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Már csomagolják a magyar békedele
gáció üli málháját. A magyar követek kis 
karavánja nemsokára fölkerekedik, hogy el
menjen Neuillybe és ennek a sokat szenve
dett országnak elhozza a békét

Nehéz sóhajjal engedjük útnak őket, 
szereácsétlen ország szomorú képviselőit 
akik lehajtott fejjel és kínban vonagló szív
vel hallgatják majd végig a gőgös győzők 
akaratát. Nem kell jóstudomány annak a 
megsejtéséhez, hogy a Neuillyben kapott 
föltételek kemények lesznek. Erre a mintánk 
már megvan a német, az osztrák és a bolgár 
békében. Gróf Apponyi Albert — minden 
elismerés érte, hogy elvállalta ezt a lehetet
lenül nehéz és hálátlan feladatot — bizonyár 
ra ékesszólóan fogja nyomban kifejteni 
mindazt ami a fölallitott föltételekben le
hetetlen és igazságtalan lesz. Azok az idők 
azonban már elmúltat, amikor az ékesszó
lás csodát m üveit A  keresztény legendák 
között szerepel egy szent, akinek a meghall
gatására a tengerpartra sereglettek a halak. 
I)e az régen volt:' Apponyi Albert a világ 
egyik legszebb és legzengzetesebb nyelvén 
bizonyára kevesebb sikerrel fogja a világ 
előtt kiönteni az ezeréves magyar átok 
minden keserűségét és nyomorúságát. Az 
emberek néha hidegebbek, mint a fagyos 
vérü halak.

A  magyar delegációnak már az is nagy 
sikere lesz ha a legkirívóbb igazságtalansá
gokat és a nyilvánvaló abszurdumokat le 
tudja alkudni az entente föltételeiből. 
Neuillyben, csak úgy, mint Versaillesban 
és Saint Germainben nem az ékesszólás és 
nem az igazság fog dönteni a népek sorsa 
fölött, hanem a győzők érdeke. A  pillanat
nyi helyzet az, hogy mohó és telhetetlen 
szomszédaink saját érdekeiket bele tudták 
kapcsolni a győztes nyugati országok érde
keibe. A  román, a szerb, a cseh igazság Pa
risban úgy tűnik föl, mint entente-érdak és 
ezért akkor is erősebb lesz a magyar igaz
ságnál, ha a mi igazunk mint a vakító nyári 
égen ragyogó nap fog világítani az Appo
nyi ékesszólásábaiL

Nyíltan kell erről beszélnünk, mert 
nagy biba volna, ha a magyar béketárgyalá
sok küszöbén veszedelmes illúzióink volná
nak. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a 
zöld asztalnál ellenséges fülek hallgatnak 
majd ránk. És tisztában kell lennünk azzal 
is, hogy az entente-országokban mindarra, 
amit a mi sorsunkról döntenek, egy ellen
séges közvélemény fülel. Ma még csak ar
ról van szó, bogy útnak indul a magyar de
legáció. És az entente lápjaiban máris ha
talmas ellenséges kórus támad ellenünk, 
amelyik a maga ellenszenvében, igazságta
lanságában, tájékozatlanságában olyan egy
séges, mintha egyetlen egy kéz vezényelné. 
Aminthogy úgy is van: azok a kis országok, 
amelyek most a mi testünkből akarnak euró
pai tényezőkké dagadni, már érettnek tart
ják az időt arra, hogy az évek óta nagysze
rűen megszervezett sajtóösszeköttetéseib 
révén ellenünk a döntő támadást __ megkezd
jék és a béketárgyalésok küszöbén a ma
gyar igazságokkal szemben az ügyünkben 
Ítélkező bírókat süketekké és szinvakokká 
tegyék, Az ember szive elszorul arra a gon
dolatra, milyen egyedül, milyen rokontala
nul, milyen elhagyatottan állunk itt Európa 
kellős közepén! Azt akartuk Írni, hogy 
Európa szivében. Ezt azonban nem írhatjuk 
le: Európának nincsen szive a mi szá
munkra.

Nem is volt sohasem. Nem. volt akkor, 
amikor részvétlen, segélytelen kiszolgálta
tott bennünket a török, tatár támadásnak. 
Nem volt akkor, amikor Apponyi elődjei, 

■Rákóczi Ferenc árva, lerongyolódott kuru- 
cai jártak Parisban, hogy a halódó magyar 
szabadság érdekében részvétre indítsák a 
Napkirály szivét. Nem volt ezernyolcszáz
negyvennyolcban, amikor Kossuth Lajos 
ókesszólása sem tudta megnyerni Európát 
az eltiport magyar függetlenség számára. A 
múlt tanít meg bennünket arra, hogy mit 
várhatunk a jelentől. És a múlt tanít meg 
bennünket arra is, mi a teendőnk a jövőben. 
Csak egv teendőnk lehet: az, hogy amikor 
vérünket eresztik, tagjainkat lemetélik, a 
kinpadra feszitett mártirok konok bátorsá
gával összeszoritsuk a fogunkat Ne ve
szítsük el sem a méltóságunkat, sem' a bá
torságunkat, mert ez a nemzet már máskor 
is átment hasonló katasztrófákon és még 
sem pusztult el. Ne várjunk senkitől sem
m it csak önmagunktól: a magyar faj mun
kás szorgalmától, eszes józanságától és min
denre alkalmas tehetségétől, a magyar föld 
pazar termékenységétől. Ne panaszkodjunk 
és főleg ne szájhősködjünk. Harcias elszó
lások es fölösleges politikai tapintatlansá
gok kihasználásával ellenségeink máris azt 
hirdetik rólunk, hogy mi csak tessék-lássék 
kötünk moot békét Neuillyben, rövid idő

A kormány tagjai Huszár Károly minisz
terelnök elnöklésével ma este hat órakor minisz
tertanácsra ültek össze. A minisztertanács előbb 
folyó kormányzati ügyeket tárgyalt, majd a  ezo- 
ciáldemokratapárt ismert beadványával kapcso
latban az internálások kérdéséről tanácskozott. 
Haller István miniszter előterjesztésére a mi
nisztertanács kormányrendeletet; fogadott el, 
amely a budapesti tudományegyetem mellett egy 
közgazdasági kar felállítását rendeli el. Ezt az 
egyetemi jellegű közgazdasági főiskolát idővel 
önálló közgazdasági egyetemmé fogják kifejlesz
teni. A fakultás négy évfolyamra van tervezve és 
elvégzése doktori diploma megszerzésére is mó
dot ad. A minisztertanács az uj főiskola szerve
zésére vonatkozó rendelkezéseken kívül letár
gyalta a tanári kinevezéseket is. Az előmunkála
tok a közgazdasági egyetem szervezését illetőleg 
már annyira előrehaladtak, hogy a  fakultás az uj 
tanév megnyíltával, a  jövő év januárjában meg
kezdheti működését.

A folyóügyek tárgyalása során elhatározta 
a minisztertanács, hogy a román és vörös had
sereg ellen harcolt Kratochwill-dandár fogságba 
esett katonái hozzátartozóinak, valamint a ro
mán fronton fogságba esett katonák családjai
nak kiutalja az őket megillető anyagi segítséget. 
A hadügyminisztérium elkészült tervezete sze
rint a fogságba jutott katonák családjainak tá
mogatására busz millió korona szükséges, ami
nek haladéktalan folyósításához és (szétosztásá
hoz a minisztertanács hozzájárul.

A politikai kérdések tárgyalására került a 
sor. Ezek között szerepeltek a napirenden a szo
cialistáknak az intemálási rendelet módosítására 
vonatkozó kívánságai. Az internálások ügyében 
tudvalevőleg Bárczy igazságügyminiszter készí
tett tervezetet, amely lehetővé teszi, hogy az in
ternáltak a  belügyminiszter határozatával szem- 
bem jogorvoslattal élhessenek. Az igazságügymi- 
niszter tervezete szerint a belügyminiszter dön
tésével szemben felebbezéssel lehetett élni a köz- 
igazgatási bírósághoz. Az igazságügymíniszter 
előterjesztéséhez a  szociáldemokratapárt vezető
sége tudvalevőleg hozzájárult és ezen az alapon

alatt úgyis fölborítjuk Európa békéjét. Pe
dig ez nem igaz: itt senki sem készül uj há
borúra. A magyar ember állni szokta a sza
vát: a békét, ha aláírjuk, nem azért Írjuk 
alá, hogy megtörjük, hanem azért, hogy tisz
tességgel megtartsuk.

Magyarország újjászületését nr 
háborútól, hanem a békétől várjuk. N 
fegyvertől, hanem a rendtől, belső megerősö
déstől, a munkától. A magyar hiába leg
jobb katonája Európának, egész Európa 
ellen ug ysem védelmezheti meg a maga 
igazságát. A  magyar munka, a magyar föld 
termése azonban — ha a nekünk diktált béke 
nem foszt meg bennünket minden életlehe
tőségtől — igen is fölemelhet bennünket 
mai nyomorúságunkból. Ne felejtsük el: a 
világ számára annyit érünk, amennyit a 
magyar földön a magyar kézzel termelt ja
vak a világ piacán érnek. Ha ezt az orszá
got a magyar munka és a magyar akarat 
ujjáterem tette, egyszerre nem fogunk ott 
állni koldusszegényen és bélpoklos elhagya
tottan, mindjárt lesznek barátaink, azok: 
akiknek az érdekük a mi érdekeinkbe kap
csolódnak. És akkor, ha már nem leszünk 
ügyvéd és védelmező nélkül a nemzetek tör
vényszéke előtt, bízvást megújíthatjuk a 
mi nagy perünket és bízhatunk abban, hogy 
nem úgy döntenek fölöttünk, mint most 
Neuillyben!

a szocialistáknak a kormányban való benmara- 
désa biztosítható.

A másik tervezetet Beniczky Öden 'bel
ügyminiszter terjesztette elő. A tervezet enyhíté
seket foglal magában a letartóztatottakkal szem
ben való bánásmód dolgában, de elveti a ;iogoi‘- 
voslat. lehetöségét és úgy intézkedik, bogy az in
ternálások elrendelésében a legfelsőbb fórum a 
belügyminiszter, akinek a döntésével szemben 
felebbezósnek helye nines.

A közélelmezési helyzetről nagyatádi Sza
bó István miniszter tett előtérjesztóst, aminek 
nyomán vita indult meg arról, hogyan segítsen 
a  kormány a főváros szűkös élelmezési helyze
tén. Bár a minisztertanács főként nagyatádi Sza
bó István miniszter álláspontjára való tekin
tettel nem akart rekviráliásokat elrendelni, mint
hogy a főváros nagy élelmiszerinségén máskép 
segíteni nem lehet, kénytelen volt a rekvirálá- 
sokra felhatalmazási adni. A rekvirálásra a had
ügyminiszter, a közélelmezési és földmivelésügyi 
miniszter együttesen fognak megállapodni, illető
leg rendeleteket kibocsátani.

A minisztertanács foglalkozott az interná
lást rendelettel, amelyet a Beniczky Ödön bel
ügyminiszter által előterjesztett módosítással fo
gadtak el. A végrehajtási utasítást konkretizálni 
fogják olyképen, hogy az internálás ne tűnjék 
fel politikai üldözésnek. A felsőbb fórum tehát a 
belügyminiszter lesz.

A minisztertanács éjféli tizenkét órakor ért
véget.

A  királyság1 pártja a fővezérnél.
A Magyar Királyság Pár jának küldöttsé

ge keddien délelőtt báró Pásztélyi István vezeté
sével tisztelgett Horthy Miklós fővezérnél. Párz- 
télyi keresetlen meleg szavakkal köszöntedé 
Horthy Miklóst, a hadvezért, a Nemzeti H?dse- 
reg megteremtőjét és kérte, hogy tolmácsolja az 
egész Nemzeti Hadseresnek a royali-ta párt *E3- 
retetót és ragaszkodását. A fővezér közvetlen be
széddel válaszolva, rámutatott azokra a nagy 
feladatokra, amik az egész nemzár? vár'ak  a« 
újraépítés nagv munkájában. Külső ell-n-tóg

A P esti Hírlap mai száma 3 oldal, — Ára 8 0  fillér.

E lf o M k  az internülísi rendeletét.
Minisztertanács éjfélig. — Közgazdasági fakultás az egyetemen. — Felhatalmazás 
a rekvlrálásokra. — Az internálás! rendelet Beniczky belügyminiszter mődcsitá

tervezetével lép életbe. 0


