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Néptársaim î

Jó ideje már annak, hogy Forster párttag elsőizben meghívott, hogy az akkor 
úgynevezett ,,szabadÍC, a valóságban azonban nehéz elnyomatásban sínylődő 
Danzig városában beszéljek. A külpolitikai fejlemények következtében, amelyek 
hiánya miatt az utóbbi időben igazán nem volt ok panaszra, többször kellett 
utamat elhalasztanom, míg végre egy napon régóhajtott vágyam, hogy Danzigot 
megismerjem, egyik napról a másikra beteljesedett éspedig olymódon tcljesedor- 
be, mely előre nem volt látható: megélhettem a vezérnek a felszabadított Danzigba 
való bevonulását Örökké felejthetetlen lesz számomra, ahogy a Vezér, Lengyelor
szágból jövet, mint győztes hadúr az Önök szép városába bevonult és ahogy őt 
Danzig ifjúsága csillogó szemekkel és még soha nem látott ünneplő lelkesedéssel 
köszöntötte. Több mint húsz évig tartó megpróbáltatás és súlyos elnyomatás után, 
Danzig ismét szabad lett. A Danzig- és korridor-kérdésnek — mely Versailles 
egyik legnehezebb és legperfidebb igazságtalanságaként nehezedett a német nép 
vállára —, ezen nagyvonalú és végleges megoldásáért a Vezérnek forró köszöne- 
tünket fejezzük ki!

A mai nap, október 24.-e Danzig történelmében különösen emlékezetes. Ez 
az a nap, amelyen Forster párttag 1930-ban Danzigba érkezett és véglegesen 
megalapította az N.S.D.A.P. (Nemzetiszocialista munkáspárt) ,,Danzigi kör
zetét". Azok az öreg párttagok, akik itt jelen vannak, ismerik annak a harcnak 
első fázisát, amely Danzignak a nemzetiszocialista mozgalom számára irányuló 
megnyerését szolgálta, amelyet a birodalmi pártvezetőség, mint egy külső német 
őrhelyen folyó harcot, különös érdeklődéssel és megkülönböztetett együttérzéssel 
követett. Az 1933 január 30-án a Birodalomban bekövetkezett hatalomátvétel 
Danzig számára is lendületet jelentett, amellyel Hitler Adolf elgondolásai napról- 
napra nagyobb tért hódítottak és nemsokára egész Danzigot eltöltötték.

A nemzetiszocialista küzdelem második fázisát ,,Vissza a Birodalomhoz!" jelszó 
jellemezte. Ez a hat és félesztendei időszak Danzig vezetősége számára rendkívül 
nehéz volt. Egyrészt az volt a feladata, hogy a danzigi németséget a lengyelek 
állandó gazdasági és politikai nyomásával szemben fenntartsa és a Vezér gondolat- 
világának mindinkább megnyerje, másrészt, hogy a Birodalom által követett 
lengyel megértésre irányuló politikának megfelelően, az akkori lengyel állammal 
elviselhető viszonyt tartson fenn. Túlságosan messzire vezetne, ha ma, ezen 
ünnepi gyűlés keretében, tüzetesen foglalkoznék azzal a sok nehézséggel, ellen
hatással, erőszakoskodással, válsággal és egyéb még ennél is rosszabb dolgokkal, 
melyekben Danzig története hat és fél éven át túlontúl bővelkedett. Egyet azonban 
a mai este keretében mégis ki kell jelentenem: Danzig és vezetősége ezalatt az idő 
alatt a Vezér példás harcosainak mutatkoztak, és mint illetékes miniszter, akinek
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részére Danzig bizonyos fokig mindig egy külpolitikai féltett és sok fájdalmat 
okozó gyermeket jelentett —, azt is megállapíthatom, hogy ezalatt az idő alatt 
néhány ragyogó diplomáciai sakkhúzást vittek végbe. Ide-oda hányatva a Biro
dalomnak Lengyelországgal szemben folytatott megértő politikájának magától- 
értetődő loyalitása és Lengyelország állandó nyomása között, mellyel az a békeszer
ződésben megszabott gazdasági és politikai jogait továbbfejleszteni igyekezett, 
a tőlük távol álló, tehetetlen, sőt gyakran rosszindulatú népszövetségi instanciák 
határozatai —, melyek ellen Greiser-nek, a danzigi szenátus elnökének állandóan 
nehéz és áldozatkész küzdelmet kellett folytatnia —, és a belső marxista ellenség 
között, mely működésének terét a hatalomátvétel után részben Danzigba tette át* 
egészen bizonyos, hogy nem volt mindig könnyű a helyes utat megtalálni. A tár
gyilagos becsületérzés azt parancsolja, hogy mutassunk rá ezalkalommal Burck- 
hardt svájci professzornak, az utolsó népszövetségi megbízottnak igazságos és 
fennkölt hivatali ténykedésére, aki mindig az érdekek jogos kiegyenlítődésére 
törekedett és akinek munkássága kimagasló kivételt képez, ha összehasonlítjuk 
valamelyik elődjével.

A danzigi nemzeti szocialista vezetésnek és ezzel együtt Forster párttag körzet
vezetőnek kimagasló érdeme azonban az, hogy képes volt ezen, szinte néha áthi
dalhatatlannak látszó nehézségek ellenére Danzig tiszta német jellegét fenntartani, 
és ezzel megkönnyítette a Vezérnek, a város Birodalomhoz való visszacsatolását. 
Különösen ennek az esztendőnek kritikus napjaiban és heteiben állotta meg 
Forster párttag ezen a nehéz, előretolt őrhelyén derekasan a helyét. Nyugalma, 
biztonsága és csalhatatlan optimizmusa, nemcsak a pártra, de egész Danzigra 
átragadt és ezzel döntő befolyást gyakorolt polgárságának hidegvérére és kiváló 
viselkedésére. Az W-Heimwehr bátor magatartása és értékes harckészségea Wester- 
platte-ért és a lengyel postaépületért folyó harcban, valamint a zoppoti határon 
lefolyt ütközetekben, a dirschaui rohamnál és egyéb, harci tevékenységüknél, 
mind egy-egy dicsőséges tett volt, mely ma már elválaszthatatlanul összeforrott a 
német földnek lengyel rabság alól való felszabadításával. Sokáig kellett Danzignak 
várnia, míg visszatérhetett a Birodalomba, sok türelemre volt szüksége, de annál 
szebb idő következik most erre a szép keletitengeri városra a nagy Német Biro
dalom kebelében. Sohasem fogják azonban Danzigot mégegyszer a Birodalomtól 
elválasztani.

Ha a mai napról most, mint a danzigi körzet megalapításának emlékezetes 
napjáról beszéltem is, más rendkívüli jelentősége is van ennek a dátumnak. 
Chamberlain angol miniszterelnök az angol parlamentben tartott utolsó beszéde 
alkalmával megkísérelte, hogy a német-lengyel háború kitöréséért Danzigot 
bűnbaknak bélyegezze, amennyiben szokásos angol felfuvalkodottsággal és az 
angol miniszterek közmondásos tudatlanságával, ennek a városnak való körül
ményeivel kapcsolatban azt állította, hogy az augusztusban bekövetkezett német
lengyel viszony kiélesedéséért, valamint a jelenlegi háborús állapotért Danzig 
és vele együtt Németország, nem pedig Lengyelország felelős. Ezzel a tudatosan 
megtévesztő angol állítással szemben szükségesnek tartom, hogy éppen Önök 
előtt, danzigi néptársaim, mégegyszer röviden vázoljam azokat a körülményeket, 
amelyek a Vezérre, — a lengyelekkel való kiegyezésre irányuló, évek óta hangoz
tatott akarata ellenére —, a szó legigazibb értelmében rákényszerítették ezt a háborút.

Amióta a Vezér 1934-ben Pilsudski lengyel marsallal a német-lengyel viszony 
új irányának kijelölésén fáradozott, Németország sohasem titkolta Lengyelország
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előtt, hogy az új baráti viszony keretei között előbb, vagy utóbb meg kell oldani 
Danzig és a korridor problémáját. Pontosan egy évvel ezelőtt, vagyis 1938 október 
24-én történt, hogy a Vezér megbízásából Lipskit, az egykori lengyel nagykövetet 
Berchtesgadenbe hivattam. Ezen a napon terjesztettem Lipski elé, utalással a 
Vezér azon akaratára, hogy a német-lengyel viszonyt történelmileg elfogadható 
és végérvényes alapokra helyezzük, az ismert indítványt, hogy Danzig politikailag 
újból egyesüljön a Birodalommal, gazdaságilag azonban továbbra is lengyel 
fennhatóság alatt maradjon. Továbbá a lengyel és német területek között kölcsönö
sen területenkívüli autó- és vasúti összeköttetéseket létesítsünk. Ezzel szemben 
mindkét ország ismerje el véglegesnek a közös határt, az 1934-es német-lengyel 
megnemtámadási szerződést pedig hosszabbítsák meg 25 évre. Ezt az ajánlatot 
azután a Vezér Berchtesgadenben 1939 január 5-én személyesen megismételte 
Beck, akkori lengyel külügyminiszter előtt az én jelenlétemben és Moltke, valamint 
Lipski nagykövetek jelenlétében. A Vezér ezalkalommal még különösen arra 
mutatott rá, hogy sem előtte, sem utána nem állott és egykönnyen nem is áll 
majd egyetlen német állam férfiúnak sem módjában, hogy a korridor kérdésében 
ilyen lemondó magatartást tanúsítson. A következő napon Münchenben, később pedig 
varsói látogatásom alkalmával január 26-án mégegyszer behatóan megtárgyaltuk 
Beck úrral ezt az ajánlatot. Ez alkalmakkor a lengyel megbízottak egy esetben 
sem utasították vissza ezt az ajánlatot, hanem bizonyos belpolitikai nehézségekre 
való hivatkozással azt válaszolták, hogy ezt az ajánlatot beható vizsgálat tárgyává 
kell tenni és, hogy lengyel részről is törekednek a német-lengyel viszony végleges 
tisztázására.

Ezekben a hónapokban a mármost, Németország részéről barátságos szellemben 
folytatott diplomáciai tárgyalásokkal és a Berlin, valamint Varsó közötti látogatá
sokkal szöges ellentétben, a német-lengyel viszonyban különböző helyeken nem 
következett be a várt enyhülés, hanem makacs elhidegülés állandósult. A német 
származásúak kitelepülése az akkori Lengyelországból mind nagyobb arányokat 
öltött. A német-lengyel kisebbségi bizottságban az összes német felszólalásokat 
nemcsak, hogy válaszra sem méltatták, hanem ez a bizottság azokat egyre fokozódó 
mértékben szabotálta is. Német néptársainkat Lengyelországban a helyi hatóságok 
egyre kegyetlenebbül sanyargatták, mindenekelőtt azonban a kormány egyre foko
zódó mértékben engedte szabadjára a lengyel sajtót, hogy a németség és a Német 
Birodalom ellen uszítson, mely egyre elviselhetetlenebb arányokat öltött. Mindez odáig 
fajult, hogy a varsói német nagykövetség előtt a németellenes tüntetések napirenden 
voltak. 1939 március 21-én Lipski volt berlini nagykövetet intőén figyelmeztettem 
ezekre a dolgokra és kijelentettem, hogy új kísérletet kell tenni, hogy a német
lengyel politikát a helyes kerékvágásba tereljük. Ezúttal mégegyszer megismé
teltem Lipski úr előtt Danzig és a korridor problémájára vonatkozó német aján
latot, sőt azt néhány pontban a lengyel érdekek előnyére kiegészítettem. Ugyan
akkor Beck lengyel külügyminisztert is Berlinbe hívtuk, hogy közös tanácskozáson 
teremtsük meg egy minden kérdésre kiterjedő szerződés alapját, amely arra lett 
volna hivatva, hogy a német-lengyel vonatkozásokat egyszer s mindenkorra 
tisztázza. Ezalkalommal felajánlottam a lengyel nagykövetnek, hogy a helyzet 
rendezése céljából hajlandó vagyok azonnal Varsóba utazni. Lengyelországnak 
több kérdésben tanúsított különös magatartásával kapcsolatban el akartam 
kerülni, hogy a Vezér olyan benyomást nyerjen, mintha Lengyelország egyszerűen 
nem akarna egyezkedni. Erre március 26-án Lipski lengyel nagykövet átnyújtotta 
nekem a német ajánlatra adott válasz jegyzéket, amely a Vezér nagyvonalú indit-
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ványát teljesen elutasította. Szinte hihetetlenül hangzik és mégis tény és való, hogy 
a lengyel nagykövet kijelentette nekem : ezeknek a Danzig politikai visszacsato
lására vonatkozó német terveknek mindennemű további követése háborút jelent 
Lengyelországgal. Szerfölött csodálkozó válaszomra, hogy hiszen a német ajánlat 
a két nemzet között tartós baráti viszony megteremtését nem pedig német-lengyel 
viszály felidézését célozta és, hogy előttem a varsói kormánynak ez a felelete teljesen 
érthetetlen, a nagykövet semmiféle magyarázatot nem tudott adni. Mikor Beck 
minisztert meghívtuk Berlinbe, ugyancsak olyan választ kaptunk, melynek 
egyenes elutasítás volt az értelme. Nekem akkor ez a különös lengyel magatartás ♦ 
a Vezérnek ezzel az egyedülálló és nagylelkű ajánlatával szemben, érthetetlennek 
tetszett, ma azonban kezünkben van a rejtély megfejtése: Anglia állott a kuliszák 
mögött ! Ma tudjuk, hogy már akkor javában folytak Angliával a biztonsági szerző
désre vonatkozó tárgyalások. Csak így lehet a lengyel kormány különös és törté
nelmi szempontból megfoghatatlanul rövidlátó viselkedését egyáltalán megma
gyarázni.

Azonban hamarosan nem csupán diplomáciai, hanem katonai téren is mutatkozott 
Lengyelország Németországgal szembeni teljesen megváltozott magatartása. 
Már március 26-án felhívtam Lipski úr figyelmét, a kezembelévő jelentések alapján, 
a lengyel csapatösszevonásokra, amelyek a német határon történtek és óvtam a 
várható következményektől. Megmondottam neki, hogy amennyiben a dolgok 
ilyen mederben folynak tovább, a helyzet rövidesen komolyra fordulhat. Német
ország eddig egyetlen katonát sem hívott be s a magam részéről remélni szeretném, 
hogy Lengyelországban belátják a mostani magatartás értelmetlenségét és a német 
ajánlatot, mihelyt a helyzet megenyhült, mégis higgadtan megfontolják. A követ
kező napon értesültünk a brombergi németek ellen elkövetett hallatlan kilengésekről. 
Erre újból magamhoz kérettem a lengyel nagykövetet és kijelentettem, hogy 
nemcsak arról kellett sajnálattal értesülnöm, hogy Lengyelország elvetette a 
német javaslatokat, hanem, hogy a két ország kapcsolatai, veszedelmes lejtőre 
jutottak. A birodalmi kormánynak ezekért a hallatlan brombergi eseményekért 
és a német-lengyel viszony igen aggasztó alakulásáért, mely kizárólag Lengye
lországot terheli, a lengyel kormányt kell teljes mértékben felelőssé tennie.

Hat hónapon keresztül, olyan példátlan türelemmel, amelyre csak Hitler Adolf 
volt képes, újból és újból felajánlottuk a lengyeleknek a kibontakozás lehetőségének 
tervét, amely a német jogos igények háttérbeszorítása mellett jóvátette volna 
azt az igazságtalanságot, amelyet tulajdonképen Versailles diktált és elegettett 
volna a Vezér határozott kívánságának és a német-lengyel viszonyt egyszer s minden
korra tisztázta, egyszersmind Európa békéjét biztosította volna. Annakidején, 
amikor a Vezér a birodalmi gyűlésen tartott beszédében ezen ajánlat tartalmát 
nyilvánosságra hozta, magam is átéltem mindazt, ami a német birodalmi gyűlés 
férfiai lelkében végbement : Csakis a Vezér hatalmas tekintélye bírhatta rá a német 
népet arra, hogy ősi territoriális területekről lemondjon.

Majdnem még további hat hónapig nézte aztán Németország, ahogyan a néme
teket Lengyelország kiutasította, terrorizálta, — a menekültek tízezrei szolgálnak 
ezekben a hónapokban szemmellátható bizonyítékul arra, ahogyan Danzigot 
igába hajtotta, katonailag fenyegette, gazdaságilag sorvasztotta, stb. A lengyel 
kormány hangja Németországgal szemben mindinkább fenyegetőbb lett, míg aztán 
augusztus utolsó napjaiban bekövetkeztek a közismert nyílt kihívások és határ
sértések. Csak Németországnak a lengyel kormányhoz augusztus 9-én intézett 
utolsó figyelmeztetése után, melyben arra utaltunk, hogy Danzignak gazdasági
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megfojtása igen komoly helyzetet vonhatna magával — egy olyan figyelmeztetés 
után, amelyre a lengyel kormány ismét szemtelen háborús fenyegetéssel válaszolt — 
és csak miután a lengyel katonaság most már birodalmi terület ellen is intézett 
támadásokat, sújtott le a Vezér. Három hétig tartott ez a háború és ez a lengyel 
államképződmény, mint egy kártyavár, összeomlott. A Birodalom most már 
gondoskodni fog arról, hogy a saját érdekkörében fekvő területeken egy a való 
helyzetnek megfelelő, igazságos újjárendeződés menjen végbe és őszinte megbékélés 
következzék be. Keleteurópában pedig a nyugalmat és rendet, valamint a béke 

, fenntartását a két európai nagyhatalom, Németország és Szovjetoroszország fogja 
garantálni !

A német külpolitika célja 1933 január 30-tól a versaillesi szerződés és követ
kezményeinek megsemmisítése volt. A Vezér már kezdettől fogva a legszigoruab- 
ban arra törekedett, hogy a szükséges revíziót békés úton vigye keresztül. Ez 
egészen a lengyel kérdésig teljes mértékben sikerült is neki. Tekintet nélkül 
arra, hogy az általános hadkötelezettség viszszaállítusáról, a Rajna-vidék meg
szállásáról, Ausztria és a Szudéta-vidék Birodalomhoz való csatolásáról, vagy 
a cseh-morva protektorátus felállításáról volt szó, mindig megkísérelte a Vezér 
a végsőt is, abból a célból, hogy ezeket a kérdéseket — amelyeket előbb, vagy 
utóbb meg kellett oldani, mert különben súlyos összeütközésre kellett volna 
hogy vezessenek —, tárgyalások útján oldja meg. Csak amidőn már látta a Vezér, 
hogy ezen az úton továbbhaladni nem tud, lépett a cselekvés terére. Kétségtelenül 
egyedülálló történelmi teljesítmény, hogy valaki képes volt a versaillesi őrület 
mesterségesen x létrehozott problémáit, nagyjából minden fél megelégedésére, 
egy csöpp vér kiontása nélkül megoldani. Az utóbbi évek folyamán nem is tett 
egyebet a Vezér, minthogy jóvátette azokat a súlyos következményeket, amelyeket 
minden idők legesztelenebb diktátuma valaha is egy népre, illetőleg egész Európára 
ráerőszakolt, ez azt jelenti tehát, hogy ismét helyre kellett hozni azokat a rettentő 
hibákat, melyeket maguk a nyugati demokraták államférfiai követtek el. Emellett 
soha egy esetben, semmilyen formában sem érintették a nyugati demokráciák 
életfontosságú érdekeit, sem nem tették azokat az események szenvedő alanyává.

Ahelyett azonban, hogy hálásak lettek volna a Vezérnek azért, hogy államféfiui 
tehetségét és akaraterejét arra használta fel, hogy Versailles történelmi esztelen- 
ségeit, sőt mondhatni gyakran végnélküli történelmi ostobaságait ismét jóvátegye, 
megértük azt a komédiát, hogy éppen azoknak az országoknak államférfiai, akik 
egykor ezért az esztelenségért felelősek voltak, Németország minden egyes revíziós- 
kísérletével szembehelyezkedtek.

Ez vonatkozik elsősorban Angliára. Anglia az utóbbi években a Német Biro
dalom átütő erejének és a német nép életképességének, mindenekfelett azonban 
a Vezér akarat- és alkotóerejének bámulatos félreismerésével, valóban egyedülálló 
makacssággal próbált Németország minden külpolitikai lépésénél ellenfélként 
szembehelyezkedni. Ez annál inkább csodálni való, mert hiszen Németország 
már elejétől fogva minden elképzelhetőt elkövetett, hogy éppen a nyugati demo
krata hatalmakkal Angliával és Franciaországgal észszerű körülményeket létesítsen. 
Magam is átéltem minden részletében, hogy milyen türelemmel igyekezett a Vezér 
ismételten úgy Franciaországgal, mint különösen Angliával állandó megértésre 
jutni. így például 1933 nyarán megegyezés volt már a Vezér és Daladier, az 
akkori, valamint jelenlegi francia miniszterelnök között egy személyes találkozót 
illetőleg, mely alkalomra a német-francia viszony tisztázásának kérdése és egy
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leszerelési egyezmény megkötése volt tervbevéve. A Vezért a francia-német 
megegyezés gondolata hatotta át, a francia miniszterelnök azonban az utolsó 
pillanatban lemondta a találkozást. Pár héttel később pedig már nem volt 
miniszterelnök. Bukásának okai valószínű belpolitikai jellegűek voltak. Párizsban 
azonban még a verebek is azt csiripelik a fán, hogy senki más, mint Anglia volt 
a francia miniszterelnök bukásáért felelős. Anglia abban az időben veszedel
mesnek tartotta ezt az embert, aki, mint a nép fia és frontharcos, Hitler Adolffal, 
a nép fiával és frontharcossal megtalálhatta volna a megértés útját.

Németországnak és Franciaországnak nem volt szabad egymásra találniuk, 
ezt nem engedhette meg a brit politika, mely szokásához híven a két nép között 
csak viszályt szít és abból hasznot húz. Amikor Daladier urat az elmúlt 
esztendőben, Münchenben emlékeztettem erre az 1933-ban történt esetre és 
rámutattam arra, hogy milyen üdvös lett volna a két ország kölcsönös megér
tésének szempontjából, ha ez a találkozó annakidején létrejött volna, 
Daladier úr a helyeslés sokatmondó gesztusával így válaszolt: „Nekem mondja 
ezt!" Ennek dacára Németország az ezt követő időben gyakran tett újabb kísér
letet a kölcsönös megértésre.

Ezzel kapcsolatban meg kell említenem, hogy a párizsi angol követség egyik 
tagja jelenlétemben, már 1933-ban szemrehányást tett a franciáknak, hogy a 
francia kormány a német fegyverkezéssel szemben nem igyekezett egy sikeres 
preventív-háborúra kellő módon előkészülni. Anglia a maga részéről mindent 
megtett ebben a tekintetben, azonban a francia kormányt nem lehetett cselekvésre 
bírni.

Az Angliával való kölcsönös megértés elve a Vezér külpolitikájának mindig az 
alapját képezte. Mint a Vezér külpolitikai munkatársa az egész világ nyilvánossága 
előtt kijelenthetem, hogy 1933 január 30 óta a Vezér egyetlen lehetőséget sem 
hagyott kihasználatlanul, amely az Angliával való kölcsönös megértés lehetőségét 
elősegíthette volna. A Vezér számtalan beszéde, tárgyalása és tette és számtalan 
angliai utam, melyet az ő megbízásából tettem, kizárólag ezt a célt szolgálta. 
Emellett nem holmiféle kalandos elgondolásokról volt szó, hanem teljesen konkrét 
javaslatokról, amelyeket az angol miniszterelnöknek, külügyminiszternek és a politi
kai élet más mérvadó személyiségeinek a Vezér megbízásából előterjesztettem. 
Ezek az ajánlatok lényegileg a következő pontokat tartalmazták:

1. Német-angol flottaegyezmény, 35: 100 arányban.
2. Németország és Anglia között fekvő Hollandia, Belgium és Franciaország 

örökös érinthetetlensége.
3. Az angol érdekeknek Németország részéről az egész világon való tiszteletben- 

tartása és a keleteurópai német érdekek Anglia részéről való tiszteletbentartása.
4. Véd- és dacszövetség a két ország között, melynek értelmében Németország 

lemondana az angol fegyveres segítségről, maga részéről azonban kész volna 
úgy flottáját, mint meghatározott számú hadosztályait az angol Imperium 
biztosítására bármikor rendelkezésre bocsátani.

Anglia mindezt elutasította és a Vezérnek úgy a felelős angol miniszterek, 
politikusok, képviselők beszédei által, mint a sajtó útján, minden alkalommal 
értésére adta, hogy Anglia Németország barátságára egyáltalán nem helyez súlyt. 
Mindezek ellenére a Vezér példátlan szívóssággal és rendíthetetlen kitartással
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folytatta fáradozásait, amelyek éppenúgy lelki beállítottságából, mint népi felfo
gásából fakadtak. És amikor már újból és újból elment az emberi lehetőség végső 
határáig, meg kellett látnia, hogy ezt Angliában nem akarják. A Vezér minden
esetre levonta ennek az angol magatartásnak következményeit és a német kül
politikát ezután a reális politikai adottságok józan felismerésének jegyében építette 
fel. Itt Németország számára elsősorban azok az államok jöttek számításba, 
melyeknek érdekei Németország érdekeivel voltak azonosak. Közeledést kerestünk 
ezekhez és barátságukat megtaláltuk. így jött létre igaz és őszinte barátság 
egyrészt Németország és a, földközitengeri olasz Imperium, másrészt pedig a távolke
leti Japán és a Német Birodalom között és ez a barátság, amely már a múltban is 
nagyban elősegítette ezen országok közös érdekeit és amely országok barátsága és 
együttműködése a jövőben is biztosítéka lesz egy igazságosabb és józanabb világ
rendnek. Ügy nemzetiszocialista, mint a fasiszta szellem, valamint a Vezér és a 
Duce között fennálló személyes barátság, döntő befolyást gyakoroltak ezen kapcso
latok kialakulására !

Németország ezen külpolitikai barátaihoz rövid idővel ezelőtt Szovjetoroszország 
is csatlakozott. A német-orosz megnemtámadási szerződés és a későbbi barátsági 
egyezmény megkötése, amint azt a vezér legutóbb a Birodalmi Gyűlésen mondott 
beszédében kifejezésre juttatta, a német külpolitika alapvető, új orientációját 
vonta maga után. Most már a korábbi hagyományosan barátságos viszony, amely 
a két népre annyi szerencsét és áldást hozott, újból helyreállott és minden feltétel 
adva van ahhoz, hogy ez a barátság mindjobban elmélyüljön. A két hatalom élettere 
természetes követelményei folytán érintkezik ugyan de nem keresztezi egymást. 
Éppen ezért ekét állam között bármilyen területi nézeteltérés a jövőben kizárt dolog. 
A két ország gazdasági szükségletei pedig valósággal eszményi módon egészítik 
ki egymást. Nekünk sok orosz nyersanyagra van szükségünk és a Szovjetunió a 
legtöbb német ipari terméket fel tudja használni. Minden kérdést átölelő megálla
podások eredményeként ez a csere ma már folyamatban van és évről évre emelkedni 
fog. Rövid idő alatt el fogjuk érni az egykori legmagasabb forgalmat. Ami a két 
állam belső szerkezetét illeti, az kétségtelenül különböző. A közelmúlt fejleménye 
bebizonyította azonban, hogy a nemzetiszocialista Németország és a szovjeti 
Oroszország, amennyiben egymás világnézetét tiszteletben tartják — és ezt 
mindkét nép szilárdan elhatározta —, nagyon jó szomszédi barátságban tudnak 
majd élni. Egy moszkvai tartózkodásom, valamint Németországba való vissza
térésem alkalmával boldog elégtétellel állapítottam meg, hogy mily nagy mértékben 
gyökereznek a német-orosz barátság természetes előfeltételei már régóta a két 
népben, ügy a megnemtámadási szerződés, mint a barátsági egyezmény, ma már 
mindkét népnél kimondott népszerűségnek örvend. Éppen ezért egyenesen csodá
latos, hogy mi mindent talál ki az angol propaganda, hogy a német-orosz megértés 
horderejét az angol nép előtt eltitkolja. Csak néhány példát hozok fel:

Amikor a Vezér augusztusban Moszkvába küldött, az angol propaganda azt 
írta, hogy most már a német külügyminiszternek is előszobáznia kell majd Moszk
vában és megszerezheti ugyanazokat a tapasztalatokat, amelyeket a hónapok 
óta ott időző angol misszió szerzett. — Ezzel szemben : 24 óra múlva már nyil
vánosságra került a megnemtámadási szerződés.

Azután: Mialatt a Kreml-ben még a megnemtámadási szerződés megkötéséről 
tárgyaltunk, azt írta az angol propaganda, hogy a tervezett szerződés, bár álta
lános megnemtámadási egyezmény lesz, Lengyelország esetében mégsem fog
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érvénynyel bírni. Ezzel szemben : Feltételnélküli megnemtámadási szerződés és 
messzemenő tanácskozási kötelezettség jött létre.

Továbbá : Mikor a német csapatok győzelmesen bevonultak Lengyelországba, 
azt írta az angol propaganda, hogy az orosz hadsereg egész bizonyosan nem ve£z 
részt a Lengyelországelleni akcióban. — Ezzel szemben: Az orosz csapatok már 
néhány nap múlva végig az egész határon felvonultak Lengyelország §llen és a megái- 
lapodás szerinti német-orosz demarkációs-vonalig terjedő lengyel területet elfoglalták.

Most azonban az angol propaganda önmagát múlta félül és kijelentette, hogy 
igenám, de az oroszok nem a németekkel történt megegyezés értelmében nyomultak 
előre, hanem a német hadsereg ellen vonulnak most Lengyelországban. -— Ëzzel 
szemben: Ismét, alig néhány nappal később megkötöttük Moszkvában ahat ár- és 
barátsági egyezményt.

Keressenek maguknak jobb propagandaanyagot az angol propagandakontárok, 
mint a német-orosz barátságot. A német-orosz viszony most azonban már biztos 
alapon áll, és úgy Németország, mint Szóvjetoroszország elhatározták, hogy baráti 
viszonyukat még tovább fogják mélyíteni.

Ami Németország és Amerika egymáshoz való viszonyát illeti, e két birodalom 
között egyáltalán nincs elképzelhető ellentét. Ellenkezőleg, éppen Németország 
az az állam amely a világ minden országa között mindig a legbecsületesebben vette 
figyelembe és tartotta tiszteletben a Monroe-elvet. Németországnak nincsen sehol 
az egész amerikai kontinensen érdeke, hacsak nem egy lehetőleg nagy és átfogó 
kereskedelmi kapcsolat fenntartása, az összes azon a kontinensen élő államokkal. 
Egyenesen beteges fantázia kell ahhoz, hogy valaki Amerika és Németország 
között valami ütközőpontot és egy olyan vitás kérdést agyaljon ki, amely vala
mikor e két nép között ellentéthez vezethetne. A német nép nem ellensége az 
amerikai népnek, de az amerikai népnek sincs semmi kifogása a német nép ellen. 
Ha az angol propaganda mégis újból és újból megkísérli Amerika és Németország 
között a viszály magvát elhinteni, úgy mi, németek szilárdan meg vagyunk arról 
győződve, hogy az igazi amerikai egészséges ösztönével átlát a szitán és mind
jobban észreveszi és meglátja, hogy hol vannak az ő valódi érdekei és, hogy mindkét 
nép csak nyerhet egy tartós barátsággal. Éppen Angliának volna a legtöbb oka arra, 
hogy evvel a propagandával rendkívül óvatosan bánjék, mert, amíg Németország 
a Monroe-elvet mindig tiszteletben tartotta, az amerikai kontinensen lévő számos 
angol gyarmat, birtok, szénrakódóállomás, flottatámpont stb. létezése de méginkább 
maga az, angol háborús propaganda, állandó megsértése a Monroe-elvnek és 
Angliával bármikor a legsúlyosabb összeütközésekhez vezethet. Ezt már a panamai 
határozat elleni legújabb angol állásfoglalás is bizonyítja.

Néptársaim! Nézzük most ellenségeinket és Anglia háborús felelősségét.
Kezdem Franciaországgal : Azt hiszem, hogy ma már az egész világ nyilvános

sága a legkevésbbé sem kételkedik abban, hogy a francia nép ezt a háborút nem 
akarta, hogy a francia nép inkább szeretné a békét ma, mint holnap, és, hogy ezt 
a háborút egyedül Anglia és párizsi cinkostársai kényszerítették rá ravaszsággal, 
cinizmussal és erőszakkal.

És Anglia : Az imént már rövid áttekintést adtam Önöknek az 1933 január 30 óta 
Németország ellen irányuló angol politikáról s ma este csak arról akarok megdönt
hetetlen bizonyítékot adni, hogy ezt a Németország elleni háborút a jelenlegi angol 
kormány titokban és tervszerűen már évekkel ezelőtt előkészítette.
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A müncheni értekezletet az elmúlt évben a világ egyik része, a jelenlegi angol 
miniszterelnök nagy békeműveként dicsőítette. Semmi sem valótlanabb, mint 
ez. Képzeljük el mégegyszer azokat a körülményeket, amelyek Münchenhez 
vezettek. Az angol kormány a volt cseh-szlovák kormánynak kilátásba helyezte 
Németország elleni támogatását, ezzel aztán abból a kérdésből, melyet Anglia 
beavatkozása nélkül egyetlen éjszakán megoldhattunk volna, európai háborús 
válságot idézett elő. És ha Chamberlain később Münchenben e probléma félig- 
meddig értelmes megoldásához segédkezet is nyújtott, — bár csak az utolsó 
pillanatban —, úgy ezzel nem akart egyebet, mint saját vétkét, — mellyel előbb 
a válságot felidézte és amellyel Európát kis hijján a háború örvényébe sodorta —, 
legalább részben jóvátenni. De miért tette ezt ? A feleletet az az első beszédje adta 
meg nekünk, amelyet Chamberlain úr Londonba való visszatérése után mondott 
és, amelyben egyik kezében a béke olaj ágát vitte haza, a másikkal azonban óriási 
fegyverkezési tervezetet nyújtott be az angol népnek. Ez azt jelenti tehát, 
hogy Chamberlain úr, aki azt remélte, hogy Németországot háborús fenyegetésekkel 
a szudétanémetek felszabadítására irányuló jogos követeléseitől eltéríti, a fenye
getést csak azért nem váltotta be, mert Anglia fegyverkezés szempontjából nem 
volt kész. Chamberlain tehát nem azért jött Münchenbe, hogy a háborút meg
akadályozza, hanem, hogy az angol kormány által elhatározott háborút elha
lássza.

Hogy Angliában már évek óta rendszeres izgatás folyik a nyilvánosság előtt 
minden ellen, ami német, hogy egy jövendő háborúhoz mindenirányú előkészületet 
megtettek, ez ismeretes, — emlékeztetem Önöket a Chamberlain úrtól nem régen 
beismert blokádminisztérium két évvel ezelőtt bekövetkezett megszervezésére. 
1038/30 telén ezaz izgatás hallatlanul növekedett. Az angol népet, amely 
alapjábanvéve barátságban szeretne a német néppel élni, a háborús izgatok pro
pagandájának minden eszközével, egész nyíltan éspedig az angol kormány 
előmozdítására, gyűlölködő és pánik-hangulatba hajszolták Németország ellen. 
Ennek a rendszeres propagandahadjáratnak számtalan példáját tudnám Önöknek 
felsorolni.

Ennyit a propagandáról ! Az angol kormány célja azonban az kellett, hogy 
legyen, hogy Nagybritánitát Németországgal szemben politikailag és diplomá
ciaiig is olyan áthidalhatatlan ellentétbe hozza, amely a dolgok állása szerint 
lehetővé teszi, hogy a Németország elleni háborút a számára legkedvezőbbnek 
látszó időpontban indítsa meg. Ennek ismét olyan formában kellett történnie, 
hogy a háborúra úszitó angol kormánynak saját népe előtt ne lehessen többé 
meghátrálnia, vagyis olyan ürügyet kellett találni, amely az angol kormánynak 
lehetővé tette, hogy a háborús okot az angol nép előtt olyan kényszerítőnek 
tüntesse fel, hogy a meghátrálást minden angol nemzetének becsületével össze
egyeztethetetlennek tekintse. Ezt az állapotot teremtette meg Chamberlain úr 
a Lengyelországnak adott garanciával. Hogy ez a garancia csak ürügy volt, ez 
félreérthetetlenül kitűnik az angol kormánynak az angol parlamentben nemrég 
nyilvánosságra hozott hivatalos jelentéséből, amely szerint a garancia kizárólag 
Németország ellen irányul. Nem a lengyel állam épsége volt fontos Angliának, 
hanem kizárólag a Németország elleni fegyveres segítség.

Ezzel a garanciával, amellyel Anglia Lengyelországgal szemben azonnali, 
éspedig korlátlan segítségére kötelezte magát, Anglia maga, kontinentális politikája 
évszázados alapját hagyta el. Amíg 1936-ban még az ismert németellenes Sir
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Austen Chamberlain is kijelentette, hogy Anglia a kisujj át sem mozdítja a lengyel 
korridor miatt, hogy Angliának semmi érdeke sem fűződik a korridorhoz, fivére 
éppen ennek az igensulyos jogtalanságnak érdekében, amelyet Versailles Németor
szággal szemben elkövetett, tett kötelező Ígéretet az angol fegyveres segítségre. Ez 
a politika, mely már eleve őrültségnek látszik, csak úgy érthető meg, ha Nagy- 
británia következetes akarata megnyilatkozásának tekintjük, mellyel Németország 
megtámadására minden körülmények között , éspedig minél hamarább ürügyet akart 
találni. Anglia számító politikájának következményei programszerűen következtek 
be és Önök, danzigi néptársaim, eléggé tapasztalhatták ezt saját bőrükön. A lengyelek 
nagyzási hóbortba estek. Újból nyilvánvalóvá lettek az angol politika igazi 
szándékai. Ahelyett, hogy az angol kormány Lengyelországnak, a számára egyéb
ként semmi nehézséget nem jelentő és még mindig lehetséges megegyezés útját 
ajánlotta volna, tudjuk jól, hogy Anglia Lengyelországot nem intette rendre, 
hanem egyenesen erőszakos cselekedetekre uszította.

Az angol kormány németországellenes abszolút háborús akaratának további 
bizonyítékai azok az események, amelyek a háború kitörése előtti utolsó napokban 
játszódtak le. A berlini olasz nagykövet szeptember 2-án átnyújtotta Mussolini 
üzenetét, amely szerint Olaszországnak megvan a lehetősége u lengyel összetűzés 
békés kiegyenlítésére. A Havas-ügynökség ugyanazon a napon nyilvánosságra 
hozta a francia kormány hozzájárulását az olasz béketervezethez. Míg Németor
szág ezzel is egyetértett, Lord Halifax angol külügyminiszter nyilatkozatában 
még aznap délután elutasította ezt a tervet. Hogy az angol miniszterelnöknek, 
Chamberlainnek, volt bátorsága Németországot a Mussolini-féle terv szabotálásával 
vádolni, az csak saját rossz lelkiismeretének megrázó bizonyítéka volt.

Az angol kormány valódi arcát és a német nemzet elpusztítására irányulóakaratát 
azonban akkor mutatta meg, amikor azt a nagylelkű békeajánlatot, melyet a Vezér 
Angliának október 6.-án, a birodalmi gyűlés színe előtt tett, elutasította és szócsövén 
Chamberlain miniszterelnökön keresztül szidalmakkal felelt erre, melyek aztán az 
egész német népben igen nagy felháborodást váltottak ki.

Minden értelmes ember joggal kérdezheti, mi voltaképen az igazi oka, ennek a 
lelkiismeretlen, az őrültség határán mozgó angol külpolitikának?

Az angol háborús úszítók azt állítják, hogy Németország világhatalomra törek
szik. Ez az állítás már magábanvéve hazug és ostoba, mert minden kisdiák tudja, 
hogy manapság már nem létezik világhatalom és a jövőben sem lesz többé. Angol 
szájból azonban egy ilyen állítás szemtelenség. Mert : míg 46 millió angol 40 millió 
négyzetkilométernyi területet ural, ami azt jelenti, hogy a földteke negyedrésze 
felett rendelkezik, Németország 80 millió lakosára csak kb. 800 ezer négyzet
kilométernyi terület esik. Míg Angliának 611 domíniuma, gyarmata, protektorátusa 
és egyéb védelme alatt álló állama van, Németország ma semmi gyarmatbirtokkal 
sem rendelkezik. Ha névszerint felsorolnám mindazokat a népeket, melyek 
felett Anglia uralkodik, úgy mai beszámolómat egy órával meg kellene toldanom, 
így pl. Indiában, a különböző indiai angol tartományokban lakó 290 millió induson 
kívül még 562 indus hercegség áll, angol fennhatóság alatt. Nincs a földnek olyan 
sarka, ahol ne lobogna brit zászló az ottani népek akarata ellenére, 
ahol ne az erőszak, rablás és hazugság jellemezné a brit imperializmus 
útját. Ilymódon mérhetetlen kincseket halmozott fel Nagybritánia az 
évszázadok folyamán. A világhatalomra való törekvés vádja ezért kizárólag 
Angliát éri, merthiszen Németországgal szemben egy ilyen vád — különösen 
angol szájból — szemtelenség, és, valljuk be, egyszeűen nevetséges.
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Egy mondatban összefoglalva: A német nép életének és jövőjének természetes 
életterében való biztosítása, mely a német néptársaknak megfelelő életszínvonalat 
teremt és kulturális fejlődését előmozdítja. Míg a brit kormány egy aránylag 
kis, felsőbb réteg kapitalisztikus érdekéért és fényűzéséért harcol, az angol mun
kásság nagy tömegei pedig nap mint nap létükért és szociális helyzetük javításáért 
küzdenek, addig a német nemzetiszocialista vezetésnek az a célja, hogy 80 millió 
néptárs mindegyikének a napi kenyeret biztosítsa. Anglia pedig egy népnek 
éppen ezekkel a legszerényebb életjogaival helyzekedik szemben.

Mi tehát a hat és féléves német külpolitika eredménye?
A Német Birodalom európai konszolidálódásának folyamata befejeződött. Ver

sailles igazságtalansága megszűnt, és Németország az újjárendezés következtében 
keleten egész nemzedékek számára nyert települési területet, és jelenleg azon 
fáradozik, hogy Európában elszórt minden olyan német népcsoportot, amelynek 
áttelepítése lehetséges, ebben a települési térben egyesítse. Ezzel végérvényes, 
helyes néprajzi állapotokat és határt teremtett és ezzel a nagyvonalú telepítési 
akcióval minden jövőbeni viszály lehetőségét kiküszöböli. A Birodalom északi, 
keleti, déli és nyugati határai immár végérvényesek. Németországnak, mint ahogy • 
a Vezér legutóbbi birodalmi'gyűlési beszédében kijelentette, Angliával és Francia- 
országgal szemben nincs, a volt német gyarmatok visszaadásán kívül, egyéb 
követelése, vagyis egy természetes, gyarmatosítási munka lehetőségén kívül, mint 
ahogyan ez egy nagyhatalomnak megjár, egyebet nem kíván. A Versailles! esztelenség 
megszűnt és Európában végérvényesen szilárd állapotokat teremtettek. Mindez 
a Vezér kizárólagos érdeme.

Éppen ezen állapot megvalósításának idejét, melyben az európai tartós béke 
minden feltétele adva van, ítélte most már az angol kormány alkalmasnak arra, 
hogy az angol és német nép között egy életre-halálrg, menő háború lángját fellob- 
bantsa. Ilyen módon az angol kormány veszedelmes játékot űz birodalma 
sorsával. Ha az angol kormány ezt a politikát, amelyet úgy az angol nép, 
mint az egész emberiség érdekében egyenesen büntetendő cselekménynek kell 
minősíteni,továbbűzi, úgy egy napon mint az Imperium sírásója fog a történelembe 
bevonulni. Hogy ez a fejlődés a brit népnek nem érdeke, az ennek a kis, lelkiis
meretlen Szerencs vadászokból és korlátolt lateinerekből álló gyülekezet számára, 
— mely feneketlen diletantizmusával népét romlásba vezeti —, látszólag közönbös. 
Ezért csak az remélhető, hogy az angolok egészséges érzéke, mielőtt még túlságosan 
sok vér folyna, felismeri az Angol Birodalom igazi érdekeit, amelyek nem ütköznek 
a német érdekekkel, és még idejében elsöpri ezt a gyülekezetei. Amikor szeptember 
elején az angol követ utoljára járt nálam, ezekkel a szavakkal búcsúztam tőle, 
hogy eljön még a nap, amikor a világtörténelem krónikásai történelmi groteszk- 
ségként fogják elkönyvelni, hogy Anglia, anélkül, hogy Németországgal legke
vesebb érdekellentéte lenne, éppen annak a férfiúnak üzent háborút, aki az Angliá
val való kölcsönös megértés gondolatát politikai hitvallásává avatta.

Chamberlain úr azonban nem akarta ezt másként. Az angol parlamentben 
tartott legutóbbi beszédéből, amelyben a naivitás, az angol felfuvalkodottság és 
leckéztető hang keverékével a Vezér ajánlatát elutasította, szeretnék a jelenlegi 
brit hatalombirtoklók álnokságának, képmutatásának és hozzánemértésének 
jellemzésére egyetlenegy pontot kiragadni, ez az az állítás, hogy Németország és 
annak Vezére megszegték volna szavukat, és ezért többé Németország egyetlen szavában 
sem lehet hinni.
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Az utóbbi időben kénytelenek voltunk ismételten ilyen kijelentéseket hallani 
angol fecsegők szájából. Ezek a fecsegők képtelenek az emberi közösség számára 
bármilyen hasznos munkát végezni. Épen ezért annál görcsösebben törekszenek 
arra, hogy békaperspektívájukból olyan, népeket-mozgató eseményeket birál- 
gassanak, amelyek belső összefüggését és külső alakulását tyúkeszükkel felfogni 
egyáltalán nem képesek.

Mindenesetre egészen más az, ha maga az angol Birodalom vezető politikusa 
kockáztat meg arcátlanul olyan állítást, mely nemcsak, hogy alaptalan, hanem 
amelyben kétségkívül maga sem hisz. A Vezérnek az európai viszonyok meg
szilárdítására irányuló tetteivel kapcsolatban éppen egy angol miniszter ajkáról a 
szószegés vádját hallani, nemcsupán a képmutatás koronája, hanem annál sokkal 
több, mérhetetlen ostobaság. Hogy a Vezér egyedülálló történelmi személyisége egy 
angol képviselő ilyen nevetséges támadásán felül áll, az magától értetődik. Itt 
csak a Vezér legutóbbi birodalmi gyűlésen elmondott beszédének azon szavait idéz
hetem, melyek szerint hála Istennek a történelem nem szánalmas firkászok, 
hanem kizárólag életének alkotásai után fogja majd megítélni. Vezérünk állítólagos 
szószegésének ezen angol vádja mögött azonban ismét a jellegzetes angol galádság 
és számítás rejlik. A derék és becsületes német népet bizonyos mértékben azzal 
akarják elidegeníteni kormányzatától, hogy a Vezért a fölöttébb tiszteletreméltó 
brit parlamenten keresztül becsmérelik. Itt azonban a parlamenti rendszer angol 
hívei ismét szarvas hibát követtek el. Mert :

A német nép ma Hitler Adolf, és Hitler Adolf maga a német nép. Chamberlain 
ur szószegést hangoztató vádja tehát ennek a 80 milliós németségnek minden egyes 
tagját éri. Ti, danzigiak is, ehhez a 80 millióhoz tartoztok és én megkérdem 
tőletek : Szószegőknek érzitck-c magatokat ? Nem ! Akkor hadd legyek ma este 
a ti szószólótok és egyúttal az egész 80 milliós németség szószólója és hadd 
jelentsem ki Chamberlain úrnak : Ez a német nép nemcsak, hogy helyeselte a Vezér 
minden lépését és tettét, amely a Versailles! bilincsek széttörésére vezetett, hanem 
lelkesen üdvözölte; és egyszers-mindenkorra kikéri magának, az efajta angol 
arcátlanságokat. Ezenfelül kétségbevonjuk, hogy Chamberlain úrnak és a brit 
kormánynak egyáltalában joga lenne ahhoz, hogy az utóbbi években Németország 
és a német kormány részéről véghezvitt bármely cselekedet felett ítélkezzék.

De, ha már szószegésről beszélünk, azt hiszem, hogy itt a német nép egyöntetű 
felfogását állapíthatom meg, hogy minden idők legnagyobb szószegését az 1919-i 
fegyverszünet alkalmával a német néppel szemben követték el! Anglia volt 
ennek a szószegésnek értelmi szerzője, ezt maguk a legilletékesebb angolok is 
kénytelenek voltak beismerni. De, hogy az angol államférfiaknak mennyire nincs 
joguk ahhoz, sőt, ha eléggé eszesek volnának, mennyire kellene még attól is 
óvakodniuk, hogy egyáltalában ajkukra vegyék a ,,szószegés" kifejezést, erre 
most Önöknek néhány kiragadott példát szeretnék a brit Impérium legújabb 
történelméből felhozni.

1. Példa: Az 1915-i londoni szerződésben Anglia az olaszoknak megfelelő 
ellenszolgáltatásokat ígért Előázsiában és Afrikában, ha Anglia és Franciaország 
a háború befejezése után Törökországban, Ázsiában és Afrikában birtokállományát 
megszaporítaná. Mit tett azonban Nagybritánia ? Anglia Olaszországnak adott 
szavát a leggyalázatosabban megszegte és csak utólagosan kísérelte meg, hogy 
Olaszországot a Juha sivatag néhány tüskés kórójával kielégítse. Egyedül a Duce
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lángelméje tudott — de az sem Anglia hozzájárulásával —, Olaszországnak 
1936-ban a saját erejéből jogos kárpótlást szerezni. Ez Nagybritánia szószegé
sének eklatáns példája.

2. Példa: 1915-ben a brit kormány az egyiptomi brit főmegbizott révén biztosí
totta az arabokat arról, hogy egy olyan arab államot fog létesíteni, amely valamennyi 
arab területet, Palesztinát is beleértve, magában foglalja. Mit tett azonban Nagy
británia ? A független arab államot nem alapították meg és a híres angol Lawrence 
ezredes, aki az arabokat a háború alatt Anglia számára megnyerte és nekik az 
angol kormány megbízásából a szavát adta zálogul, Angliának ezen hit- és 
szószegése miatt lemondott rangjáról. Ebben az esetben az angol kormány még
hozzá kettős szószegést követett el, mert: az araboknak adott ígérete ellenére 
még a háború alatt az arab Palesztinát a Balfour-nyilatkozattal a zsidóknak 
ígérte oda. Ezzel a zsidóknak tett ígéretével Anglia befolyásos zsidókat akart 
megnyerni, abból a célból hogy Amerikát Németország ellen háborúba sodorják. 
Ezúttal a brit kormány kétszeresen szegte meg szavát !

3. Példa: A világháború alatt, 1917 augusztus 20-án a brit kormány Indiának 
teljes önkormányzatot és egyéb brit domíniumok államformáját ígérte. Mit 
tett azoban Nagybritánia? Ezt a szavát is gyalázatosán megszegte, és India 
húsz évvel a háború után a semmitmondó, színleges engedmények vékony köpö
nyege alatt ma sem más, mint ami mindig volt, tudniillik brit gyarmat. Megint 
egy újabb angol szószegés !

Néhány nappal ezelőtt, mint a sajtóból értesülünk, Anglia újólag megígérte 
Indiának az önkormányzatot. Ennek az adott szónak a megszegését is bízvást 
előre elkönyvelhetjük.

4. Példa. A Brit Birodalom Amerikában a világháború alatt, hadiszállításokért 
rettenetes adósságokba verte magát, és egészen világos, és határozott vissza
fizetési ígéreteket adott. Mit tett azonban Nagybritania ? Ez alól a fizetési köte
lezettsége alól is egyszerűen kibújt és nem fizetett. Esze ágában sincs, hogy ezt 
a 10 milliárdnyi összeget valaha is megfizesse, de már megint hitel és támogatás 
után szaladgál Amerikában, mégpedig ismét Németország elleni hadiszállítások 
érdekében. Felelőtlen elemek ma is, akárcsak a világháborúban, ilyen hiteleken 
akarják ismét a maguk vérdíját megkeresni. Érdekes lesz azonban megfigyelni, 
vájjon az amerikai nép, amelynek a régi angol háborús adósságot magára kellett 
vállalnia, hajlandó-e most ismét arra, hogy néhány élősködő kedvéért új és teljesen 
megérthetetlen áldozatokat vállaljon magára és lefokozza életszínvonalát.

5. Példa: 1938 szeptember 30-án Chamberlain úr Münchenben a saját szor
galmazására a Vezérrel egyezséget kötött, amely mindkét nép azon óhajának ad 
kifejezést, hogy sohase viseljenek többé egymás ellen háborút. Mit tett azonban 
Chamberlain úr? Chamberlain megszegte ezt a szerződést. Mert : már néhány 
nappal ennek az egyezségnek a megkötése után a legvadabb németellenes háborús 
uszítást tűrte el Londonban, maga szónokolt a teljes felfegyverkezés mellett, 
sőt maga is résztvett a háborús úszításban és 1939 szeptember 3-án a müncheni 
egyezség megszegésével megüzente a háborút Németországnak. A brit szószegésnek 
ezek a példái a legújabb időkből valók. Az igazság az, hogy az utolsó évszázadokban 
a brit Impérium felépítését, minden fázisában, számtalan szószegés jellemzi.
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Nem hiába vált világszerte közszájon forgó kifejezéssé a „Perfid Albion" elne
vezés! Már majdnem 200 éve, mondotta Nagy Frigyes, mikor a hétéves hábo
rúban az angolok hűtlenül elhagyták, hogy : „Megszegni a szövetségesnek adott 
szót, cseltszőni, amilyent ellenségei közül egy sem lenne képes kieszelni, minden 
eszközzel szövetségese vesztére törni, elárulni és eladni, úgyszólván orvul legyilkolni, 
ilyen gaztettekre, ilyen aljas és elvetemült cselekedetekre — csak Anglia képes !

A német nép m eg vádolásánál azonban, amely egy brit miniszter aj káról gyerekesen 
hangzik, sokkal súlyosabb következményekkel jár Chamberlain beszédének 
politikai jelentősége. Minden szó, amit Chamberlain úr október 12-én az angol 
parlament előtt kiejtett, arról tanúskodik, hogy micsoda űr tátong a Vezér nagy
vonalú és korszakalkotó egyénisége és Chamberlain úr szűkkeblű anyagiassága 
között. Chamberlain úr is békéről beszél ugyan, ez a béke azonban azt jelenti: 
„Vissza Versailleshoz és vesszen a nemzeti szocializmus“ ! Ez a béke a tarthatatlan 
Versailles! állapot visszaállítását, sőt még ennél rosszabbat jelentene: az egyenet
lenség, békétlenség és zűrzavar állandósulását Európában. Keressen, kutasson 
Chamberlain úr, ameddig csak akar : 80 millió német között ma senki sem akad, 
aki valaha is aláírna egy eféle szerződést a német nép nevében.

A Vezérnek a birodalmi gyűlés előtt tett történelmi jelentőségű békeajánlatát 
azonban Chamberlain úr nemcsak, hogy nem értette meg, hanem Németországgal 
szemben eddig űzött helytelen politikája különös következetességével most ismét 
olyan hibába esett, amilyet nem lett volna szabad elkövetnie, már azért sem, 
mert a Vezér éppen ettől a félreértéstől óvott beszédében a legnyomatékosabban. 
Chamberlain ugyanis csakugyan Németország gyengesége jelének magyarázta a 
Vezér békeajánlatát. Tökéletesen félreismerte a beszéd mély etikai értékét és 
azt az erkölcsi magaslatot, amelyről a vezér ezt a békeajánlatot Angliához intézte, 
hogy megakadályozza a népek teljesen értelmetlen vérontását, Chamberlain úr 
ezúttal végérvényesen elutasította, a német békejobbot. Az angol miniszterelnök 
ezzel az egész világ előtt súlyos felelősséget vállalt magára s egyidejűleg ismét 
bebizonyította, hogy bármit is tegyen Németország, Anglia mindenképen háborút 
akar Németország ellen viselni.

Németország felveszi az odavetett brit keztyüt. A német nép azonban most el 
van tökélve arra, hogy ezt a brit háborús ú szí toktól rákényszerített háborút 
végigharcolja és, hogy addig nem teszi le a fegyvert, amig a német Birodalom 
biztonságát nem garantálták Európában és nem kezeskedtek arról, hogy a német 
népet ilyen támadás soha többé nem érheti. Az angol miniszterelnök a német 
kormány eltávolítását proklamálja. Magam eltekintek attól, hogy a brit kormány 
és a mögötte rejtőzködő férfiak eltávolítását proklamáljam, mert az a sziklaszilárd 
meggyőződésem, hogy az események további során az angol nép, amelyet akarata 
ellenére sodortak a háborús uszítok Németország ellen ebbe a háborúba, erről 
majd maga gondoskodik. A lengyel példa megmutatta, hogy nem jó Németországot 
provokálni. Chamberlain úrnak és a háborús felelősségben osztozkodó társainak 
szeméről is leesik majd még egyszer a hályog. Egy szép napon talán majd lesz 
elég szabadidejük ahhoz, hogy meghányják-vessék, vájjon kellően tájékozottak 
voltak-e, amikor a német békeajánlatot a gyengeség^ jelének magyarázták és 
elutasították s annak elfogedása helyett Németországot harcra szólították.
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A német nép, amelyet a nemzetiszocializmus egyetlen acéltömbbé kovácsolt, 
elszántan áll vezetői mögött, a Birodalom védelmében pedig ott áll a határokon 
a dicsőséges német hadsereg és légierő, haditengerészetünk pedig új dicsőségtől 
övezett. Németország annak teljes tudatában, hogy az igazság az ő oldalán van, 
és, hogy a végsőkig mindent megtett, hogy ezt a rákényszerített, teljesen értel
metlen háborút elkerülje, népi erejének egész ellenállhatatlan lendületével fogja 
ezt a küzdelmet végigharcolni. Hogy a német nép döntő küzdelme csak hatalmas 
német győzelemmel végződhetik, erről nekünk, németeknek saját erőnk és abba a férfiba 
vetett hitünk kezeskedik, aki számunkra az egész világon a legtöbbet jelenti :

a mi Vezérünk\












