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A következő kis tanulmány egy előadásnak a vázán 
épült fel, melyet 1920 április 28-án Hódmezővásárhelyen 
tartottam a szegedi Dugonics Társaságnak a nemzeti 
hadsereg javára rendezett vándorülésén. Nem a diplomácia 
tolvajnyelvén, hanem érthető és világos magyarsággal 
törekedtem nemzeti szerencsétlenségünk okainak és a 
mellettünk működő tényezőknek a vázolására. Az előadás 
természete, melynek hangján és gondolatmenetén nem 
akartam változtatni, teszi érthetővé azt is, hogy a gazda-
sági és valutáris viszonyok tárgyalásánál mindenki áltat 
érthető, közkeletű példákat alkalmaztam. 

Szeged, 1920 május 4. 
T.S. 
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Repülnél lelkem, fenn repülnél 
A táj szellőivel, 
Mely a nyilt rónaság felett még 
Szabadságot lehel. 
De a magasból a földre von le 
Egy súlyos fájdalom, 
Felülről még jobban elédbe tűnvén 
E sorsalázta hon. 

A magyarság a keserves csalódásoknak és megróbáltatások-
nak másfél esztendejét élte át. Egy őszi naptól kezdve, mikor a 
visszatérő békétől és a szabadság reményétől megmámorosodva 
üdvözölte azt a bizonyos őszirózsás forradalmat, melynek gőz-
körében csak nagyon kevés tisztánlátó ember tartotta meg a józan-
ságát , végig kellett menni ezer esztendő történelmének legszörnyűbb 
kálváriáján. Meg kellett érni, hogy egy ellenséges gyürü, mint az 
inkviziciónak homlokszoritó vaskoronája napról-napra jobban törte 
össze a háború vérétől megcsapzott homlokát. Elveszett Pozsony, 
amely évszázadokon át őrizte á l lamiságának szimbólumát a koronát, 
elveszett Kassa, melynek dómja fölött a Thököliek és Rákócziak 
emléke lebeg, Kolozsvár, mely a legnagyobb magyar királyt adta 
az országnak, Gyulafehérvár, ahol magyar fejedelem adta az első 
nyomtatott könyvet a barbár oláhok kezébe, elveszett az ország 
területének legnagyobb része, rögével, göröngyével, melyhez annyi 
magyar vér tapad s melynek helyeihez a magyar történelemnek és 
a magyar kul turának számtalan emléke fűződik. Végig kellett élni 
egy országzüllesztő kormánynak gyászos időszakát és a vörös 
bolsevizmusnak rémuralmát, az oláh megszállást, mely elrabolta 
azt is, amit a háború és a bolsevizmus meghagyott. 

Mindennél pedig talán még rettenetesebb volt, hogy a háború, 
a Károlyi korszak és a bolsevizmus borzalmas pusztítást végeztek 
a nemzetnek az erkölcsi javaiban is. Szétzülfesztették az erkölcsöket, 
széles néprétegekből kiölték a munkakedvet, meglazították az államot 
és társadalmat összetartó kapcsokat, sőt megingatták a nemzet 
jövendőjébe vetett hitet is. Ezek a pusztító erők különböző irányok-
ban még ma is dolgoznak a magyar társadalomban. 



A háború óta sziget lettünk, melyet földrengések ráznak é s 
mindenfelől ellenséges hullámok nyaldosnak körül. Ebben a helyzet-
ben kell fölvetnünk a kérdést, hogy miként építjük fel a romokat, 
hogy állítjuk helyre állami egységünket, hogy kapcsolódunk bele 
a világ vérkeringésébe és hogyan biztosítjuk a jövendőnke t? Mikor 
ezek a kérdések merednek elébünk, sa jnosan kell egy történelmi 
és politikai igazságot megállapí tanunk, hogy az utolsó évtizedek, 
sőt évszázadok magyarságának teljességgel hiányzott 

a világpolitikai és világgazdasági orientációja. 
A nemzeti királyság megszűnése óta Magyarországnak csak jogilag 
volt önálló államisága, de nem volt különálló tényezője a nemzet-
közi életnek. Mohácstól kezdve külpolitikánk Bécsen keresztül 
bonyolódott le és idegenek, vagy legfeljebb idegenné vált magyarok 
voltak az intézői. Az erdélyi fejedelemségnek voltak ugyan önálló 
külpolitikai kapcsolatai, de ezek megszakadtak s a Bethlenek és 
Rákócziak korának diplomáciai emlékei nyomtalanul elenyésztek. 
A szabadságharc sokkal rövidebb ideig tartott, semhogy a kül-
politikába bekapcsolt volna bennünket s a szabadságharc és az 
emigráció külpolitikai megbizottaiból az egy Andrássy Gyulát 
kivéve nem is került ki európai szabású, de különösen európai 
áttekintésü államférfi. 

A magyarság elveszitette világpolitikai iskolázottságát, amely 
kétségtelenül megvolt az Árpádok, Anjouk és Hunyadiak korában. 
Ami minden angolnál, németnél és franciánál egészen természetes, 
hogy világpolitikai kapcsolatban itéli meg saját országának a hely-
zetét, sőt ami még az utolsó belgrádi és cetinjei polit ikusban is 
megvolt, hogy fel tudta érzékelni azokat a jelenségeket, melyekre 
London, Páris és Pétervár reagálnak, nálunk a nemzet nagy-tömegé-
ben, sőt az intelligenciában is majdnem teljesen hiányzott. Bécs 
volt az a mágneses pólus, amely vagy vonzotta, vagy taszította 
politikusainkat és egész politikánk alapját á' vérmérséklet szabta 
meg,, mely vagy Béccsel együtt vagy Bécs ellen akart bizonyos 
politikai célokat megvalósítani. Ez volt a magyar politikának alfája 
és ómegája és egy éretlen képviselőnek parlamenti kiszólása nagyobb 
érdeklődést tudott kiváltani, mint a sötét felhők tornyosulása a 
ltármasszövetség és vele együtt Magyarország fölött. 

A világháború beledobott bennünket a nagy politikának a 
kellős közepébe. A világháború kitörése egy olyan államférfit talált 
Magyarország élén, aki messze felülemelkedett az átlagon, volt 
nagy áttekintése és esetleges nagy hibái mellett is feltétlenül magyar 
volt és volt érzéke a nagy nemzetközi összefüggések iránt. De 
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ekkor is a tragikus iskolázatlanság azt hozta magával, hogy a 
városházi tanácstermek látkörén túl nem emelkedő politikusok 
kizárólag érzelmi momentumok szerint Ítélték meg a dolgokat s 
Tisza mellett vagy Tisza ellen lett és maradt a jelszava a magyar 
közvéleménynek. Csak igy történhetett meg, hogy mikor a háború 
kockája ellenünk fordult, a nemzetnek nagy többsége elhitte egy 
lecsúszott arisztokratának, egy olyan politikai duvadnak a hazug-
ságait, akinél üresebb fejű és lelkiismeretlenebb kalandor még 
nem szerepelt a magyar történelemben. A történelmi igazság érdeké-
ben meg lehet állapítani azt is, — szégyenkezni sem kell miatta, 
hisz megvolt a pszichológiai magyarázata és más népek is á tmen-
tek a tömegőrültségek állapotán, — hogy a novemberi forradalom 
mámorában maga segített megbomlasztani a hadseregét és köz-
igazgatását. Üresfejüek, botorok, rosszhiszemű komédiások zengő 
szóval hirdették neki, hogy ez a forradalomnak a vívmánya és 
ezen az áron léphet be a magyarság a szabad és jóhirü népek 
szövetségébe. 

Azóta végbement a nagy kijózanodás. Sokan ugyan, akik 
akkoriban a nemzeti és egyéb tanácsokban segítettek szétzülleszteni 
az országot, még nem akarják belátni, hogy elérkezett a mea culpájuk 
ideje, de talán már az Ausztriával fennállott kapcsolatnak legádá-
zabb ellenségei is töprengenek azon, hogy a történtek nem volt^k-e 
túlságosan nagy ár azért a függetlenségért és szabadságért , amelyet 
Károlyi Mihály hozott az országnak. És annak a Tisza Istvánnak 
az emléke, kinek holtteste ott fekszik a mult és jövő Magyarorszá-
gának a inesgyéjén, örök kérdés marad, hogy nem volt-e igaza 
neki, mikor azt hirdette, hogy a monarchia felbomlása magával 
hozza Magyarország szétdarabolását is. Anélkül, hogy ezzel a multak 
vizsgálatába mennénk bele, meg kell állapitanunk, hogy a követ-
kezmények látszólag néki adtak igazat. Sajnos, az ellenpróbát, mely 
egyértelmű volna az 1918. november előtti állapotok visszaállításával, 
nincs módunkban megcsinálni . * 

Meg kell állapitanunk azt is, hogy a háború minden nyomo-
rúsága után is 

a helyzetünk 1918. november elején 

jobb volt, mint bármelyiké a központi hatalmak országai közül. 
Az ország területén nem állott ellenség. Népe nem volt ugy tönkre-
sanyargatva, mint Németország vagy Ausztria éhező lakossága. 
Termelő erői érintetlenek voltak. Volt még hadserege is, mely az 
utolsó pillanatig páratlan vitézséggel harcolt az olasz fronton és 
nagyrészt rendben jött át a határon. És bizonyos, hogyha ez a 
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hadsereg megmaradt volna, ha a hatalomba belecsöppent ka lan-
dorok az eltenforradalomtól való féltükben mesterségesen nem 
züllesztették volrTa szét, másként fejlődött volna történelmünk e 
másfél év alatt és az ántánt és kis martalóc satellesei más hangon 
beszéltek volna velünk. 

Tény azonban, hogy a fegyverletétel pillanatában valami cso-
dálatos optimizmus élt a magyarság nagy részében, hogy az ántánt 
valami kivételes elbánást fog velünk szemben alkalmazni és hogy 
távolról sincs szándékában, hogy tönkretegye Magyarországot. Ebből 
az optimizmusból csak a nyers fogadtatás, amelyben Károlyit és 
kísérőit Belgrádban Franchet d 'Esperay tábornok részesítette, józa-
nította ki némileg a nemzetet. Akárhogyan hazudtak is a megfizetett 
saj tóbérencek, a valóságot, hogy a balkáni francia hadsereg fővezére 
Magyarország képviselőivel, — akkor ugyanis azok voltak, — 
jóformán szóba sem állt és egyetlen érdemleges nyilatkozata az 
volt, hogy Magyarország vezetői nagyon mélyre sülyedtek, eltitkolni 
nem lehetett. Ez volt a ki józanodás első állomása. 

Sokkal érdekesebb ezek elmondásánál annak megállapítása, 
hogy miből merítette Magyarország azt a reményt, hogy az ántánt 
irgalmas lesz vele s z e m b e n ? Az erkölcsi a lap kétségtelenül az volt, 
hogy Magyarország legkevésbbé senT tehetett felelős, még az ántánt 
szemében sem a háborúért . Melyek voltak azonban az egyéb 
körülmények ? Ilyen körülmény kettő volt, 

Károlyi nagy hazugsága és Wilson 
világpolitikai szerepe. 

f 
Károlyi nagy hazugsága, melyre már utaltunk, abban állt, hogy 
mióta egy reverzális segítségével kiszabadult a francia internálás-
ból, olyan pózban járt a magyar közéletben s ezt hirdette is, mintha 
a zsebében hordaná az ántánttól neki, csakis neki felkínált békét. 
A vérző nemzet, mely nem látott bele a világpolitika szövevényeibe 
és nem tudta, hogy Pichon francia külügyminiszter már 1916-ban 
megmondotta , hogy Károlyival éppen ugy nem állanak szóba, mint 
más valamely magyar politikussal, külpolitikai tájékozatlanságában 
hitt neki. Hitt neki, annál is inkább, mert azt látta, hogy mig mások 
vannak a kormányon, folyik a háború. 

A másik körülmény, mely a javunkra látszott szólani, volt 
Wilson szerepe. Nem látszott lehetetlennek, hogy az elnök, aki 
mögött egész Amerika anyagi és erkölcsi ereje áll, megvalósítja 
azokat a nagy elveket, melyeket még Amerika semlegességének 
idején, sőt még fokozottabb mértékben a háborúba való beavat-
kozása után hirdetett. Ez nem is látszott olyan abszurdumnak , 
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hiszen Németország is, mikor tartalékainak kimerülése, belső nél-
külözések, az otthoni hangulat megromlása és ellenálló képességének 
meggyengülése után felajánlotta a fegyverszünetet és kivonta had-
seregét a megszállott területekről, a wilsoni elvekre hivatkozott 
és úgyszólván rábízta magát Amerika becsületérzésére és nagy-
lelkűségére. 

Azok, akik a legnagyobb dolgokat is kézlegyintéssel szeretik 
elintézni, azok után, ami történt, a valószínűség látszatával hirdet-
hetik, hogy Wilson igehirdetése pillanatig sem volt őszinte s 
mindaz, amit emberiességről, igazságos békéről, népszövetségről 
beszélt, útszéli kifejezéssel élve, nem volt egyéb maszlagolásnál. 
Szerintük az elnök csak azt akarta, hogy Amerika gazdagodjék a 
háborúban és Európa szétmarcangolásával fokozza Amerika jóllétét. 
Az Unió szállított élelmiszert, anyagokat és hadiszert az ántántnak, 
sérthetetlenséget követelt a fedélzeten utazó amerikaiak és velük 
együtt a fedélzet alatt utazó gránátok részére. Amerika megtalálta 
a nagy üzletét. Mikor pedig 1917. február 1-én a korlátlan tenger-
alattjáró háborúnak a bejelentése kockázatossá kezdte tenni ezt az 
üzletet, először megszakította a diplomáciai összeköttetést, majd 
pedig nyíltan is megüzente a háborút Németországnak és a monar-
chiának. Óriási anyagi erejével, szinte kimerithetetlen emberlarta-
lékával döntésre is vitte a háborút, melyet az eredeti ántánt államok 
önmagukban sohasem lettek volna képesek megnyerni. 

Az bizonyos, hogy 

Amerika rokonszenve 

a háború kitörésének pillanatától kezdve sokkal inkább állott az 
ántánt oldalán, mint a miénken. A vérségi kapcsolatok Anglia és 
Amerika között, Páris csillogása, mely mindig nagy vonzást gya-
korolt az amerikaiakra, a gazdasági érdek, a német diplomáciának 
sok baklövése, a nagyon ügyes és nagyon lelkiismeretlen saj tó-
propaganda, mely Belgium legázolásától kezdve mindent, igazat 
és valótlant, felhasznált ellenünk, az ántánt mellé állította az Unió 
közvéleményét. Ez a közvélemény pedig már eleve is elfogult volt. 
Franciaországban a köztársaságot, Angliában pedig a szabad 
monarchia megtestesülését látta azzal a Németországgal szemben, 
mely előtte ugy szerepelt, mint a mindent letörő és mindent meg-
hódítani akaró kíméletlen militarizmus megszemélyesítője. Hiszen, 
mint azt Gerard volt' berlini amerikai nagykövet könyve is mondja, 
Amerikában még az az ostoba hit is el volt terjedve, hogy Anglia 
és Franciaország legyőzése után Németország az Uniót akar ja 
megtámadni , hogy világuralmát megalapítsa. Viszont mi Amerika 
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szemében nem voltunk egyéb, mint a nemzetiségek kegyetlen el-
nyomói és egy korrupt osztályuralomnak a fenntartói. 

Naiv tudat lanságukban, mely a demokráciát csak a formák-
ban látja, az amerikaiak nem is sejtették, hogy a cézári Német-
országban akárhányszor nagyobb az embernek a szabadsága, mint 
Franciaországban, vagy akár náluk és sej telmük sem volt róla, 
hogy erkölcsiekben a mi szolgabíró gazdálkodásunk, minden hibája 
mellett is, toronymagasan áll a balkáni erkölcstelenség és korruptság 
fölött, amelyet most az ő segítségükkel a szerbek és oláhok Ma-
gyarország területére is átplántáltak. De sokat az amerikaiak nem 
is akartak, vagy nem is tudtak meglátni. 

Hogy egy majdnem klasszikusnak mondható példára hivat-
kozzunk, utalunk egy apróságra, melyet Gerard volt berlini nagy-
követ irt meg a Németországról szóló könyvében. Gerard szerint 
Németországban az emberek gondolkozása teljesen a feudális és 
antidemokratikus felfogásra van beidegezve. Ezt különböző példák-
kal igazolja. Az egyik példája az, hogy egy társaságban találkozott 
egy úrral, aki a bemutatkozásnál csak a nevét mondta, de nem a 
foglalkozását. Mikor megkérdezte, hogy mi a hivatása, az illető 
szerényen azt felelte, hogy kereskedő. Utólag Gerard megtudta, 
hogy uj ismerőse egy nagy villamossági vállalatnak az igazgatója. 
Ehhez a maga amerikai eszével azt a reflexiót fűzi, hogy ez a 
német ant idemokrat izmusnak a bizonyítéka, mert az ember ön-
kénytelenül is az osztályt jelölte meg, amelyhez tartozik és nem a 
hivatást, amelyből él. A demokrat ikus amerikai a bemutatkozásnál 
bizonyára azt mondta volna, hogy vezérigazgató. Szinte hihetetlen, 
még elképzelni is, hogy még ilyen nyakatekert okoskodások is 
szerepeltek a Németország és a monarchia elleni hangulatkeltés 
sorában. 

E kis kitéréssel Amerika beavatkozásának az okait akartuk 
némileg megvilágítani. De ha a felsorolt körülmények azt mutat-
ják is, hogy Amerika kezdettől fogva az ántánthoz huzQtt és ha 
feltételezzük is, hogy előbb vagy u tóbb valamelyes cimen beavat-
kozott volna a háborúba, egyenesen azt mondani , hogy egy száz 
milliós állami közületnek az első embere azt, amit ünnepélyesen 
oly sokszor kijelentett, sohasem vette komolyan, hanem csak tuda-
tosan ámította a világot, még sem lehet. Inkább azt kell hinnünk, 
hogy Wilson bensőleg hitt a szavainak az igazságában és meg is 
akarta azokat valósitani, de utólag valami olyan tragikus eltolódás 
történt a szavaktól a tettek felé, hogy az tönkresujtotta Németorszá-
got és a mi nemzeti szerencsét lenségünkben érte el a tető-
pontját . 
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A wilsoni elveket 
röviden két pontban lehet összefoglalni. Az egyik az igazságos 
béke, a másik a népszövetség gondolata . Ez a kettős alapelv 
•domborodott ki az elnöknek számos megnyilatkozásában és később 
pontokba foglalva mind precízebb formát öltött. Az egyes fonto-
s a b b alkalmak a következők: 

1916. május 27-én az amerikai békeligában tartott beszéd, 
még mielőtt Amerika a központi hatalmaknak megüzente a hábo-
rút. „Minden népnek megvan a joga, hogy megválassza azt az 
uralmat, mely alatt élni akar." „A kis államoknak szuverenitásuk 
és területi sérthetetlenségüknek ugyanolyan tiszteletéhez van joguk, 
mint aminőt a nagy és hatalmas államok követelnek a maguk 
számára." Ezekhez az elvekhez csatlakozik a népszövetség gon-
dolata, melynek célja, hogy a tengeri utak sérthetetlenségét bizto-
sítsa és a háborúkat preventív intézkedésekkel megakadályozza. 

1918. január 8. Üzenet a kongresszushoz. Tizennégy pont. 
1. Minden béketárgyalásnak nyilvánosnak és minden békeszerző-
désnek nyilvánosan ellenőrizhetonek kell l enn i ; többé ne legyenek 
titkos nemzetközi megállapodások és a diplomácia a nyilvánosság 
előtt végezze munkáját . 2. A tengerek szabadsága béke és háború 
idején. 3. Az összes nélkülözhető gazdasági korlátozások eltörlése. 
4. Haderő leszállítása. 5. Gyarmati ügyek rendezése. 6. Orosz-
ország megszállott területeinek kiüritése. 7. Belgium helyreállítása. 
8 Franciaország helyreállítása. Az 1871. évi igazságtalanság jóvá-
tétele. 9. Etnográfiái határok Olaszország számára. 10. Szabad 
fejlődés biztosítása a monarchia népeinek. 11. Balkáni kérdések 
rendezése. 11. Törökország és a Dardanellák. 13. A szabad len-
gyel állam megalkotása. 14. Népszövetség. 

1918. február 11. Ujabb .üzenet a kongresszushoz. Czernin 
külügyminiszter és Hertling kancellár nyilatkoztak a tizennégy 
pontról s szükségessé vált annak kiegészítése. A végleges szer-
ződés minden részének, még a különleges esetekben is az igaz-
ságosságon kell nyugodni és a vitás kérdés olyan megoldását kell 
jelenteni, hogy az a béke tartósságát biztosítsa. 2. Népeket és 
országokat áruk vagy sakkfigurák módjára nem szabad egyik fel-
ségjog alól a másik felségjog alá taszítani, mig a hatalmak egyen-
súlyának ezúttal örökre hirhedtté vált játéka érdekében sem. 3. 
Minden u j területrendezésnek, melyet a háború magával hoz, az 
érdekelt lakosság érdekében és előnyére kell történni, nem a küzdő 
államok között létrejött valamely szerződés kivitele érdekében. 4. A 
nemzetiségek jogosult igényei, amennyire lehet, kielégitendők. Csu-
pán nem szabad e réven uj küzdőpontokat teremteni,, régieket 
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állandósítani és titkosan sajgó sebek által Európa és vele együtt 
a világ békéjét kockára tenni ." 

1918 augusztus 4. Mount-vernoni beszéd. Négy pont. A 
béke alapelvei. 1. Minden önkényes hatalom megsemmisítése, vagy 
tehetetlenségre való korlátozása. 2. Területi viszonyok, felségjog, 
szerződések és politikai viszonyok rendezése az érdekelt népek 
hozzájárulása alapján. 3. Nemzetközi megállapodások szentsége és. 
sérthetetlensége. Titkos megál lapodások eltiltása. 4. Nemzetközt 
békeszervezet és döntőbíróság létesítése. „Mi a jognak, a kor-
mányzottak hozzájárulására alapított és az emberiség szervezett 
közvéleménye által biztositotta jognak az uralmára törekszünk." 

Mindezek az elvek kétségtelenül szépek és igazságosak é s 
nem csoda, ha megértésre találtak az ellenséges országokban is.. 
Mire való a háború és vérontás, ha ilyen elvek alapján lehet meg-
kötni a béké t ? Annál is inkább fel lehetett vetni ezt a kérdést, mert 
Wilson még akkor is, mikor beavatkozott a háborúba, többször 
hangoztatta, hogy csak a német autokrácia ellen küzd, de a német 
nép változatlanul számithat ezeknek az elveknek az alkalmazására, 
így a wilsoni elvek lettek az ék, mely megbontotta a központi-
hatalmak belső egységét, lohasztotta az ellenállás kedvét és fel-
színre hozta a béketörekvéseket. De ezek a félremagyarázhatat lanul 
megszövegezett pontok indíthatták a német kormányt arra, hogy 
rájuk való hivatkozással letegye a fegyvert és a béketárgyalások 
megindítását kérje. 

Mert Németország nem feltétlenül, hanem csak előzetes biz-
tosítékok és ünnepélyes ígéretek után tette le a fegyvert. Mikor 
1918 október 5-én a német kormány jegyzéket intézett az elnök-
höz és jelezte a t izennégy pont elfogadását, Németország helyzete 
már megromlott ugyan, de a német seregek még messze bent 
voltak Franciaországban és Belgiumban. Tárgyalások következtek, 
hogy a német kormány miként értelmezi a tizennégy pont e l foga-
dását . Mikor e tárgyalások kielégitő eredményre vezettek, novem-
ber 5-én az elnök közölte, hogy Foch marsallt megbízták a fegy-
verszüneti feltételek megállapításával és kijelentette, hogy az 1918 
január 8-iki üzenet alapján megkezdhetők a béketárgyalások, me-
lyeknek feladatuk, hogy a tizennégy pont a lkalmazásának részle-
teit megvitassák. Erre történt a német fegyverletétel, egy ünnepé-
lyes nemzetközi igéret a lapján. 

A háború megszüntetésének a pi l lanatában tehát ugy állt a 
helyzet, mintha a békekonferenciának nem lenne egyéb feladata, 
minthogy a wilsoni elvek keresztülvitelének módozataival foglal-
kozzék. Ez a remény élt Németországban s talán ez a remény élt 
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a b b a n a szerencsétlen fiatal emberben is, akit Károly császárnak 
é s királynak neveztek, mikor a wilsoni elvek szellemében Ausztriát 
szétbontotta a nemzeti egységekre és megadta „a szabad fejlődés 
¡lehetőségét a monarchia népeinek." De Magyarországban is élt a 
remény, hogy amennyiben ünnepélyes ígéreteket nem lehet egy-
szerűen félredobni, ugy az elnök elvei jutnak kifejezésre a magyar 
békeszerződésben is. 

Minden másként történt. A béketárgyalásnak nevezett Ítélet-
hirdetés nem volt egyéb, mint 

a wilsoni elvek bukása 
•és a wilsoni elvekből semmi sem vált valóra. M i é r t ? Mert az 
elnök, aki a princetoni egyetem első helyéről került rövid politikai 
intervallum után az Unió elnöki székébe, rosszabb politikusnak 
bizonyult, mint amilyen szép elméleteket tudott felállítani. Mikor 
átjött Európába, mindenki azt hitte, hogy részletes programmja is 
van elveinek megvalósitására. Ehelyett kiderült, hogy csak szavai 
vannak, de gyakorlati programmja teljesen hiányzik. A békekon-
ferencia résztvevői elárulták azt is, hogy ő, aki messziről oly 
nagynak tünt fel, a valóságban sokkal infer ior isabbnak bizonyult 
Clemenceaunál és Lloyd Georgenál. Az emberei, akiket magával 
hozott, mint az az amerikai diplomatáknál gyakran történni szokott, 
teljesen tájékozatlanok voltak az európai ügyekben. Aki például 
Gerard volt berlini amerikai nagykövetnek a könyvét olvassa, szinte 
megdöbben, hogy mekkora tudatlansággal és naivitással mer ítélni 
egy ilyen amerikai diplomata elevenek és holtak felett. 

Fel lehet ugyan tételezni, hogy Amerika érvényesíteni akarta 
a wilsoni elveket, de képtelen volt rá. Minden arra hatott, hogy 
a Clemenceau féle gyűlölet és bosszú politikája jusson diadalra. 
A békekonferencia francia tagjai nem a jövőjéért küzdő civilizációt 
látták, hanem csak Németország és Franciaország évezredes perét 
és nem áltatták magukat olyan reményekkel, hogy a népszövetség 
lehetetlenné tesz egy u jabb háborút. Ugy ítélték meg, hogy a 
háború nem az utolsó és egy jövő háborúban Franciaország kilá-
tásai, ha nincsenek szövetségesei, megint meglehetősen gyengék. 
E háborúval szemben garanciákat kerestek Németország megnyo-
moritásában. Minthogy pedig érezték, hogy ez elkeseríti a némete-
ket, a garanciákat u j abb garanciákkal tetézték. A háború végén 
Francia- és Olaszország pénzügyi csőd előtt állottak. A kormányok 
a közvéleményt mással nem tudták megnyugtatni , minthogy Német-
ország lesz az, aki mindent megfizet. Lloyd Georgenak választási 
jelszóra volt szüksége és jelszó gyanánt a német császár elitélését, 
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a háború bűnöseinek megbüntetését és Németország megfenyi tését 
dobta a közvéleménybe. Ezeket az elveket törekedtek is érvé-
nyesíteni. 

Ez pedig annál könnyebben sikerült, mert Wilson nemcsak 
rossz politikusnak, hanem gyenge embernek is bizonyult és el-
vesztette azt a hatalmat, amelyet addig gyakorolt, mig a háború 
sorsa függőben volt. Francia- és Angolország egymagukban so-
hasem tudták volna legyűrni Németországot, ez csak Amerika 
anyagi, katonai és pénzügyi erőforrásainak beállításával volt lehet-
séges. Ha ezt Wilson megvonja tőlük, nem tudják döntésre vinni 
a háborút . Ezért volt Wilson arbiter mundi a háború eldőltének 
pillanatáig. Mihelyt Németország lerakta a fegyvert, nem kellett, 
tekintettel lenni reá. Az Európába átjött elnököt London, Páris és 
Róma fényesen fogadta, de politikai súlya megszűnt. Egyéniségét 
pedigs a nála gyakorlottabb, ügyesebb és határozott célokra törő 
tárgyaló társai mellett érvényesíteni nem tudta. Ami kísérletet tett 
ebben az irányban, azt meghiúsították, burkolt, majd nyilt saj tó-
támadásokkal értésére adták, hogy az ellenség pártfogóját látják 
benne. A békeszerződés pontjait ugy szövegezték meg, hogy 
azokba szofisztikusan belemagyarázhatták, hogy tulajdonképpen a 
wilsoni elveken épültek fel. Klasszikus példája volt ennek Német-
Ausztria esete. Ahelyett, hogy azt mondták volna, hogy az ausztriai 
németek népszavazással dönthetnek hovatartozandóságuk felett, 
rabulisztikusan azt állapították meg, hogy „Németország köteles 
tiszteletben tartani Német-Ausztria függetlenségét s ez a függe t -
lenség csak a népszövetség beleegyezésével változtatható meg ." 
A népszövetség egész koncepcióját meghamisították és egy vértelen,, 
lélek nélküli, papir-alkotást csináltak belőle, melynek értéktelensé-
gét legjobban mutatja, hogy határozatai csak az összes tagok 
hozzájárulása esetén emelkednek érvényre. 

A versaillesi békekonferenciából igy a valóságban ítélőszék 
lett, ahol teljesen a túlzók kerekedtek felül s a gyűlölet, bosszú 
és a legyőzött ellenség inegsemmisitésének a jelszavai domináltak. 
A tárgyalásokon az ellenfelet meg sem hallgatták, ellenben még 
az utolsó martalócnak és halottrablónak az igényeit is kielégítették, 
így- jött létre a béke, melynek 

minden egyes pontja ellentétben 
van a wilsoni elvekkel 

és amelynek nyilvánvaló célja Németország, Ausztria és Magyar-
ország teljes megfojtása. 

A kölcsönös megegyezés helyett a feltételeket diktálták. Az. 
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államok felségjogának tiszteletben tartása helyett legmélyebben 
beavatkoztak a legyőzött államok belső jogviszonyaiba. Általános 
lefegyverzés helyett védtelenné tették a legyőzötteket, de nem kor-
látozták a szövetségesek fegyverkezését s megengedték, hogy a Ma-
gyarország körül lakó kis rablók egv millió katonát tartsanak 
fegyverben. Egyenlő gazdasági jogok helyett megszüntettek minden 
viszonosságot és magánjoguktól is megfosztották a legyőzött államok 
polgárait a győztes országokban. A régebbi békeszerződések terü-
letátengedések esetén a lakosokra bizták, hogy optáljanak az uj és 
régi ál lampolgárság között. Elzász esetében Franciaországtól tették 
függővé, hogy megengedi-e a németeknek az ottmaradást. Bru-
tális formában ezt a jogot gyakorolják a szerbek és oláhok már 
a magyar béke megkötése előtt Magyarországon. Megszüntették a 
magántulajdon biztonságát, mert azt a jogot állapították meg ma-
guk számára, hogy az ellenséges alattvalók vagyonából is kielégíthes-
sék követeléseiket. A jóvátétel elvét lényegébem hadisarccá változ-
tatták, még pedig olyan hadisarccá, melynek összege, fizetésének 
módja sincsen megállapítva, hanem a teljesítőképesség legszélső 
határáig terjed. A jóvátételi bizottságok révén az ellenséges álla-
mok közgazdaságát beláthatatlan időkre megbéklyózták és egész 
generációkat rabszolgasorba kényszeritettek. Végül a nagy elv elle-
nére, mely legpregnánsabban Wilson 1918 február 11-iki négy 
pont jában volt kifejtve, hogy t. i. „népeket és országokat áruk 
vagy sakkfigurák módjára nem szabad egyik felségjog alól a 
másik felségjog alá taszítani," népszavazás nélkül millió és millió 
embert szakítottak el régi hazájától és olyan erőszakos 'határelto-
lásokat eszközöltek, amilyeneket talán még a bécsi kongresszus 
sem mert volna megcsinálni. 

Mindezek a pontok annyira ellentétesek azzal az Ígérettel, 
melyet az elnök a fegyverszünetet megelőzőleg 1918 november 
elején ünnepélyes formában tett Németországnak, hogy a békeszer-
ződés egyik angol bírálójának J. M. Keynesnek kijelentése szerint 
a nemzetközi erkölcsön történt sérelem nem kisebb, mint az, ame-
lyet Németország Belgium megrohanásával elkövetett. 

Alig valamelyes változással ugyanezeket az elveket tükrözi 
vissza 

a magyar békeszerződés 
is, amely még nincs lezárva, de betűszerinti szövegében isme-
retes. Ezt a békeszerződést a wilsoni elvek még fügefalevél mód-
jára sem takarják. 14 fejezete és 364 szakasza a régi Magyaror-
szágnak 325.000 km2 területét 80—85.000 km2-re, lakosságának 
számát pedig 20 millióról mintegy 7 5 millióra csökkenti. Két és 
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fél millió olyan magyart, aki összefüggő tömegben él a magyar-
ság zömével, kiszolgáltat a környező kulturailag és* erkölcsileg 
sokkal a lantasabb nivón álló kis rabló nemzeteknek. Csehország 
megkapja Magyarország egész északi és északkeleti részét a föld 
méhében rejlő kincseivel, erdőivel és fejlett iparával, Románia 
egész Erdélyt és a szorosan vett Magyarország keleti részét bá -
nyáival, földgázával, erdőségeivel és gazdag termő területeivel, 
Jugoszlávia pedig Magyarország déli gazdag vidékeit. Elveszítjük 
vasúthálózatunk legnagyobb részét, elveszítjük iparunk nyersanyag-
szolgáltató területeit, őstermelés és ipar elszakadnak egymástól s 
megszűnnek a gazdasági munka természetes előfeltételei. 

Végigmenve az iparágak sorozatán, azt látjuk, hogy elveszít-
jük egész gyapjufeldolgozó-, celluloze-, papir- és zománcedény 
iparunkat, vasfeldolgozásunk, kő-, föld- és agyagiparunk, pamut-
feldolgozásunk, cukor- és szesziparunk legnagyobb részét. A béke-
szerződés szerint egyoldalú agrárius ország leszünk, melynek ele-
gendő szene és fája is alig marad. Valóságos guny gyanánt hat, 
hogy megmaradó kevés szenünkből még nekünk kell bizonyos 
mennyiségeket a szerbek számára á tengednünk. 

Katonai létszámunkat a békeszerződés 1750 tisztre é s 3 5 ' 0 0 0 
katonára redukálja, akiket csak toborzás utján szabad zászló alá 
állítanunk. A Duna nemzetközi ellenőrzés alá kerül s a jóvátételi 
bizottságnak nagyobb hatalma van Magyarországon, mint az állami 
élet összes tényezőinek együttvéve. Ez a bizottság, valósággal tet-
szés szerint állapithatja meg, hogy mit igényel ' tőlünk s igényei-
nek teljesítésére e lsőbbsége van. Nehogy kibújhassunk fizetési 
kötelezettségeink teljesítése alól, ellenőtzi, hogy a mi adórendsze-
rünk nem lehet enyhébb, mint azoké az államoké, melyeknek 
adósai lettünk. A magyar ál lampolgároknak az ántánt államok pol-
gáraival szemben fennálló tartozásai az 1918 november 1-i genfi 
kurzus szerint elégitendők ki. Vagyis, ha valakinek volt 1914 ele-
jéről 1.000.000 korona tartozása, ez a megállapított genfi árfolyam 
szerint 300.000 svájczi frank, ami ma 10.800.000 korona. 

Politikailag a magyar békeszerződésnek vannak még olyan 
hiányosságai is, amelyek súlyosabbá teszik a többi békeszerződé-
seknél. A német és osztrák békében a területben gyarapodott kis 
államok kötelezettséget vállaltak a nemzetiségi kisebbségek védel-
mére. Ez a magyar békéből kimaradt. A magyar kisebbségek 
teljesen ki vannak szolgáltatva a cseheknek, a szerbeknek és a 
hajdan a Balkánról beszivárgott oláh kecskepásztorok utódainak, 
akik ma Tra ján leszármazóinak hirdetik magukat . A megszállott 
területeken a legteljesebb jog- és vagyonbizonytalanság uralkodik. 
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Szabadon kobozzák el az ott élő magyarok vagyonát és utasítják 
ki az ottani magyarokat. A megmaradt országrészt elözönlő mene-
kültek áradata a szomorú bizonyítéka az oláh és jugoszláv 
területeken uralkodó rémuralomnak. A népszövetségnek nem 
vagyunk tag ja i ; a felvételünkről csak évek multával fognak 
határozni, ha addig megfelelünk a reánk rótt lehetetlen felté-
teleknek. A helyzetünket pedig még súlyosbítja az, hogy bennünket 
minden oldalról martalócok vesznek körül, akik mind kaptak valamit 
abból, ami a miénk s a közös érdek összehozza őket, akármelyikkel 
kerülünk konfliktusba. És hogy teljes legyen a foglalásuk meg-
tartásában érdekelt ellenségek gyűrűje, a békeszerződés még 
Ausztriának is odaadja Nyugatmagyarországnak egy darabját . Az 
ántántnak még egy legyőzött, megvert és széttépett ellensége is 
gyarapszik a mi rovásunkra. 

Ez a béke még nem kész ugyan, de mint már láthatjuk, egy 
szemernyi ha j landóság sincs, hogy változtassanak rajta, mert 
ha megtennék, maguk döntenék össze az egész versaillesi béke-
munkát . Apponyinak tüneményes sikere volt ugyan Párisban, de 
eredményt nem ért el, legfeljebb fellebbentette azt a nyilt titkot, 
hogy Lloyd George előzetesen hozzájárult egy olyan ország tönkre-
tételéhez, melynek viszonyairól nem is volt informálva. A magyar 
béke, a területi kérdéseket kivéve a sajtóhibákkal együtt szolgai 
másolata az osztrák békeszerződésnek, Párisban már mindenki 
belefáradt a folytonos békecsinálásba. Az emberi elme renyhesége 
hozzafcmagával, hogy nem szeret befejezett dolgokon változtatni, 
különösen, ha a változtatás beláthatatlan zavart, uj igényeket és 
kiegyenlítésre váró ellentéteket hozna magával. Ezért kellett az 
Apponyi sikeréhez kapcsolt reményeknek lehervadniok s ezért marad 
a magyar béke minden valószínűség szerint változatlan. 

Logikátlannak és első pillanatra talán hazafiatlannak is látszik 
annak a paradox állitásnak a megkockáztatása, hogy ez talán jobb 
is igy. Miér t? Mert igy lesz a magyar békéből 

az a halálos ítélet, melyet nem lehet végrehajtani. 

Az okok kézenfekvők. Minél abszurdabb valamely dolog, annál 
könnyebb a megdöntése. Akinek százezer koronája van és kilenc-
venet követelnek tőle, -fizethet, de akinek csak ötvenezer van, nem 
fizetheti ki a kilencvenezer koronát. Akármilyen erős egy hid, a 
teherbírásának megvan a határa, különösen, ha a pilléreket kisze-
dik alóla. Ha engedményképpen kapnánk egy-két vármegyét, akkor 
m é g mondhatnák, hogy kielégítették a „ jogos" kívánságainkat és 

2 
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az erkölcsi kötelezettség némi látszatát állapithatnák meg a szer-
ződés egyéb pontjainak megtartására. 

Így ellenben nemcsak mi, de még az ellenségeink is bensőleg 
azt érzik, hogy ez az a béke, amelyet megtartani nem lehet s 
megvan előre a béke megváltoztatásának a lélektani előfeltétele. 
Így ez a béke nem a Wilson által kontemplált szent és sérthetetlen 
szerződés, hanem a franciák által emlegetni szokott chiffon de 
papier, papirrongy, melyet az egyik fél teleirkál mindenféle büntető 
parancsokkal a jognak, igazságnak, méltányosságnak és megtart-
hatóságnak a legcsekélyebb látszata és lehetősége nélkül. 

A jelenségek, melyekből ennek a még meg sem kötött béké-
nek a tarthatatlanságára kell következtetni, nagyon sokfélék. A 
német békét 1919 májusban irták alá s ez a békemunka a saint-
germaini osztrák békeszerződéssel együtt máris minden izében 
recseg és ropog. A hatalmaknak az a csoportosulása, mely a háború 
folyamán kialakult és a békét Németországtól és Ausztriától kikény-
szeritette, bomladozóban van. A népszövetség a papíron megvan, 
de a valóságban megbukott , mielőtt gyakorlatilag működhetett 
volna. Amerika a wilsoni elvek teljes megcsúfolását másként nem 
vághatta zsebre, minthogy otthagyta az ántánt konferenciát és de 
facto különvált a szövetségeseitől. Összes céljait amúgy is elérte, 
megteremtette hadseregét és hajóhadát , uralkodó helyzetre tett 
szert a világkereskedelemben, szövetségesei mind pénzügyi függő-
ségbe jutottak tőle, nincs több keresnivalója Európa ügyeiben. 
Franciaország és Jugoszlávia a wilsoni elvek és a népszövetség 
ellenére titkos szerződést kötnek, melynek éle nyilvánvalóan Olasz-
ország ellen irányul. Ugyanezt csinálják Csehország és Ausztria, 
Csehország és Jugoszlávia. 

Franciaország túlzó politikája egy uj világpolitikai alakulás 
árnyát vetiti előre. A* franciák, akik az utolsó évezred folyamán 
legerősebben lendítették előre a világ történelmét, a világtörténe-
lemnek az a népe, amely legklasszikusabban tud gyűlölni. A félel-
men kivül, mely még a győzelem után is él bennük Németországgal 
szemben, ez a feneketlen gyűlölet vezeti őket, mely az ellenségnek 
egyenes megfojtására tör. Gyűlölet-politikájuk magán a békekon-
ferencián diadalt aratott, de a jelek már arra vallanak, hogy Amerika 
és Anglia, amelyek az európai kontinens belső ügyeiben többé -
kevésbbé érdektelenek, nem hajlandók ezen az uton őket feltétlenül 
követni. Olaszország is kezd más utakra áttérni. Legfeljebb a bal-
káni martalócok, akik érzik, hogy zsákmányuk birtoka nagyon 
kétséges, állanak a ki nem engesztelhető gyűlölködés és tar tós 
el lenségeskedés ál láspontján. 
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Angliában, Olaszországban és Amerikában ellenben, nem is 
beszélve a semleges országokról, derengeni kezd annak a tudata , 
hogy a békeszerződés intézkedései végrehajthatatlanok. Mind vilá-
gosabban látják, hogy a vak bosszú politikája esetleg tönkrelehet 
másokat, de a számtalan kapcsolat mellett, amely a civilizált embe-
riséget összefűzi, önmagukat is megsebzik vele. Kezdik azt is-
megérteni, hogy lehetetlen politika az, mely először az ellenséget 
tönkreteszi, azután nagy szolgáltatásokat vár tőle. Csak fizetőképes 
adóstól lehet ugyanis várni, hogy teljesitse kötelezettségeit. 

A felülkerekedő józanabb belátás jelei 
egyre szaporodnak. Még a mult év legvégén jelent meg Angliában 
J. M. Keynesnek nagy feltűnést keltett könyve „A béke gazdasági 
következményei," mely azóta magyar fordításban is a könyvpiacra 
került. A szerző Angliának a pénzügyi szakértője volt a versaillesi 
békekonferencián, de leköszönt tisztéről, mikor iátta, hogy a józan 
belátás és az igazságosság szavát nem lehet érvényesíteni. Könyvében 
kimutatja a békemű egész létrejöttét, a békét megalkotó államfér-
fiak vakságát, gyűlölködését, kicsinyességét, a békeszerződés felté-
teleinek tarthatatlanságát és oda konkludál, hogy e rettenetes béke 
következtében „egy erőtlen, munkanéikü.i, züllött Európa áll előttünk, 
melyet belső civódás és nemzetközi gyűlölködés marcangol, mely 
küzd, sorvaszt, fosztogat és hazudozik." 

Normann Angel, akinek még évekkel ezelőtt jelent meg „Rossz 
üzlet a háború" cimü könyve, a Contemporany Reviewben cikket 
ir, amely azt bizonyítja, hogy a gazdasági n?unka addig nem 
indulhat meg, mig Európa keletén a mai lehetetlen határok fenn-
állanak. A kis államok igényeit nem szabad ugy honorálni, hogy 
a gazdasági munka lehetetlenné tétessék és nem szabad egy olyan 
békét állandósítani, mely nem a wilsoni elvek, hanem a megfojtás 
alapján áll. 

Még tovább megy Vanderlip angol bankár, aki tanulmányutat 
tett Európa legyőzött országaiban és utjának eredményét „What 
happened to Europe ?" cimü tanulmányában foglalta össze. Véle-
ménye szerint a kontinentális Európa a háború és a béke követ-
keztében ugy tönkrement, hogy az Anglia és Európa közötti üzlet 
a gyakorlatban lehetetlenné vált. Anglia ipara nagy részben a 
kontinentális exportból élt. A hadiiparok most alakulnak át béke-
iparokká. Ha nem sikerül Európát megfelelő intézkedésekkel talpra-
állitani, ugy beáll az a veszedefem, hogy ezek az iparok elvesztik 
piacaikat és a fojtogató béke visszahatása gyanánt Angliában áll 
be gazdasági válság, melynek hatása kivándorlásban fog jelentkezni. 

2* 



Ezek ál talánosságban beszéltek. Március 30-án azonban az 
angol felsőházban 

lord Newton Magyarországról 
állapította meg ugyanezeket az igazságokat. Amit mond annyira 
igaz, hogy magyar ember sem mutathatott volna rá különben a 
magyar békének a tarthatatlanságára. Szórói-szóra a lord a követ-
kezőket mondotta : 

„Vegyük Magyarország esetét. A háború előtt Magyarország 
önmagát fenntartó és virágzó ország volt, Európának legtökéletesebb 
földrajzi és gazdasági egysége, melynek lakossága 18 millióra 
'rúgott. Ezt a 18 milliós lakosságot most mintegy 7 millióra akarják 
csökkenteni, Magyarország területének kétharmad részét .pedig más 
•országokkal akarják annektáltatni és uj államok között akarják fel-
osztani. E célból a tótokat, akiknek arra a legcsekélyebb vágyuk 
•sincsen, Magyarországtól elszakítják és Csehországba bekebelezik. 
E tótok között beékelve nagyobb magyar és német tömegek is 
élnek. Maga Pozsony város például többségben túlnyomóan magyar 
és mégis a cseh államnak akarják kiszolgáltatni, hogy az utóbbinak 
egy dunai kikötőt a jándékozzanak. Nyugatmagyarországon más 
magyarokat, akik németül beszélnek, akaratuk ellenére Ausztriához 
akarnak csatolni. Délen még nagyobb számot szintén akaratuk 
ellenébe Jugoszláviába akarnak bekebelezni, pedig itt olyan népről 
van szó, amely amennyire én tudom, egyáltalán nem kivánja, hogy 
szerb uralom alá kerüljön. Ami pedig Kelet-Magyarországot illeti, 
ftt még nagyobb lélekszám, amely zárt német és magyar tömegeket 
foglal magába, lesz a román népnek kiszolgáltatva, amely neki 
pillanatnyilag nemzeti ellensége. Nem hiszem, hogy tagadni lehetne, 
hogy mindkét esetben, nevezetesen azt a lakosságot illetőleg, amely 
Jugoszláviához és Romániához esik, egy magasabb kulturfokot egy 
alacsonyabbal lesz kénytelen felcserélni és szeretném tudni, hogy mire 
lehetne azt a reményt alapítani, hogy ilyen viszonyok között meg-
elégedés és nyugalom várhatók. 

.Vegyük például figyelembe a gazdasági veszteségeket, melyeket 
Magyarországnak el kell szenvedni. A szerződés szerint Magyar-
ország mezőgazdasági termelésre alkalmas területének 57° o-át, 
marhaál lományának 65%-á t , lótenyésztésének 56%-á t , juhtenyész-
tésének 70°/o-át, erdeinek 85°/o-át, összes sóbányáit, azonkívül 
pedig vasmüveinek 65"'<-át, az összes legfontosabb vasútháló-
zatokkal egyetemben elveszti. Ezenkívül az országot a viziutak 
kezelésének elvesztése is fenyegeti, melytől majdnem kizárólagosan 
függ a jóléte. Ennek tökéletesen az a szinezete van, még pedig 
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minden túlzás nélkül, hogy ennek az országnak el kell veszteni a 
gazdasági életképességét. A leggonoszabb azonban az egészben az 
a tény, hogy mintegy három és félmillió magyar és mintegy másfél 
millió magyar érzésű német állati csordák módjára egyik állam 
kötelékéből a másikba tolódik át. 

Bevallom, hogy abban a véleményben voltam, hogy a világnak 
az utolsó években alaposan meg kellett volna tanulni egy leckét 
és pedig azt, hogy nem engedhető meg, hogy idegen fajok másokat 
akaratuk ellenére és alkalom nélkül, hogy akaratukat nyilvánítsák,, 
annektáljanak. Ugy vélem, hogy nagy valószínűséggel fel lehet állítani 
azt a tételt, hogy ha a németek 1871-ben Bismarcknak a tanácsa 
ellenére nem követelték volna Elzász-Lotharingiát, sohasem került 
volna háborúra Németország és Franciaország között. Annyira nem 
akarok menni, hogy azt állítanám, hogy nem lehetett volna háború 
Németország és Anglia között, de fel lehet tételezni, hogy a Német-
ország és Franciaország között a háború elkerülhető lett volna. Azt is 
lehet állítani, hogy ha Ausztria nem lett volna oly balga, hogy 
néhány év előtt Boszniát és Herczegovinát annektálja, fennmaradt 
volna annak a lehetősége, hogy békében éljen Szerbiával. 

Amit ezek alapján, ilyen körülmények között kérdezni lehet, a 
következő. Mi lett tulajdonképen a népek úgynevezett ön-
rendelkezési j ogábó l ? Miért kell civilizált embereknek , millióit 
állati csordák módjára más országokhoz átutalni, anélkül, hogy 
nekik lehetőség nyújtatott volna arra, hogy idevonatkozó vélemé-
nyüket megnyilvánítsák ? . Miért nem kell ezeknek a népeknek a 
népszavazás révén a teljes önrendelkezési jogot biztosítani, mint 
az más esetekben, más népekkel megtör tén t?" 

E véleményével pedig lord Newton nem állt egyedül, mert 
utána még hatan állottak fel, akik más és más szempontokból 
bizonyították a magyar béke tarthatatlanságát és követelték, hogy 
az a^gol kormány ne járuljon hozzá a magyar békének az ismert 
formában való megszövegezéséhez. Felszólalásuknak nem lett ugyan 
közvetlen foganatja , a San-Remoba áttelepedett béketanács nem 
mutatott haj landóságot a magyar béke megváltoztatására, de ami 
történt, egyik szimptomája az igazság derengésének. 

Nitti, az olasz miniszterelnök is mutatott némi megértést 
Magyarország iránt s az olasz politikai és gazdasági életben ha-
tározott kedvező eltolódás mutatkozik Magyarország javára. Nem-
csak szavak és elméleti megállapítások, hanem politikai és gazda-
sági tapasztalatok is mutatják, hogy bármilyen volt is a német és 
az osztrák béke és bármilyen lesz is a magyar békének az irott 
betűje, 



az idő mellettünk dolgozik. 
Hazugságokra nem lehet politikai és gazdasági rendszereket fel-
építeni s az igazságnak és az élet törvényeinek előbb vagy utóbb 
érvényesülniük kell. 

A politikának és a gazdasági életnek a jelenségei egyaránt ezt 
bizonyítják. Ezek a politikai és gazdasági jelenségek ugy azonban ösz-
szefonódnak, hogy őket egymástól elválasztani nem lehet és hasonlóan 
Magyarországot nem lehet elszigetelten tárgyalni. Ami áll reánk, 
az többé-kevésbbé áll az összes legyőzött országokra, sőt bizo-
nyos részben még a győztesekre is. Az egész világ jelenségeit 
.együtt kell vizsgálnunk, hogy azokból a kezdődő megértés, jelein 
kívül, amelyekre utaltunk, bizonyos olyan következtetéseket von-
junk le, hogy ami a békeszerződés körül történt és történik, nem 
végleges és megmásíthatatlan. 

Ha azt keressük, hogy megverettetésünk miben jut legszembe-
szökőbb módon kifejezésre, akkor kétségtelenül 

» valuta 

ötlik legerősebben szemünkbe. Pénzünk a semleges piacokon úgy-
szólván teljesen elveszítette az értékét, vásárló képességét, idebent 
pedig értékmerő jelleggét. Nem egészen annyira, mint nálunk, 
hasonló, folyamat ment végbe Németországban is. A pénznek ez a 
romlása már a háború alatt megkezdődött , mikor minden egyes 
hadikölcsön kibocsájtása u jabb papirosmilliárdok áradatát jelentette. 
A háború alatt azonban, mikor valóságos sziget voltunk és a had-
sereg szükségleteire történt bevásárlásoktól eltekintve, behozatalunk 
úgyszólván nem volt, a pénzromlás mértékét még nem lehetett 
felismerni. 

A nagy zuhanás a háború befejezése után következett be. 
Legyőzetésünk és az államkeretek felbomlása megsemmisitette az 
állam garanciájába vetett hitet, a nagy értékpusztulás megrendítette 
az anyagi alapokat, a termelés munkája pedig nem indult meg és 
nem produkált olyan exportálható értékeket, melyek a lerongyoló-
dott valutát megjavithatták volna. Helyette, speciálisan a koronát 
illetőleg Ausztriának életképtelensége, nálunk pedig a bolsevizmus 
még jobban rontották az árfolyamot. 

A romlást legjobban illusztrálja, hogy 1918 decemberében, 
m i k o r ' a franciák megszállták Szegedet, a francia frank árfolyama 
három korona volt, de fokozatosan felment 17—18 koronáig és 
ma is 14'50 korona körül áll. A román lei árfolyama 3-70—3 90 
korona, a szerb dinár árfolyama pedig a 6 koronát meghaladja . 
Még megdöbben tőbb az intervalutáris viszonylatokban történt elto-
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lódás, ha a legnagyobb hadimilliárdost, Amerikát és a semleges 
Svájcot tekintjük. 100 dollár, ami a békében 500 koronát ért, ma 

, 22.000 korona, egy svájci frankért pedig 38 koronát kell adni, ha 
ugyan a svájci frankot érte ideadják. Ez az amerikai nagy vagyo-
noknak koronára való átszámitása esetén azt jelenti, hogy egyet-
len amerikai milliárdos ki tudná fizetni Magyarországnak egész 
háborús adósságát . Svájcot illetőleg pedig igazolja azt a tréfás 
mondást , hogy a papir korona Zürichben kövesebbet ér, mint az 
a vignetta, melyet a boros palackokra ragasztanak. 

Elemezzük kissé ennek a rettenetes valutaromlásnak a jelen-
ségeit. A legelső körülmény, amit magán érez meg mindenki, 
az életnek hihetetlen megdrágulása. Fantasztikus árakat fizetünk 
cipőért, ruháért, iparcikkekért és a derék,-becsületes kisgazdáknak 
is van szivük, hogy a leghallatlanabb uzsora árakat fizettessék a 
termeivényeikért. Két esztendeje még hitetlenül olvastuk az orosz-
országi hireket, hogy Moszkvában két rubel egy kávé, tizenöt rubel 
egy húsétel és tiz-tizenöt rubelt kell egy kocsiutért fizetni. Ma 
már nem hihetetlen, mert magunk is eljutottunk odáig. Igaz, hogy 
az oroszok még messzebb jutottak. 

A második megállapítás, amire a pénzértékek átszámitása s 
a külföldi és a hazai árak összehasonlitása után juthatunk, az, 
hogy mi még alatta vagyunk a világpiaci árak színvonalának, 
vagyis a koronának a vásárló ereje idehaza még mindig sokkal 
nagyobb, mint a külföldön. Száz korona idehaza egv napra, ha 
nem valami fényesen is, de elegendő. Svájcban ellenben száz 
koronának megfelelő mennyiségű frankért jóformán még egy 
skatulya cigarettát sem lehet kapni. Amerikában egy dollárért egy 
közepes vendéglőben megebédelni nem lehet, nálunk ellenben a 
vele egyenlő értékű 220 koronáért nagyon jól lehet étkezni. Kül-
földiek számára, akik zsebükben frankkal, fonttal, vagy dollárral 
jönnek Magyarországba, mi vagyunk az olcsó ország. Mig mi itt 
nyögjük a drágaság súlyát, nálunk megforduló külföldiek nem 
győzik eleget hangoztatni, hogy Magyaiországon milyen potom 
pénzből meg tudnak élni. Mikor az amerikai segélyakciónak az 
első 50 dolláros élelmiszerszállitmánya ezelőtt néhány héttel Sze-
gedre megérkezett, kiszámítottuk, hogy a küldött élelmiszereket, 
melyeknek amerikai ára koronára átszámítva 11.000 korona volna, 
idehaza 6 .500—7000 koronáért be lehetne szerezni. 

A pénz azonban nem csupán arithmetikai, hanem pszichológiai 
valami is. Megcsináljuk az átszámításokat, de nem érzékeljük fel 
azoknak igazi jelentőségét. Példája ennek egy apróhirdetés, mely 
néhány hete a Népszavában jelent meg. Egy amerikai gyáros, 
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értesülvén a magyarországi nyomorról, felszólítja egy báttaszék 
illetőségű volt munkását , hogy közölje azonnal a cimét, mert ezer 
dollárt akar neki küldeni. Az amerikainak a szemében az ezer 
dollár még mindig ugyanaz a pénzmennyiség, mint volt a háború 
előtt, pedig itt az értéke rettenetesen eltolódott és a mi szemünk-
ben kisebb fajta vagyont jelent. A régi pénznemek megszokása,, 
ami legjobban ott jut kifejezésre, hogy a paraszt még a bank-
jegyet is tezaurálja, a megszokásukban rejlő benső erő, mely nekik 
külön értéket kölcsönöz s az ember konzervatív ösztöne teszi, 
hogy a pénz belföldi vásárló képessége nem követi mindenben 
az intervalutáris hullámzásokat. 

Ez az állapot azonban nem lehet tartós. A kereskedelmi 
összeköttetéseknek rendszeres felvételével a belföldi áraknak emel-
kedni kell a világpiac árszínvonala felé. Ezt a tendenciát á l lan-
dóan lehet tapasztalni. Az élet még ma is napról-napra drágul. 
Ha ezt a fizetések emelésével, a bankóprés működésével, a lebé-
lyegzés alkalmával bevont bankjegyeknek újólag forgalomba hozata-
lával akarjuk ellensúlyozni, úgy a valutánkat vele nem javitjuk, hanem 
circulus vit iosusba kerülünk. Valutánk megjavításának legjobb esz-
köze a termelő munka megindítása és a kivitel. E kivitelben, minthogy 
a jelen pillanatban úgyszólván teljesen agrárius ország vagyunk, 
a mezőgazdasági termékek játszák a legnagyobb szerepet. Ha jó 
lesz a termésünk és az idei szépnek Ígérkező terméshez fűzött 
remények valóra válnak, annak nagyobb lesz a valutajavitó hatása, 
mint bármely mesterkélt pénzügyi intézkedésnek. Csak ne akarják 
inkamerálással és más lehetetlen intézkedésekkel a természetes 
forgalmat megrendszabályozni . 

A másik reménységünk az lehet, hogy nemcsak nálunk, hanem 
mindenütt , 

ellenséges és semleges országokban is a 
legnagyobb gazdasági bajok jelentkeznek. 

A győztes országok, Angliát, mely okos pénzügyi politikával már 
a háború alatt magas adókat szedett és fedezte nagyrészt hadi-
kiadásait és Amerikát kivéve, mely a háborúban rettenetesen meg-
gazdagodott , szintén nyögnek a háborús terhek alatt. A háború 
alatt ott sem termeltek, csak fogyasztottak, a termelő eszközök 
megcsappantak, a munkakedv ott is lelohadt és a bankóprés ott 
is szakadatlanul dolgozik. A győzelem mámorában eleinte csak azt 
látták, hogy mennyivel jobban állanak nálunk mint mi. Ma már 
kezdik felérzékelni, hogy mennyivel rosszabul állanak, mint Amerika 
vagy a semlegesek. A dinár, a lira, a francia és a svájci frank a 
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háború előtt körülbelül egyenlő értékűek voltak, ma ellenben hat 
dinárt, három és fél lirát, vagy két és háromnegyed frankot kell 
adni egy svájci frankért. A lei, pedig talán az oláhok nyertek leg-
többet a háborúban, és a szokol, rosszabbul állanak még a német 
márkánál is. A győztesek viszonyai sem valami ragyogóak és ha 
kiderül, aminthogy ki fog derülni, hogy amivel a francia közvéle-
ményt bolondították, nem igaz és a német aranyáradat nem indul 
meg Franciaországba, ugy a francia franknak a tragédiájára kell 
elkészülnünk. 

A helyzet a nemzetközi gazdálkodás szempontjából az, hogy 
mi a győztes államoktól nagyrészt nem tudunk vásárolni, mert 
rossz valutánkkal árujokat nem" tudjuk megfizetni, a győzteseknek 
pénzügyileg rosszabbul álló csoportja pedig ugyanezen ok miatt 
nem tud vagy csak korlátolt mértékben tud vásárolni az igazi 
győztesektől, Angliától, Amerikától és a semlegesektől. A valutáris 
bajok a világ természetes vérkeringését akasztják meg. 

És milyen a helyzet az igazi győztesek és a semlegesek szem-
pontjából ? Amerika talán legkevésbbé érzi a bajokat, mert óriási ter-
melése és fogyasztása mellett legközelebb áll a gazdasági autarkiához. 
De kétségtelenül az amerikai iparra sem közömbös, ha elveszíti, illetve 
nem tudja visszaszerezni háború előtti piacainak» nagy részét. 
Angliában már erősen érezhetők a gazdasági bajok és utaltunk egy 
angol szakértőnek a nyilatkozatára, hogy amennyiben a kontinenst 
nem sikerül talpraállitani, ugy a kontinens nyomorúsága visszaha-
tás formájában Angliában gazdasági válságot és kivándorlást fog 
kiváltani. Egyenesen tragikus azonban Svájcnak a helyzete. A svájci 
gyárak legnagyobb része áll, mert nem képes az exportra dolgozni. 
A svájci idegenforgalom hihetetlenül megcsappant , mert az idegenek 
legnagyobb része nem tudja az intervalutáris különbözeteket elvi-
selni. Egy hónapra kétezer svájci frankot véve alapul, ami ma 
76000 koronát jelent, a háború előtt Svájcot látogató közönség 
nagy része nincs abban a helyzetben, hogy ilyen luxust megen-
gedhessen magának. 

Ezek az állapotok mindenfelé igen komoly gondokra adnak 
okot és egyes semleges országokban a legfantasztikusabb tervekre 
adtak alkalmat. Millerand május elsejének előestéjén valóságos 
vészkiáltást hallatott, hogy kezdjék meg a termelő munkát , külön-
ben a győztes Franciaország tönkremegy. Svájcban felvetették azt a 
tervet, hogy nagy mennyiségű u j bankjegy kibocsájtásával hígítsák az 
ország bankjegyállományát . Köznapi nyelven rontani akarják a saját 
valutájukat, hogy lehetővé tegyék a nemzetközi forgalmat Mutatja ez, 
hogy még a jó valutáju országok is zavarban vannak, mert nem tudják, 



26 

hogy mit kezdjenek a gazdagságukkal: Ha ezt még mi is fokozzuk 
azzal, hogy elzárkózunk minden felesleges luxusáru behozatala elől r 

ugy kétségtelenül be kell következni a belátásnak, hogy a világ 
nyomorúságán győzőknek és legyőzöttnek közös megegyezéssel, 
közös megértéssel kell segíteni. 

A valuta ugyanis nemcsak fináncpolitikai és külkereskedelmi, 
hanem egyúttal 

társadalmi kérdés 

is. Lenin kijelentésében, hogy a kapitalista termelési rendszer fel-
bomiasztásának legbiztosabb eszköze a valuta lezüllesztése, nagyon 
sok az igazság. A bankjegyinfláció nyomorba dönti mindazokat a 
társadalmi osztályokat, melyek nem képesek jövedelmüket a bank-
jegyszaporitás és a növekvő drágaság mérvének megfelelő módon 
emelni, viszont alkalmat ad nagy és konjukturál is vagyonok kelet-
kezésére. A vagyonok átcsoportosulnak, a pénzérték á l landósága, 
mely a mai gazdasági rendszernek alapja, megdől, a vagyonszerzés 
folyamata lutrivá és játékká fajul s a társadalmi ellentétek roha-
mosan kiéleződnek. A jelen civilizációnak az alapjai meginognak. 
Már pedig a civilizáció nem egyes országok tulajdona, hanem 
közös kincse az egész emberiségnek s egyes oszlopainak meg-
dőlte a többinek összeomlását is maga után vonja. A gazdasági 
bajok, melyek a győzteseknél is jelentkeznek, megdöntik azt a 
tetszetősnek látszó mondást , hogy a bolsevizmus a legyőzött or-
szágok szocializmusa. A viszonyok odaát is romlanak s nekik is 
be kell látni, hogy magukat mentik, ha a legyőzötteket nem hagyják 
elpusztulni . 

De még egyéb is van az okok sorozatában, ami igazolja azt, 
hogy jogosan reménykedhetünk az időnek a munkájában . Ez ma-
guknak a megkötött és megkötendő 

békeszerződéseknek a végrehajthatatlansága. 

Politikai szempontból emiitettük, hogy már a hatalmak uj csopor-
tosulásának az előjelei mutatkoznak s hogy a versaillesi és saint-
germaini békétől máig máris nagy eltolódások történtek. Ez az 
egyik, mondhatnók külső ok. A másik ok az, hogy a két megkötött 
békének egyes pontozatai máris végrehajthatat lanoknak bizonyultak, 
másokat pedig nem mernek végrehajtani , hanem hallgatólag elmel-
lőznek. A békeszerződés alapján felállított nemzetközi szénbizottság 
már 1919 szeptember 1-én kijelentette, hogy a német békének a 
szénre vonatkozó intézkedéseit nem lehet teljesíteni. Egy év múlva 
kellene a franciáknak a német hadisarc eiső részét megkapni és 
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máris kezdenek vele számolni, hogy ez a hadisarc elmarad. A 
Németország által fizetendő kártérítés és hadisarc a békeszerződés-
ben számszerűleg nem volt megállapítva, de a franciák számításai 
nyolc és tizennyolc milliárd arany font között mozgott. A sanremoi 
konferencia hir szerint körülbelül két milliárdot számított ki, szóval 
a francia igények mértéktelenségét erősen korlátozta. Ausztria nem-
hogy fizetni tudna, de az ántánt, mely megnyomorította, kénytelen 
segélyezni. Németország nem adta ki a háború „bűnöse i t " és 
Franciaország fogcsikorgatva kénytelen nézni a hangulat megvál-
tozását és Németország gazdasági, politikai és társadalmi ujjá-
szervezkedését. 

Mert hogy ez az ujjászervezkedés az ál landó rengések és 
konvulziók közepette is feltartóztathatlanul halad előre, kétségtelen. 
Németországnak gazdasági berendezése, minthogy ellenség nem 
volt a földjén, sértetlen maradt. Az ipari nyersanyagokkal sok b a j 
van ugyan, de Németországban már a munka megindult és éppen 
a rossz valuta előmozdítja Németország versenyképességét. A német 
munkások sok helyütt napi egy órai munkateljesí tményüket fel-
ajánlották az állam javára. A meginduló munka pedig megtenni 
gyümölcseit. Németország elvesztette összes tengerentúli kábeleit. 
Válaszul a németek már megkötötték drótnélküli távíró állomások 
létesítésére a szerződést Argentínával és az angol lapok panasz-
kodnak, hogy a német drótnélküli állomások távirati dija olcsóbb, 
mint az angol kábeltáviratoké. A cseh hadsereg fémanyagainak 
szállítására német vállalatok tették a legolcsóbb ajánlatokat s a 
német mezőgazdasági gépek az export-felár mellett olcsóbbak 
Prágában, mint a cseh gyárak műhely-önköltsége. Ugyanakkor, 
mikor a franciák megszállották Hanaut, Darmstadtot és Frankfurtot , 
a márka árfolyama emelkedett, a frank árfolyama pedig leszállott 
a semleges piacokon. Ma már amerikai pénzcsoportok dolgoznak 
a márka árfolyamának javítása érdekében. A spaai tárgyalásokra a 
német kancellárt, mint egyenrangú felet meghívják. A világ bizik 
a németség munkaképességében, dolgozni akarásában és organizáló 
erejében. Franciaország nem ok nélkül tart tőle, hogy a meginduló 
békés versenyben elmarad az újjászerveződő Németország mögött. 
Pedig a német béke éppen a franciák kívánságára kifejezetten 
Németország tönkretételére volt szánva. . -

Ezekbe kell belekapcsolnunk a Magyarországra vonatkozó 
megállapításainkat. Éppen e sorok irása idején közölték a lapok, 
hogy a nagykövetek konferenciája elhatározta a magyar békeszer-
ződés átadását és tiz nap határidőt tűz ki a magyar viszonválaszra. 
így tehát közvetlen sürgősséggel tolul előtérbe a kérdés, hogy 
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aláirjuk-e a békét, vagy nem? 
Azok alapján, amit kifejtéttünk, azt hisszük, eléggé világos, 

hogy e papirbéke aláírásának nem sok a jelentősége. Ezzel a bé -
keszerződéssel a világnak uj rendeződése még nincsen lezárva és 
intézkedései nem lesznek véglegesek. Akit fojtogatnak, annak vál-
lalt kötelezettségei erkölcsi szempontból egészen más elbirálás alá 
esnek, mint aki szabad-elhatározásából ir alá valamit. Nekünk 
pedig nincs meg a szabad elhatározásunk. Ha nem irjuk alá a 
békét, az tüntetés lehet a velünk elkövetett igazságtalanságok ellen, 
de a tényeken nem változtat, viszont magával hozza a blokádot, 
aminek első következése, hogy csak közvetlen példákra utaljunk, 
hogy néhány hét múlva nincsen fánk, sónk, az összes szükség-
leti cikkek árai pedig a mostanit is meghaladó fantasztikus mér-
tékben emelkednek. Viszont a béke aláírása visszaadja az akció-
szabadságunkat és a külföld józanabb elemeinek körében, a már 
tapasztalható hangulatváltozásra támaszkodva meg lehet kezdeni azt 
a széleskörű propaganda-munkát , amelyre szükségünk van viszo-
nyaink bekövetkezendő végleges rendezéséhez. 

Hogy a mi békénk gazdasági lag nem lesz végrehajtható, 
arra a kifejtettek után szót sem érdemes vesztegetni. Más szempont 
alá esik 

a területi végrehajthatóság 
kérdése. Hogy állunk e tekintetben ? Bizonyos, hogy sok mindent 
elvettek és sok mindent elvehettek tőlünk. Megszánhattak terüle-
teket, megbonthatták az ország politikai egységét, az oláhok elra-
bolhatták gazdasági felszereléseinket, berendezéseinket, de egyet 
nem vehettek el tőlünk. Nem rabolhatták el az országnak, a Kár-
pátok övezte medencének földrajzi és gazdasági egységét. Nem 
fürészelhetik szét a Kárpátokat és nem változtathatják meg a gra-
vitációnak a törvényét, mely a magyar medencében egy természe-
tes középpont, a Duna könyöke felé irányul. Az egységnek a tör-
vénye, amelyet a világ összes geografusai felismertek, mellettünk 
beszél* 

De mellettünk beszél a kulturai és erkölcsi fölény is. Azok 
a francia tisztek, akik a Balkánról, Romániából és Szerbiából ke-
rültek ide, kivétel nélkül mind bevallják, hogy mást láttak Ma-
gyarországon, mint amit vártak. Nyugati kulturát és civilizációt 
találtak, mely messze felette áll a balkáni sötétségnek. Magasan 
felette állunk éhes szomszédainknak erkölcsi tekintetben is. Az a 
hihetetlen korrupció, amely a megszállott területeken rövid egy 
esztendő alatt őserdővé növekedett, ismeretlen volt a sokat szidott 
é s rágalmazott magyar közigazgatásban. 
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Paradox állitásnak látszik, de igaz, hogy mi, a politizáló 
nemzet a politikában vagyunk a leggyengébbek. Kulturában Európa 
vagyunk, de a politikában Balkán. Csak politizálok vagyunk, de 
nem politikusok. Csak igy történhetett meg, hogy sötét és még 
sötétebb kalandorok mámorba tudták ejteni az egész országot. Még 
ma is, mikor a legnagyobb szükség volna az egységre, személyes 
kérdések vannak az előtérben. Pedig ma kellene az egész nem-
zetnek leginkább egységesnek lenni, hogy a béke recsegő alkot-
mányának összedőlte készen találjon bennünket . Ma nem a nagy-
hangú, hanem az erőgyüjtő hazafiságra van szükségünk. 

Kettőt nem szabad elfelejtenünk. Az egyik 

a kiil- és belpolitikának állandó összefüggése. 
A jelentkező kedvező hangulatnak kihasználására csak ugy számit-
hatunk, ha meg tudjuk értetni a világgal, hogy az európai kon-
szolidációnak Magyarország nyugalma az alapja és ha bebizonyít-
juk, hogy idebent különbek az állapotok, mint a megszállott terü-
leteken. Minden módon kívánatosabbá kell tenni a megszállott 
területek lakosaira az itteni állapotokat, mint az ott ura lkodó 
viszonyokat. 

Ha kissé konszolidálódik a helyzet, ez nem lehet nehéz. Az 
ideges félelem, mely szomszédainkat eltölti, hogy a históriai jog 
és gazdasági törvények ellenére elragadott hódításaikat nem tart-
hatják meg, folytonos tulkapásokra ragadja őket. Iskolázatlan és 
alacsony nivóju hivatalnoki karuk szétzülleszti a közigazgatást . A 
politikai elnyomás, mely Észak-Magyarországon odáig terjed, hogy 
a zsupán jelöli ki, hogy ki lehet képviselő, a jugoszláv és oláh 
megszállás alatt álló területeken pedig teljes jogfosztásban nyilat-
kozik meg, kiváltja az ellenhatást. Ma még a győzők pózában jár-
nak de gazdasági lag ők is legyőzöttek közé tartoznak és a m e g -
vert országok gazdasági bajai náluk is jelentkeznek. A bolseviz-
mus, melyet mi átéltünk, náluk most ütögeti fel a fejét. A hirek 
melyek Jugoszláviából, Romániából és Csehországból átszivárog-
nak, azt mutatják, hogy ott most következik el a megpróbál ta tá-
sok ideje. A horvátok és szlovének nem akarnak tudni a szerbek-
ről, a tótok a csekekről s az erdélyi oláhok a királyságbeli oláhok-
ról. Napról -napra vi lágosabb, hogy amit telhetetlen étvágyukban 
követeltek, nem lesznek képesek megtartani. E viszonyok láttára 
szinte oda kell ha rsognunk a megszállott területek minden magyar-
jának, hogy ne hagyja el helyét, ne hagyja el űrállomását, mert 
a megpróbáltatások alatt is nemzeti missziót teljesit és az évezre-
des magyar ügynek tesz vele szolgálatot. 
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De akármennyire látjuk is a hangulat megváltozásának jeleit, 
akármennyire ki akarjuk is használni a külföld közvéleményét, a 
hatalmak u j csoportosulását és akármennyire bizunk is benne, 
hogy az idő mellettünk dolgozik, nem feledhetjük el azt sem, hogy 
igazán 

csak a s a j á t e r ő n k b e n b ízhatunk . 

Abban az erőben, mely ezer esztendeje ezt az országot megsze-
rezte és ezer év viszontagságai közepette megtartotta, török-tatár 
pusztitás, faji elernyedés után mindig visszaszerezte, kultúrájával 
magáévá tette és költészetével bearanyozta. És ha ebben az erő-
ben bizitnk, azzal az optimizmussal, mely az élni akarásnak az 
első követelménye, ismételhetjük a költő bizakodó szavá t : 

E szép földön az úr mi leszünk 
Mint voltunk ezelőtt; 
A szenvedés tanit, megedz és 
Dúsabb életre költ; 
És a mi volt a jó időben, 
Az lesz a puszta tér, 
A régi dal megszólal ismét . . . 
A gólya visszatér. 




