
Kulturkrónika 343 

Mire Anglia a Fokföld által próbálja a Gibraitár-Suezi utvonalat pótolni, 
A geopolitika iConea szerint ugy alakul ki körvonalaiban, mint a 

földgömb politikai és gazdasági életének aktuális tudománya földrp-jzi-
>tag megaW^ozva. A nagy hadvezérek és államférfiak minden időben fel
ismerték, ha nem tudatosan, ugy ösztönösen politikai, kereskedelmi, gaz
dasági életük célravezető geopolitikai útirányát, miért is a geopolitika 
évszázadról-évszázadra kibontakozó történelem. Korántsem uj tehát. 
Kjellén előtt is létezett, csak neve nem volt. „Ma részletesen ismerjük 
bolygónk alakulását s egész felszínen követni tudjuk a belső, földrajzi 
feltételeiben gyökerező világpolitikai játékot, A geopolitika tárgya ki
jelölt s bátran vághat ama hivatása elé, hogy földrajzi megegyezéseket, 
típusokat határozzon meg s végül törvényeket vezessen le azokból-" 

(Domokos Aranka) 

MEZŐGAZDASÁGI NEVEIXHNTEZETEK A BALKÁNON. Kevesen tud-
* ják, hogy Amerikában Rural Educatixm Nvar East Fonaation 

( B E N E F ) néven működik egy intézmény, amelynek célja a közel-keleti 
agrár lakosság műveltségi színvonalának a felemelése, A ÍRENEF eddigi 
tevékenységét Bulgáriára, Albániára, Görögországra és Palesztinára ter
jesztette ki. A R E N E F abból a felismerésből kiindulva, hogy a kultur-
szinvonal felemelésének előfeltétele a gazdasági létalap megjavítása, 
legelőször is a mezőgazdasági termelést igyekszik fokozni. E célból pT. 
Bulgáriában 165 mezőgazdasági szakiskolát tart fenn, amelyeknek taná
rait előzetesen Szófiában képezik ki. A z emiitett szakiskolák mind falva
kon működnek s a tananyagukat kizárólag a helyi hatóságok, kultúrintéz
mények és szövetkezetek határozzák meg. A tantárgyak elsősorban a helyi 
szükségleteket törekednek kielégíteni s felölelik ugy a mezőgazdaság, 
mint a háztartás összes ál? ait. A REiNEF munkásságának figyelemre
méltó mellékhajtása a nyári gyermektáborok megszervezése. A nyári, 
mezőgazdasági munkálatok alatt az otthon maradt gyermekeket nyári 
táborokba gyűjtik össze, ahol a Montessori és amerikai nevelőrendszerek 
alapján foglalkoztatják őket. 

* KOMAMAJ POLGAKSAG IOALAKULASAHOZ szolgáltatott érde-
•™ kes adalékokat Vidor Jinga, cluji Kereskedelmi Akadémiai tanár 
legutóbb tartott módszeresen felépített előadásában. Mindenekelőtt ma
ga a (bourgois) megnevezés érdekelte. Felsorolta különböző szerzők fo
galom meghatározását, s kiderült, hogy eredményük korántsem azonos, a 
különböző szociológiai iskolák mind másként értelmezik. Szerinte — gaz
dasági szempontból —. a burzsoázia az a társadalmi réteg, amely a gaz
dasági javak feldolgozásával és értékesítésével foglalkozik. Mint ilyen, ko
rántsem egységes; hárem főcsoportba osztható (iparos, kereskedő, ban
kár) s igy együttvéve teszi a polgári társadalmat. Ennek az uralkodó 
vonalban álló rétegnek sajátos a gondolkodása. Történelmileg ez a réteg 
szüntette meg a feudális privilégiumokat és alakította ki a tőkésrendi ter
melést. 

Victor Jinga is éles különbséget tesz a nagy- és kispolgárság között. 
Míg a kispolgárság termelésének és árucseréjének célja életfenntartása, 
addig a nagyipari polgárság értékeket termel nagy gazdasági erőt képvi
selő ipari üzemein keresztül s árutermékei elhelyezése céljából sajátos po
litikai és gazdasági imperializmust manifesztál. Ezen a ponton érintette 
Victor Jinga a polgárság történeti fejlődését. A kispolgárság a XI -XV. 
századok alatt alakult ki, főképp az olasz városokban, Spanyolországban, 
Portugáliában és Dél-Németországban, a nagypolgárság viszont Európa 
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észak-nyugati részeiben, Hollandiában, Angliában, Franciországban és 
az Amerikai Egyesült Államokban. Ezután következett előadásának min
ket legjobban érdeklő — románjai —. része. 

A z első romániai céhek a X V I . században keletkeznek, ezek azonban 
gazdaságilag még jelentéktelenek, politikai erejük semmi. A z osztálytu
datos, a társadalomiban helyét találó és tudó polgárság csak a mult század 
utolsó negyedében, a gazdaságilag és politikailag független Románia meg
teremtése után jelentkezik. 

Transzilvániában az iparosodás kezdete a szászok behívásának idejé
re tehető. (XH . és X M . század.) A kifejezés kiemelése azért fontos, mert 
a behivás ténye máris különleges helyzetre utal. Valóban a szászoknak 
különleges jogokat és kedvezményeket biztosítottak a magyar királyok; 
jó és elegendő földet kaptak a tartomány legjobb részeiben. 

A szászok olyan vidékről kerülték hozánk — a közép-.Rajna, vidéké
ről ,—>, ahol abban az időben már elég fejlett volt a kézműipar és a csere
kereskedelem, ahol tehát ennek megfelelőleg ki volt alakulva bizonyos 
mértékben a polgárság is. A Transzilvániába került szászok származási 
helyükről hozott ipari és kereskedelmi ismereteik segítségével s a részük
re biztosított kedvezmények révén kialakították és csaknem teljesen a 
kezükbe kerítették a kereskedelmet és kézműipart. Később, amikor Tran-
szilvánia osztrák gyarmat, minden állami szállitmányt a szászok kaptak. 
Kereskedelmi szempontból viszont elhelyezkedésük következtében voltak 
előnyös helyzetben, amennyiben az akkori határok közeiéiben (Braşov, Si
biu, Bistriţa) ők irányították a román fejedelemségékkel s a távolabbi 
országokkal is a cserekereskedelmet. Érthető, ha céheiken keresztül meg
akadályozhatták részben a magyar s csaknem teljesen a román polgári 
réteg kialakulását, A fordulatot az 1852. év jelenti, amikor báró K. 
Schwarzenberg, Transzilvánia helytartója megrendszabályozza a céheket, 
megszünteti kiváltságos helyzetüket s lehetővé teszi a románok és magya
rok részére is az ipar és kereskedelem gyakorlását. A z eredmény csak
hamar mutatkozik. A mult század második felében a szászokkal szemben 
túlsúlyba kerülnek a magyarok a városokban; rengeteg német olvad be 
a magyarságba, a zsidóság pedig, amelynek ekkor kerül kezébe az ipar 
és kereskedelem jelentős része felveszi a magyar nyelvet és igyekszik be
lekapcsolódni a magyar kulturközösségbe. Ebben az időben erősödik meg 
a románság is gazdaságilag. Különösen azokon a vidékeken, ahol a vá
rosokat környező falvak lakossága román nemzetiségű. 1852 előtt a ro
mánok a kereskedelemben csak a kizárólag román lakosú vidékeken bír
nak jelentős képviselettel. Stefan M'êtes említi a Fagaras-vidéki románok 
gazdasági helyzete eimű könyvében, hogy Fagarast 1721-ben csak öt nem 
román eredetű kereskedő működött, mig 1747-ben már 02 román keres
kedő és iparos tiltakozik a románok üldözése ellen. N. Gologan szerint 
íBraisovban 1844-ben 139 kereskedő közül 118 román, 21 szász, magyar 
nem volt egyetlen egy sem. Az 1910-es hivatalos magyar statisztika sze
rint a románságnak mintegy 12.20 százaléka dolgozott az iparban, keres
kedelemben, bányászatban és a különböző szabad pályákon. 

A román polgárság jövőbeli kialakulásának útját Victor Jinga az eu
rópai polgárság fejlődésutjától eltérőnek véli. A polgárság kialakulásá
nak román teoretikusai — szerinte <—> nem látták helyesen a fejlődés út
ját. Vonatkozik ez Tïtu Maioresoura és Dobrogeanu Ghereara, akik vi
lágnézeti különbségeik ellenére is ebben a kérdésben találkoztak, de vo
natkozik Zeletinre és Madgearura is. Victor Jinga főleg azt tartja lehe
tetlennek, hogy a korporativ (amit egyébként elutasít) és a kollektív 
rendszerek küzdelme közepette kialakulhasson az individualista román 
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polgárság. Csak a szövetkezési alapú román polgárság kialakulása lehet sze
rinte egészséges s ezért a társulási szellem, a kereskedői szövetkezés az, 
amit ápolnia kell. (Joráaky Lajos) 

AZ ÜDÜLÉS ÉS SZÓRAKOZÁS TÁRSADALMI MEGSZERVEZÉSE. A 
francia Néparcvonal kormányra jutása előtt a pihenésnek és szóra

kozásunk nem volt Franciaországban társadalmi megszervezettsége. A 
40 órás munkahét bevezetése természetszerűleg vetette fel a szabad idő 
racionáűs kihasználásának a problémáját. ILeo Langrange, az első nép
fronti kormány üdülésügyi államtitkárát illeti meg a franciaországi in
tézményesített pihenés megszervezésének az érdeme. 

Az üdülés társadalmi' megszervezése francia megfogalmazásában ter
mészetesen nem jelenti az egyéni szabadidő felhasználásának állami el
lenőrzését, mert csak útmutatást és segítséget szolgáltat az egyénnek 
arra hogy könnyebben juthasson a kultúra javaihoz, valamint egészsége 
ápolásához. í gy az üdülésügyi minisztériuni kedvezményes vasúti jegyeket 
biztosit szabadságukra menő dolgozóknak, csoportutazásokat szervez, 
400 menedékházat emelt, a hatáskörében működő országos sporttanács 
253 sporttér, uszoda feláűitását vette tervbe. Ezenkívül olcsó színház
jegyekkel (szabadtéri előadásokkal) próbálja a francia nép művelődési 
igényeit kielégíteni. A z intézményesített üdülés Oroszországban az állami 
szakszervezeti szervek irányitása alatt áll. A hatásköre kterjed ugy a 
művészetek, mint a tudományok népszerűsítésére, sportra, turisztikára, 
kulturparkok és kultúrházak megszervezésére. A cári Oroszország egy
általán nem ismerte a tömegsportot, miután ennek a munkaidő megrövi-
ditése s a fizetéses szabadság az előfeltétele. Jelenleg 9 millió férfi és nő 
sportol az U. R. S. S.-ben. Ugyancsak nagy munkát fejtenek ki a kultu
rális nevelés terén a munkásklubok, a kultúrházak és kulturparkok. A 
színjátszásnak, melynek célját a népi lelki egység összekovácsolásában 
látják, óriási jelentőséget tulajdonítanak. A professzionális szinjátszás 
mellett 53.950 műkedvelő egyesület működik. 

•j^irETZSCHE ÉS AZ; ANTISZEMITIZMUS. A mai Németország szereti 
Nietzschét saját nagyemberének tartani. Szerintük u. i. a nemzeti

szocializmusnak az akaraterő filozófiája az alapja. Alfréd Bawmler, Nietz
sche egyik magyarázója a legmagasabb egyetemi kitüntetéseket kapta meg, 
mert ad usum delphini közzétett egy kiadást Nietzsche műveiből, mely 
ügyesen megtisztítva és megszűrve, a jelen politikai kurzus elvi alapjá
nak tűnik. Fritz Giese, egy másik professzor pedig kereken kijelenti, 
hogy a Harmadik Birodalom Nietzsche leghőbb vágyainak beteljesülései 
E?en a kisajátításon nem kevéssé ütköznek meg azok, akik igyekeztek 
elmélyiteni a Sils-Maria-i remete tanitásait. Kétségtelen, hogy a nem
zetiszocializmus néhány ideológiai követelménye elég közel esők Nietzsche 
némely különösen kedves tételéhez Másrészt viszont mély szakadék tá
tong a nietzschei és a mai német regresszió elmélete között. Ezek egyi
ke az antiszemitizmus kérdése is. ' 

• Nietzsche egész közelről látta a németországi antiszemitizmus szü
letését, melyben egyébként mostohatestvére, Dr. Foerster Berriharű 
1879 körül jelentős szerepet játszott. S ha eltávolodott mesterétől, Wag-
nertpl közvetlenül a beyreuthi sikerek után, ez bizonyos mértékben azért 
történt, mert észrevette, mily szemtelenül kaparintja meg a nacionaliz
mus és antiszemitizmus a wagneri művészetet. Abban az időben, mikor 
mostohatestvére első antiszemita akcióját szervezte egy 270.000 alá
írással ellátott 'kérvényt, mely a zsidóknak a közigazgatásból és közokta-


