó kritika — sajnos — a 
legtöbbre nagyon is találó. Szinte átment már a köztudatba, hogy a 
kultúregyletek csak a jól fizetett kultúrtitkárok számára vannak, kik 
jól értenek a reklámhoz s erős pénzügyi érzékük van, de kapkodó 
munkájukkal elárulják,   hogy feladatuknak még elemeivel sincsenek 
tisztában. Ámde, ha ez általánosságban igaz is, mégis akad 2—3 
kivétel, mely megérdemelte volna, hogy objektív méltatásra s elisme- 
résre találjon. Aradi Viktor cikkéből azt az impressziót nyerem, hogy 
előre megalkotott ítéletéhez, — hogy minden magyar kultúregylet 
humbug s minden nemzetiségi egylet jó és komoly munkát végez — 
hozzányomorította a tényeket s nem vett magának elég fárad- 
ságot a kérdés bővebb tanulmányozására. Teljesen egyetértek szerző- 
vel a Dunántúli s a Felvidéki egyletekre vonatkozólag, melyek hosszú 
múltjuk alatt semmi érdemlegest s maradandót nem alkottak. De már 
nagyon téved, mikor a Dmke működését dicséri; saját tapasztalataim- 
ból tudom, hogy ez az egyesület a tisztán üzleti alapon álló inter- 
nátusok szervezésén kívül kultúrcélokra éveken át alig fordított 
12000 koronát, mert minden jövedelmet az adminisztráció falt fel. 
Érthetetlen elfogultság vezeti szerzőt a legideálisabban működő 
Julian Egyesülettel szemben. Hogy pénzforrásait honnan szerzi, 
mily viszonyban van a kormánnyal szemben, az bizonytalan, de nem 
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is   lényeges.   A  fő  az, hogy az egyesület a szerző szerint is „szép és 
dicséretre   méltó   célt, a horvátországi   magyarságnak a magyar faj 
számára való megtartását, kulturális és gazdasági téren való nevelését 
szolgálja csöndesen, minden lármát s bankettezést kerülve, minimális 
adminisztrációs kiadással, kifogástalan korrektséggel. A mesék országába 
tartozik,   hogy   a   Julián   magyarosít;   az   egyesület   előre   el   lévén 
készülve a végtelenül türelmetlen, túlzó sovinista horvát sajtó   táma- 
dására, teljesen elzárkózott a  horvát-szerb   tanulók   felvételétől   még 
olyan községekben is, hol a horvátoknak nem is volt iskolájuk. Vissza- 
utasította mindenütt a horvát-szerb szülők még   oly   sürgető  kérését 
is s csak minden egyes esetben külön felmutatott báni engedély után 
vett föl évenként 50—100 horvát-szerb gyermeket (az összes tanulók 
száma   közel   tízezer!!).   Nem   tudom,   honnan   vette Aradi azt az 
értesülését,   hogy   a   Julián   vezetőinek   többsége   horvát;    tényleg 
egyetlen egy horvát sincs a vezetőségben. A mesék országába 
tartozik   Aradinak   azon   állítása,   hogy a Julián   tanítók   kétszeres 
fizetést   kapnak;   bizony   ők   csak az ősszel kapták a magyarországi 
állami   tanítókkal   egyenlő   fizetést, melyhez mindössze 200 korona 
pótlék   járul. Nem igaz — sajnos — az sem, hogy az iskolák  „túl- 
nyomólag igazán modern berendezésűek”; alig néhány régebbi  isko- 
lának   van   modern   új   épülete,   míg a többi bérelt parasztházakban 
húzódik meg. Mindeme állításaim igazolására elegendő Vajda Mihály- 
nak ugyancsak ezen folyóirat  1913 április havi   számában   megjelent 
s saját tapasztalatain alapuló cikkére hivatkoznom; ott érdekes meg- 
figyeléseket olvashat a horvátoknak erőszakos nemzetiségi  politikájá- 
ról, mely elsősorban a bevándorolt magyarok ellen irányul; ott olvas- 
hatta   volna,   hogy a horvátok  „teljesen jogusulatlannak . . . legszen- 
tebb   jogaikba   ütközőnek   tartják a  magyaroknak   azt  a  kívánságát, 
hogy   gyermekeiket   magyar   tannyelvű  iskolákba járassák.”  S miben 
áll az Aradi   által   folytonosan   hangoztatott   „politikai   tendencia”? 
A   Juliánra   senki   se   bizonyított   rá politizálást, nem is bizonyíthat. 
Védi a magyarságot,   mely   Szlavóniának a  svábokkal   együtt   igazi 
kultúreleme,   kultúrát ad neki, intelligens vezetőkkel látja el. Vajda 
Mihály mondja — igen helyesen   — hogy a tanítók „bámulatra méltó 
önfegyelmezettséggel  és tapintattal kerülik az   összeütközést  a  ható- 
ságokkal”, amelyek — tegyük hozzá — ugyancsak provokálóan lép- 
tek   fel   ellenük. Ha a szlavóniai   magyarság   kiváló   vezetői   mellett 
művelődik, erősödik s politikai jogokat is akar kivívni, amelyektől 
világos joga ellen elütötték, ha azt a súlyt, melyet képvisel,   a 
aravántúli trialista tendenciák ellen az uniónizmus javára akarja érvé- 
nyesíteni: ez ugyan következménye a Julián működésének, lehet poli- 
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tikának is mondani, de érthetetlen, hogy e teljesen legális követel- 
ményt egy magyar ember, egy progresszív alapon álló író ítélje el. 
Még csak az Emkéről néhány szót. Aradi aligha olvasta az Emke 
25 éves működéséről kiadott jelentést, amelyből látnia kellett volna, 
hogy az Emke adminisztrációs kiadásai igazán nem nagyok s műkö- 
dése — ha nem is ideális — elég szép eredményeket mutat föl. 
Nem szólva az Emke ipari akciójáról, melyet nem tudok megbírálni, 
rendkívül hasznos munkát végzett állami iskola (s óvó) építési akció- 
jával, amidőn a magyar minoritások számára a maga költségén épí- 
tette fel az iskolaépületet ott, hol sem a község, se az állam 
erre hajlandó nem volt. Nem tudom, hogyan bíráljam el Aradi 
azon eljárását, midőn az Emke meddő parádézásának s haszontalan 
pénzpocsékolásának jellemzésére, mint döntő érvet említi a Miksa 
Zsuzsanna esetét, ki 12.000 koronát hagyott az Emkére, melyből 
6000 koronát a síremlékére fordítottak. A síremlék, igaz, 6000 koro- 
nába került, de a befizetett hagyaték 196.707 korona, amit semmi- 
féle elnézéssel nem lehet  12.000-nek olvasni. 

Nem tudom, felületességnek vagy tudatos megtévesztésnek tulaj- 
donítsam-e Aradi Viktornak itt szóvá tett hatalmas eltévelyedéseit, 
— én inkább az előbbinek tulajdonítom — tény azonban, hogy a 
magunk szemében mindenütt meglátta a szálkát is, míg a Maticáék 
s Astráék működésének jellemzésében ugyanolyan, sőt nagyobb hibákra, 
alig talál elég enyhe s kíméletes feddő szavakat. 

Dr. Benisch Arthur 


