
V I L Á G S Z E M L E 
Mint a mult ősszel, a berchtesgadeni és müncheni ka

pitulációk előtt, most is egy pontra irányul a világ érdeklődése — ha még 
nem is olyan izgatott várakozással, mint akkor... és ez a pont most is: 
London... Londonban állitólag most pecsételik meg Spanyolország sorsát; 
Londonban most döntik el, milyen magatartást tausitanak a demokratikus 
államok Németország és Olaszország további terjeszkedésével szemben; 
Londonban tárgyalják a Hainan-sziget megszállása után Japánnal szem
ben való fellépést; Londonban gondolkoznak a Schacht-bukása után elő
állott katasztrofális német gazdasági helyzeten, a Kelet- és Középeurópát 
fenyegető német mozdulatokon, a palesztinai kérdés megoldásán, a zsidó 
menekültek elhelyezésén, stb., stb. Londonban — és nem Párizsban — 
dől el ma már az is, hogy milyen politikát kövessen maga Franciaország 
is, amely München óta úgyszólván foglya egyetlen szövetségesének (és 
egyben hitelezőjének): Londonnak... 

Anglia büszke lehetne mai vezető szerepére — amely nem kis mérték
ben megnagyobbodott hadierejének eredménye — ha elsőbbségét annak 
köszönhetné, hogy barátai saját békéjük és biztonságuk erős és hű őrét, 
ellenfelei pedig a legyőzhetetlen ellenséget, a világ népei pedig a béke 
erős biztositékát láthatják benne — ugy, ahogy azt Anglia mai vezetői 
állitják. De ha nem? Ha ellenkezőleg: London mai látszólagos hegemó
niája éppen abból áll, hogy szövetségeseit, saját megnövekedett hatalmá
val, mind ujabb engedményekre kényszeritse és ugyanakkor az ellenséget, 
mind ujabb követelésekre bátoritsa? Mert akkor vezető szerepe — a süly-
lyedő hajó kapitányának szerepe volna, aki még hozzá maga is bünös a 
hajó elsüllyedésében és mindennek tetejében matrózait arra használja fel, 
hogy saját málháit mentsék a partra... 

Mit készit London? Chamberlain eddigi politikáját megváltoztatva — 
-energikus „nem"-et Berlinnek, Rómának, Tokiónak? Vagy — az eddigi 
politikát folytatva — ujabb „baráti tanácsokat" az engedékenységre Pá
rizsnak, Washingtonnak és a közvetlenül veszélyeztetett kis államoknak 
— a béke ujabb „megmentését" (a más bőrén) — egy uj Münchent? 

Naponta olvashatjuk az ujságcimekben: „Anglia nem megy tovább 
az engedmények politikájával", sőt „energikusan szakit" vele, sőt olyan 
hangok is hallhatók egészen komoly formában, hogy Anglia — és Fran
ciaország — komolyan rászánták magukat a fegyveres leszámolásra, amely 

most már a közel hónapok, sőt hetek kérdése. 
Számoljunk le mindenekelőtt ezzel az utóbbi feltevéssel. Amellett, 

hogy arra semmilyen komoly jel, az angol és francia kormányoknak sem
milyen konkrét lépése, vagy nyilatkozata nem ad alapot, nehéz, szinte le-
hetetlen feltételezni, hogy Anglia vagy Franciaország akarna háborút, 
amely ma csak kétféle lehet: 1. gyors háború a Szovjetunióval együttesen, 
amely a totális központi hatalmak vereségével egyidejüleg Moszkva meg
erősödését és a bolsevizmus középeurópai győzelmét jelentené és 2. hosz-
szú háború a Berlin-Róma és London—Párizs tengelyek között a Szovjet
unió semlegességével, amely az összes hadviselők teljes kimerülésével és 
megint csak az orosz kolosszus megerősödésével végződnék. Világos, hogy 
a mai Anglia és Franciaország mindkét eshetőségtől irtózik és politiku
saik nem üres frázisokat puffogtatnak, amikor ugyszólván minden beszé
dükben hangoztatják, hogy a háború (értsd: a két tengely közötti háború) 
„az európai civilizáció" összeomlását jelenti. Számukra elfogadhatóbb — 



és erre is irányitják, amennyire telhetik, kombinációik élét — a harmadik 
eshetőség: a Nyugat négyese (elől Németország, Olaszország — mögöttük, 
nyiltan vagy titokban, Anglia és Franciaország) a Távolkelet ötödikével 
együtt — Európa Kelete ellen. A z ilyen háborúban talán senkise kockáz
tatna éppen mindent, mindenki nyerhetne valamit és főleg: „a civilizáció 
összeomlásának" biztos perspektivája helyett „a civilizáció megmentése" 
állna a szemek előtt... De ez a harmadik eshetőség ma (ma még) nem ve
hető számitásba: ahhoz tulnagyok az egymásközötti ellentétek (sőt, éppen 
ezek vannak ma előtérben) és talán még nagyobbak az egyes államok 
belső ellentétei. 

A mai angol és francia vezetők tehát nem akarhatnak háborút, békét 
akarnak. Nem a békét egyszerüen és „örökre", hanem olyan békét, amely 
lehetővé teszi a későbbi jobb kilátásokat igérő háborút. A z ilyen béke pe
dig nemcsak kizár minden valóban erélyes lépést a támadókkal szemben, 
de ujabb engedményeket tesz szükségessé azokkal az ellenfelekkel (Né
metország, Olaszország, Japán, Franciaország) szemben, akiket ujabb tér
és erőnyerés nélkül az összeomlás fenyeget. Anglia és Franciaország min
den konkrét, látható lépést az utóbbi hetekben - kivéve Chamberlain és 
Daladier harcias beszédeit — az ujabb engedmények irányát mutatják. 
Mindenekelőtt az olasz-francia konfliktusban: alig pár nappal Daladier 
mellveregető beszéde után, ennek külügyminisztere, Bonnet interjuban, 
amelyet a Times is közöl, kijelenti, hogy Olaszországnak igaza volt, ha 
az 1935-ös Laval-Mussolini-egyezménnyel (amelynek különben, mint az 
akkori kormány tagja, maga Bonnet is társszerzője vol t ) és az abban fog
lalt engedményekkel nem volt megelégedve és a támadókkal való titkos 
tárgyalásokkal bizza meg ezek ismert franciaországi ügynökeit, Baudoint-t, 
a Banque d'Indochine vezetőjét és Brinon-t, Hitler személyes hivét . 
Ugyanakkor ha nem is ismeri be, amit igen komoly helyeken állitanak, 
hogy Franciaország végre is hajlandó lesz megosztani a tuniszi protektorá
tust Olaszországgal és autonóm jogokat biztositani a korzikai olasz alattvalóknak, nem is cáfolja ezeket a hireket. Ismét felmerült a négyhatalmi 
(angol-francia-német-olasz) konferencia terve, amelyet Chamberlain tá
mogat és Bonnet nem ellenez és amelynek az volna a célja, hogy dönt
sön a négy állam közötti világkérdésekben, főleg a francia-olasz konflik
tus kérdésében. A z angol vezetők ezzel kapcsolatban azzal hitegetik a fran
ciákat (nem a hivatalos köröket, hanem ezekkel együtt: a francia közvé
leményt), hogy egy ilyen konferencia, a müncheni négyes hasonmása, an
nak nem folytatója és hogy azon már nem Anglia fogja Franciaországot 
térdenállásra tanitani, hanem Németország fogja Olaszországot mérsék
letre inteni. Azonban egyelőre azt látjuk, hogy a németek nyiltan buzdit
ják Mussolinit és amig a angol-francia „tengely" két vége felváltva egy
mást (mindig a másik fél) terhére engedményeket tesz, addig a berlin-ró-
mai tengely elég jól működik: Itália és Németország felváltva segitik egy
mást az előretörésben. 

Bizonyos surlódások persze vannak a berlin-római tengely működésé
ben is. Németország nem jó szivvel mondott le a spanyolországi kaland 
gyümölcseiről Olaszország javára és Olaszország megkisérelte, hogy Né
metország közép- és délkeleteurópai terjeszkedését egy lengyel-román
magyar balkáni egyesülés létrehozásával megállitsa. De ezek a kér
dések nem vittek az összeütközésig és a németek ma éppugy tapsolnak 
Olaszország spanyolországi sikereinek, mint, ahogy Olaszország nem akadá
lyozza meg Magyarországot abban, hogy Olaszország vazallátusát német 
barátsággal cserélje fel és ha Ciano Lengyelországban és Jugoszláviában 
szorgalmasan épiti is az olasz befolyást, elnézi azt, hogy látogatásait min
denütt megelőzik Ribbentrop vizitjei, vagy a németek már ellensulyozó 



lépései. 
München, egyszerű megismétlése természetesen nem lehetséges. A de

mokratikus államok közvéleménye élénken tiltakozik minden további en
gedmény ellen és elsöpörné azt a kormányt, amely a nyilt kapituláció szé
gyenét borítaná magára és országára. Ettől különösen lehet tartam Ang
liában, ahol hamarosan általános választások lesznek, amelyeken Cham
berlain és a konzervativ párt csak ugy mentheti meg többségét, ha lát
szólag erélyes, de legalább Anglia és a demokrácia presztizsét nem sértő 
lépésekkel biztositja azt, amivel dicsekszik és amit igér: a tartós békét. 

A második Münchent — vagy az első folytatását tehát Chamber-
lainnak ugy kell megrendeznie, hogy az észrevétlenül, részletekben és 
könnyen emészthető formában kerüljön a köztudatba. A támadókat ujabb, 
zajos foglalásoktól egyelőre azzal igyekszik visszatartani, hogy gazdasági 
segitséget ajánl fel : Hudsont és Stanleyt, kormánya tagjait és pénzem
bereket küld Németországba, amely Schacht bukása után a gazdasági tönk 
szélén ujabb ugrásra készen áll. Hasonló támogatással kecsegteti Olasz
országot is és hogy ezt is elfogadhatóbbá tegye, gazdasági missziókat küld 
Varsóba is, Moszkvába is és „gazdasági offenziváról" beszél, amelynek az 
volna a bevallott célja, hogy a már-már elviselhetetlen hadikészülődések 
terhén enyhitsen, fokozza az exporttevékenységet — a valóságban pedig: 
hogy nyersanyag-ellátással és hitelnyujtással csökkentse a támadók zseb-
lázát és türelmetlenségét. 

A második (részleges és burkolt) München egyik fejezete a spanyol
kérdés rendezése is, ugy ahogy azt most Londonban főzik és tálalják. 
Francot — vagyis Olaszország befészkelődését a Pyreneusok és Gibraltár 
közé, Franciaország és Északafrika közé — egyszerüen elismerni, miután 
Rómában kataloniai győzelmét Chamberlain látogatása alkalmával el
döntötték — kicsit tulerős volna... Ez nemcsak az angol és francia válasz
tókat sértené, de elkeserítené a francia és angol katonai köröket is, ame
lyeknek szószólói (i t t : Eden, Duff Cooper és mások; ott: Buré, de Kerillis 
és mások) nem szünnek meg jajveszékelni. Miután az angol és francia dip
lomácia eredeti terve: (a spanyolországi „közép-megoldás"-angol és fran
cia osztozkodás alapján) az uj helyzetben már nem lehetséges, az uj cél 
az volna, hogy most már az olaszokkal és németekkel osztozkodjanak 
Francon és győzelmén olyképpen, hogy amig amazok viszik a katonai és 
politikai babért, ők gazdaságilag segitsék és tartsák fogva a győztest és 
ha ez megint nem elég a közvéleménynek, ez azzal vigasztalódhatik, hogy 
— más Francoról van szó, egy uj Franco tábornokról, aki hajlandó eddigi 
barátait félretéve Spanyolország függetlenségét biztositani, sőt, erre a 
célra Angliával szövtkezni. Franco „megnyerésében" és szépitésében az an
gol vezetőkörökkel vetekedik a francia diplomácia Léon Berard canossa-
járásával, amelynek során a félhivatalos és Franco-barát sajtó Franco és 
Jordana tábornokok magatartását dicséri, mialatt ezek a Franco-Hitler-
Mussolini találkozást készitik elő és a „Völkischer Beobachter" a készülő 
spanyol-olasz katonai szövetségről ad hirt. Nem hiába irja Buré, a spa
nyolországi kapituláció ellensége és a francia nagyvezérkarhoz közel álló 
jobboldali „L'Ordre"-ban Léon Berard burgosi utjával kapcsolatban: 
„Szomoruan mosolyogtam, amikor (Bérard urnak) legujabb jelentését ol
vastam: kijelenti, hogy nagyon meg van elégedve azzal az előzékenység
gel, amellyel Jordana tábornok fogadta. Talán attól tartott, hogy majd 
ugy fogadják, mint Schuschniggot Berchtesgadenben?" Közben Franco 
angol közvetitéssel (az angol ellenzék szerint angol hadihajó segítségével) 
megszállja Minorca szigetét, amely a Franciaország és Francia Marokkó kö
zötti ut sorompójává lehet az olaszok kezében és ugyanazon a napon, Ber
lin és Róma előzetes tudtával Japán megszállja Hainan szigetét... 



Szándékosan állitjuk az utóbbi eseményt ebbe a sorba, mert itt Ja
pán már nem mint „Ázsia purifikátora lép fel, hanem, mint a Berlin 
Róma—Tokió-háromszög tagja. A Hainan-sziget Kina délkeleti sarkával 
szemben, a japán Formosa-sziget folytatásaképpen ezzel félkört alkot és 
veszélyezteti Francia-Indochinát, Anglia utjait Hongkong és Ausztrália 
felé, valamint az U S A birtokában lévő Filippi-szigeteket — és semmilyen 
jelentősége sincs a japán-kinai háború szempontjából. Ebben az ügyben 
is, mint az európai hasonló esetekben Anglia és Franciaország a hangos 
tiltakozás és csendes türés politikáját folytatja és ha elmennek odáig, 
hogy Csang-Kai-Sek-nek pénzbeli támogatást nyujtanak, ezt részben az 
U S A nyomása alatt, részben pedig a kinai ellenállás megerősődésének ha
tása alatt teszik: Csang-Kai-Sek győzelme esetén nem akarnak hátrány
ban maradni az USA-val szemben. De ebben is oly óvatosak, oly óvatosan 
vigyáznak arra, nehogy Japánt nagyon megsértsék, hogy Hainan-szigeté-
nek megszállásával csaknem egyidejüleg Indokina francia kormányzója 
lezárja a kinai-indokinai határt... 

Folytatható-e sokáig ez a politika? Elérhetik-e Anglia és Franciaor
szág ezen az uton akár nagy áldozatok árán is, (de mindig a másik vagy 
harmadik fél kárán) — a céljukat: a valamennyire is tűrhető békét az el
fogadható háborúig! Véghezvihetik-e a második, a csendes és észrevétlen 
müncheni kapitulációt? Ezt a jövő, talán a közel jövő megmutatja. Nem
csak Angliától és Franciaországtól függ, talán egyáltalán nem. A „csen
des, lassú München"-t elég nagy mértékben akadályozzák a német és 
olasz támadók, akiknek nemcsak gyors, hanem hangos sikerek kellenek. 
E z t követeli, ezt sürgeti egész belső helyzetük, amelyet most már ők ma
guk is (Hitler például) „katasztrofálisnak" tüntetnek fel. Talán nem az
ért, hogy azonnal háborút kezdjen, ez igen veszélyes volna — de talán 
azért, hogy az elért eredményeknek hangos és látható nyomatékát adjon. 
Olaszország mindenesetre komoly katonai lépéseket tesz. Németország, 
amelynek „nincsenek területi követelásei Európában", biztos berlini saj-
tótudósitások szerint lázasan készül Közép- és Délkelet-Európa népeinek 
gazdasági leigázására, amidőn Magyarországtól máris követeli, a többiek
től követelni készül, hogy egész gazdasági szervezetüket a német hadicé
lok szempontjából épitsék át és addig is: adjanak olcsó kenyeret, hust, 
petróleumot, stb. Németországnak és vegyék meg tőle azt a drága 
„Schundwaret", amelyet ma már a gyarmatok is visszautasitanak. Ha ezt 
az „alkalmazást" (amely akár a „clearing" nevet viseli, akár más néven 
kerül forgalomba, a jó közgazdászok mindig csak csendes rablásnak tekin
tenek) a szóban forgó államok visszautasitják, mint azt hősiesen ellent
álló és a német ügynökséget tűzzel-vassal irtó államunk teszi, nem kell-e 
Hitlernek megint hangos és kézzelfogható eszközökhöz nyulni, hogy a 
másét megkapja és az angoloknak-franciáknak megint nyilt helyszinre 
repülésekkel szintvallani ? 

A lassu és csendes „békementés" számitásait zavarják a távolkeleti 
események is: a kinai ellentállás mind nagyobb sikere, Japán belső bom
lása, a japán hadseregben mind gyakrabban előforduló „defekciók", töme
ges harakirik és lázadások. Néhány hét óta elkészült és megnyilt az a 
burma-yunnani, több ezer kilométeres műut, amely Dél-Középkinát Tur-
kesztánnal, a Szovjetunióval és ezen keresztül Európával szárazföldi uton 
összeköti; Csang-Kai-Sek, aki eddig visszavonulásával és a defenziv el
lentállással huzta ki a háborút, offenzivát igér, csapatai több helyütt tá
madásba mentek át. A z u. n. „partizán" kinai szabadcsapatok tevékeny
sége mind láthatóbbá válik: mig ez eddig csak Peking közelében és Mand
zsuriában nőtt tul a rajtaütéses guerilla-harcokon, most a Iang-Cse folyó
nál Hankau-t veszélyeztetik és Shanghai-t megközelitik, míg az északi 



238 

Zse-Che tartományban a mandzsuriai szabadcsapatok vezére, Li-Du tá
bornok megalakitotta a „12-ik partizán hadsereget", Jan-Csen-Ju tábornok 
vezetése alatt, amelynek egyik feladata, hogy Korea területére terjessze 
ki a japán-ellenes harcot. 

(Spanyolországban sem egészen a nyugati diplomácia számitásai szerint 
mennek a dolgok. A spanyol köztársaság csendes eltemetését akadályoz
za, hogy ez erélyesen folytatja az ellenállást. Milyen kilátásokkal? A né
met katonai sajtó, amely szereti olvasóit tárgyilagosan informálni az el
lenfél erejét illetőleg és ma is, amikor sokan az orosz ellenség legyengü-
léséről és harcképtelenségéről beszélnek, állandóan ennek ujabb nagyará
nyú növekedéséről ir, Miaja-tábornok hadseregéről is azt a véleményt fejezi 
ki, hogy az még sokáig ellentállhat. Mintegy félmillió katonát kitevő, elég 
jól felszerelt és fedezett négy hadsereg áll a Negrin-kormány rendelkezé
sére; magát a fővárost a „központi hadsereg" védi, négy hadtest Aran-
jueztől Guadalajaráig; három teljes létszámú hadtestből áll a Levante-
hadsereg, amellyel a betonba épitett „Metallava-vonal"-on Valenciát és a 
tengerpartot védi a terrueli győző; a mintegy 900 kilométer hosszu ten
gerpartot védi Cartagena-i bázisától az. eddig még veretlen hadiflotta és 
a kikötésre alkalmas pontokon kiépitett parti erőditmények; a déli had
sereg két hadtestet, az estramadurai hadsereg négy hadtestet foglal ma
gában, amelyekkel együtt a Miaja hadsereg 13 hadtestet tesz ki, ezek
hez csatlakozik 3 manőver-hadtest, Miaja közvetlen rendelkezése alatt. 
Ami e jelentős hadsereg munició-ellátását illeti, az nem biztositható kül
földi források nélkül, oly mértékben, mint azt Franco teheti olasz segit
séggel, de nagy mértékben biztositható Madrid, Valencia, Albacete, C in -
dad Real, Alicante és Sagunto üzemeiből, amelyek teljesen hadianyag-
gyártásra épültek át, emellett a tenger-felől való hadianyagellátást is le
hetővé teszi bizonyos mértékben a hosszu tengerpart és nagy kikötők. Végül 
ami az élelmiszer-ellátást illeti, a mostani köztársaság tiz tartománya 
mintegy 10 milliónyi lakosával sokkal jobb helyzetben van, mint volt a 
köztársasági Katalonia és Barcelona, amennyiben elég termékeny területe
ket foglal magában ahhoz, hogy jelentékeny élelmiszer-behozatalra ne le
gyen utalva. Mindezen erőforrásokkal és a spanyolok ismert harci kitar
tásával — ha a szerencséjük is segiti — a spanyol köztársaságiak nyilván 
addig akarnák kihuzni, amig valamely lényegesebb esemény a nemzetkö
zi helyzetben változást idéz elő... (K.) 


