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A Magyar Külügyi Társaságot a Párisból visszatért magyar békedelegáció elnöke, Apponyi Albert gróf, 1920 tavaszán, azzal a célzattal alapította meg, hogy egyrészt a magyar kérdés szakszerű tanulmányozását megindítsa és a magyar ügynek a külső országok kiváló embereivel való kapcsolat és közvetlen érintkezés útján barátokat szerezzen, másrészt pedig, hogy az évszázadok óta elhanyagolt külügyi képzésről való gondoskodást szorgalmazza.Ennek a célkitűzésnek első része tehát az volt, hogy a magyar közvélemény a nemzetre és annak kormányára kényszerített békeszerződés alapjait megismerje, mert az igazságtalanság orvoslásában az igazságtalanság megállapításából kellett kiindulni.Ma már a nemzetközi jog sem szorítkozik valamely szerződés tanulmányozásában pusztán annak tényleges vizsgálatára, hanem a szerződés létrejöttére, annak megalkotására is kiterjeszkedik; a szerződés egyes tételeinek vizsgálatán kívül annak előzményeit és egyéb körülményeit is beható vizsgálat alá veszi, • tág teret nyitván a tételes jog tudománya mellett a diplomáciai történelem és a nemzetközi jog tudományszakjainak.Erre utal egyébként bennünket a trianoni szerződés két_helyén annak a vádnak a becikkelyezése is, hogy azt a háborút, melynek befejezését — magyar vonatkozásban — a trianoni
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szerződés eszközölte, Magyarország kormánya idézte fel. Ha ez a megállapítás a szerződésből hiányoznék, úgy nem volna érthető, hogy mi jogon rendelkezett a békeszerződés akként, amint rendelkezett; hacsak nem abból az egyszerű okból, hogy Magyarország olyan háborúban vett részt, amelyet szövetségeseivel együtt, azok oldalán elveszített és más bűne nem volt. Ez azonban még nem indokolta volna meg azt, hogy Magyarország valamennyi szövetséges között a legtöbbet veszítsen, őt az aránytalanul súlyos ítélet összehasonlíthatatlanul nagyobb, közel végzetesnek mondható büntetéssel sújtsa.A háborús felelősségnek vagy bűnösségnek ez a páratlanul szigorú megállapítása vezetett ahhoz a hadjárathoz, melyet a magyar nemzet a háborús felelősség kérdésében amiatt folytatott, mert annak címe alatt osztották fel, fosztották meg területének és lakosságának többségétől.I.
A TRIANONI BÉKEMŰ LÉTREJÖTTE.A háborús felelősség vadja volt tehát az, amivel a Magyar Külügyi Társaságnak elsősorban foglalkoznia kellett és amivel felállítása után foglalkozni kezdett.A vonatkozólag megejtett kutatásokból csakhamar kiderült, hogy a vád nem a világháború előzményeinek gondos 'és pártatlan vizsgálatából merült fel és öltött alakot; nem is abból, mintha bárhol okmányszerű terhelő bizonyítékokra vagy adatokra bukkantak volna abban a vonatkozásban, mintha Magyarország felelős kormánya bűnös módon háborút idézett volna fel azok ellen, akik az 1919—1920. párisi békeszerződéseket megalkották; de még abból sem, hogy a háború kitörésével kapcsolatos felelősség felkutatását és tisztázását, mint komoly és pártatlan munkálatot, megindítsák. A háborús felelősség 
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Vádja mindezektől eltérőleg abból keletkezett, hogy a párisi békekonferencia hatalmai az általuk megalkotott békefeltételeknek példátlanul súlyos jellegét látva, váratlanul szükségét érezték e feltételek megindokolásának. Evégből bizottságot küldöttek ki, annak feladatául pedig a meg nem hívott és jelen nem levő másik érdekelt fél elmarasztalását állították fel ; legalább is nehezen volt elképzelhető az az eset, hogy a bizottság nem az ellenséget, hanem a saját kiküldőit fogja elmarasztalni, vagy, hogy erre vonatkozólag nyert megbízást.A szigorú békefeltételeknek a fenti bizottságtól rövid időn belül elvégzett indokolását a hatalmak megnyugtatónak és annyira megfelelőnek tartották, hogy azt az általuk létrehozott párisi békemű öt szerződésének közös jogi alapjává tették. Nem gondolván arra, hogy ezzel az eljárásukkal ők maguk egyesítették a velük szembenálló hatalmak frontját, amelyet egyébként a békeszerződésben megbontani és darabokra tépni, az egyes darabokat pedig egymástól elkülöníteni és távoltartani, egymással szembeállítani törekedtek.Azt az egységes és közös eljárást tehát, melyet a szövetséges és társult hatalmak a háborús felelősség kérdésében később kifogásoltak, ők maguk írták elő, mert fenti eljárással ők maguk alkották meg a velük szembenálló hatalmaknak az együttes és közös védekezés alapjait.Ha e védekezés a későbbi kutatások folyamán árnyalati eltéréseket mutatott is, ez utóbbiak a lényeget nem érintették, mert Bulgária és Törökország későbbi hadbavonulása folytán keletkeztek. A többi három államnak: Németországnak, Ausztriának és Magyarországnak egységes eljárása kezdettől végig megmaradt és abban a magyar álláspont kezdettől fogva, végig, kellően és egyformán érvényesült.A magyar álláspont külön kidomborítását
i 7. 



egyébként indokolttá tette az, hogy Magyarország az 1920-i trianoni békeszerződés folytán páratlan megrövidülést szenvedett; ezeréves államterületének és lakosságának nagyobbik részét elszakították, a fegyveres megszállás útján eszközölt elszakítás folytán pedig a trianoni egyezményre nézve a békeszerződés szó helyett inkább a Magyarország ellen kötött felosztási szerződés elnevezés vált indokolttá. A magyar álláspont fokozott hangoztatásának másik indokát pedig a felelős magyar kormány akkori vezetőjének, Tisza István gróf miniszterelnöknek a háborúval szemben hajthatatlanul tagadó és tagadásában meg nem változtatott eljárása nyújtotta, mert az a trianoni békeszerződésben foglalt vádat alapjaiban semmisítette meg.Az erre vonatkozó diplomáciai okmányok még 1919-ben, tehát még a békeszerződés aláírása előtt napfényre kerültek és így a magyar békedelegáció is felhasználhatta őket a szövetséges és társult hatalmakkal, a békefeltételek szerzőivel folytatott tárgyalásokban. Bár ezek a hatalmak a vonatkozólag benyújtott magyar jegyzéket mellékleteivel együtt figyelemre sem méltatták, alig tehetjük fel, hogy azt magukévá tehették volna, békefeltételeiknek alapos és azok indokolásának szükségessé vált módosítása nélkül. A magyar jegyzék elfogadásának ugyanis a háborús bűnösség vádjára épített békefeltételek módosítását kellett volna eredményeznie, az ő állításaik revíziója pedig egyben revízióját jelentette volna Magyarország felosztásának, az új határok megállapításának is; előre lehetetlenné tette volna e módosítás a békeszerződések változtathatatlanságáról később felállított elméleteket és doktrínákat, bevezette volna egyoldalú megállapítások helyett a kölcsönös megegyezést, megszerezte volna a békeszerződéshez szükséges megnyugvást. Azt a szükségessé vált operációt végezte volna el, amely a feltételek módosítása
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után olyan megegyezéshez vezethetett, amelyben mindkét fél megnyugszik. Ez az eljárás figyelmen kívül hagyta volna természetesen a különböző kormányoknak a háború folyamán tett Ígéreteket, Magyarország területének odaítélését, felosztásának terveit, az ezekre vonatkozólag a háború ideje alatt megkötött háborús célú és szellemű titkos szerződéseket. Miután mindezt a hatalmak vonakodtak megtenni, a szükségessé vált módosítások megtagadásával elismerték, hogy az általuk megalkotott szerződés nem lehetett más, mint egyoldalú. A másik érdekelt fél ellenére megalkotott egyoldalú szerződés viszont előre kizárta ennek megnyugvását és önkéntes hozzájárulását, így történt, hogy a szövetséges és társult hatalmak a békefeltételek módosítása helyett a már tarthatatlanná vált és általuk is ilyennek ismert indokolást voltak kénytelenek, jobb meggyőződésük ellenére, megtartani; az általuk megalkotott és távolról sem bizonyított, hanem az időközben napfényre került bizonyítékok alapján már megdöntött vádat a felosztásban érdekeltek javaslatára pedig egy más váddal megcserélni, azért, hogy a már megalkotott ítélet változatlanul megmaradjon és végrehajtható legyen.Az a levél, amelyet Millerand Sándor francia miniszterelnök 1920. május 6-án a szövetséges és társult hatalmak nevében a magyar békedelegáció elnökéhez intézett, Magyarország ellen új vádat tartalmazott. Ezzel azonban ő maga is elismerte azt, hogy - a háborús felelősség vádját el kellett ejtenie, vagy legalább is attól el kellett tekintenie és egy másik vádat kellett elővennie, amely addig nem képezte alapját a már készen álló békeszerződés indokolásának.A Millerand-levél 'nem említette a háború bűnös felidézésének vádját, amelynek esetleges bebizonyítása megfelelő indokolást alkothatott volna; feltehető tehát, hogy az erről való lemondást igyekeztek elpalástolni egy másik vád elő-
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hozásával. A szerződésben “foglalt vád elhallgatásából viszont joggal lehet következtetni arra, hogy a békekonferencia hatalmai a bizonyítás elől kitértek, sőt a bizonyításnak még gondolatát is feladták, mert a magyar békedelegáció megjelenésekor a békekonferencia hatalmai már tudomással bírtak azokról az orosz diplomáciai aktákról, melyeket a cári uralom bukása után közzétettek Moszkvában és amelyek a háború előzményeit másként mondották el; valamint azokról is, amelyek a bécsi államlevéltárból kerültek ki és Tisza István gróf eljárására vonatkozva, Magyarország felelős kormányát a háború bűnös felidézésének gyanújától mentesítették. Nem lényegtelen egyébként hozzátennünk az elmondottakhoz azt, hogy, amint utóbb kiderült, a békekonferenciának a háborús felelősség megállapítása végett kiküldött bizottsága jelentését a váddal együtt részben hiányos, részben egyoldalú, részben csak állítólag létező, de senkitől nem látott és azóta sem ismert, soha meg nem talált források alapján alkotta meg.Magyarország felelősségére vonatkozólag a békedelegáció 1920. januárjában még alig rendelkezett mással, mint azokkal a Bécsben talált és az akkori osztrák kormánytól 1919-ben közzétett néhány darab okirattal, melyek a magyar kormánynak 1914. júliusban követett eljárására vonatkoztak.A Magyar Külügyi Társaság közvetlenül a trianoni békeszerződés aláírása után munkába vette a kérdés magyar vonatkozásainak felkutatását. Eltekintve a kérdést megvilágító kisebb közközlésektől, fontos volt az, hogy előbb annak külföldi vonatkozásait ismerjük meg és csak a magyar kérdésnek abban való elhelyezése után lépjünk elő olyan anyaggal, mely a fellépést döntővé teheti.Az első benyomás, amelyet ezen az úton szereztünk és ami a munkálatot reményteljes
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siker, a békeszerződés módosítása felé vezethette, Poincaré Raymond francia köztársasági elnök-, nek 1921-ben tett, akkor illetékesnek tartott nyilatkozata volt, mely a párisi békeművet egészében a háborús felelősség vádjára építette. Bár elhallgatta, hogy ennek folytán a vád elejtése a békeszerződés hatályosságának megszűnését is fogja jelenteni, Lloyd George, volt akkori angol miniszterelnök már akkor megjegyezte, hogy Poincaré beállítása és megtett nyilatkozata ezt a következtetést jogossá teszi. Az az ellentét, melyet a fenti két kijelentés leplezett, vezetett ahhoz, hogy amíg a 'francia kutatás a Párisban létrejött szerződések betűihez ragaszkodott, addig az angolszász kutatók teret engedtek a szabad kutatásnak, ez viszont a békeszerződés módosítása felé nyitotta meg az útat.Ezzel kapcsolatban szereztük akkor azt. a benyomást, hogy a kérdés mögött nem akadémiák, hanem kormányok állanak. Nemcsak azért, mert a háborús felelőség vádját kormányok alkották meg és kormányok építették rá az általuk létrehozott egyoldalú békeszerződéseket; hanem azért is, mert a kezdetben -csak Moszkvában közzétett diplomáciai okmányok különböző kormányok iratai voltak, közzétételük pedig a kormányokat arra bírta, hogy a magok politikájának igazolása végett 'saját aktáikat is közzétegyék. Közel százezer darab titkos diplomáciai okmánynak ilyen módon való közzététele mindenképen azt jelentette, hogy a vonatkozó kutatás immár elsőrendű forrásokból meríthet és komoly eredményekhez juthat.Fontos volt annak megismerése is, hogy az egymással szembenálló felek milyen csoportokat alkotnak és milyen taktikát követnek.A franciák merev és az angolszászok elasztikusabb álláspontja kezdettől fogva lehetetlenné tette annak a frontnak a fennállását, mely a párizsi békekonferencia idejében és a békeszer-
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ződés megkötésekor még egységes volt és megdönthetetlennek látszott. A Magyarország területéből részesedett államok kormányai az egyoldalú békeszerződések betűinek megtartására törekedvén, — mert csak ez tette lehetővé nekik a szerződés által nyert területek maradéktalan megtartását, — kénytelenek voltak a francia álláspont mellé állani, annak védelmére sorakozni és megakadályozni a szerződések módosítását, a másoktól már akkor szükségesnek tartott és elkerülhetetlen revíziót. Ezért ejtették elsőkül el a háború bűnös felidézésének vádját és térték át a Millerand Levélben már tőlük származó azon vád hangoztatására, mely a párizsi (trianoni)' békeszerződésben átruházott területek megszerzésének és megtartásának jogát az ezeréves magyar elnyomás alól való felszabadítás gondolatára építette. \Viszont az angolszász felfogás minden rugalmassága ellenére sem volt abban az irányban értékesíthető, hogy tnagáévá tegye azoknak a békeszerződéseknek a módosítását, melyeket az angolszászok a magok felfogása szerint a hosszú háború befejezése és a világ nyugalmának helyreállítása végett alkottak.A biztosítottnak vélt nyugalom védelme szemmelláthatólag közelebb hozta egymáshoz a békeszerződés megalkotóit és ez vonta maga után azt, hogy Angliában és Amerikában a francia álláspont védelmezőkre talált. Annak erősítésétől ugyanis a Párizsban helyreállított békés állapot megtartását remélték.A magyar kutatás iránya kezdettől az volt, hogy a német-osztrák-magyar érdekközösségnek, melyet az ellenséges támadás a háborús felelősség vádjának felállításával jelentékenyen megkönnyített, a kérdésnek azokat a legszélesebb határait kell megvonni, amelyeket átlépni nemcsak azért nem volt kívánatos, mert ez a védelem erejét gyengítette, hanem azért is, mert amint
12 



adott esetekben kitűnt, a történt kilengéseket komoly érvek nem indokolták.Azt a szélesebb keretet egyébként, melyben a német, osztrák és magyar kutatás mozgott, a források természete adta meg és írta elő; mivel a titkos diplomáciai okmányok közzététele folytán most már mindenki ugyanazokat a forrásokat használta, ez az elhatárolás egyébként általános elfogadásra talált.így jutott lassan érvényre az a felfogás, mely a világháború kitörésével járó felelősséget a cári orosz kormányra hárította át és amely magyar szempontból is elismerést nyert. A magyar kormány ugyanis a cári Oroszország hatalmi terveivel szemben védelmi állásban volt és védelmi politikát folytatott. Akkori miniszterelnöké, Tisza István gróf, kezdettől fogva, eredetileg és mindvégig, tisztán védelmi álláspontra helyezkedett.Mivel a magyar békedelegációtól erre vonatkozólag bemutatott okmányok szintén ezt mutatták, sőt egyéb források felkutatása is ezt erősítette meg, a kutatás végső eredménye sem volt, nem is lehetett más, mint a háborús felelősség vádjának, a Magyarországgal megkötött békeszerződés alapjának megdöntése.A vonatkozó forrásanyag feltárásáról igy jelent meg e sorok írójától, ki a kérdésnek magyar részrői előadója volt, 1928-ban az a jelentés, amelynek eredményeit 1939-ben terjedelmesebb munkálat egészítette ki; előbbi munkálatot a Magyar Tudományos Akadémia kitüntette, utóbbinak több mint ezer oldalon való megjelentetésére pedig maga vállalkozott.A következetesség azt kívánta volna, hogy végérvényesen megdőlvén a háborús felelősség vádja, melyen a trianoni szerződés egész épülete felépült, egyúttal megszűnjék a ráépített szerződés hatályossága is, vagy legalább is módosulást szenvedjenek a szerződésnek mindazon
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részei, amelyek a háborús felelősség vádjának címe alatt Magyarországra és Magyarország népeire elviselhetetlen terheket róttak. Mintán azonban a szerződésben foglalt ítélet alapját alkotó vád megdőlése után az ítélet hatályosságát új vádra építették, amelyről az ítéletben szó nem esett, a szerződés megalkotását sem őszintének, sem egyenesnek nem lehetett tekinteni, hanem olyan kísérletnek, melyet kudarc esetén más kísérlettel igyekeztek fenntartani. Mivel pedig ennek folytán sem igazságos, sem ésszerű nem lehetett, a szükséges módosításnak állandó elkerülésével és következetes kijátszásával a szerződést megalkotó hatalmak saját álláspontjuknak összeomlásában és feladásában magok jelölték meg az egyetlen utat, amelyen Európa békéjének és nyugalmának helyreállítása biztosíthatónak mutatkozott. II.
AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG KÉRDÉSE.Azok a kormányok, amelyek a trianoni békeszerződés folytán Magyarország területéből részesedtek és amelyeknek ennek folytán a trianoni szerződés betűinek változatlan megtartása érdekükben állott, a háborús felelősség vádjának gyengülését és fokozatos feladását látva egyre határozottabban állították előtérbe azt a vádat, melynek első megfogalmazását az 1920. május 6.-án átnyújtott Millerand Levél tartalmazta. E szerint Magyarország felosztása nem a háború bűnös felidézése, hanem a magyarországi nemzetiségek elnyomása miatt történt.Abban a feltevésben voltak, hogy ez a vád hosszú időre biztosítani fogja Magyarország felosztását s elszakított részeinek megtartását, mert hosszabb vitát fog kelteni annak eldöntése, hogy a Magyarország felosztásában érdekelt külső kor-
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Hiányoktól felvetett vádnak mennyiben lehet komoly alapja. . . 'Erre a vádra röviden lehetett volna válaszolni azzal, hogy ha egy bírósági Ítéletből — bár nem volt eldöntve a kérdés, hogy mennyiben lehetett a párizsi békekonferenciában bíróságot látni és mennyiben lehetett pártatlan az a bíróság, mely az egymással szemben álló érdekelt felek közül pusztán az egyiket képviselte, a másikat a vonatkozó, tárgyalásokból kizárta és ítéletként a maga követeléseit öntötte olyan formába, hogy az teljes egészében a másik érdekelt félnek az elítélése volt, — az ítélet alapjául igénybe vett vád kiesik, úgy bármilyen bíróság eljárásában szokatlan dolog lenne a vádlott felmentése helyett olyan be nem bizonyított idegen váddal homályosítani az ítéletet, melynek egyetlen célját a — különben igaztalanul vádolt — vádlottnak tönkretétele képezi.Ez a szempont magában véve felmentett attól, hogy az új vád érdemleges foglalkozás tárgyává legyen. A magyar kormánnyal együtt a Magyar Külügyi Társaság is abban a feltevésben volt, . hogy az új vádat magában foglaló Millerand Levél olyan ígéreteket is tartalmazott, melyek a magyar kormányt a békeszerződés aláírására bírták. Ha tehát nem kívántuk a vádat válasz nélkül hagyni, előle kitérni vagy taglalásától tartózkodni, akkor az új vádnak a régitől merőben különböző síkján hosszabb munkára kellett felkészülnünk. De ugyanakkor homályban sem kívántuk hagyni azt az eljárást, hogy a békekonferencia hatalmai a vád összeomlása után nem az annak alapján kimondottakat vette 'revízió, alá, hanem a tarthatatlanná lett vád helyébe, annak a szerződésből való eltávolítása nélkül, addig nem hangoztatott vádat helyeztek, hogy az előbbi vád alapján kimondott ítélet akként legyen végrehajtható, mintha ezen vád teljes mértékben beigazolást nyert volna.
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Mivel az új vád a hozott ítéleten kívül állott és jogi alapon azzal összefűzhető nem volt, abban a helyzetben voltunk, hogy azt rövid úton elutasítsuk. Mivel azonban ez azt is jelentette volna, hogy a felhozott váddal való foglalkozás magyar részről nem történik meg, a Magyar Külügyi Társaság a trianoni békeszerződés aláírása után nyomban hozzáfogott — mint akkor nevezték — a nemzetiségi kérdés szakszerű tanulmányozásához. >Mindazokból a munkálatokból, melyek a magyarországi nemzetiségekkel való addigi bánásmód és politika történetére vonatkoztak, kiderült, hogy a magyarországi nemzetiségek a vonatkozó országrészeknek idegen államokhoz való, kerülése (1918) előtt még legtitkosabb határozataikban sem állítottak egyéb követeléseket, mint olyanokat, amelyekkel a magyar állam határain belül valói akár kulturális, akár társadalmi, akár politikai érvényesülésüket szorgalmazták.Ma is kívánatosnak mutatkoznék, ha ezeket a különböző tanulmányokat kibővítve, közölni lehetne valamennyi fontosabb dokumentumot, mert a megjelent anyagnak francia nyelven történt közzététele külföldön már abban az időben feltűnést keltett.A nemzetiségi törekvések és politika történetének kutatásával, illetőleg e kutatások megindításával kapcsolatban vette munkába a Magyar Külügyi Társaság ;az elszakított, de a ki- sebségi szerződésekben nemzetközi védelem alá helyezett elszakított magyarság sérelmeinek egyetemleges nyilvántartását; mivel az a rendelkezésére álló, erőket jelentékenyen meghaladta, indította meg a kisebbségi sérelmek per jogának kodifikálására vonatkozó nemzetközi mozgalmat, amely a Társaság egyik tagjának, Magyary Géza budapesti professzornak, kiváló jogászunknak nevét az egész világon megörökítette (1920—1925).
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Itt tehát négy különböző kérdés tanulmányozásának elindításával állunk szemben: a magyarországi nemzetiségek történetének felkutatásával a legrégibb időktől a trianoni békeszerződésig, a magyar nemzetiségi politika fejlődésének megvilágításával; az elszakított magyarságtól szenvedett sérelmek nyilvántartásával területenként és egyetemlegesen; a szenvedett és a kisebbségi szerződések megsértésének bizonyult sérelmeknek illetékes nemzetközi fórumok előtt való perrendszerű letárgyaltatásával és elintéztetésével, mire a békeművel kapcsolatos intézmények statútumai reményt nyújtottak.Hogy a Magyar Külügyi Társaságtól 1920- ban elindított négy tanulmányszak irányában azóta mi, mennyi és hogyan történt, annak vizsgálata túllépné a jelen tanulmány kereteit; ha valaki valamikor ezen tanulmányszakok történetével foglalkozni fog, terjedelmes kötetben számolhat majd be a gazdag anyagról, amit kutatás közben találni fog.Ha figyelembe vesszük azt, hogy a jelzett időben még vonatkozó tanszékek, intézetek és gyűjtemények az országban sehol sem állottak rendelkezésre, sőt a kérdéssel sem igen foglalkoztak, mert a tudomány és a tanulmányi üzemek rendszerint később követik a felmerült szükségletet, még később a gondolatot: akkor körülbelül megjelöltük azt a szempontot is, melyből a Magyar Külügyi Társaság kezdeményező munkáját értékelni kell. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy Apponyi Albert grófnak, a társaság elnökének, nemesen érző szívét milyen közelről érintették a magyarságnak példátlan szenvedései; mint ragadott meg minden alkalmat arra, hogy a hatalmak figyelmét ezekre felhívja és mint jelölte meg a béke alapját abban a gondolatban, hogy a magyarság szenvedései megszűnjenek. Ha valaki ennek az emberi érzésből fakadó hadjáratnak a történetét is megírná, úgy
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nemcsak ismeretlen témát dolgozna fel, hanem az általános történelemnek is nagy szolgálatot tenne, mert Európa szenvedő népei akkor mind Apponyi felé fordultak.Ha már most sem a Magyarországgal szembenálló. hatalmak, sem Magyarország nemzetiségei, hanem a régi Magyarország területén kívül álló és annak területéből részesedett államok voltak azok, amelyek a Magyarországot felosztó békeszerződés lényegét és szellemi tartalmát megadták, úgy magától felmerült a kérdés, mi lehetett az, ami a magyarságnak a tatárjárás és a török uralom óta példátlan szenvedéseit — ez az összehasonlítás akkor különösen megdöbbentette a nyugati politikusokat — éppen az emberi haladással kérkedő huszadik században keltette életre.Ennek a kérdésnek a megvilágítása vezette be azokat a kutatásokat, melyek a trianoni békeszerződés megalkotására vonatkoztak és melyek a feltűnő gyorsasággal szaporodó., értékes forrásanyag alapján a háború felidézésével járó, felelősséggel párhuzamban fejtették ki a felelősséget a békeszerződés megalkotásáért. Látván azt, hogy ez utóbbi körülmények milyen közvetlenül érintik az előbbinek lényegét és hatályosságát, a társaság egyre nagyobb súlyt helyezett arra, hogy a békeszerződésben foglalt váddal — a háborús felelősség vádjával együtt — domborodjék ki az a vád, melyet az igazságtalan békeszerződés megalkotása képezett. így került egymással szembe és maradt mindenkorra Szembeállítva egymással la felelősség a háború
ért és a felelősség a békeszerződésért.Látván azt, hogy a Magyar Külügyi Társaság maga nem rendelkezhetik annyi munkaerővel, módokkal és eszközökkel, hogy akár a régi Magyarország nemzetiségeinek történetére, akár az elszakított magyarság növekvő panaszainak állandó nyilvántartására, magyar és idegen' nyel-
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veken való szakszerű ismertetésére vállalkozhatnék, inkább arra helyezte a fősúlyt, hogy a vonatkozó munkálatok megindításával külső erők bekapcsolódására módot adjon. Amint ez megtörtént, a nemzetiségi, mint akkor már nevezték, kisebbségi tanulmányok fellendülése lehetővé is tette azt, hogy a további kutatás figyelme a békeszerződés létrejöttének tanulmányozása felé forduljon.Ezen a téren sokat köszönhettünk azoknak az emlékiratoknak és különböző nyilatkozatoknak, melyekben a trianoni békeszerződés megalkotói tárgyi vallomásokat közöltek, illetőleg adtak át a nyilvánosságnak. Ezeket az önvallomásokat szakértők (expert) gyűjtőszó alatt kezeltük és. ma már testes kötetet lehetne összeállítani belőlük. Bár nagy fontossággal bírna és fog még bírni hosszabb ideig azok munkájának vizsgálata és felkutatása, kik a békeszerződést megalkották, e helyen mindössze annak megemlítésére szorítkozunk, ami az egész kérdésnek gerincét alkotja.Ha már a huszadik század elején tudott dolog volt az egyik oldalon Ausztria-Magyarország gyengesége és hanyatlása, úgy azt is fel kell tételeznünk, hogy a másik oldalon ezzel, mint elkövetkező ténnyel számoltak és hogy annak esetleges következményeit is számba vették.Ma még nem tudjuk megállapítani, hogy az eshetőségek latolgatásában melyik szempont volt erősebb a felosztás és egybetartás gondolatai közül. Mert bár a legismertebb dokumentumok a felosztás gondolatára és terveire vonatkoztak, ezek mögött, kevésbbé erős színekkel, ott lappang a dunai területek egybetartozásának gondolata is,. Erre mutat mindenekelőtt a cári orosz hatalomnak az az érvényesülése, mely a szétdarabolással szemben a keleti és középeurópai területeknek a maga érdekkörében való megtartására törekedett. Ebben az elgondolásban válto-
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zást a cári orosz hatalomnak a kommunista forradalom következtében, az új európai rend megalkotásából való kilépése okozott. Ez vonta maga után azokat a terveket, melyekkel Oroszország kis szövetségesei a szerzett hegemóniát maguk részére igényelték és a hegemónia gondolatát a federáció gondolatával és terveivel kombinálták (kis entente, balkánpaktum, vámúnió stb.).Az egybetartozás gondolata egyes momentumok szerint időrendben is megelőzte a felosztás gondolatát, mert a huszadik század első évtizedében még az a gondolat látszott megvalósíthatónak, hogy a cári orosz hatalomnak az európai politikából való kilépése, az ázsiai problémákban való- elmélyedése és lehorgonyzása, lehetővé teszi majd Ausztria-Magyarország belső rendjének a csehektől tervezett felbontását, az általuk orosz védőség alatt elgondolt középeurópai rendszerben pedig a dunai kérdés irányításának átvételét. Ez az irányítás a dunavidéki politika súlypontját Bécsből Prágába helyezte volna át, Bécs és Budapest fölött Prága vette volna át a rendelkezést.A csehek már 1901-ben értesültek arról, hogy Pétervár az angol-német szövetségi tárgyalások meghiúsulása folytán az 1815-iki európai status- quo gyökeres átalakítását reméli, és hogy az új rendben maga részére megfelelő elhelyezkedést igyekszik biztosítani.Ennek az átalakulásnak a tükrözése volt észrevehető az angol szakértőknek (expert) abban a munkájában, mely a prágai cseh, belgrádi Szerb és bukaresti román, tehát nem elsősorban s közvetelenül magyar vagypedig magyarországi kérdésben, a magyar érdekelt fél útján, hanem annak teljes kikapcsolásával, a magyar és a magyarországi kérdésekben érdekelt idegenek felhasználásával, idegen érdekek vállalásával ismertette meg az angolszász — angol és ame-
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rikai — közvéleménnyel a helyzetet A megismertetés viszont nem a ténybeli állapotra, hanem annak megváltoztatásával kapcsolatos elképzelésekre és tervekre vonatkozott és így keletkezett, vagy alakult ki, vagy lett általánossá az a nyugaton terjesztett beállítás, hogy a középeurópai kérdés rendezésre szorul és hogy ez a rendezés csak az elmondottak, tehát az egyik fél érdekei szerint lehetséges.Nem tudjuk ugyan, hogy mennyiben jelentette a magyar állam határain belül, a magyarsággal százados egyetértésben élt népek érdekeit az, hogy az egymás közt való; békés megértés és együttélés helyett a magyar határokon kívüleső idegen államoknak idegen érdekei szerint éljenek, mert ez az addig lekötött erőknek és a lekötés folytán biztosított rendnek felbomlásához, a dunai népeknek egymással való; szembeállításához vezethetett. Hogy mindez egy még ki nem próbált új renden kívül még azt is, jelenthette, hogy a prágai, belgrádi és bukaresti helyi vezetés és irányítás fölött a cári orosz hatalom befolyása erősödik meg, tehát ezen az úton Kö- zépeurópa orosz érdekkörbe kerül, sejteni engedte azt a már sír felé közeledő Ferencz József örökösének, Ferencz Ferdinánd főhercegnek az a törekvése, hogy külső hatalom helyett ő maga vegye kezébe Középeurópa rendjének átalakítását. Az a tény, hogy Ferencz Ferdinánd trónörökös abban a küzdelemben esett el, amelyet jövendő birodalmának megtartása és összetartása érdekében folytatott, arra enged következtetni, hogy a sír felé haladó Ferencz Józsefnek és a régi rendhez ragaszkodó főhercegnek öröksége után nyúltak azok, akik a háborút felidézték és annak szerzői voltak.Ezek között Magyarország és kormánya már azért sem foglalhattak helyet, mert úgy Ferencz Ferdinánd, mint a cseh politikusok /terveinek magyarellenes színezetük volt; mindkét oldalról
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a magyar nemzet erőinek más erőkkel való szembeállítására gondoltak és a magyar nemzetnek mindkét, egymással ellentétes federáció keretében elnyomott kisebbség szerepét szánták. Tekintet nélkül arra, hogy egyik terv sem volt megalkotható a Dunamedence, tehát a történelmi Magyarország fejlődésének és érdekeinek figyelembevétele nélkül.Az elmondottakból nemcsak az derül ki, mint ment át a tanulmányozás iránya Magyarország volt nemzetiségeinek történetéről és viszonyairól — a Millerand Levél nyomában — a trianoni békeszerződés és általában a párisi békemű létrejöttének tanulmányozására olyan időben, amikor a nemzetközi jog tudományában még nem lett uralkodóvá az a felfogás, hogy a szerződéseknek nem csupán cikkelyei az irányadók, hanem történelmi előzményeik és létrejöttüknek körülményei is.Kiderül az elmondottakból az is, hogy milyen fontos, mert a magyar nemzetre nézve az egész vonalon életbevágó tanulmányszakot vagy ismeretcsoportot jelentett annak a közösségnek a közelebbi tanulmányozása, melyet a történelem folyamán a magyar állam jelentett. A társaság felismerte annak a jelentőségét, hogy ebben a kérdésben a múlt és jövő egyesül és> megelőzte azokat a tanulmányokat, amelyekkel csakhamar a trianoni békeszerződés megalkotói és védelmezői azzal a szándékkal léptek elő, hogy Magyarországnak a párizsi békekonferencián kieszközölt felosztását a békeszerződés változatlan megtartása útján hosszú időre biztosítsák.A dunai federáció kérdésének közelebbi tanulmányozása volt az, ami az időszerűség ajtaján kopogtatott.Ha kíváncsi valaki arra, — mert a trianoni békeszerződés ezen az úton készült, — hogyan gondolták Prágában, ahonnan Benes Eduárd cseh külügyminiszter azután az emigrációban élt
22 



Kossuth federációs tervét a vitába dobta, Közép- európa új rendjének kialakulását, akkor azokhoz kell fordulnia, akik azt az illetékes, orosz körökkel beszélték meg. Kramarz és Masaryk a források szerint a maguk tárgyalásairól nyilatkoztak akkor, mikor az előbbi 1914-ben az orosz, az utóbbi pedig 1915-ben a brit kormánytól kérte olyan határoknak a megvonását, amelyeknek előfeltételeként a háborúnak Oroszországtól eszközlendő győzelmes befejezésére lett volna szükség. Ezekben a tervezetekben és javaslatokban azonban talár nem található meg a dunai népek önrendelkezési joga; mert az, amit elárulnak, a fegyver jogán nyert olyan rendelkezés., melynek a jog nem szab korlátokat. Az utóbbi emlékiratban leírt magyar állam egyébként oly kis területnek látszott, amely a Balaton és a Tisza között életképtelen csonk maradt volna és csak átmenetet képezhetett a teljes felosztás felé.A történelmi 'és népi jogoknak a fegyver jogától való hátraszorítása, amit a tervezet elárult, csak alakjában, de nem lényegében változott meg azáltal, hogy a cári orosz hatalom bukásával és Amerikának a háborúba való; belépésével, a tervezőktől várt orosz győzelem elmaradása következtében, a fegyveres felosztás helyét az önrendelkezés jogának elve váltotta fel. A Masaryktól elképzelt magyar határokat most már olyan erő volt megalkotandó', — legalább Masaryk saját bevallása szerint erre törekedett, — mely a nyugati hatalmakkal együtt demokratikusnak mutatkozott, és a népek önrendelkezési jogának jelszavát vitte a küzdelembe, de amelyet arra kellett rábírni, hogy az önrendelkezési jog alapján tegye magáévá a háborús célokat és a háborús propagandától megjelölt határokat, tehát az önrendelkezés címe alatt helyezzen idegen uralom alá szabad népeket.Közelálló a feltevés, hogy Masaryk e válto-
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zott helyzetben — Oroszország helyett Amerika oldalán, — azért folyamodott a középeurópai federáció gondolatához, mert az nyugaton és főleg angolszász körökben, amint ő mondotta, oly nagy népszerűségnek örvendett, hogy a nyugati hatalmak szemmelláthatólag megnyugodtak az általuk ismert 'és náluk bevett federációs rendszereknek Középeurópa népeitől való átvételében, amiről őket akkor egyre határozottabb formában biztosították. Bár Középeurópa népei ez iránt nem nyilatkoztak és a hatalmak őket a velük háborúban levő nyugati kormányok meg sem kérdezhették, a hatalmak háborús gondjaik közepette megnyugodtak abban, hogy a népek ezen az úton a maguk érdekeinek megfelelő, általuk ismert életformát választottak. Arról, a források szerint, fogalmuk sem volt, hogy a vonatkozó tervezettel a cári orosz fegyverek elmaradt katonai győzelmének következményeit Amerika útján készülnek Európa meg nem kérdezett népeire ráerőszakolni.Nem azért hasonlít tehát Masaryknak 1915-i emlékiratában megrajzolt magyar térképe az az 1920-i trianoni békeszerződés magyar határvonalaihoz, mert mindkettő egyformán jelöli meg azokat a határokat, ameddig az ezeréves magyar elnyomás terjedt, hanem azért, mert az elszakításnak és birtokbavételnek mindössze címe változott meg 'és mert az 1914-ben felállított háborús cél ugyanaz maradt. Ha ezt a célt a cári orosz hatalommal alig lehetett volna, nem is kellett demokratikusnak nevezni, nem válhatott azzá ugyanaz a hadicél a demokratikus Amerika kezében sem.Mások abban véltek hasonlóságot megállapítani, hogy Ferencz Ferdinánd trónörökös — ugyanilyen elrendezésre törekedett az általa megalkotandó Nagy-Ausztriában; az osztrák önkénytől megalkotandó összbirodalom örökébe való illeszkedés azonban éppen olyan kevésbbé volt
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demokratikusnak tekinthető. A források szerint a trónörökös és Masaryk tervének alapját egy-’ formán a csehek alkották, mert mindkét tervezet megalkotói azokra támaszkodtak. Mindösz- sze csak árnyalati különbséget jelentett az, hogy a csehek egyik része az osztrák trón örököse, másik az orosz trón birtokosa után remélte a középeurópai cseh uralom megalapozását. Mindebből az is következett, hogy a tervet a' meggyilkolt Ferencz Ferdinánd helyett Masaryk valósította meg a saint germaini és trianoni békeszerződésekben. A nyugati hatalmak azonban súlyos csalódásnak estek áldozatul, amiatt a feltevés miatt, hogy a dunai kérdés a dunai népek óhaja szerint végleges elintézést nyert; a látszatot tehát. összetévesztették a valósággal, ami a terv diadalának mindenesetre használt, de nem valósította meg az ígéretet: a dunai vagy középeurópai rendnek federáció alakjában, a népek együttműködésére való építését.Hogy mindez megtévesztés volt és téves beállításon nyugodott, azt középeurópai szemmel már igen korán meg lehetett állapítani, mert Ferencz Ferdinánd és Masaryk végeredményben, egy és ugyanazon centralizmust képviselték, közös alapul pedig a történelmi magyar államnak fegyveres megszállás útján való felosztását vették. Nem ugyan azért, mert a magyarok a középeurópai népek boldogulásának — mint állították, — ellene voltak, hanem azért, mert a középeurópai népeknek idegen uralom alá való helyezését csak annak a középeurópai rendnek romjain lehetett eszközölni, amelynek keretében a népek Magyarországon hosszú évszázadok óta békés egyetértésben éltek. Még a nemzetiségek elnyomásának vádját is Ferencz Ferdinánd főherceg irodájából vitték a Millerand Levélbe,, azok, akik a trónörököstől tervezett cseh túlsúlyt akarták megvalósítani. Ugyanígy szerepelt e túlsúly biztosítása Szerbia és Románia útján,
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melyeket akként akartak megerősíteni, hogy a "magyarországi szerbekkel megnövelt Szerbiát és a magyarországi románokkal megnövelt Romániát Ferencz Ferdinánd Ausztriájába kebelezték volna; Masaryk pedig ugyanilyen szellemben építette fel azokkal együtt a kis entente néven ismert fegyveres koalíciót, amelynek fő feladata Csehország középeurópai túlsúlyának biztosítása képezte.Időközben senki sem vette észre azt, hogy a kezdetben sokat emlegetett federáció lassanként elmaradt, sőt hivatalos helyekről hangzottak el, a békeszerződés létrejöttének biztosítása után, olyan kijelentések, hogy Középeurópa népei a federációtól idegenkednek és ilyenre nem is hajlandók.A párisi békekonferencia hatalmai mindezekről alig lehettek tájékozva, ha 1918. október 6-án Versaillesban hozott határozatukban, a háború befejezésekor, megelégedtek az ellenséges csapatok visszavételével és a megszállva tartott országrészek felszabadításával.Ez a határozat Magyarország területi épségét nem érintette, de ázi előzmények ismerete alapján egyéb dologra is enged következtetni. Ha ugyanis Ausztria-Magyarország magyar születésű közös külügyminisztere, Burián István gróf a megelőző napon, tehát 1918. október 5-én, a szövetséges és társult hatalmak nevében vele tárgyaló Wilson Woodrow amerikai elnöktől közölt békefeltételeket magáévá tette, Wilson szövetségesei és megbízói pedig október 6-án a háborút akként kívánták befejezni, hogy a történelmi Magyarország határait nem érintik, akkor ebből két igen fontos következtetés vonható le. Az egyik mindenesetre az, hogy itt egy előzetes megállapodással, hogy ne mondjuk, előzetes békeszerződéssel állunk szemben, amelyet Ausztria-Magyarország külügyminisztere Magyaror-
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szág nevében magáévá tett; a másik pedig az, hogy Burián gróf a Wilson elnöktől kikötött önrendelkezési jogot elfogadta, mert nem tartotta valószínűnek azt, hogy Magyarországnak századok folyamán együtt élt és egymásra utalt népei Magyarország felosztása melleit foglalnak állást. Nem tartotta ezt valószínűnek a békedelegáció elnöke, Apponyi Albert gróf sem akkor, mikor a szomszédos kormányoktól megszállott vidékekre vonatkozólag népszavazást követelt, illetőleg az önrendelkezés jogának szabad nyilvánítása mellett foglalt állást; sokkal inkább tartottak e népek állásfoglalásától a megszálló kormányok, melyek Benes megvallása szerint — mindent megtettek arra vonatkozólag, hogy a népek állásfoglalása elmaradjon és az önrendelkezés jogával ne élhessenek.Az 1918. október 6-án létrejött megállapodástól nem Burián gróf, hanem Wilson elnök tért el akkor, amikor október 18-án kelt jegyzékében a kettős monarchia közös külügyminiszterével közölte, hogy többé nem érzi kötve magát az általa felállított, vagy tőle közvetített békefeltételektől. Meglepő kijelentéséhez, amely a fentiek szerint kétoldalú megállapodást a másik fél megkérdezése nélkül, tehát egyoldalúlag bontott fel, nem tette hozzá azt, amit helyette mások mondottak el: hogy erre a lépésre Masaryk vette rá, amint utóbbi maga írta meg azt emlékirataiban.Az 1918. őszén megkezdett katonai beavatkozás és megszállások ugyancsak ezt erősítették meg, mert a fegyver alkalmazása bevégzett tényeket teremtett, amelyeknek célját nyilvánvalóvá tette — a nyomban elkövetkezett és végrehajtott annexiókon kívül — az a másik tény, hogy nemcsak a megszállások határvonalai vágtak egybe az 1915-i emlékiratban megjelölt vonalakkal, hanem hogy ezen az 1915-i követelési jegyzéken épült fel a szövetséges és társult ha-
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talmaknak 1919. május 8-án hozott határozata és az 1920-i trianoni békeszerződés is.A trianoni békeszerződés tehát Masaryk követelésének és javaslatának elfogadása volt.A békekonferencia említett határozatának azonban csak fegyveres úton, tehát nem a népek önrendelkezési jogán alapuló végrehajtása volt elképzelhető. Hogy ezzel a határozatot meghozó hatalmak maguk is tisztában voltak, azt nemcsak a Millerand Levélben kilátásba helyezett módosítások beigérése mutatta, hanem az is, hogy az elszakított magyarság, a magyar kisebbségek védelmére Magyarország utódállamaival megkötött szerződéseket az 1920. augusztus 10-ikén, Sevresben, ugyanazon államokkal megkötött szerződés, a magyar kormánytól akkor már aláírt békeszerződés kiegészítő részének nyilvánította, tehát az 1919. május 8-i határozat alapján 1920. június 4-én megalkotott békeszerződést nem tartotta megfelelőnek.Nem lehetett, amint hogy a fentiek alapján tehát nem is volt jogos és indokolt az a szemrehányás, mely a magyarokat a békeszerződés módosításának követelése miatt érte, ha ezt a módosítást már maguk a hatalmak felkínálták (a 
Millerand Levél), és ha ugyanők olyan kapcsolatba hozták a kisebbségi szerződést a békeszerződéssel, hogy a kisebbségi szerződés meg nem tartása gyengíti a békeszerződés erejét és bizonytalanná teheti a békeszerződésben átengedett területek szuverén birtoklási jogát, tehát a szerződésben megvont határvonalakat.Mivel pedig a magyar kormány kifejezetten a Millerand Levélben megtett fenti ajánlat alapján határozta el magát a békeszerződés aláírására, semmi kétséget nem szenved az sem, hogy a béke megalkotása utolsó fázisában a módosítás és revízió iránt létrejött megállapodásnak volt tekinthető. A Millerand Levélben foglalt ajánlat elfogadása és ennek alapján a békeszer-
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ződés aláírása ugyanis egy külön megállapodásnak, olyan kétoldalú egyezménynek volt tekinthető, melynek megtartása egyben a revíziót jelentette.A trianoni békeszerződés nemzetközi jogi vizsgálata tehát nem szorítkozhat kizárólag a békeszerződés cikkelyeire, azoknak különböző módon való, tisztán jogi értelmezésére és tételes magyarázatára, hanem Burián István gróf közös külügyminiszternek 1918. szeptember 15-én Wilson amerikai elnökhöz intézett jegyzékétől az 1920. augusztus 10-én Sevresben megkötött szerződésig terjedő megállapodások összegére ki kell terjeszkednie.Legalább is ezt kell értenünk a Magyarországra vonatkozó párisi békemű alatt.A vizsgálat jogi vonatkozásai mellett a békemű politikai vonatkozása már inkább a diplomáciai történelem keretébe tartozik.így a küzdelemnek jogi része lappangó ellentétet takar, mert a harc akörül forgott, hogy Masaryknak a szövetséges és társult hatalmak útján végrehajtott javaslata megfelel-e mindazoknak az érdekeknek, amelyeket Középeurópa békés fejlődése és az európai béke biztosítása előírt, hogy az a cél, amely addig pusztán háborús célt alkotott és egyedül titkos szerződésekben volt meg, de azokról a szenvedő alanyokat alkotó népeknek semmi tudomásuk nem volt, megfelelt-e azoknak a céloknak, melyeket a békés fejlődés előírt?A későbbi tapasztalatok azt mutatták és a pártatlan vizsgálat is azt erősítheti meg, hogy a Dunamedence felosztásának és egybetartozásának további küzdelmében az előbbi nem nyugalmat adott, hanem az új határokon épített drótakadályokat megtartotta, sőt azok védelmére kis 
entente név alatt fegyveres koalíciót is alakított, Ez a fegyveres koalíció tehát csak folytatása volt annak a követelésnek, amely a történelnii
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Magyarországot felosztotta és Középeurópa népeinek történelmi együttélését feloldván, az osztrák hatalmi politika súlypontját a cári orosz hatalom fegyveres támogatásával Prágába igyekezett áthelyezni, majd Amerika segítségével,Masaryk segédkezése mellett, oda helyezte át.Mindebből természetszerűleg következett az, hogy az egyoldalú rendelkezések megváltoztatásától az idegen uralom alá helyezett népek a maguk felszabadulását, az évszázados fejlődésben összeszokott és egymásra utalt népek a békés együttműködés helyreállítását remélték.Már az elmondottakból is kitűnik, hogy az eltérés a kisebbségi kérdésnek olyan széles alapokon és keretekben való tanulmányozásától, amint az a megindulás után szükségesnek mutatkozott, kellő kárpótlásra talált a munkálatok megindítására épített megnyugváson kívül abban, hogy a békeszerződés megalkotásával járó felelősség tanulmányozása egyben a békeszerződés jövője és ezzel együtt a magyar nemzet sorsának alakulása felé terelte a figyelmet és a munkálkodást.Hogy a múlt a jövővel egybekapcsolható legyen, Apponyi Albert gróf klasszikus szavakkal mutatott rá a magyar közönségnek, amint ő mondotta, a magyar nemzetnek külügyi szakismeretekkel való ellátására és a mohácsi vész óta hiányzó külügyi érzéknek ezen az úton való kifejlesztésére.A Magyar Külügyi Társaság nagynevű elnökének útmutatása szerint ekkor indította meg 1920-ban a Külügyi Szemle című folyóiratát és szervezte meg még ugyanabban az évben Külügyi 
Szeminárium néven azt a tanfolyamot, vagy szabad főiskolát, amely az akkori elgondolás szerint és nagyjában azóta is a külpolitikai jellegű szakismereteknek, tehát a diplomáciai — gazdasági és politikai — földrajznak, a diplomáciai történelemnek, a nemzetközi jognak — éspedig
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úgy a nemzetközi közjognak, mint a nemzetközi magánjognak, — a diplomáciai technikának és gyakorlatnak, a közgazdaságnak és különösen a külkereskedelemnek szakkérdéseit hívatott előadók útján nyújtja.Bármennyit nyújtott az elmúlt két évtized alatt a Klügyi Szeminárium és a Külügyi Szemle a magyar közönségnek; ha olvasói az utóbbinak és hallgatói az előbbinek tízezrekre rúgnak is: még mindig kevésnek bizonyult ez olyan időszakban, amely egyrészt Mohácstól igen távol esett, másrészt pedig annyira túl volt terhelve a legsúlyosabb történelmi eseményektől, amilyeneket az európai népek évszázadok óta nem éltek át. A magyar nemzet ezeknek az eseményeknek a külpolitikai felkészültségnek teljes hiányával nézett, helyesebben inkább került eléjük és ebből a szemszögből kell tekinteni azt a szerény igyekezetét, amellyel a Magyar Külügyi Társaság erőit messze meghaladó elhatározással pótolni kívánt mindent, amit pótolni kellett és lehetett. Munkájának tökéletlensége a rendelkezésre álló erőknek a kívánalmakkal szemben való fogyatékosságában volt keresendő.
III.

A BÉKESZERZŐDÉS SORSA.Azt szokták mondani, hogy valamely szerződés mindig az aláírás pillanatában fennálló helyzetet és körülményeket tükrözi. Fokozottabb mértékben áll ez természetesen a politikai szerződésekre, mert a politikai fejlődés fogalmában a változás fogalma is benne van. Ezt fejezi ki egyébként a jogtudomány a rebus sic stantibus szavakkal, amelyek azt jelentik, hogy valamely politikai szerződés akkor maiad érvényben, ha létrejöttének körülményei megmaradnak, vagy még nagyrészt fennállanak.Ha most a trianoni békeszerződés létrejöt-
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tének időpontjához visszatérünk, akkor az egyik oldalon meg kell állapitanunk azt a törekvést, hogy azt a Magyarországot felosztó kormányok minden későbbi változással szemben megtartsák, valamint azt, hogy az egyik oldalról sem titkolt hiányok miatt szükségessé vált módosítást elkerüljék. A módosítás természetesen mindkét részről a revíziót jelentette; magyar , részről a szenvedett igazságtalanságok megszüntetését várták tőle és értették alatta, másik oldalon a trianoni végzésnek olyan irányú átalakítását, mely annak érdemi részét biztosítani, sőt erősíteni akarta, tehát a magyar nemzet rovására új, a szerződést megerősítő követelésekkel állott elő.Nemcsak a Millerand Levélben foglalt beismerés és Ígéret voltak azok a biztató jelek, melyek a magyar kormányt a szerződés aláírására bírták. Ott volt a kényszer is, melyet a szövetséges és társult hatalmak fenyegetései mellett a magyar nemzetre a lefegyverzés folytán előállott védtelen állapot, a pusztító tél és a kilátástalan jövő gyakoroltak; ott volt az a lehetőség is, hogy a határok megállapítása idején a trianoni szerződésben foglalt méltánytalanságokat enyhíteni fogják; végül ott a Nemzetek Szövetsége^ melyben azokat szóvátenni lehetett, és a hágai nemzetközi bíróság, amely a vitás kérdésekben dönteni fog. Nem szabad ugyanis felednünk azt, hogy a békeszerződéssel egybeforrasztott népszövetségi alkotmánylevél, a paktum egyidejű aláírása Magyarországot a Nemzetek Szövetsé
gének teljes jogú tagjává tette; sem pedig azt, hogy az állandó nemzetközi bíróság a Nemzetek 
Szövetségétől áttett ügyekkel foglalkozott, tehát panaszait egyedül annak útján lehetett illetékes bíróság elé vinni. Magyarországnak ezek szerint nagy érdeke volt az, hogy a békeszerződésben nyújtott előnyökkel éljen, az előnyöket a hátrányok megszüntetésére, vagy legalább is hátraszo- rítására és csökkentésére használja ki. Akkor
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mindenki ebben a felfogásban élt, mert nem volt más fórum, ahová fordulhatott volna, ha pedig ebben csalódott, úgy a csalódás nem a felfogás helytelenségét, hanem azt mutatta, hogy tévedés helyett megtévesztés történt, mert — a 
Nemzetek Szövetsége a Magyarországot felosztó hatalmak és kormányok érdekszövetkezetévé alakult át.Azok ugyanis a trianoni békeszerződésben elért háborús cél biztosítását a szerződés betűinek megtartásában, annak elmerevítésében, a helyzet megkövesítésében keresték. Nem törődtek azzal, hogy a természetes fejlődésnek ilyen módon való akadályozása ellenkezik a fejlődés fogalmával; hogy ez az eljárás az ellentétek állandósítását, esetleg fokozását vonja maga után; nem eredményezi annak feloldását, hanem az általánosan várt béke helyett új háború magvát hinti el azzal, hogy a régi háborút nem fejezte be és nem építette a háborút befejező szerződéseket a népek megnyugvására.Ma már előttünk állnak azok a titkos rendelkezések, amelyekben a — nemzetközi gyakorlatban egyébként ismeretlen — Nagykövetek Ta
nácsa 1921-ben a határmegállapító bizottságoknak megtiltotta, hogy a trianoni békeszerződésben megvont határvonalakat a népek érdekei szerint módosítsák. A lakosság érdekeinek a békeszerződésből és annak végrehajtásából való kizárása viszont nemcsak a népek önrendelkezési jogával, hanem a történelmi fejlődés fogalmával és törvényeivel is ellenkezett. Nagyfokú csalódást keltett az a tény is, hogy eltávolították a hágai nemzetközi bíróság statútumából azt a cikkelyt, amely területi kérdésekben lehetővé tette a bíróság megkeresését; hogy a Nemzetek Szövet
sége a kisebbségek panaszait nem orvosolta, sőt érdemlegesen nem is foglalkozott velük, tehát saját kötelességét sem teljesítette; végül pedig, hogy saját statútumának XIX-ik. cikkelyét, mely
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a területi revízió iránt reményt nyújtott és amelyre hivatkozva határozna el a magyar kormány a békeszerződés aláírását, tervszerűen kijátszották és hatálytalanították.Mindezek nagy mértékben befolyásolták a békeszerződés további sorsát, mert nem engedték át azt a békés fejlődéstől eszközlendő változásoknak. Olyan valamit igyekeztek elérni, ami emberileg nem volt lehetséges: az idő és az emberi élet síkján a változatlanságot.Minél erősebbé vált ez a törekvés, annál inkább előrelátható volt;, hogy iskolapéldája lesz a csalódásnak, mert már magában véve azt jelentette, hogy a békeszerződés megalkotói nem tudnak megállhatni. Az idő múlása és a körülmények változása magukban véve is azt jelentették, hogy egyre nagyobb erőt kell kifejteni és fegyverben tartani azért, hogy a természetes változásnak elejét vegyék: hogy ott lehessen maradni annál a helyzetnél, amely a trianoni szerződés aláírásának pillanatában megvolt és adva volt. Hogy világosabban fejezzük ki magunkat: állandó fegyveres állapot és meg nem szakadó fegyverkezés kellett ahhoz, hogy érvényben tudják tartani a lefegyverzett Magyarországgal szemben azt a szerződést, amelyet ráerőszakoltak és amelynek változásától azért féltek, mert maguk is tudták, hogy minden alá van vetve a változás törvényeinek.A trianoni békeszerződés további sorsa, — attól kezdve, hogy az aláírás után az életbe kellett átmennie, — alá volt vetve az emberi élet törvényeinek. Ha azt kívánták, hogy az életbe átmenjen, akkor az élet követelményeihez kellett alkalmazni; ha erről lemondottak, vagy ezen túltették magukat, akkor egyre nagyobb áldozatokat kellett hozni egészen addig, amíg belátták, hogy annak módosulása elől kitérni nem lehet.Aminthogy a történelem erre nem is tud példát felmutatni.
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IV.
A TRIANONI SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÁSA,A magyar felfogás a béke biztosításában nem a trianoni szerződés betűinek vagy szellemének biztosítását kereste, hanem a békeműét, azét, amely hiányzott és amely nélkül Középeurópa békéjéről beszélni nem lehetett.Ennek a felfogásnak a megvilágítását Csáky István gróf külügyminiszter, a magyar békedelegáció volt titkára, 1939. november 21-én elmondott parlamenti beszédében a következőképen adta elő: A magyar kormány 1920. május 12-én olyan szellemű emlékiratot juttatott a francia külügyminisztérium főtitkárának, Paléologue- nak, melyben a megbékülésnek és a kölcsönös megegyezésnek alapjára helyezkedett: »Attól a meggyőződéstől vezettetve, hogy az emberiség fejlődéséhez oly szükséges, tartós békeállapot csak Magyarország és összes szomszédai közötti teljesen kielégítő viszony helyreállítása révén biztosítható, Magyarország kész közvetlen tárgyalásokat kezdeni összes szomszédaival, hogy a függő kérdések összességét velük barátságosan és valamennyi érdekelt fél teljes megelégedésére rendezze. «A hatalmak ezt az ajánlatot elutasították, illetőleg válaszként a Millefand Levéllel feleltek a magyar kormánynak, mely az igazságtalan békeszerződés megalkotása idején szenvedélyek hullámzása ellenére sem a bosszú gondolatát vette fel,hanem a megértését: a tartós béke megalkotását az összes szomszédokkal, minden érdekelt fél megelégedésésére.Merőben ellentéte volt ennek az, ami elkövetkezett: általános békés megegyezés helyett annak hiánya állott elő és vezetett általános békétlenség felé. Azzal, hogy a békeszerződés megalkotói annak aláírása után már súlyosbítását keresték, le-
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rontották azt a reményt, mely a szerződés cikkelyeinek módosítására vonatkozott. A helyzet azonban nemcsak .azokra vált reménytelenné, akik miatta szenvedtek, hanem azokra nézve is, akik a szenvedések fokozásán fáradoztak.Ha ugyanis a békeszerződés aláirása után magát a szerződést vesszük alapul, abban annak szigorítását éppen olyan módosításnak, köznyelven revíziónak — kell tekintenünk, mint könnyítését. A különbség a kétféle módosítás között abban volt megállapítható, hogy a módosítás következtében várható visszahatás egyik esetben a népek érdekeivel találkozott, a másikban pedig a hatalmak helyzetét tette az addiginál is súlyosabbá.Ezen a ponton tehát ismét eltérlek egymástól a nagy és a kis államok, helyesebben a Magyarország fejlesztésében érdekelt és nem érdekelt államok érdekei.Mivel arra nem lehetett számítani, hogy az érdektelen hatalmak mindenben a felosztásban érdekelt kormányok mögé fognak állani, ez utóbbiak elhagyva érezték magukat és azt hitték, nekik kell magukról megfelelő módon gondoskodni. Ezzel azonban eltávolodtak attól az általános óhajtól, melynek a nagy államokban nyomai mutatkoztak, hogy a megkötött békeszerződések Európa békéjét biztosítsák.Már a békeszerződés megkötésekor és az ezt követő hónapokban meg lehetett állapítani azt, hogy a hatalmak organikus békét kívántak és hogy a megkötött békeszerződésnek a Magyarország utódállamaitól szorgalmazott elmerevítését, organikus életre anorganikus rend építését vagy ráerőszakolását olyan meddő próbálkozásnak tekintették, mely a nehezen helyreállított európai békének tehertételévé alakulhat.Hiába érveltek az utódállamok azzal, hogy a kis entente név alatt megalkotott fegyveres koalíciójuk kellő katonai erővel rendelkezik a bé-
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keszerződés betűinek megtartásához: éppen az volt a baj, hogy az élő népek helyébe holt betűket illesztettek és a dunai népeknek hosszú századokra visszanyúló, békés együttműködését nem .vették figyelembe. A hatalmak csakhamar rájöttek arra, hogy ezek szerint a lezajlott háborút sem lehet befejezettnek tekinteni; minden erejükkel továbbra is készen kell államok arra, hogy ismét fegyverbe álljanak amiatt, mert szövetségeseik a szerződések megtartását csak azok szigorításával tartják elérhetőnek.Már akkor lehetetlenné vált ennek a politikának az erőszakolása, mikor a kis entente megalapítója, Benes Eduárd cseh külügyminiszter a 
Nemzetek Szövetségét a párizsi békeszerződések betűinek biztosítására kívánta felhasználni.A Nemzetek Szövetségének kezdettől fogva hibája volt az, hogy súlypontja nem a nemzetek összeségén, a tagállamok közgyűlésén nyugodott, hanem az intézmény vezetésében és politikai eljárásának irányításában a békeszerződéseket alkotó hatalmaknak mesterkélt többsége érvényesült. A döntő kérdésekben ugyanis nem a közgyűlés felfogása volt irányadó, hanem a felosztó hatalmak többségét tükröző tanács, vagy a közülök választott főtitkár. Eltekintve attól, hogy ezáltal a genfi szervezet autokratikus intézménnyé alakult, legfőbb hivatását az egyoldalú békeszerződések megtartása képezte; ebben a feladatában szabták meg a szervezet működését is, miáltal a nemzetek jelenlétet csak formailag lehet megállapítani.Benes Eduárd cseh külügyminiszter jól ismerte a Nemzetek Szövetségét, ha a kis entente hátvédéül a világ összes államainak támogatását kívánta megnyerni a Magyarországot felosztó békeszerződés betűinek végleges biztosítására.Ebben a szellemben dolgozta ki — Politis görög szakértővel együtt — az ú. n. genfi jegyző-
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könyvet (protocole de Geneve), amelyet 1923-ban minden tagállamnak megküldöttek elfogadás végett. Annak elfogadása tehát azt jelentette, hogy a Nemzetek Szövetségéhez csatlakozó államok nemcsak a párizsi békeszerződéseket teszik magukévá — annak ellenére, hogy azoknak megalkotásában a legtöbbnek semmi része nem volt és érdemben talán kifogásolhatóknak találta azokat, — hanem kötelezik magukat arra, hogy ezen szerződések betűit sem meg nem változtatják, sem megváltoztatni nem engedik. Nem szólván arról, hogy a történelem ilyen kötelezettségek vállalását nem ismeri, a kötelezettségből éppen azt hagyták ki, ami mindent megváltoztat: az időt és az életet, a fejlődést és a történelmet.Még tovább mentek azok a jogászok, akik szerint a genfi jegyzőkönyv már maga is módosítását jelentette a párizsi szerződéseknek, amelyekre a rebus sic stantibus kifejezés szintén vonatkozott. Magyarország mindenesetre a neki 1920-ban átnyújtott békefeltételeket avatta békeszerződéssé az által, hogy azokat aláírta. Szívesebben látta, hogy a békeszerződés ne vétessék ki a természetes fejlődés törvényei alól, hanem rosszabb irányba való terelés helyett magától, saját hibái folytán kerüljön olyan változások elé, amelyek jobb irányban módosítják. Semmiesetre sem helyeselte a sérelmek orvoslásának elmaradását, az igazságtalanság intézményesítésével annak a nemzetközi jogba való bevitelét. Ebben a felfogásában jelentékeny bátorítást és alátámasztást nyert abból az,irányból, amely a genfi jegyzőkönyv elfogadtatásával a fennálló ellentéteket állandósította és indokolt aggodalmat keltett abban az irányban is, hogy az ellentétek fenntartása és elmélyítése olyan háborúhoz vezet, amelyet nem fognak új háborúnak tartani, hanem a be nem fejezett európai vagy világháború folytatásának. Ha ez a feltevés kimutathátó, akkor a magyar közvélemény, a békeszerződés igaz-
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ságtalanságainak eltüntetésével, az ellentétek kiküszöbölése és a népek megnyugtatása, tehát megszabott határokig követelt módosítással és revízióval a háborús veszedelmek elhárítását, az európai béke megszilárdítását szorgalmazta.Az elmondottakhoz még hozzájárult az is, hogy a genfi jegyzőkönyv tervezetének szerkezeti hibája volt, mert homlokegyenest ellentétben állott a Nemzetek Szövetségének hivatásával. A Nemzetek Szövetsége ugyanis nem a fennálló ellentétek elmerevítése és kimélyítése, hanem azok elsimítása végett alakult, arra vállalkozott és ennek ellenkezőjét sohasem lehetett hallani, vagy olvasni. Ugyanígy látta egyébként a helyzetet a békeszerződést megalkotó hatalmak egyikének miniszterelnöke, Mussolini Benito is, aki még pártvezér korában egyenesen az egyoldalú békeszerződések módosításában jelölte meg e hivatást; nyíltan szembehelyezkedett tehát azzal a felfogással, mely a Nemzetek Szövetségének szervezetében a genfi jegyzőkönyv gondolatát és cikkelyeit termelte ki. Igaz, hogy fenti nyilatkozat megtételekor Mussolini még nem volt kormányon, de viszont a hatalmaknak uralmon levő államférfiai szintén nem vállalkoztak arra, hogy a genfi jegyzőkönyvnek vállalásával az addiginál kedvezőtlenebb helyzetbe jussanak. Ebben az idegenkedésben benne volt az a gondolat is, hogy a békeszerződések mesterséges megerősítés helyett adassanak át a fejlődés törvényeinek és az ezektől eszközlendő, elkerülhetetlen változásoknak.Súlyos hibája volt a genfi jegyzőkönyvnek az, hogy a békeszerződés elmerevítéséhez azt az intézményt használta fel, amelynek hivatását a sérelmek orvoslása és igazságtalanságok eltüntetése képezte. Nem kis mértékben járult hozzá ez a törekvés ahhoz, hogy a Nemzetek Szövetsége saját hivatásával került ellentétbe. Politikai kérdések és válságok megoldásában való tehetetlensége amiatt állott elő, mert hivatásától eltérítet-
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ték és a történelmi fejlődés folyamatával szembeállították.Mivel pedig a Nemzetek Szövetségének vezetői á nagyhatalmak voltak, az annexiós kormányok érdekeinek, Politis és Benes javaslatának vállalása egyben figyelmeztetés volt a hatalmaknak arra, hogy komoly viták esetén a nagy kérdések megoldását keressék abban a szervezetben, amely egyoldalú végzéseknek örök érvényre való emelésén fáradozik.Mindezek a körülmények közrehatottak annak a véleménynek a kialakulásánál, hogyan lehetne inkább az egyes államoknak és nemzeteknek a párizsi végzésekben való megnyugvását és azokhoz való hozzájárulásukat megszerezni. A genfi jegyzőkönyv (megalkotói ugyanis elfelejtették, hogy a párizsi békeszerződéseket nem követték a nemzetközi jogban ismert barátsági szerződések, melyek az örvendetesen létrejött békeszerződések alapján és szellemében jó szomszédságot, nem egyszer barátságot és szövetséget kezdeményeztek és alkottak meg az addig egymással küzdő ellenfelek között. A megnyugvás 
(consensus) elmaradása olyan fölötte érzett hiányuk volt a párizsi békeszerződéseknek, hogy annak a másik fél megnyerése útján való biztosítása nem kevesek szemében fontosabbnak látszott a szerződés betűinek a világ összes államaira való kényszerítésénél.így történt, hogy a genfi jegyzőkönyv elfogadását azok szorgalmazták, akik attól tartottak, hogy Magyarországnak a trianoni szerződésben való megnyugvását egyedül annak módosítása és a revízió útján lehet, talán ezen az úton fogják is az Európa békéjét kereső hatalmak biztosítani. Viszont a középeurópai területekét felosztó államoknak a genfi jegyzőkönyv mellett való felsorakozása elég volt ahhoz, hogy a hatalmak a genfi jegyzőkönyv tervezetének az európai béke
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ügyét és ezzel a szenvedett igazságtalanságok eltüntetése felé vezető út megnyitását eléje tegyék.Benes javaslatának az államok többségétől 1924-ben történt elutasítása valóban olyan fejlődés előtt nyitott útat, mely a békeszerződések alatt szenvedő államok hozzájárulását azok megnyugtatása és megnyerése útján igyekezett biztosítani.Az elmondottakból az tűnik ki, hogy a 'Nem
zetek Szövetsége szép gondolatnak köszönte ugyan létét, de a gyakorlatban ezt a szép gondolatot: a béke gondolatát nem valósította meg. Már első kritikusainak az volt a benyomásuk, pedig ezek a kritikusok a genfi szervezet barátai voltak, hogy a békeszerződések szellemének és betűinek őrévé, nem pedig a béke biztosítójává avatta magát. Elkápráztatott mindenkit azzal a sok és kiterjedt dologgal, amivel foglalkozott; de ha valaki ezeket a dolgokat megnézte, nem találta meg közöttük a népek panaszait és azoknak orvoslását. Előszeretettel foglalkozott jogi kérdésekkel, de távol tartotta magától a politikaiakat, holott hivatása éppen az lett volna, hogy a békeszerződések által teremtett politikai helyzet bajait orvosolja. Nagy kérdések felmerülésekor nem volt megtalálható és megfogható.A kívülállók, gyakran még saját delegátusai és szakemberei között is vita támadt afölött hogy a Nemzetek Szövetségének nevében és címe alatt voltaképen ki és annak milyen szerve rendelkezik? Indokolt lett volna feltenni, hogy ha nem egyéb, mint a nemzetek szövetsége, akkor az illetékesség terén a tagállamok összesége, a közgyűlés volt az a legfőbb és talán egyedül elképzelhető szerv és testület, amely a nemzetek nevében Ítéletet mondhatott. A feltevés azonban hibásnak bizonyult, mert a Nemzetek Szövetsé
gének kormányát a tanács és nem közgyűlés vitte; a tanács összetétele viszont olyan volt, hogy abban a békeszerződést megalkotó hatalmak tar-
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tották meg a vezetést, mindenkivel szemben. A tanács és közgyűlés között hatásköri összeütközés támadt, amely hosszú évek alatt nem ért véget, sőt egyesek véleménye szerint egyátalában nem is ért véget. Ebből az következtethető, hogy nemcsak a vita volt az, ami nem ért véget, hanem sikerült megakadályazni mindazokat a politikai törekvéseket is, melyek politikai kérdések megoldására vonatkoztak. Nem szükségtelen hozzátennünk, hogy nem fordult elő hatásköri összeütközés azok között, akik a békeszerződések megtartását, vagy éppen szigorítását szorgalmazták.Ha mindezeket figyelembe vesszük, akkor nem kerülhető el az a benyomás, hogy a Nem
zetek Szövetségének szervezete nagyban eltért attól, amiért voltaképen megalkották. Azok, akiknek ez volt a benyomásuk, azok szívós, de reménytelen harcot folytattak abban az irányban, hogy a genfi szervezet hivatásának magaslatára emelkedjék. Ezek közé tartozott Apponyi Albert gróf, Magyarországnak többízben volt népszövetségi delegátusa is, aki nagy híve volt a nemzetek békés együttműködésének és annak érdekében követelte a Nemzetek Szövetségének megváltozását.Egyes hivatott megfigyelők szerint mindezek a hibák abból származtak, hogy a Nemzetek Szö
vetsége nem volt önálló alakulat, hanem egybeforrasztották a párisi békeszerződésekkel. Ennek folytán a világháború folyamatát sem lehetett lezártnak tekinteni, mert ha nem voltak megfelelők a békeszerződések, amelyeket még megalkotóik sem mondottak megfelelőknek, akkor a Nemzetek Szövetsége kétségtelenül hibás alapra épült. Ahelyett azonban, hogy a békeszerződések hibáit kiküszöbölte volna, éppen azokat a cikkelyeit nem hajtotta végre alkotmánylevelének, melyek a sérelmek és panaszok orvoslására, a békés fejlődés biztosítására vonatkoztak és ezeket kívánták előmozdítani.
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Magyarország helyzete a Nemzetek Szövet
ségével szemben kezdettől fogva nehéz voltAkkori felfogás szerint, jól felfogott érdekekből, kívánatos volt a belépés, mert a távolmaradás Magyarország ellenségeit ültette volna kedvező, Magyarország részére káros pozícióba. Ha Magyarország el akarta kerülni azt, hogy távollétében elítéljék és még kedvezőtlenebb helyzetbe kerüljön, akkor jelen kellett lennie ott, ahol ő róla szó volt. Nem szabad felednünk, hogy abban az időben a Nemzetek Szövetsége volt az a hely, ahol a nemzetek egymással érintkeztek és találkoztak. Magyarország, amelynek hosszú időn át nem volt önálló külpolitikája, nem tehette azt, hogy a szabad nemzetek sorában a maga érdekeinek védelmére ne keljen vagy azt ellenségeinek engedje át. Fontosnak hitték a belépést főként azért is, mert a Millerand Levél éppen úgy, mint a népszövetségi paktum, különösen ennek 19-ik cikkelye, indokolt reményt nyújtottak arra, hogy a tett Ígéretek beváltásával Magyarország jobb helyzetbe fog kerülni. Abban a feltevésben voltak, hogy erről a lehetőségről lemondani nem lehet, mert nem lehet felelősséget vállalni azért, hogy a lesújtott nemzetnek elesettségében habozás történt olyan lehetőségek kihasználása iránt, melyek a nemzet sorsán köny* nyíthettek.A Nemzetek Szövetségébe vetett bizalom megrendülése miatt viszont a felelősség nem Magyarországot terhelte, hanem a Nemzetek Szö
vetségét. Ha nem vált volna tehetetlenné azon egyoldalú jellege folytán, hogy a mindenkitől egyoldalúnak és általában igazságtalannak mondott párisi békemíínek mindenképen való biztosítására vállalkozott és így meddő munkába kezdett, úgy nem hagyták volna ott, nem léptek volna ki belőle mindazok a tagállamok, amelyek a természetes és békés fejlődés útjait nem benne,, hanem rajta kívül vélték felismerni és megtalálni.



V.
LOKARNÓ 1925.A genfi jegyzőkönyv olyan befolyások és titkos erők jelenlétére mutatott rá, amelyek egyformán megbénították a Nemzetek Szövetségé

nek működését és azt a nemzetközi életet, melyet addig a hatalmak vittek s amelynek lehetővé tételét a genfi szervezettől várták. Miután a nagy politikai kérdések sorjában megoldatlanok maradtak, az élet megállóit. Útjába malomkövekként kerültek a jóvátétel és a lefegyverzés problémái, a Rajnavidék megszállása, és a kis en
tente. A Nemzetek Szövetségébe való belépése már nem látszott kívánatosnak Németország előtt, melyre a békeszerződés szigorítása és ennek a módosításnak a genfi jegyzőkönyv után a világ összes államaitól való elfogadtatása várt. Mivel azonban éppen a német kérdés feküdt az érdeklődés középpontjában és az volt az, amit mindenképen megoldani kellett, a Nemzetek Szövetsé
gének vezető hatalmai — Anglia és Franciaország — maguk ütöttek rést a genfi szervezet monopóliumán és igyekeztek megállapodásra jutni a Német Birodalommal.Nyugodtan megállapíthatjuk tehát, hogy a világ nem abban az irányban kívánt haladni, mely az egyoldalú párisi szerződések megszilárdításához vezetett, hanem abban, amerre az elkövetett hibák és igazságtalanságok orvoslását lehetett remélni. Ha erre nem volt alkalmas annak a kollektív eljárásnak a fejlesztése, amelyet Genf mutatott, akkor a hatalmak az európai béke biztosítása érdekében most már arra is hajlandók voltak, hogy kétoldalú szerződéseket kössenek és azok útján keressék azoknak az államoknak a nemzetközi életbe való bekapcsolását, melyeket az egyoldalú békeszerződések indokolatlan szigora új megpróbáltatások felé sodort.Ezen az alapon jött létre az 1925-iki lokar-
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nói szerződés, melyet éppen ezért az 1924-ben megalkotott, de a Nemzetek Szövetségének tagállamaitól el nem fogadott genfi jegyzőkönyv ellen támadt visszahatás következményének kell minősítenünk.Más irányt és ebben az irányban jelentős lépést mutatott a lokarnói megegyezésnek az a jellege, hogy a Német Birodalom a tárgyalásokban egyenlőjogú félként, a maga elhatározása folytán vett részt; hogy a vonatkozó szerződéseket ilyen minőségben tette magáévá és írta alá. Szabad elhatározásának bizonyítékát abból is megállapíthatjuk, hogy áz eléje terjesztett pontoknak nem mindegyikét fogadta el és ezt az állásfoglalását a másik fél vagy felek részéről is méltányolták. — A Német Birodalom kormánya ugyanis csak nyugati határainak elismerésére vállalkozott és adott garanciát, a párizsi szerződésekben megalkotott keleti határokat ellenben a versaillesi szerződés alapján létezőknek hagyta meg. így történt, hogy ezeknek további garantálására egyedül Franciaország vállalkozott, mert a brit és olasz kormányok, újabb terhek vállalásától visszalépve, nem követték szövetségesüket azon az úton, melyre a genfi jegyzőkönyv kívánta vezetni őket. Ha viszont a lokarnói egyezményben lehetséges volt a párizsi végzésekben megalkotott két keleti államot e végzések további biztosításából kihagyni és mellőzni, akkor kétségtelen, hogy a lokarnói egyezmények alapján az európai helyzetben is változás állott elő, illetőleg a párizsi végzésektől megalkotott helyzet akként módosult, hogy a természetes fejlődés útat tört magának, további módosításokra és revízióra engedett számítani.Az elmondottak után kétségtelen volt, hogy Magyarország is egy új Európában, helyezkedett el és hogy ez a feltevés nemcsak azért volt jogosult, mert az általános helyzet változott meg, hanem különösképen azért, mert a Magyaror-
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szág területéből részesedett Csehszlovákia határait 1925-től kezdve a hatalmak már nem, pusztán Franciaország garantálta.Benes tehát a genfi jegyzőkönyv általános garanciájából egyedül Franciaország támogatását tudta maga részére biztosítani. Ennek a sikernek is nagy ára volt, mert a hatalmak egysége felbomlott és többé sohasem volt visszaállítható a párizsi végzések alapján; ha tehát a genfi jegyzőkönyvnek ez volt a visszahatása, úgy az egyenlő volt a párizsi szerződésekre épített Európa felbomlásával is. Benes szempontjából még súlyosabb volt az a következmény, hogy a hatalmak a lokarnói szerződéseket nem a Nem
zetek Szövetségén belül, hanem azon kívül alkották meg és ezzel maguk tekintettek el attól a szervezettől, amely hivatásától eltérve, pozitív haladás helyett a negatív tartózkodás álláspontjára helyezkedett.Akkor még kevesen látták a lokarnói egyezmények hatását abbah a megoszlásban, amely különbséget alkotott meg a békeszerződés betűi mellé állott Franciaország és azon hatalmak között., amelyek a kölcsönös megegyezésben látták az európai béke biztosításának útját és ebben az állásfoglalásukban a Német Birodalom csat lakozását megszerezték. Bár ezen az úton alig lehetne olyan haladást megállapítani, mely a három hatalmat — Angliát, Németországot és Itáliát — még közelebb hozta volna egymáshoz, de meg lehet állapítani azt, hogy a magukra maradt cseh és lengyel kormányok Franciaországot, mint őket egyedül védő hatalmat, fegyveres szövetségek kötésére bírták, tehát olyan változások ellen vértezték fel magukat, amelyeket maguk is elkövetkezőknek ismertek. Ugyanakkor elfeledték azt, hogy ha Lokarnónak a Nemzétek Szövet
ségén kívül való megalkotását nehézményezték, akkor nekik a Nemzetek Szövetségének erősítésére, nem pedig fegyveres szövetségek megalko-
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tására kellett gondolniok, mert ez utóbbiak nyílt ellentétben állottak a Nemzetek Szövetségének szellemével és fenntartó hatalmaival, amelyeknek többsége éppen a lokarnói megállapodásoknak volt megalkotója és ennek megalkotását a Nemzetek Szövetségéből kiszállva eszközölték.Nagyon kevesen számoltak még abban az időben azzal, hogy a keleti határok garanciájának elmaradása egyúttal e határoknak — egyelőre csak elméletben való — feloldását is jelentette. A természetes fejlődés útjának megnyitása tehát olyan határozott és nagyfokú eltérést jelentett a genfi jegyzőkönyv szellemétől, hogy az ahhoz való visszatérés már többé nem volt lehetséges.A kérdés jelentőségét felfogva, keresett az időközben hatalomra jutott Mussolini Bénító oly megoldást, mely az általános lefegyverzés elmaradása folytán megmaradt, sőt még inkább fokozódó fegyverkezéstől Európa békéjét féltette: ő jobbnak vélte, ha nyíltan felvetik egy — általuk felállítandó keretek között mozgó — revízió lehetőségét és ezen az úton szerzik meg Magyarország önkéntes hozzájárulását egy módosított békeszerződéshez.így indult meg 1927-ben, tehát a lokarnói egyezmények után és azok szellemében, Itália és Magyarország baráti közeledése és szerződése; a szerződés alapján pedig az a revíziós mozgalom, amely Rothermere-mozgalom név alatt vált ismeretessé. Rothermere lord lugyanis a Daily 
Mail londoni napilap — Rothermere tulajdona — 1927. június 9-i számában területi módosítást javasolt, amely a Millerand Levél alapján az elszakított magyarság nagy részének, elsősorban a magyar városoknak — Pozsony, Kassa, Szatmár, Nagyvárad, Arad, Temesvár — visszacsatolását jelentette. A Millerand Levél vonatkozó Ígéretének beváltása ugyanis nem sérthette a szövetséges és társult hatalmak érdekeit, mert ők
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voltak annak megalkotói; egyedül Franciaország érdekeit sérthette, amely 1920-ban ilyen természetű Ígéreteknek nemcsak felállításától, hanem mint az az 1927-iki sajtóból is megállapítható, azoknak beváltásától sem idegenkedett, 1925-ben azonban már a genfi jegyzőkönyv megalkotóinak oldalára állott és a békeszerződés betűszerinti megtartását szorgalmazta. Ha Franciaország most a revízió mozgalmával szembehelyezkedett, az a hatalmaktól való eltávolodását és azt jelentette, hogy megelégszik a maga részéről annak a fegyveres koalíciónak a biztosításával, amely Benes vezetése alatt alakult és kis entente néven volt ismeretes.A legszembetűnőbb igazságtalanságok megtartása és fokozott biztosítása ellenében a kis 
entente vezetői a megnyugvásnak azt a formáját követelték, — vagy akarták vele a hatalmakat megnyugtatni, — amely akkor »dunai« vagy »keleti Lokarnó« név alatt került forgalomba. Ilyen természetű megállapodás Középeurópa népeinek a párizsi végzésekhez, azoknak betűszerinti megtartásához való hozzájárulását, a változásokról és a fejlődés követelményeiről, a módosításokról és a revízióról való lemondását jelentette: visszatérést a genfi jegyzőkönyv szelleméhez.Az ily módon elképzelt változatlan keretben célbavett változás nem volt egyéb, mint az elszakított magyarságnak az új államokban való végleges elhelyezkedése, azok akaratának való végleges alávetése, azok nemzeteibe való végleges felszívása és felszívódása. Ennek az értelemnek adott kifejezést a Nemzetek Szövetségében Mello Franco brazíliai delegátus, kit a genfi jegyzőkönyv megalkotói azzal nyertek meg a nyilatkozat megtételére, hogy az elszakított kisebbségeket az amerikai bevándorlókhoz hasonlították. A kettő között azonban lényeges különbség volt., mert az idegen uralom alá hajtott magyarságot fegyveres erőszak kényszerítette idegen ura-
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lom alá, a bevándorlók pedig maguk választottak új hazát. A hasonlat tehát akkor lett volna megfelelő a valóságnak, ha a bevándorlóktól önként választott amerikai államot valamely európai állam gyarmatává kívánták volna visszafejleszteni, vagy nyilvánítani.Az elszakított nemzeti kisebbségek felszívása homlokegyenest ellenkezett a Nemzetek Szövet
ségének szellemével és hivatásával. Nem szólván arról, hogy a genfi szervezet nemcsak őre volt a nemzeti kisebbségekre vonatkozólag megkötött ú. n. kisebbségi szerződéseknek, hanem a kisebbségek védelmére is megbízást nyert. Ha tehát a fennálló nemzetközi szerződésekkel szemben a rábízott kisebbségek elnyomását és felszívását fedezte, aminthogy Mello Franco kijelentése szerint az említett szerződések csak e folyamat lassítását és a beolvasztásnál alkalmazott erőszak mérséklését voltak hivatva eszközölni, akkor ennek a felfogásnak a hirdetői magukra vették a felelősséget azért, hogy ha egyes hatalmak ezen az alapon még jobban eltávolodtak a Nemzetek Szövetségétől.Még nagyobbá lett a felelősség azzal, hogy a biztatás az érdekelt kormányokat az ezektől megkötött nemzetközi szerződéseknek a megtartása alól egyoldalúan feloldotta.Talán legnagyobbá az által, hogy mindez csak fegyveres úton volt lehetséges, és hogy a párizsi szerződésekben előírt általános lefegyverzés kijátszásával nemcsak a fegyveres erő alkalmazása nyert — a béke éveiben — jogerőt, hanem szabaddá lett az út a háborús folyamatok újrafelvételére is.Apponyi Albert gróf 1920-ban Genfben tartott beszédében a nemzetek megnyugvásának előfeltételéül a közéjük állított barrikádok eltávolítását jelölte meg. A lef egy vérzett és felfegyverzett államokra való megosztás fenntartása lehe-
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tétlenné tette a barrikádok eltávolítását és a különbségek megszüntetését.Európa népei nem lettek testvérekké, hanem ellenségek maradtak. A felfegyverzett hatalmaknak nem pusztán az volt a feladatuk, hogy, a lefegyverzetteket mozdulatlanságra kárhoztassák, s ezt azok megnyugvásaként értelmeztessék, hanem az is, hogy a természetes fejlődés törvényeinek gátat vessenek.Bármilyen volt is az az egyensúly,, melyet a párizsi végzések megalkotói a 20-as évek Európájában megalkotni tudtak, a felhalmozott erőnek meddő célokra való pazarlása folytán az egyensúly fenntartása csak olyan erőkkel szemben volt biztosítható, amelyek' az ő erőiknél kisebben voltak.Közülük senki sem hitte azt, hogy lehetnek olyan erők is, melyek a lefegyverzett népek felfegyverzése nélkül halomra dönthetik számításaikat. Pedig ez következett el akkor, mikor egy Amerikából elindult gazdasági válság 1930-ban egész. Európát letarolta 'és nemcsak az egyensúlyhelyzetet borította fel, hanem a párizsi békeszerződések gazdasági alapját is megsemmisítette. :Győzők és legyőzöttek egyformán lesújtva, most igazán egyenlőkké lettek. Eljött az ideje annak, hogy a következményeket levonják és a kölcsönös megértés alapján építsék fel az új Európát.Már 1930-ban az a megállapítás hangzott él egy Genfben megtartott vámfegyverszüneti értekezleten, hogy a fennálló rendszer alapján Európa békéje nem lesz biztosítható. Ez a megállapítás azonban annak a szervezetnek a csődjét is jelentette, mely az egész európai béke fenntartására vállalkozott és korlátlan erők birtokában egy évtized után oda jutott, hogy kifejtett működését meddőnek nyilvánítsák.
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VI.
GAZDASÁGI ÖSSZEFOGÁS.Nem csekély különbséget lehet megállapítani az egyik oldalon a párizsi békeszerződésektől megalkotott 1920-i, másik oldalon pedig az 1930-i gazdasági válságtól előidézett új helyzet között. Á különbség lényegét az adta meg, hogy a párizsi végzések az európai egyensúlyt 1920-ban a volt központi hatalmak mindkét oldalán elhelyezett erők és hatalníak között osztották meg, 1930-ban viszont a nyugati határoknak Németországtól történt biztosítása folytán (Lokarnó,1925) nyugaton a helyzet szemmelláthatóan erősödött, keleten viszont a keleti határok biztosításának elejtése folytán változásoknak kitett helyzet állott elő.Hozzájárult ehhez a jelentős változáshoz egy másik síknak előtérbeállítása is, mert csak a romboló gazdasági válság telte észrevehetővé azt a hátteret, melyet a párizsi végzések európai részének az európai színtérre gyakorolt közvetlenebb hatása eltakart.Az 1914—1918. lezajlott világháború legszélesebb kereteit ugyanis nem a francia-német vagy orosz-német ellentétek adták, hanem az a mérkőzés, mely a brit és német hatalmak között a század eleje óta világszerte folyt, Európa felé azonban csak távoli hatása mutatkozott.A világ a párizsi végzések alapján túlnyomórészben az Amerikai Egyesült Államoktól alátámasztott brit hatalom birtokába ment át; az angolszász hatalmak összefogása növekvő súllyal nehezedett azon államokra és népekre, amelyek a nyersanyag eloszlása terén hátrányba kerültek és ezt a hátrányt a terhek aránytalan növekedése folytán egyre jobban érezték.Az 1930-i válság, helyesebben gazdasági összeomlás tehát eltemette a régi viszonylatok fontosságát és a népek figyelmét egy új viszonylat:
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a nyersanyag és gyarmatok, a megélhetés és az élettér problémái felé fordította.A 30-as évek nemzetközi helyzetét vizsgálván, úgy látjuk, hogy egyik oldalon az angolszász hatalmak állanak és hogy azok közül Anglia csak elővédnek, előretolt bástyának tűnik fel, mely a nyersanyagterületekre szorult Németországgal szemben a nyersanyagot birtokló angolszász közösség érdekeit képviselte. Legalább is ez a beállítás volt érthető Baldwin angol miniszterelnök azon szavaiból, melyekkel Anglia keleti határait a Rajna vonalán jelölte meg.Ebből a megállapításból nemcsak az következett, hogy Franciaország olyan előterülettélett, melyen a brit hatalom idegen hatalmakkal mérkőzik, hanem az is, hogy ezek közé az idegen hatalmak közé Németországon kívül mindazok sorolhatók voltak, akik a gyarmati és nyersanyag, általában olyan kérdésekben álltak Németország mögé, amely kérdésekben ellentét vagy versengés volt megállapítható az angolszász és a német birodalmak között.A franciák figyelmét egyre jobban a németek számarányának megnövekedése kötötte le; a háború befejezése óta növekvő aggodalommal vették észre, hogy az olaszok lélekszáma is meghaladta a franciákét, a kettőnek összefogása pedig olyan számbeli fölényt jelent, amelynek kiszámíthatatlan következményei lehetnek. Ennek a veszedelemnek az elhárítását remélték a franciák attól, hogy a német Déltirolt a békeszerződésben Itáliának adták. Most azonban kiderült, hogy a német és olasz hatalmak várható ellentéte kisebb eltávolodást eredményezett közöttük, mint amilyen közeledést a gazdasági kényszer parancsoló szüksége sürgetett.Ismeretlen tényezőként feküdt Németország és Itália mögött, mely utóbbinak keleti határait már nem védelmezte Ausztria-Magyarország, Szovjetoroszország, amely mindeddig nem vitt
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szerepet az európai politika intézésében és mellyel csak egyes hatalmak, illetőleg a hatalmak egyenként és váltakozva állottak, leginkább gazdasági viszonylatban. Németországnak és Itáliának egymáshoz és Franciaországhoz, az orosz hatalomnak az európai hatalmak minden csoportosulásához való igazodása volt tehát az a nagy kérdés, melyet a 30-as évek időszerűvé tettek. Ennek a problémának a megoldását hozta magával az a nagy gazdasági válság, amely Európát a 20-as évek végén letarolta.Megoldása nagy mértékben függött attól, hogy Szovjetoroszország a német és olasz, tehát az élettér tágítását követelő államokhoz fog-e állani, vagy azokhoz, amelyek a maguk széles életterének megtartását szorgalmazták.Nemcsak a gazdasági válság tette azonban érthetővé 1931. tavaszán egy német-osztrák vámszövetség létrejöttét (1931. március 19)', hanem az is, hogy a keleti határok biztonságának 1925- ben történt megszűnése a gazdasági válságtól sújtott osztrák állam megmentését szintén szükségessé tette. A gazdasági vonatkozásban elgondolt akció egyébként a párizsi szerződések betűit nem érintette.Legalább mindaddig nem, amíg az egykor Párizsban — vagy Amerikában — megalkotott cseh állani politikájának irányítói, Masaryk és Benes a német-osztrák vámunióban politikai összefogást nem láttak. Ezt a vonatkozó források nem mutatják és így nem tűnt ki az, hogy ők a német-osztrák összefogástól a párizsi szerződésekben megalkotott középeurópai cseh konstrukció jövőjét féltik. Ezzel viszont nyilvánvalóvá tették azt, hogy Ausztriának Prágától való függésben tartása egyik pillérét képezi a párizsi békekonferencián megalkotott középeurópai államrendnek.Masaryk és Benes a vámuniótól kirobbantóit válságot nem az annak lényegét alkotó gazdasági
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vonatkozásban kívánták leküzdeni, hanem a gazdaságot figyelmen kívül hagyták és a lényegtől eltérve a gazdasági problémát hatalmi úton igyekeztek megoldani. A gazdasági kérdésből kifejtett politikai mérkőzés azonban nemcsak lényegben tért el a probléma természetétől, hanem beláthatlan küzdelem előtt nyitott utat, melynek végül a cseh konstrukció is áldozatává lett.A felmerült probléma tehát nekik csak alkalmat nyújtott ahhoz, hogy a párizsi békeműnek a gazdasági válságtól való meggyengítését visszafordítsák és azt a genfi jegyzőkönyv szellemében megerősítve az elmúlásnak már megindult folyamatát megállítsák.így a harc nem is a német-osztrák vámunió körül indult meg, hanem a párizsi békemű fenntartása körül; mindazon válságokkal szemben, melyeket az európai gazdasági' válság maga után vont. így került ennek a harcnak a középpontjába egyrészt Középeurópa, másrészt Magyarország kérdése is.Csupán az volt az eldöntendő, hogy a kérdéseket az a gazdasági kérdés vetette-e fel, melyet Ausztria és Németország gazdasági úton kívántak megoldani, vagy pedig az' a politikai' kérdés, amelyet Masaryk és Benes fejtettek ki belőle. Hiába várta tehát Tardieu André, a párizsi békemű alkotója és féltékeny őre, még az 1931. a vámunió létrejöttekor, a dunai országok gazdasági uniójának tervétől a saját békeművének biztosítását. Benes az osztrák-német vámunió elejtését nem gazdasági alapon, hanem politikai alapon, hatalmi mérkőzés alakjában és szellemében követelte: a kis entente balkáni seregeinél kereste a vámuniótól körülfogott cseh állami konstrukció és a mögötte rejtett hatalmi célok megmentését.A kis entente külügyminisztereinek belgrádi értekezlete, a szerb 'és román királyok találkozása csak magva volt egy balkáni konstrukciónak,
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mely a dunavidéki koalícióhoz simulva Franciaország védővonalát a párizsi békeszerződésekben megnövelt szerb, román és görög államokon át a Keleti tengertől a Fekete tengerig terjesztetté ki. Annak a balkáni koalíciónak a kezdetei tehát, amely néhány évvel később balkánpaktum néven formailag is megalakult, szintén az 1931-i fordulathoz vezethetők vissza.Benes lázas tevékenységében mégis félreismerte a helyzetet, mert a német-osztrák vámunió két önálló fél megegyezése volt, nem pedig kollektív szerződés. Benes maga továbbra is kitartott a kollektiv egyezmények rendszere mellett és hű maradt a Nemzetek Szövetségéhez, a kollektív biztonság, a kollektív gazdasági és fegyverkezési megoldások gondolatához; nem vette észre azt, hogy ezzel a vele szemben álló felet a közvetlen és külön megbldások, a kétoldalú és kölcsönös szerződések útjára tereli. Ugyanakkor nem vette észre azt sem, hogy az osztrák állam szabad rendelkezési jogának korlátozásával maga nyújt alkalmat az államok szuverén jogainak korlátozásához és maga gyengíti meg a csehszlovák állam szuverénitását azzal, hogy na ezt pusztán az erőviszonyok alkalmas pillanatára építi és az alkalomszerűségtől teszi függővé. Amint hogy 1938- ban egy politikai jellegű német-osztrák megegy- zés egy csapással vetett véget nemcsak a Német Birodalomhoz csatlakozó Ausztria függetlenségének. de a Benestől megalkotott csehszlovák államnak is. Mi több, a kollektív egyezmények rendszerével a Nemzetek Szövetsége is hanyatlásnak indult, tehát Benes maga gyengítette meg azt a genfi szervezetet, amelyben a maga mentségét látta és biztosítását kereste.Benes 1931-ben még abban a feltevésben élt, hogy- a lokarnói egyezmények idején (1925; megkötött garanciaszerződések nemcsak Franciaország keleti védőműveivé avatták a cseh és lengyel államokat, hanem Franciaország Lengyel-
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ország megnyerésével hátvédet is nyújtott Be- nesnek ahhoz, hogy a lengyel hátvédtől fedezve dél felé keressen új biztosítékot. Jugoszlávia és Románia fegyveres erőinek a cseh érdekek szolgálatába való állítása — prágai szemmel nézve — kellő biztosítékot nyújtott a cseh államkonstrukció fenntartásán kívül a középeurópai cseh politika tágabbkörü lehetőségeinek is, mert a két balkánállam lakosságának 30 milliót meghaladó lélekszáma, kellő felszerelés mellett, több .milliós haderő támogatását jelentette. A cseh nagyipar nyomban meg is kezdte a felszerelés munkáját és nagyobb mértékben vett részt a katonai szállításokban, melyeknek hitelezését Franciaországra hárították.Benes politikájának tévedéseiben a legnagyobb számításbeli hibát francia szövetségesének aránytalan megterhelése jelentette.Franciaország erői ugyanis, különösen az 1930-i gazdasági válság és a jóvátételi összegek elmaradása óta már nem voltak elégségesek a Lokarnóval kapcsolatban vállalt lengyel és cseh garanciák beváltásához. Komoly veszedelem esetén tehát nem voltak elegendők a Párizsban létrehozott cseh és lengyel államalakulatok megmentéséhez sem. Franciaország azonkívül messze volt és Németországgal szemben maga is külső támaszt keresett, a veszedelem viszont, amely ellen Prágában minden erejének harcbavetésére számítottak, sokkal közelebb lehetett Prágához, mint hogy Franciaország nélkülözhető haderői katasztrófa idején a helyszínre érhettek volna. Mivel a segítségnyújtás csak Németország területén keresztül volt elképzelhető, ez nem történhetett meg háború nélkül, a háborúhoz való visszatérés viszont a felelősséget növelte meg és mindenkiben megingathatta még az utolsó reményeket is az a feltevés, hogy a párizsi békemű békét biztosító békeszerződésnek, nem pedig rosszul sikerült fegyverszünetnek tekintendő-e in-
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kább azért, mert a béke áldásai helyett a háborút hozta közelebb. Hogy a békeszerződések nyomán nem történt meg a biztos elhelyezkedés^ nem jött létre a biztonság és ennek folytán nem jöhetett létre a megnyugvás és a nyugalom sem. Legnagyobb mértékben hiányzott ez Magyarországnak, melyet a trianoni békeszerződés az önvédelemnek minden eszközétől megfosztott és aránytalanul erősebb, őt minden oldalról körülzáró fegyveres koalíció támadásának tett ki.Mikor ez a bizonytalanság Csehszlovákiára is kiterjedt, a cseh állam vezetői és a cseh politikának a párizsi békeszerződések óta irányítói, Masaryk és Benes, abban a feltevésben voltak, hogy közeli és hatásos garanciát a nyert győzelem eredményeinek további megtartásához egyedül az orosz hatalom nyújthat.Magyarország szempontjából a Moszkvához való folyamodás nem pusztán a középeurópai békének a kommunista nagyhatalomra való építését jelentette, hanem az orosz birodalom érdekeinek Középeurópa területére való kiterjesztését is. Ettől a magyar kormány már 1914-ben tartott, mert ez volt az egyik érve Tisza István gróf miniszterelnök felségfelterjesztéseinek, melyekben a háború ellen állást foglalt. Aminthogy az orosz győzelemre számító Masaryknak 1915- ben a brit külügyi hivatalban átnyújtott emlékirata Magyarországot olyan értelemben csonkította meg, hogy a további sorsának alakulása Oroszországtól függött. A nemzeti alapon ta'lpra- állt Magyarországra nézve tehát az orosz hatalom érdekkörének a dunai területekre való kiterjesztése visszatérést jelentett az 1915-i háborús tervekhez is, melyek arra épültek, hogy az orosz haderők átlépik a Kárpátokat, átveszik a Kárpátalját és Felsőmagyarországon keresztül Prágába vonulnak, hogy a cseh politikai elgondolást megmentsék.Semmi kétség nem fér ahhoz, hogy itt kü-
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lönböző erőknek különböző megnyilvánulásáról volt szó.Az egyik erő, melynek hatása világosan látszott, a francia kormánynak az' a törekvése volt, hogy a figyelmet a politikai színtérről a gazdasági kérdések felé terelje. A másik erő, melynek munkábalépése megállapítható, Benesnek az a törekvése volt, hogy a párisi békeszerződések változatlan fenntartása iránt való, érdeklődést változatlanul fenntartsa.Mindkét erő és törekvés érthető volt.Franciaországnak az általa megalkotott párisi békeszerződések csak területét biztosították, de lakosságának számát alig emelték. Mivel a terület megnagyobbodott, a népesség szaporodása pedig nem volt kielégítő, érthető aggodalommal vették észre a franciák az egyik oldalon az angol és amerikai hatalmak eltávolodását, a másikon pedig Itália elfordulását. Az angolszász hatalmak eltávolodása nem jelentett kevesebbet annál, hogy Franciaországnak a béke biztosítására való törekvésében aligha fognak rendelkezésére állani; Olaszország elfordulása viszont azt, hogy kilépett abból a szövetségből, amely francia vezetés alatt a párisi szerződéseket megalkotta. Növelte Itália szembefordulásának jelentőségét az is, hogy a világtörténelemben most elsőízben volt lakossága egyenlő számú a franciákéval, de a szaporodás terén messze túlhaladta', mert az az olaszok javára tízszeres arányt mutatott. Franciaországra nézve mindennél fontosabbá lett annak biztosítása, hogy egyrészt elejét vegye a -németek és olaszok egybefogásának, mert abban az esetben Franciaország keleti határain a franciaságnak háromszoros néparány mellett azzal is számolniok kellett, hogy ez az arány a jövőben még kedvezőtlenebbül fog alakulni. A jövőbe való előrenézés szülte azt az előrelátást, mely a kisebb franciaságtól védett francia földet a rohamosan szaporodó
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németek és olaszok ellenében betonfalakkal kívánta megvédeni. — Maginot tábornok védelmi rendszerének megszületése és óriási áldozatok árán való kiépítése tehát abból a gondolatból fakadt, hogy. Franciaország jövője a védelem sikerétől függ.Kapcsolatban volt ezzel az a felfogás, hogy a támadás veszélye a német és olasz néptömegek kielégítésétől függ, annak hiányával növekszik, annak eszközlésével csillapítható. A francia kormány tehát ugyanakkor, amikor határait a külvilággal szemben elzárni törekedett, a gazdasági válság hatásának megszüntetésén fáradozott. Ezért követték egymást a gazdasági válság nyomán azok a különféle francia tervezetek, amelyeknek az volt a céljuk, hogy Európa népeit kielégítsék és ezzel igyekezzenek azok figyelmét a politikai és katonai kérdésektől elfordítani.A cseh politika szempontjából mindez nem volt sem kielégítő, sem pedig megfelelő.Az a védekezés, amelyet Franciaország a maga érdekének tartott, nem sokat használt a párisi szerződésben megalkotott Csehszlovákiának. Mi több, Benes ellentmondást vett észre a francia elzárkózás politikája és a Locarnoban létrejött garanciaszerződés között. Mert hogyan mehet a francia köztársaság Prága segítségére,, ha indulás helyett elzárkózik; mit ér a garancia, ha otthon maradnak a franciák, ahelyett, hogy Németország ellen vonulnának.Ez utóbbira ugyan semmi szükség nem volt, de a prágai kormányzat német támadás eshetőségére számított, mert a csehszlovák állam a németség megrövidítésével és annak kárára alakult meg. /Minél kevésbbé tudott Franciaország segítséget nyújtani a cseheknek, annál inkább növekedett az értéke annak, aki segíthetett. Az orosz hatalom minden elkövetkezett változás ellenére is megtartotta szláv jellegét és szlávbarát politi-
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káját. Benes tehát saját felfogása szerint äz egyedül helyes úta,t választotta, amikor Szovjetorosz- ország szövetségét kereste és annak támogatásához folyamodott. Úgy vélte, Franciaországnak is segít azzal, ha nem a maga részére kéri, mert azzal kihívná maga ellen a Német Birodalom haragját, hanem abban a formában, hogy az egykori francia-orosz katonai szövetség megújítását kellene szorgalmazni. Franciaország az orosz hatalomra támaszkodva már elég erős lenne ahhoz, hogy beváltsa locarnói kötelezettségét: a cseh kormánynak adott területi garanciát. Nem válhatunk meg a huszas évek fejlődésének áttekintésétől és vizsgálatától anélkül, hogy megállapítsuk, miszerint Franciaországnak az a törekvése, hogy az európai helyzetet gazdasági úton orvosolja, illetőleg, hogy minden felmerült bajt, válságot és követelést gazdasági alapra vezessen vissza, célját eltévesztett igyekezetnek volt tekinthető.Miután a franciákról, mint a párisi békeszerződések megalkotóiról fel kelt tennünk azt, hogy az európai kérdést ismerték, legalább ismerték annak részletei helyett azokat az általános elveket és azt az általános helyzetet, melyben a békeszerződéseket megalkották, akkor azt is fel kell tennünk róluk, miszerint jól tudták, hogy az nem gazdasági kérdés. Az országhatárok megvonása — hogy mást ne mondjunk, — nem volt gazdasági kérdés, csak lehettek neki egyes gáz- dasági vonatkozásai. Az államok felosztása és a ínépeknek akaratuk ellenére történt feldarabolása nem volt gazdasági kérdés. A történelmi Magyarország gazdasági egység volt, amelynek felosztása ellentétét jelentette az egységnek és gazdasági felforduláshoz vezethetett.Ha mindezek ellenére Franciaország vezető politikusai egy évtizeddel a békeszerződések megalkotása után, arra a megállapodásra jutottak.
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hogy az európai kérdés jellege nem politikai, hanem gazdasági, akkor nyilvánvalóan tévedtek, mert a legfőbb kérdéseket gazdasági úton orvosolni nem lehetett, nem is tudták. Mindennél jobban mutatta ennek a felfogásnak a téves voltát az, hogy igen rövid időn belül a gazdasági helyreállítás hívei maguk is elhallgattak. Nem ugyan azért, mintha Európa gazdasági helyreállítására nem lett volna szükség, hanem azért, mert maguk is belátták, hogy a gazdasági helyreállítás nem tüntet el olyan hibákat, amelyek nem voltak gazdaságiak. Ha tehát saját munkájuk folytatásával felhagytak, úgy azt nem annak kell tulajdonítanunk, hogy a gazdasági kérdések helyét politikaiak foglalták el, hanem annak, hogy politikai kérdéseknek, a párisi békeszerződésekre épített Európa bajainak orvoslásához gazdasági reformok nem voltak elegendők.Európa gazdasági bajokban szenvedett ugyan, de azoknak okait a hibás békeszerződésekben találta meg.Aki rajta segíteni akart, annak a békeszerződéseket kellett módosítania. Erre volt hivatott a nemzetek egyetemét egybefoglaló 'Nemze
tek Szövetsége. Annak saját hivatásának betöltésétől való, visszatartását tetszetős gazdasági elgondolások nem tudták pótolni.VII.

ÚJ PERSPEKTÍVÁK.Aligha esnénk túlzásba, ha megkockáztatnánk azt a feltevést, hogy a huszas lévek Európája gyökeresen megváltozott.A békeszerződések erejét az 1930-i gazdasági válság elmosta; új erőkkel és új távlatokkal kell számolnunk.Nincsen többé szó a jóvátételi kérdés végnélküli vitáiról; a lefegyverzés helyébe a fegyverkezés problémája lépett; gyarmatokról és tá-
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voli világrészekről beszéltek; az európai kérdéseket mindenki új keretben látta és új perspektívából figyelte.Nem lehetne ugyan azt állítani, hogy már akkor az orosz hatalom bekapcsolódásának kérdése állott előtérben, de a, másik oldalon' viszont kevés figyelemre talált az a változás, amit 1931- ben, a spanyol forradalom és a spanyol királyság bukása jelentett. Nem a királyság, illetőleg az államforma megváltozása miatt, hanem azért, mert azzal együtt a középtengeri egyensúly változott meg. A spanyol királyság ugyanis Angliával és Olaszországgal tartott együtt, a spanyol köztársaság viszont Franciaországhoz csatlakozott.Az új orientációval együtt jelent meg az a közösség, amely a spanyol és francia köztársaságok baloldali elemeit közös alapra hozta. Ennek a közösségnek, amely mindkét országban egyenes vonalban és céltudatosan kereste a hatalom megszerzését, a neve is közös volt. A népfront — fr. front populaire,, sp. frente populär — a hatalom felé törekedve, csakhamar felkeltette az orosz hatalom érdeklődését. Nemi kis mértékben azért, mert a spanyol és francia baloldal a maga helyzetének erősítése végett is Moszkva felé tekintett és mert a prágai kormányzat nehéz helyzetében mindent megtett, hogy az új alakulatot az orosz kormány figyelmébe ajánlja és hogy az egykori francia-orosz szövetséget — francia-spanÿol-orosz szövetség alakjában állítsa helyre.Oroszország katonai segítsége, amelyre Prágának és a nyugati pártalakulásoknak egyformán szükségük volt, lassanként egyre nagyobb1 szerepet játszott az európai politikában. Prága és Páris a békeszerződések biztosításának eszközét látták benne; Róma és Berlin attól tartottak, hogy az említett hatalmak biztonság alatt a maguk terveinek biztosítását értik és hogy a szó-
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banforgó tervek a központi hatalmak ellen irányulnak.Tardieu francia miniszterelnök a párisi; békeszerződések egyik megalkotója, még azt hitte, minden az 1930-i válság pusztításainak eltüntetésétől függ, de a középeurópai államok megsegítésére vonatkozó terveit csakhamar háttérbe szorították az események.Sokkal helyesebben ítélte meg a helyzetet Mussolini, aki kezdettől fogva nem; titkolta, hogy a megoldás egyetlen módját a revízió, az ellentétek levezetése képezi. Aggodalommal nézte az Itália körül kialakult ellentétek gyors növekedését: nyugaton a spanyol-olasz együttműködés helyett egy spanyol-francia érdekközösség kialakulását, keleten a cseh diplomácia sikerét az orosz érdekeltség bekapcsolódásában és Páris figyelmének Moszkva felé fordításában.Anglia akkor még csendes szemlélője volt az európai hatalmak politikájának, mert; az életterek és a gyarmatok kérdése még nem állította szembe velük; Itália és Németország között még mindig olt volt a német Déltirol, mely elválasztotta őket. Akkor már útban volt azonban az a nemzeti mozgalom, amely Németországban a német érdekeknek megalkuvás nélküli védelmét követelte és amely a birodalmi gyűlésben a többséget Hitler Adolf részére biztosította.Benes tisztában volt azzal, hogy ez az 1931- ben felmerült osztrák-német vámúnió meghiúsításának ellenhatása volt, azoké az erőké, melyeket a békeszerződések lekötve tartottak; azé a politikáé, melyet a genfi jegyzőkönyv szelleme hatott át. A párisi békeszerződéseknek új útakon, az orosz hatalom segítségével való megerősítése azonban új problémákat vetett fel, mert új erőket keltett életre, amelyek Európa sorsára is kihatással voltak.Mussolini felfogása szerint ez volt az utolsó alkalom arra, hogy a párisi szerződést megal-
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kotó hatalmak Németországgal megbékíti jenek és a küzdelembe még be nem vont orosz hatalom távollétében hozzák helyre azt, amit elrontottak.Ez a gondolat szülte azt a javaslatot, amelyben Mussolini az európai kontinens függő kérdéseinek elintézését négy nagy hatalomra kívánta bízni: Angliára, Franciaországra, Németországra és Olaszországra. Nem építette azt a Nemzetek 
Szövetségére, mely a nagy politikai kérdéseknek megoldásában tehetetlennek bizonyult; annak helyébe új areopágot készült állítani, melynek hatáskörét nem szorította vissza Benes és Politis genfi jegyzőkönyve. Javaslatának megtételét sürgette az a körülmény is, hogy, a német kancellária vezetését 1933. január 30-án Hitler Adolf vette át, ki a választásban abszolút többséget kapott és a Nemzetek Szövetségével szemben a német népre kívánt támaszkodni.Ez volt a diplomáciai helyzet akkor, amikor Mussolini a javaslatot március 18-án; a hatalmak elé terjesztette. A javaslatot a; népszövetségi paktum kiegészítésének tekinthetjük, mert arról kívánt gondoskodni, amiről az nem tudott: a revíziós 19. cikkely alkalmazásáról.Miután azonban éppen ez volt az, ami ellen a kis entente 1920. óta küzdött, Benesnek sikerült rávenni a francia kormányt arra, hogy a genfi jegyzőkönyvben lefektetett gondolatnak: a párisi szerződések biztosításának védelmére keljen. Páris vállalkozott a kis entente követeléseinek képviseletére és ezzel alkalmat adott arra, hogy Benes március 25-én, Franciaország erejére támaszkodva, olyan változtatásokat követeljen az olasz javaslaton, amely a revíziós törekvéseket egyszer s mindenkorra leszerelik. Elfelejtette, hogy Mussolini kísérlete nem harc volt, hanem közvetítés, míg Benes lépése arra engedett következtetni, hogy már francia-orosz fedezetre támaszkodik.A páris-prága-moszkvai kapcsok még nem
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voltak erősek akkor, amikor Németország kilépett a 'Nemzetek Szövetségéből (március 27.),. Göring pedig Rómába látogatott (április 10.).A félre nem érthető közeledés a nemzeti szociálista Németország és a fasiszta Olaszország között nemcsak világnézeteket kapcsolt össze, hanem — külpolitikai szempontból — azokat a hatalmakat melyek a Benestől erőszakolt változatlanság ellenében a változások, a békeszerződések módosítása és revíziója mellett foglaltak állást.Paul Boncour francia külügyminiszter tüntető állásfoglalása Benes kívánságai mellett mégis jelentős következményeket vont maga után.Mindenekelőtt felvetette azt a kérdést, hogy Franciaország kellő hatalommal rendelkezik-e ahhoz, hogy szükség esetén Prágát megmentse. Nem mintha Prága veszedelemben forogna és támadástól félne, hanem azért, mert a párizsi szerződések biztosításában elővédévé avatta magát egy támadó hadjáratnak azokkal a népekkel szemben, melyek a békeszerződések módosítását követelik. Ha Franciaországnak ehhez nincs megfelelő katonai ereje, — a Maginot- vonal építése legalább ezt mutatta, — úgy kell lenni olyan erőnek, amelynek támogatását előre biztosította, és ez az erő nem lehetett más az orosz hatalomnál, amely másfélszáz milliót meghaladó lakossággal rendelkezett.Hogy Benes a francia-orosz katonai szövetségre építette számításait, azt lázas tevékenysége árulta el.Alig jött létre julius 15.-én a Patto Mus
solini olyan formában, hogy a revíziós cikkely elhagyása után Benes diadalának látszott, a cseh külügyminiszter máris megjelent Bécsben, hogy Ausztriát elvonja Németországtól (október 19), azután Érsekujvárott, ahol kijelentette, hogy a szlovákok nem kapják meg a nekik már 1918- ban megígért autonómiát, mert Szlovákia’ csupán
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korridor, amelyen át az oroszok Prága segítségére jönnek (december 7); azután Kassán, ahol Titulescu román külügyminiszterrel együtt Oroszországhoz intézték szavaikat (december 10).Ezek az előzmények vezették be Litvinov külügyi népbiztos párizsi látogatását (december 14—17), melynek hivatalos jellegét csak az az ünneplés tette fontosabbá, mely elárulta, hogy a Mussolini javaslata fölött aratott diadal menynyire összefonódott azzal a félelemmel, melyet a Benestől provokált német-olasz közeledés Prágában okozott.Ezzel szemben a Patto Mussolini fontosságát nem csökkentette az, hogy nem ment át a gyakorlatba. Nem változtatta meg ugyanis azt a tényt, hogy a Nemzetek Szövetsége a nagy politikai problémák megoldásával szemben tehetetlen maradt és hogy ennek folytán ismét a hatalmakra háramlott át az a feladat és kötelesség, hogy arról maguk között gondoskodjanak.Ismét más perspektívát jelentett az a körülmény, hogy a Nemzetek Szövetsége a kisebbségi kérdést sem oldotta meg, és hogy amíg egyesek abban a feltevésben voltak, hogy a kérdés elaludt, addig a valóságos helyzet az volt, hogy több komoly helyen gondolkoztak annak korszerű megoldásán.A legegyszerűbb megoldás az volt, hogy a nemzeti kisebbségeknek olyan elbánást biztosítsanak, amely őket minden tekintetben kielégíthette. Miután ez a megjegyzés annyira általános, hogy mindenfelé megengedi a kitérést a végrehajtás elől, inkább azokat a helyeket soroljuk fel, amelyeken a kérdés forrt és ahol kudarcot szenvedett.Az általánosság keretei között maradva meg kell említenünk a Nemzetek Szövetségét, amely hivatalos fóruma volt a kisebbségi panaszok meghallgatásának és elintézésének. Azok
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azonban, akik ebbeli tevékenységét megvizsgálták, egyöntetűen állapították meg, hogy a 'Nem
zetek Szövetsége a hozzá érkezett panaszokat sem meg nem hallgatta, sem el nem intézte. Csak magyarázatokkal foglalkozott, amelyek a kisebbségi kérdésnek hamis képét adták. Mert a kisebbségi kérdés valódi képe az emberi szenvedéseknek mérhetetlen tömegét mutatta; olyanokét, amelyek ,a huszadik századot nem jogosítják fel a dicsekvésre.Csak főbb vonásaiban mutatta meg ezt a képet az a törekvés is, mellyel a kisebbségek nemzetközi szervezetei és kongresszusai a kérdést ébren tartani, a művelt világ lelkiismeretét feléje fordítani törekedtek.Éppen azért mert ez nem sikerült, szorult vissza a gondoskodás a kormányokra és társadalmakra. Semmiféle szemrehányás nem érhette ezeket azért, mert a kollektív orvoslás kudarcát látva, kétoldalú egyezményekkel igyekeztek idegen uralom alá került véreiknek jobb sorsot biztosítani. Még elismerés is illeti meg őket, mert a kétoldalú megegyezés kudarca után már csak az irredentizmus következhetett, a háború előcsatározásai.A kérdésnek területenként való megoszlása viszont azt mutatta, hogy azt mindenki a maga szempontjából nézte és bírálta el, a maga érdekeinek megfelelően keresett megoldásokat.A helyzetek is különbözők voltak, mert pl. a magyar kormány az akaratuk ellenére idegen uralom alá hajtott magyar kisebbségek védelmét szivén viselte ugyan, de vele szemben fegyveres koalíció foglalt állást. Annak élén Benes az ő tevékenysége folytán pedig a Nemzetek 
Szövetsége is szemet húnyt azon új doktrína előtt, hogy a kisebbségi szerződések csak az elnyomás erőszakosságának tompítását és az elnemzetietlenítés folyamatának lassítását, de nem annak megszüntetését vannak hivatva eszközöl-
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ni. A német kormány Lengyelországgal kétoldalú szerződésben rendezte a kérdést. Ez az eljárás szakított a kollektív eljárással, de miután a Nemzetek Szövetsége maga nem gondoskodott a kisebbségekről, erkölcsi bátorságot sem érzett magában, hogy azok ellen sorompóba lépjen, akik az ő mulasztásán kívántak segíteni.A kérdésnek jogi és gyakorlati kérdésein kívül azonban még volt valami, amit figyelmen kívül hagytak.Nagyon kevesen vették észre azt, hogy a népi erőknek fegyveres erővel és méltatlan bánásmóddal való lekötése robbanáshoz vezet és hogy az irredentizmusnak uj, mindent elseprő viharát robbanthatja ki az a körülmény, hogy a nemzeti kisebbségek lélekszáma egyes régiókban a nemzeti többségek lélekszámát meghaladta. Hogy ez a vihar ki nem tört, az nem a többségek érdeme volt, hanem a kisebbségeké. A kisebbségek élére ugyanis egyik olyan' állam sem á" tt, amelynek elszakított vérei voltak; sehol’ sem lépték át a párizsi határokat fegyveres erők, hogy felszabadítsák véreiket. Hogy azonban ezt a békeszerződés megalkotói nem tartották kizártnak, az már abból is következett, hogy a lefegyverzés kötelezettségét maguk helyett azokon hajtották végre, akiknek támadását azok véreinek általuk eszközölt elnyomása miatt nem tartották lehetetlennek.A németektől nem lehetett rossz néven venni azt, hogy a német kérdéssel foglalkoztak és hogy abban az időben, mikor mindenki a maga dolgaival foglalkozott, ők sem feledkeztek meg a német kisebbségekről. A németek csak rövid ideig maradtak meg azon következmények mérlegelésénél, melyeket a kisebbségi szerződések mostoha kezelése és az irredentizmus sejteni engedtek. Amikor 'észrevették, hogy becslésük szerint a világon szétszórtan élő németség száma 90 millió körül mozog, a németség népi erőinek össze-
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fogásához fogtak hozzá, — tekintet nélkül az államhatárokra. Ebben a nagy távlatban tehát a német kisebbségek sorsa már az élettér, a nyersanyag és a gyarmatok megosztásának kérdéseivel találkozott.Ebben a beállításban a legrosszabbul jártak azok a határok, melyeket a párizsi békekonferencia önkényesen állapított meg, tekintet nélkül a lakosság érdekeire, mert azoknak erkölcsi alapja nem bírta el a nagyobb erkölcsi erőkkel való egybevetést. Mi több, a figyelmes vizsgálat azt mutatja, hogy éppen a határmegvonásnak ez a módja nyitotta meg az utat olyan eligazodás előtt, mely a határmegvonástól sújtott népeket és nem a velük szemben mutatott önkényt vette alapul.Az 1930-i gazdasági válság hatásának kell tulajdonítanunk azt, hogy a népek maguk részére megfelelő élettért és nyersanyagot követeltek; olyan követelés, melyet az indokolt meg, hogy a gazdasági bajok orvoslása nem történt meg. Ezen a ponton került a küzdelem sodrába Európa és a többi földrészek kérdése, mindenekelőtt pedig Anglia és a brit birodalom, illetőleg az angolszász közösség, mely a legtöbb nyersanyaggal rendelkezett, bár a maga: államterületét nem növelte meg európai tartományokkal.A huszas évek politikájával szemben a harmincas évek politikája tehát eltérő síkot mutatott; az irány, amerre haladt, nagy területek politikai és gazdasági kérdéseit foglalta össze: 
Grossraumpolitik és Grossraumwirtschaft.Változások idején magától felmerül az a kérdés, hogy mi volt az oka neki és ki volt a felelős érte. A kérdést ezúttal akként formulázhatnánk, hogy mi jellemezte a huszas és mi a harmincas éveket? Mi volt a különbség és az eltérés a huszas és a harmincas évek politikája között és mi volt a változás?Az 1914—1918. világháborút Franciaország
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nyerte meg olyan értelemben, hogy Anglia nem követelt magának területet az európai kontinensen, hanem a béke megalkotását Franciaországnak engedte át. Európa jövőjének kialakítása tehát nyilvánvalóan a francia kormány kezében volt. Fel sem lehet tételeznünk azt, hogy a győzelmet ki nem aknázta, mert az ő helyében senki sem mondott volna le arról. A határvonal a győzelem eredményeinek biztosítása és a jövőnek a győzelemre való építése között azon a ponton van, hogy módot nyujt-e a győztes hatalom a a legyőzöttnek arra, hogy a jövő felépítésében ő hozzá csatlakozhassék. Ennek a lehetőségnek már benne kell lennie a békeszerződés megalkotásában és ki kell csendülnie a békeszerződés cikkelyeiből. A békeszerződéseknek ugyanis csak annyiban “van gyakorlati értékük és hasznuk, amennyiben a jövő felépítését lehetővé teszik. A ’győztes nem semmisíti meg az ellenséget; a világban marad a legyőzött is.A párizsi békekonferenciának és az ott megalkotott párizsi békeszerződéseknek alapvető hibájuk volt az, hogy erre nem voltak figyelemmel.A gyakorlati államférfit ez a mulasztás még nem riasztja vissza, mert hátra van a szerződés végrehajtása és annak a gyakorlati életbe való átvitele. Bármilyen szigorú legyen a szerződés, megalkotójának érdekében áll, hogy azt megtartsák és alapul vegyék. Ellenkező esetben alig lehetne megérteni, hogy miért alkotta meg.A felelősség tulajdonképpen ott kezdődik,, hogy azok, akik a párizsi békeszerződéseket meg alkották, Franciaország és középeurópai szövetségesei, olyan helyzetet alkottak meg, amelyben vagy nem tudtak, vagy nem akartak előremenni. Azért említjük mindkét esetet, mert mindkettőnek vannak komoly bizonyítékai. Az előbbinek abba», hogy tudatában voltak a megbántott népek elutasító magatartásának; az utóbbinak ab-
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ban, hogy ezt az elutasítást fegyverrel kívánták erőtlenné tenni.Bármini álljon a dolog, Franciaországnak és középeurópai szövetségéseinek módjukban volt közeledni a vesztes félhez, a közeledés azonban a békeszerződés után nem következett be. Franciaország nem a másik félhez közeledett, hanem arra törekedett, hogy az európai vezetést a békekonferencia bezárása után is biztosítsa és így kapott vezető, szinte uralkodó helyzetet a Nem
zetek Szövetségében — az európai kérdések terén. Anglia megelégedett azzal, hogy a genfi szervezet világpolitikáját irányítsa és hogy a liga főtitkárja legyen angol ember; európai megbízottjaként Franciaország szinte korlátlan befolyásra tett szert a kontinens ügyeiben. Azért jelentek meg és helyezkedtek el Franciaország oldalán a kis entente megbízottai és alkották meg együtt a genfi jegyzőkönyvet, azért maradtak meg annak álláspontján a huszas évek egész folyamán.A békeszerződést követő első évtized (1920 —1930) azért volt meddőnek tekinthető abból a szempontból, hogy a párizsi végzések végrehajtását csak fegyveres úton, kényszereszközök alkalmazásával keresték: a közeledés, a kezdeményezés hiányzott. Azzal senki sem törődött, hogy ennek hiánya súlyos felelősséget jelentett mindazért, ami megtörtént vagy ami nem történt meg és alapot képezett mindenhez, ami — történni fog.Iskolapéldát jelentett a felelősség következményei között a locarnói szerződésnek a Nem
zetek Szövetségén kívül való, megalkotása, mert a hatalmak elkerülték azt az intézményt, ahol a döntő rendelkezés a nemzetek közeledésének ellenségeit illette meg. Apponyi Albert gróf a 
Magyar Külügyi Társaság 1921-i genfi delegációjának élén mondotta el és figyelmeztette a hatalmakat azon választóvonal eltávolítására, melyet
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a győzők és a legyőzőitek közé állítottak, — feltéve, hogy egyáltalában voltak győzők és legyő- zöttek. Ő tehát attól tartott, hogy kezdeményezés, a népek közeledése helyett elválasztó vonalak felállítása nem vezethet be békés korszakot.Felfogását a locamói egyezmény igazolta és pedig akként, hogy mivel a Német Birodalom nem volt benne a Nemzetek Szövetségében, a vezető hatalmaknak ki kellett jönniök onnan, hogy a német kezdeményezés alapján megegyezhessenek. El kellett ismerniök Németországnak egyenjogúságát és meg kellett hívniok őt a Nem
zetek Szövetségébe, mert beismerték, hogy európai politikát az európai hatalmak bevétele nélkül nem csinálhattak.A brit kormányt nem érintette közelebbről Németország felvétele, mert a kontinens ügyeiből meglehetősen kikapcsolta magát. Érintette azonban Franciaországot, melyet középeurópai szövetségesei Németország ellen kívántak magukhoz, illetőleg veszélyeztetett érdekeikhez láncolni. Minden erejükkel azon voltak, hogy a locarnói egyezmény ne az első lépés legyen a jövő felé, hanem az utolsó; ne kezdeményezés, hanem befejezés. Attól tartottak, hogy ha kezdeményezés marad, akkor folytatása is lesz, a folytatás pedig alig lehet más, mint a kölcsönös megegyezés alapján eszközölt revízió. Hogy ez be ne következzék, el kellett torlaszolni az utat a locarnói szellem előtt és vissza kellett térni a békeszerződés szelleméhez: a kezdeményezés és közeledés hiányához és megakadályozásához.A dolog a locarnói kísérlet hatása következtében már nem volt olyan könnyű; inkább nehéznek és könnyelműnek volt mondható, mert az előre nem látott gazdasági válság olyan erőt állított szembe vele, amely erővel nemcsak az ellenségeskedés, a genfi jegyzőkönyv szelleme sem bírt meg, de a hatalmak sem.A népi mozgalom eredetét vizsgálva, sem le-
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het megnyugodnunk abban, hogy âz a kormányok műve volt. Közelebbi vizsgálat azt mutatja, hogy a kormányok nem tudtak kitérni az előtt a növekvő felelősség előtt, hogy a népek milliói a szenvedések piramisai alól kiszabadulni törekedtek. Azok a kormányok, amelyek a régi állami keretekhez szabták magukat, nem tudtak megállni azok előtt, amelyek a népek mozgalmát, követeléseit és érdekeit vették szinte kizárólagos alapul. Az olasz fasizmus és a német nemzeti szociálizmus nemcsak világnézeteket, sőt a politikai történelem szempontjából elsősorban nem is azt képviseltek, hanem a párizsi békeszerződések politikai és gazdasági következményeitől sújtott nagy tömegek érdekeit. Ezért omlottak össze velük szemben a régi kormányok, pártok és jelszavak: a demokrácia és a liberalizmus, melyek eszmei tartalmukat azért veszítették el, mert a nép, a demos, amelyet egyedül kellett gondozni, annak liberális gondozását a kevesek helyett a tömeg kezébe adták, vagy az ő ellenőrzésére bízták.Ennek a gondolatnak a megjelenése tette határvonallá az 1933-ik évet, amelyben a nemzeti szociálizmus Németországban kormányra került, az új kormány pedig elhatározta, hogy nem kezdeményez többé, hanem kilép a Nemzetek 
Szövetségéből, mely a komoly kérdések elintézésétől visszariad; amely formulák variálásában éli ki magát akkor, amikor a formulákkal szemben valóságok vannak és népek, amelyek súlyos gazdasági terhek alatt nyögnek, jelentékeny részük pedig idegen uralom alatt szenved.A népek megtalálták az utat a hatalom felé. Hogy ez mit jelentett, azt a Maginot-vonal építése mutatta. Franciaország népe betonfalakat épített, hogy megtarthassa Franciaországot, mert az az Európa, melyet kis szövetségeseire hallgatva felépített, akkor már maga sem volt más, mint formula.

73



A lényeg, amelyet félreismertek, vagy látni nem akartak, a nép oldalán volt.Magyarország külpolitikája' kezdettől a népre, a népek érdekeire, valójában népi gondolatra épült, mert arról az emberről, aki ezt a külpolitikát a nemzetközi élet fórumán képviselte, Apponyi Albert gróf, bevallottan és kifejezetten a nép érdekeinek volt a szóvivője, ö volt az, aki megállott a népek szenvedéseinél akkor, mikor azok mellett mások már elhaladtak. Akik elhaladtak mellettük, csodálkozva szemlélték őt. Előbb azt mondották róla, hogy elmaradt feudális főúr, azután azt, hogy »katedrális«, pedig Apponyi nem volt más, mint zászlóvivője, helyes kifejezője, hatalmas és le nem szerelhető harcosa annak a gondolatnak, amely egyrészt a magyar nép szenvedéseiből fakadt, másrészt Európa békéje miatt aggódott. A harc végén mindenkinek be kellett látnia, hogy a népek szenvedései minden mesterkélt gondolatnál és eljárásnál hatalmasabbaknak bizonyultak, mert áttörték a gátakat és elmosták a párizsi békeszerződéseket.A magyar külpolitikának ez az egyenesvonalúsága kimutatható az egész vonalon, az ország feldarabolásától kezdve, Trianonon keresztül, egészen a végkifejlésig. Ebben a kitartásban van igazolása is.Mindaddig, amíg ez a politikai elgondolás — a párizsi békeszerződésektől okozott igazságtalanságok megszüntetése, a népek szenvedéseinek megszüntetése, vagy legalább fokozott és állandó csökkentése — volt az, ami az erősnek látszó békemű virágkorában kis ország részéről és gyenge hangként, de következetesen és változatlanul megnyilvánult, addig a hatalmasoknak nem volt nehéz egy kis nemzet panaszait és javaslatait mellőzni és félretolni.Mikor a külpolitikai helyzet megváltozott, akkor viszont olyan sorsdöntő nagy kérdések vonultak fel Európa színpadán, hogy mindenki
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— a hatalmak elsősorban — azokkal1 foglalkoztak. Nem lehetett rossz néven venni tőlük, hogy olyan dolgokkal foglalkoztak, amelyek őket érdeklik és amelyeknek megoldását vagy elrendezését az ő érdekeik kívánták. Az, amit rossz néven lehetett venni, nem az ő figyelmüknek saját érdekeik felé való terelődése volt, hanem az elterelődött Európának olyan kérdései felől, amelyek Európa érdekeivel voltak egybeforrva.Senki sem mondhatta, hogy Európa igazságos békéje nem olyan kérdés, amely Európa kormányait nem érdekelhette. Mussolini egyezményjavaslata erre kívánta terelni a figyelmet; nem az ő hibája volt, hogy ha nem hallgattak rá.VIII.
A FELKÉSZÜLÉS.Felkészülés alatt nem a háborúra való felkészülést értjük, hanem a felkészülést azon diplomáciai mérkőzésre, melyet a francia-cseh érdekeltség a nemzeti szociálizmus németországi diadala után a párizsi békeszerződéseknek’ szükségszerűvé vált módosítása helyett szükségesnek tartott. Az európai helyzetet ugyanis az adta meg, hogy az 1925-ben megkötött lokarnói egyezmény nem vált funkcióképessé, mert nem követte nyomon olyan közeledés, amely legjobb szere lett volna egy európai háború elkerülésének és az általános megbékülésnek. A nemzetközi élet fejlődésének ez az akadálya késztette rá Ausztriát és Németországot 1931-ben a vámunió segítségével való kezdeményezésre. Miután a francia-cseh érdekeltség ezt a kezdeményezést meghiúsította, új szünet állott elő, amelyből a kivezető utat már senki sem mutatta meg. Ebben az adott helyzetben került hatalomra 1933. január 30-án Hitler Adolf és a német nemzeti szociálizmus.Hitler birodalmi kancellár május 19-én meg-
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tartott beszédében a Német Birodalom egyenjogúsításának elvére állott és elvetette a békeszerződésektől felállított megkülönböztetést. Azzal együtt járt a párizsi szerződések alapjának eltaszítása, és a szerződések elítélése is: az a bejelentés, hogy Németország magának szabad kezet biztosít.Gömbös Gyula miniszterelnök, akinek a németországi mozgalommal korábbi kapcsolatai voltak, június 17-én személyesen látogatott Berlinbe. Ő volt az első, aki felismerte a mozgalom jelentőségét és abban a meggyőződésben, hogy a párizsi békeszerződés ellen való fordulásban benne van a trianoni békeszerződés elítélése isc nem kívánt kétséget hagyni az: iránt, hogy a magyar kormány a magyar nemzet érdekeit képviseli akkor, amikor: közelebbi kapcsolatot keres azzal a hatalommal, amely a párizsi szerződéseknek hadat üzent. Egyébként utazásának precedense is volt, mert hivatalbeli előde, Bethlen István gróf, ugyanígy látogatott el 1927-ben Mussolini olasz miniszterelnökhöz, mikor az a párizsi szerződések ellen állást foglalt. Mi több. 1927-ben barátsági szerződés is jött létre Magyarország és Itália között; az 1933-iki berlini látogatást nem követték megállapodások Németország és Magyarország között.Ebben a helyzetben írták alá Németország. Itália, Franciaország és Anglia július 15-én a négyhatalmi egyezményt, a római Patto Musso
linit. Aláírásakor már közel mindenki tisztában volt azzal, hogy az Locarno sorsára kerül, mert a négy hatalom között egyensúlyhelyzet állott elő: kettő ellene volt a békeszerződések módosításának, a másik kettő a módosítás alapjára állott.Ez volt az az alap, amelyen a nyugati és középeurópai hatalmak szorosabban simultak egymáshoz: Anglia és Franciaország a párizsi békeszerződések védelmében, Itália és Németország
76 



a szabad fejlődés biztosításában. Ebből az eltérésből fakadt Baldwin angol miniszterelnöknek az a kijelentése, amely Anglia határát a Rajna mellett állapította meg. Anglia és Franciaország egybecsukódása védelmet jelentett egy — akkor még a gyakorlatban nem létező — olasz-német összefogás ellenében; ez az utóbbi összefogás még nem létezett ugyan, de kialakulása már észrevehető abban, hogy vonakodtak megerősíteni a párizsi békeszerződéseket, szükségesnek tartották azok módosítását és mindketten az egyenjogúság alapján állottak.Az egyenjogúság és a szabad kéz biztosítása tűnt ki Németországnak abból a lépéséből, hogy kivált a Nemzetek Szövetségéből (1933. okt. 14.) és ezzel meghiúsultnak jelentette ki annak a reménynek a bevárását, melyet annakidején a lokarnói egyezményekhez fűztek. A német nép a röviddel azután (november 12.) megtartott népszavazásban a leadott szavazatok 95 százalékával erősítette meg a felsorolt lépéseket és állott Hitler Adolf mögé.Az új rend védelmét kelet felé az a megállapodás képezte, amelyet Németország még 1933-ban kezdeményezett és megszövegezése (november 15.) után, 1934. elején végleges formába öntött (1934. február 25.). Taktikai szempontból nem jelentett az kevesebbet, mint hogy Lengyelország keleti és nyugati szomszédja közül az utóbbit választotta és hogy ennek következtében a Német Birodalom kelet felől olyan fedezetet talált, amilyent Anglia — Baldwin szavai szerint — Franciaország részéről élvezett.Benes tehát hiába reménykedett abban, hogy az orosz csapatok útja szabad lesz Prága felé. Hiába hirdette azt érsekújvári beszédében (1933. dec. 7.) és hiába jelentek meg Titulescu román külügyminiszterrel együtt Kassán (december 10.), ahonnan Moszkvához intézték szavaikat. Az orosz hatalom nem kívánt segíteni Romániának, amely
77 



Besszarábiát elvette tőle és a kérdést másfél évtized óta rendezetlenül hagyta; de nem vonulhatott át Lengyelországon sem, mert az Németországgal megegyezett.Ezen a ponton elváltak egymástól a cseh és lengyel politika útjai, melyek Locarnóban még azonosak voltak. Franciaország Locarnóban (1925) a cseh és lengyel államok határait egyformán biztosította, de Lengyelországnak most már erre a garanciára kevesebb szüksége volt, mint Csehországnak.A változott helyzet következményei csakhamar mutatkoztak.Litvinov orosz külügyi népbiztos Párizsba ment ugyan, de tüntető fogadtatása (1933. december) mögött már egy német-lengyel érdekeltség foglalt helyet, amely nem engedte meg a nyugat felé való áthatolást.Benes nyomban észrevette a változást és látta, hogy északról a német-lengyel érdekeltség vonaláról délfelé szorul. Ekkor fedezte fel a kis 
entente balkáni tagjainak, Jugoszláviának és, Romániának a cseh államkonstrukció szempontjából való fontosságát. Hogy azoknak figyelmét és katonai erejét Prága részére kösse le, ő kívánta legjobban, hogy létrejöjjön a balkánpak
tum, mely a görög és török haderőt Belgrád és Bukarest hátvédévé avatja, ezeknek pedig lehetővé teszi azt, hogy Belgrád segítségére siessenek, — ha ez szükséges lesz.Ez volt tehát az a felkészülés, amelynek élén Prága haladt.Magyar szempontból a balkánállamok szövetségének megalkotása nem pusztán egy új koalíció, létrejöttét jelentette. A balkánpaktum, melynek szerződését 1934. február 9-én, Athénben írták alá, ennél sokkal többet jelentett, mert Magyarország két fegyveres koalíció malomkövei közé került. A kis entente és a balkánpaktum. határvonalai Csonkamagyarországot fogták kö-
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rül olyan módon, hogy utóbbinak1 területét, amelyet megfelelő számú haderő és katonai erődítmények nem védelmeztek, bármikor akadály nélkül megszállhatták. Az arány a védelem és a támadás erői között olyan volt, amely az aránytalanság fogalmát merítette ki. Annyira, hogy az 1933—34. években Magyarországon a trianoninál is jelentékenyen súlyosabb nemzetközi státus állott elő.
IX. 

MAGYARORSZÁG HELYZETE.Németország átalakulása 1933-ban az európai hatalmak átcsoportosítását vonta maga, után.A figyelem azok felé az események felé fordult, amelyek Németországban és vele kapcsolatban játszódtak le. Okát ennek az adta meg. hogy az új Németország a többi hatalom részére új és egyelőre ismeretlen erőtényezőt jelentett. Mindenki látta és észrevette, hogy a Nemzetek 
Szövetségéből való kilépésével szabad kezet biztosított magának, de nem mondotta meg azt; hogy szabad kezét hol és hogyan kívánja használni. Mivel az európai helyzet a párizsi szerződésekre volt építve, Németország viszont azok alól kívánt szabadulni, számolni kellett azzal, hogy szabad kezét a szerződésekkel szemben fogja felhasználni.Általánosan tudott dolog volt az, mert a magyarellenes propaganda gondoskodott annak elterjesztéséről, hogy Magyarország kormánya és közvéleménye a párizsi szerződések módosítását remélte, azt látta volna szívesen. Feltehetőleg szívesen látta volna tehát olyan politika sikerét, amely a szerződések gyengítését vonta maga után. A magyarellenes propaganda ezen feltevés alapján minden olyan akciót meg akart akadályozni, ami a szerződéseket módosítaná- ugyanakkor minden olyan erőt fel akart szaba-
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dítani, ami ez ellen sorompóba volt állítható. Nem azért vette munkába ilyen akadályok támasztását, mintha Magyarország felelős kormánya vagy közvéleménye arra okot adtak volna, hanem mert Magyarországon keresztül volt biztosítható az a katonai segítség, amelyet az orosz hatalomtól kívántak megszerezni.Attól kezdve, hogy Németország a katonai ellenőrzés szerveitől megszabadult (1930) és a német-osztrák vámszövetség útjára tért (1931), Masaryk elnök és Benes külügyminiszter vezetése alatt olyan politika útjára fordultak, amelyet bátran lehetett az európai mérkőzésre való felkészülésnek mondani vagy tekinteni.Prága figyelme a nemzeti szociálista Németországra volt irányítva, mely a nemzetközi ellenőrzés béklyóitól megszabadulva, maga javára kívánta felhasználni azt az erőt, melyet a szerződések és a Nemzetek Szövetsége lekötve tartottak.Bár a német-osztrák vámszövetség 1931-ben még nem állott közeli kapcsolatban az elkövetkezett változással, 1932-ben jelentős közeledés történt Franciaország és Szovjetoroszország között, ez pedig közvetlenül érdekelte Csehszlovákiát. Úgy vélte, véget ért az az idő, melyben az európai politika élén haladó franciák azt várták a csehektől, hogy Kárpátalján az oroszok ellen álljanak őrt, azért, mert szövetségesei ellenségei voltak Szovjetoroszországnak. Franciaország merész elhatározással visszatért az egykori franciaorosz katonai szövetség gondolatához. Prágában úgy vélték, hogy hadüzenet volt ez az új, ébredő Németországnak, de olyan lehetőség is, amelyet Csehországnak a maga javára kell kihasználnia.A nemzeti szociálizmus diadala (1933. január 30.) azért vezetett a kis entente megerősítéséhez, mert Benes abban a feltevésben volt, hogy most ő rajta volt a sor, neki kellett kiépítenie azt a szervezetet, melyre a döntés per-
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ceiben szükség lesz. Az a terület, amelyen a cseh irányítás számított, a kis ^entente volt. Az ő szempontjából ez jelentette Középeurópát és épp ezért állott volna érdekében az, hogy Magyarországot méltányos megegyezés alapján illessze be Középeurópába, amelyben Csehszlovákia helyet foglalt. Benes tévedése abban állott, hogy a francia-orosz közeledés hatása alatt meg volt győződve Németország pusztulásáról, tehát a kis Magyarország tragédiáját is biztosra vette.így történt, hogy a kis entente — helyesebben kormányaik —politikájának egyesítését, illetőleg egységesítését a francia külügyminiszter és az orosz külügyi népbiztos jelenlétében mondották ki Genfben, a Nemzetek Szövetségének székhelyén, 1933. február 16-án. Mindenképen, talán tüntetőleg is választották a koalíció védői a még meg sem erősített francia-orosz szövetséget; annak reményében, hogy az említett két hatalom Németországot közrefogja, nemcsak lemondottak Magyarország megnyeréséről, de meg is fenyegették azokban a nyilatkozatokban, melyeket a genfi aktus után a revízió ellen tettek. Mindenkinek tudomására kívánták hozni, hogy a szövetkezés a népszövetségi paktum XIX. cikkelye ellen irányul, mely a párizsi szerződések békés módosítására nyújtott reményt; annak folytán irányult Magyarország ellen is, mely a Nemze
tek Szövetségének egyenlő jogú tagjaként reménykedett abban, hogy azon cikkelyek végrehajtása után, melyek a szenvedett igazságtalanságokat mérhetetlen szenvedésekkel tetézték, azokat a cikkelyeket is végre fogják hajtani, melyektől a népek szenvedéseinek csökkentését, a szenvedett igazságtalanságok megszüntetését várták. Éppen ezért nem tett jó benyomást a genfi aktusnál megjelent francia külügyminiszternek az a kijelentése, hogy Mussolini négyhatalmi egyezmény-tervének tárgyalásában sikerült neki
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a hatalmakkal elfogadtatni a kis entente kormányainak közös jegyzékét (1933. március 25.), nem is lehetett a lépést szerencsésnek' mondani, mert Mussolini az ellentétek áthidalására törekedve alkotta meg tervezetének azt a cikkelyét, amely a békés revízió útját volt hivatva biztosítani. Ha Franciaország a maga elhatározásából foglalt volna állást a revízió ellen, úgy azt lehetett volna mondani, hogy az általa megalkotott párizsi szerződések védelmére kelt, miben alig látott volna valaki mást annál a makacsságnál, mely a természetes fejlődésnek ellenszegül. Mikor azonban Benes külügyminiszter április 25-én megtartott beszédében azt a kijelentést kockáztatta meg, hogy »a revízió háborút jelent«, akkor nyilvánvalóvá lett, hogy Franciaország az ő: befolyásának engedett.Magyarország tehát súlyos helyzetbe került azáltal, hogy Franciaország szemmel láthatólag Csehország mögé állott, a prágai kormány pedig elérkezettnek hitte az időt arra, hogy csapatait a 'keleti Kárpátokból visszavonva, szabad útat nyisson a francia számlára Középeurópába hívott orosz haderőnek. A védekezés Magyarországra nézve most sem volt egyéb, mint a türelem és kitartás a szenvedésekben addig, míg el nem következnek azok a változások, melyek körül a harc megindult: a békés revízió, vagy a visszahatás a természetes fejlődés mesterkélt akadályai ellen.Mussolini tervezete, a négyhatalmi egyezmény, abban az alakban, hogy a békés revízió, célját szolgálhatta volna, valóban elbukott, mert az 1933. július 15-én Rómában aláírt Patto Mus
solini azon cikkely kihagyásával jött létre, mely a békés revízió célját szolgálta és az ellentétek elhárítására nyújtott reményt.A visszahatás jelei gyorsan mutatkoztak abban, hogy a francia-orosz közeledés hasonló közeledést vont maga után Berlin és Róma között,
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Lengyelország pedig Németországgal egyezett meg. Legalább ezt mutatta egyik oldalon Göring Hermannak római látogatása 1933. november 7-én, valamint a Lipski József berlini lengyel nagykövettől aláírt berlini lengyel-német egyezmény november 15-én.Az utóbbi egyezség létrejöttét főleg az magyarázza meg, hogy a francia-orosz közeledés éppen úgy kihagyta számításaiból Varsót, mint ahogyan a cseh-orosz közeledés, melynek éle már egyszer Varsó ellen irányult. A lokarnói helyzet alapos változást szenvedett azáltal, hogy a franciák a lengyeleket elejtették és Prága mellé állottak azért, hogy Prágán keresztül Moszkvát megnyerhessék. Lengyelország a maga elszigeteltségében Berlin oldalára állott, és annak nyújtott fedezetet a francia-cseh érdekeltségtől megnyert Moszkva ellen. Ha Lengyelország Berlinnel végleg megegyezik és azzal fennálló összes vitás kérdéseit rendezi, akkor aligha jut neki az a sors osztályrészül, ami öt évvel később jutott. Annál feltűnőbb volt ez a fordulat, mert a párizsi békekonferencia Lengyelországot Németországból és Oroszországból elszakított területekből alakította meg, tehát Varsó ismerhette a maga nehéz helyzetét. Erre figyelmeztette őt a francia vezérkarnak az a felfogása, hogy az orosz haderőnek lengyel földön át kell megközelítenie a német határokat, tehát francia részről figyelmen kívül hagyták Lengyelország érdekeit. Erre figyelmeztette őt az, hogy Németország! 1933. okt. 14-én kilépett a Nemzetek Szövetségéből, és hogy Berlin helyét Moszkva foglalta el, melynek megbízottja, Litvinov külügyi népbiztos, Párizsban tüntető fogadtatásra talált.Mögötte nagy reményt jelentett annak' a politikának a megjelenése, mely a nyugati hatalmak pártjait balfelé hajlította el. A francia népfront (front populaire) és a s.panyol népfront 
(frente popular) ugyanannak a jprogrammnak
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kétféle változatát jelentették. A spanyol köztársaság megalapítása (1931) óta francia vezetés alá helyezkedett, ez pedig azt jelentette, hogy a kontinens nyugati részében olyan irányzat került uralomra, mely számításait az orosz beavatkozásra építi. Ha tehát volt közösség a német nemzeti szociálizmus és az olasz fasizmus ideológiája között, akkor arra is el kellett készülni, hogy a baloldali népfrontok egyesítése folytán előállott hatalmi csoportosulás ellensúlyát a német és olasz érdekek egyesítése fogja követni.Ennek ellenére a prágai politikai program 1. pontjában még mindig két háború állott: az egyik Németország ellen, amelynek terhét a francia és orosz hatalmakra hárították át, a másik háború Magyarország ellen, mely még mindig a párizsi szerződések módosításában reménykedett és nem nyugodott meg azoknak egyoldalú végzéseiben.Benes magatartásából az volt következtethető, hogy a Patto Mussolini hatástalanná tételével nyert diadal biztosítását Bécsben és à békeszerződések betűit garantáló kis entente gyűrűjének Ausztriával való kiegészítésével, a Magyarországot körülzáró vonal teljessé tételével kell szorgalmaznia. Bécs megnyerése és Ausztria bekapcsolása hasonló képet mutatott az egykori Ausztria-Magyarországhoz, azzal a különbséggel, hogy — ami Ferencz Ferdinándnak egykor nem sikerült, — a trónjának romjain hatalomra került cseheknek sikerült Középeurópa és a balkáni népek egy részét, nem is egy uralom alatt, de valami formában egyesíteniük. Ezzel nemcsak a kettős monarchia elpusztítása, hanem a dunai federáció elmaradása miatt támadt szemrehányások jogosultsága is indokolatlanná vált. Hogy mindezt Benes nem a középeurópai népek önrendelkezési joga alapján, nem is azoknak megkérdezésével, hanem az egykor elmaradt orosz katonai támogatás biztosításával készült elérni, azt
84 



ö maga mondotta meg még 1933. december 7-én, a Felvidéken tartott harcias beszédében, melyben a szlovák önkormányzatnak még a gondolatát is elutasította és nyíltan bevallotta, hogy Felső- magyarország elszakítása nem a szlovákok érdekében, hanem az orosz haderőnek Prága támogatására való bevitele érdekében történt. Kassára utazva, Titulescu román külügyminiszterrel találkozott (december 10.) és együtt foglaltak állást a magyar revíziós törekvések ellen. Hogy, sokatmondó szavaikat Moszkvához intézték, azt Litvinov külügyi népbiztosnak a két beszéd után Párizsban való megjelenése mutatta, hol Franciaországnak a Szovjetunió katonai támogatását kínálta fel.Szervesen egészítette ki a Prága felé készített útat a balkánpaktum létrejötte (Genfben, 1934. február 9-én), mert iez a kis entente balkáni tagjainak, Jugoszláviának és Romániának, a dunai színtérre való bevonását jelentette. Mivel pedig a kis entente és a balkánpaktum közös határai — a cseh-magyar, szerb-magyar és román-magyar határok, — Magyarország területén futottak végig, a két koalíció egybevonása Magyarországot fenyegette meg és azt helyezte az események középpontjába.Litvinov párizsi látogatása után ennek az új hadállásnak a megtekintésére indult el Barthou Lajos francia külügyminiszter, hogy az 1925 évi lokarnói szerződésekben francia garanciával megerősített Varsót és Prágát megszemlélje. Benyomásai azonban sem ott, sem Bukarestben és Belgrádban nem lehettek megnyugtatók, mert bár Prágában és Bukarestben tüntető fogadtatásra talált, a tavaszi körút ellenére Hitler és Mussolini velencei találkozását tekintették olyannak, mint amely a helyzet igazi súlyát hordozta (1934. június 14—16.). Ezzel az is nyilvánvalóvá lett, hogy a középeurópai kérdésnek Benestől és Titulescutól tervezett felgöngyölítése a központi ha-
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talmak elszánt védekezésére való összefogást váltotta ki.Ben.es politikájának egyetlen sikere Barthou- nak egy francia-orosz szövetség megkötésére való megnyerése volt. Annak előkészítése Benes érdeme volt, aki 1934. szeptember 3-án Litvinovval Szovjetoroszországnak a Nemzetek Szövetségébe való meghívása, illetőleg e meghívásnak Moszkva részéről való elfogadása iránt állapodott meg. Benes elnöki minőségében azzal nyitotta meg a 
Nemzetek Szövetségének azévi közgyűlését, hogy 1815. óta nem látott fontosságú kérdések fognak szőnyegre kerülni és 15-én megtörtént Oroszország meghívása, 18-án Bedig felvétele a genfi szervezetbe. Benes meg volt győződve arról, hogy életének nagy művét alkotta meg, de amikor december 6-án a francia-orosz egyezmény aláírásra került, Barthou már nem volt az élők között. Mikor pedig Benes 10-én Moszkvába ért, akkor Laval Péter francia miniszterelnök', Barthou politikájának örököse, az orosz egyezmény terhét már másokkal kívánta megosztani.Laval szűknek találta azt az útat, amely Píágán keresztül Moszkvába vezetett és kockázatosnak azt, hogy ö. válság elé sodort csehszlovák államalakulat megmentését katonai úton, Európa költségén eszközöljék. Bóma felé fordult tehát és egy francia-olasz (latin)’ unióra támaszkodva kívánta megjavítani Franciaország viszonyát a hatalmakhoz. Ebben az elgondolásban szerepet játszott a két latin nemzet ibériai rokonainak érdekközössége is, tehát a gondolat körvonalai nem kis tervek munkálását engedték sejteni. Mussolini szempontjából kívánatossá tette annak valóra válását egyrészt az a fedezet, melyet a tá- gabb latin összefogás az európai politikában biztosíthat, másrészt pedig az, amelyet ez Abesszínia megszerzéséhez, az afrikai élettér tágításához nyújtott.Ez volt az az időpont, amikor Moszkvát 
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a Benes-Litvinov akció helyett a német-olasz összefogás növekvő erői érdekelni kezdték. A középső hatalmakhoz való közeledés útját azonban egyelőre Anglia gyors beavatkozása vágta be.Bizalmas francia értesülések a brit kormányban azt a benyomást keltették, hogy a franciaolasz összefogás nemcsak a Földközi tenger nyugati medencéjét zárja el a brit befolyás elől, hanem Egyiptomon át India, tehát Afrika és Ázsia nyugodt birtoklását is fenyegeti. Benes a vélt sikerek birtokában túlkorán jelentette ki, hogy Ausztria sorsának bárminő, nem általa eszközölt változása háborút jelent, mert a francia-orosz katonai szövetség létrejöttének hírei nyomán a Német Birodalom 1935. március 16-án a német véderő megfelelő kiépítését a maga jogának nyilvánította.Ezen a ponton fordult meg a helyzet akként, hogy a vezetőszerepet Franciaország kezéből Anglia vette át.Londonban úgy látták a dolgot, hogy ez az elhatározás a január 7-i római francia-olasz szerződés kiegészítése és hátvéde lehet és gyors egymásutánban következtek Sir Anthony Eden moszkvai látogatása (március 28—április 4.)', a francia-orosz szövetségi szerződés véglegesítése (május 2.), Benesék gyors csatlakozása (május 16. )’, egy angol-orosz-cseh vonal kiépítése. Attól fedezve indította meg Eden angol miniszter a büntető szankciók hadjáratát Olaszország ellen, melyet a Nemzetek Szövetsége az abesszíniái háborúban támadó félnek nyilvánított. A harc tehát az életterek kérdésében indult meg Itália és a brit kormány között. Az buktatta meg Láváit is, mert az angolok a francia-olasz megállapodás tervét nem helyeselték. Laval bukása után pedig azt a politikát-erősítették meg, amely a latin összefogást meghiúsította és Itália helyett maga állott a francia-spanyol érdekeltség mögé. Ennek volt az eredménye az is, hogy Laval bu



kása után a francia-spanyol népfrontok erősödtek meg.Á büntető szankciókkal megfenyegetett Itália nem feledkezett meg arról, hogy a magyar kormány a szankciók ellen foglalt állást, és erre az állásfoglalásra válaszolt 1936. november 1-én elmondott milánói beszédében. Abban állította egymás mellé a trianoni békeszerződést és a 
Nemzetek Szövetségét, mondott ítéletet mindkettő fölött.Mussolini beszédét olyan változások előzték meg, amelyek sorsdöntőknek bizonyultak.Alighogy 1936. március 2-án elhatározták a szankciók életbeléptetését — a Nemzetek Szö
vetségében, Itália ellen — március 7-én a német haderő a Rajna balpartját megszállotta és ezzel a versaillesi szerződést darabokra tépte. Július11-én szerződés jött létre a Német Birodalom és Ausztria között, mely az élettér alapjaként a német és osztrák területek egybetartozását jelölte meg. Mussolini Itália nevében elismerte a bécsi szerződést és ezzel érdektelenségét jelentette ki Ausztria kérdésében; a német kormány viszont Abesszínia birtoklásához adta meg az elismerést.Ebben a kölcsönös elismerésben tehát benne volt Németország és Itália összefogása is. Vele szemben a vezetést már nem Franciaország, hanem a brit kormány vállalta el.

X.
A NÉMET KÉRDÉS MEGOLDÁSA.Az 1936. július 11-én megkötött osztrák-német egyezményt jellegében és hatásában az 1931- ben megkötött osztrák-német egyezményhez lehet hasonlítani. Miután a szerződő felek ugyanazok voltak, visszatérő esettel állunk szemben: azzal a követeléssel, ami valami viszonylatban megoldásra várt és aminek megoldása elől kitérni
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nem lehetett. Igaz ugyan, hogy ez kulturális egyezménynek volt nevezhető, de a kulturális szükségletek előtérbe helyezése nem jelentette a gazdasági vonatkozású kérdések háttérbe szorítását Sokkal inkább jelentette azt, hogy ugyanaz a kérdés, mindig más és más vonatkozásban, de mindig osztrák-német viszonylatban lépett homloktérbe. Mivel pedig Ausztria népe is német volt, semmi kétség sem fért ahhoz, hogy itt a német kérdésről volt szó, — annak egész terjedelmében. Ez volt az, amelynek létezését elhallgatni többé nem lehetett.Ha egy lépéssel tovább megyünk, úgy nemcsak Németország kérdéséről volt szó, hanem sokkal inkább az egész németség sorsáról, amely kettészakítva élt s már 1919-ben, megalázott helyzetében is az összefogásra és egyesülésre törekedett. Az egyesülés azonban akkor és azóta is a. versaillesi szerződés módosítását jelentette, abba ütközött bele és annak megváltoztatása nélkül nem volt elképzelhető.Ha tehát a kérdés politikai térre fordult át, akkor a békeszerződések sorsának felvetését jelentette.Számolni kellett azzal,, hogy a német kérdés megoldása nem tűr halasztást és látni lehetett, hogy a megoldás első fejezete Ausztriának Németországhoz való csatlakozása lesz. Ebben az esetben Európa képe megváltozik, mert a kontinens közepén egy mindennél erősebben szervezett germán állam alakul, amelynek hatalmával szemben a versaillesi határvonalak egyéb szakaszai sem tudnak megállani.Ez a kérdés természetszerűen vetette fel az összes párizsi határvonalak kérdését, mert el kellett dőlni annak, hogy a többi határvonalak — mennyiben képesek ellenállani oly erőknek, melyek nem papíron születtek, hanem ezer év óta élnek és szakadatlanul, változatlanul tartanak és hatnak. Ezen a ponton merült fel az; a kérdés is,
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hogy a trianoni határok elbírják-e azt a nyomást, amely a nagy európai változások irányában éri.Erre vonatkozólag a válasz már abban az időben kérdéses volt, mert a trianoni határvonalak, Csonkamagyarország határainak megalkotása, maga sem volt könnyű feladat, mesterkéltségük folytán pedig még nagyobb feladattá lett azoknak megtartása.Nem szabad felednünk, hogy a trianoni határvonalakon cseh, szerb és román részről nemcsak vám- és határvédelmi szolgálat volt, hanem drótakadályok és állandó katonai készültség: világos bizonyítékát szolgáltatva annak, hogy a trianoni határvonal nem népek és országok határa, nem ilyeneket elválasztó vonal volt, hanem országban és népek között, egységeket és családokat elszakító, mesterkélt és rögtönözött vonal. Ott, ahol megvonták őket, a párizsi békekonferencián, egyedül a jelenlevő cseh, szerb és román szakértők tudták, hogy merre futnak; a békeszerződést megalkotó nagyhatalmak miniszterelnökei előtt még nagyobb területek^ Magyarország területe sem volt ismeretes.Nem a népek, inkább a stratégiai szempontok vezették a megoldást és a békének éppen az volt a tragédiája, hogy a határvonalakat katonai érdekek és elgondolás alapján kívánták fenntartani. A cseh vezérkarnak az volt a felfogása, hogy katonailag akkor is megvédhető lesz Csehország Németországgal szemben, ha Németország és Ausztria egymáshoz közelednek. A közeledés; időszakában (1936—1938) a csehek felfogása szerint a cseh diplomácia volt az, mely mögötte maradt a cseh katonai érdekeknek és felkészültségnek, mert nem tudta megszerezni magának Ausztriát.Ausztria csatlakozása tehát eldöntötte a helyzetet, mert ezzel Németországra nézve lehetővé vált az orosz hatalomban reménykedő. Csehszlovákiának észak, nyugat és dél felől való' körülzá-
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rása. Ehhez járult az, hogy, a lengyel-német megegyezés (1934. november 15.) óta Lengyelország német oldalról szabad kezet kapott — Szilézia kérdésében — Csehország ellen és hogy Magyarország, amely ellen a cseh vezérkár háborúra készült, a magyar területeket elszakító Csehország nehéz helyzete iránt nem mutatott érdeklődést. Röviden: Csehország teljesen elszigetelt állapotban volt akkor, amikor Ausztria 1938. március12- én a Német Birodalomhoz csatlakozott; az 
Anschluss végrehajtását a szomszédos Itália13- án, Magyarország 14-én elismerték.A csatlakozás és annak elismerése olyan helyzetet alkotott meg, amelyet sem nyugat, sem kelet felől nem bolygatott meg fegyveres beavatkozás. Ebből mindenekelőtt az ' a következtetés volt levonható, hogy senki sem kívánt állást foglalni a német faj egyesülése miatt, Ausztria állami léte csak Magyarországgal együtt volt elképzelhető, a párizsi békeszerződések azonban — a csehek sürgetése folytán — elszakították egymástól; Ausztria magára maradva, életképtelen államot alkotott, annak megszűnését mindenki előre látta. Mivel a mesterkélt rendelkezés megtartását vagy helyreállítását senki sem vállalta, Németországnak az ausztriai németekkel való megnövelése minden akadály nélkül átment az európai nemzetközi jogba.Ebből az új tényből két új dolog következett Az egyik az volt, hogy a nyugati hatalmak nem vállalták a beavatkozást, a másik pedig, hogy az ausztriai németek sorsa hatással lehetett a csehországi németek sorsára is.A nyugati hatalmak beavatkozása mindenesetre attól függött, hogy milyen állást foglal el Szovjetoroszország. Angol és francia támogatás mellett folyt a népfrontok háborúja, Spanyolország színterén; a kormányzat Moszkva felé igazodott, a francia kormány hadiszerekkel látta el. a brit kormány pedig önkéntesekkel. — Moszkva

1 ■ 91



csatlakozott ugyan a spanyolországi angol-francia beavatkozáshoz, de nem kelt védelmére a hozzá közelebb fekvő Csehországnak és ezzel az angol és francia kormányokat sem bátorította hasonló eljárásra. 1 iMagatartása mindenesetre nagy csalódást keltett Prágában, de nem változtatta meg azt a felfogást, hogy a párizsi szerződésekben felállított csehszlovák állam életképességét elsősorban belső erőkkel kellett biztosítani. Moszkva felfogása szerint Németország jelentékenyen megerősödött, Csehszlovákiát pedig három oldalról a németek, negyedikről pedig olyanok vették körül, akik létezését is nehézményezték, természetes felborulását remélték és mitsem tettek a szétesés folyamatának feltartóztatására. Hozzájárult ehhez az, hogy a szlovák nemzet önkormányzatot követelt magának és hogy ebben a kérdésben élesen szembekerült a csehekkel, akik azt kezdettől fogva megtagadták.Oroszország hallgatása vonta maga után az angol kormány részéről a Csehszlovákiának területi garancia megtagadását (március 23.), Franciaországban a népfront kormányának bukását (április 8.), Csehország részéről pedig a mozgósítást (május 21.).Ez az elhatározás alig volt másképen magyarázható, minthogy a párizsi kormányzat Csehszlovákia felbomlását külső bonyodalom útján kívánta elhárítani.A felbomlás folyamata már az Anschluss napján megkezdődött és feltartóztathatatlannak mutatkozott. A megoldást Mussolini szeptember 15-én abban jelölte meg, hogy Csehszlovákia népei szavazás útján közöljék kívánságaikat ä hatalmakkal. Erre a cseh vezérkar előbb a nyugati határokon vont össze csapatokat, azután a haderőt Szlovákiába készült visszavonni, hogy bevárja Oroszország segítségét. Ahelyett a prágai brit és francia követek 19-én a német terű-
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letek átadását követelték Benestől, aki megdöbbenve hallotta, hogy Franciaország azok helyett a határok helyett, amelyeket 1919-ben maga vont meg és amelyek megerősítését követelte, most maga semmisíti meg azokat és újakat állít fel. Benes 21-én elfogadta őket, de másnap mozgósított. Erre volt a válasz a 30-án létrejött müncheni egyezmény Anglia, Franciaország, Itália és Németország között: az első eset, mikor) a Patto 
Mussolini gyakorlatban érvényesült, a kihagyott revíziós cikkely alkalmazásával.A müncheni egyezmény a csehországi németektől lakott határvidékek, az ú. n. Szudéta- vidék átengedését írta elő. A 21-én elfogadott angol-francia ultimátummal egyídőben azonban a prágai lengyel követ is igényt jelentett be a lengyelektől lakott területekre vonatkozólag. Ez nem álkotta ugyan részét a hatalmak között folyt megbeszélésnek, de hozzátartozott a csehszlovák állam félbomlásához. Benes kormánya tehát végzetes hibát követett el azáltal, hogy nem egyezett meg, hanem tartós ellentétben maradt Lengyelországgal. Kérdés tárgyát képezte ugyan, hogy tudott volna-e szövetségi szerződést kötni a varsói kormányzattal, de az a mód, ahogyan ezt Benes elnök sajátkezű levelében kérte a lengyel köztársasági elnöktől, nemcsak elkésett lépés volt, hanem elhamarkodott is, mert az ország tudta és hozzájárulása nélkül sem szövetséget nem köthetett, sem az állam területének egy részét nem kínálhatta fel. Hodzsa Milán miniszterelnök, aki két év óta hiába fáradozott Ausztria megnyerésén, még aznap lemondott, utóda viszont elrendelte a mozgósítást.Ez az ellenállás kapitulált szeptember 30-án a német vidékeket elszákító négy hatalom, október 1-én a lengyel vidékeket visszakövetelő Lengyelország előtt.Csehszlovákia megalkotója, Benes elnök, október 5-én lemondott és elhagyta Csehországot.
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XI.
A VISSZACSATOLÁSOK, 1938—1940.A magyar kormány kezdettől fogva élénk figyelemmel kísérte a fejleményeket, mert abban a feltevésben élt, hogy a párizsi' békemű középeurópai részéhez nem lehet hozzányúlni anélkül, hogy az egész épület össze ne omoljon.Felfogásában nem csalatkozott.Minden hatalommal igyekezett jó viszonyban maradni; de a realitások terén maradva, korán felismerte, hogy a jövő fejlődés keretét a szomszédokkal fennálló történelmi közösség adja meg.Csehország megfeledkezett arról, hogy Németországnak évszázadokon át egyik tartománya volt és hogy fajilag sem teljesen különbözött a német jellegű Ausztriától^ mely a múltban ugyanolyan tartomány volt. A magyar politika sem feledkezett meg arról, hogy az elszakított magyarság ügyét szívén viselve., modus vivendit keres

sen a területéből emelt csehszlovák állammal, de azt a módot, ahogyan Prága két évtizeden át, minden ok nélkül fegyveres leszámolásra törekedett, nem lehetett egy jobb viszony megalkotásában alapul venni. A megegyezés hiányából következett az, hogy a Németországgal és Olaszországgal megvont rokonszenv alapján mindkét .hatalom felé erős közeledés történt. Németországgal szemben még élénk emlékezetben voltak a közösen vívott harcok, Olaszországgal évszázados barátság állott helyre akkor, amikor: a világháború befejezése után megszűntek a hadműveletek és az ellenfelek barátokká alakultak át.Itáliával már 1927-ben létrejött egy barátsági szerződés, amely az 1934. március 17-i római jegyzőkönyvben Ausztria csatlakozásával erősödött. Az 1936-i német-osztrák szerződésnek megkötése után Itália visszavonta csapatait a Brenner hágóról és ezzel dunai szövetségeseinek is útat mutatott abban az irányban, hogy a dunai
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Európában elismerte Németország túlsúlyát és előkészítette az utat arra, hogy a római jegyzőkönyv államai között Magyarország elismerje a német kérdés olyan megoldását, amilyent Németország és Ausztria jónak fognak tartani.,Ez magyarázta meg azt, hogy Itália és Magyarország ellenmondás nélkül elismerték Ausztriának Németországhoz való csatlakozását (193& március 13. és 14.).Ezt követte Horthy Miklósnak, Magyarország kormányzójának 1938. augusztusában tett németországi útja; ünnepélyes fogadtatása Kidben, hol ő bocsátotta útjára a Prinz Eugen német csatahajót és Berlinben, ahol nyilvánvalóvá lett az, hogy a Dunavonalon megindult változásokban Magyarország is el kívánja foglalni az őt megillető helyét. Mikor Bécsből hajón tért vissza Budapestre, azon vidék előtt vonult el, melyet valamikor akarata ellenére szakítottak el Magyarországtól és amelynek visszatérése már csak idő kérdése volt.Az 1938. szeptember 30-án aláírt müncheni egyezmény csak a csehszlovákiai németek sorsában döntött, mert azok ügyében ültek össze a négy hatalom kormányának vezetői: Anglia részéről Chamberlain Neville, Franciaország részéről Daladier Edvárd, Németország részéről Hitler Adolf, Olaszország részéről Mussolini Benito. Az egyezmény pót jegyzőkönyve azonban a cseh uralom alá helyezett magyar kisebbség sorsának rendezése előtt is utat nyitott: »A négy nagyhatalom kormányfői kinyilatkoztatják, hogy a Csehszlovákiában élő lengyel és magyar kisebbségek kérdését a négy hatálom itt jelenlevő kormányfői fogják további tárgyalás alá venui, amennyiben az érdekéit kormányoknak közvetlen megegyezése útján három hónapon belül rendezést nem nyerne.«A négy hatalom tehát a magyar kormányt nemcsak árra jogosította fel, hogy a csehszlo-
95 



vák állam határain belül élő magyarság ügyével foglalkozzék, hanem arra is, hogy annak sorsáról a csehszlovák kormánnyal tárgyalást folytasson. Nem következett ugyan a pótjegyzőkönyv szövegéből az, hogy a hatalmak Csehszlovákiának hasonló megcsonkítására gondoltak, mint az német viszonylatban történt, de nem is zárták ki azt a lehetőséget, hogy a kérdés kölcsönös megegyezés alapján nem lesz rendezhető. Nem mondották meg azt, hogy a rendezés milyen legyen, tehát nem zárták ki azt a lehetőséget sem, hogy hasonló eset fog megismétlődni, mint amilyen, a cseh-német viszonylatban történt.A magyar kormány, mint Kánya Kálmán külügyminiszter 1938. november 12-én a parlamentben előadta, a müncheni négyhatalmi konferencia befejezése után nyomban felvett^ a közvetlen tárgyalásokat a prágai kormánnyal és október 2-án kelt jegyzékében a csehszlovák állam területén élő valamennyi nemzetiség részére az önrendelkezési jog gyakorlati megvalósítását követelte.A csehszlovák kormány abban a feltevésben, hogy egyrészt magyar részről csak' a tárgyalások felvételét kívánták és nem intéztek ultimátumot a prágai kormányhoz; másrészt pedig, hogy a német és lengyel követélések után szembe lehel szállni a magyar követelésekkel, csak »bizonyos húzódozás után« — Kánya külügyminiszter szavai — küldötte delegátusait Komáromba. Az időközben kinevezett Chwalkowsky Ferenc cseh külügyminiszter Komárom helyett Berlinbe utazott és a magyarok helyett a németekkel egyezett meg. Az időközben alakult szlovák kormány elnöke, Tiso József, éppen ezért Komáromban, ahol magyar részről Teleki Pál gróf miniszterelnök és Kánya Kálmán külügyminiszter jelentek meg. csak önkormányzatot ajánlott meg a csehszlovákiai magyarságnak, tehát lényegben is eltért attól, amit a csehszlovák kormány Németországnak
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és Lengyelországnak nyújtott. Mikor híre érkezett annak, hogy a csehszlovák haderőt Magyarország felé összpontosítják, a komáromi tárgyalások megszakadtak és a magyar kormány 14-én elrendelte a haderő megerősítését.Az a rázkódás, melyet a csehszlovák állam München óta szenvedett, nem engedte meg a fegyveres ellenállást. Mikor október 2-án a német és lengyel csapatok Csehország határait átlépték, 3-án a szlovák nemzet ultimátumban követelte a prágai kormánytól az önkormányzatot; 4-én Krofta Kamill külügyminiszter helyét Chwalkowsky római követ foglalta el; 5-én a magára maradt Benes elnök távozott helyéről; 6-án szlovák kormány alakult, melynek elnöke Tiso József lett, aki a cseh külügyminisztérium egyik tisztviselőjének kíséretében jelent meg Komáromban. Mikor a tárgyalások 13-án megszakadtak, Chwalkowsky már Berlinben volt. Ebben a válságos helyzetben szakadt el Csehország Moszkvától, mondotta fel október 20-án a cseh-orosz szövetséget és közölte október 22-én Magyarországgal azt a javaslatát, hogy a Magyarországtól elszakított területből hajlandó 11.300 km2-t 740 ezer lakossal visszabocsátani. A magyar kormány »a komáromi tapasztalatokon okulva« — Kánya külügyminiszter szavai — diplomáciai úton folytatta a tárgyalásokat és 24-én kelt válasz jegyzékében a vitás területeknek, köztük a rutének sorsának is népszavazás útján való rendezését követelte. Hozzátette, hogy »amennyiben a csehszlovák kormány nem fogadhatná el az önrendelkezési jogból fakadó népszavazási javaslatot, akkor vigye a vitás területek feletti döntést döntőbíróság elé.« — »A magyar kormány« — így szólt a jegyzék — »még egyszer bizonyítékát kívánván adni legmesszebbmenő békülékenységé- nek, azt javasolja, hogy népszavazás tartassák azokon a területrészeken, amelyek a magyar kormány. által javasolt néprajzi határvonal és a
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csehszlovák kormány által legutóbb felajánlott terület határvonala között feküsznek. A népsza- vazásnak november 30-ig véget kell érnie. — A népszavazásban csak azok a személyek vehetnek részt, akik 1918. október 28-án a szóbanforgó területrészeken laktak, vagy a határidő előtt ott születtek, valamint ezek leszármazói. A jegyzékhez csatolt térképen a két ország között még vitás területet nyolc szakaszra osztja. A népszavazás ezekben a szakaszokban külön-külön folynék le. A cseh-szlovák csapatok ezeket a területeket november 1-ig ürítenék ki és a közigazgatást november 15-ig kellene némzetközi szerveknek átadni. — Miután Pozsonyban 1918-ban egyik nemzetiségnek sem volt abszolút többsége, a magyar kormány ebben a kérdésben külön megbeszéléseket javasol, amelyek a mostani tárgyalásokat követnék. — A határvonal végleges megvonásával kapcsolatban bizonyos, inkább helyi jelentőségű, kisebb véleménykülönbségeket, melyekre a népszavazási javaslat nem vonatkozik, közvetlen tárgyalások útján lehetne a két kormány között elintézni. — A magyar kormányt az az óhaj tölti el, hogy egy olyan állandó helyzet alapjait vesse meg, amely lehetővé tenné a békés együttműködést mindazoknak a népeknek, amelyek Középeurópa eme részében helyezkedtek el. De a magyar kormány nézete szerint ez a cél csak akkor volna elérhető, ha minden nemzetiségnek és természetesen a ruszinoknak is megadatnék a lehetőség, hogy saját sorsuk felől döntsenek, egy nemzetközileg ellenőrzött népszavazás útján. Magyarország csak eme feltétel teljesítése után tudna Cseh-Szlovákia új határaira szavatosságot vállalni. Amennyiben a cseh-szlovák kormány nem volna abban a helyzetben, hogy a fentebb ismertetett népszavazási javaslatokat elfogadja, a magyar kormány a maga részéről kész volna az egész vitás területre, Pozsonyt beleértve, valamint a 3. pontban említett nemzetiségek ön-
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rendelkezési jogának érvényesítése kérdésében a döntőbíráskodásnak alávetni magát. A döntőbb ráskodást a nyugati részeken Olaszország és Németország gyakorolná, míg a keleten fekvő területek egy része felett olyan döntőbíróság hozna határozatot, amelyben Olaszország és Németország mellett Lengyelország is résztvenne. Mindkét fél előre kijelentené, hogy a döntőbírósági ítéletnek aláveti magát.«A magyar kormány tehát nem adta fel azt az eredeti álláspontját, amely az 1920-i trianoni szerződéssel Magyarországtól elszakított területeken, nemzetközi ellenőrzés mellett, népszavazást követelt; döntés alá csak a tárgyalások eredményeként vitásnak mondott területek hovaíté- lését bocsátotta döntőbíróság alá.A csehszlovák kormány október 25-én kelt válaszában az önrendelkezési jogot pusztán a csehszlovákiai magyarságra kívánta értelmezni. »A cseh-szlovák kormány bátorkodik ismételten hangsúlyozni, hogy a jelenlegi tárgyalások' csakis a magyar kisebbségek kérdéseire vonatkozhatnak. Minthogy ugyanis az 1938. szeptember 28-i müncheni megállapodáshoz tartozó jegyzőkönyv 1. és 2. pontja csak a magyar és lengyel kisebbségekről tesz említést, más etnikai kérdéseknek a jelenlegi tárgyalások keretén kívül kell maradniok. Ami a magyar kisebbség kérdését illeti, a cseh-szlovák kormány továbbra is át van hatva attól a benső kívánságtól, hogy őszinte, gyors és teljes megoldás éressék el. Ebből a célból nyújtott át október 22-én olyan javaslatokat, melyek az egész zárt magyar nemzeti1 területre vonatkoznak. Ezek a javaslatok az új tárgyalások általános alapjául, adattak át és azok utólagos módosításának lehetősége fenntartatott. — Minthogy ezeket a javaslatokat a magyar kormány nem tartotta kielégítőknek, a cseh-szlovák kormány egyetért abban, hogy a magyar kisebbség
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kérdése Németországnak és Olaszországnak, mint a müncheni megállapodás aláíróinak döntőbíráskodása alá bocsáttassék. — Más döntőbíróknak esetleges bevonását e két hatalom elhatározására kellene bízni. Ha ez a két hatalom elfogadná a magyar kormánynak Lengyelországra vonat- kozó javaslatát, úgy a cseh-szlovák kormány, javasolja, hogy Románia vegyen szintén részt a döntőbíráskodásban. «A magyar kormány 27-én kelt válasz jegyzékében sajnálkozását fejezte ki, tehát ragaszkodott ahhoz az eredeti álláspontjához, amit 1920-ban is vallott, hogy az önrendelkezés joga ne vonassák meg Csehszlovákia népeitől: »A magyar királyi kormány sajnálja, hogy a cseh-szlovák köztársaság kormánya teljes hallgatással mellőzi a magyar kormány által javaslatba hozott népszavazásoknak kérdését. A cseh-szlovák köztársaság kormányának ez a magatartása annál' is inkább meglepte a magyar kormányt, mert javaslata teljesen megfelelt a müncheni megállapodás szellemének, amelytől a cseh-szlovák köztársasági kormány eddigi tárgyalásaiban vezettette magát. A köztársaság kormánya előbb említett jegyzékében azt állítja, hogy »a jelenlegi tárgyalások csakis a magyar kisebbségek kérdéseire vonatkozhatnak«, minthogy »az 1938. évi szeptember 29-i müncheni megállapodáshoz tartozó jegyzőkönyv 1. és 3. pontja csak a lengyel és magyar kisebbségekről tesz említést«. Ha igaz is, hogy ezek a megállapodások szövegük szerint csak a németekről, lengyelekről és magyarokról .tesznek említést, mindamellett nem vitatható, hogy az említett magállapodások a cseh-szlovák köztársaság újjáépítésének alapjaként a népek önrendelkezési jogát fektetik le. Ebből következik, hogy azt a jogot, hogy önmagukról népszavazás útján döntsenek, nem lehet megtagadni azoktól a kisebbségektől, amelyek ezzel a joggal élni kívánnak. Sajnálatosnak tartván a köztársaság
100 



kormányának ellenkező álláspontját, a magyar kormány kénytelen álláspontját fenntartani...«A csehszlovák kormány 28-án kelt válaszjegyzéke felszólítás volt abban az irányban, hogy nyomban kérjék fel a német és olasz hatalmak kormányait a döntőbírósági ítélet meghozatalára. Ennek a felkérésnek a magyar kormány, mint azt a 29-én Prágában átadott jegyzékében közölte, eleget tett.Itt meg kell jegyeznünk, hogy, Chwalkowsky csehszlovák külügyminiszter berlini útja (október 13.) után 19-én Tiso József szlovák miniszterelnök Münchenben tett hivatalos látogatást, Ribbentrop német külügyminiszter viszont október 27-től 29-ig Olaszországban tárgyalt a szőnyegen fekvő kérdésekről. Ezek után történt meg október 30-án a német és olasz kormányoknak az a közös nyilatkozata, hogy a döntőbíróságot elfogadják.A mindkét részről kért döntést 1938. november 29-én* Szavójai Jenő herceg bécsi palotájában, a Belvedereben hozták meg.A bécsi döntés — amint nevezni szokták — jellegében döntőbírósági ítélet, amely az új határok megvonására vonatkozik. Nem új békeszerződés tehát, nem is olyan jellegű egyezmény, amely általános elveket érint; nem mondja, hogy a megvont határok megváltoztathatatlanok, bár ennek ellenkezőjét sem találjuk meg benne. Ha egybevetjük a nyomában megalkotott hasonló döntésekkel, akkor azt kell mondanunk, hogy kezdetét jelentette annak az elrendezésnek, mely Európa átrendezésében vagy az új Európa megalkotásában a Kárpátok medencéjére vonatkozott. Nagy érdeme volt a magyar kormánynak, hogy az 1920-i békedelegációtól választott elvi alapot nem adta fel, attól el nem térve, változatlanul megmaradt azon követelés mellett, hogy ha elismerik a népek önrendelkezési jogát olyan
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elvnek, mint amelyet Európa elrendezésénél is irányadóul kell venni, akkor valamennyi népre vonatkozólag ismerjék el, tehát abból egyéb népek se zárassanak ki. Ezen az alapon' benne voltak a szlovákok, németek és rutének is. Fontos volt ez annak bizonyítása végett, hogy a magyar kormányzat ragaszkodik a történelmi hagyományokhoz és ugyanazokat a jogokat követeli a Dunamedence összes népeinek, mint a magyarságnak. Nagy érdeme volt a magyar kormányzatnak az, hogy az általános elvek megjelölése és azoknak fel nem adása mellett nem támasztott olyan követelést, ami nem volt teljesíthető. — ha ilyennek tűnt volna fel, úgy a döntőbírákat hozta volna nehéz helyzetbe, — de a teljesítés az 1910-ben megejtett hivatalos magyar népszámlálás alapján történt. Ezzel nemcsak elégtételt szolgáltatott a hivatalos magyar statisztikának, melyet a párizsi békemű megalkotása idején annyi méltatlan támadás ért, hanem elutasította mindazokat a mesterkedéseket is, amelyekkel kétségbe vonták Magyarországnak azt a jogát, hogy ősi területével rendelkezik.Míg a csehszlovák kormánytól tett első ajánlat nem akart átengedni városokat, addig a bécsi döntés értelmében visszakerültek Ipolyság, Kassa, Komárom, Léva, Losonc, Rimaszombat és Rozsnyó, a magyar élet és műveltség központjai.A visszanyert egész terület 11.927 km2, a lakosság pedig 1,041.000 volt, népi jellegében legnagyobbrészt magyar.Nagy érdeme volt az elért sikernek az, hogy nem kívánt véráldozatot és ezzel zavartalanná tette annak a jellegnek a diadalát, hogy egyoldalúlag elszakított ősi föld, a magyar állam darabja, egy darab tulajdon tért vissza, megrövidített tulajdonosához. Békés lefolyásával jelölvén meg azt az útat, amelyen az 1920-i végzéssel szemben a Dunamedence békéje helyreállítható.A Felvidék egy részének visszacsatolása te



hát precedenst alkotott abban az irányban, hogyan. folytatható a helyreállítás munkája.Nem szabad figyelmen kívül hagynunk' azt hogy a megoldás helyi alkalmazást mutatott abban az értelemben, hogy az európai általános helyzetet nem érintette; de kikapcsolható és elkülöníthető, elvonatkoztatható sem volt az általánosabb jellegű eseményektől.Ezzel is összefüggésben volt tehát, nemcsak az önrendelkezési jog értelmezésével, a magyar kormánynak az az eljárása, hogy a szlovák nép kívánsága előtt szabad útat nyitott és nem kívánta érinteni azt a kívánságát, minek jelei már akkor megvoltak, hogy a maga sorsa fölött maga kívánt rendelkezni. Már előbb, még a cseh uralom alatt, külön szlovák kormány alakult és annak vezetője jelent meg Komáromban; a magyar kormány tehát nem vont le következtetést abból, hogy a magyar állam volt polgáraival állott szemben, hanem tiszteletben tartotta önrendelkezési jogukat: nem keresvén azt, hogy ezt a jogot az egész Felvidék visszacsatlakozásával gyakorolják, csak a magyar fennhatóság alá került szlovák kisebbség jogainak megadásával gyakorolván erkölcsi kényszert abban az irányban, hogy a szlovák kormány rendelkezése alatt megmaradt területen valamennyi nem-szlovák kisebbség hasonló jogokat élvezhessen.A szlovák nép önrendelkezési jogának ilyen alakban való elismerése mellett szabadon tekinthetett eléje azoknak a változásoknak, melyek őt nemcsak a magyar, hanem egyéb vonatkozásokban is érdekelhették.Legközelebb feküdt hozzá annak a területnek az alakulása, melytől csak akkor szakadt el és amelyhez két évtizeden át tartozott. Csak most tűnt ki annak a centralista politikának elhibázott volta, melyet a csehek a Felvidék népeinek egy cseh államba való bekebelezésével folytattak. —
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Ami ugyanis a valóságban megszűnt, az nem pusztán a Párizsban megalkotott csehszlovák állam' volt, hanem az a cseh vezetés, melyet a hatalmak párizsi értekezlete a Csehszlovákia néven egyesi- tett földek népei fölé ültettek. A szudétavidéki németek, a sziléziai lengyelek, és a felvidéki magyarok elvesztése a cseh uralmat is magával- rántotta és a történelmi magyar határvonal két oldalán magától megszületett az elkülönülés. — Egyik oldalán megmaradt a történelmi együttélés álapján kialakult cseh-morva egység, a másikon a szlovák elkülönülés; ha tehát á szlovákok nem kívántak továbbra is cseh uralom alatt élni, úgy a cseh uralom bevezetése nemcsak rájuk nézve volt sérelmes, hanem erőszakos volt annak a történelmi magyar határokon belül való; érvényesülése is. Viszont a szlovákoknak az az elhatározása, hogy a magyar kormánytól kifejezetten — már 1920 óta és 1938-ban is — elismert önrendelkezési jogukat nem a Magyarországhoz való visszatérés alakjában gyakorolják, nem engedett eltérést attól, hogy a cseh-morva kormányzat példáját kövessék. A cseh-morva köztársaság az 1939. március 16-án megkötött berlini egyezményben német protektorátus, a szlovák vezetés alatt megalakult Szlovákia pedig a március 23-án Berlinben aláírt német-szlovák- szerződésben német védnökség alá helyezkedett. Mindez nem volt meglepő, mert a szlovák nép a magyar kormányzattól már 1920-ban elismert önrendelkezési jogát gyakorolta.Az új Csehszlovákia — nevezetesen az a csehszlovák köztársaság, mely a bécsi döntéstől Szlovákia elszakadásáig, 1938. november 2-től 1939. március 14-ig fennállott — még mindig a csehek Uralmát jelentette, nem pedig cseh és szlovák államok dualizmusát.A szlovákok ugyan mindig önkormányzat ellenében voltak hajlandók egy csehszlovák állam kötelékébe lépni, de csak húsz év után, 1938. no-
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vember 22-én jelent meg a Szlovákia önkormány - mányzatára vonatkozó törvény. A kisebbségek ügyei közül elmaradtak az Ausztriával 1920-ban és Lengyelországgal 1925-ben kötött kétoldalú kisebbségi egyezmények; Németországgal és Magyarországgal az 1938-ban létrejött müncheni egyezmény alapján új megállapodások szüksége állott elő.A szlovák nép önrendelkezési joga nem terjedhetett, nem is terjedt ki a ruténekre, akik szintén a csehszlovák államból váltak ki. Ők sem kívántak továbbra is cseh uralom alatt élni; ehhez járult az, hogy Prágával minden összeköttetésük megszakadt, de még formailag sem tartozhattak volna Csehszlovákiához, mert az megszűnt, anyaterülete pedig német protektorátussá alakult át Ennek ellenére a helyzet csak nehezen változott meg. A prágai kormány 1938. november 22-én kihirdette ugyan Kárpátalja — Podkarpatska Rus — autonómia-törvényét, de ott a cseh törvényeket hagyta érvényben és ukrán jellegű politikát kezdeményezett. A lakosság erre a helyi kormányzat ellen fordult és ezzel kezdetét vette Kárpátalja népének szabadságküzdelme a távoleső, de a hatalmat kezében tartó prágai cseh kormány ellen. A csehek a kérdést a figyelem elfordításával kívánták megoldani és 1939. január 6-án a Magyarországnak ítélt Munkács városát sorkatonásággaJ támadták meg. Ez a támadás, valamint a sorozatos határsértések és az általános zavarba merült vidéken élő magyarság sérelmei érlelték meg a magyar kormányban azt az elhatározást, hogy ezt az önálló állam életre képtelen maradványát a csehszlovák államalakulatnak, az ősi birtoklás jogcímén visszaveszik. Valóban ez történt meg akkor, amikor Szlovákia önnálló államá' alakult, Csehország pedig formálisan sem volt a gazdátlanná lett vidék anyaországának tekinthető. Mivel Szlovenszkó és Ruszinskó között a határ nem volt megvonva, a diplomáciai megállapodás
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az Ungtól nyugatra 2Ö kilométerrel tolta ki Kárpátalja határait.A rutének és velők együtt Kárpátalja sorsa még a csehek idejében rendezetlenül maradt. A Masaryk-féle- memorandum 1915-ben még a cári Oroszországnak szánta, hogy »Szlovenszkó,« és' »Ruszinszkó« területéből korridort alkosson meg a cári seregek részére Prága felé. Annyira nem bízott tehát abban, hogy az Ausztria-Magyarország- nak általa tervezett szétrobbantása után felállítandó cseh állam a maga erejéből nem tud meg állani, hogy azt orosz fegyverekre építette. Viszont az oroszok megérkezése után, akiknek szabad útra volt szükségük, az áltáluk nyert katonai támogatásra már egy középeurópai cseh túlsúlyt kívánt építeni. Az orosz forradalom' után alakult Szovjetoroszország kilépett a háborúból, magukra hagyott nyugati szövetségesei pedig megtorlásként zár alá helyezték, elvették tőle Beszarábiát, nem adták neki Bukovinát, Keletgalíciát és Kárpátalját. így került utóbbi Csehországhoz azzal a ígérettel, hogy önkormányzatot nyer. Ez az önkormányzat sohasem lepett életbe és nem 'érte annak a birtokában sem a bécsi döntés (1938. november 7), sem a német-szlovák egyezmény'(1939. március 23).Kárpátalja birtokjoga érintetlenül szállt visz- sza Magyarországra, melyhez több mint ezer év óta tartozott. Nem változott meg sem népi jellege, sem földrajzi adottsága. Nem változtatta meg a csehek' nagyorosz jellegű politikai és orthodox egyházi politikája sem. Az új magyar külügyminiszter, Csáky István igróf a parlament külügyi bizottságában tett nyilatkozatában (1939. január 26) már érintette a Kárpátalján keresztül helyreállni készülő lengyel-magyar viszonyt, melynek baráti jellegét Berlinben is elismeréssel vették tudomásul; ugyanakkor érintette a román-magyar viszonyt is, bár románkormány a csehszlovák állam felbomlása után egymagában
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is kitartott abban, hogy Magyarország részéről minden közeledést elhárítson.Külön megfontolást igényel, mert magyar szempontból — a magyar állam és magyar birtoklás szempontjából — elsőrendű fontossággal bír annak megállapítása, hogy a magyar kormány semmiféle olyan követeléssel nem élt, amely a párizsi békeműtől megalkotott csehszlovák állam létét fenyegette; bár azt másokkal együtt ő sem tartotta életképesnek és kitartott azon közfelfogás mellett, mit a külföld is osztott, román-magyar viszonyt is, bár a román kormány hogy a csehszlovák politikai alakulat a népek sérelmére épített alakulat volt; olyan igazságtalanság, melynek elhárítását jóvátételnek lehetett tekinteni.A magyar kormány nyugodtan várta meg azt az időt, amelynek eljöttében a magyar nemzet rendületlenül bízott, hogy a Párizsban megalkotott csehszlovák állam összeomlik. Annak ellenére, hogy a magyarellenes propaganda két évtizeden át a rágalmak özönével halmozta el, bölcs mérséklettel még a látszatát is elkerülte olyan kezdeményezésnek, mely az európai béke megbontásának látszatát adta és ezzel lehetőséget nyújtott volna Benes Edvárdnak arra, hogy a Párizsban elért, de gyengülő Csehszlovákiát Magyarország rovására erősítse meg. Nem hagyta ellenben kihasználatlanul azt az alkalmat amikor Csehszlovákia 1938. folyamán széthullani kezdett, bár akkor is igen helyesen tett megkülönböztetést az 1939. március 14-éig még formailag fennálló Csehszlovákia és Szlovákia felszabadulása folytán a jelzett időponttól kezdve megosztott két alakulat: Cseh-Morvaország és Szlovákia között. Mivel sem Cseh-Morvaország, sem pedig Szlovákia nem volt jogszerű vagy elismert birtokosa Kárpátaljának, az elmondottakból természetszerint következik az, hogy a magyar honvédcsapatok a történelmi magyar
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államnak jogilag immár sehová sem' tartozó, magára maradt olyan darabját vették ismét birtokba melynek a magyar állam kebelébe való visszatérés egyetlen megoldása és kívánsága volt.Következő beszámolójában .(1939. március 24) elmondotta Csáky gróf, hogy a szomszédos államok és a berlin-római tengelyhatalmak kormányaival felvett érintkezés útján kellően elkészítette a talajt a magára hagyott Kárpátalja megszállására. Egyedül Románia tett ellenvetést, sőt mozgósított is, de a prága-pozsonyi ellentét kirobbanása folytán nem tudta kivel vitássá tenni az anarchiába merült vidéknek ősi magyar birtokjogát. A csehektől kinevezett kormány kezéből kiesett a hatalom, amely kezdettől fogva sem volt elegendő arra, hogy Kárpátaljának önálló állami létet biztosítson. Mikor több határsértés (után a magyar haderő bevonulása küszöbön állott, a kormány élén álló Volosin, Tiso mintájára Németország védőségét kérte, de Romániáét is; abban a reményben pedig, hogy sikerült Magyarországot a német hatalommal és a felfegyverzett Romániával szembeállítani, elhagyta Kárpátalja területét.A magyar haderő elsőrangú teljesítményt végzett a megszállással, melynek a nemzetre nézve értékes eredményeit a következőkben lehetett összefoglalni: az ezeréves föld újabb értékes darabjának visszaszerzése, a szorongatott magyarság életének megmentése és beláthatatlan szenvedések megszabadítása, népes városok visszavétele, az ezeréves magyar határ elérése a Kárpátok vonalán; az akkori helyzetben mindezekhez járult a közös lengyel - magyar határ megalkotása.Számokban kifejezve 1939. márciusban visz- szatért az anyaországhoz 12.141 km2, 600.000 lakossal. Az 1938—39-ben elért gyarapodás tehát 24.068 km2 és 1,641.000 lakos volt, miáltal Csonkamagyarország területe 117.141 km2-re.
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lakossága pedig 10,750.000-re emelkedett. A visz- szacsatolt fontosabb városok: Beregszász, Huszt, Máramarossziget, Munkács, Nagyszöllős és Ungvár voltak.
*Teleki Pál gróf miniszterelnöknek a parlamentben tett kijelentése szerint a kárpátaljai színtéren beállott változás összefüggésben volt a román határ mentén később előállott változásokkal. Ez teljesen így is volt, bár európai szemmel, illetőleg a kérdést kívülről és nem a Dunamedence középpontjától tekintve, ki kell a fenti állítást egészítenünk azzal, hogy Románia helyzete a lengyel kérdéssel szorosan egybeolvadva jelent meg az események szinterén. A figyelem csak azért nem követte a Románia felé menekülő lengyeleket, — már pedig ez a körülmény kapcsolatot mutatott a romániai színtérrel — mert a lengyel akadály felmerülése Angliával és Franciaországgal jelentett szakítást és a német védekezés dél helyett nyugat felé fordult.Berlinből tekintve a helyzetet, olyan katonai szövetség, a katonai együttműködésnek olyan veszélye merült fel a nyugati hatalmak és a lengyel köztársaság között, amilyen 1914-ben az előbbiek és Oroszország között megvolt. Ilyen körülmények között nem volt meglepő az, hogy a német diplomácia el akarta kerülni az 1914.-2 helyzet megismétlődését és kelet felé biztos hátvédet keresett, hogy teljes erejével nyugat felé fordulhasson. így történt, hogy Lengyelország katonai erejének a háborúból, illetőleg a további eseményektől való kikapcsolódását az 1914-i helyzet megjavításának tekintették. Még fokozottabb mértékben jelentette azt 1939. augusztusában Szovjetoroszországnak a német birodalom oldalára való helyezkedése, mert lehetővé tette annak a biztos hátvédnek a kiépítését, ami 1914- ben egyáltalán neúi volt meg.
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Ezek után tehát nem volt különös az, hogy a lengyelországi események után a hatalmak figyelme nem Románia felé fordult.Viszont a romániai helyzetet bármilyen természete mellett sem lehet kétségbevonni, hogy Románia európai szempontból is kapitális fontosságú helyzetet foglal el a Duna torkolatánál Ez a helyzet azonban az eseményektől függő helyzetté alakult; ennek fontosságát,legjobban jellemezte az, hogy adott esetben, váratlanul is, elemi erővel törhetett ki és nyomulhatott az események szinteréreKárpátaljának Magyarországhoz való visszatérése mindenesetre kopogtatás volt Románia kapuján, amely a párizsi békeszerződések óta mindenki előtt gondosan zárva volt; az összes szomszédok előtt, ami már magában azt jelenti, hogy ha egy állam összes szomszédai elől elzárja magát, akkor maga is zár alatt van, a kezdeményezést a védelemmel , együtt kiejtette a kezéből.A Magyarország területéből alakított vagy megnövelt országok között Románia volt területileg a legnagyobb, fajilag a legegységesebb, mert közel 300,000 km2 területen közel 20 millió lakosból közel 7O»/o volt a román, a hivatalos román statisztika szerint. Feltehetőleg ennek tudata vezette a román kormányokat is abban az irányban, hogy a trianoni békeszerződés óta magyar részről minden közeledést elutasítottak. Illuzórikusakká lettek mindazok a régi feltevések és kívánságok, amelyek a szláv népek tömörülésével Szemben a szláv tengertől körülvett román és a magyar nemzetek között magyar vagy román részről a két nép közös védelméről, közös védelmi frontjának kialakulásáról beszéltek. Az új Romániának valamennyi román egyesítése után ilyen együttműködésre már nem volt szüksége és ennekfolytán a hasonló irányban tett érdeklődések elutasítást vontak maguk után.
110



Hogy ez a magatartás nem volt indokolt, az nem pusztán abból következett, hogy a megnövekedett Románia európai helyzete alig szenvedett változást, hanem abból is, hogy az aránytalan területi megnövekedését külső erőknek köszönhette, tehát érdekében állott, hogy az európai erőviszonyokban semmiféle változás vagy eltolódás ne álljon elő. Ez a kívánság nem volt elérhető, mert a fejlődés változásokból áll, a történelem pedig a fejlődés folytán előállott változások egymásutánja.Ha Románia kellő módon értékelte volna mindazokat a változásokat, amelyek Ausztriának a Német Birodalomhoz való csatlakozása, 1938. március óta előállottak, úgy megállapíthatta volna, hogy az erőviszonyok más képet mutattak. Ausztria és Csehszlovákia, melyeket a párizsi szerződések Németország útjába gördítettek, nem képeztek többé akadályt; Olaszország visszavonta seregét a Brennerről és Déltirol birtokát biztosítva sorsukra bízta volt szövetségeseinek gyönge alkotásait, az osztrák és csehszlovák államokat. E változások Németország erejét nemcsak megnövelték, de gazdasági és politikai érvényesülése előtt is útat nyitottak neki kelet és délkelet irányában.Hozzájárult ehhez az, hogy a német hatalom helyzete változván, az egész európai helyzet változást szenvedett; az igy előállott változás pedig elsősorban azokon a területeken váltott ki hatást, melyek a csehszlovák alakulattal, illetőleg a párizsi békeszerződésekkel kapcsolatban voltak. Éppen ezért szinte magától kínálkozik a következtetés abban az irányban, hogy München után, de még inkább a bécsi döntés után a kis entente déli része, tehát Románia és Jugoszlávia is hatáskörükbe kerültek az előállott változásoknak. Erre mutat az, hogy Pál szerb régens herceg és Carol román király, még 1938. novemberben, tehát nyomban a bécsi döntés után
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Zomborba utaztak, hogy, a két ország helyzetéről a változások folytán előállott uj helyzetről és annak várható következményei felől tájékozódjanak. Erre mutat az is, hogy Románia javára 1939. április 13-án garancianyilatkozat történt; ez volt a megnyugtató válasz a brit és francia kormányok részéről az 1938. novemberben feltett kérdésekre. Ugyanakkor — április 13-án — Csáky István gróf magyar külügyminiszter! a magyar képviselőház külügyi bizottságából arra szólította fel Romániát, hogy kössön kisebbségi szerződést, mert az »lényegesen meggyorsítaná a két állam közötti viszony javulását«. Ha hozzátesszük ehhez a nyilatkozathoz azt, hogy a szomszédos Jugoszlávia München, illetőleg Bécs óta némileg már. is változtatott kisebbségi politikáján, akkor nem nehéz az a megállapítás, hogy a csehszlovák állam következtében történt változás a két balkánállamot azon választás elé állította. hogy tekintettel a változásokra, megfontolás tárgyává teszik-e azt a viszonyt, amelyben eddig a megcsonkított Magyarországhoz állottak, vagy pedig többre tartják azt az alátámasztást, melyet nekik az a körülmény a!dott, hogy a 
kis entente felbomlása után még mindig érintetlenül állott a balkánpaktum. Annál erősebbnek tűnt fel a balkáni szolidaritás, mert Jugoszlávia és Bulgária között 1937-ben barátsági szerződés jött létre, tehát nem kellett attól tartani, hogy Bulgária felpl támadás következik.Jugoszlávia és Románia északon lassú változásra rendezkedtek be; délen Bulgária megbékítésével, Görögország ragaszkodásával a balkán
paktum erősítésével szilárdították meg helyzetüket. Csak a beavatottak érezték azt, hogy amíg európaszerte változások vannak folyamatban, addig Európának legnyugtalanabb részeiben sem lehet nyugalomra és végleges helyzetekre gondolni. München és Bécs hatása utat mutatott ugyan^ de csak határozatlanul; az eseményeket
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egyik állam sem állította meg azzal, hogy előlük elzárkózottErre mutatott az, hogy a Jugoszlávia szomszédságában fekvő Albániát 1939. áprilisban olasz csapatok szállták meg.München és Bécs után tehát határvonalhoz értünk, amelynek hatását a dunai helyzet sem tudta elkerülni, sőt a bonyodalmak és események végül is abban az irányban torlódtak össze. Könnyebb tájékozás végett már előre megmondhatjuk, hogy az európai válság időszakai a következők voltak: I. az osztrák-cseh státuszkvó változása, II. a hatalmak uj eligazodása, III. a lengyel kérdés mint az eligazodás következménye, IV. az angol-német mérkőzés az atlanti partok mentén, V. az angol-német mérkőzés a délkeleti szintéren, VI. a világháború.Az osztrák-cseh státuszkvó változása Németország erejét olyan mértékben fokozta, hogy a helyzetváltozás a hatalmak uj állásfoglalását vonta maga után. A német diplomáciát ebben a vonatkozásban főként a brit és orosz kormányok állásfoglalása érdekelte, mert Franciaország védekező helyzetében angol vezetés alá került Olaszország pedig Berlin oldalán foglalt helyet Az 1918-i helyzet módosulása folytán most már csak arról lehetett szó, hogy milyen állást vesznek az angolok és oroszok; ennek a problémának kerültek a középpontjába Lengyelország és Románia.A varsói kormány, az oroszoktól tartva, megegyezett ugyan Berlinnel, de az angol-orosz viszonylat, mely a spanyol polgárháborúban a franciákkal együtt a nemzeti visszahatás ellenében volt érdekelve, egy új megegyezést tett szükségessé. Annak keretében nyílt mód a danzigi kérdés megoldására és lehetőség arra, hogy a lengyel köztársaság orosz támadás esetére szorosabban simul-e a német hatalomhoz. Ebben az esetben a magyar-lengyel határ fontossága
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főként a német-lengyel érdekeltséghez való; csat' lakozásban állott volna, Romániának pedig ehhez az érdekeltséghez kellett volna csatlakoznia, vagy legalábbis keresni azzal a megegyezést. A helyzet azonban így alakult, mert az angol diplomácia Keleten igyekezett a változott helyzetnek megfelelő ellensúlyt megkeresni a német hatalom ellenében. így jutott el a varsói és bukaresti kormányokhoz, amelyek hátvédét az angolorosz összefogás alkotta volna. Mivel ez utóbbi nem sikerült, a terv bukása egyben Lengyelországot és Romániát fedezet nélkül hagyta, őket sorsuknak engedte át.A hatalmak eligazodásában ugyanis az első fejezetet a nyugati hatalmaknak Szovjetoroszországgal való szövetkezése alkotta; ennek visszahatását és a második fejezetet pedig Berlin és Moszkva szövetsége 1939. augusztus 23-án.A nyugati hatalmak diplomáciai veresége, azt jelentette, hogy az 1914-iki helyzet visszaállítása immár lehetetlenné vált. Itáliának és Oroszországnak a Német Birodalom oldalára helyezkedése lehetővé tette az arcvonalnak angolszász hatalmakkal való szembefordulást, valamint az angolszász érdekeltségeknek ai német érdektér köréből való eltávolítását.E fejlemények párhuzamosan haladtak egymással.A brit kormány ugyanis garanciaegyezményekkel igyekezett a lengyel-román vonalat kiépíteni; ezzel a varsói és bukaresti kormányzatot egymás után fordította szembe Németországgal, hogy a német védekezést meglassítsa, lendületére bénítólag hasson. Ma már angol és francia szakemberek sem vonják kétségbe, hogy, logikai összefüggésben állott az angol-orosz tárgyalás meghiúsulása és az orosz-német szövetség megkötése (1939. augusztus 23). Ugyanígy a brit kormány varsói garancia-szerződésének megalkotása (1939. augusztus 25), a lengyel kormány
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nak ezen garanciára támaszkodó elutasító és halogató magatartása, erre válaszként pedig a német haderő bevonulása Lengyelország területére (1939. szeptember 1).Mussolini Benito az utolsó pillanatban megkísérelte, hogy a Patto Mussolini szellemében a négy európai hatalom konferenciája útján elejét vegye a háborúnak, de Lengyelország mozgósítása (1939. augusztus 30) azt mutatta, hogy a varsói kormány az angol garancia birtokában szembe kívánt nézni az elkövetkező fejleményekkel. A németek és a lengyelek között vitás danzigi kérdés ennek folytán sem közvetlenül sem közvetve a négyhatalmi konferencia útján, nem nyert megoldást, hanem az események szabad utat nyertek.A versaillesi békében, a párizsi békekonferencián nyert óriási terület, vegyes lakosság és egyéb tehertételek biztosítása lehetetlenné tette olyan lengyel állam megtartását, mely a szomszédos hatalmak elismerésétől és a nemzetközi jogban megkívánt jó szomszédságtól nyerte a maga biztosítékát. A távoleső brit birodalom garanciája nem bizonyult elegendőnek és így a lengyelországi hadjáratban nem pusztán a versaillesi lengyel állam pusztult el, hanem a versaillesi szerződésben kapott javakat biztosítani nem tudó lengyel kormányzattal együtt a lengyel nemzet is, mert a kettő nem volt egy és ugyanaz.A hadjárat meglepően gyors lezajlása jelentős változásokat vont maga után. A Berlin és Moszkva között létrejött megállapodások alapján a lengyel területre nyomult német csapatok visszavették mindazokat a területeket, amelyek valamikor a Német Birodalom alkatrészei voltak, a német megszállás alá került lengyel területből lengyel protektorátust alakítottak, melyben a lengyel lakosság hasonló önkormányzatot nyert, mint a cseh-morva lakosság a cseh-morva protektorátusban., Az orosz megszállás vonala 1939.
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szeptember második felében már elérte a Kárpátalján visszanyert ősi magyar határt.Változott a helyzet abból a szempontból, is, hogy a párizsi békeműben kialakult Kelet- európábán a békeszerződések óta függőbenma- radt jogviszonyok megváltoztak. A Versailles!, saint-germaini és trianoni szerződésekben felállított csehszlovák és lengyel államok német részről soha nem nyertek garanciát, tehát a német megszállás egyik helyen sem történt, Németországtól nyújtott garanciaszerződés megsértésével. A lokarnói egyezményben az európai hatalmak sem nyújtottak nekik garanciát; nemcsak magukra hagyták őket, de nem zárták ki olyan lehetőségeket sem, amelyek a két államot n'émet oldalról érhették. Csehszlovákiának még a brit és francia kormányok Sem adták meg 1938-ban a tőle kívánt garanciát; ez kétségtelenül azt jelentette, hogy, nem bíztak annak fennmaradásában; nem bíztak azonban a versaillesi, sáint-germaini és trianoni szerződések fenntartásában sem, amelyek Csehszovákiát megalkották. Franciaország a lokarnói egyezmény megkötésekor kötött ugyan 'garanciaszerződést úgy Csehszlovákiával, mint Lengyelországgal, de példáját más kormány, még a brit kormány sem követte és igy a francia eljárás elszigetelt lépés maradt. A brit-lengyel garanciaszerződés viszont olyan időben jött létre, (1939. augusztus 25), mikor már küszöbön' volt a háború, tehát annak hatályosságába vetett hitel megrendítette a katonai felkészülés; így a szerződés Lengyelország helyzetét nem erősítette meg, legfeljebb a kormány ellenállási készségét fokozta és ezzel tragédiát idézett elő.A cseh és lengyel alakulatok tragédiájától külön állottak mindazok a kérdések, amelyekkel •kapcsolatban Csonkamagyarország területe az erdélyi hegyvidék északi részének visszatérése folytán gyarapodott. Az általános politikai hely-
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zet súlypontja ugyanis Lengyelországnak a németektől történt megszállása után nyugat felé tolódott el, mert a lengyel köztársaságnak nyújtott angol garanciának az volt a következménye, hogy, a brit kormány Németországnak hadat üzent (1939. szeptember 3). Románia határai, melyeket a párizsi békekonferencia vont meg, minden oldalon megingottak ugyan, de az általános figyelem az atlanti partok felé fordult, ahol az angol-német háború első része játszódott le. Ennek keretében kerültek német megszállás alá északon Dánia és Norvégia, nyugaton Hollandia és Belgium, Franciaország partvidéke Spanyolország határáig. A megszálló vonalakon belül a Németországtól a versaillesi békeszerződésben elszakított területek újból német birtokba kerültek. A háború kontinentális része az angol-francia haderő dünkircheni vereségével (1940. junius 4) és Narvik elfoglalásával (1940. junius 10) eldőlt: a brit, csapatok elhagyták Európát. Az így elért eredményeket a német-orosz szerződések (az 1939. augusztus 22-én megkötött moszkvai egyezmény és az 1939. szeptember 28- án létrejött moszkvai barátsági 'és szövetségi szerződés) biztosították Litvánia déli határától a San folyó forrásáig. Németország térnyerése nyugat felé a balti államoknak : Litvániának, Lettországnak és Észtországnak az orosz befolyás előtt való megnyitását vonta maga után. (1940. junius). Bár ezt röviddel később a Romániába való bevonulás követte, a román kérdés vizsgálatában mégis messzebb kell visszamennünk, hogy azt közelebbről megismerhessük.Románia a párizsi békeszerződések alapján jelentékeny területtel rendelkezett és lakossága megközelítette a 20 milliót. Szerbiát kivéve valamennyi szomszédjától jelentékeny területeket kapott és ez vonta maga után azt, hogy helyzete Szerbiát kivéve, valamennyi szomszédjával szemben tarthatatlanná vált, illetőleg csak nyers erő-
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vei volt megtartható. Éppen ezért mindenkivel szemben elzárkózott, bár éppen a békeszerződésektől adott helyzetéből következett az, hogy valamennyivel meg kellett volna egyeznie abból a célból, hogy a szerzett birtokot nyugodtan élvezhesse és megtarthassa. Ezzel a szükséglettel szemben azonban egyedül Szerbiával egyezett meg, amellyel nem volt szükséges megegyeznie és senkivel sem egyezett meg, akikkel a megegyezés jól felfogott érdekében állott.Magyarország szempontjából az elmondottak ellenére sem volt lényegtelen annak felismerése, hogy a Szerbia és Románia között előállott érdekközösség nem pusztán a fentieken alapult. A kis entente fegyveres koalíciójában ugyanis alapvető különbséget lehetett megállapítani Csehszlovákia és szövetségesei között. A különbség nemcsak abban volt észlelhető, hogy a cseh vezetés alatt egyesült népek — bizonyos tekintetben még a kárpátaljai rutének is — nyugati kulturhatások alatt éltek és latin jellegű kultúra hatáskörébe tartoztak, míg Szerbia és Románia egy külön balkáni közösségbe éltek. A csehek maguk sem remélték, hogy az általuk megalkotott koalició fejlődése valami föderáció vagy, unió, államjogi közeledés felé fog haladni, tehát elismerték azt az eltérést és különbséget, mely közöttük és balkáni szövetségeseik között megvolt. Ez az eltérés magyar szemmel nézve akként látszott, hogy Csonkamagyarországot észak és dél felől különböző jellegű és irányzatú államok zárják el a külvilágtól. Amikor 1938- ban a csehszlovák állam felbomlott, e szemlélet abban nyert igazolást, hogy dél felé változatlan alakban érintetlenül maradt a két balkán állam, amely cseh közvetítés nélkül még közvetlenebbül talált egymásra. Ezzel Magyarországra nézve az a probléma állott elő, hogy a maga viszonyát balkáni szomszédaival szemben szabályozza; tehát elsősorban a megmaradt szerb-román érdek
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közösséggel, azután a Szerbiát és Romániát dél felől alátámasztó balkáni közösséggel, az ú. n. balkánpaktummal szemben, amely szintén érintetlenül megmaradt.A magyar kormány még 1938. folyamán közölte, hogy a magyar kisebbségek érdekében megegyezést keres velük. Ugyanilyen barátságos magatartást mutatott Boris bolgár cár is, aki a müncheni egyezmény megkötésekor Szerbiába látogatott, míg Pál régens herceg 1938. novemberben Carol román királyt kereste fel. Nyomban azután Carol európai körútra indult, a bécsi döntés után, 1938. novemberben mindketten Londonban voltak együtt. A brit-francia és a német kormánynál tett látogatások nyomában még nem volt kivehető az, hogy Romániának milyen tervei vannak; mindössze áz látszott,hogy a bécsi döntés mindkét balkán államra, Jugoszláviára és Romániára egyformán hatolt.Ezt mutatta egyébként az, hogy ha a döntés nyomán nem is állott elő változás Jugoszlávia és Románia határai körül, de annál nagyobb változás álott elő a kisebbségek és a kisebbségi kérdés dolgaiban. így látták ezt Bukarestben is, ahonnan a müncheni döntés nyomán hosszabb cikket jelenteitek meg október 31-én a londoni 
Times hasábjain, amely a romániai kisebbségek jogainak és körülményeinek jelentékeny megjavítását helyezte kilátásba. Nem történt a kormánynak ez a nyilatkozata ok {nélkül; az okot pedig nyilvánvalóan annak szüksége képezte, hogy a romániai kisebbségek viszonya és kezelése vannak-e olyan jók, hogy Románia gyengítésének elejét veszik. Az volt tehát a felfogás, hogy a kisebbségek kezelése és a párizsi békekonferencián nyert államhatárok megtartása vagy biztonsága egymással kapcsolatban vannak. Erre vallott az, hogy a magyar kérdésben érdekelt három állam uj külügyminiszterei: az angol és francia származású és nevelésű Gafencu Grigore 



román, a magyarokat jól ismerő Cincar-Markovics jugoszláv és Csáky István gróf magyar külügyminiszterek között ezen az alapon, mint azt Csáky gróf mondotta, olyan tárgyi közeledés volt elképzelhető, mely a magyar kérdés közös plattformján az európai változások keretében is nyugvópontot jelenthetett. Csáky István gróf junius 12-én ajánlatot is tett Romániának egy kisebbségi egyezmény megkötésére, Gafencu azonban az ajánlatot az angol-francia garancianyilatkozat birtokában elutasította. Mikor pedig Csáky gróf a határokon kívül álló magyarokat magyar patrimonium alá tartozóknak (patrimo
nium Hungariae) nyilvánította, (1939. november 21), Gafencu azzal válaszolt, hogy a trianoni békeszerződést igazságosnak nevezte (1939. novemberi 29). Ezzel azt árulta el, hogy nem vette észre az idők jelét, nem látta, hogy a párizsi békeszerződések halomradőltek, hanem az angol garanciára építette reményeit. Ezért volt olvasható Teleki Pál gróf miniszterelnök nyilatkozatában (New York, 1940. január)' azt, hogy »Magyarország elvárja a hibás békeszerződések revízióját«. Gafencu és Cincar-Markovics verseci találkozása (Versec, 1940. január 20) nem jelentett változást, amint hogy a változások nem erről az oldalról voltak várhatók.Az események irányítását ugyanis az európai helyzet fordulatai adták meg, azok pedig nyugaton torlódtak össze. Onnan nyúltak előre azok a szálak is, melyek a német támadás hátában a támadás erejét kívánták ellensúlyozni.Általános felfogás szerint a kezdeményezést, Romániának a háborúba való bevonását Sir Neville Chamberlain angol miniszterelnöknek 1940. április 13-án az angol alsóházban tett abban, a nyilatkozatában állapítják meg, amelyben Romániának garanciát kínált. Ebben az alakban a garancia felkínált biztosíték volt, célja pedig az, hogy az angol-francia hadszíntéren lekötött
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német hatalom hátában olyan állásfoglalást váltson ki, amely az angol-francia haderőknek a nyugati hadszíntéren tehermentesítést jelent.Ez a kezdeményezés viszont olyan változást jelentett, amelyet újabb változások követtek nyomon: július 11-én Itália hadbavonulása — Mussolini hadüzenete Anglia ellen, — 25-én pedig Szovjetoroszország ultimátuma Romániához, melyben visszakövetelte a románoktól 1918-ban birtokbavett Besszarábiát és Északbukovinát. Az első a revíziót, a második pedig azt jelentette, hogy az orosz hatalom a bukovinai orosz birtokláson keresztül a megszűnt Ausztria-Magyaror- szág utódállamainak sorába lép, mint az 1938- ban és 1939-ben a vele szövetséges Német Birodalom tette.Bukarest már az orosz hádbavonulás idején bizonytalannak látta helyzetét,, mert' Carol király minden hatalmat magához vett. Juiiius 21-én országát egy pártba tömöritette, annak vezetését pedig ő vállalta magára. Négy nappal ez elhatározás után, 25-én indult el Szovjetoroszország ultimátuma, melyet 26-án Bukarest elfogadott ugyan, de 28-án mozgósított. Mivel a mozgósítás egy időben történt azzal a kedvező válasszal, melyet az ultimátumra adott, eljárása azt a benyomást keltette, hogy a rend fenntartása érdekében történt. Nem történt ez Bulgáriával szemben táplált aggodalomból sem, mert a román kormány maga tett ajánlatot- a bolgár követelések békés elintézésére; csak az 'a feltevés maradt meg, hogy Románia Magyarország ellen mozgósított.Utolsónak ugyanis a magyar követelések maradtak, melyeket az augusztus 16-án Turnu- severinben megtartott román-magyar tárgyaláson a románok elutasítottak; a 19-én felvett uj tárgyalások is megszakadtak, ellentétben a craiovai bolgár tárgyalásokkal, amelyek 21-én megegyezéshez vezettek. Mikor 23-án teljessé lett a sza-
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kadás Turnuseverinben, világossá lett az a taktika is, hogy Bukarest készséget mutat Moszkva iránt, leszereli a bolgárokat és mozgósított hadsereg élén vesz állást Magyarországgal szemben.Románia tehát kész volt kiterjeszteni a háborút és beláthatatlan bonyodalmakhoz vezetett volna, ha nem kellett volna tekintettel lenni a fennálló háború kérdéseire. Ez a tekintet bírta rá a feleket arra, hogy a köztük felmerült ügyet döntőbíróság elé vigyék, döntőbírókul pedig Berlint és Rómát kérjék meg.így következett el augusztus 30-án a bécsi Belvedere palotában az a döntés, amely Erdélyt kettéosztotta és az északi részt Csonkamagyar- országhoz csatolta vissza.Carol taktikája — a kisebbségi kérdésnek leszorítása jelentéktelen vonatkozásainak rendezésére — nem vált be és ugyanakkor, amikor szeptember 6-án magyar csapatok Trianon határát átlépték, lemondott a trónról. Míg észak felől a honvédek közeledtek, délen az ő külön- vonata, robogott a határ felé, alattvalóinak golyózápora között mentvén milliókra rugó kincseit biztosabb határok felé, mint amilyeneket Párizsban kapott. Másnap 7-én Craiovában is létrejött az egyezmény, mely Déldobrudzsát a bolgároknak Ítélte oda.Leírhatatlan volt az a lelkesedés, amellyel Erdély lakossága felszabadítóit fogadta, kik még 5-én Mármarosszigetet és Szatmári, 6-án Nagyváradot, 7-én Nagybányát, 8-án Zilahot, Dést, és Besztercét, 10-én Marosvásárhelyt, 11-én Kolozsvárt és Székelyudvarhelyt, 13-án Sepsiszentgyörgyöt megszállották. Lelkesen fogadták Magyarország kormányzóját is, ki 6-án Szatmáron és Nagyváradon, 15-én Kolozsvárott, majd a Székelyföldön jelent meg.Az országgyarapitás az ő nevéhez fűződött, az ő kormányzása idején pattant le a nemzet
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kezéről az a bilincs, melyet Magyarország kezeire Trianonban raktak ellenségei.Mohács után öt egész nemzedék élt és múlt el anélkül, hogy reménye lett volna megérni és meglátni az ország helyreállítását. Amikor alig pár hónappal azután Csáky István gróf külügyminiszter szemeit lehunyta, rövid múltra tekintett vissza, mert alig két évtizeddel azelőtt saját szemei előtt alkották meg a trianoni békeszerződést és még mindig férfikorában volt, mikor munkája eredményeként nyugodt öntudattal jelenthette ki a magyar országgyűlésben, hogy a megcsonkított és megalázott Magyarország Erdély északi részének visszatérése után 160.372 km2 területtel és 13,250.000 lakossal Európa középállamai közé emelkedett.
*Optikai csalódás lett volna feltételezni azt, hogy nem jelentett európai változást a kis entente koalíciójának felbomlása, illetőleg kettéválása; a rögtön szembetűnő változás Romániának és Jugoszláviának a cseh politikái konstrukciótól való elválása és elkülönülése volt. Hasonlatot keresve a legtalálóbb talán az lenne, ha Trianon kettéhasadásáról beszélnénk: visszahatásaként Magyarország kettéhasadásának, mi Trianonban elkövetkezett.A 'román politika érzékenysége a lengyelországi hadjárat idején a határok teljes elzárásában nyilvánult meg; a jugoszláv kormány még szeptemberben, a szomszédos magyar és román kormányoknál a közös határvonalakon megtett biztonsági rendelkezések megszüntetését javasolta; a magyar kormány felvette a diplomáciai kapcsolatot Szovjetoroszországgal. Miután a biztonsági rendelkezések leépítése megtörtént, Magyarország a kis entente déli tagállamai, vagyis inkább közte és a balkánpaktum két északi tagállama között a semlegesség megtartása körül bizonyos érdekközösség alakult.
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Ez az érdekközösség a háború súlypontjának a keleti részekről nyugatra való eltolódása folytán vált lehetővé; elejét vette a háború kiterjedésének, de sem nagyobb változást, sem közeledést nem vont maga után, mert Magyarország és déli szomszédai között a trianoni fal érintetlenül megmaradt. Ez esetben sem Magyarország zárkózott el tehát a méltányos megegyezéstől — pl. a magyar kisebbségek sorsa állandóan rendezésre szorult — hanem déli szomszédai vártak olyan uj helyzetet, mely a függő kérdéseket nagyobb változás nélkül is megoldásra viszi.Volt a három ország egymásközti viszonyán kívül olyan vonatkozás is, melyben Magyarország nem érezte a maga oldalán balkáni szomszédait. Azoknak egymáshoz való viszonya más természetű volt és ez nyilvánult meg külügyminisztereiknek — az angol származású Gafencu és Cincar-Markovics találkozásánál (1940. jan. 20). Gafencu elnökölt a balkánpaktum VIII. értekezletén is, amely 1940. február elején Bel- grádban ülésezett és amelyen Jugoszlávia és Románia külügyminiszterei Magyarországot a balkánpaktumhoz való csatlakozásra szólították. A paktumot egyébként újabb 2 évre meghosszabbították Jugoszlávia, Görögország, Románia és Törökország külügyminiszterei, közös nyilatkozatukban pedig — Magyarország említése nélkül — valamennyi szomszéd állammal szemben kifejezték a reménységét a csatlakozás és békés együttműködés iránt.További lehetőségét a déli szomszédokkal való megegyezésnek a Duna folyam nyújtotta, melynek nemzetközi viszonyait- a párizsi békekonferencia hatalmai szabályozták. Ez a szabályozás nem felelt meg a partmenti országok érdekeinek. Mivel a Duna-aktát az 1938-ban beállott események elsodorták, 1940. áprilisában a partmenti államok — Magyarország, Jugoszlávia, Románia és Bulgária — maguk szabályoztak a
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folyam hajózását, amit a Nemzetközi Dunabizott- ság is jóváhagyott. A Duna-akta hatalmai tehát hozzájárultak ahhoz, hogy ezen a téren az irányítást a partmenti államok vették át.Oroszország megjelenése a Duna vonalán, 1940. őszén a nemzetközi Dunahizottság átalakítását vonta maga után, ami ellen a brit és francia kormányok már óvást emeltek. A Duna-hajózás rendezése azonban megmutatta, hogy az események súlypontja délre vándorol. Az olasz-görög háború kitörése ugyanezt mutatta, mert lassän- kint az Afrikában kitört olasz-angol ellentét hullámai is átcsaptak a Balkán félszigetre. A görögöknek nyújtott brit segítség máris messzebbmenő terveket épített Szalonikira, honnan 1918. őszén a Duna-medencébe jutottak el az entente csapatai. A diplomáciai helyzet 1940. végén a következő képet mutatta: Románia Keleten a tengelyhez csatlakozott, nyugaton hadszíntér alakult a görögök és olaszok között.Jugoszlávia ilymódon kulcshelyzetbe került.Senkire nézve sem volt közömbös az az álláspont, amelyet elfoglalt a jugoszláv kormányzat, — II. Péter király régenskormánya és tanácsa, — amely távol kívánt maradni a háborútól. Ugyanazt kívánta Magyarország és az általános harc között így született meg az a gondolat, hogy a jugoszláv és magyar királyságok — két békés sziget a lángban álló dunabalkáni területen, — egymással kezet fogjanak.Mindenki előtt ismeretes volt az, hogy Jugoszláviát is a párizsi békeszerződések alkották meg és hogy a trianoni békeszerződés alapján Magyarország területéből jelentékeny arányban részesedett. Olyan területeket kapott, amelyeken közel félmillió magyar élt, akiknek attól kezdve éppen úgy voltak panaszai, mint voltak a csehszlovákiai és romániai magyarságnak.Különbséget jelentett Jugoszlávia iés a kis en
tente többi tagjai között az, hogy a szerb kor-
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mányzat 1919. óta nem vállalkozott olyan támadószínű magatartásra, mint amilyent északon és keleten a cseh és román kormányok folytattak. A budapesti kommunista forradalom ellen szervezkedő szegedi ellenforradalmi mozgalom, amelyben 1919. folyamán Teleki Pál és Csáky István grófok, 1940. végén Magyarország miniszterelnöke és külügyminisztere működtek, nem egyszer találkozott szívességgel a belgrádi kormány részéről.Volt idő, amikor a trianoni békeszerződésben Magyarország részére biztosított kijárat a tengerhez, alkalmat látszott nyújtani Jugoszláviával való megegyezésre, mert arra már a békeszerződés alapot nyújtott; így az nem jelentette ugyan a szerződés módosítását, de lehetővé tette a közeledést egyrészt a magyar és szerb, másrészt a magyar és horvát nemzetek között, mely utóbbiak hosszú évszázadokon át únióban éltek egymással. Egyidőben úgy látszott, hogy a régi szerb-magyar érdekközösség felújítása kellően egyensúlyozhatná a cseh-román összefogást a magyar érdekekkel szemben: ez volt az értelme az 1926-i mohácsi beszédnek, melyben Magyarország kormányzója elmúlt századok közös harcaira hivatkozott. A cseh-román támadófront felbomlása után kézenfekvő volt ennek a barátságnak egy jugoszláv-magyar szövetségi szerződésbe valói öntése, amit 1940. december 12-én Csáky István gróf írta alá Belgrádban. Nem szorul bizonyításra, hogy ez a szerződés nem irányult senki és semmiféle állam ellen; de az sem, hogy az események áradatában rövid életűnek bizonyult.Jugoszlávia ugyanis heterogén elemekből volt összetéve és a magyar kisebbséggel szemben megváltoztatott bánásmód 1940. december 12. után sem jelentette Jugoszlávia összetételének módosulását. Erre mutat az, hogy a szerb politika régi, lappangó ellentéte ismét felszínre került és
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hogy a német-olasz-japán egyezményhez való csatlakozás olyan ellenhatást váltott ki, amely a (kormányt radikális szerb körök kezébe juttatta. Ennek volt a következménye a régensta- nácsnak és kormánynak eltávolítása, II. Péter nagykorúvá nyilvánítása és trónraültetése, az általános mozgósítás és a szembefordulás a Bécs- ben megkötött tengelybarát egyezménnyel. A bécsi egyezmény 1941. március 25-én, az aláíró kormány elfogatása és a mozgósítás, már nemcsak a jugoszláv, hanem a szerb politika ketté- hasadását is mutatták.Azok kerültek hatalomra, kik egykor Auszt- ria-Magyarország felosztását bevezették (1914)' és a párizsi békeszerződésekben egy nagyobb államot alkottak meg (1919—20). Ez a Párizsban megalkotott nagyszerb állam volt az, amely 1941- ben a német hatalommal szembekerült és a baráti megegyezésnek eléje tette a párizsi diadal hagyományait.A helyzet a belgrádi forradalom következtében olyan változást szenvedett, mely a magyar államra is döntő hatással volt. A változás kellő méltatásához mindenekelőtt a felmerült ellentét megismerése szükséges, mert az események ettől kezdve párhuzamosan haladtak egymással.Az a kormány, amely 1940. december 12-én a magyar-jugoszláv, 1941. március 25-én pedig a bécsi csatlakozási szerződést megkötötte, jó viszonyt keresett Magyarországgal és a tengelyhatalmakkal. Ez, a jó viszony az egyik oldalon a régi szerb-magyar érdekközösség megújítását jelentette, a másik pedig Németországgal és Itáliával szemben olyan jóindulatú semlegességet, amely a két hatalomnak a görög határon való védekezését lehetővé tette; a szerbeknek mindezekért Szaloniki birtokát helyezte kilátásba.Ezzel szemben az a kormány, amely 1941. március 27-én a hatalmat Belgrádban magához ragadta, a tengelyhatalmakkal és Magyarország-
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gál szembe állott és a magyar határ felé mozgósított haderőket vonultatott fel.Nemcsak a jugoszláviai magyarok és németek, hanem a szlovének és horvátok is tanácstalanul állottak e fordulattal szemben. Még azok a szerbek sem értették, kiket az 1903-ban és 1914- ben hatalomrakerült irányzat visszatérése aggodalomba éjtett. Az uj kormány nem is titkolta^ hogy támadásba megy át és erőit Szaloniki fölött gyűjtötte össze; ott érte a katasztrófa is, mit április 8-án a görög front áttörése, 9-én a Vardar- vonal és Szaloniki elfoglalása jelentett.A katasztrófa terhét a párizsi békekonferencián megalkotott jugoszláv állam nem tudta elviselni. Az olasz és német hatalmak közé beékelt szlovének nem tartották volna sokáig magukat; a horyát nemzet, mely 1918-ban Szerbiához csatlakozott, április 10-én elszakadt Szerbiától. Földrajzilag ez azt jelentette, hogy elvágja Szerbiától mindazokat a területeket, amelyeket a párizsi békekonferencia Magyarországtól elvett és Szerbiának adott oda. Ezeken a területeken a magyarság bizonytalan helyzetbe került volna, ha nem térhet vissza és nem kap védelmet a magyar államtól. A magyar kormányzat ezt a védelmet nyújtotta neki akkor, amikor 10-én a felszabadításukra való elhatározását még aznap bejelentette. Másnap, 11-én délelőtt a honvéd csapatok átlépték a volt jugoszláv határt és egymás után visszavették a Muraközt, Baranya elszakított részét, a Bácskát; 12-én már Szabadkánál állottak, 13-án elérték Újvidéket és a Duna vonalát.Az ezeréves magyar határok a déli vonalon is magyar kézbe kerültek és az országgyarapítás munkája ebben az irányban is jelentékeny megerősödését jelentette az uj Magyarországnak.
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XII.
A MAGYARSÁG SORSA.A történelmi magyar államnak a magyarság adott nevet és nemzetet. Bármilyen katasztrófák érték ezer éven át, a Dunamedencében alakult állam nevét és jellegét az idők viharai sem tudták megváltoztatni.Magyarország változatlanul Magyarország maradt; nem ismerünk más olyan nevet, amelyet Magyarországot vagy a magyar államot ezer év óta jelölték volna.Miután az elmondottakban inkább Magyarországról, mint államról és területről volt szó, ki kell azt egészítenünk a lakosság és elsősorban a magyarság megmentésének és megtartásának történetével is. A magyar diplomácia előtt ugyanis nemcsak az a feladat állott, hogy a trianoni békeszerződés előtt Magyarország néven ismert állam elveszitett területeit igyekezzék visszavenni, hanem az is, hogy a kerettel együtt megmentse azt, ami a kerettel együtt pusztulásnak indult: az ezer éves magyar nemzetet és a magyarságot.Nem férhet kétség ahhoz, hogy a magyar állam megalapításakor a magyar nemzet és a magyarság fogalmai közel egyet jelentettek: a magyarság a magyar államnak közel egész keretét kitöltötte. Az akkori Magyarországban lakó nem-magyar népek csak elenyésző kisebbséget alkottak : elődeit a magyarországi nemzetiségeknek.Mindenki előtt ismeretes Magyarország első királyának, Szent Istvánnak fiához intézett atyai figyelmeztetése, mely gyepgének nevezte az egynyelvű országot. Hogy, mit kívánt ezekkel a szavakkal mondani, azt sokféleképen magyarázták: de az a tény, hogy erre a figyelmeztetésre állandóan és következetesén visszatérték és hogy a magyarországi nemzetiségeknek a magyar uralom alatt nem volt rossz dolguk, azt mutatta, hogy a figyelmeztetést gyakorlatilag alkalmazták,
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mert a magyar nép természetének a türelem és az emberies bánásmód megfeleltek.Ha valóban egy volt a magyarság létszáma 1222-ben, az Aranybulla idején, az 1216-ban kiadott Magna Charta nemzetével, az angolokéval, akkor jelentékeny aránytalanság állott elő a XX-ik század elején a két faj, az angolszászok és a magyarok között. Ez az aránytalanság nyilvánvalóan a tatárjárástól okozott pusztításnak volt tulajdonítható, amely 1241-ben Magyarországot letarolta.Mátyás király idejéből fennmaradt egy adójegyzék, amelynek alapján Magyarország népessége a XV-ik század végén a magyarságnak olyan fejlődési képességét mutatta, melynek kedvező körülmények között a XX-ik századig 30 millió magyart kellett volna eredményeznie. A hiányt a másfél évszázados török uralomnak tulajdonítják.A valóságok alapján kell maradnunk: az 1910-iki népszámlálás adatai szerint Magyarországnak 20 millió lakosa volt és ebből 10 millió volt a magyar. A régi adatokból kombinált számok magyarsága elpusztult, vagy meg sem született, mert ezer éven át önvérével védelmezte a nyugati nemzeteket a keletről támadó barbárok ellenében.Ezt a 10 milliónyi magyarságot — a népek tengerében egy maréknyi nép — az 1920-i trianoni békeszerződés négyfelé vágta szét. A trianoni Csonkamagyarországban maradt belőle 7.6 milliónyi népesség mellett 7.15 millió, idegen uralom alá került közel 3 millió.A párizsi békekonferencia nem yolt tudatában annak, hogy, milyen következményeket fog maga után vonni Ausztria-Magyarország feldarabolása, pedig maga is észrevette, hogy a magyarok sorsa közelebbi rendezést igényel. Ennek a szükségletnek a tudatában is belement a tör-
130



ténelmi Magyarország felosztásába és nagy magyar tömegeknek idegen uralom alá való helyezésébe. Tartottak attól, hogy nem lesz lehetséges annak elfogadását biztosítani, sem pedig kívánatos annak erőszakolásával a békét bizonytalanná tenni; ezért alkották meg azokat a szerződéseket, melyek az erőszakos felosztást enyhíteni voltak hivatva.Szándékosan beszélünk itt pusztán azokról a szerződésekről, amelyek a kisebbségek védelmét voltak hivatva eszközölni, mert egységes képet kívánunk adni róluk 1919. március 25-étől 1920. augusztus 10-ig, a problémának a békekonferencián történt felvetésétől kezdve a sevresi szerződésig, mely a Magyarországtól elszakított területek szuverén birtokjogát az uj birtokosokra ruházta át.A kisebbségi kérdés természetesen mindenütt felmerült, ahol kisebbség alakult és a magyar kisebbség védelme sem különbözött a többi kisebbségekétől, de az említett két időpont határozottabb alakot ad a magyar kisebbségek különleges kérdésének.Okát is megmértjük azért, mert a Dunamedence, melyben a szétdarabolt magyarság élt, nemcsak földrajzi, hanem történelmi egységét is alkotott. Hosszú századok óta együttélt és összeszokott népekről volt itt szó, amelyek egymással elkeveredtek, többé-kevésbbé már egy jelleget mutattak. Nem egy munka jelent meg arról, hogy ezeknek a népeknek a múltja egységes képet mutat, sok hasonlósággal, az érdekek közösségével, a szétválasztásnak egyre nehezebb, szinte lehetetlen elképzelésével. A gondolat nem is ebben az alakban született meg, mert a világháború idején azt remélték, hogy a Dunamedence a maga egészében orosz védelem és rendelkezés alá kerül, tehát a cseh, szerb és román államoknak egy orosz felsőséghez kell igazodniok. A cári orosz hatalomnak a háborúból való kivá-
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lása és az amerikai Egyesült Államoknak Oroszország helyébe való behelyezése folytán a fegyverek sikerére épített, háborús cél ugyanaz maradt, de annak megvalósítását az amerikai békefeltételek alapján a népek önrendelkezési jogára építették. Előre látható volt az, hogy ha Magyarország népeit megkérdezik, azok az önrendelkezési jog alapján együtt kívánnak maradni; ha viszont ezen cím alatt az elszakítandó területeket előbb fegyverrel megszállották és fegyveres úton szakították el, akkor nem volt könnyű megtalálni az önrendelkezési jog érvényesülését.Itt merült fel tehát annak' szüksége, hogy az önrendelkezés jogának hiányát érezvén, legalább a látszatot mentsék meg. így kívánt lenni a magyarokat védő kisebbségi szerződés is olyan áthidalás, mely az együttélő történelmi közösség erőszakos felbontását békés utón biztosítja.Mikor a magyar békedelegáció a vonatkozó feltételeket 1920. január 15-én kézhezvette, annak elnöke, Apponyi Albert gróf már másnap, 16-án készen volt azzal a felelettel, melyben a felosztandó területek lakosságának megkérdezését követelte a történelmi és a feltételekben megjelölt — a későbbi trianoni — határvonalak között. A későbbi magyar1 kormányok ettől az állásponttól sohasem tértek el, tehát ő, nem pedig a békekonferencia hatalmai voltak azok, melyek az önrendelkezési jog alapjára helyezkedtek. Nyilvánvalóan ugyanezt erősítette meg az a tény is, hogy a Magyarország felosztásában érdekelt kormányok — mint azt Benes Eduárd emlékirataiban megírta, — mindenképen megakadályozni törekedtek és amint ő megjegyezte, csak nehezen tudták megakadályozni azt, hogy a hatalmak nem állottak a magyar békedelegáció javaslata mellé. Talán nem' azért, hogy a háborúban vesztes magyar ellenfelet kíméljék, hanem azért, hogy a megalkotandó békeszerződés elfogadható le-
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gyen és ne legyen forrása olyan bonyodalmaknak, milyenek addig nem léteztek.Rendkívül fontos ez a megállapítás azért, mert lényegbe vágó eltérést mutat a szövetséges és társult hatalmak frontján, a Dunamedence felosztásának kérdésében, az érdektelen hatalmak iés az érdekelt kis államok között. Nem mintha ez utóbbiakat nem támogatták volna céljaik elérésében, helyesebben az ő kielégítésükben; hanem azért, mert azok kielégítését nem a béke bizonytalanságára kívánták építeni. Ha tehát engedtek nekik, akkor saját megnyugtatá- tásukat kell keresnünk vagy látnunk a kisebbségi szerződések megalkotásában. Ez vonta maga után azt az elhatározásukat is, hogy a Magyarország felosztásában érdekelt kormányoknak csak azzal a kikötéssel kívánták átadni, az áltatok — bármilyen címeken — igényelt különböző területek birtokjogát, ha hozzájárulnak ahhoz, hogy e bir- tókjogot a kisebbségi szerződések megtartásához kötik. Ez a lényege tehát annak a szerződésnek, melyet a szövetséges és társult hatalmak 1920. augusztus 10-én Sevresben a cseh, szerb és román kormányokkal — nem másokkal, hanem csak ezekkel — kötöttek. A magyar kisebbségek kérdését tehát a kisebbségi kérdés nagy általánosságában szigorúan körülhatárolták, attól elkülönítették és ezzel világosan megmutatták, hogy annak külön értelme és külön fontossága van. Eléje mentek Apponyi kifogásainak és bár azokat nem fogadták el, de á fegyveres úton eszközölt feldarabolás erőszakos tényét az elszakított magyarság védelmével, sorsának enyhítésével igyekeztek ellensúlyozni.Az az eredmény, amelyet Apponyi elért, fel nem becsülhető, alig értékelhető eredmény volt. Nem kevesebb annál, mint hogy a magyarsággal szemben tanúsított eljárástól tétetett függővé a trianoni szerződés megmaradása. Olyan helyzet • alakult, hogy vagy olyan jól kellett bánni az el-133 



szakított magyarsággal, hogy ennek sérelmei ne legyenek, vagy meg kellett barátkozni azzal a gondolattal, hogy a sérelmek azok forrásának, a trianoni szerződésnek módosításához vezetnek.Azt, hogy, a szerződés nem lesz módosítható, a hatalmak nem mondották, sőt már a fenti alapon is a módosítás iránt keltettek reményeket.Fontos volt az Apponyitól elért eredmény azért is, mert itt a magyarságnak életküzdelmével állunk szemben: azzal,, hogy remény teljes vagy reménytelen lesz-e az a helyzet, melybe azzal a céllal és elhatározással kell belemennie, hogy élni akar.
Nem lehet kételkedni abban, hogy az 1920- ban kialakult fenti hadállást mindkét fél ismerte és hogy a magáét mindkettő erősíteni, a másikét gyengíteni törekedett.Az utóbbinak útján Apponyi — aki a békedelegáció elnöksége után a Magyar Külügyi Tár

saság elnökségét vette át és annak élén folytatta ezirányú tevékenységét — a következőkben jelölte meg: 1. az elszakított magyarságtól szenvedett sérelmek nyilvántartása és területekre való megkülönböztetés nélkül egyesítésük olyan sérelmi anyagban, mely a magyar kérdést állandóan felszínen tartja; — 2. belépés a Nemzetek 
Szövetségébe azért, hogy a sérelmek a nemzetközi nyilvánosságnak legyen átadhatók és eljárás legyen indítható azok orvoslása végett; — 3. ha ez nem sikerül, a kérdések perrendszerű kezelésének javaslatát kell megalkotni és elfogadtatni a Nemzetek Szövetségével; — 4. elutasítás esetén a békeszerződés módosítására kell törekedni, békés eszközökkel, a nemzetközi nyilvánosság útján. A Magyar Külügyi Társaság elnökének vezetése alatt — és az o élénk részvétele mellett —
134 



haladt a megjelölt úton előre, a magyarság magatartásának és megmentésének munkájában.Abban, hogy az akkor érvényes jogszabályok keretében haladt előre, akkor senki sem látott valami feltűnőt, aminthogy abban sem lehet azt látni, hogy, ezek a jogszabályok megszűntek, mert nem váltak be. Az akkori mértékkel mérve és az akkori szemmel vizsgálva Magyarország ele- settségét és feltámadásának lehetőségeit, való értékükben kellett nézni azokat az erőket is, melyek a feltámadást akadályozták, vagy legalább is késleltették.A fejlődés irányát mindenkor azok szokták megadni, akik a nyertesek és nem a vesztesek oldalán állottak. Ezt az irányt adta meg Benes azzal, hogy az általa felismert veszedelmet — a békeszerződés módosítását — minél jobban késleltesse, ha lehet, meghiúsítsa. Ezért láttuk, mint építette ki az egyik oldalon a kis entente fegyveres koalícióját, amely a Magyarország területéből megnövelt államok szövetsége volt és mint ilyen, kordont és blokádvonalat képezett Magyarország körül. Miután ez a vonal nyugatfelöl nem zárult kellően, mert nem sikerült Nyugatmagyarországot Csehország és Szerbia — hivatalos néven Jugoszlávia és Csehszlovákia — között megosztani, azért a prágai kormány két évtizeden át, 1918-tól 1938-ig változatlanul arra törekedett, hogy a Nyugatmagyarországgal megnövelt Ausztria csatlakozzék a kis entente koalíciójához. Ezt sohasem tudta elérni és végül ő maga is ezen bukott meg, mert Ausztria Németországhoz csatlakozott, a német hatalom pedig ettől kezdve három oldalról vette körül Csehországot.Ennek az irányzatnak volt a sikere a hágai állandó nemzetközi döntőbíróságba hely ezett magyar remények letörése is. Az 1920-ban kidolgozott statutum XXXVI-ik cikkelye még reményt nyújtott arra, hogy a területi kérdések a béke-
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szerződés módosításával együtt pártatlan bíróság elé kerülhetnek. A statutum azonban olyan alakban került elfogadásra, hogy a szerződés módosítására vonatkozó cikkelyt belőle kihagyták. Még ennél is jóval messzebb ment az érdekelt kormányoknak az is sikere, hogy a hágai állandó nemzetközi döntőbíróság csak olyan ügyekkel foglalkozhatott, melyeket a Nemzetek Szövet
sége utalt eléje. Ha végignézzük azokat az eljárásokat, melyeket e pártatlan és tekintélyes bíró,- ság lefolytatott, akkor látjuk, hogy igen kevés akad közöttük olyan, amely az elszakított magyarság vizsgálatában Magyarország sérelmével volt kapcsolatban.így vált reménytelenné az az eljárástervezet, amelyet a Magyar Külügyi Társaság egyik tagjával, a kiváló perjogászként ismert Magyary Géza budapesti professzorral 1922-ben kidolgoztatott.A Nemzetek Szövetsége nemcsak nem terjesztette a magyar sérelmeket a hágai bíróság elé, amelynek pártatlansága minden vitán felül állott és talán ez kívánta meg az óvatosságot és a békeszerződések fokozott kímélését is, hanem maga sem foglalkozott érdemben azokkal a kisebbségi panaszokkal, amelyeket magyarrészről eléje terjesztettek. Az volt akkor a benyomás, hogy szabotálása volt az á Nemzétek Szövetsé
gének, minthogy alig hihető, hogy ez az eljárás tette fölöslegessé, politikai kérdések megoldásában tehetetlenné, a szükségessé vált módosítások eszközlésére képtelenné, a fejlődés útjában alkalmatlanná. Mai szemmel tekintve, mégis inkább úgy látjuk, hogy nemcsak szabotálás, inkább tudatos elzárkózás volt az élet minden megnyilvánulása elől, aggodalmas féltése a békeszer- i ződésnek, amelynek egyetlen reménysége betűinek megtartásában állott.Ugyanilyen okokból történt a népszövetségi
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alkotmányilevél, a paktum XIX. cikkelyének szabotálása és készült el — Benes alkotásaként — a genfi jegyzőkönyv, amely a világ államait a párizsi békeszerződések betűinek megtartására kívánta rávenni.Ezek voltak azok az erők, amelyek a magyarság elsorvasztására törekedtek. Hogy ez volt a cél, azt nyíltan megmondotta Brazília delegátusa, Mello Franco. Éveken át Brazília delegátusát tették felelőssé 1925-ben tett kijelentése miatt és nem tudták elképzelni, mi bírta rá Brazília delegátusát arra, hogy a magyarság ellen foglaljon állást. Mello Franco ugyanis olyan magyarázatot adott a kisebbségi szerződéseknek, hogy ezek nem arra hivatottak, hogy az államok belsejében idegenekként tartsanak meg idegen nemzettesteket, hanem hogy előkészítsék a védett kisebbségeknek — kellő védelmük mellett — a többségbe való beolvadást. Ez azt jelentette, hogy a kisebbségi szerződések célját nem az elszakított magyarság védelme képezi; nem az,hogy, az elszakított magyarok magyarok maradhassanak; hanem az, hogy békés úton, de biztosan beolvadjanak a cseh, román, és szerb nemzettestekbe; hogy végleg és visszavonhatatlan módon elvesszenek. Abban az időben az volt a feltevés, hogy Mello Franco az akaratuk ellenére idegen Uralom alá hajtott népeket összetévesztette azokkal az egyénekkel, akik saját elhatározásukból választottak maguknak új hazát Brazíliában; ez a feltevés azonban megdőlt akkor, amikor Benes évekkel azután megtartott egyik beszédében is ugyanazokat az okokat használta, mint amelyeket Mello Franco 1925-ben mondott.Benes 1925-ben még nem gondolta, hogy a visszahatás olyan gyorsan elkövetkezik. Mert visszahatás volt az, ami még 1925-ben kiderült, hogy a világ államainak többsége a genfi jegyzőkönyv ellen nyilatkozik; még nagyobb visszahatás volt ugyanabban az évben a lokárnói szer



ződés, amely nem garantálta Csehszlovákia határait, illetőleg Németország keleti határait.Ebben az esetben tehát a változás abban állott, hogy a hatalmak nem garantáltak olyan államot, amelynek belsejében akaratuk ellenére cseh uralom alá kényszerített magyarok nagy számban élnek, olyan szerződés védelme alatt, melyet a prágai kormány külső hatalmakkal kötött, de nem tartott meg. Az így előállott helyzetet aligha lehetett másként jellemezni, mint akként, hogy Csehszlovákiának a trianoni szerződésben megalkotott, de a sevresi szerződésben csak feltételekhez kötve elismert határai a nemzeti kisebbségek millióinak szenvedései következtében nem kapták meg a szükséges garanciát.Az a revízió, melyet a Magyar Külügyi Tár
saság 1920. óta, egy, a Millerand Levélben adott Ígéret és a népszövetségi paktumban kilátásba helyezett békés módosítás útján elérni remélt, 1925-ben új útra tért. Nyilvánvalóvá lett, hogy a hatalmak nem vallják a békeszerződések vál- tozhatatlanságának elvét; még kevésbbé azt, hogy azokat szigorítani kell, legkevésbbé pedig azt, hogy a nemzetközi szerződésekben általuk kellő védelem alá helyezett nemzeti kisebbségeket erőszakkal be lehet olvasztani azon idegen nemzettestekbe, melyeknek kormányai alá akaratlanul kerültek — a hatalmak garanciája mellett.Ez tette lehetővé, vagy indokolta meg 1927- ben Rothermere lord ismeretes cikkét és revíziós hadjáratának megindítását. Abban a magyar kormánynak semmi része nem volt ugyan, de nem is volt csupán az elmondottak következményének tekinthető. Rothermere lord a világháború végén azoknak az érdekében harcolt, kik Magyarországot felosztották; látván a beállott fordulatot és az elhibázott béKeszerződés káros és a békére, sőt Angliára is veszedelmes következményeit, úgy vélte, hogy a Magyarországnak szolgáltatott igazság, a magyarság felszabadítása lesz
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az az út, amely a bizonytalanná vált európai helyzetet meg fogja változtatni. Cikkeiből a magyarság nagyrabecsülése és iránta érzett szeretete mellett az az erkölcsi kötelezettség is kicsendült, amely benne a megalázott és a békeszerződéstől porig sújtott, ellenségeitől elsorvadásra és lassú halálra ítélt magyarság iránt keletkezett.Rothermere lord egyéni kezdeményezése nem volt ugyan kapcsolatos a magyar kormányzattal, de az európaival igen, mert Európa rendjének változását ismerte fel és abba kapaszkodott. Meg
érezte azt a változást, amelyet Lokárnó jelentett: a nyugtalanság lekötését! nyugaton, annak felkeltését keleten. Meg nem állítható volt ezek után az a lendület, mit az európai változásnak az a gazdasági válság adott, mely az elkövetkező három év alatt — Amerikából elindulva — egész Európát végigszántotta és nem találván a népek széles rétegén nyugvó, szilárd és békésen megállapodott rendet, a bizonytalanul álló, helyzetet sarkaiból forgatta ki.Ez a gazdasági válság váltotta ki azt a visszahatást, melyet a párizsi békekonferencián erőszakoskodó és ügyeskedő kevesekkel szemben az európai népek milliói, a széles néprétegek tömege mutatott és alátámasztott: a népi gondolatnak minden korláton való áttörése volt ez.

*A népi gondolat átalakító hatása nyomban érezhetővé vált, amint 1931-ben az az osztráknémet vámszerződésben bemutatkozott.A németek, akiknek akkor jelentékeny része az 1919-ben Versaillesben megalkotott államhatárokon kívül élt, a német népi gondolatot az államhatárokra való tekintet nélkül a népre építették. Az így kialakult államelmélet alapján indultak meg azok a munkálatok és események, amelyeknek jeleit és eredményeit a következők
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ben foglalhatjuk össze: a németség összecsukódása egyrészt a német határterületek egyesítésével (Ausztria,, Szudétavidék stb.)', másrészt a megmaradt államhatárokon át eszközölt hazaszállítással (balti államok, Oroszország)'; a lakosságcsere; a kollektív kisebbségi szerződéseknek kétoldalú egyezményekkel való helyettesítése, stb.Az új politika hatását nem lehetett elkerülni, mert az egész Európára átalakítólag hatott.Az elszakított magyar kisebbségek és általában a magyarság szempontjából a legnagyobb figyelemre méltó volt, mert a magyarságot szintén államhatárok vágták szét. Lényeges különbség csak ott mutatkozott, hogy ezek az államhatárok — a trianoni határok — mind újkeletűek voltak és talán egyetlen olyan eset volt, mikor a magyar népi gondolat a régi, történelmi magyar határt is átlépte: a bukovinai és moldvai magyar telepesek, a csángók sorsa fölött érzett aggodalom. A magyarság összehúzódásában tehát szó lehetett arról, hogy a régi magyar, ezeréves államhatáron kívül eső bukovinai1 és moldvai — 1920. óta sem lehetett a kettőt sem regátbeli, sem romániai magyarság névvel illetni, — csángó telepesek a magyar állam határai közé költözzenek vissza. Ennek a gondolatnak azonban egyelőre útjában állott az, hogy a Trianonban felállított államhatárokon kívül nagyobb számban éltek magyarok; ezeknek a sorsáról kellett elsőízben gondoskodni.A magyar kormányzat bölcsen járt el akkor, amikor a kisebbségi szerződések megtartását szorgalmazta. Nem engedte ki a megkötött és érvényben levő nemzetközi szerződések kötelezettségéből azokat a kormányokat, melyek az elszakított magyarság gondozásával voltak megbízva. Még az utolsó kis enteríte konferencián, az 1938. augusztus 21. és 23. között a jugoszláviaiÍ40 ;



Bledben megtartott értekezleten is szó volt a magyar kisebbségek helyzetéről, holott az ott jelenlevő csehek már akkor tudták azt, hogy a népi gondolat diadala meg fogja fosztani őket attól a szereptől, hogy a felvidéki magyarságnak gondozói maradhatnak.A magyarság helyzetében lényeges változásra engedett kilátást a népi elv diadala, mert Ausztria csatlakozása idején a népi elv diadalát kivívott németség lett szomszédjává Csonkamagyar- országnak.A magyar kormánynak tehát fel kellett készülnie arra, hogy ez a változás a Dunamedencében is változáshoz vezet. Minden eshetőségbe sem tért el azonban azoktól az elvektől, amelyeket a párizsi békefeltételekkel szemben elfoglalt: a magyar lakosság felszabadításától és a népek megkérdezésétől. Ezzel tanujelét adta egyrészt annak,_ hogy, változó és visszatérő alkalmak idején is kitart eredeti álláspontja mellett, amely a régi magyar múlt alapjára helyezkedett; másrészt pedig annak, hogy, kezdeményezés helyett bölcs tartózkodással vár addig, míg a felszabadítás vagy új elrendezés a megfogyott magyarság véráldozata nélkül válik eszközölhetővé. A magyarság erejét ugyanis nem lehetett összemérni a nagy nemzetekével; a magyarság létkérdésében az bírt döntő fontossággal, hogy megmarad-e, vagy felmorzsolódik-e abban a küzdelemben, amely az európai nagy népek között a század eleje óta folyamatban volt.Nem szabad felednünk, hogy, a trianoni években a magyarellenes propaganda nem kis erővel hirdette azt a felfogást, amelynek elterjedését számtalan vonatkozásban meg lehetett állapítani, hogy a lefolyt világháború eredményei között az egyik a magyarság elpusztulása volt. Nemcsak az mutatta ezt, hogy a szélsőséges propaganda nem egyszer követelte a még megmaradt magyarságnak Ázsiába való visszatelepítését, —
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csak mellesleg említjük meg, hogy Európának valamennyi nagy nemzete Ázsiából származott, — hanem e követeléssel azt a felfogást is elárulta, hogy a megmaradt magyarságot olyan jelentéktelen maradványnak tartják, mely a Dunamedencéből nagyobb nehézség nélkül kiköltöztethető és eltávolítható, esetleg részére olyan terület rezerválható, amilyen ' az Amerikában élő indiánok rezervációs területe volt, A terv könnyebb eszközlése végett olyan térképek is kerültek forgalomba, melyek a magyarságot a Tisza két partján végigfutó sávban tüntették fel. Hozzájárult ennek a beállításnak az elfogadhatóvá tételéhez az a körülmény, hogy bár a háborút megnyert hatalmak minden régi földrajzi atlaszt kivontak a forgalomból és olyan térképekkel árasztották el a világ államait, melyekben földrajzi adatokon kívül propagandaszerű anyag is bőven volt található; nem kis mértékben azzal, hogy a régi határok fejlődését lezártnak mutatták és olyan lehetőségekre mutattak rá, amelyek az elért eredményeket is tovább vihetik. Egy másik körülmény az volt, hogy az iskolakönyvek világszerte lassan és nehezen változnak; századokon át változatlanul futott pl. az a beállítás, amit egyes középkori krónikákból merítettek, hogy, a magyarság mongolokból áll, akik nem illenek Európa nemzetei közé; hogy ez a magyarság Mohács után már elpusztult és csak maradványai találhatók az alföldi pusztán, amelyről a tizedik század óta senki sem tudta, hogy, az micsoda, még a párizsi békekonferencia sem, ahol Bratianu nem hatás nélkül mondotta el, hogy a románok a magyar pusztába nyomulva mentették meg a nyugati hatalmakat a pusztulástól. Ebben a beállításban vigasztaló volt az, hogy a tényleges valóságnak nem felelt meg, de szomorú az, hogy, a világ mentalitásában és azokban a könyvekben, melyekből a külső nemzetek ismereteiket merítik, tovább futott, mert mindenütt ott volt, ahol
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tanultak és mindenkor megjelent, mikor a benne való hit megrendült.Éppen ezért a magyarság védelmét volt hivatva eszközölni az iskolakönyvek anyagának a nemzetközi úton való helyesbítése.
*Ha végigtekintünk a magyarságon, annak alapjaként a megmaradt magyar államot, az önmagát kormányzó magyarságot vehetjük.Igaz, hogy az ellenséges hadicélok a történelmi magyar államot egészében meg akarták szüntetni, tehát Csonkamagyarország felállításával vagy meghagyásával csak átmenetileg számoltak, amint ennek forrásszerű bizonyítékai is vannak. Abban az esetben, ha a magyarság elesett volna önálló állami életének folytatásától, — (ehhez a magyarellenes propaganda ott kereste az alapot, hogy 1918-ig csak »Ausztria« létezett, Magyarország tehát az 1918. után meg nem szállott osztrák terület gazdátlanul maradt részéből a történelmi Magyarország felosztóinak nagylelkűsége folytán jött létre, — úgy a magyarság nem gondoskodhatott volna önmagáról. Nem ellenségeinek volt érdemük az, hogy Csonkamagyarország szuverénitását a hatalmak elismerték; mindennél nagyobb tehertétel volt nekik az, hogy ez a Magyarország csonkaságában is az ezeréves Magyarországot, a csonka nemzet az ezeréves magyar nemzetet képviselte.Csonkamagyarország kormányára hárult ettől kezdve a megmaradt magyarság gondozása.A tőle különválasztott magyarság a következő államalakulatok keretében, különböző kormányok rendelkezése alá került:I. Nyugatmagyarország 1921—38. Ausztriában, 1938 óta Németországban.II. Felsőm agyarország 1918—38. Csehszlovákia birtokában, 1938. óta részben Szlovákia birtokában.
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Ill Felsőmagyarország északi részei 1918. óta Lengyelország, 1938 óta Németország birtokában.IV. Keletmagyarország (Tiszántúl, Erdély, Bánát) 1918—40. Románia, 1940. óta Délerdély és Bánát keleti része Románia birtokában.V. Délmagyarország (a Bánát keleti része a Bácska, Délbaranya és Muraköz) 1918—41. Jugoszlávia birtokában.VI. Fiume, 1918 óta Olaszország birtokában.Az elszakított magyarságnak sem sorsa, sem pedig jogviszonyai nem voltak egyenlők, hanem esetenként, helyzetenként, részben területenként is váltakoztak. Ennek megfelelően kezdettől nem volt egységes az a szemlélet sem, mely a különböző csoportokkal foglalkozott. Egységesítést e téren a népi gondolat megjelenése hozott.Lélekszámút illetőleg a magyarság 1930 körül a következőképen oszlott meg: Csonkama- gyarországban volt 9 millió, az egykori Ausztria területén 15 ezer, Csehszlovákia területéből a későbbi Szlovákiában közel 100 ezer, Felsőmagyar- országnak lengyel, majd német uralom alá került részein néhány ezer lélek; Kelelmagyaror- szágnak Romániához csatolt részében 2 millió, a- visszacsatolás után közel 1 millió lélek; Dél- magyarországnak a jugoszláv uralom alá helyezett részeiben 600 ezer, Fiúméban 2 ezer lélek. A visszacsatolások folytán (1938—1941)' a szabad magyarság létszáma 12 millióra emelkedett, az idegen uralom alatt maradt magyaroké 2.6 millióról 1 millióra csökkent.Az 1940. év elején tett becslés szerint a magyarok száma 13 millió, beleértve az Egyesült Államokban megtelepedett magyarokat (körülbelül 600 ezer).Lakosságcsere és visszatelepítés szempontjából a történelmi Magyarország területén kívül élő magyarság — közel egymillió lélek — jö-
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hetett számba, ebből a magyarságból 100 ezer lélek Moldvában élt, másik százezer Bukarestben.Ez a 13 millió főnyi magyarság az, amely a magyar életnek alapját képezi a földön; ez a magyar nép, ezt jelenti a népi gondolat.XIII.
A MAGYAR NEMZET.Magyarországnak a honfoglalástól kezdve mindenkor voltak olyan lakosai, akik nem a magyar, hanem idegen fajokhoz tartoztak; nem alkották részét a magyar népnek, azon kívül állottak, rájuk a magyar népi gondolat nem terjedt ki.De megszakítás nélkül hatott; ez a hatás: az együttélés, összeszokás, magyarosodás (nem magyarosítás). Mikor a magyarellenes propaganda a magyarosítás ellen fordul, távolról sem elégednék meg azzal, ha visszanyerhetné azokat, akiket a magyarok ezer év alatt elmagyarosítottak; akikre tekint, azok az elmagyarosodottak, az asszimiláltak, akiknek átalakulása olyan vonalat mutat, amely minden ingadozás ellenére is egyenes úton, szinte töretlen vonalban halad előre a magyarosodás útján.Ennek a folyamatnak a története távolról sincsen megírva. Ezért lehet sok mindent, gyakran képtelen dolgokat és feltevéseket is belemagyarázni; olyanokat, amelyeket azok hisznek el, akik a kérdést nem ismerik, de akik mindig számosabban lesznek, mert az emberek gyorsan kívánnak tájékozódni a legnagyobb kérdésekről és gyorsan elhisznek mindent. A párizsi békekonferencián történt alapos tévedéseket a békeszerződés megalkotói később nyíltan bevallották és már ezen önvallomások alapján meg lehetne állapítani, hogy az megalkotóinak tanúsága szerint tévedésen alapult; aki tehát annak betűire
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nagy terveket épített, az nagy terveit a tévedések homokjára építette.Különösen sok zavar uralkodik a magyarországi nemmagyar népek múltját, fejlődését, s egész történelmét illetőleg, mert nem mindenki van tisztában az alapfogalmakkal.Magyar részről pl. soha nem állították, hogy nem voltak a magyar államnak a honfoglalástól kezdve idegen népelemei, de senki sem vonhatja kétségbe, hogy az az állam, amelynek keretében ezer évig éltek, sohasem viselt más nevet, mint a magyar állam nevét. Ennek elhomályosítása végett találták ki a megkülönböztetést a Hun
garia és Magyaria elnevezések között, hozták forgalomba ezt az utóbbi elnevezést, melyet addig senki sem ismert. Azt mondották, hogy Magyaria kisebb fogalom, mint szűkebb fogalmi kör, jelenti a színmagyar telepek színhelyét, főleg a Tisza mentén, nem jelenti tehát azokat a területeket., amelyeknek elszakítását akkor kezdték követelni, mikor a Magyaria szó megszületett. Forgalomba hozásával azt kívánták bizonyítani, hogy a Dunamedencében két állam van^ egyik az eredeti magyar állam, a másik az ázsiai magyarok hódításai, annexiói; történelmi igazságszolgáltatás kívánja tehát, mondották, a hódítások elvételét, a hódított népek felszabadítását, a Magyaria néven jelzett államalakulat »visszaállítását«, az ennek megfelelő trianoni békeszerződés megalkotását. Ezzel szemben meg kell állapítanunk, hogy a Hungária és Magyaria szavak ugyanazt jelentik, mert Magyarországot hívták Hungáriának a történelem egész folyamán.Ezzel még nincsen elintézve a dolog, mert a magyarok' Hungáriájában, mely soha nem volt más, mint magyar állam és mindvégig annak maradt, nem magyar elemek nemcsak kezdettől fogva éltek, fejlődtek és virágoztak. Nem volt tehát olyan ok, amely az ő elszakításukat sürgette volna. Közelebbi vizsgálat arról győzi meg
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a kutatót, hogy az elszakítást kívülről sürgették és eszközölték, nem egyszer azok ellenére, akiktől rossz néven vették, hogy azt nem követelték; minden esetben azok érdekeinek rovására, kiket a sors együttélésre utalt. Ha tehát a fejlődés azt bizonyítja, hogy a magyar történelem nem ismert olyan belső háborút, amelyet a népek egymás ellen vívtak, akkor fel kell tennünk, hogy békés fejlődés volt az, mely a magyarországi nemzetiségeknek békét és nyugalmat, sőt virágzást biztosított. Nem is Magyarország népei voltak azok, melyek a Magyaria elnevezést kitalálták és forgalomba hozták, mert az a magyar állam történelmi határain kívül keletkezett és azok számára készült, akik rövid kátéból kívánták megtudni, hogyan lehet nagy kérdésekben könnyen és könnyelműen határozni.A hibának az a része, ami a magyarokra esik, nem az, hogy nem bántak jól a nem-magyar népekkel, hanem az, hogy kevesebbet foglalkoztak velük, mint önmagukkal. Emiatt azonban még sohasem bomlott fel állam, nem bomlott fel történelmi közösség: jelen esetben annál kevésbbé történt ez, mert a magyar állam nemzetiségei szabadon foglalkozhattak és foglalkoztak is önmagukkal, a magyar uralom alatt elért haladásukat pedig a határokon kívül élő fajtestvéreik felemelésére fordíthatták és fordították. Az a segítség, ami az ő elidegenítésük és nyugtalanítá- suk céljából jött Magyarországba, nem alkotott a mesterkélt Magyarja helyett egy természetes 
Hungáriát, hanem az egymásra utalt népek békés együttélését bontotta fel és az, amit tönkretett, nem Magyaria volt, hanem az, amit megalkotni nem tudott: Hungária.Magyar uralomról beszélve, éppen a dunai népek érdekeit jól felfogó tömegek azok, akiknél hiába keressük azokat a megállapításokat, melyek az együttélés felbontását követelték vagy kívánatossá tették volna. Uralom alatt tehát nem
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lehetett olyan elnyomást érteni, mint amilyent a párizsi békekonferencián a hatalmak été festettek, azért, hogy jogcímet szolgáltassanak nekik háborús szolgálataiknak könnyebb megjutalma- zására és azok gyorsabb elintézésére, a kötelezettségektől való mielőbbi megszabadulás eszközölhetésére.Ha a fenti értelemben vett uralomnak nem felelt meg a magyarországi életforma, úgy nem találunk hasonlóságot a hegemóniával, sem, ami lényegében ugyanazt jelenti. Ha hegemónia lett volna a magyar uralom, akkor nem lehettek volna olyan jogaik a magyarországi nemzetiségeknek, hogy magukról gondoskodhattak volna, — mert a magyarok igényelték volna maguknak azt, hogy róluk gondoskodjanak.Felhozták ezzel szemben azt, hogy a magyar alkotmány nem ismerte a nemzetiségi autonómiát. Ezt az állítást azzal bizonyítják, hogy a magyar törvénykezés nem gondoskodott ilyen autonómiák felállításáról, abban ilyeneknek elrendelése vagy szervezete hiányzik. Ez azonban csak látszat, mert a valóságban mindenkit egyenlő jogok illettek meg és a trianoni békeszerződés után, amely Magyarországot nemzetiségi alapon kívánta felosztani, a szerződést, megalkotó hatalmak is elismerték, hogy az 1868-ban meghozott nemzetiségi törvény a legtökéletesebb, és mint ilyen, követésre méltó. A nyilvánvaló félreértések tehát onnan származhattak, hogy a papirosalkotmányhoz szokott külső szakértők megfelelő papirosalkotmány hiányában állapították meg annak az ellenkezőjét, ami a gyakorlati életben megvolt. Mert ha nem lett volna meg, akkor ennek hatásaként örökös harcoknak kellett volna lennie a magyar állam területén és Magyarország története a népek harcából állott volna.A felhozott konkrétumok csak adminisztratív hibák lehettek, tehát sem a lényeget nem érintették, sem orvosolhatatlanok nem voltak. Ilyen 
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adminisztratív hibák sokkal nagyobb számban fordultak azonban elő más államokban.Az 1868-iki nemzetiségi törvény, amelynek megalkotói emelkedett érzésű és magas színvonalú államférfiak voltak, általánosságokra helyezte a fősúlyt, inkább csak irányelveket adott; szemben olyan államokkal, melyekben történelmi helyett papirosalkotmányok vannak és azokban kell megadni a gyakorlati alkalmazás részleteit.Leginkább irányadó ebben a kérdésben az volt, amit a nemzetiségek maguk kifogásoltak, vagy követeltek. Nem kifogásolták azt, hogy a magyar államban magyar uralom alatt éltek, — amint nem követelték azt, hogy magyar uralom alól cseh, tehát ezen az úton akkori osztrák, vagy szerb és román, tehát ezen az úton török uralom alá kerüljenek. Amit kifogásoltak, azt módosítani, amit követeltek, azt módjával teljesíteni lehetett, —- a magyar uralom, a magyar állam és a dunai népek békés együttélésének sérelme nélkül.A magyar nemzet maga nem is lehetett az adminisztratív sérelmek vagy fogyatékosságok orvoslása elleti, mert a magyar nemzetben benne voltak a magyarországi nemzetiségek is.A magyar nemzet ugyanis nem kizárólag a magyarságból állott, hanem a nemzetiségekből, a magyar állam összes népeiből együttvéve, azokból egyet sem kihagyva. Ez a gondolat volt a legszélesebb autonómia, melyet a magyar állam a magyar nemzetnek adhatott; ez volt az a hegemónia, melyet a Dunamedence népei valamennyien együtt gyakoroltak, afölött a terület fölött, amelynek hegemóniáját külső kormányok maguknak követelték. Mikor azt a trianoni szerződésben mekapták, az uralomnak és a hegemóniának új típusai jelentek meg: az előre kikötött és nemzetközi szerződés formájában biztosított jogoknak papíron való meghagyása és át
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nem vitele a gyakorlati életbe; amit papíron előírtak, az ideális jogoknak talán tetszetős képét nyújtotta, a valóság azonban eltért a papirostól.Nem lényegtelen az a különbség sem, amely a magyarországi nemzetiségek és a Magyarországon kívülálló idegenek követélései között mutatkoztak. A magyarországi nemzetiségek ugyanis kormányzati, az idegenek ellenben államjogi követeléseket támasztottak; ebben nyilvánult meg az a különbség, ami fennállott azok között, akik — mint a nemzetiségek — a dunai fejlődés alapjellegével és múltjával tisztában voltak, és azok között, akik idegen példák alapján a kormányzati követelésekre államjogi változást kívántak alkalmazni, amit senki sem kért.Ennek az ellentétnek a külső képét az együttműködés és széthúzás adta meg: az együttműködés a magyar állam népi részéről, a széthúzás a nemzetiségek követeléseire adott válaszként, amint az a világháború idejéből megállapítható. Ennek világos példáját azoknak a végzéseknek a gyors elmúlása mutatta, melyeket a párizsi békekonferencián a dunavidéki népközösség feldarabolása érdekében megalkottak.Fennmaradt még az a külömbség, mely az egységes magyar kormányzat és az időnként felmerült federációs tervek között megnyilatkozott.Erre vonatkozólag annyit mondhatunk, hogy a magyar alkotmányos fejlődés nem érezte a külömbséget a kettő között; ha felmerült volna ennek szüksége, akkor az foglalkoztatta volna vagy a magyarságot vagy a nemzetiségeket. Hogy miért nem merült fel, annak okát abban látjuk, hogy a magyar politikai felfogás szerint a nemzet fogalmában a magyarságon kívül a nemzetiségek is benne voltak. A magyar nemzet nem homogén, hanem heterogén elemeket egyesített — békés együttműködésben gyakorlatilag és nem elméletileg, nem pillanatnyilag, hanem hosszú századokon keresztül. Ezért vallott kudarcot az az ígéret,
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amelyben Masaryk és Benes a hatalmak előtt kifogásolt magyar »rendszer« helyett federációt ígértek, mikor pedig a federálásra kért területeket megkapták, akkor hivatalosan jelentették ki, hogy föderációról szó sem lehet. A magyar történelmi fejlődés ilyen elcsuszamlást sohasem ismert.Annak évszázados gyakorlattól megszabott irányait a magyarság és a magyarországi megegyezések egymás között és nem egymás ellenére hanem az egész dunai közösség érdekében alkották meg. Attól eltérni csak az összetartozó és egymásra utalt népek érdekeinek sérelmével, a közösség felosztásával, a béke és nyugalom kárára és azoknak elvonásával lehetett.Ennek elkerülését és a közösség megerősítését célozták azok a törvények és rendelkezések melyekkel a magyar kormányzat a trianoni békeszerződés óta egymás után eltüntetni törekedett az adminisztratív sérelmeket és hiányokat.Aki a Magyar Külügyi Társaságot megalapította és munkájának irányát megszabta, Ap- ponyi Albert gróf szerető gonddal kísérte a magyarság sorsát; kemény harcokban olyan magas színvonalról védelmezte azt, hogy, a hatalmak vezető államférfiai maguk sem tartották megfelelőnek azt a magatartást, mellyel a szomszédos kormányok minden közeledéstől elvileg elzárkóztak. Ugyanő azonban ugyanilyen szeretettel állott a nemzetiségek jogai mellé, mert ő volt az, aki meghallgatásukat követelte és az elszakított nemzetiségekkel rokon kormányok azok, melyek saját rokonaik megkérdezését ellenezték, tőlük az önrendelkezési jog nyilvánítását nyíltan megtagadták.A valóságos különbség a két felfogás között az volt, hogy Apponyi a magyarsággal együtt az egész magyar nemzet érdekeit egyformán képviselte.Az ő intése nyomán foglalkozott az elnök
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lete alati; működő társaság a magyar kisebbségek kérdésén kívül a nemzetiségi kérdéssel is.Ez nem is lehetett másként, mert a Duna- medence népei egymással elkeveredve éltek és valamennyi nép sorsával kellett törődnie annak, aki a Dunamedence kérdéseivel foglalkozott. így indult meg az a munkálat, melyet a kisebbségi kérdés, jog stb. részletkérdéseinek művelői vittek tovább könyvekben és folyóiratokban, tanszékekről és intézetekben. A Magyar Külügyi Tár
saság megelégedett azzal, hogy ezekét a tanulmányokat elindította.Nem hangoztatta ugyan, hogy munkájának célját a revízió, képezte, mert gondosan kerülte az agitációt; a békeszerződés módosítására vonatkozó törekvése azonban a revízió szolgálatában állott, mert azoknak sikere a trianoni szerződés megváltoztatását célozta és jelentette: az elszakított magyarság kivonását az idegen uralom alól, az elszakított nemzetiségek visszatérését, annak a békés együttműködésnek a folytatása végett, amelynek meghiúsításával együtt megállott az élet és a fejlődés a Dunameden- cében.Hogy ehhez a munkához ui erőket nyerjen, munkába vette a külügyi szakismeretek terjesztését a társadalom széles rétegeiben,tekintet nélkül nemre, korra, állásra tette azt, hogy minél jobban életre keltse a külügyi érzéket, amely Mohács óta elhalt.Ez is egyike volt a revíziónak: a magyar mentalitás revíziója, megalapozása, szélesebb alapokra helyezése, szakismeretekkel való ellátása.Hogy a trianoni békeszerződés aláírásának pillanatától kezdve megindult a revízió munkája, azt nemcsak az elmondottak bizonyítják, hanem az is, hogy a Magyar Külügyi Társaság elnöke, Apponyi Albert gróf volt elnöke a magyar békedelegációnak és ez utóbbi tisztétől azzal vált meg,
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hogy a történtek után fel kell készülni a békeszerződés módosítására.Hogy ez a módosítás mikor és hogyan következik be, az másodrendű kérdés volt. Az volt a fontos, hogy a közeli vagy távoli időpont szellemileg felkészülve találja Magyarországot.Ez az időpont Mohács után olyan hosszú idő után következett el, hogy másfélszázad alatt sok érték elpusztult és sok remény elhalványult. Mohács nemzedékénél Trianon nemzedéke jóval szerencsésebb volt, mert megérte azt, hogy az újból megcsonkult Magyarország elindult az országépítés útján.Ez az út a magyar állam és a magyar nemzet útja; visszatekintve azon, a múlt ködébe vesző fájdalom tűnik el szemeink mögött, előretekintve a megmaradás^ az élet problémái állnak.E tanulmányt, szerény megfestését annak a nagy európai küzdelemnek, melynek Magyarország is része volt, azon férfiak emlékének ajánlottuk, akik az 1920-i magyar békedelegáció munkáját vezették és irányították.Ok rakták le alapjait annak a politikai magatartásnak, melyet a magyar nemzet a magyar kérdésben elfoglalt.Munkájuk egyformán értékes volt, haláluk egyformán tragikus.A Magyar Külügyi Társaságban mindhárman előkelő szerepet vittek és az szeretettel őrzi emléküket, amely a magyar történelem legszebb lapjain örökké ragyogni fog.XIV.
FÜGGELÉK.

1. Az első bécsi döntés 1938. november 2. — »A magyar királyi kormánynak és a csehszlovák kormánynak a német és a királyi olasz kormányhoz intézett fellebbezése alapján, hogy a Magyarországnak átengedendő területeknek a
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két állam között függőben lévő kérdések döntőbírói ítélettel rendezzék, továbbá az ezt követően az érdekelt kormányok között 1938. október 30- án váltott jegyzékek alapján Ribbentropp Joachim úr német birodalmi külügyminiszter és Ő Felsége, az olasz király és császár külügyminisztere. Gróf Galeazzo Ciano ma Bécsben összejöttek és kormányaik nevében Kánya Kálmán úr magyar királyi külügyminiszterrel és dr. Chvalkovszky Ferenc úr csehszlovák külügyminiszterrel folytatott újólagos megbeszélés után a következő döntőbírói Ítéletet hozták:1. )' A Cseh-Szlovákia részéről Magyarországnak átengedendő területeket a csatolt térképen megjelölték. A határok helyszíni megvonását magyar-csehszlovák bizottságra bízzák.2. )' A Cseh-Szlovákia által átengedendő .területek kiürítése és Magyarország részéről való megszállása 1938. november 5-én kezdődik és azt 1938. november 10-ig végre kell hajtani. A kiürítés és megszállás egyes szakaszait, úgyszintén annak egyes módozatait magyar- csehszlovák bizottságnak kell haladéktalanul megállapítania.3. ) A cseh-szlovák kormány gondoskodni fog arról, hogy az átengedendő területek a kiürítéskor megmaradjanak rendes állapotukban.4. )’ A területátengedésből adódó részletkérdéseket, különösen az állampolgárság és opciós kérdéseket a magyar- cseh-szlovák bizottságnak kell rendezni.5. ) Hasonlóképen magyat-cseh-szlovák bizottságnak kell megállapodni « Cseh-Szlovákia területén megmaradó magyar nemzetiségű egyének védelmére vonatkozó közelebbi rendelkezésekben. Ez a bizottság fog különösen arról gondoskodni, hogy a pozsonyi magyar népcsoport ugyanolyan helyzetbe jusson, mint a többi ottani népcsoport.6. ) Amennyiben a területek Magyarországnak való átengedéséből a Cseh-Szlovákiának meg-
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maradó terület számára gazdasági vagy forgalomtechnikai természetű hátrányok és "nehézségek jelentkeznének, a magyar királyi kormány megtesz minden tőle telhetőt, hogy az ilyen hátrányokat és nehézségeket a cseh-szlovák kormánnyal egyetértésben kiküszöbölje.7.) Amennyiben ennek a döntőbírói ítéletnek keresztülvitele során nehézségek vagy kétségek támadnának, a magyar királyi kormány és a cseh-szlovák kormány ezek ügyében közvetlen egyezik meg. Ha ilymódon valamilyen kérdésben nem tudnának megállapodni, ezt a kérdést végleges eldöntés céljából a német és olasz királyi kormány elé terjesztik.iBécs, 1938. november 2.Joachim Ribbentropp Galeazzo Ciano«(Külügyi Szemle XVI. 1939. 79. 1.)
2.) Bécs, 1938. november 2. Az uj határok 

megvonása Cseh-Szlovákia és Magyarország kö
zött. — Az újonnan megállapított magyar határvonal leírása változatosan a következő :A határ a Csallóköz nyugati végén lévő és ezentúl magyar Somorja községtől a Dunán indul ki. Félivben észak felé kanyarodik, úgy hogy a Csallóköz öt legnyugatibb községe Szlovákiáé marad. A Kis-Dunától északra Cseklész — a pozsony-érsekujvári vasútvonalon — Magyarországé. Az új határ ezután a galánta-pozsonyi fővonaltól északra halad el, úgy hogy Szene magyar területre esik. A határ ezután a ápozsony-érsekújvàri vonal fölött marad mintegy ardoskeddig, ahonnan északra kanyarodik és az Aranyosmaróttól délre levő Verebély fölött és Szelepcsény alatt metszi a vasútvonalat. Innen nagyjából egyenletesen kelet' felé tart. Lévától északra halad el, megközelítőleg keleti irányban a nógrádmegyei Kékkőig. Kékkő alatt kanyarodik el, úgy, hogy Kékkő Szlovákiáé. Innen északkeletre kanyarodik, Losonc fölé. Losonctól
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“északra ismét keleti irányban Rimaszombat fölött halad, azután észak felé kanyarodik, úgy, hogy Jolsva magyar terület. Most ismét kelét felé tart a határ és Rozsnyótól északra a német nyelvterület határáig keleti irányban vonul el, Szomolnoktól délre, amelyek Szlovákiában maradnak.Mecenzéf alatt ívben Kassa fölé kanyarodik a határ és azt megkerülve keresztezi a Hernádot, majd az Ósva völgyét. Az eperjes-tokaji hegyláncban fekvő és Szlovákiának megmaradó Nagysza- lánctól délre kanyarodik, s most már eléggéegye- nesén keleti irányban, úgy, hogy az ungvár-nagy- kaposi vasútvonal Magyarországé, szintúgy Ungvár városa is.Ungvárt megkerülve, a határ nagyjából délkelet felé tart. Munkácsot északon és északkeleten körülkerüli, úgy, hogy Munkács Magyarországé. Munkácstól keletre kanyargó vonalban bocsátkozik le Ugocsa megyébe a határ. Nagyszőlőstől nyugatra halad 'el, körülbelül Feketeerdőig, amely Magyarországé, azután egyenes vonalban metszve a királyháza-halmi vasútvonalat, a román határnál véget ér.Mint a közlemény utolsó szakasza mondja, az új határrendezés az egész zárt magyar települési területet megint Magyarországhoz juttatja vissza. Ott, ahol a viszonyok pontos népi határmegállapítást nem tettek lehetővé, gondosan mérlegelték mind a két fél érdekeit.A határvonal végleges megállapításánál kisebb jelentőségű kiigazításokról még sző lehet, úgy, hogy egészen pontos, végleges határvonalat még egyelőre nem lehet megjelölni.A döntőbírósági ítélethez Németország, Olaszország, Magyarország és Csehszlovákia külügyminiszterei által aláírt jegyzőkönyvet szövegeztek meg, amely hangsúlyozza, hogy báró Ribbentrop német birodalmi külügyminiszter és gróf Ciano olasz külügyminiszter Bécsben összeültek, hogy kormányaik nevében meghozzák a magyar
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és csehszlovák kormány által kért döntőbírósági ítéletüket a Magyarországnak átengedendő területek kérdésében. Evégett Kánya Kálmán magyar külügyminisztert és dr. Chwalkovszky csehszlovák külügyminisztert meghívták Bécsbe,, hogy, nekik alkalmat adjanak kormányaik álláspontjának ismételt kifejtésére. Ez a négy miniszter közti megbeszélésen történt. Beható tánácskozá- sok után a német és az olasz külügyminiszter ezután elhatározta a döntőbírói ítéletet. Ezt a térképpel együtt átadták a magyar és cseh-szlö- vák külügyminiszternek. A két külügyminiszter kormányuk nevében ismét megerősítette azt az 1938. október 30-án tett nyilatkozatukat, hogy a döntőbírói ítéletet, mint végleges rendezést, elfogadják és hogy kötelezik magukat annak fenntartás nélkül is haladéktalan végrehajtására.« :Külügyi Szemle, XVI. 1939. 79—80. 1.
3. Bécs, 1940. augusztus 30. A második bé

csi döntés.A Komán Királyi és a Magyar Királyi Kormány azzal a felkéréssel fordultak a Birodalmi Kormányhoz, hogy a Magyarország részére átengedendő területnek Románia és Magyarország közötti függőben levő kérdését döntőbírói határozattal rendezzék. Ennek a felkérésnek, valamint a Román Királyi és a Magyar Királyi Kormány által a felkéréssel kapcsolatban tett annak a kijelentésnek az alapján, hogy ily döntőbírói határozatot minden további nélkül magukra kötelezőnek ismernek el, Ribbentrop Joachim német birodalmi külügyminiszter és gróf Ciano Galeazzo, ö Felsége Olaszország és Albánia királyának, Etiópia császárának külügyminisztere, Manoilescu Mihály román királyi külügyminiszterrel és gróf Csáky István magyar királyi külügyminiszterrel folytatott ismételt megbeszélés után a mai napon Bécsben a következő döntőbírói határozatot hozták:
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1. Románia és Magyarország között végleges határként az idemellékelt térképbe berajzolt határ állapíttatik meg. A határnak a helyszínen való pontosabb kijelölése román-magyar bizottság feladata lesz.2. Az ekként Magyarországnak jutó, eddig román területet a román csapatok 14 napi határidő alatt ki fogják üríteni és rendes állapotukban Magyarországnak át fogják adni. A kiürítés és megszállás egyes szakaszait, valamint egyéb módozatait a román-magyar bizottság azonnal megállapítja. A Román Királyi és Magyar Királyi Kormány gondoskodni tartozik arról, hogy a kiürítés és megszállás teljes nyugalomban és rendben történjék.3. Mindazok a román állampolgárok, akik a mai napon a Románia által átengedendő területen állandó lakóhellyel bírnak, a magyar állampolgárságot minden további nélkül megszerzik. Jogukban áll hat hónapi határidőn belül a román állampolgárság javára optálni. Azok a személyek, akik ezzel az optálási joggal élnek, a magyar állam területét további 1 évi határidőn belül elhagyni tartoznak és Románia be fogja őket fogadni. Ingó vagyonukat szabadon magukkal vihetik. Ingatlan vagyonukat elköltözésükig értékesíthetik és a befolyt ellenértéket szintén szabadon magukkal vihetik. Ha az értékesítés nem lehetséges, Magyarország tartozik Őket kártalanítani. Magyarország az optálók elköltözésével kapcsolatos összes kérdéseket nagylelkűen és előzékenyen fogja kezelni.4. Azoknak a magyar nemzetiségű román állampolgároknak, akik az 1920-ban Magyarország által Romániának átengedett és most Romániánál megmaradó területen bírnak állandó lakóhellyel, jogukban áll hat hónapi határidőn belül a magyar állampolgárság javára optálni. Azokra a személyekre, akik ezzel az optálási
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joggal élnek, a megelőző 3. pontban lefektetett elvek alkalmazandók.5. A Magyar Királyi Kormány ünnepélyesen kötelezettséget vállal aziránt, hogy azokat a személyeket, akik a jelen döntőbírói határozatnak alapján a magyar állampolgárságot megszerzik, de román nemzetiségűek, az egyéb magyar állampolgárokkal minden tekintetben egyezőknek veszi. A Román Királyi Kormány ünnepélyesen ennek megfelelő kötelezettséget vállal az állam területén maradó magyar nemzetiségű román állampolgárok tekintetében.6. Az állami fennhatóság változásából adódó egyéb kérdések rendezése a Román Királyi és a Magyar Királyi Kormány között közvetlen tárgyalások útján fog történni.7. Amennyiben a jelen döntőbírói határozat végrehajtása során nehézségek vagy kételyek merülnének fel a Román Királyi és Magyar Királyi Kormány között, azok tekintetében közvetlenül fognak megállapodni. Amennyiben valamely kérdésben nem tudnának megegyezni, úgy a kérdés végérvényes döntés végett a Birodalmi Kormány és az Olasz Királyi Kormány, elé terjesztik.Bécs, 1940. augusztus 30-án.Ribbentrop Joachim Ciano. «(Külügyi Szemle, XVII. 1940. 539—540. 1.)4. Bécs, 194-0. augustius 30. A magyar-ro
mán határvonal megvonása.»A határ Kötegyánnál kezdődik, Szalonta alatt megy északkelet felé, Váradlestől kissé keletre Hájó alatt, Telegd alatt vonul, innen kelet felé megy Zen telke és Nagykalota között. Innen tovább keletre Gyalu alatt, Kolozsvár alatt, Kolozs alatt, majd északkelet felé fordul, Szentgotthárd alatt kanyarodik ismét keletre. Közvetlenül Kecsed alatt vonul, Köbölkút felett egyenesen délre kanyarodik, Mezőbándot — amely vissza-

159



jön — megkerüli. Innen ismét délkeletre kanyarodik, Maroskeresztúr alatt, Nyárádfő alatt, Ba- lavásár és Egrestó között megy a határ Nagy- kend alatt. Innen egyenesen északra, Székely- keresztúr alá megy közvetlenül, ugyancsak közvetlenül Kányád alá, Dálya, Darás, Sombor és Felsőrákos alatt éléri az Olt folyót. A folyó mentén dél felé fordulva, Bölön alatt fordul ismét délkeletre. Előpatak, Uzon, Nagypatak, Zágon alatt egyenesen keleti irányban, fut rá a történelmi határra. Innen északra fordulva, a mai magyar-orosz határ sarkáig, a régi történelmi határ lesz ismét az újonnan mégállapított határ.« Külügyi Szemle, XVII. 1940. 540. 1.
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