
A V Ö R Ö S E M I G R Á C I Ó . 

AKONFÖDERÁCIÓNAK földrajzi helyzeténél fogva legfontosabb 
tagja, Magyarország azonban elszántan visszautasította 
mindenkor, hogy feladja állami önállóságát és cseh pórázon 

vezettesse magát. Nélküle pedig a kisentente nem alakulhat szorosabb 
egységbe, mert földrajzilag széttagolt marad. Benesnek ezen fontos, 
de a megvalósulás stádiumába sehogyan sem jutó tervének kiviteléhez 
ígért Jászi feltétlen hozzájárulást, ha mégegyszer az emigráció kezébe 
kerül odahaza a kormányrúd. 

Ime, így lesz Magyarország Középeurópának archimedesi pontja 
s így nyer az emigráció súlyt és jelentőséget a kisentente külpolitikai 
terveiben. Minthogy a dunai konföderáció csak Magyarországgal való-
sítható meg, a csatlakozást pedig csak az emigráció ígéri, világosan áll 
az utódállamok előtt a követendő út : saját érdekükben mindenáron 
hatalomra juttatni otthon a «demokratikus» emigrációt. 

A kisentente és az emigráció egymásra találásának módjára szer-
fölött jellemző a kölcsönös csábítgatásnak és útszéli felkínálkozásnak 
az a tipikus példája, amelyet a legilletékesebb tényező, a Bécsi Magyar 
Ujság 1920 szept. 3-iki vezércikkében olvashatunk : Benes a jelenlegi 
magyar kormányt «mindnyájunk veszedelmének» nevezte. «Ő csak a kis-
entente három államára gondolt, de mi negyedik, még pedig legszerencsét-
lenebb társként odaállítjuk magát Magyarországot is. Lehetetlen, hogy 
amikor rámutat a veszedelemre, ne látná mindazokat az erőket, amelye-
ket sorompóba lehet ez ellen állítani. Beszédéből egy kis következtetéssel 
ezt is megállapíthatjuk és hogy ő maga világosan rá nem mutat a kis-
entente magyarerőkben rejtőző szövetségesére, azt csak a hagyományos 
diplomáciai tapintatban kell keresnünk. Azt mondja Benes, hogy a 
mai magyar uralom veszedelem mindnyájunkra, de azt is mondja, hogy 
keresni kell az utat, amelyen a jövendőben Magyarországgal barátságos 
viszonyba juthatnának. Hogyan lehetséges ez? Ugyebár, ezzel az 
uralommal nem? Tehát elsősorban ezt az uralmat kell megdönteni. Ez 
érdeke a kisentente-nak és érdeke mindazoknak a magyar tényezőknek, 
mindazoknak a magyar politikai, társadalmi és gazdasági elemeknek, 
amelyeket ez a mai magyar uralom vagy elnyom, pusztít, gyötör vagy 
kiüldözött az országból. Akik otthon szenvednek, azok képtelenek a 
küzdelemre, a negyedik szövetségest tehát csak a magyar emigráció-
ban láthatjuk». 
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Így találkoznak a közös érdekek, így lesz az emigráció negyedik a 
kisentente-ban s így mélyül el közöttük a viszony, noha mélyreható 
különbségek is vannak. 

Egyik utódállam sem demokratikus a Jászi-posztulátum értelmé-
ben, sőt kettő királyság is, de ez nem zavarja Jászit. Ő fellebbezhetet-
lenül kimondja, hogy Románia és Jugoszlávia demokratikus országok, 
ugyanakkor, amikor az érdekelt munkások lapja szerint «Romániában 
a munkásság pártjait, szakszervezeteit feloszlatták, vezetőit börtönbe 
csukták, sajtóját eltiltották, amikor Jugoszláviában megalkották a 
kivételes törvényt a kommunisták ellen, a paragrafusokba szedett vér-
bosszú, a legféktelenebb katonai diktatúra törvényét, amikor kimondták, 
hogy egész falvakat szabad lerombolni, lakosságukat elűzni, ha a kommu-
nizmus gyanujával terheltek, ugyanakkor, amikor tízezrével tartóz-
tattak le munkásokat, amikor bezárták a szakszervezeteket, megvon-
ták a sztrájkjogot, kiirtották a munkássajtót». A kisentente állam-
férfiaknak is vannak kifogásaik Jásziék radikalizmusa ellen, miként 
Pribicsevics Szvetozár szerb kultuszminiszter is kénytelen volt bevallani 
egy nyilatkozatában, hogy «az emigráció olyan politikusai, akikkel 
különben a jugoszláv demokrácia leginkább rokonszenvez, mint pl. 
Károlyi és Jászi, érzése szerint túlságosan balra tolódtak el». (Bécsi 
Magyar Ujság, 1921 ápr. 7.) 

Ez a világnézeti különbség azonban korántsem akadály az emi-
gráció és a kisentente szoros együttműködésének útjában, hiszen mind-
kettő előtt van egy még közvetlenebb fe ladat : a magyar kormány 
eltávolítása és az emigráció visszahelyezése a hatalomba. 

Az érzelmi együttműködést kölcsönös nyilatkozatokkal éppen 
úgy bizonyították, mint tettekkel is valóra akarták váltani ígéreteiket. 
Benes ismételten ajánlotta a magyar nép figyelmébe — «anélkül, hogy 
ezzel be akarna avatkozni Magyarország belügyeibe», mint szemfor-
gatóan hozzá tette 1 —, hogy a köztársasági államformát válassza, azaz 
szakítson vezetőivel. í gy pl. 1921 jan. 28-án, amikor «a magyar köz-
társaságnak békét és barátságot ajánl, ígérve, hogy ha Magyarország 
a köztársasági megoldás mellett dönt, mindjárt aktuálissá válik a köze-
ledés». Vagy egyik szenátusi beszédében (1921 ápril. 1.), amelyben a 
magyarországi demokrácia kérdésének elintézését sürgette. Hogy pedig 
demokráciát és köztársaságot emlegetve kikre gondol, az következő 
nyilatkozataiból félreérthetetlenül kiderül: «Mi a magyar demokrácia 
és magyar emigráció ügyét nagy rokonszenvvel kísérjük. Az emigráció 
vezetői erkölcsi támogatásunkról bizonyára már meggyőződtek. Az emi-
gráció feladata : menjen haza, mert nem elég kívülről előkészíteni az 
új k o r s z a k o t . . . Az emigrációnak nagyobb aktivitást kell kifejtenie és 
ebből a célból haza is kell mennie. Jól tudom, hogy a vezető emigránsok 
ma még nem térhetnek haza, de ez már nem tarthat soká. Jól ismerem 
és nagyra becsülöm Károlyi, Jászi, Garami és Linder egyéniségét és 
ezek a vezetők erkölcsi biztosítékát nyujtják annak, hogy hazatérésük 
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után is a pacifikus és a demokratikus megértés politikáját fogják foly-
tatni.» (1922 jún. 11.) 

Nem maradt el főnöke mögött Osusky párisi cseh követ sem, aki 
a Bécsi Magyar Ujság tudósítója előtt jelentette ki (1922 jún. 24.) : 
«Meg kell hogy tudják Magyarországon is, mi az egész világ véleménye 
a mai magyar rendszerről és hogy nem azok a hazaárulók, akik egy 
középkori rend ellen küzdenek, hanem azok, akik az ország érdekeit 
lábbal taposva, kis csoportok uralmáért és hatalmi tébolyáért hazájuk 
sírját ássák. Az egész művelt világ demokráciája a magyar emigráció 
mögött áll. Ismerem és a legnagyobb mértékben becsülöm Jászi Oszkár 
működését. Más lehetőség hiányában ma csak azt kívánhatom, hogy 
teljes sikert arassanak, ez a siker nyeresége lenne egész Európa demo-
kráciájának és békéjének». 

A másik félnek, az emigrációnak viszonválaszaiból, végelátha-
tatlan sort lehetne összeszednünk. De nem fárasztjuk velük az olvasó 
figyelmét, csak egyetlen mondatot iktatunk ide Jászi egyik, «Emigrációs 
politikánk győzelme» című cikkéből : «A magyar demokráciának kül-
politikájában elsősorban a kisentente-barát orientációt kell követni, 
minthogy egyesegyedül a kisentente tekinthető olyan külpolitikai erő-
tényezőnek, melynek érdeke a mai Horthy-féle detachement-abszolu-
tizmus eltávolítása és egy demokrata magyar kormányzás visszaállí-
tása». (Bécsi Magyar Ujság, 1921 nov. 10.) 

3. Összefogni minden erővel! 

Visszaszerezni az uralmat kisentente segítséggel, ez lesz az a pro-
gramm, amelyet alkotói és hívei egyaránt, október programmjának 
neveznek. Október a jelszó, amely eltölti az emigráció szerkesztőségi 
szobáit és politikai boszorkánykonyháit. A megtévesztésre szánt sallan-
gok lefejtése után ez a lényege annak az oktobrizmusnak, amely cikkeik 
szerint, félelmetes erővel dübörög, közeledik, hogy végleg átvegye 
uralmát a lelkek felett. Erről hirdetik, hogy nem lehet előle kitérni, 
mert kikerülhetetlen feljődés követelménye, mert «a dolgok logikájából 
következik, nem pedig rajongó vagy megkótyagosodott elmék logi-
kájából». Ezt a programmot szánják «igazi és pontos iránytűnek», 
amely a magyar népet majd vezetni fogja, ha üt a cselekvés órája. Ennek 
a programmnak a megvalósításán buzgólkodnak vállvetett erővel füg-
getlen szocialisták és polgári radikálisok s rövidesen hozzájuk csatla-
koznak — miután érzékenyebb fülükkel ők is tisztán hallani vélték 
«az alapvető átalakulás erőinek közeledő dübörgését» — a jobboldali 
szocialisták is. 

Jásziék eleinte reménykedtek, hogy a programm kiviteléhez meg-
tudják nyerni a kommunistákat is. Ők, a «polgári demokraták», nem 
láttak a maguk részéről akadályt demokráciájuk megvalósításán, kom-
munista segítséggel dolgozni. Szinte hihetetlennek látszik ez, de így van. 
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A legszorosabb együttműködésre gondoltak, amint az kitűnik az 1920 
őszén folyt tárgyalásokból. 

Ezeknek a tárgyalásoknak az volt a céljuk, hogy az emigrációt 
egységesítsék és egy ellenkormányt alakítsanak, amely azután fel-
vehetné a diplomáciai érintkezést hivatalosan is a kisantanttal. 

Az egység hiányát addig, amíg az orosz offenzíva reménye éltette 
az emigránsokat, nem érezték, mert a külső, látható megegyezés és köz-
pont helye meg volt a sokkal erősebb érzelmi együttműködés és közös 
célra törés ; ez a remény minden írásbeli vagy szóbeli megállapodás 
nélkül együtt tartotta őket. Az orosz offenzíva kudarcával a kisentente-
orientációra való berendezkedés első napjaiban, hirtelen előtűntek a 
szakadékok. Mindenki érzi azonban, hogy ez gyengeséget jelent és ezért 
a baj megelőzésére szorosabb kapcsolatot keres, egy látható központot 
akar szervezni. 

A legnagyobb akadályt a Moszkvától függő kommunisták jelen-
tették. Ezeket az emigráció napilapja, a Bécsi Magyar Ujság, azzal az 
érveléssel akarta megnyerni, hogy a közös cél érdekében ne törődjenek 
taktikai kérdésekkel, mert most igazán nem szabad azt nézni, hogy 
demokrácia vagy diktatúra boldogítja-e a proletariátust, nem szabad 
azt kutatni, lehetséges-e a polgári pártokkal együtt dolgozni a munkás-
ság pártjának». (1920 aug. 27.) Néhány nap mulva, szeptember 3-án, 
pedig ugyanez a lap következő részletes fejtegetésével igyekezett meg-
győzni őket az együttműködés szükségessége felől. 

«Az emigráció csak úgy segíthet a magyarországi belső bajokon, 
ha külpolitikai tényezőként léphet föl és léphet diplomáciai érintkezésbe 
azokkal a külső államokkal, amelyekkel közös érdeke a mai magyar 
uralom megdöntése. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha az emigráció 
megszervezkedik, ha egységes meghatalmazottja tud lenni a politikai 
menekülteknek s ezzel hivatott képviselője az otthon elnyomott társa-
dalmi osztályoknak is. Ha a levert magyar forradalom, az elfojtott 
magyar demokrácia ilyen képviseletet teremt magának, ezzel megnyitja 
az utat azokhoz a politikai s ha kell, diplomáciai műveletekhez is, ame-
lyek a mai magyar uralom megdöntésére s az októberi forradalom jog-
folytonosságának helyreállítására szükségesek. Mihelyt van ilyen tényező, 
akkor nem feszélyezi az államokat a belső ügyekbe való be nem avatko-
zás szempontja, mert a nemzetközi viszonyokban — úgy a mult, mint 
a jelen példái mutatják — ellenkormányok is szerepelnek». 

«Meg kell alkotni a Magyar Nemzeti Tanácsot — vagy nevezzék 
bárhogyan —, meg kell alkotni azt a szervezetet, amely azoknak az 
államoknak segítségével, amelyeknek érdekük, hogy Magyarország 
demokratikus ország legyen, vívja ki ezt a demokratikus átalakulást. 
Nagyon jól tudjuk, hogy óriási nehézségekkel találkozunk. De ezek 
nem legyőzhetetlenek. Meg kell végre mondanunk őszintén, hogy a leg-
nagyobb akadályt a magyarországi kommunisták pártjában, a párt 
emigrációs csapatában látjuk. A magyar emigráció szabad mozgását, 
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politikai működését Szlovenszkóban és Jugoszláviában az teszi lehetet-
lenné, hogy ez országok kormányai és polgári rétegei joggal tartanak 
attól, hogy a magyar emigráció politikai megtűrése vagy elősegítése 
területükön, bolsevik agitációra nyujt teret. Bármennyire hívei vagyunk 
is a politikai propaganda- és vélemény-szabadságnak, meg tudjuk 
érteni, hogy Szlovenszkó, amelynek szocialista-polgári, és Jugoszlávia, 
amelynek radikális-demokrata koaliciós kormánya van, a magyar 
emigráció kedvéért nem teszi ki mai állami és társadalmi rendjét a föl-
forgatás veszedelmének. Nyugodtan írjuk ezt le, mert amint elbírjuk 
a hazaárulást, úgy elviseljük a reakciós fölfogás vádját is». 

«A tény az, hogy másként nem lehet az emigrációnak reális, a 
Horthy-uralmat megdöntő emigrációs politikát csinálni, csak úgy, ha 
csak emigrációs politikát csinál, és az emigráció egyik pártja sem gondol 
saját pártcéljainak szolgálatára. Aki ezt nem látja be, az lehet kitűnő 
világforradalmár, de nem józan katonája a magyar proletárság fölszaba-
dító harcának. Igenis, mi türelmetlenek vagyunk, mi nem akarunk a 
világforradalomra várni, még ha jobb feketét adnának is a bécsi kávé-
házakban — hiszen Lenin is azt mondja, hogy tíz-húsz év nem nagy 
idő a világforradalomban . . ., de nagy idő a börtönben, az akasztófák 
tövében, a fogolytáborban, a nyomorúságban, az üldözésekben, sőt még 
az emigrációban is. Nekünk a legsürgősebb, hogy mindnyájunk közös 
veszedelmét, a Horthy-uralmat eltakarítsuk Magyarország véráztatta 
földjéről. Nekünk sokkal sürgősebb, mint a kisentente-nak, amely szövet-
kezett ellene. Hogy a harcot erősítsük, a győzelmet siettessük, nekünk 
kell hozzájuk alkalmazkodnunk s nem szabad őket magunk iránt bizal-
matlanokká tennünk, nem szabad új veszedelemmel riasztani őket, 
amikor velük együtt akarunk a régi, közös veszedelem ellen hadba 
szállani. És mindenekelőtt föl kell vonulnunk erre a harcra. Egységesen 
oda kell állnunk, hogy itt vagyunk». 

«Akiknek az a jelszavuk, hogy : «Világ proletárjai egyesüljetek !» — 
azok ne tudnák a magyar emigráció proletárjait egyesíteni? Aki a világ-
forradalmat akarja, annak nem szabad tűrnie a reakciót. És nemcsak 
tűri, hanem egyenesen szolgálja és élteti a reakciót az, aki a reakció 
ellen való küzdelmet bármily ürüggyel bénítja vagy meghiusítja». 

Lovászynak és Garbainak az egységes frontról szóló cikkeinek 
megjelenése után, ez utóbbi indított erőteljes akciót a Világosság-
körben, ezt az elnöklete alatt álló csoportot óhajtván az egész mozgalom 
középpontjává tenni. Jelszava: «Félre mindennel, ami bennünket szét-
választ !» Fejtegetése szerint az emigráció eddig is nagyobb sikereket 
érhetett volna el, ha egységes lett volna, most azonban már egyenesen 
a világesemények teszik aktuálissá az összefogást. A főcél ugyanis a 
«fehér-terror» intézményeinek megsemmisítése s éppen e cél érdekében 
kell mindenkinek, a kommunistáknak is összetartaniok, egymást köl-
csönösen támogatniok. Mivel csak olyan, nemzetközileg is lehetséges 
politika hozhat eredményt, amely Magyarországnak a körülvevő álla-
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mokkal való békés, barátságos kapcsolatát megerősíit, Magyarország 
új világpolitikai helyzetének megfelelően, csak mint köztársaság élhet 
s benne csak a szélső demokrácia elvein alapuló politika érvényesülhet. 
(Világosság, 1920 okt. 13.) 

Ez a rábeszélés éppen olyan kevéssé győzte meg a kommunistákat, 
mint az az ígéret, hogy a köztársasági Magyarország demokratikus 
politikájának keretében szabadon fejlődhet az új erőre kapott szocia-
lista öntudat, amely a forradalmak megszerzett tanulságait haszno-
sítva, hozzá jut a fejlődésnek őt megillető lehetőségeihez. A megbeszélé-
sen tehát csak a független szocialisták és a polgári radikálisok, a Jászi-
Károlyi frakció közötti teljes megegyezés dokumentálódott. Garami 
néhány párthívével egyelőre távol maradt, abban a reményben, hogy 
a szociáldemokraták segítségével a magyar kormányban még helyet 
nyerhet, a kommunisták pedig megtagadták aktív részvételüket, csupán 
arra tőnek ígéretet, hogy passzíve támogatják az akciót, a «Horthy-
rezsim» megbuktatása érdekében. A kommunisták a felhívást azzal 
utasították vissza, hogy ők is felszabadításra törekszenek, de azt komoly-
nak és véglegesnek akarják, proletárdiktatúrával és forradalommal, 
nem pedig becsapással, polgári demokráciával, porhintéssel. 

Erre a visszautasításra egy hónap mulva, október végén, a Vilá-
gosság folyóiratban Kunfi maga is ellene fordult a szocialista-kommu-
nista együttműködés tervének. Cikkének az az alapgondolata, hogy 
nem is lehetséges egységes emigráció, mivel a szocializmus jelenlegi 
állása szerint, nincs egységes munkásmozgalom sem. Az emigrációnak 
pártokra és frakciókra tagolódása kicsiben tükre annak, ami a munkás-
mozgalomban világszerte végbemegy. «Vihar egy pohár vízben». Mint-
hogy pedig a kommunisták és szocialisták közt világszerte nincs egyet-
értés, a magyar emigráció sem lehet kivétel. Ezért a kommunisták 
ellen fordul és az emigráció számára «egyetlen lehetséges, a magyar 
fehér-terror megszüntetését reálisan és közvetlenül szolgáló politika» 
gyanánt az utód burzsoá államok érdekkörébe való bekapcsolódást 
ajánlja. Ezeknek az államoknak az érdeke ugyanis, «a lényegénél fogva 
harcias magyar ellenforradalom helyére olyan politikai rendszer meg-
teremtésében igen nagy hatalmukkal közreműködni, amely a mai 
magyar viszonyokkal adta lehetőségekkel is számolva, inkább innen 
marad, mint túlmegy az októberi forradalom céljain». Ezt a politikát 
kell az emigrációnak követnie, nem pedig az utódállamok magyar 
munkásságát kommunizmusra izgatni s ezzel azt tönkre tenni. Közép-
európa bolsevizálása úgyis lehetetlen. Az utódállamok munkásságát 
éppen Magyarország példájával kell visszatartani attól, hogy a bolseviki 
ügynökök szavára hallgasson; rá kell egyszerűen mutatni Magyar-
országra, hogy íme, minő állapotokba juttatta ott a munkásmozgalmat 
a kommunisták túlzása. (Világosság, 1920 okt. 27.) 

Kunfinak ez a cikke már jelezte az i rányt : a kommunisták kikap-
csolásával az utódállamok polgári kormányaival való megegyezést, a 
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legteljesebb egyetértésben a polgári emigránsokkal». Garbai azonban, 
talán presztízs okból is, továbbra is azon fáradozott, hogy a szocialisták 
és kommunisták között teljes együttműködést teremtsen. Rábeszélő 
érvül felsorakoztatta a különböző, III. Internacionáléhoz tartozó 
lapoknak, mint a newyorki «Előre», a nagyváradi «Erdélyi Népszava», 
a kassai «Munkás» és a szociáldemokrata «Robotnicke Noviny»-nak 
proletáregységet és megértést követelő cikkeit és ezek alapján egy titkos 
intézőbizottság delegálását javasoltatta, amelyben a proletáremigráció 
minden pártja és csoportja képviseletet nyerne. Ennek az intézőbizott-
ságnak a megalakulása jelentette volna az első lépést a keresett egység 
felé, amelynek teljes megvalósításához a bizottság korlátlan jogot 
nyert volna. 

Jásziék terve, az együttműködés megteremtése a kommunistákkal 
éppen olyan kevéssé sikerült tehát, mint ahogyan kudarcot vallott 
Garbai és társainak azon törekvése is, hogy ők legyenek a kisentente-
orientáció vezérei. A titkos bizottság létrejöttéről nincs tudomásunk. 
Az események sodra erősebb volt, semhogy ideig-óráig is lehetett volna 
baloldali szocialista központból kormányozni ezt az áradatot. Garbai, 
Kunfi és társai hitelüket eddigi viselkedésükkel, szovjet-szimpátiá-
jukkal túlságosan is lejáratták. Idő és alkalom elmúlott már arra, hogy 
a vezetőszerep az övék legyen. 

Így az új orientáció útját a külföld előtt kevésbbé kompromittált 
noha éppen oly baloldali polgári emigránsok mutatják meg. Ők adják 
meg az új programmot, amely belső, szuggesztív erejével érzelmileg 
ismét összefogja, egy akció szolgálatába állítja az emigrációt, amely 
«októberi programm» tehát azt a szerepet játssza, mint eddig a vörös 
offenzívába vetett reménykedés. Külső látszat-egység, szervezet helyett 
ily módon sokkal erősebb belső egység fejlődik ki. 

A kommunisták távolmaradásáért hamarosan kárpótolta a kis-
entente-orientáció híveit a mérsékeltebb szociáldemokrata és polgári 
emigránsoknak a küzdőtéren való megjelenése. 

A szociáldemokrata Garami Ernő — mint elmondottuk —, eddig 
is tevékeny részt vett a «külföld informálásának» nevezett agitációs 
munkában, de csak óvatosan, a háttérben maradva. Amint higgadtsága 
és tanultsága visszatartotta őt 1919 márciusában, hogy részt vegyen a 
proletárdiktatúrában, ugyanúgy őrizkedett attól is, hogy az orosz-
orientáció idején cselekvő szerepet vállaljon az emigrációban. Most 
azonban elérkezettnek látta az időt, hogy kilépjen a félhomályból ; a 
kisentente-tal való együttműködést már az ő érzéketlenül fontolgató 
értelme is elég biztos eszköznek találta az otthoni kormányzati rendszer 
megdöntésére. 1921 febr. 23-án Bécsben napilapot indít meg, szerkesztő-
társul maga mellé véve Károlyi kultuszminiszterét, a polgári Lovászy 
Mártont. Erre a magyar dzsentri-névre — Lovászy egyebet sohasem 
jelentett e megmagyarosított nevű idegen származásúak előtt — szük-
sége van mérsékeltnek hirdetett programmja némi igazolására. Garami 
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ugyanis, szemben a magát szocialistának valló Jászi Oszkárnak bolseviki 
színű Bécsi Magyar Ujság-jával, a magyar polgárság és munkásság 
összefogását hangoztatja és akcióját a Magyarországon, otthon élők 
támogatásának megszerzésével akarja sikerre juttatni. Azonban az ő 
programmja is nélkülözi az etikai alapot, az ő törekvéseit is csak egyéni 
érdekek sugallják. Ez már az első percben kiderült. 

Először úgy tervezték, hogy a lap «Magyar Jövő» címmel fog meg-
indulni és mérsékelt irányú lesz, hogy Magyarországba is bejuthasson. 
Az előzetes tapogatódzások során azonban az utódállamok kormányai 
tudtára adták a szerkesztőnek, hogy ilyen mérsékelt lapot ők nem 
engednek bevinni saját államaikba. Garami a dilemmát hamar elintézte : 
lemondott a hazai magyarsággal való együttműködhetés lehetőségéről 
is, lapjának címéből is kihagyta a «magyar» jelzőt, csakhogy az utód-
államok kormányaival ne kelljen megszakítania az összeköttetést. 
Nem az otthoni állapotok javítása tehát az ő célja sem, hanem az együtt-
működés a kisentente-tal, nem is az otthoni «dolgozó elemekért» lép a 
porondra, hanem az utódállamok érdekeinek kiszolgálásával és a magyar 
kormány megbuktatásával a hatalom visszaszerzésére tör. E végső cél 
tekintetében éppen úgy nincs különbség közte és Jászi közt, mint a 
célravezető eszközök kiválasztásában sem. A Jövő és a Bécsi Magyar 
Ujság azonos szellemű orgánumok voltak. 

Garamival egyidejüleg szegődik a kisentente-orientáció hívévé 
Hatvany Lajos báró, «az emigráció mecénása». Nagy vagyonából eddig 
is bőkezűen támogatta az emigránsokat, a « J ö v ő » megindulása pedig 
egyenesen az ő anyagi segítségével vált lehetővé. 

Az októberi forradalmárok és emigránsok kétségtelenül egyik 
érdekes alakja. Idegen eredetű, Magyarországon hamar meggazdago-
dottc saládból származik, amely vagyonosodásával egyenlő gyorsasággal 
emelkedett a társadalmi felemelkedés útján is. Hatvany nagyapja, 
Deutsch József nemességet, apja pedig 1908-ban báróságot kapott. 
Ő maga kénytelen volt elismerni, hogy mindent elnyert Magyarorszá-
gon, amire csak gondolhatott ; nem lehetett és nem is volt oka panaszra 
meg nem értés vagy igaztalan mellőzés miatt. 

Önvallomásában mondja : «A régi Magyarország megadott nekem 
mindent; jólétet, biztonságot, címet, rangot. Nyitva állt előttem egye-
tem és akadémia.» A magyar társadalom csak azt a legtermészetesebbet 
kívánta tőle mindezek fejében, hogy próbáljon ő, az idegen, hozzá-
simulni bőkezű vendéglátói gondolkozásához. Hatvany azonban nem 
igyekezett hálás lenni a vagyonért és kitüntetésekért, nem bírt érzésé-
ben magyarrá lenni, de nem is akart a magyarsághoz hozzáhasonulni. 
Gyűlölte a magyar társadalomnak századokon keresztül kialakult élet-
felfogását és világnézetét. Ezt akarta átalakítani, mivel úgylátta, hogy 
a magyar irodalom, a magyar kultúra, sőt a törvényhozás is az ú. n. 
történelmi osztályok szolgálatában áll. (Az Ember, 1924 jan. 6.) Azt 
kívánta hát, hogy a magyarság változtassa meg irodalmi ízlését, gon-
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dolkozásmódját, hagyja el, vetkőzze le sajátos jellegét és legyen olyan, 
amilyennek ő akarja látni. S mert ezekben az érzelmi dolgokban a 
konzervatív magyarság nem követte őt — a plutokrata mágnás elége-
detlen lett. 

A forradalmat jó alkalomnak tekinti, hogy míg mások a pénz és 
hatalom után nyujtják ki kezüket, ő vigyorogva a nemzet lelkét kapa-
rintsa körmei közé. Tevékeny részt vesz a forradalom kirobbantásában, 
a degeneráltnak azonban hirtelen elfogy ereje s nem tud mihez fogni, 
mikor az eszközök ölébe hullanak. Napok alatt kiéli magát az új, isme-
retlen szenvedélyek utáni beteges vágyódása s azután felülkerekedik 
benne régi cinizmusa. Az októberi forradalom után egy-két hét mulva 
már kritizálja a «nagy felszabadítást» egy füzetében, amelynek legtalá-
lóbban az «Én és a forradalom címet» adhatta volna. Egyik, azonos hitű 
emigráns író társa, érdekesen jellemezte forradalmi szereplését, amidőn 
azt mondotta, hogy az nem más, mint «a dilettáns zsidó érvényesülési 
nyugtalansága, azé, aki jelen akar lenni mindenütt, a gyáva és óvatos 
zsidó teljes elanjával, de aki megtorpan, fejét veszti és haját tépi a leg-
kisebb kavarodásnál». (Az Ember, 1921/31. szám.) 

Ugyanilyen maradt az emigrációban is. Gyáván meghúzódik, ha 
veszély fenyeget, de mindenütt ott van, ahol valami biztos eredménnyel 
kecsegtető történik. A politikai helyzetet most Magyarországra annyira 
kedvezőtlennek látja, a kisentente és az emigráció vállalkozását pedig 
oly erősnek, hogy ki mer lépni ő is a háttérből, 

4. Károlyi, a vezér. 

Az új orientációnak egy hangzatos névre van szüksége. Egy 
emberre, kinek hátamögött ismét lehet bármit csinálni, kinek korlá-
toltsága nem ismer határokat és aki, amíg kifelé a tömegek félrevezeté-
sére a vezér szerepét játssza, bábu a háttérben meghúzódok kezében. 
Ki volna erre alkalmasabb Károlyi Mihálynál, ki egyszer már oly pon-
tosan elvégezte feladatát? Akiről a nyugati közvélemény csak annyit 
tud, hogy gróf, előkelő családból származik, gazdag ember és a magyar 
népköztársaság elnöke volt. 

Eddig, a diktatúra kimondásakor félredobatván, észrevétlenül 
félrevonulva élt. Az egyedüli Göndör csalogatta magányából, biztat-
gatván, hogy őt, «az októberi forradalom hősét, a földosztó Károlyi 
Mihályt hívják, szólítgatják, várják haza sóvárgó szívvel» s hangosan 
kiáltva, hogy csak «Károlyi nevével lehet megmenteni Magyarországot 
és Károlyi Mihály lobogója alatt lehet nekünk, bujdosóknak, hontala-
noknak haza menni». Göndörnek ez az egyedül álló vállalkozása azon-
ban gúnykacajba fullad. 

A vörös-orientáció idején nem volt szüksége az emigrációnak 
Károlyira. Nem törődnek vele, nem foglalkoznak még annyit sem szemé-
lyével, amennyi tőlük hálaképen kijárhatott volna neki. Mindenkitől 

Napkelet 28 



434 

elhagyatva, szegényesen élt Csehországban, amelynek menedékjogát 
Benes külügyminiszter jóvoltából vehette igénybe. A cseh kormányzat 
vezetőivel élénk összeköttetésben állott. Saját kijelentése szerint, 
Massaryk köztársasági elnöknél háromszor jelent meg kihallgatáson 
és egynéhányszor látogatást tett Benesnél és Tusar miniszterelnöknél 
is. Bár óvakodott beleavatkozni Csehország belügyeibe, tartózkodása 
dacára is megkönnyebbülést jelentett a cseh kormánynak, amikor a 
radikális emigránsok figyelme ismét feléje fordult és elszólították az 
új orientáció vezérévé. 

Károlyi személye ellen nem volt ugyan semmi kifogás, jó ütő-
kártyát is jelenthetett a magyar kormánnyal szemben, de környezeté-
ben állandóan túlzó forradalmi felfogást hangoztató emberek tartóz-
kodtak. Még Károlyi egyik legodaadóbb hívének, Göndörnek is el kellett 
ismernie, hogy az «emigráció általános nagy demokráciájában gyakran 
a környezetébe tolakodtak bizonyos nem kívánatos kommunista elemek 
is.» E veszedelmes környezet miatt örömmel látta a cseh kormány 
Károlyi távozását és látta e1 cseh útlevéllel. Károlyi azonban az emi-
gráció központjába, Bécsbe még sem mehetett, mert az ott 1920 őszén 
hivatalba lépő mérsékeltebb kormány megtagadta tőle a beutazási enge-
délyt. Ezért Jásziék tanácsára 1920 novemberében Olaszországba utazott, 
amelynek parlamentjében ekkor mintegy 150 szocialista képviselő ült. 

Itt kellett volna kivárnia akcióba lépésének időpontját, közben 
valami személyes presztízst szereznie s ezáltal közvetve az emigráció 
külpolitikai súlyát is növelnie, mialatt az emigrációs sajtó megkísérli 
megtépázott nimbuszát helyreállítani a tömegek előtt. A szokott módon 
terjesztik róla a híreket, hogy magyar és német nacionalisták merény-
leteket terveztek ellene s hogy ezért kellett Csehországot is elhagynia, 
ily módon igyekezvén mély részvétet kelteni fel iránta, «a népnek ártat-
lanul üldözött barátja» iránt, ki elveiért a gazdagságot szegénységgel 
cserélte fel. Ennek a rehabilitálási mesterkedésnek azonban maga Károlyi 
vágta egyszerre útját olaszországi szereplésével. Ez a szereplése az 
emigráció számára csúfos felsülést jelentett. Meggondolatlanságával, 
lehet mondani, egyszerre megsemmisítette azokat a reménykedéseket, 
amelyeket az emigráció az ő új politikai ténykedéséhez fűzött. 

Károlyi azon ürüggyel jött Olaszországba, hogy San Remo-ban 
beteg gyermekeit gyógyíttatja s természetszerűleg ígéretet tett, hogy 
minden politikai akciótól tartózkodik. Firenzében telepedett meg s itt 
élt családjával hónapokon keresztül. Ismerősei alig voltak Olaszország-
ban, csak egypár szélső szocialista politikus. Gyermekei mellé is nevelő-
nőül az egyik baloldali szocialistaképviselő nővérét szerződtette. Fel-
tűnően jelentékeny pénzösszegekkel rendelkezett, ami ellenkezett azzal 
a nyilatkozatával, hogy rossz anyagi helyzete miatt munkát és kenyeret 
igyekszik keresni. Az emigrációs sajtó híresztelése szerint a Károlyi 
házaspár a firenzei arisztokrata társaság középpontjában állott, a leg-
előkelőbb szalonok megnyitottak előttük; szűkebb környezetükbe néhány 
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orosz főúri család, egy-két olasz vezérkari tiszt s egy amerikai professzor 
tartozott ; Károlyi éjfélután 2—3-ig olvasgatott, nappal is könyvtárak-
ban búvárkodott, emlékiratain dolgozva. 

A magyar olvasóközönség félrevezetésére célzó, hangulatkeltő 
elbeszélésnek éppen az ellenkezője derült ki, amidőn 1921 márciusának 
elején Firenzében a kommunisták és fasiszták között utcai harcok 
törtek ki, amelyek lezajlása után a rendőrség a kommunistákkal való 
összeköttetés gyanuja miatt letartóztatta a Károlyi házaspárt. A rend-
őrségnek ugyanis tudomására jutott, hogy egy spartakuszt, aki a kommu-
nizmust propagálni jött Rómába, pénzének elfogyása után Károlyi 
barátai támogatásért a magyar grófhoz utasították. 

Ez az eset bizonyossá tette a rendőrség előtt, hogy Károlyinak 
szoros kapcsolatban kell lennie a bolsevikiekkel. És pedig nemcsak 
érzelmileg, hanem anyagilag is. A kommunista agitátor részére a pénzt 
ugyanis bizonyára nem sajátjából adta — ez ellentétben is állott sokat 
hangoztatott vagyontalanságával, — hanem csak az összekötő szerepét 
játszotta az olaszországi forradalmárok és a külföld között. Erre muta-
tott az is, hogy lakását egy kommunista ügyvéd villájában bérelte ki. 
De Károlyi szokott könnyelműségével és meggondolatlanságával, a 
társas összejöveteleken, teázás közben is elszólta magát. Igy egy alka-
lommal Türr Stefánia szalonjában konzervatív újságírók előtt kezdte 
forradalmi nézeteit fejtegetni. Kiderült az is, hogy Bolgár Elekkel, a 
tanácsköztársaság volt bécsi követével is érintkezett. 

Gyanú volt tehát elég, amidőn hatvan karabinieri szállotta meg 
a villát és a Károlyi házaspárt a rendőrségre vitte. A lefoglalt naplókból 
és iratokból a rendőrség annyira beigazoltnak találta gyanúját, hogy 
azonnal megvonta tőlük a tartózkodási engedélyt és haladék nélkül az 
északi határra szállíttatta őket. Ausztria azonban hallani sem akart 
arról, hogy beengedje területére Károlyit és feleségét. Végül mégis kény-
telen volt átvenni az olasz hatóságoktól és nehéz szívvel tűrni őket egy 
hónapig Villachban, míg Jászi Oszkár Belgrádban kieszközölte a jugo-
szláv kormánytól a beutazási engedélyt Dalmáciába. 

Az emigráció — más alkalmasabb zászló hiányában — nem ejtette 
el Károlyit. Lelankadt reményekkel nézte félrevonulását a dalmáciai 
Spalatóba, ahol Károlyi következetes maradt eddigi szerepléséhez. 
Miként még a világháború alatt is Svájcban olyan emberek voltak 
munkatársai, kik később az orosz bolsevikiek szolgálatába állottak, 
úgy most is, hajlamainak megfelelően, a kommunista pártba tartozó 
Tomičič ügyvéddel és Lazaroni-val jutott rövidesen szoros kapcsolatba, 
kik közül az utóbbi a kommunista mozgalom feje volt Dél-Dalmáciában. 
«Notórius a környezete és erősen gyanús elemekkel érintkezik» — ezt 
állapította meg róla firenzei tartózkodása alkalmával az «Agenzia 
Stefani» s úgylátszik, Jugoszláviában sem változott meg. 

A jugoszláv kormány jól tudta, miért jelölt ki számára oly távol-
eső helyen lakást. Bár Magyarországgal szemben az elbeszélendő kon-
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fliktusoknál fel akarta őt használni, bolseviki kapcsolatait sokkal veszé-
lyesebbeknek látta, semhogy megengedhette volna közvetlen érint-
kezését országának elégedetlenkedő elemeivel. Ez a megoldás az emi-
gráció tetszésével is találkozott. Neki Károlyira nem mint vezérre, 
hanem mint jelszóra volt szüksége. Jól ismerte vezérszerepre való alkal-
matlanságát, a száműzetés viszont Károlyi népszerűségét csak növel-
hette. Igy ugyanis nem lettek közismertek újabb meggondolatlan bak-
lövései, a mesterséges kultusszal pedig könnyen lehetett olyan lelki 
vonásokat tulajdonítani neki, amelyek egyéniségétől idegenek voltak. 
Például még 1922-ben is így tükrözik vissza ennek a léha embernek 
haszontalan életét: «Károlyi szakadatlanul dolgozik, tanul, mélyül és 
minden kvalitása meg van hozzá, hogy a magyar nép ihletett vezére 
legyen». (Az Ember, 1922 júl. 16.) 

Félretolva, de nem elfeledten élhet tehát. Szemrehányásokat sem 
kap — a jövő érdekében — az emigráció sajtójától. Ezek a szemre-
hányások Olaszországot érik utol, amelynek van alkalma hallania, — 
ha ugyan odafigyel — «mennyire hallatlan, mennyire megszégyenítő 
az olasz kultúrára és demokráciára, a politikai macchiavellizmusnak 
milyen elrettentő ténye Károlyi kiutasítása». . . 

Károlyinak ez a kisiklása csak kellemetlen epizód az emigráció 
szemében. Az elhatározáson, a programm kivitelének megkísérlésén ez 
mitsem változtat. Az emigrációs sereg zászló nélkül is halad előre, 
hiszen vezérei a zászlót az otthoni tömegek megtévesztésére akarták 
csak meglobogtatni. A seregben pedig nincs nézeteltérés : függetlenek, 
szociáldemokraták és polgári radikálisok tökéletes egyetértéssel har-
colnak. 

Ez az egyetértés és fegyverbarátság, amely az avatatlan előtt 
különösnek tetszhetik, dokumentálódott az egész harc folyamán, vala-
hányszor az októberi programm megvalósítása reménnyel kecsegtetett. 
Ilyen remény pedig mindig akkor tünt elő, amidőn Magyarország bár-
mely okból politikai konfliktusba keveredett szomszédaival. Ezeket az 
alkalmakat egymással vetélkedő mohósággal igyekszik kihasználni a 
kisentent és az emigráció. 

Ennek a harcnak több szakasza volt. Soha egyetlen alkalmat el 
nem mulasztott az emigráció. A késlekedés valóban nem róható fel 
vétkéül. Törekvései realizálásának, a különböző kísérleteknek elmon-
dása harcmodorukkal éppen úgy megismertet, mint a fonalat is kezünkbe 
adja, amelyet követve áttekinthetjük a kisentent-orientáció történetét. 

5. A Pécs-Baranyai köztársaság.. 

Az emigráció legelső teendőjéül egy olyan terület megszerzését 
tekintette, ahol lábát megvetheti s ahonnan Magyarország ellen támadó 
műveleteit megindíthatja. Bécs erre nem volt alkalmas, mivel a polgári 
osztrák kormány biztosította ugyan a menedékjogot, de a fegyveres 
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felkészülést már nem engedélyezte. Olyan területre volt tehát szükség, 
hol a megszálló kisentente-állam védelme alatt, annak támogatásával 
szabadon lehet előkészíteni a fegyveres betörést Magyarországba. 

Az emigráció ilyen operációs bázisul Észak-Magyarországot találta 
a legalkalmasabbnak, ahol már a bojkott idején is készen állott, hogy 
rávesse magát az anyaországra, ha ott felbomlik a belső rend. Azonban 
a szocialisták és kommunisták közötti marakodás, amely eredetileg 
csak személyi okokból indult meg, lassankint annyira elmérgesedett, 
különösen amikor a bolsevikiek nyiltan visszautasították a kisentente-
orientációba való bekapcsolódást, hogy a terület munkássága is elveszí-
tette az ily akció megindításához elmellőzhetetlen egységét. A mun-
kásság itt sokkal inkább állott a bolseviki agitátorok hatása alatt, sem-
hogy hajlandó lett volna a polgári radikálisok vezetése alá rendelni 
magát ; nem hajlott kompromisszum kötésére. Ez a makacssága Kunfit 
és társait még jobban felbőszíti s most már a kommunista agitátorok 
ellensúlyozására készségesen nyujtanak segítséget a cseh szocialistáknak. 

Amire eddig csak Göndör vetemedett denunciálásaival, azt most 
már az egész Világosság-csoport megteszi. Göndörnek jól bevált fegy-
vereit használva, a bolsevikieket a magyar kormány ügynökeinek 
nevezik. Ezzel egyszerre két célt érnek e l : kellemetlenséget okoznak a 
magyar kormánynak, békebontónak tüntetve azt fel, ugyanakkor pedig 
a cseh államhatalommal leveretik ellenségeiket is. A cseh polgári kormány 
és a független szocialisták között így szoros fegyverbarátság fejlődik 
ki. Amikor Kunfi a bécsi szocialisták lapjában, az «Arbeiter Zeitung»-
ban, 1920 október 7-én kijelenti, hogy a csehországi magyar kommunis-
ták sztrájkjaikkal Horthy malmára hajtják a vizet, mert gyengítik a 
cseh állam erejét, ezt a kijelentést a cseh sajtóiroda már úgy vissz-
hangozza, hogy a csehországi magyar emigránsok Horthy szolgálatában 
állanak. 

A «Pravo Lidu», a cseh szocialisták lapja, az osztrák munkáspárt 
lapja, az «Arbeiter Zeitung» és a Kunfiék irányát képviselő «Világosság», 
valamint «Az Ember» 1920 szeptemberében egyszerre hozzák az iratokat, 
amelyekkel a magyar agitátoroknak elkeresztelt bolsevikieket le akarják 
leplezni, szemléltetően bizonyítva, hogy magyarellenes híreik mennyire 
ugyanazon forrásból származnak. De nem marad el a rosszakaratú 
rágalmazásban a Bécsi Magyar Ujság sem, emigráns társai mögött. 
1921 május 8-án «Irredenta mozgalom Szlovenszkóban és Ruszinszkó-
ban Horthy pénzén» című cikkében megvádolja a néppártot, valamint 
a cseh kormánnyal szemben ellenzéki álláspontot elfoglaló pártokat, 
hogy azok a magyar kormánytól pénzsegélyt kapnak, sőt névszerint 
is felsorol kilenc lapot, amelyek a magyar kormány pénzéből élnek és 
fejtenek ki állambomlasztó működést. Hogy ezekkel a vádakkal sok 
embert üldözésnek tesznek ki, az hidegen hagyja az emigránsokat. 

A fődolog az, hogy kiszolgálják a cseh kormányt, hogy megsze-
rezzék annak jóindulatát s ily módon magyarellenes küzdelmükhöz 
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szövetségeseket találjanak. Hovatovább öncél lesz ez már s működésü-
ket még csak frázisokkal sem tudják megindokolni. A «feudális» magyaro-
kat és «munkástestvéreiket» egyaránt odavetik a cseh kormány bosszú-
szomjának. Amikor Pozsonyban sztrájk tör ki, Böhm Vilmos azonnal 
útlevelet kap a cseh kormánytól, leutazik a városba egy másik nép-
biztossal, Rónai Zoltánnal együtt s működésük eredményeképpen a 
cseh hatóságok negyven emigránst áttesznek magyar területre. Ily 
módon állami beavatkozással, a kellemetlen elemek eltávolításával a 
Világosság-csoport tagjai alakítják meg 1921 dec. 4-én a pozsonyi 
magyar munkások pártját, ők, a «függetlenek», akik azonban előzőleg 
megjelentek a prágai szociálpatrioták kongresszusán. 

Bár így a «függetlenek» nem csekély szolgálatot tettek a kommu-
nista mozgalom diszkreditálásával és leszerelésével a cseh kormánynak, 
az ellentéteknek a munkásság körében bekövetkező kiélesedésével lehe-
tetlenné vált, hogy erre a megoszlott munkásságra építsen az emigráció. 
A függetlenek és kommunisták kölcsönös gyalázkodásai nem erősit-
hették meg a munkások ezreiben a bizalmat egyik fél iránt sem. 

Az emigráció így kénytelen volt észak helyett délen keresni ki 
felvonulási területét. Figyelme itt Pécs városára irányult. Fájó szívvel 
vált el északtól, mint a «Világosság» szept. 1-iki számában nyiltan meg 
is mondotta : Pécsnél jobb és megfelelőbb, politikailag alkalmasabb 
hely lett volna hadműveleti bázisra Szlovenszkó, de az ottani munkás-
mozgalom fejlődése elrontotta ezeket a lehetőségeket. Majd kiderül, 
használt-e ez a fejlődés a világforradalomnak; Horthynak haszná l t . . . » 

Pécs városát és környékét Baja várossal együtt még 1918 telén 
szerb csapatok szállották meg, hogy így biztosítsák Szerbia részére a 
pécsi kőszénbányák termelését. A trianoni béke a várost Magyarország-
nak ítélte oda s a megszállás ideiglenes voltával a jugoszláv hatóságok 
is tisztában voltak. Ezért a közigazgatás vezetését» változatlanul magyar 
kézen hagyták. Mindamellett, amidőn a diktatúra bukása után a vörös 
hadsereg egyes munkásalakulatai a szerb csapatok előtt letették a fegy-
vert és ezek az emigránsok Pécsett gyűléseket tartva, kérték a belgrádi 
kormányt, hogy a békekonferenciától követelje a népszavazás elren-
delését, a megszálló csapatok élénkebb rokonszenvvel kezdtek visel-
tetni a szövetségesül felkínálkozó emigránsok iránt. 

Ennek a rokonszenvnek a megnyilvánulása volt, hogy beavat-
kozva a városi politikába, következetesen inkább a szocialista és radi-
kális elemeknek, mint a konzervatívoknak kedveztek. A szerb parancs-
nokság az előbbiek részére agitációs gyűléseket engedélyezett s e szerb 
éra alatt alapíthatott a szocialista párt napilapot, viszont ugyanez az 
éra betiltotta a keresztényszocialisták lapját. A megszálló csapatok 
parancsnoksága elnézte azt is, hogy a szakszervezetek 1920 februárjá-
ban politikai gyűléseket tartottak, amelyeken oly kijelentések hang-
zottak el, hogy «ők egyek az orosz proletárokkal.» Elnézte, mert ugyan-
ezek az emigránsok jóindulatának megnyerése végett nem késtek han-
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goztatni, hogy esetleges népszavazásnál inkább a «demokratikus» 
Jugoszláviára, mint a «reakciós» Magyarországra adnák le szavazatukat. 
Mindez azonban csak apró kedvezéseknek tekinthető ; a város bel-
ügyeit a régi polgármester és a régi tisztikar intézhette. A döntő fordulat 
a megszálló hatalom magatartásában akkor következik be, amidőn 
az emigráció Pécsre teszi át kisentente-orientációs működésének súly-
pontját. 

El kell ismernünk, hogy az emigráció villámgyorsan, habozás, 
idővesztegetés nélkül cselekedett. Szinte csak napokkal az orosz offen-
zíva kudarca után, 1920 augusztusában Pécsett a radikális és bolseviki 
emigránsok megalakítják a Nemzeti Tanácsot, hogy ez — a Bécsi 
Magyar Ujság aug. 27-iki száma szerint — «folytassa a város és a megye 
területén azt a munkát, melyre az októberi forradalom elindította a 
magyar népet s amelyről oly végzetesen lezuhant előbb a diktatúra 
ingoVányába s onnan a reakció mocsarába». 

Önhatalmúlag, bárki megkérdezése nélkül, egyszerűen kinevezik 
magukat a polgárság és a munkásság igazi képviselőinek. Tulajdon-
képpen csak az emigránsok vannak mellettük, azonban a gyűléseken 
és a féktelen sajtópropagandával megmozgatott utca segítségével, meg-
szerzik a lármás tömeget s most már erre, mint közvéleményre hivat-
kozva, a köz érdekével palástolhatják el egyéni törekvéseiket. 

Kicsiben megismétlődött mindaz, ami végbement az októberi 
forradalom idején. A lakosság komolyabb, megállapodottabb része nem 
ismeri el képviselőinek a Nemzeti Tanácsnak nevezett zártkörű érdek-
társaságot, hallani sem akar róla s ezt be is bizonyítja, amidőn tilta-
kozásával Rajič jugoszláv kormánybiztoshoz fordul. A megszálló hata-
lom szemében döntő súllyal az esik a mérlegbe, hogy a vitatkozó felek 
milyen álláspontot foglalnak el az őt egyedül érdeklő probléma, az 
okkupálás ügyében. Az emigránsok még többször kinyilatkoztatták, 
hogy ők «kivételesen szerencsés helyzetnek tartják, hogy Pécs és Baranya 
megye egy járás kivételével még mindig idegen megszállás alatt van», 
a polgárság és a keresztényszocialista párt viszont az entente katonai 
missziója útján, Párisban a terület kiürítését kérte. A szerbek válasz-
tása ezek után csak az emigránsokra eshet. A polgárok közül túszokat 
szednek, így a volt főispánt, gyárosokat, az emigránsoknak pedig sza-
bad kezet engednek. 

A Nemzeti Tanács ekkor, a szerb segítséggel háta mögött, válasz-
tást tart, amelytől a polgárság távol marad. Az emigráció így minden 
akadály nélkül a saját emberét, a Károlyi-kormány hadügyminiszterét, 
a szocialista Linder Béla ezredest választatja meg polgármesternek, 
aki a bécsi emigránsoknak a megbizottja. A régi polgármester, Nendt-
vich, megtagadja hivatalának átadását, törvénytelennek jelentvén ki 
a Nemzeti Tanácsot, mire Linderék a szerb határrendőrség helyettes 
főnökét hívják segítségül. 

A hatalom átvétele után az új polgármester a legnagyobb önkény-
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nyel jár el. Közli a tanácsosokkal, hogy fel vannak mentve, kettőt azon-
nal rendelkezési állományba is helyez, a tisztviselőket pedig délután 
3 óráig nyilatkozattételre hívja fel, hogy akarnak-e tovább szolgálni, 
de már előre is jelzi, hogy helyettesek állítása nélkül nem távozhatnak 
el azonnal. A város igazgatása ezzel teljesen az emigránsok kezére jut. 
Bár Linder magát demokratának és szocialistának nevezi, az új tiszt-
viselők politikai pártállása egészen mást mutat. A megüresedő tiszt-
viselői állások valamennyiére exponált kommunisták kerülnek, így a 
kaposvári repülő-osztag volt parancsnoka, vagy Steinmetz mérnök, 
aki az egyik vörös terrorcsapat politikai megbizottja volt. 

Mint kiéhezett vérebek vetik magukat a hatalomra, állásra, pénzre-
vágyó emigránsok a városra és környékére, hol az idegen hatalom 
árnyékában szenvedélyeiket szabadjára engedhetik. A közigazgatás 
egyszerűsítése, demokratizálása címén elbocsátanak 68 régi tisztviselőt 
a város szolgálatából, de helyettük rövidesen 117 újat alkalmaznak, 
természetesen elvtársaik köréből. Ugyanigy emigránsok lepik el az 
üzemeket is, kiszorítva onnan a régi munkásokat. A munkát azonban 
már nem tartják kötelességüknek, alkalmaztatásukat «forradalmi» érde-
meik jutalmául tekintik. Amikor elfogulatlan városi bizottság vizsgálja 
meg pl. a városi bognárműhelyt, ez kénytelen megállapítani, hogy ott 
az emigráns munkások alig dolgoznak valamit. 

A városi jövedelmek azonban nem elegendők a dologtalan kezek 
és a megnövekedett bürokrácia eltartására. Linderék erre sem jönnek 
zavarba. A hiány pótlására magas rendes és rendkívüli jövedelmi adókat 
vetnek ki a polgárságra s a jugoszláv kormány sorra megerősíti ezeket 
a vagyonelkobzással határos adókat, sőt megengedi, hogy árverezéssel 
is behajtsák azokat. Emigránsok és jugoszlávok egyaránt közös ellen-
felük erejét akarják ezzel megtörni. A polgárság egyesületeit, a Pécsi 
Nemzeti Kaszinót, a Katolikus Kört, a Kereskedők Testületének Kaszi-
nóját a demokrácia nevében bezárják, a lakásokat elrekvirálják, egy-
szóval szabad utat engednek gyűlöletüknek. Egy-egy újabb állítólagos 
merényletterv vagy irredenta-tüntetésnek nyilvánított temetési fel-
vonulás is jó alkalmat szolgáltat, hogy más híjján ezzel az ürüggyel tar-
tóztassanak le néha tucatszámra előkelőbb polgárokat. 

Ezek a terrorisztikus eszközök ideig-óráig alkalmasak is az elége-
detlen, zavargó elemek szenvedélyeinek kielégítésére. Az emigránsok 
a nagy engedményekkel és a tömeg féktelen szenvedélyeinek felcsigázá-
sával biztosítani tudják a látszatot, hogy a város vezetése tőlük függ 
s hogy ők a lakosság érzelmeinek szószólói. 

Pár hét alatt sikerült az emigránsoknak a városka belső békéjét 
fenekestől felforgatniok. A szenvedés iránt azonban érzéketlenek, mivel 
a hatalmat a városban minden áron meg akarták tartani, hogy kül-
politikai akciójukhoz kiinduló pontot és támaszt nyerhessenek. Ezt az 
akciót, vagyis a szoros, nyilt külpolitikai kapcsolat megteremtését a 
kisentente és az emigráció között, 1920 novemberében kísérelték meg. 
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Linder és Jászi Belgrádban egy memorandumot adtak át, amelyben 
— a jugoszláv kormány megnyerésére — hangoztatták, hogy a magyar 
hadsereg lefegyverzése életérdeke Jugoszláviának, mert ez a hadsereg 
a békét mindenkor veszélyeztetheti. Kiemelték, hogy ez a lefegyverzés 
két úton lehetséges : vagy Magyarországnak megszállásával, vagy azzal, 
hogy az emigráció alkalmat nyer Pécsett egy hadsereg szervezésére. 
Fogadkoztak, hogy az emigráció vállalja a kisentente-nak kellemetlen 
feladat elvégzését, ha a sereg szervezésére engedélyt nyer, továbbá az 
egész déli, Magyarországhoz tartozó, de jugoszláv megszállás alatt álló 
terület közigazgatását kezébe kapja. A két emigráns vezér 1920 nov. 
18-tól 23-ig e tárgyban hosszas tanácskozásokat folytatott Belgrádban 
Pasics miniszterelnökkel, a kabinet több tagjával, így Nincsics külügy-
miniszterrel, Draskovics belügyminiszterrel, Pribicsevics kultuszminisz-
terrel, a belügyminisztérium Bácska-Bánát-Baranya-osztályának fő -
nökével, a miniszterelnök kabinetfőnökével, nemkülönben a cseh katonai 
misszióval s a cseh és román követséggel is. 

Ezekről a tárgyalásokról nemcsak a két emigrációs vezér nyilat-
kozott részletesen, hanem a jugoszláv sajtóiroda is hozott azokról kom-
münikét. Ez az utóbbi a következőket tartalmazta : a tanácskozásokon 
Linder és Jászi kérték, hogy a jugoszláv kormány ne adja át Magyar-
országnak a pécsi területet, hanem tegye azt külön közigazgatási kerü-
letté, hogy ily módon a magyar kormány elleni akció alapjául használ-
tathassék fel. 

Teljes sikert nem értek el az emigráns vezérek. A jugoszláv kor-
mány mérsékeltebb volt náluk. Nem adott engedélyt arra, hogy az 
általa megszállott területen egy Magyarország elleni hadsereg szervez-
tessék, önmagára is veszélyesnek találván egy tisztán «vörös» sereg fel-
állítását. Szíves örömmel kapta azonban fel — saját érdekében — az 
emigránsok által hangoztatott szólamot, hogy a megszállt területet 
kézizálognak tekintse, amelyet csak akkor ad vissza Magyarországnak, 
ha a trianoni béke valamennyi rendelkezése, így a zsoldos seregre és a 
leszerelésre vonatkozó pontok is, végrehajtatnak. Kárpótlásul kilá-
tásba helyezte az emigránsoknak, hogy az egész megszállt terület köz-
igazgatását kezükbe adja, de feltételül kikötötte, hogy ne egyedül a 
munkásság nevében intézkedjenek, hanem — a proletár-osztályuralom 
látszatának elkerülése végett — vonják be akciójukba a polgárságot 
és a földmívelő népet is. 

Ma még pontosan nem tudjuk, hogy e terület autonómiája milyen 
méretű lett volna. Az emigrációs sajtó e tárgyalásoktól kezdve követ-
kezetesen hirdette, hogy megállapodás történt, hogy a területet «Szerbia 
erkölcsi és anyagi támogatása mellett független köztársasággá fogják 
kikiáltani,» hogy Magyarország támadása esetén Jugoszlávia katonailag 
fogja védeni s hogy ezen köztársaság kikiáltási mozgalommal szolidáris 
Csehország és Románia is. Jászi a belgrádi román követ meghívására 
Bukarestbe ment, hogy ott magával a román kormánnyal is tárgyaljon. 
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Itt nagy segítségére volt régi fegyvertársa, Seton Watson, aki Scotus 
Viator néven angol tanulmányaiban a világháborút megelőzően évekig 
hirdette az osztrák-magyar monarchia és Magyarország feldarabolásá-
nak szükségességét. Ezek a tárgyalások azonban a belgrádi megálla-
podásokon már mit sem változtattak. Az emigrációs légiók megszer-
vezéséről, a kisentente támogatásával Magyarországba való betörésről, 
e túlságosan fantasztikus tervekről le kellett mondania az emigrációnak, 
noha Pécsett a munkásságot már katonai kiképzés alá fogták vezetői. 

A belgrádi megegyezés értelmében az emigráció legsürgősebb 
teendője uralma kizárólagos munkás-jellegének megszüntetése és a 
polgári, meg földműves elemeknek bevonása lett. Ennek a célnak az 
elérésére használták fel Lovászy Mártont, a Károlyi-kormány kultusz-
miniszterét, ki eddig éppen megszállt területen, Kiskőszegen élt elvo-
nultan családjával. Hiúságára hatnak azzal a hízelgéssel, hogy csak ő 
szüntetheti meg a pécsi lakosság belső surlódásait és így ráveszik, hogy 
hagyjon fel passzivitásával. Jó szándékkal és vakon fog képzelt misszió-
jához, de már az első lépések után süllyedni kezd lába alatt a talaj. 
A város lakosságának belső ellentéteit semmivel sem tudja csökkenteni, 
mert a munkásság nem hallgat reá. Naivul kijelenti (1921 febr. 4.), hogy 
«a legsürgősebb feladat, a társadalmi béke megteremtése érdekében 
a munkásság remélhetőleg hajlandó kezet nyujtani a polgárságnak s ez 
azt el is fogadja». Az elutasító feleletre nem kell soká várnia. Február 
19-én a pécsi szocialista pártvezetőség harmincnyolc szavazattal tizenöt 
ellenében kimondja, «hogy a pécsi proletariátus politikai és gazdasági 
érdekei szempontjából ezekben a pillanatokban akkor látja a helyes 
proletárpolitikát szolgálni, ha a párt kezében levő városi vezetést, 
úgy is mint hatalmi, úgy is mint demonstratív eszközt kezéből ki nem 
adja». 

Mennyire nem a társadalmi béke érdekli ezt az uralkodó csoportot, 
azt határozatának következő megindokolása is jelzi : «Pécs és a megszállt 
terület proletariátusa érdekének szempontjából ma akár a város, akár 
a megye kormányzatának kézbentartása nemcsak helyileg biztosít a 
proletárság részére bizonyos hatalmi pozíciót és több irányú szabadságot, 
jogi és gazdasági védelmet, de a magyarországi terror alatt nyögő prole-
társág felé mint megmozdulásra inspiráló valóság is erősen esik a forra-
dalmi esélyek mérlegébe». Lovászy fellépésének csak annyiban van 
hatása, hogy állásfoglalása megtéveszt néhány gyanutlan embert s ezek 
is belesodródnak az áradatba. De éppen ez kell az emigrációnak : ezzel 
már igazolhatja a polgárság csatlakozását. 

A parasztsággal még könnyebben megy. A földnélküliek között 
a földosztás jelszavával a hatalom árnyékában könnyen lehet híveket 
szerezni. A kisgazdák szervezetének vezetője, Hoffmann Ottó úgyis az 
ő emberük. Ez dec. 11-én kijelenti, hogy a kisgazdapárt hajlandó a vár-
megye kormányzásában az ipari munkássággal együtt részt venni, az 
októberi forradalom alapján. Másnap a kisgazdapárt nagygyűlést tart, 
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amelyen Hoffmann és Lovászy beszélnek. A jugoszlávok részére ügyesen 
odavetik csalétkül, hogy Horthy kormányzó Habsburg-restaurációt 
akar s hogy ők a megszállás meghosszabbítását éppen a magyar kor-
mány ezen álnok mesterkedései miatt óhajtják. «Forduljunk bizalommal 
a megszálló hatósághoz — ajánlja Lovászy — , engedje meg, hogy 
magunk kezébe vegyük sorsunkat; engedje, hogy a vármegyében is a 
polgárság akarata nyilatkozzék, mint a városban». A gyűlés határozata 
természetszerűleg az lesz, amit Hoffmann titkár már az előző napon 
megállapított. 

Az emigráció így eleget tett a belgrádi óhajnak. Sikerült a látsza-
tot megszereznie, hogy mozgalma mögött a lakosságnak egy része is 
ott van. 

Ez a látszat a jugoszláv kormánynak éppen elég. Most már rész-
letekbe menő tárgyalások kezdődnek a bajai szerb kormánybiztos és 
Hoffmann-Lovászy-Linder között. Draskovics miniszter hivatalosan 
is közli az emigránsokkal, hogy a szerb kormány az autonómia meg-
adása, továbbá nagyobb dinárkölcsön kiutalása mellett döntött s hogy 
az egész pécsi kérdés tanulmányozására a nagyentente bizottságot 
küld ki a helyszinre. 

Linder azonnal elő is terjeszti az önkormányzati tervezetet. E sze-
rint a terület a «Pécs-bajai autonóm terület» nevet kapja s beléje tar-
tozik az egész vidék, amely a trianoni béke szerint Magyarországot 
illeti, de jugoszláv katonai megszállás alatt van. A tervezet 1. §-a félre 
nem érthetően bizonyítja az anyaországtól való elszakadási törekvést. 
Eszerint «a magyar állam törvényhozásának és kormányának rendel-
kezései az autonómia területére nem terjednek ki», de a néptanács a 
jugoszláv jogszabályok átvételét kimondhatja. Ez a Jugoszláviához 
való szoros csatlakozást jelentette, éppen úgy Jászi hízelkedő javaslata 
is, hogy a megszállt terület szüntesse meg az eddigi magyar, ú. n. pécsi 
valutát s a jugoszláv valutára áttéréssel kapcsolja gazdasági életét is 
szorosan Jugoszlávia közgazdaságához. 

Linder és társai később is mindent elkövettek, csakhogy Jugo-
szlávia kedvében járjanak és annak elhatározását megkönnyítsék. 
1921 márc. 2-án Linder elnöklete alatt a pécsi városi közgyűlésen már 
bemutatják a szerb, román és cseh külügyminiszterekhez intézendő 
átiratokat, amelyekben arra kérik ezeket, hogy ne engedjék a magyar 
sereget bevonulni Pécsre. Április 18-án ugyanez a közgyűlés ugyanazon 
külügyminisztereket deklarációkban kérte a megszállásnak legalább 
ötévi meghosszabbítására. «Kérjük a kisentente államok kormányait — 
olvassuk e memorandumokban —, hogy ez a terület kézi zálogú legyen 
mindaddig, amíg Magyarországon a trianoni szerződés rendelkezései 
végrehajtást nyernek és a középeurópai békének oly fontos demokratikus 
rendszerváltozás bekövetkezik». 

Linder ezt a memorandumot személyesen vitte Belgrádba s ott 
felkereste a hatalmak képviselőit is. Az angol és francia követ azonban 
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nem fogadta, az olasz le is szidta, csupán a román és a cseh követ ígérte 
meg támogatását ; ugyanezt természetesen megtette a jugoszláv kor-
mány, amely azonfelül a memorandumnak Párizsba, a legfelsőbb tanács-
hoz küldését is megfogadta. 

A belgrádi kormány ugyanis változatlanul jóindulattal figyelte 
az ő annektáló hajlamának kedvező emigráns tevékenységet. Amennyire 
a nemzetközi politikai helyzet megengedte, a legvégső határokig köz-
vetlenül is támogatta az emigrációt; sőt közvetve olyan lépésekre ragad-
tatta magát, amelyek már beavatkozást jelentettek Magyarország bel-
ügyeibe. 

Az emigráns lapok egymásután hozták a belgrádi kormány tagjai-
nak magyarellenes nyilatkozatait, amelyeknek hitelességét kétségtelen-
nek kell tekintenünk, mivel azok soha meg nem cáfoltattak. Ezek a 
nyilatkozatok az emigránsoknak szóló biztatásokon kívül mindannyi-
szor kifejezésre juttatták a belgrádi kormány azon eltökélt szándékát, 
hogy Pécset és környékét egyelőre nem hajlandó kezéből kiengedni. 
A hosszú sorból elegendő kettőt közölni. 1921 márc. 24-én a szerb belügy-
minisztérium politikai osztályának vezetője a Bécsi Magyar Ujságban 
a következőket jelentette ki : Pécs és vidéke mindaddig zálog, míg a 
trianoni béke nincs végrehajtva, amíg a magyar kormány hadseregét 
le nem szereli; ekkor pedig a tömeg elégedetlensége elsöpri a kormányt 
s így új kormánnyal lesznek majd tárgyalások. Ugyanezen lapban Pribi-
csevics Szvetozár kultuszminiszter, ápr. 7-iki nyilatkozatában, három 
garanciát követelt a magyar kormánytól : a leszerelést, Nyugatmagyar-
ország átadását Ausztriának és Pécs-Baranya jugoszláv megszállás alatt 
való hagyását. Ezt az utóbbi területet ő is kézizálognak nevezte. De a 
fődolog a demokrácia, a magyar nemzetgyűlés feloszlatása és új válasz-
tások megejtése pártatlan nemzetközi bizottság felügyelete alatt. 

Mondanunk sem kell, hogy ezek az utóbbi követelések szintén az 
emigránsok munkája révén kerültek be a kisentente-politikusok szó-
tárába. 

Miként ezek a nyilatkozatok is mutatják, Pécsen keresztül az 
emigrációnak valóban sikerült elmérgesítenie a viszonyt Magyarország 
és déli szomszédja között. Pécs felvonulási terület le t t ; rés, amelyen 
keresztül az egyre fokozódó követelések kiáramlottak Magyarország 
ellen, másrészt ugyanakkor kapocs is a kisantant és az emigráció között. 

Az emigránsok reménykedéseit és az óhajtva várt fejleményeket 
Károlyi a következőképpen vázolta Linderhez intézett levelében : 
A Pécs közvetítésével kialakuló magyar-jugoszláv politikai kapcsolatból 
automatikusan lehet cseh-magyar barátság, ami kombinálva a kis-
entente-tal, alapját képezhetné a keleteurópai probléma megoldásának ; 
ennek előfeltétele az, hogy Magyrország lemond a Szent Korona-elmé-. 
létről, áttér a kötzársaságra, «hogy elnyerje a kisentente teljes bizalmát». 

(Bécsi Magyar Ujság, 1921. júl. 15. 
Magyarország szerencséjére a nagyhatalmak tisztán láttak és nem 



445 

engedték meg, hogy a trianoni békének egyetlen kedvező rendelkezése 
is Magyarország ellen fordíttassék. Változatlanul megmaradtak tehát 
a kisentente minden mesterkedése, interveniálása dacára, a kiürítés 
mellett. 1921 augusztusának elején nyilvánvaló lett, hogy az átadásnak 
még ebben a hónapban meg kell történnie. Addig Pécs belső élete még 
súlyos kríziseken ment át. A város kicsiben ismét végigélte azt a fejlő-
dést, amelyet az ország 1919 tavaszán elszenvedett. 

A terület tulajdonképpeni urai, az emigráns vezérek, nem tudtak 
úrrá lenni saját seregükön. A munkásság ugyanis, amelyet uralomra 
kerülésük előtt túlzó ígéretekkel nyertek meg, vezettek félre, a hatalom 
elnyerése után követelni kezdte az ígéretek beváltását, sőt felcsigázott 
étvággyal egyre újabb igényekkel állott elő. A város új vezetősége így 
csapdába került, különösen amikor egymás után sztrájkok törtek ki. 
Most már szerette volna lecsillapítani a mozgalmat, most már vádolta 
a tömegeket, amelyek hátán felkapaszkodott, hogy «minden igényüket 
egyszerre akarják kielégíttetni». 

(Folyt. köv.) Mályusz Elemér. 

HÁROMSZÖG-SORS. 

Kenyér, csók, gondolat 
háromszögébe zárt az Isten. 

Az ördögöt adta mesterül, 
hogy törvényem beteljesítsem. 

Gyermekfejjel, tudást szomjazva 
az iskolapadban 

élet-tragédiára először 
a háromszög-sorsban akadtam. 

Láttam mereven, törvények 
bilincses börtönében . . . 

És rajta át önnönsorsom 
rémlett föl nékem. 

Dolgok rendjéről, tudás hatalmáról 
beszélhettek fölénnyel, büszkén, 

én lelkemben szomorkodtam 
hitem házának kormos üszkén. 

Amerre ritkul 
s nem egymásra fut a nyom: 

e szimbolum kísér 
göröngyös, görbe életútamon. 

Réz Gyula. 
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