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A KETTŐS ÖNTUDAT PROBLÉMÁJA

MATUSKA Szilveszter bűnügye a világ érdeklődésének
került pár napra, — nemcsak bűntetteinek borzalmas sorozata, hanem

a mellékkörülmények érdekessége miatt is. A bűnösség kérdésének vizsgá-
lata természetesen nem a mi feladatunk, hiszen azt sem tudhatjuk, hogy
mire e sorok napvilágot látnak, hol fog a nyomozás szálainak összekuszált
gomolyaga állani? De van egy mellékkörülmény, amely az egész ügynek
sajátságos alapszínt kölcsönöz: a vádlottnak az az állítása, hogy vannak
életének olyan szakaszai, melyekre visszaemlékezni nem tud, s amelyek
alatt teljesen megváltozott egyénisége, megváltozott jelleme olyan cseleke-
detek elkövetését kényszerítik ki belőle, amelyekre igazi énje teljesen kép-
telen volna. S néhány laptudósító, a szokott könnyedséggel és bátorsággal,
már részletesen ki is fejti: Matuska kettős öntudatú életet él!

Igaz-e a bűnösnek ez a védekezése, erre a bírák és az orvosszakértők
valószínűleg tagadó választ fognak adni. De ettől az esettől eltekintve,
a nagyközönséget is érdekelheti: vájjon elképzelhető-e az öntudatnak ez
a kettős, egymástól teljesen független működése? Ismer-e az orvosi lélek-
tan vagy az elmekórtan arra példákat, hogy valakiben két, egymástól jófor-
mán független, de külön-külön látszólag logikus és következetes életet élő
egyéniség lakik, mégpedig oly tökéletes elszigeteltségben, hogy egyik a
másikról még csak nem is tud? Babits Mihály „Gólyakalifá“-ja tényleg
elképzelhető-e vagy pedig csak a költő fantáziájának szülötte?

A szigorúan természettudományos észlelések lassanként egyre több és
több bizonyítékát szolgáltatták annak, hogy az öntudatnak ez a kettős,
hasadt volta tényleg előfordulhat s nem egyszer elő is fordult már. Mily
fokban, mennyi időre történhetik ez, arra nehéz volna általánosságban
válaszolnunk: a változatok és lehetőségek óriási skálájával van itt dolgunk.
De a tény maga nemcsak érdekességénél fogva érdemli meg azt, hogy vele
foglalkozzunk, hanem azért is, mert — mint ezt a jelen példa mutatja —
mélyen belevág a gyakorlati életbe. Lássuk hát: mikép magyarázza meg
a tudomány azt, hogy valakiben egymás mellett élhet egy rossz és egy jó
ember, — van-e komoly lélektani alapja annak, hogy ugyanaz az ember
egy tiszta és egy démonian gonosz szellemet egyesítsen magában?

Annyi bizonyos, hogy a lelki élet, az öntudat semmiképpen sem fog-
ható föl egységesnek. Az ú. n. a l s ó  é s  f e l s ő  ö n t u d a t n a k  meg-
különböztetése meglehetősen régi s úgyszólván már átment a köztudatba.
Előbbinek tartalmát alkotja minden, amit valaha érzékeltünk, vagy ami
valaha is mint gondolat bennünk élt, — utóbbi, a felső öntudat, előbbinek
csak parányi töredéke s azt mondhatnék róla, hogy a hétköznapi, a tudatos
lelki élet szükségleteinek fedezésére szolgál. A kettő között éles határ nincs,
hanem úgy kell elképzelnünk a dolgot, hogy a széles határterületen szaka-
datlan kicserélődés folyik: a felső öntudat az alsóba süllyeszt alá, raktároz
el képzeteket, emlékképeket, ily módon tehermentesítve magát, — ez volna
a felejtés (ami igazában véve nem létezik). Viszont az alsó öntudatból is
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gyakran bukkannak föl, válnak tudatossá rég elfeledettnek hitt képzetek,
olykor még évtizedek után is. Ki ne ismerné azt a hétköznapi tényt, hogy
nagyon öreg emberek, kik a pár nap, sőt pár óra előtt történteket is elfelejtik,
egyszerre csodálatos világosan látják maguk előtt korai gyermekkoruk-
nak olyan apróságait, melyekre egy emberéleten át nem gondoltak!

Van az ember életében egy olyan állapot, amelyben az alsó öntudat
úgyszólván korlátlanul uralkodik, ez az a l v á s ,  illetve az á 1 m o d á s.
A kritikai én, a rendszeresen gondolkodó és kombináló felső Öntudat ilyen-
kor teljesen ki van kapcsolva s az alsó öntudat, más néven a tudatalatti
én, minden gátlás nélkül, egészen szabadon hozza föl a legtarkább képeket,
melyeket akárhányszor bizonyos okozati kapcsolatba is hoz egymással.
Milyen észnélküliek, milyen zagyvák ezek az asszociációk, arról az álmaink,
ezeknek bizarr össze-visszasága tanúskodik, szégyenletesen hazudtolva meg
néha etikai és esztétikai érzésünket. De hogy az álmok is tudnak teljesen
okszerűek lenni, azt mutatják azok a példák, mikor az alvónak alsó öntu-
data valamely külső ingert dolgoz föl logikus álomképpé. Célja ennek leg-
többször az, hogy ily módon az álom az alvást a felébredéssel szemben
megmentse: egy ajtó becsapódását a másodperc töredéke alatt alakítja át
p. o. egy vadászjelenetté, melyben a csattanás az eldördülő fegyver ad-
aequat mozzanatával egyenértékű s így az álomképbe magába teljes követ-
kezetességgel beleillik.

Másik lélektani állapotunk, melyben a kikapcsolt felső öntudat helyett
a tudatalatti én viszi a főszerepet, a  h i s z t é r i á s  s z o m n a m b u l i z -
mus.1 Mesterségesen a hipnózisban tudjuk előidézni, de száz meg száz
példa van rá, hogy a hisztéria tarka és végtelenül érdekes tünetcsoportja
minden kimutatható idegen befolyás nélkül hasonló állapotokat produkál.
A hisztériás szomnambulizmus lényege ugyancsak a felső öntudat (vagy a
tudatos én) kikapcsolódása s helyette a tudatalatti én veszi át a főszerepet.
Ezen eltolódás foka esetenként és egyénenként nagyon különböző lehet s
ennek megfelelően egy hosszú skálával találkozunk, kezdve az egyszerű
„absence“-tól a legsúlyosabb „öntudathasadás“-okig, hol a szomnambul
állapot tetőfokát éri el. Az elnevezés maga, melyet a német „Spaltung“
kifejezés lefordításával vezettek be a magyar orvosi nyelvbe, nézetem sze-
rint nem helyes. A „hasadt“, tehát két részre vált öntudat azt jelentené,
hogy a beteg mindkét lélektani darabja szerephez jut s vajmi nehéz volna
megállapítani, melyik rész tulajdonképpen a beteg, — sőt talán egyik sem?
Hiszen lehetséges volna elvégre úgy is magyaráznunk a dolgot, hogy az egyik
rész a normális, a domináló öntudat s a beteges, a nem normális rész az,
mely olykor a fejét felüti s átmenetien dominánssá válik? Mindez bizony
erőszakos szofizma! Valljuk be, hogy sokkal helyesebb magyarázatot ad
a szomnambul elnevezés maga: a tudatos én elalszik, teljesen kikapcsoló-
dik s helyébe felbukkan a tudatalatti énnek valamely képzete vagy képzet-
halmaza. Az most már teljesen az eset mineműségétől függ, hogy ez az
öntudatbeli eltolódás mennyi ideig tart és milyen fokú. Tarthat pillana-
tokig s lehet egészen hangtalan és mozdulatlan, mint az imént említett
absence-oknál; ilyenkor nehéz megkülönböztetni az epilepsziások absence-
ától, miután a főkritérium, az öntudat (helyesebben: tudatos öntudat)
megszűnése mindkettőnél fönnáll. Ha azonban a kikapcsolódott öntudat
helyébe egy nagyobb tudatalatti képzetsor kerül s az illető beteg — bár-
mily furcsán és bármily zavartan is — beszél, cselekszik, a környezetére
reagál, akkor bizonyossággal hisztériás tünetcsoport áll előttünk. Általános,

1 A hétköznapi életben a  „ s z o m n a m b u l i z m u s «  szó tulajdonképen a
holdkórosságot jelenti; az orvosi pszichológia ez utóbbi kórformát „ n o k t a m -
b u l i z m u s “  névvel jelöli meg.
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elvi szempontból egészen mindegy, hogy ez az ú. n. „hipnoid“ állapot
csak néhány percig tart-e el vagy órákig, vagy még hosszasabban, — az
is csak másodsorban fontos, hogy a fölszabadult, dominálóvá vált alsó
öntudat mennyire következetes és látszólag mennyire normális. Döntően
fontos az, hogy az illető egyén öntudata teljesen megváltozott, kicserélő-
dött (innen ered a francia elnevezés: double conscience). Ez az öntudat-
lan cselekvés nem egyszer ugyanabban a képzetkörben mozog, mint az
illetőnek tudatos énje: idézhetjük erre annak a német fiatalembernek
esetét, ki (öröklésileg súlyosan terhelt egyén) doktori értekezésén dolgozott
s éjszakánként fölkelt, folytatta munkáját, majd visszafeküdt ágyába és
aludt tovább, — reggel pedig fogalma son volt arról, hogy miként kerültek
azok a kúszált, de a megfelelő gondolatkörben mozgó sorok az ő dolgozatába!

Komplikáltabb példa ugyan, de pontosan idetartozik annak a párizsi
fiatalembernek az esete is, ki 1906 tavaszán tartotta az érdeklődő idegorvosi
köröket izgalomban. 31 éves férfi, ki egy szép napon eltűnt otthonából s
hetekig nem adott magáról semmiféle életjelt. Mintegy három hét múlva
megszólít Marseilleben az utcán egy rendőrt, nagy zavarban kérdezvén
tőle, hogy hol van ő most tulajdonképpen? Kiderült, hogy elutazott Párizs-
ból, a három heti időt előbb Lyonban, majd Marseilleben töltötte el, a
szállodákban álnevet adva meg, — és mindkét helyen annyira nyugodtan,
annyira a legkisebb feltűnés nélkül viselte magát, hogy még csak gyanút
sem keltett. Egy pillanatban aztán magához tért és nem volt fogalma sem
arról, hogy hol van, sem pedig arról, hogy hogyan került oda. A dolognak
a legkisebb bűnügyi háttere sem volt: az illető vagyonos, tőkepénzes csa-
ládnak volt tagja.

Az ilyen mély szomnambul állapotokat bízvást hasonlíthatjuk az álmo-
déhoz, azzal a különbséggel, hogy itt az egész lélektani folyamat, a tudat-
alatti énnek minden asszociációja úgyszólván a közönség előtt játszódik le.
A környezet nemcsak hogy mindent megfigyel, hanem sok szempontból
befolyást is gyakorol a betegre, kinek viselkedése végeredményben annak
a kölcsönhatásnak az eredője, mely a környezet és a tudatalatti képzettar-
talom között fennáll. Hogy a kölcsönhatás mennyire az egészséges és nor-
mális benyomását keltheti, arra fényes bizonyíték az utóbb említett francia
példa. Azt mondhatjuk, hogy ilyen esetekben egy hosszasan elhúzódó álom-
mal van dolgunk, mely az álmodó pszichéjéből kilép, mintegy cselekvővé válik.

Szinte természetszerű azonban, hogy a szomnambul egyén viselke-
dése az esetek túlnyomó számában annyira zavart, feltűnő és annyi követ-
kezetlenséggel telt, hogy a környezet vajmi hamar tisztában van azzal,
hogy kóros tünetcsoporttal áll szemben, még akkor is, ha az illetőt soha
nem ismerte.

A kísérleti lélektannak — mint már jeleztük -— áll egy oly módszer
a rendelkezésére, amellyel a szomnambul-állapotokat elő tudja idézni. Ez
a h i p n ó z i s .  A hipnózisnak is a lényege, elengedhetetlen alapfeltétele
a kritikai énnek, a felső öntudatnak abszolút kikapcsolása, elaltatása. Az
elvi nagy különbség mégis az, hogy itt az alsó öntudat a hipnotizálóval
állandó összeköttetésben, ú. n. rapportban van s a hipnotizált ez úton kapja
szuggesztió, parancs formájában azokat a képzeteket és impulzusokat, me-
lyek viselkedésére irányítókig hatnak. Természetes dolog, hogy e kapcso-
lódásnak igen nagy büntetőjogi fontossága is van, hiszen a hipnózisos úton
előidézett mély szomnambul állapot teljesen megfelel annak, amelyet a
büntetőtörvénykönyv „akaratnyilvánításra képtelenének határoz meg.
Érdekes sajátsága a hipnózisos szuggesztiónak az is, hogy a szomnambul-
állapot megszűnte után, tehát jóformán normális ébrenlétben, még mindig
érvényesülhet, esetleg még napokkal a hipnózis föloldása után is.
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A mély szomnambul-állapotnak — legyen akár valamilyen idegbeteg-
ség következménye, akár mesterségesen előidézve — az a közös sajátsága
van még, hogy utólag teljes emlékezethiánnyal jár: az illető egyénnek
fogalma sincs arról, hogy mi történt vele a kérdéses idő alatt. Viszont rend-
kívül érdekes módon egészül ki e jelenség a szomnambulizmus mindkét
fajánál azzal, hogy amint az illető egyén újabb szomnambul-állapotba jut,
azonnal emlékezni fog az előbbinek egész tartalmára s mintegy folytatja
azt a képzetkört, amelyben az előző tudatalatti áloméletében mozgott.
A „kettős élet“ lehetősége ebben a meg-megújuló visszaemlékezésben találja
meg magyarázatát. Csak egyet nem szabad elfelejtenünk: ez a dualiz-
mus igazában véve egy nagy optikai csalódás, mert végre mégis csak az
egyik fele „élet“, a szónak igazi értelmében, a másik fele pedig — minden
érdekessége mellett is — betegség, legalább is kóros reakció.

SZÖLLŐSY LAJOS

A PÁRIZSI NEMZETKÖZI GYARMATÜGYI KIÁLLÍTÁS
MŰVÉSZI VONATKOZÁSAI

GYARMATPOLITIKÁRÓL, mint a fehér ember céltudatos térhódításá-
ról a színes fajok közt, tulajdonképpen csak a XIX. század óta szól-

hatunk. Az emberi elme csak a múlt században látott hozzá az Európán
kívüli ismeretlen földségek tanulmányozásához és betelepítéséhez: a meg-
előző évszázadok felfedezéseit inkább a hatalom- és a kalandvágy irányí-
totta. A XIX. századot, a Stanleyk és Livingstone-ok korát joggal nevez-
hetjük a gyarmatpolitika heroikus korának: az akkor lefektetett alapokon
azután a XX. században megindulhatott a szervezés és a céltudatos kihasz-
nálás munkája. Ez a munka rövid három évtized alatt máris olyan számot-
tevő eredményeket ért el, hogy azokat nagyvonalú nemzetközi kiállításon is
be lehet mutatni a világnak. S erre a világháború utáni kor atmoszférája
kiválóan alkalmas, hiszen az Európán kívüli kontinensek egyre jobban foko-
zódó mértékben foglalkoztatják az európai közvéleményt nemcsak politikai
és gazdasági kérdések kapcsán, de — hogy csupán Pierre Loti, Claude
Farrére és René Manan népszerűségére utaljunk — irodalmi és művészi
tekintetben is.

Az első, voltaképpeni gyarmati kiállítást 1926-ban rendezte Nagy-
Britannia a London melletti Wembleyben, ahol a brit gyarmatok fejlődését
mutatták be. Az első nemzetközi gyarmatügyi kiállítás megrendezésére
azonban csak ezidén került a sor Párizsban, amelyen Nagy-Britannián és
Spanyolországon kívül minden gyarmatosító nemzet képviseltette magát.
Nagy-Britannia távolmaradását hivatalosan a közelmúltban tartott wembley-i
kiállítással magyarázták, kétségtelen azonban, hogy a Brit Birodalom homo-
gén képviseletét a Dominionok egyre jobban megnyilatkozó önállósági törek-
vései is gátolták volna.

Nem véletlen az, hogy Franciaország kezdeményezte és legnagyobb
gyarmati szakemberük: Lyautey marsall szervezte meg ezt a kiállítást.
Egyfelől az európai kontinens ügyeinek irányításában ma az övék a vezető-
szerep, nemcsak politikai, de — a közelmúlt eseményei tanúsíthatják —
pénzügyi téren is, másrészt pedig Franciaországban az anyaország és a
gyarmatok közötti kapcsolatokat a világháború éppen nem lazította meg,
mint a Brit Birodalomnál látjuk, — ellenkezőleg, a „la plus grande France“-
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nak, ennek a 11 millió négyzetkilométernyi területű és 100 millió lakosú
birodalomnak a kohéziója a háború óta csak növekedett. Az érzelmi és
gazdasági kapcsolatokat tekintve, Párizshoz sokkal közelebb esik Dakar
vagy Szaigon, mint Londonhoz Cape Town, vagy Kalkutta.

Ha eltekintünk a minden szabad ég alatt tartott kiállítással együttjáró
vásári zajtól és tisztára csak a kiállítás érdemi részét vizsgáljuk, tárgyilago-
san meg kell állapítanunk, hogy a franciák vállalkozása kitűnően sikerült.

Kezdjük útunkat Franciaország gyarmatainál. Madagaszkár pavillonja
a sziget fővárosa, Tananarive királyi palotájának hű mása s bemutatja
mindazt, ami ezen az egykori Monarchiával egyenlő területű szigeten a
francia protektorátus bevezetése, 1894 óta történt a tudományos kutatások,
közgazdaság, közmunkák és közegészségügy terén.

Impozáns épületcsoport képviseli a franciák hátsóindiai gyarmatbiro-
dalmát: Indokínát. Központja a kambodzsai híres sziklatemplomnak: az
Angkor vatnak hű mása, amely igazi remeke a hátsóindiai khmer építészet-
nek. Hatalmas lépcsősor visz fel az óriási méreteivel az egész kiállítást uraló
épületbe; belsejében elvonul előttünk Hátsóindia egész művelődéstörté-
nete, tájai, városai, bennszülött művészete és meghódításának története.
Előtte a bennszülött házak, az úgynevezett „dinh“-ek stílusában épült öt
kisebb pavilion a birodalom egyes részeit mutatja be: Tonkin bányavidékét
csakúgy, mint Annám erdőit, Cochin-Kína alluviális lapályát, vagy Laosz
és a khmer nép őshazájának: Kambodzsának ősi művelődését.

Poétikusak és megkapók a kis szigetgyarmatok pavillonjai. Az észak-
amerikai francia gyarmatosítás utolsó maradványait: St. Pierre és Miquelon
szigeteit kis halászházikót utánzó pavilion képviseli. Kókuszdiótörzsből,
rózsafából és bambuszból épült az óceániai szigeték pavillonja, amely elénk
varázsolja a Pierre Loti regényei és Gauguin alkotásai révén halhatatlanná
vált Tahiti-szigetek életét. Új-Kaledóniát és az Új-Hebridákat is stílszerű
kis pavillonok képviselik. Impozáns épületek mutatják be francia Nyugat-
indiát: a kávéjáról és likőrjeiről világhírű Martinique-szigeten végzett 300
éves francia kultúrmunka eredményeit, valamint a cukor- és rumkivitele
révén jelentős szomszédját: Guadeloupe-ot. Külön pavillonok mutatják
be Francia-Guayana cédruserdőségeit és az Indiai óceánban fekvő Réunion-
sziget fejlődését. Egy pondichéryi hindu ház stílusában emelt épület a Francia-
India néven ismert öt kis kikötőt: Pondichéryt, Caricalit, Chandemagort, Ma-
hét és Yanaont mutatja be, mint Dupleix hódításának maradványait: figye-
lemreméltó iparművészeti gyűjteménye bármely múzeumnak díszére válnék.

Az afrikai gyarmatok csoportjához érve, mindenekelőtt a Vörös-tenger
partján elterülő Szomáli-föld pavillonja ötlik szemünk elé, a dzsibutii híres
Ammoudy-mecset tökéletes mása. Egy szudáni néger kasszaba (bennszülött
fejedelem palotája) vörös homokkőből épült monumentális külsejű mása a
központi épülete a Francia-Nyugat-Afrika néven ismert terület pavillon-
csoportjának. Az arachidjáról híres Szenegál, — kikötője: Dakar, rövidesen
a világ legnagyobb légi kikötője lesz, — a datolyatermő Niger-vidék, a mézgá-
ban gazdag Mauretánia, a pálmaolajtermő Dahomey, az öntözőművekben
bővelkedő Szudán, az őserdőiről híres Aranypart és a banántermő Guinea
gazdasági élete, közigazgatása és társadalmi viszonyai vonulnak el előttünk
ez épületcsoportokban, amelyek külön érdekessége a fétisimádók falva.
Hasonlóan nagyarányú a másik afrikai gyarmatcsoportnak: az egyenlítő-
menti Francia-Afrikának kiállítása is, amely a középső Kongó-vidék, Gabon,
Ubangi Chari és a Csád-tó vidékének őserdőkben és ásványi kincsekben
bővelkedő tájait és négereinek primitív művelődését mutatja be egy logone-i
bennszülött házat utánzó pavillonban.

Hatalmas épületek mutatják be az északafrikai mohammedán országo-
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kat. Nyugatról keletre haladva, Marokkó az első közülük, 1912 óta francia
protektorátus alatt van. A fezi „makhzen“ épületének tökéletes mása rejti
magában a felettébb becses marokkói anyagot, amelyből e négymilliós
mohamedán ország ellentétekben oly gazdag életét ismerhetjük meg. Három
legfontosabb városa: a Granadára emlékeztető Fez, a néger Timbuktura
emlékeztető Marrakes és Meknes, a népművészetek, a szükök (a bennszü-
löttek vásárai) színes világa, a katonai hódítás, majd a polgári „ellenőrzés“
kora, a bányászat, erdészet és állattenyésztés, s „last not least“, a fejlett
automobilizmus vonul el előttünk tarka összevisszaságban.

A szomszédos Algériát, amely 100 éve van francia uralom alatt, egy
meglehetősen kevert stílusban épült palota képviseli. Ez a legfejlettebb és
Európára a legjobban emlékeztető gyarmat. Mezőgazdasági termékeit:
borát, dohányát világszerte ismerik, szőnyegszövése és ékszeripara is fejlett,
mindezeket az országnak a római és a mohammedán időkből származó archeo-
lógiái emlékeivel együtt ízlésesen összeállított gyűjtemény mutatja be. Kis
modellek tárják elénk a francia mérnökök és közigazgatási szakemberek mun-
káját, valamint a Szahara oázisait. Szükök hosszú sora között hagyjuk el
Algériát és belépünk a sokszínű keramikával és csipkézett muszarabivel díszí-
tett tuniszi pavillonba, amely a megszokott kiállítási anyagon kívül egy moham-
medán dísztermet is bemutat festett mozaikmennyezettel, pompás szőnye-
gekkel és hímzésekkel.

A bamouni bennszülött törzsfőnökök házaira emlékeztet Togo és Kame-
run kiállítása: a két hajdani német gyarmat a világháború befejeztével Francia-
ország és Anglia mandátuma lett. Népművészeti és orvosi szempontból
érdekes anyagon kívül szép őserdőrészleteket bemutató modelleket találunk itt.

Igen becses Franciaország másik nagy mandatárius területének anyaga
is. Szíriát a XVIII. század arab építészete két legszebb emlékének, a da-
maszkusi Azem palotának és a libanoni Bajt-addin palotának stílusában
épült pavilion képviseli; különösen hatásosak falfreskói és szökőkutas belső
udvara. A mai Szíria gazdasági termékein és néptípusainak modelljein kívül
bemutatja e terület egész archeológiái múltját: megtaláljuk itt Ahiránnak,
Biblosz királyának sírját, a palmyrai Vénusz-szobrokat és a híres föníciai
templomnak, Baalbeknek kicsinyített mását. A szomszédos Palesztina kis
pavülonja inkább az ország mai helyzetét mutatja be.

A többi hatalom gyarmatainak csoportjához érve, szemünkbe ötlik
Belgium hatalmas méretű kiállítása: egyetlen gyarmatát egy két hektár
nagyságú területen megépített pavilloncsoport mutatja be, amely a Kongó-
vidék néger törzsfőnökeinek házát utánozza. Elefántcsontkivitele, a Katanga-
vidék rézbányái és a Kasai-vidék drágakövei adják meg ennek az anyaorszá-
gánál majdnem nyolcvanszor nagyobb gyarmatnak a gazdasági jelentőségét.

Egy eszkimó jégház (iglu) alakjában épült meg Dánia egyetlen gyar-
matának, Grönlandnak a kiállítása, amely az eszkimók alig 15.000 főnyi
népének életét szemlélteti. Külön érdekessége a Rasmussen sarkutazó által
Észak-Grönlandból hozott gyűjtemény kiállítása.

Olaszországot monumentális arányú pavilion képviseli, amely a II.
században Septimius Severus római császár által az északafrikai Leptis
Magnában emelt bazilika mása. A híresebb istenszobrok utánzataival díszí-
tett átriumon keresztül a három olasz gyarmat: Eritrea, Szomálifold és
Tripolitania termeihez jutunk. Külön ki kell emelnünk a katonai, a gyar-
mati közlekedésügyi és a gyarmatokra vonatkozó teljes könyv- és térkép-
anyag kiállítását. Kisebb pavilion mutatja be Rhodosz-szigetét a keresztes-
háborúk történetéből ismert héttorony-bástya másával.

Sokoldalúságával tűnik ki a Föld egyik legnagyobb gyarmatbirodalmá-
nak, Hollandiának kiállítása, amely Délkelet-Ázsiában 60 millió lelket szám-
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lái, javarészt az ősi maláji kultúrfajból. Főpavillonja valóságos mestermű, a
maláj építészet stílusában épült, a Kapui Bali-sziget portáljainak hű utánza-
taival. Előcsarnoka tiszta márványból épült s igen becses hindu-jávai mű-
gyűjteményt tartalmaz. Belső udvara hű utánzata a Mendoutnak, a jávai
hindu templomok egyik legfontosabbjának. E pavilion anyagából jól meg-
ismerhetjük az egész maláj művelődést és a holland gyarmatosok munkáját.
A két kis amerikai gyarmat: Surinam és Curasao is szerepel a kiállításon,
melynek érdekességét csak növeli egy jávai bennszülött színház és néhány
szumatrai bennszülött ház és csónak.

Portugáliának az anyaországot területben 2 i-szeresen meghaladó gyar-
matbirodalma van, amelyet bőséges kiállítási anyag képvisel. De talán a
legérdekesebb a portugál történet hőskorának, a XV. és XVI. századnak
hódításait és világjáróinak útjait bemutató két pavilion, valamint az a missziói
munka, amelyet papjaik a Távolkeleten végeztek.

Sokak véleménye szerint kis területén is a legcsinosabb, a legtöbbet
kifejező kiállítása van az Egyesült Államoknak. Központját George Washing-
ton mountvemoni házának pontos mása alkotja, amelyet az amerikai-francia
barátság jelképéül építettek meg Párizsban. E típusosán angol-szász családi
ház stílusában épült meg a többi pavilion is. Egyikük az amerikai kormány
kiállítása az ország közlekedésügyének és tropikus egészségügyének fejlő-
déséről, a többiek Alaska, Porto Rico, a Philippi-szigetek, Hawaii és Samoa
termékeit és néptípusait mutatják be.

Sétánk végére érkezvén, tárgyilagosan megállapíthatjuk, hogy a gyar-
matügyi kiállítás rendezői nagy szolgálatot tettek az emberi művelődésnek.
Távoli világrészek tájait, népeinek szokásait és a fehér ember ott végzett
kultúrmunkáját szemlélve, megelégedéssel állapíthatjuk meg, mily jelentős
előrehaladást tett az emberiség a természet erőinek leküzdésében és a primi-
tív fajok művelődésének emelésében. Ma még csak kezdetén vagyunk egy
rendszeres szervező munkának, amelyet a technika és a közlekedésügy fejlő-
dése rohamléptekkel gyorsít meg. Hogy azután e fejlődés az évezredes
tespedtségükből felrázott bennszülött fajok lelkében milyen visszahatást
vált ki, az a jövő kérdése.

SOMOGYI JÓZSEF

KÜLPOLITIKAI SZEMLE
Az angliai események: a hadiflotta mozgalma, a font aranyparitásának felfüggesz-
tései a védvám kérdései az új választás kilátásai —  Reading lord párizsi látogatásai
Laved amerikai útja és annak problémái —  A berlini látogatás; az új Brümng-
                        kormány helyzete —  A kínai-japán konfliktus a Népszövetség előtti Amerika szerepe

A PÉLDÁTLAN erejű tektonikus rengés, amely földgolyónkat immár
hónapok óta dúlja, most a Brit Birodalom évszázados bástyáit támadta

meg. Az augusztusban létrejött nemzeti kormány takarékossági javaslata
olyan mértékben szállította le a haditengerészet legénységének fizetését, hogy
ennél mélyreható elkeseredést váltott ki. Villámcsapásként érte szeptember
16-án nemcsak az angolokat, de az egész világot a hír, hogy a brit atlanti
flotta gyakorlatait le kellett mondani és a főparancsnok az egységeket vissza-
rendelte a hazai kikötőkbe, mert a matrózok megtagadták az engedelmes-
séget. Bármilyen óvatosak voltak is az admiralitás nyilatkozatai és suttogva
tárgyalták is Angliában az esetet, bármennyire sietett is a kormány orvoslást
ígérni és bármily udvarias, sőt hazafias formák között fordult is a legénység
ő felsége kormányához igazságtételért, minden szemlélőnek az volt mégis
a benyomása, hogy a Brit Birodalom hatalmát és nagyságát képviselő intéz-
mény rendült meg. Mindenesetre megdöbbentő volt a flotta tagjainak visel-
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kedése. Hiszen nemrég mondotta MacDonald, mint labour-miniszterelnök:
„a flotta, az mi vagyunk“. Azonban nem szabad elfelejtenünk, bogy nem
kötelező honvédelmi szolgálat alatt álló legénységről van itt szó, hanem
zsoldos tengerészekről, akiknél a zsold szerződésük egyik része, tehát ha
helytelen és a fegyelemre veszedelmes is az ilyen lázadásszerű fellépésük,
jelentőségében nem olyan, mint ha sorozott katonaság tagadná meg a szol-
gálatot. Másrészt azt sem szabad elfelejtenünk, hogy ennél sokkal veszé-
lyesebb lázadást, és pedig háborús időben, megúszott a Brit Birodalom
1797-ben — tehát ez sem újság számára. A kormány intézkedéseivel gyorsan
le lehetett csillapítani a tengerész legénységet, azonban maga az esemény
szintén hozzájárult Nagy-Britannia hitelének aláásásához.

A flotta lázadását követő héten az aranyvisszavonások a Bank of Eng-
landtől óriási mérveket öltöttek: napi átlagban 3’5 usque 4 millió font
sterling aranyat szívtak ki Angliából ezekben a napokban különösen hollan-
diak, akik jelentékeny tőkerezerváikat Londonban tartották. Az arany-
elvonások következtében az angol kormány és a Bank of England vasárnap,
szeptember 20-án roppant jelentőségű elhatározásra volt kénytelen jutni:
felfüggesztette a Bank of England kötelező aranyeladására vonatkozó 1925-ös
törvényt, azaz megszüntette a font aranyparitását. A nemzetközi pénzügyi
válságban, amely június óta lett akúttá, ez a lépés új fejezetet nyit meg;
drasztikus hatásainál fogva esetleg alkalmas arra is, hogy a hosszú távon
hozzájáruljon a válság megoldásához, melynek egyik oka a világ arany-
tartalékának két jegykibocsátó intézet pincéiben való felhalmozódása, egy
másik oka pedig az, hogy az aranytermelés nem tart lépést a világ növekvő
aranyszükségletével. Az aranystandard elhagyásának első következménye
a font jelentékeny esése volt, ami nemcsak Nagy-Britanniának és a brit
tőkésnek jelentett veszteséget, hanem mindazoknak az országoknak, amelyek-
nek jelentékeny fontkövetelései vannak, tehát elsősorban Franciaországnak,
az Egyesült Államoknak, Hollandiának és Svájcnak; továbbá angliai ex-
portjuk csökkenésével vagy megszűnésével fenyegeti azokat az országokat,
amelyek az aranystandardet fenntartják, amelyek valutája tehát jobb, mint
az angol font. Ez a körülmény okozta a skandináv államok és utóbb Finn-
ország elhatározását, amellyel szintén megszüntették az aranykészfizetést
s ezzel valutájukat szinte automatikusan épp annyira lecsökkentették, mint
a fontot. Azokat az országokat azonban, amelyek továbbá is ragaszkodnak
az aranystandardhez, kereskedelmi mérlegük fokozódóan veszedelmes
passzivitásával fenyegeti ez a helyzet.

Ez az elkerülhetetlenné vált és a brit nemzeti öntudat számára rend-
kívül fájdalmas elhatározás, mely mellesleg megjegyezve, hacsak az arany-
standard, ideiglenesen bár, az egész világon meg nem dől, a londoni Cityt
azzal fenyegeti, hogy végérvényesen elveszíti vezető pozícióját a világ pénz-
piacain, belpolitikailag is természetesen messzemenő következményekkel
járt. A nemzeti kormánynak, amely eredetileg csak egyetlen feladat: az
Economy Bill, azaz a költségvetést lecsökkentő törvényjavaslat parlamen-
táris elintézésére alakult, újból bírálat alá kellett vennie a helyzetet és mérle-
gelnie, vájjon nem kell-e mandátumát meghosszabbítania, nem kell-e további
rendszabályokkal sietnie a birodalmat megtámadó gazdasági és pénzügyi
helyzet védelmére. Ezzel kapcsolatosan szinte automatikusan felmerült
a kérdés, vájjon a kormány mai összetételében alkalmas-e egy ilyen feladatra
és vájjon a parlament, melyet más célra és más jelszavakkal választottak,
fel van-e arra jogosítva a választóközönség részéről, hogy esetleg messze-
menő intézkedéseket foganatosítson, amelyekről nem tudja, mi a nép véle-
ménye. Ilyen intézkedés elsősorban védvámok behozatala. Ez a probléma
évek óta kísért már és 1930 nyara óta mind általánosabbá válik a meg-
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győződés a brit közvélemény széles köreiben, hogy az ipari krízis és a
munkanélküliség egyetlen megoldása a védvámok behozatala. Csak aziránt
van a védvámosok körében kétség, vájjon csak luxuscikkeket terheljenek-e
vámokkal, vájjon a luxuscikkek importját egyáltalában betiltsák-e, vagy
általános 10%-os értékvámot emeljenek minden behozatali cikkre, hogy
vám alá vessék-e az élelmiszereket is és végül, hogy igyekezzenek-e a domi-
nionokat egy imperiális védvámrendszerbe preferenciális alapon belevonni.
Magán a nemzeti kormányon belül oly sokféle volt a vélemény a Mac-
Donaldot követő munkáspárton kezdve a liberálisok három különböző
árnyalatán át — a feltétlen szabadkereskedelmi lloydgeorgeistákon, az idő-
leges protekcióval megalkuvó samuelistákon és végül a nyílt protekcioniz-
musért síkraszálló Simon-csoporton át, a konzervatívok különböző haj-
lamú csoportjáig, hogy nyilvánvalóvá vált az új választásoknak szüksége.
Csak a formulát kellett megtalálni, amellyel a szerteszéthúzó kormányt
és a mögötte lévő pártokat legalább is annyira lehetne egyesíteni, hogy
a választásnál ne kerüljenek egymással szembe és ne könnyítsék meg a
Labour sikerét. Lloyd George utolsó percig küzdött a választás ellen s
hozzá méltó brilliáns logikátlansággal hajlandó lett volna egy új vámtari-
fát is megszavazni, ha — elkerülheti a választást. Helyesen érezte meg,
hogy ez a választás, mely két táborba osztja a brit népet: a nacionalisták
és a szocialisták táborába, összemorzsolódással, megsemmisüléssel fenyegeti
a liberális pártot. Amikor Ramsay MacDonald, ez a vonzó romantikus,
aki elsősorban és mindenekelőtt nacionalista és csak aztán szocialista, be-
látta, hogy Lloyd George ellenállását nem tudja legyőzni, a választás mel-
lett döntött és a királynak az 1929 júniusban választott parlament fel-
oszlatását javasolta. A történelmi aktus 1931 október 7-én lezajlott és
október 27-én Nagy-Britannia népe csodálatos önuralmában külsőleg talán
nyugodtan, de dobogó szívvel fog az urnák elé lépni, hogy döntsön léte
vagy nemléte fölött.

Mert nem kevesebb van kockán, mint a birodalom léte. Ha a nacio-
nalista-konzervatív koalíció győz, akkor az annyit jelent, hogy komoly
elhatározással hozzáfognak — a MacDonald által kért „orvosi megbízás“
segítségével — a birodalom gazdasági újjászervezéséhez, ha kell vámtari-
fával és további drasztikus pénzügyi és gazdasági rendszabályokkal, de
a birodalom klasszikus hagyományai és a kapitalista gazdasági és társadalmi
rend alapján. Ha pedig, ami szörnyű meglepetés lenne és ma több mint
valószínűtlennek látszik, de a lehetőségek sorából mégsem szabad kizárni,
a Labour-párt győzne vagy csak megerősödve kerülne ki a küzdelemből,
akkor az a szocialisták fantasztikus pénzügyi és gazdasági programmját
jelenti: a nagyüzemek nacionalizálását, vagyonkobzásig menő jövedelmi
és vagyonadót, a brit külföldi követelések igénybevételét az állam javára,
azaz a brit tőkegazdaság likvidálását. Keserű gúnnyal és metsző éllel
ostorozta nem kisebb szocialista, mint Philip Snowden — a House of
Commons-nak végleg búcsút mondó nagy kincstári kancellár — a munkás-
párt pénzügyi és gazdasági tudatlanságát, „megtaníthatatlanságát“. Sze-
rinte a Labour-párt programmja az országnak évi ezer millió font sterling
többköltségébe kerülne, azaz halálát jelentené. A pusztító földrengési vihar
közepett az angol nép egész józanságára, világos ítélőképességére és önfegyel-
mezettségére lesz szükség, hogy a két alternatíva közül választani tudjon,
hogy az eddig követelt áldozatok nyomása alatt a nemlét alternatívája, amit
a szocialista programm képvisel, ne tűnjék fel számára elkeseredésében von-
zóbbnak, «mint az új áldozatokat kívánó, de az újjáépítést lehetővé tevő
nacionalista és konzervatív gazdasági programm. A november 3-án összeülő
parlament meg fogja adni a választ erre az aggodalmas kérdésre.
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AZ ADOTT KÖRÜLMÉNYEK között természetesen Nagy-Britannia
világpolitikai szereplése is változáson ment át, legalább is sokkal tartózko-
dóbbá vált, mint a nagy pénzügyi és belpolitikai válság előtt. Az új kabinet
első külpolitikai megmozdulása Reading márki külügyminiszter párizsi látoga-
tása volt azzal a nyilvánvaló céllal, hogy Laval miniszterelnök amerikai
utazása előtt érintkezést keressen a francia kormánnyal és a washingtoni
tárgyalásokban Anglia érdekeinek tekintetbevételét biztosítsa, ha már
aktív részvételét elérni nem is tudta. A franciák, amint részt vettek a két
előző fontsegítő kölcsönben, tudvalevőleg hajlandók lettek volna további
visszleszámítolási hitellel hozzájárulni a font kurzusának tartásához. A Bank
of England és az angol kormány bölcsen lemondott erről a segítségről, amikor
nyilvánvaló volt, hogy a fontot tartani nem lehet, s hogy az aranyfonthoz
való ragaszkodás csak újabb meddő adósságokba kergeti az országot és
politikai függőségét is növeli. Nem lett volna-e azonban államférfiúi előre-
látás (aminthogy tényleg felmerült ez a gondolat július folyamán, csak a
felelősség kérdése és presztízs meg egyéb opportunitási szempontokból
húzódoztak a következményterhes elhatározástól), ha Anglia a londoni kon-
ferencia siralmas balsikere után megteszi ezt a lépést — elhagyja az arany-
standardet — és ezzel megakadályozza, hogy július 17-től szeptember
19-ig 200 millió font sterling külföldi kölcsönt visszavonjanak, továbbá
elkerül 130 millió aranyfont sterling (dollárban és francia frankban lekötött)
újabb eladósodást. Tényleg hallatlan felelősség terhelte volna a kormányt,
amely ezt az intézkedést megtette volna, de emberi előrelátással nyilvánvaló
volt már akkor, hogy a font menthetetlen, hogy a bizalom megrendült és
hogy azt egyszerű költségvetési redukciókkal helyreállítani már nem lehet.
Ilyen körülmények között a presztízs látszatát menteni és egy szörnyű, de
végeredményben hasznos ódium vállalásától húzódni, következményterhes
hiba — olyan, amilyet, sajnos, a világ minden államában állandóan elkö-
vetnek az államférfiak, sőt bankárok is. Reading párizsi látogatása külsőleg
csak igen meleg rokonszenv-megnyilatkozásokat eredményezett, de különben
a francia kabinet tudomásul vette Anglia felfogását, biztosította a külügy-
minisztert arról, hogy Franciaország mindig „segítségre“ készen áll, de
semilyen irányban le nem kötötte magát.

London felfogása szerint a válság egyik oka az arany helytelen, tapasz-
talatlan kezelésében rejlik; az angol aranyteória értelmében az arany szerepe
nem az, hogy óriási rezervával adjon biztosítékot, vagy legalább a tartalékos
bankjegyfedezet nem egyedüli szerepe, hanem, hogy állandó mozgásával
kiegyenlítse a kereskedelmi és külügyi mérlegek deficitjét. A passzívumot,
amit áruval vagy hitellel nem lehet kiegyenlíteni, kell aranyküldéssel aequi-
parálni; a tőkegazdag és tőkét termelő ország tehát több aranyat exportál,
mint a tőkeszegény és lehetőleg áruval vagy felvett hitellel fizető ország.
A reparációs fizetések, melyeknek nem volt áru-ellentétele, megzavarták
ezt az egyensúlyt s ez vezetett a mai válsághoz. Amíg Angliáé volt a világ
aranykincsének legnagyobb része, ez számára követelést jelentett, de London
sohasem raktározott aranyat, mert jólétének alapja a másnál kamatozóan
elhelyezett arany volt. A franciák e tétel helyességét bizonyos fokig tagadják
és nem hajlandók abba beleegyezni, hogy felhalmozott aranytartalékuk nagy-
szabású hitelpolitika alapjává legyen, vagy hogy az aranystandard meg-
rendíttessék. Tételük úgy szól, hogy a mások által könnyelműen adott
hitelekért nem hajlandók felelősséget vállalni. Ehhez hozzájárul a politikai
bizalom kérdése is; amíg az helyre nem áll,—mondják Párizsban—a francia
tőkést nem lehet rávenni arra, hogy külföldön invesztáljon. Egyébként
félnek is attól, hogy ha léket engednek ütni aranypincéjük falán, párhuza-
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mosan külkereskedelmi mérlegük passzivitásával, láthatatlan exportjuk
(az idegenforgalom) katasztrofális csökkenésével menthetetlenül kiszivárog
tőlük az arany, anélkül hogy valóban alkotó munkát végezhetett volna és
a világ proszperitását helyreállította volna.

Laval miniszterelnök washingtoni látogatásától Párizsban mégis csodá-
latos eredményeket várnak. Kétségtelen, hogy az amerikaiak részéről lélek-
tanilag igen helyes cselekedet volt a francia miniszterelnök meghívása.
Washington bölcsen értékeli Franciaország mai rendkívül erős pozícióját
s azt, hogy nélküle, jóakarata és segítsége nélkül semmit sem lehet elérni.
A francia, így okoskodtak Washingtonban, nem az a nép, amelyet sarokba
lehetne szorítani $ ezzel engedékenységre bírni. Ellenkezőleg: mivel fana-
tikusan meg van győződve felfogásának helyességéről és mai erejének tuda-
tában van, az ilyen bekerítési politika, ha Párizs észreveszi, csak a katasz-
trófát teheti nagyobbá. Meg kell tehát mutatnunk, — mondották — hogy
nemcsak helyzetüket értékeljük, hanem becsüljük is jellemüket és kívánjuk
segítségüket, mert egyenlőértékű partnernek tartjuk őket. A világ két leg-
gazdagabb állama, amelyet azonban csak vékony pókháló választ el ugyan-
azoktól a nehézségektől, amelyek a nagy és kis államok többségét már elér-
ték, találkozik itten, hogy megvizsgálja, vájjon vannak-e egyáltalában emberi
— hatalmi és pénzügyi — eszközök, amelyekkel a válságot enyhíteni és
végül a belőle kivezető utat megtalálni lehetne.

Mindenesetre már nagy eredmény, hogy a franciák azt a teljesen
negatív álláspontjukat, amelyet Genfben elfoglaltak, kezdik feladni és
hajlandók javaslatokat tenni a szövetségközi kölcsönök és a reparációk
kérdésében, hajlandók összekapcsolni ezt a kérdést a'leszereléssel, vagy leg-
alább is a két problémát együtt tárgyalni. Francia részről máris történtek
közlések, amelyekből arra lehet következtetni, hogy az első napok tervszerűt-
lensége és bizonytalansága után már némi közeledés észlelhető és a Banque
de France Amerikában időző képviselői már előkészítik a miniszterelnök
látogatásának programmját. Franciaország, eddigi merev elzárkozottságától
eltérően, késznek látszik arra, hogy az Egyesült Államokkal a szövetségközi
adósságok olyan — állítólag 50%-os — redukciójáról tárgyaljon, amely
ugyanilyen összeggel csökkentené Németország jóvátételt kötelezettségeit
is. Ragaszkodik azonban a Young-annuitás úgynevezett feltétlen részé-
nek megfizetéséhez (ezt Franciaország tudvalevőleg elsősorban az elpusz-
tított területek újjáépítésére felvett kölcsön törlesztésére fordítja); de
esetleg hajlandó lenne egy új fizetési tervvel segíteni Németország pilla-
natnyi kötelezettségein.

Ezzel kapcsolatban Franciaország a leszerelés kérdését is alapos vizs-
gálat tárgyává hajlandó tenni és kész revideálni nyári memorandumát,
amely Amerikában kellemetlen hatást váltott ki. Továbbá hajlandó úgy
látszik a Cecil-féle javaslatot magáévá tenni és a leszerelés költségvetési
csökkentését elfogadni. Ezzel szemben azonban azt óhajtja, hogy az
Egyesült Államok a Kellogg-paktumot legalább is egy negatív garanciá-
val egészítsék ki. Már a népszövetségi Assemblée őszi ülésszakán felmerült
a terv, hogy ne a népszövetségi Egy ességokmányt tegyék revízió tárgyává
és egyeztessék a Kellogg-paktummal, hanem ellenkezőleg, az utóbbit egé-
szítsék ki olyan szankcióval, amely a Kellogg-paktumot megszegő államot
az összes többi szignatárius hatalmak támogatásától megfosztja. Ha ehhez
Amerika hozzájárul, úgy háború esetén megszűnik annak a veszélye, hogy a
tengeri hatalmak — elsősorban Nagy-Britannia — konfliktusba keveredje-
nek az Egyesült Államokkal, amely eddigi álláspontja szerint ragaszkodott
ahhoz a jogához, hogy a hadviselő felekkel kereskedelmi összeköttetésben
maradjon. Ilyen kiegészítése a Kellogg-paktumnak tehát nagy erkölcsi
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és végeredményben materiális biztosítékot jelentene. A mai helyzetben
nincs kizárva, hogy ha Franciaország álláspontjának fentjelzett mértékű
revíziójára hajlandó, akkor az amerikai szenátus is engedni fog merev-
ségéből és elfogadja ezt a negatív garancia-klauzulát, amellyel korlátozza
a tengerek szabadságára vonatkozó elvének szabad érvényesülését.

Ami az aranypolitikát illeti, mint már fentebb említettem, Fran-
ciaország, hogy úgy mondjam, utolsó lehelletéig ragaszkodni fog az arany-
standard fenntartásához és ha teheti, meg fogja akadályozni az ezüst reha-
bilitálását. Ha a híreknek hitelt lehet adni, akkor annak ellenében, hogy nem
hajlandó az aranyrezerva új elosztásába beleegyezni, viszont késznek mu-
tatkozik a newyorki Federal Reserve Banknak a Wall-Street befagyott
rövidlejáratú hitelei feloldására visszleszámítolási hitelt rendelkezésére
bocsátani, vagy pedig ott fekvő aranytartalékának — kb. 2—300 millió
dollár értékben — felszabadításához. Az egész mai nemzetközi pénzügyi
helyzet groteszksége benne van abban az egy tényben, hogy a kb. 2’ 5 mil-
liárd dollár arannyal rendelkező Banque de France rediszkont-hitelt nyújt
a közel kétszer annyi arannyal — majdnem 90%-os bankjegyfedezettel —
rendelkező newyorki Federal Reserve Banknak, hogy a világ legnagyobb
magánbankjai immobilitásán segítsen.

Lavalnak mindezen feladatok megoldására és arra, hogy a francia
politika e változását a köztársaság közvéleményével elfogadtassa, ma na-
gyobb ereje van, mint volt négy hónappal ezelőtt a Hoover-iniciatíva alkal-
mával. A francia miniszterelnök presztízse óriásit nőtt az utóbbi fél év
alatt. Bebizonyította, hogy államférfi, országa tekintélyét fenn tudja tar-
tani, dönteni tud, amikor dönteni kell, ítélni tud nehéz helyzetekben és
vállalja a felelősséget azért, amit tesz. Franciaországnak nagy szerencséje,
hogy ragyogó tehetségű, fiatal, tetterős államférfiakat tud produkálni akkor,
amikor szüksége van rájuk. Csodálatos szellemi vitalitás jele ez, amely
nagyobb erőt jelent talán számára ma, mint felhalmozott és pillanatnyilag
tehetetlen gazdagsága.

EZ A NAGY TEKINTÉLY adta meg Lavalnak a megfelelő hátvédet ahhoz,
hogy népszerűségének kockáztatása nélkül ellátogathasson Berlinbe, ahol
francia vezető államférfi nem járt — a berlini kongresszus óta, amikor is
a látogatás tulajdonkép nem Németországnak szólt. A vasárnap, szeptember
27-től 29-ig tartó berlini látogatás igen barátságos, de sok tekintetben gro-
teszk külsőségek között folyt le. A birodalmi kormány — talán joggal —
aggódott vendégei testi épségéért, de azért is, hogy ne legyenek kellemetlen
incidenseknek kitéve. Következéskép a legszigorúbb katonai és rendőri
intézkedéseket foganatosította: a nagyvárosi kiváncsiakat, azaz a csőcseléket
kizárta, a szó szoros értelmében kisöpörte az utcákról. Másrészt a német
publikum, de különösen a berlini, inkább közönnyel fogadta a látogatást
és legalább is spontán lelkesedést nem tudott mutatni. Az a válogatott és
szervezett tömeg vagy csapat, amelyet Laval és Briand üdvözlésére és éljen-
zésére beengedtek, természetesen inkább komikus, mint lelkesítő hatást
tett. A látogatásnak viszont inkább szimbolikus, mint gyakorlati jelentősége
volt. Sem az általános helyzet, sem a két ország lélektani és belpolitikai
helyzete nem érett még meg arra, hogy komoly lépést tehessenek az úgy-
nevezett megértés útján, a Stresemann—Briand-féle együttműködési poli-
tika csődje után. A Brüning-kormány pozíciója különösen bizonytalan volt
szeptember végén: hiszen Curtius külügyminiszter csak azért nem bukott
meg előbb, hogy ennél a látogatásnál még funkcionálhasson. Kiválása s
ezzel együtt a kabinet rekonstrukciója azonban biztos volt, aminek pedig
nyilván meg kellett rendítenie a Brüning-kormány parlamenti bázisát s
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ezzel létezését is kétségessé kellett tennie. Ilyen körülmények között nem
igen lehetett a francia államférfiaktól azt kívánni, hogy messzemenő meg-
egyezés tárgyalásába belemenjenek. Komolyan tehát egyetlen elsőrendű
probléma sem került terítékre, hiszen azokról előbb Washingtonnal kell
értekezni s csak a tengerentúli tárgyalások eredménye adhat lehetőséget
a német-francia fonál újrafelvételére. Hogy mégis valamit tettek légyen,
hogy legalább látszólag egy lépéssel előbbre vigyék „a kölcsönös megértés“
munkáját, a mindkét államot érdeklő gazdasági problémák tárgyalására
közös bizottságok alakítását határozták el és — talán ez a legfontosabb
elem — e bizottságok mellé állandó szervül közös titkárságot alakítottak.
A bizottságok — pl. ipari trösztök és kartelek vagy a civilaviatika kérdésének
tanulmányozására — és a permanens titkárság mindkét kormány bizonyos
iniciatívával felruházott állandó tanácsadó szerve. Vérmes reményeket ehhez
a kezdeményezéshez fűzni túlzás volna, de ha tekintetbe vesszük, hogy mi
minden történt a Rajna-kiürítés óta, milyen mély lett megint a szakadék
a két ország között, akkor már ez is nagyjelentőségű lépés, mert megadja a
lehetőséget arra, hogy további lépések kövessék.

A Brüning-kormánynak azóta végbement újjáalakítása, mely kevés
változást hozott s melyben a legfontosabb két momentum; az, hogy Brüning
vállalta a külügyi tárcát és hogy Groener hadügyminiszter egyben belügy-
miniszter is lett, mindenesetre garancia arra, hogy, hacsak valami közbe nem
jön, a német politika stabilitása néhány hónapra ismét biztosítva van. A
parlament passzív támogatásával kormányzó Brüning-diktatúra a munka-
nélküliség által fenyegetett közrend fenntartására mindenesetre mindent
meg fog tenni, egyrészt inségakciókkal, másrészt az egy kézben összpontosult
karhatalmak kíméletlen alkalmazásával. Erre annál inkább szüksége van,
mert a pénzügyi és gazdasági probléma mind kritikusabbá válik. Bár az
export-többlet augusztus hónapban rekordmagasságot ért el 349 millió
aranymárkával az előtte való hónap 289 millió márkás pluszával szemben,
a font diszparitása a birodalom exportlehetőségeit Anglia felé csökkenti,
Svájc pedig retorziókkal fenyegetőzik a német „dumping“ ellen. Minden-
esetre talán az export csökkenése miatt, talán más, nehezebben ellenőrizhető
okokból, a Reichsbank aranyfedezete rohamos csökkenést mutatott szep-
tember folyamán, míg a bankjegyforgalom ijesztő mértékben megnövekedett,
úgyhogy a fedezeti arány ismét leszállt 30'1%-ra. Hogy van-e javulási
lehetőség, meddig képesek ezen a ponton tartani, el lehet-e kerülni egy
inflációt, amikor a jövedelmi adóeredmény ismét 1 milliárd márkával csök-
kent és hogy az inflációnak milyen hatása lesz a valutáris helyzetre — mindez
a jövő hónapok titka. Bármit lehet is spekulative előre kiszámítani, minden,
ami eddig az utolsó négy hónap alatt történt, azt mutatja, hogy ami bekövet-
kezik, meglepetésként jön, ha borús égből is, váratlan villámcsapásként.
Az a durva és hazafiatlan támadás, amelyet Hjalmar Schacht, a Birodalmi
Bank herosztráteszi hajlandóságú volt elnöke a kormány pénzügyi politikája
és a bankvezetés ellen intézett, mindenesetre újból megrendítette a bizalmat
a külföldön és növelte a Németországot fenyegető veszélyeket. Hogy mi
céljuk lehet Schachtnak és Hitleréknek ezzel a katasztrófapolitikával, azaz
a katasztrófa siettetésével, azt nehéz megmondani, hacsak nem az, hogy a
katasztrófa az egyetlen mód számukra a hatalom megszerzésére. Európa
és a civilizáció érdekében remélni kell, hogy Németország el fogja kerülni
a Hitler-Hugenberg-uralom megpróbáltatását, bár másrészt tudvalevő,
hogy a miniszterré lett jakobinus nem lesz jakobinus miniszter.

A NAGY GAZDASÁGI és pénzügyi válság, amely a világ összes nagy-
hatalmainak akcióképességét megbénítja, a japán militaristáknak úgy látszik
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megfelelő alkalmul kínálkozott arra, hogy hatalmuk alapjait Mandzsúriá-
ban kiszélesítsék és megerősítsék. Bármily nehéz legyen is a Távolkeleten
történteket utólag megállapítani, — egyrészt, mert ügyesen elmosták a
nyomokat, másrészt, mert egyik ellenfél szavahihetősége sem áll vitán
felül — valószínűnek látszik az a feltevés, hogy a japánok pontosan és terv-
szerűen előkészítettek mindent valamely újabb kínai provokáció esetére.
Mert hiszen az is kétségtelen, hogy a kínaiak alattomos és sokszor kegyet-
len módon nemcsak megnehezítették a japán vasútőrző csapatok helyze-
tét, hanem mindent elkövettek a japánok felbőszítésére. így röviddel
azután, hogy egy japán tisztet orvul meggyilkoltak és a gyilkosok meg-
kerülésére a kínai hatóságok semmit sem tettek, kínai portyázók támadást
intéztek a mukden-kharbini vasútvonal japán csapatok által őrzött egy
szakasza ellen. Egyelőre nincs okunk abban kételkedni, hogy a kínai táma-
dás nemcsak agent provocateurök műve volt; tény azonban az, hogy a
japán ellenakció, amely Mukden elfoglalásában érte el tetőpontját, oly gyors
és minden részletre kiterjedően alapos volt, hogy a gondos stratégiai elő-
készítés nyilvánvaló. Hogy ez egy olyan pillanatban következett be, amikor
Kína a Yang-Ce-Kiang áradása következtében óriási dimenziójú nemzeti
katasztrófa következményeit érzi, nem alkalmas arra, hogy a japán kato-
nák akcióját rokonszenvesebbé tegye.

A nankingi kormány a legokosabbat tette, amit abban a pillanatban
tehetett: minthogy védekezésre úgysem képes, a Mandzsu-tartomány
kormányzójával, a Pekingben székelő Csang-Hszüe-Lianggal egyetértés-
ben a csapatokat minden ellenállás feladására utasította; másrészt pedig
egyidejűleg a Genfben éppen együttülő népszövetségi Tanácshoz fordult
segítségért, feladva ezzel a Népszövetségnek a legnehezebb problémát,
amely keletkezése óta eléje került s amely, ha nem tudja megfelelően meg-
oldani, nemcsak presztízsét, hanem létét is fenyegetheti. A népszövetségi
Conseilt már csak azért is igen rossz pillanatban érte ez a csapás, mert a
Tanácsban a nagyhatalmakat az egy Grandi kivételével ezúttal nem külügy-
miniszterek képviselték. Briand már elutazott volt Genfből, úgyszintén
Curtius, az angol külügyminiszter pedig el sem jött. Ez volt az oka annak,
hogy a Tanács megmozdulásai bizonytalanok, habozók voltak és hogy amit
a Tanács elhatározott, azt az egyes hatalmak nem egészen hajtották végre.
Kína okosan, de igen támadóan viselkedett, tudatában annak, hogy morálisan
és politikailag jó ügyet védelmez, hiszen a megtámadottnak kijáró védelem-
től eltekintve is egyik nagyhatalom sem látta szívesen Japán terjeszkedését.
A japán delegátus helyzete sokkal nehezebb volt és hosszú ideig nem is
tett egyebet, mint hogy az instrukciónélküliség átlátszó fátyla mögé vonult.

A tokiói liberális kormányt nyilvánvalóan szintén meglepetésszerűen
érte a katonák eljárása. Először időt akart nyerni abban a reményben,
hogy kézbe kapja a helyzetet és nagyobb presztízsveszteség nélkül vissza-
vonhatja csapatait a katonák dezavuálása mellett. Azonban hamarosan
kiderült, hogy a katonai párt erősebb Tokióban is, nemcsak Kharbinban
és most elérkezettnek látja az alkalmat, hogy a londoni Tengerészeti Kon-
ferenciáért revánst vegyen Vakacuki miniszterelnökön. A kormánynak
ma már nem marad más hátra, mint hogy megvédje vagy igazolja a katonák
eljárását, amelyért eredetileg nem volt felelős, de amellyel ma már szoli-
dárisnak kell lennie. A népszövetségi Tanács október elején azzal a re-
ménnyel oszlott széjjel, hogy közben a tokiói kormány megfogadja taná-
csait, lassan kivonja csapatait, a status quo ante helyreáll és azután köz-
vetlen tárgyalások következhetnek be, vagy pedig hogy Tokió elfogadja egy
vegyes nemzetközi bizottság kiküldését. Azonban már előre gondoskodtak
arra az esetre, ha mindez nem következik be és október 14-ére új Tanács-
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ülés lehetőségét tartották fenn. A japán csapatok további előnyomulása
s a kínaiak által bejelentett újabb japán atrocitások arra késztették a Tanács
elnökét, hogy a rendkívüli ülésszakot már egy nappal korábban összehívja,
így október 13-án a népszövetségi Tanács összeült arra a rendkívüli ülés-
szakára, amely esetleg az egész intézmény jövendő sorsát döntheti el. Immár
majdnem teljes vértezettel vonult fel a Tanács, amelyben Briand, Reading
és Grandi személyesen képviselik a három legnagyobb hatalmat (Brüning
a német belpolitikai helyzet miatt természetesen nem vehetett részt).

A már az Assemblée alatt észrevehető közeledés Amerika részéről a
Népszövetséghez ebből az alkalomból mind feltűnőbbé vált. Amerika
egyrészt mint a Csendes-óceán legközelebbről érdekelt nagyhatalma, más-
részt mint a Kellogg-paktum kezdeményezője és egyik szignatáriusa, köte-
lességszerűen vesz részt a konfliktus elhárítására irányuló akcióban. Azt a
készségét is nyíltan kifejezésre juttatta, hogy a legszorosabban hajlandó
a népszövetségi Tanáccsal együttműködni ebben a kérdésben. A másik
oldalon azonban Tokio a leghevesebben tiltakozott az ellen, hogy nem-
tagállam a népszövetségi Tanáccsal együtt működjék, különösen pedig,
hogy meghívassék a Tanács ülésén való részvételre egy olyan kérdés el-
intézésére, amely egy tagállamot vitális érdekeiben érint. Másrészt a tokiói
kormány tagadja annak a lehetőségét, hogy a Kellogg-paktumot erre a
szerinte a kínaiak által provokált, tehát csak a két állam által közvetlen
tárgyalásokban elintézhető lokális konfliktusra, amely nem háború, alkal-
mazzák. A Tanács, melynek tagjai nyilván tudatában vannak a probléma
egész beláthatatlan jelentőségének és világpolitikai horderejének, ezúttal a
szokottnál erélyesebbnek mutatkozik — dacára annak, hogy nagyhatalom
van a kérdésben érdekelve. Először is elhatározta, hogy az Egyesült Álla-
mokat meghívja a Tanácsba, Japán tiltakozása és szavazata ellenére —
eltekintve annak a problémának elvi eldöntésétől, hogy vájjon egyáltalá-
ban jogában áll-e a Tanácsnak az Egyességokmány alapján nem-tagállamot
meghívni a Tanácsban való részvételre. Úgy látszik, hogy az egyéb érde-
kektől eltekintve, melyek a konfliktus elfojtását, Japán visszaszorítását
kívánják, a Tanács még azt is megkockáztatja, hogy Japán kilépjen a Nép-
szövetségből, ha ezzel szorosabbá tudja tenni a viszonyt az Egyesült Álla-
mok és a Népszövetség között, talán megnyithatja az utat az Egyesült
Államok későbbi esetleges belépésének. Ennek a katasztrófákkal telt nyár-
nak egyik legnagyobb eredménye, hogy az Atlanti-óceán másik oldalán
lakó idegenek az Európával való szolidaritás tudatára ébredtek. A Hoover-
iniciativa a közvéleményből jött és kétségtelen, hogy ma az elbizakodott-
ságában kissé megtört yankee közelebb áll Európához, mint bármikor az
utolsó másfél száz év alatt. Nincs semmi, ami embereket és emberi közűle-
teket oly mértékben kapcsolna össze, mint a közösen megérzett, egyenlően
fenyegető veszély.

OTTLIK GYÖRGY

GAZDASÁGI SZEMLE
Az angol font és az arany válsága  —  Életképtelen lett-e tényleg a kapitalizmus?  —

A békeszerződések gazdasági hatásai a válság okai közt  —  A magyar államháztartás
                       egyensúlya  —  A kormányintézkedések gazdasági hatásai  —  A deflációs politika sikere

AZ ELMÚLT két hónap gazdasági eseménytörténetét a rendelkezésre
A álló szűk keretek között összefoglalni, vagy éppen időrendben ide-
vetíteni rendkívül nehéz feladat volna. Áz események oly szédületes
ütemben kergetik egymást és a kép annyira kaleidoszkópszerűen változik
egy napról a másikra, hogy helyesebbnek látszik, — amennyire lehetséges —
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a legutóbbi fejleményekből kiindulni, bár ezek is, mire a Szemle napvilá-
got lát, kétségkívül régen meghaladott álláspontot fognak jelenteni. E ne-
hézségtől eltekintve azonban, alig akad ma valaki, aki a napilapok közlemé-
nyeinek tükrében az eseményeknek úgyszólván szemtanúja ne lett volna,
úgyhogy azok elősorolása feleslegesnek is látszik. A legjelentősebb fejle-
mények nemzetközi viszonylatban az angol aranyfizetések megszüntetésével
akuttá lett aranyválság, a belföldi események közül pedig a Bethlen-kor-
mány hirtelen távozása után megalakult új kormány gazdasági természetű
rendeletéin kívül, a Magyar Nemzeti Bank devizagazdálkodása és annak
folyományai.

Az angol kormánynak az aranyfizetések felfüggesztésére vonatkozó
elhatározása még az utóbbi idők eseményei folytán megedződött és a nil
admirari álláspontjára kényszerült közönségre is úgy hatott mint egy
mennykőcsapás, — ha nem is egészen derült égből, — mert a folytonos
és minden mértéket meghaladó aranykiáramlás a font legelszántabb hívőit
is gondolkodóba ejtette. Azonban meglepetés volt az angol kormány bátor
elhatározása a pesszimisták előtt is éppen újszerűén ható őszinteségénél
fogva, amellyel túl merte tenni magát azokon a presztízs szempontokon,
amelyek a többi bajbajutott államok kormányait lenyűgözve tartják. E presz-
tízs szempontok a kóros tünetek elkendőzésével és leplezésével nagy mér-
tékben akadályozzák meg az egész vonalon egy egészséges kibontakozás
útjainak kijelölését és oly félrendszabályokra és látszatintézkedésekre vezet-
nek, amelyek a betegség gyógyítása helyett, inkább csak a tüneti kezelés
jellegét viselik magukon. Bátran ideszámíthatjuk a Hoover-moratóriumtól
kezdve végig mindazokat a gazdasági intézkedéseket, amelyek egyes bajba-
jutott államok megsegítésére foganatba vétettek, így elsősorban a valuták
alátámasztása céljából nyújtott különféle rövidlejáratú kölcsönöket is. Az
angol kormány rájött az efféle kölcsönökkel való operálás céltalan voltára,
amelyek még sohasem bizonyultak alkalmasaknak egy feltámadt bizalmi
krízis elaltatására és a presztízs politikával való szakítása megmutatja min-
den kormánynak a gazdasági bajok őszinte feltárásának egyedül járható
útját, amely azok orvoslásához vezethet. Az aranyfizetések felfüggesztését
nyomon követte az angol font árfolyamcsökkenése, amely 3.50 dolláros
mélypont után 3.86 dolláros árfolyam körül, tehát körülbelül 20%-os ár-
folyamveszteséggel stabilizálódott. Sorra követték a font mozgását egyes
északi valuták, majd a lira, az osztrák schilling, a dollár stb., úgyhogy arany-
paritását a nemesvaluták közül csak a hollandi, svájci és a francia pénz-
egység tartotta meg, míg a legtöbb állam a kötött devizagazdálkodásra való
sürgős áttéréssel kényszerült pénzét a további romlástól védeni. A külön-
féle valuták árfolyamcsökkenése azonban ott is éreztette hatását, ahol a
deviza, vagy aranyelvonás nem okozott zavart és így a francia piac is,
dacára a Francia Bank közel 60 milliárdos aranykészletének és ebből folyó
fölényes pozíciójának, két igen jelentős pénzintézetének komoly zavarairól
kénytelen beszámolni. Ugyanígy érintette a válság szele a svájci bankok
egy részét is, holott a kontinentális vagyonmenekülési járvány e gyűjtő-
helye közel 120%-os bankjegyfedezettel büszkélkedhetik. így tehát egy-
formán a saját bőrükön érzik ma már a krízis közvetlen hatásait a gazda-
sági világkoncert összes számottevő tagjai, nem is beszélve az Egyesült
Államokról mint főhitelezőről, amely adósaiért is reszket és a tengerentúli
nyersanyagtermelő államokról, amelyek a nyersanyagárak már-már világ-
rekordszámba menő állandó süllyedése folytán a készletek, sőt a telepít-
vények elpusztításának gondolatával foglalkoznak. Az össze-visszabonyoló-
dott helyzet kiindulópontja körül pedig tojástáncot járnak az érdekeltek,
Hoover a moratórium határidejének meghosszabbításával kísérletezik, ami
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újabb félrendszabály lenne, ahelyett, hogy komolyan hozzáfognának a
párizsi szerződésekben rosszul begombolt mellény újragombolásához, a
hadiadósságok kérdésének rendezéséhez. A békeszerződések gazdasági
tartalmú intézkedései nem gazdasági szükségszerűségek és megfontolások
eredményeiként szűrődtek le, hanem a teljesen egyoldalú imperializmus
által uralt politika érvényesülése gyanánt kényszeríttettek rá a világra.
A világ akkori urai győzelmi mámorukban nem tekintették túlnagy feladat-
nak a központi hatalmakon kívül a gazdasági élet törvényeit is leigázni és
győzelmi pozíciójuk minél hosszabb időre szóló biztosítása érdekében olyan
térképet írtak elő Európának és olyan gazdasági béklyókat raktak a vesz-
tesekre, amelyek minden gazdasági indokoltságot nélkülöztek. Ha egy
ideig — sajnos elég hosszú ideig — sikerült is a nyers hatalommal reá-
kényszeríteni e természetellenes rendszabályokat a világra, a gazdasági élet
vérkeringése, amely természetes irányából eltéríttetvén, csak nehezen indult
meg, csakhamar akadozni kezdett. Már hosszabb idő előtt nyilvánvalóvá
lett, hogy az erőszakos rendszabályok beteggé tették a gazdasági élet orga-
nizmusát és hogy a helyzet egyre tarthatatlanabbá válik, de a győzők lel-
kében, amilyen mértékben tovatűnt az egykori diadalmámor, éppoly arány-
ban nőtt és lett úrrá a revanstól való rémület, amely az ellenfél talpra-
állásának megakadályozását egyedül annak gazdasági életképtelenségével
és gyengítésével látta biztosítottnak. Innen van, hogy amíg a bajok hatása
saját testét nem érte el, sem Anglia, son Franciaország nem mutatott meg-
értést Németország gondjaival szemben és utóbbi még ma is merev állás-
pontot foglal el a hadiadósságok és lefegyverezés kérdésében, amelyeket a
válság elsősorban érlelt meg a sürgős revízióra. Franciaország még szövet-
ségese és részbeni megmentője, Anglia válságát is minden szentimentaliz-
mus nélkül szemléli, sőt a nagy aranykiáramlás felidézésében sem ártatlan,
mert ezzel politikai nyomást akar kifejteni a magát Németország mellett
exponáló Angliára. E hideg nyugalom hátterében is érdekellentét áll, mert
Anglia közvéleménye egyre jobban sürgeti a szövetségesközi hadiadósságok
kvótájának revízióját, amely eredetileg az akkori űzetőképesség és hadi-
károk figyelembevételével Anglia rovására állapíttatott meg és amely Anglia
gazdasági bajai és Franciaország talpraállása folytán a mai helyzetnek már
korántsem felel meg. Az angol kormánynak felkínált francia kölcsönöket
is alapvető tévedés volna a nemzetek szolidaritásának betudni, inkább a
fontesésből reájuk váró károk megelőzését célozták a franciák, felismerve,
hogy mint a bűvészinas Goethe költeményében, nem bírnak a felidézett
szellemekkel. Franciaországnak óriási aranykincse kétségtelenül kivételes hely-
zetet biztosít a mai gazdasági káoszban és bár a különféle valuták, de külö-
nösen a font esésével érzékeny veszteséget szenvedett úgy követelései elérték-
telenedése, mint exportjának ezzel kapcsolatban várható dekonjunktúrája
által, amihez még importjának valószínű növekedése is járul, igazán komoly
megrázkódtatással csak az járna reánézve, ha az összes jelentősebb államok
elhagynák az aranyalapot, ami a nagy aranykészlet értékcsökkenéséhez ve-
zetne. Ehhez azonban olyan világraszóló összefogásra volna szükség, ami-
nek lélektani előfeltételei egyelőre még aligha állanak rendelkezésre.

A világ gazdasági válságát sokan a tőkés gazdasági rendszer csődjével
magyarázzák, amely e szerint nem volna többé alkalmas arra, hogy a ter-
melés alapjául szolgáljon, hanem mint egy az életnek már meg nem felelő
önmagát túlélt intézmény, más megfelelőbb rendszer által felváltandó és
a termelés rendje új alapokon újraszervezendő volna. E felfogás harcosabb
hívei a tőkés rendszer kinövéseiben, túlhajtásában látják ennek a fejlődés-
nek, — vagy visszafejlődésnek — okait és a tőke rövidlátó mohóságát, túl-
zott hatalmi törekvéseit állítják oda, mint a bajok legfőbb kútforrását. Hogy
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a dekonjunktúrával küzdő nagytőke kapható rövidlátó politikára, azt a
Szovjettel szemben követett eljárása tényleg igazolja. Ha az amerikai nagy-
ipar nem szállította volna hitelre a különféle kulcsiparok gépeit a Szovjet-
nek, hogy gyéren foglalkoztatott üzemeit munkával lássa el, akkor nem
kellene rettegnie az általa életrehívni segített orosz ipar versenyétől és ha
úgyszólván az összes államok lemondanának az orosz üzletek pillanatnyi
hasznáról, akkor könnyen tudnának egy egységes blokáddal az orosz dum-
ping ellen védekezni. De ha még oly kirívó példái is ezek a haszonéhes
tőke rövidlátásának, tévedés volna a kapitalizmus öngyilkos gesztusának
odaállítani őket. A tőkés gazdasági rendszer beteg, de nem saját — két-
ségkívül meglevő — hibái folytán, hanem — úgy, mint a hal, ha szárazra
vonják, — mert életelemétől megfosztották.

Egyik kórokozója a bajnak — mint már fentebb jeleztem — a béke-
szerződések gazdasági kilátásaiban keresendő és a tőkés gazdasági rend
egyik nagyon fontos szükségletét, a forgalom szabadságát támadta meg.
Lélektani eleme a bizalmatlan, sőt ellenséges gondolkodás, amely a háborús
gyűlölködő közhangulat maradványaképpen az egyes „kibékült“ államok
közvéleményében, sőt hivatalos külpolitikájában egymással szemben a
békekötés után is megnyilvánult. Elég itt utalni a francia-német viszonyra,
amely a legutóbbi időkig, tehát több mint egy évtizeden át, megvetésben és
gyűlöletben fejeződött ki, valamint a kisantant államok szövetkezésének
Magyarország ellen irányuló élére, stb. Ilyen légkörben még akkor is nehéz
árucserét lebonyolítani, ha ez a tendencia nem is jut a hivatalos gazdasági
politikában érvényre. Ezzel szemben az történt, hogy az összes államokat
megfertőzte az önellátásra való törekvés gondolata és olyan ennek meg-
felelő vámpolitikát léptettek életbe, amely elvágta a lehetőségét annak,
hogy termelési feleslegeiket kölcsönösen kicserélhessék. Történt pedig
mindez oly gazdasági területek között is, amelyek gazdasági egymásra-
szorultságát egy évezreden át fenntartott és időszakos szétszakítások után
mindig visszaállított államközösség bizonyltja, amelyeket azonban a párizsi
szerződések politikai imperatívusza mesterségesen kigondolt országhatárok
által életképtelen országcsonkokká szakított széjjel. A kapitalizmus azon
alapelve, hogy minél olcsóbban kell termelni, a rendelkezésre álló termelő-
eszközök szerint osztotta fel természetes evolúció útján a mezőgazdasági
és ipari termelést az egyes államok között. Ezek mindegyike azon cikkek
fogyasztását, amelynek termelése más államban gazdaságosabban volt esz-
közölhető, import útján fedezte és ennek ellenében olyan árucikkek kivitelé-
vel kárpótolta magát, amelyek előállítása viszont nála, más államoknál
olcsóbban volt eszközölhető. Ma ezzel szemben az történik, hogy pl. Ausztria
búzatermelési prémiuma és magas vámjai következtében hovatovább az
alpesi legelőket fogják búza alá feltörni, ahelyett hogy a búzát jobb minő-
ségben és olcsóbban importálnák, Magyarország viszont olyan iparcikkeket
gyárt magas vámok védelme alatt, amelyeket észszerűbb volna behozni,
ha mezőgazdasági exportunkkal külkereskedelmi mérlegünk e passzív téte-
lét ellensúlyozhatnék. Ez azonban nem kapitalista termelési rend, hanem
tervgazdálkodás és annak csődje, amely az egyes államok fizetési mérlegé-
ben az egyenleg vitustáncában jut kifejezésre; nem a kapitalizmus, hanem
az annak törvényszerűségei ellenére folytatott gazdálkodásnak alkalmat-
lanságát igazolja. Hogy a mai határok által irritált közhangulat mellett és a
gazdaságilag összetartozó területek széttagoltságának fenntartásával lehetne-e
ezt a circulus vitiosust visszafejleszteni és a tőkés gazdasági rendszer bevált
törvényeit jogaiba visszahelyezni, az egyelőre sajnos, igen kétségesnek látszik.

Ugyancsak a békeszerződések káros gazdasági hatásai közé kell sorol-
nunk az arany egészségtelen eloszlását is. Az aranyáramlás legfőbb moz-
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gatója a világháború befejezése óta az utóbbi hónapokban jelentőségre
jutott bizalmatlansági szempontok érvényesüléséig a békeszerződésen ala-
puló nemzetközi fizetések eszközlése volt. Az arany képezi az összes pénz-
rendszerek alapját és mint ilyen, a tulajdonképpeni igazi nemzetközi fizetési
eszköznek tekintendő. Az egyes államok egymásközti árucseréjük egyenlegét
elméletileg ebben az állandó értékmérőben egyenlítették ki, még akkor is,
ha a kiegyenlítés gyakorlatilag valamely aranyalappal bíró fizetési eszköz-
ben is történt. Azonban az arany áramlása egyik államból a másikba, vagy
valamely más javak szállítása ellenében, vagy nemzetközi kölcsönök folyó-
sítása, vagy visszafizetéseként, de mindig valamely gazdasági ellentétel fel-
tételezése mellett lehet csak egészséges. A jóvátétel viszont olyan léket
ütött az azzal sújtott államok kincstárán, amelyen keresztül a termelés útján
megszerzett arany onnan minden ellenérték nélkül a győző államok kincs-
tárába folyik át, egyre vértelenebbé téve a legyőzött állam gazdasági organiz-
musát. Ideszámítandók a természetben teljesített jóvátételt szállítások is,
amelyek ha nem is aranyat, de aranyra átváltható jószágokat vontak ki az
illető adós állam gazdasági vérkeringéséből. Gazdasági hatásukban hasonlók
ehhez a szövetségközi hadi adósságok is, mert ezek a tőkék — bár annak-
idején befolytak az adós államok pénztárába — a háború költségei fedezésére
fordíttatván, gyakorlatilag az adós államok részére elvesztek és a vissza-
fizetésükkel kapcsolatos aranykiáramlás az adós államok gazdasági életének
ellenérték nélküli gyengülését jelenti. Franciaország részben azon összeg-
ből, amellyel jóvátételi bevétele hadiadósságának törlesztési részleteit
meghaladta, valamint alacsonyan stabilizált valutája következtében előnyös
külkereskedelmi forgalma egyenlegéből, végül a nagyon is számottevő
idegenforgalomból eredő bevételeiből, nem utolsó sorban azonban példás
takarékosságával, hatalmas aranykészletet gyűjtött magának. A bizalmi
válság nyári fellángolása Óta pedig rövid lejáratra kihelyezett követelései
visszavonása útján előbb Angliából, majd az aranyfizetések felfüggesztése
óta az Egyesült Államokból érkező folytonos szállítmányokkal gyarapította
azt, úgyhogy a Hollandiába és Svájcba irányuló aranyáramlással együtt
a dollár 20 pontos esését idézte elő a fontnak az aranyalapról történt lekény-
szerítése után. A hadiadósságok és jóvátétel fizetése folytán Amerikában
és Franciaországban felgyülemlett arany hiányzik egyrészt az adós államok
gazdasági vérkeringéséből és hiánya ott súlyos tüneteket idézett elő, de
ugyanakkor másrészt minden gazdasági cél és haszon nélkül hever a Francia
Bank és a Federal Reserve Bank-ek pincéjében. Olyan ez, mintha egy
középkori várúr jobbágyait állandó hadikészültségben tartotta volna; ez
megvédhette ugyan minden meglepetés ellen, de földjei ezalatt parlagon
maradtak. Az arany egészségtelen eloszlása annál is erősebben éreztette
hatását, mert a világ aranytermelése 1905 óta állandó csökkenést mutat,
holott a világkereskedelem fejlődése folytán az árszint változatlan fenntar-
tásához a készlet 3%-ának megfelelő, tehát évente emelkedő évi aranyterme-
lés volna szükséges. Sokan a gazdasági életben forgó arany mennyiségének
állandó csökkenésében — amivel szemben a növekvő forgalom folytán foly-
ton emelkedő szükséglet áll — látják a világkrízis egyik alapokát, nevezete-
sen a nyersanyagok katasztrofális árcsökkenésének előidézőjét. Sok szól
e felfogás mellett, mert a forgalom emelkedése az árutömegekkel szemben
álló fizetési eszközök szaporodása nélkül deflációs jelenség és deflációs hatá-
sokat kell hogy előidézzen. A kapitalizmus tehát a reá rótt szerepkör állandó
tágulása dacára nem jutott megfelelő új tőkékhez, hanem az egyre nagyob-
bodó keretek ellátására egyre kisebb mértékben szaporodó eszközök állanak
csak rendelkezésre. Ez már inkább látszik szervezeti hibának, de a pénzegysé-
gek fedezeti arányának egyöntetű leszállításával sokat lehetne ezen is segíteni.
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A gazdasági életben keringő pénzmennyiségnek a szükségletnek meg-
felelő mértékű szaporítása az aranymennyiség növelése nélkül inflációra
vezet, aminek a közelmúltban tapasztalt morális és gazdasági hatásai még
elég élénken élnek emlékezetünkben ahhoz, hogy egy ilyen megoldást a leg-
határozottabban ellenezzünk. Ha azonban egy nemzetközi valutarendezés
során elérhető volna egy olyan megoldás, amely az infláció értékrombolása
nélkül képes volna a pénzhiányt enyhíteni, úgy ez sokat segítene a világ
gazdasági helyzetén, mert a nyersanyagok árának emelkedése járna a nyo-
mában. Az egész világ 800 millióra tett őstermelő lakosságának mai nyo-
mora az egyik főforrás, amelyből a válság fakad. Ennek a tömegnek vásárló-
képessé tétele meghozná annak a másik 700 milliónyi tömegnek a munka-
lehetőségét, amelyet az ipar tart el és ezzel biztosítani lehetne a még hátra-
levő 3—400 milliónyi embernek keresetét, amely az egyéb foglalkozási ágak
között oszlik meg, de amelynek sorsa lényegében az előző kettőnek boldo-
gulásához van kötve. Enélkül azonban a kereskedelem ősi formája, a köz-
vetlen árucsere irányában haladunk, mert az élet nem állhat meg, hanem
ösztönszerűleg kutat szükség-megoldások után, amelyek ha nem is kielé-
gítőek, a vegetációt biztosíthatják.

A sok ok között, amelyet felsoroltunk, egy sem igazolta a tőkés gazda-
sági rendszer életképtelenségét, hanem inkább azt bizonyítja, hogy a világ min-
dent elkövetett, hogy ez a rendszer minél kevésbbé tudja hivatását teljesíteni.

A MAGYAR GAZDASÁGI HELYZETBEN utolsó Szemlénk óta be-
állott változások, sajnos, alig mutatnak fel lényeges haladást a válság meg-
oldásának irányában. Gróf Bethlen István kormányának lemondását az
ellenzéki pártpolitikusokon kívül alig üdvözölte valaki lelkesedéssel az
országban, mert a lemondott kormányelnök személyében minden objektív
szemlélő olyan súlyos egyéniséget látott kikapcsolódni közügyeink veze-
téséből, akit az ország, különösen ilyen válságos időkben, alig nélkülözhet.
A kormányválsággal kapcsolatban a gazdasági szakértők azon tábora, amely a
lemondott kormány intézkedéseit éveken át oly éles kritikában részesítette,
nem tudott a pénzügyminisztérium vezetését illetőleg elfogadható meg-
oldást kitermelni magából és ennek az annyira fontos tárcának betöltése
körül támadt huza-vona és kompromisszumos megoldás kétségtelenül nyug-
talanítóan hatottak a közvéleményre. Az új kormány folytatta elődjének
a válsággal kapcsolatban tett intézkedéseit az állami kiadások csökkentése
és a bevételek fokozása irányában, amelyek közül a köztisztviselők fizetésé-
nek csökkentése, a magánalkalmazottak kereseti adójának és a forgalmi
adónak jelentős felemelése, sajnos, a forgalom további csökkenésére kell
hogy vezessenek. A dologi kiadások csökkentésének tanulmányozására ki-
küldött szűkebb bizottság állítólag 26 milliós megtakarítást lát keresztül-
vihetőnek a folyó költségvetés megfelelő rovataiban, ami jelentős, de ismét
az üzleti forgalom rovására elért eredmény. Bár kétségtelen, hogy a leg-
szigorúbb állami takarékosság és a költségvetési hiány kiküszöbölése minden
eszközzel biztosítandó, számolnunk kell ezen intézkedéseknek az üzleti
forgalom összezsugorodása folytán az állami bevételek csökkenésében ok-
vetlenül bekövetkező hatásával. A nálunk oly rendkívül magas közterhek,
amelyek egyes számítások szerint eddig is a termelési feleslegek közel
40%-át vették igénybe, kétségtelenül rendkívüli mértékben csökkentik a
fogyasztóképességet, ezzel együtt a termelést is és akadályozzák a tőke-
képződést. Bizonyos, hogy a termelés megterhelésének oly határmesgyéjén
járt már eddig is a megadóztatás, amelyen túl a közterhek emelése könnyen
visszafelé sülhet el és az állami bevételek emelése helyett, pl. a forgalmi
adónál, azok csökkenését eredményezheti. Érdekes kísérlet lenne, — ha
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a mai helyzet kísérletezésekre alkalmas volna, — a fogyasztási, forgalmi és
kereseti adók jelentős leszállítása mellett a fizetéseket felemelni, mert na-
gyon valószínű, hogy a forgalom nagyarányú fellendülése, ha nem is azon-
nal, de a további években, mindenesetre pótolná az államkincstárnak az
első évben mutatkozó hiányát. Bármennyire szükségesek tehát az említett
intézkedések, nem jelentenek megoldást és miként ezt maga a kormány
is tudja, egy megfelelő gazdasági programm megvalósítása nélkül csupán oly
tüneti kezelésnek tekinthetők, amely magát a betegséget, a fizetési mérleg
hiányait és a magángazdaság válságát legfeljebb kedvezőtlenül befolyásolja.

Legutóbbi szemlémben igyekeztem kikeresni a magyar válság igazi
okait, amelyek az ország fizetési mérlegének deficitjét és az ezzel jórészt
kapcsolatos állandó devizahiányt okozták. Az országnak exportból eredő
devizabevétele nem fedezi a behozatal devizaszükségletét sem, holott ezen-
felül külföldi adósságaink kamatfizetése is 220 millió pengő körüli összeg-
nek megfelelő külföldi fizetési eszközt igényel. Eladósodásunk okát csak
abban lehet feltalálni, hogy nemzeti jövedelmünk nem fedezte a lakosság
életstandardjének szükségleteit, amiből két menekvés van: vagy többet
termelünk vagy kevesebbet költünk. Az előbbi az egyedül lehetséges meg-
oldás, de hatása nem várható pillanatnyilag, úgyhogy átmenetileg, amíg
a többtermelés eredményei megmutatkoznak, kényszerűségből a takarékos-
sággal, azaz az életstandard leszállításával is kell védekeznünk. Végzetes
volna azonban ezt a szükségrendszabályt egy gazdasági programm tenge-
lyévé, legfőbb célkitűzésévé avatni és a közönséget ezen a ponton túlzá-
sokba belehajszolni! Az állami gondolkodásban érvényesülő takarékosság
és a közterhek újabb emelése már úgyis éreztetni fogja hatását egész ter-
melésünkön. Hová fog vezetni, ha a magánosok is hozzá fognak járulni
az értékesítési válság újabb elmélyüléséhez azáltal, hogy szükségleteik ki-
elégítését még a rendelkezésre álló feleslegek keretén belül sem fogják
eszközölni! Amilyen fontos tehát, hogy a nagyközönség a külföldi áruk
vásárlásától tartózkodjék, nehogy fogyasztóképessége a belföldi termelés
helyett a behozatal emelkedésében érvényesüljön, épp annyira hiba volna
a rendelkezésre álló felesleget a hazai termeléstől okszerűtlen, lemondás-
számba menő takarékossággal elvonni. Sajnos, eleinte hivatalos formában
is oly erélyes felszólítások intéztettek a takarékosság irányában a közön-
séghez, hogy az, különösen a sokak előtt aggályos látszatadóztatással is
kapcsolatban, életstandardjének szinte pánikszerű leépítéséhez fogott,
aminek káros következményeit elsősorban a magángazdaság, de ugyanúgy
közvetve a forgalmi és fogyasztási adók révén az államkincstár is alaposan
meg fogja érezni. Nagy gazdasági válságok idején jobb szolgálatot tesz,
aki a forgalom vérkeringését élénkíti, mint aki élérerakott garasait ok nélkül
elvonja a termeléstől és ezzel hozzájárul a forgalom és termelés folytonos
összezsugorodásához és a munkanélküliség fokozódásához. Ha volna rá
mód, ilyen időkben inkább kötelezni kellene a tehetősebbeket arra, hogy
jövedelmük bizonyos hányadát elköltsék és a takarékoskodást oly időpontra
halasszák, amikor a forgalom fenntartása nélkülök is megoldható.

A kormány eddig nyilvánosságra jutott intézkedései az állami háztartás
egyensúlyának helyrehozatala körül mozogtak és újabb terheket jelentenek
az anélkül is már gondokba merült magángazdaság részére. A költség-
vetési hiány eltüntetése elsőrendű fontossággal bír az állam hitelképességé-
nek e percben fokozottan jelentős szempontjából, hiszen nyilvánvaló, hogy
az elégtelen devizakészlet pótlására, hacsak lehetséges, ismét külföldi köl-
csönt kell majd szereznünk. De a baj orvoslása ezen az úton meg sem
közelíthető. A legális importszükséglet keretén belül a készáruk behoza-
talának a devizakorlátozások folytán bekövetkezett csökkenése nem okoz
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gondot, mert azok nagy része nélkülözhető vagy magyar áruval könnyen
kielégíthető fogyasztás céljaira szolgált és legfeljebb abból a szempontból
aggályos, hogy az ekként piacukat vesztő államok nehezen fognak viszont
a magyar kivitelnek piacul szolgálni. Az import-devizaszükséglet súly-
pontja azon nyers- és félkészáruk, valamint gyártási anyagok akadálytalan
behozatalán van, amelyekre a magyar ipari termelés rá van utalva. Amíg
tehát a készáruk behozatalának elmaradása a belföldi termelés szempont-
jából egyenesen örvendetes, ugyanannyira elsőrendű fontossággal bírna az,
hogy ezek az utóbbi csoportba sorolt áruk akadálytalanul és a szükséges
mennyiségben legyenek behozhatók, nemcsak az enélkül üzemszünetel-
tetésre kényszerülő ipari termelés anyagi érdekei, hanem a legelsőbbrendű
közérdek szempontjából is. Megállapítottuk már, hogy a kivezető út a
speciális magyar válságból csak a kivitel minél nagyobb arányú fejlesztése
lehet. E tekintetben a nagyobb eredményt a mezőgazdasági termelés ex-
portja ígéri, de az ipari kivitel lévén gyorsabban megvalósítható, ezt kell
minden rendelkezésre álló módon és erővel támogatni. A kormány gazda-
sági programmjának is nyilván ez lesz a kiindulópontja és a Nemzeti Bank
legfőbb feladatát az ehhez szükséges devizamennyiség előteremtése kell
hogy képezze. És éppen abban látom deviza-szegénységünk legnagyobb
hátrányát, hogy az ipari importszükséglet csak akadozva és nagy nehéz-
ségek árán fedezhető. Ha tehát eddigi pénzügyi kormányzatunkban hibát
akarunk keresni, úgy nem az állami autók vagy egyéb, talán túlzott állami
kiadások tételeit keressük ki, mert ezek az unos-untalan hangoztatott vádak
nem érnek le a dolgok mélyére. Az állam krónikus devizaszegénysége és
a fizetési mérleg már régebben igényeltek volna komoly tanulmányokat és
előrelátó intézkedéseket, még mielőtt a válság drasztikus erővel irányította
ezekre a kérdésekre a közfigyelmet. Az ország devizaforgalma a Nemzeti
Bank portáján folyt keresztül, tehát az avatott szemek előtt nem lehetett
titok ennek az áramlásnak egészségtelen egyoldalúsága, amely a nemzet-
közi válság kitörése nélkül is előbb-utóbb ide vezetett volna. A nemzet-
közi válság nélkül viszont könnyebben siklottunk volna át egy külföldi
kölcsönnel azokon a nehézségeken, amelyekkel most is küzdünk, amelyek eli-
minálása azonban a világválság közepén sokkal nehezebb feladatnak látszik.

Ha a forgalomban levő pengőbankjegyek mennyiségét tekintjük,
szemmel látható a kormány és a Nemzeti Bank által inaugurált deflációs
bankjegypolitika teljes sikere. A bankjegyforgalom közel 100 millióval
marad alatta az előző évek azonos időszakában forgalomban volt bankjegy-
mennyiségnek, amit még az idei rossz búzatermés és alacsony búzaár sem
tenne különben indokolttá. Ha még figyelembe vesszük, hogy a bankok
felduzzadt pénztárkészlete is jelentősebb bankjegymennyiséget von el a
forgalomtól, mint az előző években, úgy a jegyforgalom csökkenését egészen
jelentősnek kell találnunk. Nyilvánvaló hatása ennek a bankjegykibocsátási
politikának az, hogy dacára a pengő külföldi diszázsiójának, pénzünk belső
vásárlóereje úgyszólván nem változott és a más okokra visszavezethető zsír-
drágulástól eltekintve, az árak változatlanok maradtak. Minthogy pedig
kötött devizagazdálkodás mellett a pénz értékét úgyszólván kizárólag a belső
vásárlóerő határozza meg, utólag megállapítható, hogy a pengő értékállóbb-
nak bizonyult, mint amilyennek a válság első napjaiban hittük volna. Kér-
dés azonban, hogy éppen a kötött devizagazdálkodás folytán és a pengő
stabil vásárlóereje mellett, van-e célja a Nemzeti Bank kamatlábát aránylag
magas szinten tartani és annak leszállítása, a termelés olcsóbbodása révén,
nem tenne-e jó szolgálatot?


