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ÁLLAM VÉDELEM ÉS PARTMOZGALOM

— A kommunista-párt eltiltása —

FSZÜLTEN FIGYELI a világ a horogkereszt uralmának gigászi küz-
delmét a marxizmus hadoszlopaival. Nem a szociáldemokraták és
kommunisták millióinak tömegerejében rejlik e küzdelem főnehézsége,

mert ezeknek a millióknak egészen bizonyosan csak igen kis része meggyőző-
déses szocialista és kommunista. A főnehézség azok szemében, akik a német-
országi viszonyokat e tekintetben csak némileg is ismerik, abban van, hogy
a bolsevista propaganda a közélet minden vonatkozásában, át meg átjárta
egész Németországot s a politikai, irodalmi, társadalmi mozgalmak száz
meg száz oldalán szüntelenül éreztetik hatásukat. Hitler hatalomra jutásáig
már-már úgy tetszett, hogy beállott a nagy, ősi germán műveltség fizetőképte-
lensége, mintha a társadalmi forradalom üvöltő tömegeinek felvonulásával
megtört és eltűnt volna a német nép elitje, vezető rétege, összpontosított
válság marta egyre a német életerőt. A tántorgás a vallásos eszmények tiszte-
letében, a zűrzavar az állam politikájában, a gazdasági nyomorúság, a csa-
ládi élet kötelékeinek széthullása mintha azt a kísértést idézte volna fel,
hogy az egész német nép a bolsevizmus fékvesztettségében tudatosan keresné
a megújhodást vagy a végső pusztulást. A leólmozott vasúti kocsik, amelyek
egykor Németországon keresztül Oroszország felé vitték Lenin és társai
személyében a társadalmi rothadás miazmáit, titokzatos módon visszatértek
a német földre s belőlük kilépett a Végzet...

Meg fogja-e találni Hitler kormányzata a német nép erkölcsi erejének
helyreállítására és a marxizmus legyűrésére a megfelelő eszközöket, ez a jövő
titka. Annyit azonban mindenkinek el kell róla ismernie, hogy programmjá-
nak lényege, a marxizmussal való irgalmatlan és végleges leszámolás töké-
letes államférfiúi gondolat. A marxizmusnak, mint tanításnak átka minden
gondolkodó ember előtt nyilvánvaló; az egyén felszabadításának hirdetésével
kezdődik ez a tanítás minden elnyomástól és a gyakorlatban az egyén teljes
megsemmisítésével végződik a kollektivitás vagy még pontosabban a kollektivi-
tás képviseletében parancsoló néhány zsarnok kegyetlen igájában. Igazi vesze-
delmessége mégis abban van, hogy a modem embert kitépték a keresztény
civilizáció realitásaiból: a földi boldogságot ígéri neki ez a tanítás minden
anyagi jóval, nem azt a boldogságot, amelyről a keresztény ige szól s amely a
lélek tisztaságában, a becsületes munka öntudatában, a nagy eszményekért
való önfeláldozó küzdelemben és az Istenben való hitben lelhető fel . . .

Ezért nehéz a küzdelem a német bolsevizmus és a német szocializmus
ellen. Már eddig is megszülettek oly közigazgatási rendszabályok, amelyek
a marxista pártok szabadságát lényegesen megnyirbálják. Ezek a közigazgatási
rendszabályok azonban kétségtelenül nem küszöbölnék ki a marxista vesze-
delmet, sőt szerintünk nem is tartoznak a kérdés lényegére. Ezért meg kell
vizsgálnunk a kérdést, mert sokak előtt nem világos s tulajdonképpen igazi
nyugvóponton, különösen a kommunista pártmozgalom szabadságának jogi
és politikai megítélése szempontjából, seholsem áll.

Magyarországon tudvalevőleg a kommunista pártot nem ismeri el a
magyar közigazgatási jog politikai pártnak, tehát tőle a politikai pártmoz-
galom szabadságát mereven megtagadja. Ez a jogi helyzet nálunk igazi
jogászi következetességre valló módon nem is a közigazgatási hatóságok jogi
felfogásán alapszik, hanem a büntető kódex rendelkezésein. Az 1921: III.
t.-c. ugyanis, bár némileg fonák óvatossággal nem nevezi nevén a kommu-
nista pártot, súlyos büntetéssel sújt minden kommunista pártmozgalmat,
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ilyenre való előkészületet és buzdítást, sőt büntető szankcióval minden
állampolgárra feljelentő kötelezettséget is ró.

Magyarországnak-ez az állásfoglalása a bolsevista rémuralom keserves
és gyászos tanulságai után érthető volt; mégis akadtak a törvény meghoza-
talakor, akik ezt a jogi álláspontot és nagyfontosságú államvédelmi rendsza-
bályt nem helyeselték, sőt mi több, ilyenek ma is vannak, akikai természete-
sen nem a bolsevistákat és szegődöttjeiket vagy szövetségeseiket értjük.
Ezek jóhiszeműen külföldi példákra hivatkoztak és az antidemokratikusság
vádjától tartottak és egyúttal azt a gyakorlati célt vallották, hogy a nyílt párt-
mozgalom bármikor ellenőrizhető, míg a föld alá kényszerült párt össze-
esküvéssé válván, veszedelmessége meghatványozódik.

Vizsgáljuk meg ezt az érvelést. A magyar közigazgatási jog szarint
a politikai pártok nem esnek azok alá a korlátozások alá, amelyeknek az egye-
sületek vannak alávetve. Politikai párt országos szervezése kormányhatósági
engedélyhez kötve nincsen. Párthelyiségek létesülhetnek politikai össze-
jövetelek, tanácskozások céljaira. A párt azonban nem szedhet tagjaitól
tagsági díjat, ilymódon tehát nem gyűjthet pártvagyont. Ha pártklubot, párt-
kört akarnak alakítani, ahol a tagok politikai eszmecsere mellett szórakozhat-
nak is, a pártkor alapszabályait kormányhatósági láttamozás végett be kell
mutatnjok. Az a körülmény, hogy a politikai párt működése nem szorítható
azok közé a hatóságok közé, amelyek az egyesületekre vonatkoznak, nem
érinti a belügyminiszternek ama föfdügyeleti jogkörét, hogy megtilthatja
valamely politikai párt működését.

Képzeljük már most el Magyarországon ilyen jogi helyzet mellett a
kommunista párt működését. A trianoni békeparancs lefegyverezte Magyar-
ország fegyveres ereje annyira igénybe lenne véve ennek a pártmozgalomnak
ellenőrzésével, hogy egyéb feladatainak ellátásában a legkomolyabban lenne
hátráltatva. Végehossza nem lenne a jogi vitáknak és panaszoknak a kommu-
nista párt részéről, amely a hatósági szömytettek meséivel árasztaná el a vilá-
got s a törvényesség megtépett palástját mutogatná mindenütt, mint eszméi-
nek üldözött vértanúja. A kommunizmus propagatív ereje ezzel a legalitással
megsokszorozódnék, különösen, ha arra az adatra gondolunk, hogy a III. In-
ternationale 1922—1925-ben 5 millió dollárt költött el a Balkánon a bolseviz-
mus propagandájára. Nem is kell szólnunk ezek után arról, hogy a kommu-
nista pártmozgalom szabadságának törvényes biztosítása nemcsak állam-
védelmi szempontból lenne a nemzeti öngyilkossággal határos cselekedet,
hanem egyenes meggyalázása lenne a bolsevista rémuralomban meggyilkolt
mintegy 600 magyar vértanúnk dicsőséges emlékeinek. Mindezeken felül
a kommunista pártmozgalom törvényesítése arculcsapása magának a törvény-
nek, a jognak és erkölcsnek is. Mi a politikai párt? Oly egyének csoportosu-
lása, akik egyforma nézeteket vallanak az állami élet gyakorlatai irányítása
és vezetése tekintetében. Ebből a meghatározásból önként következik, hogy
semmiféle párt sem tűzhet ki államellenes vagy a közerkölcsiséget sértő célo-
kat. A pártnak el kell fogadnia az állam jogi rendjének kereteit s nem szabad
szembeszállnia az állam törvényei és jogi szokásai által szentesített erkölcsi
közfelfogással, mert az állami rend lényege ellen törő vagy erkölcstelen célo-
kat kitűző alakulat nem politikai párt, hanem összeesküvők, felforgatók, láza-
dók és merénylők szövetkezése. Már pedig a kommunista párt nemcsak a
társadalmi osztályok egymásra uszítását hirdeti, hanem egyenesen a polgár-
háborút készíti elő és az egész keresztény civilizáció nyomtalan megsemmisí-
tését vallja nyíltan és vakmerőén programmjául.

A kommunista párt legalizálása tehát tagadása az erkölcsi és jogi eszmé-
nek, könnyelmű és ostoba játék a tűzzel. Ezt a játékot csak nagy és hatalmas
államok engedhetik meg maguknak fényűzésből, vagy politikai opportunitás-
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ból, hogy demokratikus felfogásukkal kérkedve a politikai szabadság merész
bajvívóiként követelhessenek maguknak tiszteletet. A nagy nyugati államok-
ban az ilymódon előálló veszedelem nem is látszhatott olyan fenyegetőnek,
hiszen a hatalmas rendőrségi és sorhadi szervezet, a széleskörű társadalmi
szervezettség és polgári öntudat, valamint az általános műveltségi fok elég
biztosítékot nyújthatott a legvéresebb szájú bolsevista izgatás és minden
rendzavaró megmozdulás ellen. Anglia híres volt arról, hogy mindenféle
szélső eszme hirdetésének szabad teret engedett. Könnyen tehette; világ-
bíró hatalma tudatában mosolyogva nézett a képtelenebbnél képtelenebb,
bolondabbnál bolondabb politikai és vallási felforgatók erőlködéseire és
űzelmeire.

Ámde a felbecsülhetetlen anyagi kárt okozó, bolsevista befolyással meg-
szervezett általános sztrájk óta Anglia is, a tavaly novemberben lezajlott genfi
lázadás óta pedig a világ legdemokratikusabb és legjobban kormányzott
állama, Svájc is, közeledik a magyar állásponthoz. Franciaországban is nagy-
arányú társadalmi mozgalom keletkezett arra a leleplezésre, hogy Párizs
környékén 12.000 kommunista van katonailag megszervezve. Goethe bűvész-
inasának örökké alkalomszerű története ismétlődik meg ezekben az államok-
ban s előbb vagy utóbb felvetődik ezekben az államokban az a probléma,
amelyet most Hitler akar megoldani Németországban: a nemzeti élet vagy
halál problémája ez.

Az elmondottakból most már megérthető, mennyire nem hozna gyökeres
megoldást ily körülmények közt a kommunista párt betiltása. A betiltás idő-
pontjától kezdve a párt hívei a többi baloldali pártokban helyezkednének el
s folytatnák a lakosság szellemi és lelki megfertőzését ugyanott, ahol elhagy-
ták, idővel pedig az államvédelem feladata a velük való elbánásban még
inkább bonyolulttá válnék. A probléma végső elemzésében két tényezőn
sarkallik: a vezetők könyörtelen megbénításában és oly társadalmi reformok-
ban, amelyek enyhítik az osztályellentéteket és az általános elégedetlenséget.
Ehhez a két tényezőhöz járul a keresztény civilizáció alapgondolatának érvé-
nyesítése, mint az érintett társadalmi reformok ihletője. Ezt az alapgondolatot
társadalmi vonatkozásban pedig abban látjuk, gondolva a szegénység és gaz-
dagság örök ellentétére, hogy a tulajdonjog ne a rideg római jogi tartalom
szerint igazodjék, ne legyen merev i u s u t e n d i  e t a b u t e n d i ,  hanem
elvi sérthetetlenségének teljes megóvása mellett töltessék meg a ius di-
s t r i b u e n d i  fogalmával is a felebaráti szeretet örök parancsa alapján.

Mindazonáltal Németország belső rendjének biztonsága, valamint a
nemzetközi jog szempontjából nagyjelentőségű tény lenne a kommunista
párt működésének egyenes megtiltása. Németország ezzel belépne azoknak
az államoknak sorába, amelyek a bolsevizmust nem tekintvén politikumnak,
nem adják meg neki ezt az érthetetlen erkölcsi díszt. Nagy lépés lenne ez a
világ közvéleménye előtt a nagy francia forradalom óta meggyöngült állam-
védelmi gondolat megerősödése és a politikai bűnözésnek elkeresztelt állam-
felforgatás hathatósabb üldözése felé a nemzetközi szolidaritás alapján.
A bolsevista világforradalom veszedelme előtt így talán lassan megvalósul-
hatna a művelt emberiség egységes arcvonala, amely épp úgy, mint a régi
korban, nem venné az állami és társadalmi lét alapintézményei ellen törő
bűntevőt a bűnrészesség határán levő pártfogásba, hanem félredobva a
politikai bűncselekménynek az európai jogrendszerekbe belopózott orv
fogalmát, nem pusztán az ú. n. közönséges bűntetteseket tekintené a nemzet-
közi szolidaritás alapján üldözendőknek, hanem főleg és elsősorban azokat,
akik az emberiség megrontására politikai doktrínák hazug mezében vonulnak
fel, hol a társadalom alapjai alá titkon elhelyezett aknákkal, hol a legvadabb
erőszak, a rablás, gyilkolás és gyújtogatás borzalmas eszközeivel. Szégyen
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a keresztény civilizációra, szégyen a jog, igazság és erkölcs eszméjére, hogy
ma, a III. Internationale 13-ik évében a bolsevista felforgatót még politikai
bűntevőknek tekinti a nemzetközi jog, akinek „politikai menedékre“ van
igényük az őt üldöző államhatalommal szemben az idegen állam területén.

Reméljük, hogy a német leszámolás nagy történelmi folyamata hozzá
fog járulni e hazug és erkölcstelen helyzet megszüntetéséhez mielőbb.

MISKOLCZY ÁGOST

KÜLPOLITIKAI SZEMLE
Hitler kormányrajutása — MacDonald utazásai, Mussolini négyhatalmi terve —

A revíziókérdés újabb fejleményei, a német-zsidó kérdés nemzetközi hatása, az
Anschluss a római tárgyalásokban — Roosevelt pénzügyi diktatúrája, washingtoni

nemzetközi tárgy aláások — Japán győzelme a Népszövetségen és a fehér fajon
AKI A MAI VILÁGPOLITIKAI vagy világgazdasági helyzetben meg

tudná, vagy meg merné mondani, hogy merre haladunk: a káoszból
ki, vagy pedig nagyobb káosz felé, ha még oly zseniális jós lenne is,
bármit mondana, nem találna hitelre. Hiszen csak ami a politikai helyzetet
illeti, az utolsó három hónap alatt kétszer fordult meg tengelye körül, teljes
száznyolcvanfokos szögben. Az év elejének meglepő nyugalmát nehány
hétre rá a legnagyobb izgalom váltotta föl, amely azóta március közepe
táján a háborús izgatottság és félelem paroxizmusát váltotta ki szinte kivétel
nélkül Európa minden államában. Teljesen leegyszerűsítve, két esemény vál-
totta ki ez izgalmat és nyugtalanságot február végén és március elején: az
egyik a kisantant-paktum megkötése, amelynek ügyetlen offenzív jellege nyil-
vánvaló volt, a másik pedig a Reichstag épületének felgyujtása, amely hir-
telen megvilágította a németországi helyzet veszélyeit. Es ha az időközben
helyreállott nyugalom okait vizsgáljuk ugyanazzal a leegyszerűsített eljá-
rással, két okra vezethetjük vissza a hullámok lecsillapodását: az egyik
MacDonald genfi és római útja, a másik pedig az az erős nemzetközi vissza-
hatás, amit a németországi zsidóüldözés elsősorban az angolszász államok-
ban, azaz Angliában és az Egyesült Államokban szült.

A birodalmi gyűlés épületének felgyújtásáról a hivatalos verzió mellett
még más történetek is keringtek. Bárki volt is azonban a gyújtogató, —
nincs komoly ok rá, hogy ne lássunk e merényletben kommunista terrorista
cselekményt — kétségtelen, hogy az eredmény a nemzeti szocialisták ügyét
szolgálta. A Goering-Hitler kormány habozás nélkül meg is ragadta az
alkalmat, amit ez a cselekedet nyújtott; gyors rendelkezésekkel már a
merényletet követő nap letartóztattak 130 kommunistát, köztük a Reichstag
kommunista pártjának vezéreit és tagjai egy részét s az egész birodalom
területén a legszigorúbb rendszabályokat léptették életbe a kommunisták
ellen. Az mindig kétségtelennek látszott, hogy a március 5-1 választások
a nemzeti szocialista-német nemzeti koalíciónak többséget hoznak, a február
27-i Reichstagégés azonban az eredményt lényegesen megjavította. Egy-
részt megmozdította a burzsoázia apathikus elemeit, akik rendszerint távol
maradnak a választástól. A választáson résztvevők száma több mint négy
millióval emelkedett; ez a többlet nyilvánvalóan teljes egészében a nemzeti
szocialista párt javára szavazott. A kommunisták több mint 1,100.000 szava-
zatot veszítettek: általában feltehető, hogy ezek egy része nácira szavazott,
többsége azonban nem mert szavazni. így sikerült a nemzeti szocialisták-
nak szavazataik számát a novemberi 117 millióról 5.6 millióval 173 millióra
emelni. Már a választás nyers eredménye több mint 20 millió szavazattal
és 340 mandátummal abszolút többséget biztosított az ú. n. nemzeti és
antimarxista koalíciónak a 647 mandátumot számláló Reichstagban. A kor-
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mány a Reichstagégésre hivatkozva, ezt az eredményt még meg is javította
azáltal, hogy a kommunista képviselőket nem hívták meg a parlament meg-
nyitására (eltekintve attól, hogy legnagyobb részük ma is börtönben ül),
s így a Reichstagot kommunistamentessé tették és ezzel az egészséges és nép-
szerű intézkedéssel a nemzeti szocialisták önmaguknak egyedül is bizto-
sították az abszolút többséget. Ezzel és az eredmény ilyen leszögezésével a
Goering-csoport, amely, nézetem szerint, a nemzeti szocialista párton
belül az effektiv hatalom birtokosa, tulajdonképpen leleplezte belpolitikájá-
nak nem nagyon gondosan titkolt célját is, a koalíció másik két pártjának,
a német-nemzetieknek és az acélsisaknak fokozatos kiküszöbölését a kor-
mányból és a hatalomból, ezzel mintegy már előre jelezve, hogy nélkülük
is tud boldogulni.

Míg a birodalmon belül a nemzeti szocializmus megerősödése kétség-
telen és határozott megnyugvást hozott, a polgári rendben is azt a hitet kel-
tette, hogy nyugodt, megbízható, hosszú tartamra berendezkedő és nem-
zeti érzésű kormányzás napjai következnek, addig ugyanezek a körülmé-
nyek a nemzetközi politikára a lehető legnyugtalanítóbban hatottak. Bár
általános a vélemény, hogy Hitler kancellár, eltekintve attól a
titokzatos, mágneses erőtől, amely a tömegekre gyakorolt hatását magya-
rázza, tulajdonképpen komoly, meggondolt és lelkiismeretes férfiú, a nyugati
államokban a birodalom külpolitikájának alakulását mégis növekvő nyug-
talansággal, sőt helyenként bizalmatlansággal kísérték. Nem lehetett és
talán ma sem lehet tudni, milyen mértékben tartja a kancellár az effektiv
hatalmat a párton belül kezében, nem kerülnek-e fölébe olyan befolyások,
amelyek egyrészt nagyon elmerevítenék a birodalom külpolitikai akcióját,
másrészt kalandokba kergethetik. Mind Londonban, mind Párizsban, de
talán nem tévedek, ha azt állítom — bár erről közvetlen tapasztalatom
nincs —: Rómában is, aggodalommal nézték a németországi helyzetnek ezt
a fejlődését, mely azzal a veszéllyel járhat, hogy egy szép napon Európa egy
újabb konfliktus kellős közepén találja magát, szinte anélkül, hogy bármely
államnak kormányon levő férfiai ezt óhajtanák vagy keresnék. Azzal nem
volt senki sem egészen tisztában, hogy honnan jöhetne a háborús veszély,
de a leszerelési konferencia genfi tanácskozásai, amelyeken a német delegátus
fellépése mind önérzetesebb lett, megjelenítették azt a veszélyt, amely bekö-
vetkeznék, ha a leszerelési konferencia teljesen eredménytelenül érne véget
anélkül, hogy a békét más módon, más eszközökkel legalább is egy időre
biztosítani lehetne. Különösen Angliában, amelynek gazdasági helyzete
javult és politikai ereje rendkívül módon megnőtt, meg vannak arról
győződve, hogy ha őket nem fogja is egy európai háború érinteni, egy
kontinentális hadjárat az európai civilizáció halálát jelentené. Ebből az
elgondolásból és abból az érzésből, hogy Anglia az egyetlen hatalom, amely
nincs közvetlenül érdekelve az európai viszályokban, keletkezett MacDonald
genfi és római utazása.

Különösen a francia nacionalisták részesítették erős kritikában Ramsay
MacDonald egészen hirtelen elhatározott és tulajdonképpen át nem gondolt-
nak látszó intervenciós utazásait, amelyeken mint békeapostol jelent meg.
Nem tagadták, hogy jóakarat vezeti a brit miniszterelnököt, de miszticiz-
musra hajló természetével magyarázták fellépését, azt állítva, hogy ezzel
több bajt okoz, mint hasznot. Bármi lett légyen is Nagy-Britannia skót
presbiteriánus miniszterelnökének elgondolása és legutóbbi akcióinak indí-
téka, kétségtelen, hogy az eredmény az ő fellépését igazolja. Amióta ő
Genfet és Rómát megjárta, Genfben a leszerelési vita mindenesetre új
tápanyagot kapott a kétségtelenül nagyon érdekes, komoly tartalmú és
kiegyensúlyozott angol leszerelési tervben, a háborús izgalom pedig meg-
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szűnt azon a napon, amelyen veszedelmesebb témák helyett a Mussolini-féle
négyhatalmi terv került a nemzetközi viták középpontjába. Bármennyire
meg voltam és meg vagyok is személyesen győződve arról, hogy komoly
háborús veszély nem forgott fenn, mégis azt hiszem, minden objektív szem-
lélőnek el kell ismernie, hogy diplomáciai és államférfiül sikernek ez az ered-
mény nem lekicsinylendő.

Az olasz kormány feje 1932 októberi turini beszédéből vetette föl
először azt a gondolatot, hogy a centrifugális helyi érdekeket szolgáló, a
nagy együttműködést obstruáló kicsiny erők ellensúlyozására a négy európai
nagyhatalom — Nagy-Britannia, Franciaország, Németország és Olasz-
ország — szorosabb együttműködést létesítsen és igyekezzék minden nem
szigorúan helyi jelentőségű kérdésben megtalálni a megoldást s ennek
elfogadására rábírni a széthúzó erőket képviselő kisebb hatalmakat. Elvi
és elméleti alapja a Duce tervének az az elgondolás, amely belső politikáját
is áthatja: egyesítés, céltudatos erőösszefogás — fascio —, ott, ahol különben
a partikuláris érdekek összeütközése csak káoszhoz vezethet. Ennek az
elgondolásának logikus kifejlése volt tehát, hogy a lehetőségekhez hozzá-
idomítva, a felesleges ellenállások kiküszöbölésével egy leegyszerűsített
egységes akarat kialakulását akarja elérni a nemzetközi életből is. Mussolini
nézete szerint ugyanis a négy nagyhatalom a különböző európai érdek-
szférákat többé-kevésbbé teljesen képviseli és ha valamilyen kérdésben ez a
négy hatalom megegyezik, akkor az (tegyük hozzá: többé-kevésbbé) meg
kell hogy feleljen az összes elképzelhető kishatalmi érdekeknek, azaz ezek
is valamilyen kielégülést kell hogy találjanak abban a megoldásban, amit
olaszok, franciák, angolok és németek közösen javasolnának. Hiszen, meg-
győződésem szerint, nem valószínű, hogy a nagy olasz államférfi elgondolá-
sában, amelynek alapelvét az angol demokrácia képviselői, MacDonald és
Sir John Simon, magukévá tettek, egyszerű diktátumra gondolna, amelyet
az említett kishalaknak ellenvetés nélkül kénytelenek lennének elfogadni.
Amennyire az eddigi kommentárokból kiviláglik, a nagyhatalmak előkészítő
megbeszélései és megállapodásai irányt jeleznének és keretet adnának és
Róma, Párizs, London és Berlin kifejezett akaratával biztosítanák nemcsak
a megoldást, hanem csekély módosításoknak alávethető megoldással az
európai békét, amelyet Mussolini szerint nem a nagyhatalmak közötti ver-
sengés, hanem egyes kis hatalmak hagyományos nyugtalansága, kaland-
vágya vagy zsákmányoló és dominációs hajlama veszélyeztet. MacDonald
római utazását ezenkívül még szükségessé tette az a tény, hogy a nemzeti
szocializmus uralomrajutása, a fasiszmussal rokon elvi kapcsolatai követ-
keztében, Berlint közel hozta Rómához és joggal kelthette azt a benyomást,
hogy Mussolininak befolyása lesz Berlinre. Minthogy így az európai helyzet
súlypontja nyilvánvalóan átment Rómába, logikus és helyes volt, hogy ha
valaki az európai békét akarta biztosítani, ott kezdte meg akcióját, ahol
tudta, hogy nemcsak megértésre talál, hanem ahol hatékony eszközökkel is
rendelkeznek. Bármennyire támadták és kritizálták is a Mussolini-tervet
Párizsban, egészen biztos, hogy a terv felmerülése és a MacDonald—Musso-
lini-féle tárgyalások egész menete nagyon megnyugtatóan hatott Párizsban.
Lehet, hogy érdekelt kishatalmi befolyás alatt a párizsi politikai közvéle-
mény — ha talán a hivatalos körök nem is — félrevezetve és inkább tudat-
lanságból abban a tévhitben élt, hogy Olaszország háborút akar. A négy-
hatalmi terv és az ennek kapcsán egészen intimmé váló angol-olasz viszony
nyíltsága, ha talán féltékennyé tette is a franciákat, eklatáns bizonyítékul
szolgál számukra is arra nézve, hogy Mussolini politikai koncepciójának
békés voltához, józanságához és realitásához kétség nem férhet. Ez a tény
egymagában enyhítette a feszültséget és lehetővé tette azt, hogy az energiákat
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ne háborús készülődésre, vagy a háborútól való félelemre pazarolják, hanem
arra, hogy megkíséreljék a négyhatalmi tervet megbuktatni.

Mint ahogy a találkozásról kiadott római kommüniké megállapította,
a négy nagyhatalom együttműködésének célja, hogy a Kellogg-paktum szel-
lemében Európának és a világnak hosszú békeperiódust biztosítson. A béke
biztosításának egyik eszköze pedig — ebben megegyezett mindkét miniszter-
elnök — a békeszerződések revíziója és a leszerelés. Már januári szemlénk-
ben rámutattam arra, hogy a leszerelési konferencia kikerülhetetlenül el fog
vezetni a revízió kérdésének felvetéséhez, ha nem fogja is még a megoldást
megtalálni. Az 1932 december 11-i genfi öthatalmi deklaráció a leszerelési
egyenjogúságról megnyitotta az utat ebben az irányban, úgyhogy senkit
sem érhetett meglepetésként nemcsak Mussolini, hanem a brit kormány
fellépése sem a revízió érdekében. A nemzeti szocialisták hatalomrajutása ezt a
processzust csak annyiban gyorsította meg, amennyiben kalandokra képe-
seknek tekintették őket, tehát Londonban és Párizsban a már fentebb jel-
zett logikai folyamat diplomáciai elhatározásokhoz és tettekhez vezetett.
Hiszen ellenkezőleg — és ha valakinek még kétsége lehetett efelől, akkor
ezt a brit alsóház április 13-i ülése alaposan eloszlathatta — a hitlerizmus
mint fenyegető veszély kitűnő taktikai eszköz volt olyan államférfiak, mint
Stresemann és Brüning kezében, még Papén is tudott vele bánni, ellenben
a hatalomra jutott türelmetlen, kissé tagadhatatlanul nyers és eszközeiben
talán nem mindig szerencsés nemzeti szocializmus akadályozza, sőt esetleg
évekre visszavetette a március 19-én Rómában győzelmesen és jobb jövőt
ígérőén felvetett revíziós gondolatnak gyakorlati megvalósulását legalább is
a versaillesi szerződésre vonatkozólag.

Ami magának a paktumnak megvalósulását illeti, a francia ellenmemoran-
dum benyomásom szerint egymagában egyáltalában nem tenné lehetetlenné,
hogy a négyhatalmi megbeszélések terve gyakorlati megvalósulás stádiumába
lépjen, hacsak az a nagyon élesen németellenes hangulat, amelyről az angol
alsóház már említett vitája tett beszédes tanúságot, nem akadályozza meg
gyakorlatilag azt, hogy a négy nagyhatalom vezető államférfiai hamarosan
egy kerek asztal körül találkozzanak. Mussolini politikai-taktikai céljainak
jórészét elérte tervével és annak hatásával: bebizonyította békés szán-
dékait és ezáltal ő volt az, aki Neptunként lecsillapította a tornyosuló hullá-
mokat, s helyreállította a hagyományos, intim jó viszonyt London és Róma
között. Róma ezek után mindenképpen számíthat az angol kabinet és köz-
vélemény támogatására. Tehát egy másutt kirobbanó kalandos akció eseté-
ben mint békéltető nagyhatalom vehet részt a konfliktus elintézésében
Nagy-Britanniával együtt, anélkül hogy a közvetlen beavatkozás kényszerű-
ségének tenné ki magát. Legnagyobb eredménye pedig az, hogy a római
napok — azóta Goering, Papén és Dollfuss látogatása .— mindenki számára
érzékelhetően jelzik azt a nagyhatalmi pozíciót, azt a döntő súlyú pozíciót,
amelyet erejénél és politikájának vezetésénél fogva a fasiszta Olaszország
a világpolitikában elfoglal.

AMI A REVÍZIÓT ILLETI, bár, mint említettem, a gyakorlati megvalósu-
lás lehetősége (ezzel ugyan a közeljövőre a politikai lehetőségeket józanul mér-
legelő ember úgy sem számított) ismét eltávolodott, mégis maga a gondo-
lat óriási utat tett meg az utolsó hat év alatt. Ma már a francia közvélemény
minden számottevő rétegét áthatja az a meggyőződés — ezt a legkülönbözőbb
nemzetiségű és pártállású szemlélők vizsgálata alapján merem állítani—,
hogy a békeszerződések rosszak és meg kell őket változtatni. Csak a „mikor“
és a „hogyan“ kérdése vár megoldásra és a franciák éppen ebben az irány-
ban hivatkoznak arra, hogy nem kényszeríthetik rá akaratukat szövetsége-
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seikre, akik pedig ma még nyilván nem értek meg arra, hogy presztízsüket
és szuverenitásuk egy részét abszolút kényszer nélkül feladják. Az a józan
önmérséklés, amivel a hivatalos Magyarország a békeszerződés aláírása óta
egészen a legutolsó hetekben elhangzott kormánynyilatkozatokig a revízió
problémáját kezelte és lankadatlanul kizárólag a békés megoldás lehetőségét
és szükségét hangsúlyozta, sehol sem tévesztette el hatását, hanem rokon.
szenvet biztosított az ország számára mindenütt. Az, hogy a magyar határok
barbár módra vannak megvonva, hogy a középeurópai gazdasági káosz
egyik oka éppen Magyarország szétdaraboltsága és ezáltal a gazdasági együtt-
működés lehetetlensége a Duna-medencében, olyai^közhely, amelyet a poli-
tikával foglalkozó minden olasz, angolt sőt francia is ismer és elismer. Leg-
feljebb a franciák között vannak olyanok, akiknek egyéni érdeke is azt kívánja,
hogy ezt tagadásba vegyék. Franciaország tehát ma — nézetem szerint
ma a Hitler-diktatúra hatása alatt inkább mint valaha — belátja, hogy a
Duna-medence helyzetének kulcsa a legyengült Magyarország kezében van.
Magyarországot lehet esetleg jobban tönkretenni, de politikai és érzelmi
igényei kielégítése nélkül Franciaország szövetségesei — bármilyen erősek
legyenek is látszatra — sem gazdasági föllendülésre, sem politikai nyuga-
lomra és biztonságra nem számíthatnak. Franciaország feladata lehet tehát
a következő évek során az, hogy meggyőzze szövetségeseit — minthogy
rákényszeríteni nyilván nem akarja és nem is akarhatja — arról, hogy Magyar-
országnak adott területi koncessziók nemcsak általában Európa és a béke
érdekében, hanem az ő saját helyesen felfogott érdekükben állanak és hogy
mentői később határozzák el magukat ezekre a koncessziókra, annál többe
kerülhet nekik a megegyezés.

Érdekes jelensége az európai politikának és bizonyítéka a nehezen
felmérhető imponderabiliák döntő hatásának a politikában az a tény, hogy
míg a Versailles! szerződés revíziójának gondolatát a német belpolitika
alakulása, a germán dominációs gondolat fejlődése és a fajteória kíméletlenül
következetes alkalmazása esetleg évekre visszavetette (legalább is nagy
ügyességű munkára lesz szükség, hogy ismét odajusson, ahol március 18-án,
vagy akárcsak a múlt év decemberében volt), addig az európai helyzet meg-
nyugtatására a németországi zsidóüldözés igen jótékony hatást gyakorolt.
Ugyanis azáltal, hogy Németország ellen hangolta az angol és az amerikai
közvéleményt, részben az igen befolyásos zsidó propaganda hatása alatt,
részben az angolszász politika természetes hagyományai és doktdnér állás-
foglalása következtében — megnyugtatta a franciákat, mert érezték, hogy
most nem ők vannak izolálva, hanem ismét a németek és talán pro feltúró
is azt a meggyőződést keltette bennük, hogy a nagy expanzív erejű és kiváló
tehetségű, sok tekintetben bámulatraméltó német nép mindig el fogja
követni azt a lélektani hibát, amellyel nem ellenfelei helyzetét rontja meg,
hanem a saját magáét. Ez akkor, amikor Franciaország a gyorsan szaporodó
németséggel szemben félti jövő helyzetét, habár csak lélektanilag, de nem
lebecsülendő megnyugvást jelent.

Olaszország politikáját Németországgal szemben elég elhatá-
rozóan befolyásolja Ausztria jövőjének és az Anschlussnak kér-
dése. A birodalmi kormány két legjelentékenyebb és részben leg-
befolyásosabb tagját, Goeringet, az időközben Hitler kancellár, porosz-
országi helytartó által kinevezett porosz miniszterelnököt és Papen alkancel-
lárt, a nemzeti szocialista — német nemzeti koalíció jóhiszemű létrehozóját
küldte ki Rómába, hogy Mussolinival a német politika, különösen a kül-
politika alapvető kérdéseiről tárgyaljon. Papennek mint katholikusnak és
renegát centrumpártinak ezenkívül még az volt a feladata, hogy a Szent-
székkel a nemzeti szocialistáknak a katholicizmushoz való viszonyáról és
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egy új konkordátumról tárgyaljon. Hogy mit mondott Mussolini a biro-
dalmi minisztereknek akár általában a német külpolitikáról, akár a biro-
dalom újjászervezésének kérdéséről, ha erről megkérdezték, akár belpoli-
tikai metódusaikról, amennyiben erről nyilatkozott, és különösen az Anschluss-
ról, azt nyilván nem tudhatjuk. Biztos azonban, hogy Dollfuss osztrák
kancellár — aki tudvalévőén nem híve az Anschlussnak — éppen a biro-
dalmi miniszterek római időzésével egyidejűleg hirtelen meghívást kapott
a szent városba, a jelek szerint a fasiszta kormány fejétől, bár az osztrák
kommüniké a szent évről és a pápánál teendő tisztelgő látogatásról beszélt.
Egyes lapok szerint Mussolini állítólag félreérthetetlenül közölte volna a
birodalmat oly sikeresen egységesítő német miniszterekkel, hogy az
Anschlusst, ha kell, fegyveres erővel is megakadályozza. Nem tudom meg-
ítélni, vájjon tényleg megtörtént-e ez az éles kijelentés, biztos azonban,
hogy a fasiszta kormány feje az osztrák szövetségi kancellár tiszteletére
adott ebéden hangsúlyozottan az osztrák köztársaság „jövőjére“ ürítette
poharát. Az sem szenved kétséget, hogy Olaszország számára Ausztria
különállása életbevágó fontosságú és a Német birodalom elhelyezkedése a
Trieszt felé vezető vasútvonalakon Olaszország exisztenciális érdekeit fenye-
getné. Azt is nehéz lenne kétségbevonni, hogy a ma még önálló Ausztriá-
ban a Német birodalmon belül dekrétummal végrehajtott rendkívül érdekes,
különben hasznosnak látszó és korszakalkotó egységesítés, amelyet talán
kissé erőszakosan is vittek keresztül, nem törődve az eddig nagymértékű
parlamentáris és közigazgatási autonómiát élvező országok akaratával, nem
igen keltett nagy lelkesedést Ausztriában az Anschluss siettetésére. Az
osztrák szövetségi köztársaság lakosságának többsége, keresztényszocialisták,
Heimwehrek és a legújabb birodalmi események óta a szociáldemokraták,
ugyanis pillanatnyilag nem igen vágynak porosz uralom alá kerülni. Hogy
ez a helyzet hamarosan meg fog-e változni akár az osztrák nép hajlamainak
megváltoztatása, akár esetleg a külpolitikai helyzet átalakulásával, arranézve ma
semmiféle prognózist nem lehet felállítani; viszont azt is meg kell állapítani,
hogy nem lesz könnyű megtalálni a sok rossz közül a legkevésbbé kedvezőt-
len megoldást Ausztria boldogulásának és továbbélésének biztosítására.

Mialatt Európában új diktatúrák keletkeztek és nemzetközi diktatúrá-
ról is beszélnek, addig, habár nem váratlanul — tengerentúl is diktatúra
keletkezett Franklin D. Roosevelt trónraléptével a demokrácia nagy hazájá-
ban. És ha amerikai diktatúráról beszélünk, az nemcsak tréfa, hanem pozitív
valóság, amelyet a kongresszus által nehány nap alatt megszavazott és az
elnöknek quasi pénzügyi teljhatalmat nyújtó törvény bizonyít. Sőt még
jobban bizonyítja az a tény, hogy az elnök az amerikai bankkrízis legkritiku-
sabb napjaiban, amidőn már Illinois és New-York államok bankjai is bezár-
tak — egyszerű proklamációval magához ragadta ezt a hatalmat, biztos
lévén felőle, hogy a kongresszus nem meri megtagadni a hozzájárulást.
Gyors intézkedéseivel a bankoknak moratóriumot biztosított, csak azoknak
a bankoknak a megnyitását engedélyezte, amelyek pozíciója teljesen biztos,
a többiekét csak abban az arányban, amelyben az állami ellenőrzés meg-
nyugtató eredménnyel járt; az arany halmozását szigorú szankciókkal meg-
tiltotta stb., megnyugtatta a közvéleményt és megakadályozta, hogy a vál-
ság — a dollár válsága — hirtelen terjedjen és katasztrofális méreteket öltsön.
Amidőn aztán utóbb megfontolt szándékkal áttért az inflációra és elhagyta
az aranyalapot, felmerül a kettős kérdés, miért kellett hát egy hónappal
előbb megmenteni a dollárt és mi lesz a sötétbeugrás következménye.

Amilyen energiával és kezdeményezési kedvvel látott Roosevelt a belső
gazdasági probléma tisztázásához, olyan gyorsan tette meg lépéseit az Ame-
rikát érdeklő nagy világpolitikai problémák és elsősorban a háborús állam-
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közi adósságok kérdésének megfelelő tárgyalására. A brit miniszterelnök
már akkor közölte Washingtonnal, amikor Roosevelt még nem vonult be a
Fehér Házba, hogy az új elnök hivatalbalépése után alkalmas időpont-
ban szívesen átmegy az óceánon, hogy az adósságok kérdéséről és az ezzel
kapcsolatos problémákról barátságos eszmecserét folytasson az elnökkel.
Bzek a kapcsolatos kérdések tulajdonképpen minden világpolidkailag fontos
problémát felölelnek. Köztük van a vámtarifák leszállításának problémája,
ami Rooseveltnek és a demokratáknak kedvenc eszméje és amit az adóssá-
gok elengedésével junktimba akarnak hozni; elsősorban szerepel közöttük,
éppen erre a kérdésre ráépítve, a világgazdasági konferencia előkészítése,
tehát az aranystandard, az ezüst revalorizációjának kérdései. Hozzátartozik
a leszerelési konferencia megmentése és a sorok között kísért ismét az a kér-
dés is, vájjon nem sikerülne-e az Egyesült Államok részvételét biztosítani
egy európai biztonsági paktumhoz, amelynek alapján meg lehetne kezdeni
a revíziót, vagy amellyel be lehetne fejezni. Lehetetlen nem tárgyalniok a
keletázsiai kérdésről és a Pacific problémájáról és ha nincs is napirendre
tűzve, szóba fog kerülni a szovjettel való viszony kérdése is, hiszen Anglia
közel van hozzá, hogy megszakítsa a diplomáciai összeköttetést, Roosevelt
pedig azon gondolkodik, hogy de iure elismerje a szovjet kormányt. Az a
tény, hogy mialatt MacDonald az Óceánon volt, Roosevelt „szabadjára en-
gedte“ a dollárt, megtiltotta az aranykivitelt, tehát elhagyta az aranystan-'
dardet, taktikailag javított az elnök pozícióján, de viszont a brit premier
lélektani jó diszpozícióin inkább rontott. Mindenesetre Londonban majdnem
erősebb pánikot okozott, mint New Yorkban. A két államférfiúnak tehát van
megbeszélni való témája és ha ehhez hozzávesszük, hogy francia delegátusként
Herriot-t hívta meg ezekre a tárgyalásokra a Fehér Ház és hogy a két európai
államférfiún kívül még kilenc állam képviselője folytat, ha nem is egy asztal
körül, de szimultán tárgyalásokat az amerikai kormánnyal, akkor elég világos
képét kapjuk annak, hogy Washingtonban 1933 április végén vezető állam-
férfiak az emberiség jövőjére alapvető fontosságú néhány kérdést óhajtottak
rövid pár nap alatt elintézni, vagy legalább is elintézésüket előkészíteni
az egyik tárgyalófél által önkényesen előidézett újabb rombolás és vihar
közepett, mely a felépítő munkát majdnem teljesen lehetetlenné teszi.

Ami érdemben magát az adósságrendezés kérdését illeti, úgy anélkül,
hogy részletes taglalásra térhetnénk ki, elég talán arra rámutatnunk, hogy
az elnöknek ma még nincs felhatalmazása a kongresszustól arra sem, hogy
a június 15-i esedékességre moratóriumot adjon. Már pedig arra nézve
viszont nem forog fenn kétség, hogy Nagy-Britannia szilárdan el van hatá-
rozva arra, hogy a júniusi esedékességet nem fizeti meg, Franciaország pedig
a múlt decemberit is csak akkor hajlandó megfizetni, ha minden további
fizetéstől fölmentik.

Az államférfiak eszmecseréi után pedig szakértők kezébe fog kerülni
az egész gazdasági és pénzügyi kérdéskomplexum, akik feladata lesz egyrészt
a végleges megoldást formába önteni, másrészt pedig a gazdasági konferencia
programmját minden részletében előkészíteni, úgyhogy az Anglia kívánsága
szerint hamarosan összeülhessen. Más kérdés persze az, hogy ez a kívánság
technikailag teljesíthető-e és hogy kívánatos-e, hogy a konferencia már olyan-
kor üljön össze, amikor még nem egészen előkészített, vagy nyílt kérdések
vannak, melyekhez túlkorán hozzányúlni veszedelmes lehet. Ilyen az arany-
standardhez való visszatérés kérdése, akkor, amikor ma már egyetlen
valuta viszonya az aranyhoz sem biztos s a valuták mint kicsiny lélek-
vesztők hánykolódnak az arany-óceánon. Hiszen ennek következtében
nehéz elképzelni, hogy akár az államközi adósságok, akár a kommerciális
adósságok problémáját rendezni, vagy rendezésre előkészíteni lehessen.
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Ilyen körülmények között nehéz elképzelni, hogy a világgazdasági konfe-
rencia tényleg összeülhessen június második felében, de viszont korai
lenne már most a washingtoni előkonferencia esetleges eredményeinek
negatív ítélettel elébük állani.

A Washingtonban tárgyaló államférfiak agyára és lelkületére egyszerre
három kontinens sorsa nehezedik. Amerikáé mint gazdasági, pénzügyi és
társadalmi problémáé, Európáé, mindezenkívül még mint politikai-lélektani
problémáé és Ázsiáé, azaz a távolkeleté, amely mindezeken a problémákon
felül még hátterében és kifejtésében két civilizáció és két faj összeütközésének
és jövőjének nagy történelmi perspektívájú kérdése is. A Nemzetek Szövet-
sége másfélévi elég siralmas vajúdás után hű maradt doktrínájához és hű
az Egyezségokmányban lefektetett elvekhez és határozatokhoz. A rend-
kívüli közgyűlés véghatározata elítélte Japánt mint támadót és felajánlotta
a Nemzetek Szövetsége közvetítését a két fél között. Japán az 6 szavazata
nélkül egyhangúlag elfogadott jelentést visszautasította és kevéssel utóbb
bejelentette kilépését a genfi intézményből. A kilépés tudvalevőleg a beje-
lentéstől számított két éven belül válik véglegessé, tehát a felkelő nap országa
még 1935 áprilisáig tagállam marad s az Egyezségokmányból folyó kötelezett-
ségeit teljesítenie kell. Ha a japán-kínai kérdés addig közvetlen megoldást
nem nyer, azaz olyat, hogy Kína belenyugszik a változtathatatlanba és meg-
egyezik Japánnal, akkor ez a kétéves határidő csak formalitás és Japán a fehér
nemzetek politikai közösségéből eltűnik. Japán közben nem törődve a fehér
civilizációnak ellenállásra képtelen tiltakozásaival, céltudatos kíméletlenség-
gel folytatja hadjáratát immár a szorosan vett Mandzsúria határain túl.
Előbb elfoglalta Jeholt, amelynek Mandzsúriához való tartozása kétséges,
utóbb pedig már Pekingre vetette szemeit, amely pedig őskína területe és
így nehezen állítható, hogy kínai uralom alól való felszabadítása sürgősen
szükséges. Ennek a hadjáratnak más célja nem lehet, mint a hatalmak által
elhagyatott Kínát térdre kényszeríteni és ha a legyőzött és megvásárolt Kíná-
val ez a megegyezés kész, ezt a fehér hatalmaknak mint befejezett és elfoga-
dandó tényt prezentálni. Ezzel egyidejűleg orosz-japán villongások híre
érkezik, de alig képzelhető, hogy a szovjet mai belső helyzetében — éhínség
küszöbén — vagy külpolitikai izoláltságában s a távolkeleten katonai tehe-
tetlenségében komoly akciót kezdhessen. Mindent összevetve, a távolkeleti
helyzet a fehér civilizáció számára ha talán még nem is egészen reménytelen,
mégis szinte kilencven percentben elveszettnek tekinthető. Az Egyesült
Államokban azt remélik, hogy Japán gazdaságilag és pénzügyileg nem fog
Mandzsúriával, sőt Kínával megbirkózni tudni. Ebben a reményükben meg-
erősíti őket az a tudat, hogy nem lévén Japánhoz közel flottabázisuk, úgy
sem tudnának effektive háborút viselni saját vizeiben a távolkelet legnagyobb
hatalmával. Tehát, mondják, a kellemetlen probléma elintézését jobb az
időre és a sorsra bízni. A múlt esztendő elején (1932. márciusi külpolitikai
Szemlémben) megírtam hogy a fehér civilizáció jövője válaszúton van kele-
ten. A nagyhatalmak vagy el tudják magukat határozni arra, hogy meg-
védik politikai és gazdasági és kulturális pozíciójukat és ez esetben hábo-
rúra is készeknek kell lenniök. Ha hamarosan képesek, mondottam, ilyen
határozott állásfoglalásra, talán el is kerülhetik a háborút. Ha nem, akkor a
fehér ember hatalmi helyzete a sárga fáj területén végérvényesen elveszett.
Az előbbeni esetben az ő feladata lett volna az új Kínát a káoszból kivezetni és
megszervezni. Valószínűleg elmulasztotta ezt a pillanatot, Japán pedig 1894 óta
céltudatosan előkészített politikájának gyümölcseit aratja le, mindentudásával,
energiájával, az európai civilizáció adta fegyverek teljes kihasználásával hozzá-
látva 400 millió sárga ember megszervezéséhez.




