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Ezenfelül nem is nagyon bíztak a Népszövetség útján elérhető eredmé-
nyekben, és aggasztotta őket az az eshetőség is, hogy a „külföld'' beavat-
kozása csak még jobban felfokozza a zsidókkal szemben érzett ellenszen-
vet. A magyar zsidóság nagy része egyébként nem tekintette magát nem-
zetiségnek. 

A magyar zsidóság vezetői nyilatkozatban tiltakoztak a Népszövetség 
„intervenciójával" szemben, s ez nagyon is jól jött Klebelsberg Kunó val-
lás- és közoktatásügyi miniszternek, aki a magyar álláspont védelmére a 
fenti állásfoglalásra is hivatkozhatott.71 

1925. november 29-én a magyar zsidóság vezetői levélben tiltakoztak 
a Népszövetség titkárságánál a „külföldi petíciók" miatt, amelyek „az 
egyetemi numerus clausust vették célba Magyarországon". Két nappal ké-
sőbb hasonló tartalmú levelet juttattak el a magyar kormányhoz.7 2 

Az ellenforradalmi korszak első éveinek antiszemita kilengései nagy 
megrökönyödést keltettek a magyarországi lakosság körében, és még he-
vesebbet külföldön. Néhány nyugati országban a magyar termékek boj-
kottja is megszerveződött. Trianon nyomán az ország szörnyű gazdasági 
helyzetbe került, elszabadult az infláció, szükségessé vált a belpolitika ál-
talános újraértékelése. A gazdasági válságot csak nagyobb külföldi köl-
csönnel lehetett megszüntetni, s emellett a hazai, de főleg a világközvé-
lemény nyomása is arra késztette a magyar uralkodó köröket, hogy jelen-
tős belpolitikai változtatásokat hajtsanak végre. Horthy 1921. április 
14-én, a kényszerítő körülményekre való tekintettel, barátját és bizalma-
sát: gróf Bethlen Istvánt bízta meg az új kormány megalakításával. 
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