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KÜLPOLITIKAI SZEMLE

1933 kilátásai a revízió és az amerikai adósságok dolgában, az aranystandard kérdése —
A mandzsuriai konfliktus — A román—magyar, az olasz—jugoszláv, az olasz—francia

viszony — Romániai kormányválságok

AZ 1933 ÉVBEN a jelek szerint előreláthatólag a most előtérben levő
nemzetközi problémáknak legalább is jelentékeny része megérik
a döntésre vagy a megoldásra.
Időrendi sorban és a technikai s politikai előkészítés szempontjából első

helyen áll e problémák között a leszerelésé. A leszerelési konferencia első idő-
szakában tisztázott technikai kérdések és a nagyjából kidolgozott keretszer-
ződés, a technikai albizottságok alapos pepecselő és sokszor még az elért
negatív eredménynél fogva sem érdektelen munkája megadják a lehetőséget
arra, hogy, ha az akarat megvan, komoly és tartalmas szerződéssel legalább
is nehány esztendőre megalapozzák a leszerelés első étappe-ját — persze,
ha nem jön közbe semmi előre nem látott, de esetleg minden jóakaratú mun-
kát megsemmisítő esemény. Politikailag az egyenjogúság elismerése meg-
teremti a további, egyelőre sikert ígérő tárgyalások bázisát, természetesen
itt is azzal a feltétellel, hogy valamelyik érdekelt nagyhatalomnál bekövetkező
belpolitikai változás ne forgassa fel az illető hatalom külpolitikáját és ezzel
ne szüntesse meg a megegyezésnek, ha nem is jogi érvényességét, de lélek-
tani és politikai érvényesülését. Mint már jeleztem, a legnehezebb kérdés
lesz ezzel kapcsolatban a biztonság problémájának beillesztése. Akármelyik
részről vetik is fel a biztonság kérdését, kérlelhetetlen logikával elvezethet
a territoriális revízió —. elsősorban a danzigi korridor — kérdésének fel-
vetéséhez.

A revízió problémája kétségtelenül nagy utat tett az utóbbi évek, de
különösen az 1932-es év folyamán. „Napirendre került“. Hatalmi és, a győ-
zők egy részénél, lélektani feltételei azonban e pillanatban még nincsenek
meg. Biztosra vehető, hogy az érdekeltek részéről a legélesebb és legelszán-
tabb ellenállással fog minden ilyen politikai kísérlet találkozni és hacsak
most még előre nem látható politikai körülmények nem teremtenek a nem-
zetközi erőviszonyokban új helyzetet (amire ma a legcsekélyebb jel sem
mutat és amit balgaság lenne számításba venni), akkor valószínűbb, hogy
inkább a leszerelési konferencia végződik kudarccal — diplomáciai nyel-
ven: elnapolással, — semmint hogy a leszerelés-biztonság-revízió logikai
kapcsolat második és harmadik problémája is megoldásra találjon.

Talán egy történelmi analógia legjobban meg tudja magyarázni, hová
érkezett el történelmi fejlődésének — nézetem szerint feltartózhatatlan fej-
lődésének — útján a revízió problémája. Magyarország viszonya az őt körül-
vevő három „győztes“ államhoz, melyek a békeszerződések következtében
területének jelentékeny részét birtokolják, tagadhatatlanul újrarendezést
igényel; ez az újrarendezés politikai, lélektani és gazdasági probléma. És
ennek a fejlődésnek az útján, históriailag véve a problémát, körülbelül ott
vagyunk, ahol Magyarország és az uralkodóház, illetve Magyarország és
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Ausztria viszonyának újrarendezése kérdésének fejlődési vonalán 1859 előtt
voltunk, azaz a francia—osztrák háború, Solferino és a villafrancai béke
előtt. Ahhoz, hogy Deák Ferencet a császár Bécsbe hívja, hogy a magyar
nemzet képviselőivel tárgyalást kezdjen, hogy megkösse a kiegyezést és
királlyá koronáztassa magát, a hatalmas osztrák birodalomnak el kellett
veszítenie az olasz hadjáratot és vele Lombardiát, vereséget kellett szén·
vednie Königgraetznél és lemondania Velencéről. Ha nem akarunk túl vér-
mesek lenni és nem akarjuk magunkat keserves csalódásnak, álmaink össze-
omlásának kitenni, akkor azt hiszem, jó, ha a történelmi fejlődésnek ezt a
képét tartjuk szemeink előtt, amely megengedi, hogy ne csüggedjünk, de
nem ringat délibábos álomba.

Halaszthatatlanul napirendre kerülnek az 1933. év folyamán — való-
színűleg második felében — a nagy nemzetközi gazdasági és pénzügyi kér-
dések. A gazdasági világkonferenciát csak akkor lehet a siker bizonyos
reményével összehívni, ha előbb a nemzetközi hadiadósságok problémája
teljes megoldást nyer. Mindaddig, amíg gazdasági ellenszolgáltatás nélkül
nagy összegű aranyátutalások történnek egyik gazdasági területről a másikra
és amíg az e fizetésekben részesülő állam magas vámfallal zárkózik el azelől,
hogy adósai áruval fizessenek, nem lehet sem a nemzetközi nyersanyagárak
kérdéséhez, sem az aranyelosztás problémájához, sem ezzel Összefüggően a
valutastabilizáláshoz, illetve a pénzalap kérdéséhez hozzányúlni. Tehát a
világgazdasági konferenciát összehívni nem lehetséges, amíg London és
Washington, továbbá Páris, Róma stb. és Washington között az új adósság-
fundáló, illetve helyesebben adósság-eltörlő megegyezés létre nem jön.
Minthogy az idő az Egyesült-Államok új elnökének hivatalbalépése — már-
cius 4 — és a legközelebbi esedékesség — június 15 — között túlrövid arra,
hogy ezeket a tárgyalásokat be lehessen fejezni, felmerült az a terv, hogy az
Egyesült-Államok ideiglenes moratóriumot adjon adósainak a júniusi ter-
minusra. Az Amerikában elég lassan, de fokozatosan mégis végbemenő
változásra jellemző, hogy ezt a propozíciót az amerikai sajtóban vetik fel.
A demokratapártot ugyan úgylátszik egyelőre nehéz a szövetségközi adóssá-
gok kérdésében egy nevezőre hozni, de remélhető, hogy lassú meggyőzés
útján sikerülni fog a közvéleményt és a szenátust arra a belátásra bírni, hogy
Amerika józan és engedékeny politikával saját gazdasági és pénzügyi érde-
keit szolgálja. Biztató jel az, hogy Roosevelt közvetlen tanácsadói, mint pél-
dául Owen D. Young, Mr. Baruch és Norman Davis valamennyien ennek
a józan belátásnak hívei, aminthogy általában a Wall Street és a nagyipar
körei az adósság elengedése mellett foglalnak állást. Az elnöknek azonban
nem szabad megkockáztatnia, hogy már kormányzásának elején szembe-
kerüljön pártjának egy részével, vagy a szenátus többségével. A meggyőzés-
nek ez a munkája az egyik oldalon és a kétoldalú államközi tárgyalások a
másik oldalon (a washingtoni kormány valószínűleg semmi körülmények
között nem fog a közös konferenciába belemenni, hanem egyenként fog
minden adós állammal tárgyalni) nyilván hónapokat fognak igénybe venni.
Közben ki fog alakulni a demokrata adminisztráció új tarifapolitikája; ki
fog derülni, vájjon csak pro forma kevésbbé védővámos-e Roosevelt, mint
republikánus elődje, vagy pedig szembe mer szállni az időleges népszerűt-
lenséggel és lényeges tarifaleszállítással fogja lehetővé tenni, hogy az adós
államok, ha hadiadósságaikat nem is, de magánadósságaik kamatjait és annui-
tását transzferálhassák. Az nyilvánvaló, hogy mindkettő ellenértékeként
Amerika viszont az európai államok védvámainak leszállítását fogja követelni.
Ilyen körülmények között csak ez év első felének végén fogjuk tudni meg-
mondani, vájjon a nemzetközi gazdasági konferencia ennek az évnek a
folyamán egyáltalában össze fog-e ülni és, ha igen, még a nyár folyamán,
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vagy pedig csak késő ősszel. Az adott körülmények között azonban Musso-
lini ama jóslata, hogy az év második fele javulást fog magával hozni, józan
számításon alapulónak látszik.

Közben az aranystandard megtámadott fellegvárát újabb hullámok
csapdossák. A Délafrikai Unió, amely egyrészt mint aranyprodukáló állam,
másrészt, hogy Londontól való függetlenségét bizonyítsa, nem követte
Angliát az aranystandard elhagyásában, ötnegyedévi rendkívül költséges
küzdelem után kénytelen volt az aranyembargót kimondani és kijelenteni,
hogy bankjegyei nem válthatók át aranyra, azaz gyakorlatilag elhagyni az
aranystandardot. Eltekintve attól, hogy a Hertzog—Havenga-kormány pénz-
ügyi politikájának ez a hirtelen kényszerű megváltozása, amely a Smuts
tábornok vezetése alatt álló South African Party politikájának ad igazat,
megingatja a kormányzó koalíció helyzetét és válságot tesz valószínűvé, az
aranystandardot elhagyó államok frontja ezzel ismét kibővült. Ha ehhez
hozzávesszük, hogy Borah szenátor ismét felvetette az általa propagált, a
„dollár-refláció“ kérdését és a vásárlóképesség emelésére bankjegykibocsá-
tást követel, rámutatva arra, hogy az aranystandardhoz való ragaszkodás,
amely fenntartja a magas árakat, mennyire akadályozza Amerika exportját
az aranystandardot elhagyott államok konkurenciájával szemben, akkor
látjuk, hogy az arany ellen intézett támadás ismét nyer erőben és hogy
az 1933. évnek az aranystandard vagy a bimetallizmus vagy a dirigált
valuta mellett vagy ellen kell majd döntenie, különben az emberiség
nem tud hozzáférkőzni az áralakulás kérdéséhez, azaz a válság alapvető
problémájához.

A LEGNAGYOBB világpolitikai jelentőségű kérdés, amelynek valódi
súlyát csak a geográfiai távolság miatt nem tudjuk kellően méltányolni, de
amely a közel vagy távolabb jövő nagy háborúját hordja méhében, a kínai-
japán konfliktus, a mandzsúriai kérdés. A Népszövetség rendkívüli Köz-
gyűlése december folyamán kínos huzavona és hosszadalmas tanácskozások
után megbízta úgynevezett tizenkilences bizottságát, hogy tanulmányozza
a mandzsúriai helyzetet a Lytton-féle jelentés alapulvételével és keressen
„békéltető“ (konciliatorius) megoldást. A Népszövetségen belül a különböző
hatalmi csoportok között fennálló érdek- és felfogásbeli ellentétek megkapó
módon nyilatkoztak meg ebben a vitában és a döntésben. Itt nem az európai
kérdésekben megszokott hatalmi csoportok kerültek egymással szembe,
hanem, amint az új terminológia nevezi: az „általános érdekekkel bíró“ és
a „korlátolt érdekeltségű“ hatalmak csoportjaira oszlott a genfi közgyűlés.
Az előbbiekhez tartoznak az összes nagyhatalmak és Hollandia, az utóbbiak-
hoz pedig tulajdonképen tartoznának az összes kishatalmak, kivéve gyakor-
latilag azokat, amelyek vagy teljesen egy nagyhatalom érdekeinek uszály-
hordozói» vagy túlgyengék arra, hogy a nagyhatalmakkal szembeszálljanak.
E csoport vezetői Spanyolország, a Skandináv államok, Belgium, Svájc.
A nagyhatalmak, élükön Nagybritanniával, amelynek állásfoglalása az egész
konfliktus alatt változékony és bizonytalan volt, erősen ellenezték, hogy a
Népszövetség Japánnal szembeforduljon, eljárását elítélje és kimondja a
15. szakasz szankcióinak alkalmazását. A kishatalmak viszont a szigorú nép-
szövetségi jog alapjára helyezkedtek és hajlandók lettek volna ezeknek a
végső konzekvenciáknak levonására — hiszen, ha a nyilvánosság előtt nem
jelentkezett is, volt olyan áramlat, amely Japán kilépését nem is akarta meg-
várni, hanem kizárását követelte. Egyelőre Anglia konciliációt kívánó poli-
tikája győzött, azonban a tizenkilences bizottságnak e kompromisszumot
tartalmazó jelentése azzal a hátránnyal járt, hogy míg az egyik oldalon nem
védte meg a Népszövetség tekintélyét, a másik oldalon sem Japán, sem Kína
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nem fogadta el. A jelentés leszögezi ugyan, hogy a Népszövetség folytatja
békéltető akcióját, de másrészt megerősíti az Assemblée ama határozatát,
hogy a tagállamok nem ismernek el az Egyezségokmány és a Kellogg-pak-
tűm megsértésével létrejött befejezett tényeket, továbbá az eljárás alapjává
a Lytton-féle jelentés javaslatait teszi. E javaslatok szerint a Mandzsúria
feletti szuverénitás formailag még Kínát illeti, csak adminisztrációjára nézve
kell Japán és Kína között a megegyezést keresni. Mindez Japán számára
elfogadhatatlan, mert eddigi megnemalkuvó politikájának feladását jelen-
tené. Hogy a tizenkilences bizottság (ennek tagjai a tanácstagok, a két érde-
kelt állam kivételével, továbbá hét az Assemblée által választott kisebb állam,
köztük Belgium, melynek külügyminisztere a rendkívüli Közgyűlés elnöke
és Magyarország is), hogyan fogja most az eseményeket megítélni és milyen
konklúzióra jut, azt, dacára a helyzetben beállott változásnak, az előzmények
alapján megítélni lehetetlen.

Japán ugyanis időközben nemcsak, hogy a múltra nézve nem respek-
tálta a Népszövetség akaratmegnyilvánulásait, hanem azóta új fiút accomplit
teremtett Jehol-tartomány megkezdett megszállása és a nagy kínai felig tör-
tént előnyomulása által. Japán nézet szerint Jehol is Mandzsukuóhoz tarto-
zik, tehát Mandzsukuó igényt tart rá és elfoglalása a mandzsu állam függet-
lensége kinyilatkoztatásának szükségszerű következménye. Az, hogy a kí-
naiak csapatösszevonásokkal és a japán hadseregnek banditatámadások által
való nyugtalanításával provokálták a japán hadmozdulatokat — amint azt
Tokióból állítják,—lehetséges, de nem szükségképem előzménye ennek az
új japán katonai akciónak.

Változás állott be azonban a diplomáciai fronton is: Szovjetorosz-
ország, melyet a népszövetségi Assemblée Amerikával együtt felszólított,
hogy csatlakozzék ehhez a bizottsághoz és vegyen részt vizsgálati és békéltető
munkájában, megtagadta a részvételt. Washington nem nyilatkozott, de
természetesen a japán támadóakció elsősorban az ő érdekeit veszélyezteti,
azonban pénzügyi és gazdasági válsága és az évtizedes pacifista agitáció egye-
lőre cselekvésre képtelenné teszi. A Foreign Office nem változtatott politi-
káján, de barátságosan figyelmeztette Tokiót eljárásának veszélyes következ-
ményeire. Ami pedig Franciaországot illeti, amely eddig, még a radikális
párt uralomrajövetele óta is, állandóan barátságos volt Japán iránt, úgylát-
szik Párisban is változás mehetett végbe. Ennek a változásnak külső és észre-
vehető jele nincs; de ha a francia sajtóban érzékeltetett híreknek hitelt lehet
adni, úgylátszik, mintha a radikális párt balszánya meg akarná változtatni
a Quai d'Orsay bürokráciájának s a mögötte lévő erős nacionalista és nagy-
ipari érdekeltségnek Japánt pártoló politikáját. Hogy sikerül-e ez és hogy
ebben az esetben új irány fog-e érvényesülni Genfben, az legalább is két-
séges. Mindenesetre nem túlzás, ha a mandzsuriai viszályt és annak a nép-
szövetségi elvek alkalmazásával vagy azok ellenére történendő megoldását a
genfi intézmény exisztenciális kérdésének tekintjük.

ÉRDEKES JELENSÉG, hogy Európában csak a kisantant két államában
nyilvánul meg a valamely szomszéd iránti ellenszenv erőszakos és romboló
formában. Az egyik ilyen, az általános európaitól különböző színvonalat
mutató állam Románia, amely azonban a december eleji kolozsvári zavargá-
sokkal pontosan az ellenkezőjét érte el annak, amit a zavargások rendezői
nyilván elérni reméltek. Először is nem hitt senki a mozgalom spontaneitá-
sában, másodszor pedig inkább azt bizonyította, hogy nem helyes dolog
kisebbségek kormányzását meghagyni egy országnak, amely még személy-
es vagyonbiztonságukról sem tud gondoskodni. Azóta azonban úgylátszik,
némi változás állott be a román politikában; mintha a hevesen magyarellenes
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taktikát, amely a konfliktus veszélyével akarta Európát megfenyegetni, leg-
alább is pillanatnyilag, más elgondolás váltotta volna fel. Hirtelen sziréna-
hangokat küld felénk ugyanaz a karmester, aki még röviddel ezelőtt a fenye-
gető és fenyítő zenekart vezényelte. Szinte megható egyszerűséggel kiáltják
felénk, hogy tulajdonképen semmi ok sincs ellentétre vagy viszályra a két
ország között. Meg vagyunk róla győződve, hogy Románia részéről igazán
nincs is ok arra, hogy Magyarország iránt ellenséges érzéseket tápláljon; de
meg vagyunk arról is győződve, hogy Magyarország sem táplál ellenséges
érzületeket Romániával vagy a románsággal szemben, csupán arra kell rá-
mutatnunk, hogy—amennyiben odaát a Kárpátokon túl elfelejtették volna —
mégis van egy-két számunkra elég fontos kérdés, nehány millió magyar
ember és a magyar kultúra exisztenciális kérdése, amely elintézésre, békés és
okos tárgyalás alapján való megoldásra vár. Ha román részről megvan a haj-
landóság ezeknek a kérdéseknek a nyugodt légkörben és az európai szolida-
ritás szellemében való felvetésére, letárgyalására és a magyarság életérdekeit
respektáló megoldására, akkor valóban nem hisszük, hogy akadálya lenne
egy jó szomszédi, sőt baráti viszony kialakulásának. Azonban, uraim, Önö-
kön a sor.

A másik állam, amelynek egyébként jól kordában tartott közönsége
heves és romboló manifesztációkra ragadtatta magát; Jugoszlávia volt, ahol
az utóbbi hetekben egyes dalmát városok voltak némi olasz- és kultúrellenes
vandalizmus színhelyei. A velencei oroszlánok megrongálása Trau városában
és más olaszellenes tüntetések nyilván átgondolt akdó eredményű. Nem
illik ugyan másnak tanácsot adni és egy idegen állam politikájába beavat-
kozni, de mégis meg merjük kockáztatni azt a véleményt, hogy talán nem
volt nagyon bölcs dolog a szomszéd nagyhatalmat, amelynek éppen a kér-
déses területre történelmi, ethnográfiai, sőt szerződéses jogai vannak, ilyen
mértékben provokálni. Hiszen ezzel egész Európa előtt ők maguk — a jugo-
szláv fiatalság vagy vezetői — mutattak rá azokra a történelmi kapcsolatokra,
amdyek Dalmáciát az apenmni félszigethez fűzik. Mussolini méltóságteljes
és kemény beszéde a Szenátusban figyelmeztetés volt arra, mi az a határ,
amelyen túl nem lehet büntetlenül megzavarni az államok közötti jóviszonyt;
a Giomale d’Italiában pedig az olasz publicisztikának nem kisebb embere,
mint Virginio Gayda cikksorozatban csoportosította a jugoszláv politika
földalatti agitátiós munkájára vonatkozó, rendelkezésére álló gazdag adat-
halmazt. Az Orjuna és a Narodna Odbrana, mint látjuk, ma épp oly aktívak,
mint a háború előtt, amikor éppen ők idézték fel azt a négy és féléves öldök-
lést. Pedig ma, ha háborús bűnösökről van szó, bizonyos országok politikai
irodalma szinte következetesen megfeledkezik arról, hogy a felelősöket a
Drávától és a Dunától délre keressék. A traui incidens talán alkalmas lesz
arra is, hogy erre felhívja a mai államférfiak és a mai s jövő történetíró-
generáció figyelmét.

A jugoszláv-olasz Viszony azonban a nagy európai relációban nem bír
közvetlen fontossággal. Valódi európai jelentősége a francia-olasz viszony-
nak van; ennek a rendezése keretében kell megoldani az adriai kérdést is.
Az Adria, Dalmácia, Albánia, a Franciaországban $ a francia kolóniákban élő
olaszok állampolgársága, a lybiai és a tripoliszi határkiigazítás, a középten-
geri hatalmi egyensúly és a tengeri leszerelés problémája azok a kérdések,
amelyeknek megoldása hivatva van arra, hogy az egész európai politikát új,
nyugodtabb, szilárdabb alapokra fektesse le. Franciaország nem kisebb
államférfinak, mint Henri de Jouvenelnek római rendkívüli missziójával
jelzi, mily nagy súlyt helyez a róma-párisi viszony tisztázására és az összes
függőben lévő problémák mindkét fél szempontjából kielégítő megoldására.
Ha Páris nem fedte is fel teljes egészében politikai gondolatát, bizonyára
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tudatában van annak, hogy, ismerve Róma diszpozícióit, a megegyezés csak
az egész kérdéskomplexumra vonatkozhatik és nem vezethet sikerre, hacsak
egy-egy kiragadott kérdéscsoportban óhajtanak kompenzációs megállapo-
dást létrehozni. Itt 1919 óta elmérgesedett és elhanyagolt viszonyok rende-
zéséről van szó. Ez hosszú és áldozatos tárgyalásokat kíván. Herriot és Paul
Boncour nyilatkozataiból és a Rómát megjárt Bérenger szenátor beszámolói-
ból látjuk, hogy Franciaországban megvan a lélektani készség Olaszország
jogainak elismerésére és a megegyezés létrehozására. A másik oldalon pedig
ott látjuk a nemzeti szellemtől áthatott nemzetköziség nagy protagonistáját,
Mussolinit, akiről a londoni „News Chronicle” ismerte el nemrégen, hogy
talán „a nemzetköziség zászlóvivőjévé“ kezd válni. „Nem lehet tagadni“,
— folytatja ez a nagy angol liberális orgánum — „hogy az utóbbi két év
folyamán Mussolini befolyása a nemzetközi kérdésekben kitűnő hatással
volt. Tekintélyének súlyát nem egy alkalommal a jó ügy érdekében vetette
latba és ezzel a békét szolgálta.“

Nehezebben kibogozható politikai rejtélyeket, mint amilyenek az időn-
ként visszatérő romániai kormányválságok, alig lehet elképzelni, ötnegyed
évvel ezelőtt Maniu Gyula elment azzal, hogy soha többé nem jön vissza.
Egy negyedévvel ezelőtt az akkori miniszterelnök, Vajda-Voevod Sándor
és Románia akkori londoni követe, a nagytehetségű Titulescu között olyan
szokatlan élességű konfliktus keletkezett, amely egy diplomata precedens-
nélküli akciója következtében megbuktatta Vajda kormányát. Most, alig
négy hónappal rá, Maniu Gyula — az új Romániának tehetségben és jellem-
ben kétségtelenül egyik legkiválóbb férfia — megbukik látszólag azon, hogy
a király a parlamentáris alkotmányos kormányzás alapelvei szerint neki nem
járó előjogokat vindikált magának. A csendőrség vezetőjének és a bukaresti
rendőrprefektusnak a kormány tekintélyét semmibe sem vevő viselkedése
ugyanis arra kényszerítette Mihalache belügyminisztert (á nemzeti paraszt-
párt regátbeü szárnyának vezérét), hogy e két katonai rangú, de a belügy-
miniszternek felelősséggel tartozó polgári tisztviselőnek felmentését kérje.
Carol király, kinek éppen a hadseregben vannak hívei és aki ehhez a két
emberéhez különösen ragaszkodni látszik, megtagadta hozzájárulását a bel-
ügyminiszter előterjesztéséhez. Ha ez csak ürügy volt is a kormány lemondá-
sára, meg kell vallanunk, hogy komoly ürügynek látszik, hiszen azon kérdés
körül folyik a viszály, ki kormányoz az alkotmányos, demokratikus Romániá-
ban: a király, vagy a kormány. Lehet azonban, hogy Maniu visszavonulásá-
nak főoka a Népszövetséggel a román rekonstrukció kérdésében létesítendő
megegyezés volt. A Népszövetség részéről kívánt ellenőrzés feltételeit és a
követelt takarékossági rendszabályokat, mint népszerűtlen terheket Maniu
csak abban az esetben lett volna hajlandó — eszerint a verzió szerint —
vállalni, ha a király a stabil kormányzásról hosszabb időre biztosította volna
őt, úgyhogy ennek az akciónak a gyümölcseit is élvezhette volna. Maniu
tehát azért mondott volna le, mert a királytól nem kapta meg ezeket a bizto-
sítékokat. Mint látjuk, a két verzió tulajdonképen nem is mond ellen egy-
másnak: mindkettő külön-külön, avagy együttesen eleme lehet az igazság-
nak, azaz azoknak az indokoknak, amelyek Maniut a visszavonulásra bírták.
De mint Heine megénekelte, nem kell nagyon aggódni: elől lenyugszik
Maniu Gyula, de csak azért, hogy később hátul megint felkeljen. A meg-
lepőbb inkább az, hogy közben Vajda-Voevod ugyanazzal a nemzeti paraszt-
párttal vállalja a kormányzást, amelynek a király — legalább is külsőleg úgy
látszik — megtagadta az alkotmányos kormányzáshoz szükséges garanciák
megadását. Minden magyarázgatás azonban csak önkényes találgatás: a
román belpolitika titokzatos és sötét hátterébe senki sem lát bele. Tény az,
hogy Titulescu hozta létre az új kormányt, amelyben, dacára a közte és
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Vajda-Voevod között a román-orosz kérdés körül fennforgó alapvető és elvi
nézeteltérésnek, mégis, mint külügyminiszter vesz részt. Sem azt nem lehet
tudni, hogy az új kormány megalakulása hosszabb vagy rövidebb időre
oldja-e meg a válságot, sem hogy egyáltalában el lehet-e simítani a kormányzás
és az alkotmány legfontosabb tényezői körül mindjobban tornyosuló hullá-
mokat, amelyeket a gazdasági és pénzügyi krízis és az orosz veszély még job-
ban felkorbácsol.

OTTLIK GYÖRGY

GAZDASÁGI SZEMLE

Az osztrák-magyar kereskedelmi szerződés — Áruforgalmunk előmozdítása olasz
viszonylatban és akadályai más államok fel. — A székesfőváros áj egyezsége és
az ittrékedt pengőösszegek elhelyezkedése — Az állam pénzügyei és külkereskedelmi
mérlege—. A nagykereskedelem és a gyáripar problémáit az exportőrök sérelmének
orvoslását a gazdasági forgalom egészségtelen fejlődési iránya — A hadiadósságok
kérdésén van a helyzet súlypontja

A  HOSSZAS TÁRGYALÁSOK meglepő hirtelenséggel és teljes meg-
egyezéssel történt befejezése és ezt követőleg a magyar-osztrák keres-
kedelmi szerződés életbeléptetése nemcsak az elmúlt hónapok legjelen-

tősebb gazdasági eseménye volt, hanem egyúttal a magyar kormány céltudatos
munkájának oly komoly eredménye is, amelyre méltán hivatkozhatik. Rét
oly rendkívüli gazdasági egymásrautaltságban élő állam, mint Ausztria és
Magyarország, még jobb gazdasági viszonyok mellett sem könnyen visel-
hetik el a vámháborút, vagy akár a rövid időre szóló provizóriumokat is,
amelyek az előbbit áthidalják ugyan, anélkül mégis, hogy az áruforgalom-
nak az egyenletes termeléshez szükséges állandóságát biztosítanák. A mai
válságos helyzetben fokozott mértékben áll ez és így a megegyezést már
lélektani hatásainál fogva is melegen kell üdvözölnünk. Ugyanígy figye-
lembe kell venni a részletekbe menő bírálatnál is a szerződéses állapotnak
a vámháborúval szemben, úgyszólván a szerződés tartalmától függetlenül
mutatkozó előnyeit és nem kis mértékben azt a kölcsönös jóakaratot és
egymáson segítő szándékot, ami a szerződés szelleméből árad. Nem bizo-
nyulna reálpolitikusnak az, aki a részletek vizsgálatánál azt latolgatná, nem
értre sérelem bennünket, nem adtunk-e engedményeket, vagy főleg nem
járnak-e az osztrákok jobban, mint eddig. A reálpolitikusnak számot kell
vetni az adottságokkal, a másik szerződő fél helyzetével és ezért a tárgyi-
lagos bírálathoz szükséges, hogy az Ausztriában közreható erőket is figye-
lembe vegyük.

Hogy Ausztriával fennálló gazdasági kapcsolataink az utóbbi évek
folyamán úgyszólván állandóan romlottak, az arra vezetendő vissza, hogy
az ott végbement belpolitikai eltolódás szükségképpen erős hatást gyakorolt
az ország gazdasági és vámpolitikájára. A nagy összeomlás után megalakult
német-osztrák köztársaság meglehetősen baloldali színezetű állami alakulat
volt, mi sem természetesebb tehát annál, hogy az akkori kormányzat főtáma-
szát képező szociáldemokrata munkás, — tehát fogyasztótömegek érdeke,
a maga bélyegét nyomván reá az ország gazdasági politikájára, azt liberális
irányba terelte. Ausztria akkoriban kifejezetten konzumens politikát foly-
tatott; a cél olcsó árak elérése volt és ebből kifolyólag a lehető legtürel-
mesebb álláspontra helyezkedett a külföldi agrárcikkek behozatala tekin-
tetében, nyilván arra is számítva, hogy ezek ellenében ipari termékei a
külföldön könnyebben fognak elhelyezkedést találni. A belpolitikai erő-
viszonyoknak a jobboldal felé történt eltolódása azonban abban a mérték-
ben változtatott ezen az állásponton, amilyen arányban a jobbára mező-
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gazdasági foglalkozású vidéki lakosság a kormányzatban szóhoz jutott.
Ehhez képest az utóbbi évek jobboldali irányú kormányainak gazdasági
politikája az egyes kormányokat támogató mezőgazdasági foglalkozású lakos-
ság érdekeinek a szolgálatába szegődött. Ausztria évek óta termelő poli-
tikát folytat és ennek következtében egyre merevebben zárkózott el a kül-
földi mezőgazdasági termékek behozatala elől. A korábbi liberális gazda-
sági politika a Kelet felé irányuló tranzitókereskedelem fejlesztésére helyezte
a fősúlyt, a ma érvényesülő termelői politika erről is lemondott a belföldi
árszint fenntartása és lehető emelése érdekében. Elsősorban a gabonafélék
behozatalának csökkentése került sorra az osztrák rozstermelés védelmében,
majd utóbb az osztrák kisexisztenciák érdekében a vágómarhabehozatalt
korlátozták nagy mértékben és e téren a szociáldemokraták sem okoztak
nehézséget a kormánynak, mert az érdekelt kisgazdák politikai kegyeiért
ők is egyaránt versengtek a jobboldali pártokkal. A marhatenyésztés fej-
lesztése és védelme terén annyira előrehaladtak az osztrákok az utóbbi évek
folyamán, hogy a belföldi termelés ma már a fogyasztás 85%-át látja el.
Az utóbbi időben általánossá vált elzárkózó gazdasági politika sem marad-
hatott hatás nélkül Ausztriára és előmozdította ugyanezt az irányzatot,
sőt a néhány év óta ott is nagyon érezhetővé vált devizahiány is csak a
behozatal további korlátozását tette elkerülhetetlenné, úgyhogy Ausztriába
irányuló mezőgazdasági kivitelünk egyre nagyobb mértékben sorvadt össze
és e téren folyton újabb és újabb engedményekre kényszerültünk. Általános
az a benyomás, hogy az eddig apránként tett engedmények és kivitelünk
állandósult degressziója elérték már azt a hatást, amelyen túl az osztrák agrárok
és illetve a túlnyomórészt ezek befolyása alatt álló kormány kívánságai sem
terjednek, úgyhogy a tényleges lehetőségek és adottságok figyelembevételé-
vel léttrejött mostani szerződés hosszabb időre szóló nyugalmi helyzet biz-
tosítására alkalmas. Amint még később látni fogjuk, nagyon kétséges, vájjon
egyáltalában érdekünkben állana-e a mai helyzetben kivitelünknek a szerző-
désben megállapított arányon túlmenő feljavítása.

Áttérve a részletekre, a legfontosabbnak látszik fabehozatalunk és állat-
kivitelűnk szabályozása. E szerint 7000 vágón fenyő fűrészáru beengedé-
sére vállalt kötelezettséget a kormány azzal, hogy ennek a mennyiségnek
elhelyezéséről gondoskodni fog. Minthogy az értékesítési ár meghatározva
nincs és az ország szükséglete ebben a cikkben kb. 17—18.000 vagónra
rúg, ez az elhelyezésre vonatkozó quasi kötelezettség nem látszik különö-
sebben súlyosnak. Az osztrák fűrészárunak ugyan meg kell küzdenie a fel-
vidéki és erdélyi fa versenyével, amely nálunk otthonosabb is, de amellyel
szemben a kisebb szállítási költségek révén némi előnyben van. Ezzel
szemben — bár minden junktim nélkül — vágómarha- és sertéskiviteli
kontingensünket sikerült heti 150 drb-ról 225 drb-ra és illetve heti 1250
drb-ról 2000 drb-ra felemeltetni. Bár az osztrák kormány ezek elhelyezésé-
ről nem tartozik gondoskodni, azt régi megszervezett piacaink és a tényleg
fennálló szükséglet biztosítják, annál inkább, mert az utóbbi időkben talán
bizonyos fokig mesterségesen fejlesztett osztrák sertéstenyésztés alig látszik
komoly versenyt támasztani.

Az áruforgalom részletes szabályozásánál sokkal nagyobb fontosságot
tulajdoníthatunk a szerződés általános, elvi jelentőségű megállapításainak.
A kölcsönös áruforgalom arányát 100: 150-ben állapították meg a mi
javunkra azzal, hogy kölcsönösen el fog követni a két kormány minden
lehetőt ennek az arányszámnak a betartására. E végből állandó jellegű
közös bizottság fogja a két állam kölcsönös áruforgalmát és gazdasági hely-
zetét megfigyelés alatt tartani és az esetleges eltolódásokat, 2 havi periódu-
sok alatt gyűjtött tapasztalatok alapján, közös egyetértéssel oly módon
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orvosolni, hogy az intézkedései; ne retorziós, tehát negatív, hanem az
arány eltolódását okozó forgalomcsökkenést pótló, tehát pozitív irányban
történjenek.

Az áruforgalom egyenlegeként a mi javunkra mutatkozó értéktöbble-
tet Schillingben fogják az osztrákok megfizetni, tehát nyilván az Ausztriába
irányuló magyar utazási forgalom, a nyaralók és téli sportok űzői fogják
azt ott elkölteni. Ez a megoldás, gazdasági hatását tekintve, egyértékű feles-
leges vagy nélkülözhető áruk importjával, mert nem emeli a magyar fogyasztó-
képességet, tehát nem táplálja a magyar termelést és így, mint a találóan
láthatatlan importnak nevezett külföldi utazási forgalom általában, az
ország gazdasági életére nézve a magyar termelés eredményei egy részé-
nek elvesztését jelenti. Okszerűen pedig csak az következhetik ebből, hogy
az Ausztriába irányuló magyar kivitel ezen szerződés keretében csak addig
a határig rendelkezik gazdasági indokoltsággal, amíg az az okvetlenül szük-
séges behozatal ellenértékét képezi és ezenfelül csak az esetben és abban a
részében, amennyiben más piacokon egyáltalában nem vagy csak előny-
telenebb feltételek mellett és nem annyira átváltható valuták ellenében
értékesíthető árukra vonatkozik. Kérdés, nem lett volna-e járható út az is,
hogy az egyenlegként javunkra Schillingben adódó csúcsösszeget (Spitzen-
betrag) az ott érvényben levő kb. 23%-os árfolyamveszteséggel nemes valu-
tára átváltanánk, amennyiben ezen külföldi fizetési eszköz átutalását az
Osztrák Nemzeti Bank engedélyezné. Ezáltal ugyanis, bár áldozatok árán,
saját Nemzeti Bankunk szűkös devizakészletei gyarapodnának és az ipar
olyan legális behozatali szükségletei nyerhetnének fedezetet, amelyek szár-
mazási országában mezőgazdasági kivitelünk nem tud magának piacot találni.

A szerződés megkötésével egyidejűleg túlnyomórészt helyreállottak a
szerződéses vámok és kölcsönösen a legnagyobb kedvezmény alkalmazása is.
Ugyanígy továbbra is alkalmazást fog nyerni a kölcsönös exportfejlesztés
célját szolgáló kamatmegtérítés rendszere is, de az eddiginél némileg szűkebb
körre szorítva.

A szerződés 1933 december 31-ig terjedő időre köttetett, úgy azonban,
hogy ha e napon vagy valamely rákövetkező év utolsó napján három hóra
fel nem mondatik, továbbra is évről-évre változatlanul érvényben marad.
E lejáratoktól függetlenül soronkívüli felmondásnak van azonban helye,
ha az áruforgalom alapelvül lefektetett arányszáma lényeges eltolódást
szenved és az állandó bizottság a kivitel pótlására megfelelő intézkedések
tekintetében megállapodni nem tudna.

Ugyanezen elgondolás alapján közös bizottság tanulmányozza Olasz-
országgal való áruforgalmunk lehetőségeit is, ugyancsak a forgalom eme-
lésére irányuló jó szándéktól vezéreltetve. Egyébként ebben a vonatkozás-
ban is érvényben marad a kivitel fokozására az elmúlt évben életrehívott
rendszer, amely 1:4 arányszám alapján to millió pengős többletet ered-
ményez Magyarország javára.

Ha könnyű is ezeket az elgondolásokat gáncsolni és életrevalóságukat
kétségbevonni, értékük nem becsülhető alá, annál kevésbbé, mat amilyen
életbevágóan fontos az áruforgalom fenntartása és lehető fejlesztése, épp
olyan nehéz, sokszor a lehetetlenséggel határos az elébe tornyosuló akadá-
lyok leküzdése is. Ma az európai nemzetek egymás iránti annyira szembe-
tűnő közömbösségének korában komoly értéket jelent már az a jóakarat is,
amely e megállapodásokból kicsendül. Mennyire eltér ez például a Cseh-
ország által követett politikától, amely a magyar áruforgalom útjába mester-
ségesen hengeríti oda az akadályokat és amelynek folytán, dacára annak,
hogy a Felvidék és Magyarország gazdasági egymásrautaltsága minden két-
ségen felül és a legnagyobb mértékben-fennáll, az ismert kölcsönös sertés-
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és faszállítási megállapodáson túlmenőleg még mindig nem volt lehetséges
ezen egymásrautaltságnak megfelelő megállapodást létesíteni. De ugyanez
áll Olaszország és Ausztria kivételével a többi államokra nézve is.

Egyelőre továbbra is megakadályozza az egyes európai államok
merev ellenállása azt» hogy a magyar termelő eszközök és a magyar munka
effektusa aranyra váltva a termelés folytonossága mellett lehetővé tegye
azt is, hogy külföldi adósságaink kamatait és törlesztését ismét átutalhassuk.
Ehhez képest a december 24-én lejárt egyéves transzfermoratóriumot
meg kellett hosszabbítani. Sőt lehetővé kellene tenni az egyhónapos
meghosszabbítás lejártakor azt, hogy a mezőgazdák hosszúlejáratú tartozá-
saikat záloglevelekkel törleszthessék. A külföldi hitelezők tiltakozása mind-
ezek ellen csak akkor lenne jogos és méltányos, ha bármily csekély mérték-
ben is megkísérelték volna hibáján kívül bajba jutott adósuk talpraállítását
azzal, hogy a mezőgazdasági cikkeket, amelyeket úgyis külföldről hoznak
be, tőlünk vegyék át elfogadható áron. De ebben az irányban nemcsak
kezdeményezéssel, de még megértéssel sem találkozhattunk hatalmas hite-
lezőinknél és azt látjuk, hogy az európai kapitalista nagyhatalmak előnyben
részesítették az Európa gondjaival szemben mereven elzárkózó Amerikát
és az egész polgári társadalommal és tőkés gazdasági renddel hadilábon
álló bolsevista Oroszországot a Dunamedence gondokkal küzdő államaival
szemben.

Említést érdemel ezzel kapcsolatban mint szerény, de elvi jelentőségű
kezdeményezés az angol-magyar hitelrögzítő bizottság által létesített az
a megállapodás, amely a rövidlejáratú tartozások pengőben befizetett kama-
tainak átutalását oly árukivitel révén kívánja elérni, amely az eddigi kül-
kereskedelmi forgalommal szemben többletkivitelt jelentene és amely áruk
elhelyezése érdekében a külföldi hitelezők bizonyos áldozatokra hajlandók.

Hasonlóképpen a megértés szellemét tükrözi a főváros legújabb meg-
állapodása is, amelynek értelmében a külföldi hitelezők hozzájárultak a
főváros kötvényes adósságai kamatának hasznos beruházásokra történő rész-
beni felhasználásához. E kamatok a transzfermoratórium folytán nem vol-
tak átutalhatók és most a főváros újabb kötvényeket ad helyettük hitelezői-
nek, aminek ellenében néhány millió pengő fogja megtermékenyíteni a
magyar termelést, ahelyett hogy a Nemzeti Bank pincéiben a transzfer-
pénzek steril álmát aludná. Jellemző arra a felfogásra, amelyet hitelezőink-
től megszoktunk, hogy a főváros korrekt ajánlatának elfogadását, amely
pedig az ő érdekeiket is szolgálja, a főváros pénzügyi vezetősége jelenté-
keny sikerének kell tekintenünk, mert a hitelezők eddig az egész vonalon
az átutalások követelésének álláspontjára helyezkedtek, mint őszi ülésszakán
a Népszövetség pénzügyi bizottsága is, anélkül hogy megjelölni tudták
volna azt a forrást, ahonnan a szükséges devizák meríthetők lettek volna.
Igaz, hogy ettől függetlenül is észlelhetők jelenségek, amelyek arra mutat-
nak, hogy a külföldi hitelezők az országban rekedt pengőköveteléseik részére
befektetési lehetőségeket keresnek. Ha ez az irányzat általánosabbá válik,
könnyen vezethet az értékpapírok és ingatlanok mai alacsony árszintjének
emelkedésére, ami kétségtelenül örvendetes eredmény volna, de egyúttal
élénk figyelemmel is kísérendő, nehogy inflációs hatásokkal járjon.

Az állam pénzügyi egyensúlyát a folyó költségvetési év július—októ-
beri első harmadában sikerült fenntartani, az állami közigazgatás 215 .5 millió
pengős tényleges kiadásával 2217 millió tényleges bevétel állott szemben.

A bevétel összege csupán 10-4 millió pengővel maradt alatta a meg-
előző év azonos időszakának és ez a csökkenés az illetékek rovatánál, vala-
mint a dohányjövedéki és vámbevételeknél mutatkozik, — utóbbinál kb.
55% a visszaesés — míg az egyenesadók, sőt a fogyasztási és forgalmi adók
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összege is magasabb a tavalyinál. Egy nemzet szívós élniakarásáról és
heroikus áldozatkészségéről tesznek tanúságot e számok, mert ez az ered-
mény csak az életstandard rovására volt elérhető ebben az országban, ahol
a közterhek már két év előtt is a teherviselőképesség szélső határán mozog-
tak és azóta a kereseti lehetőségek és vásárlóképesség állandó romlását kel-
lett regisztrálnunk.

A költségvetési év végére jelentős hiánnyal kell számolnunk és 650
millió pengő látszik oly felső határnak, amelyet az ország gazdasági élete
az állami bevételek terén elviselni képes. Ez felel meg a Népszövetség
pénzügyi megbízottja felfogásának is, aki a várható hiányt 149 millió pengő
körüli összegre becsüli. A három év előtt 4.6 milliárd pengőre becsült
nemzeti jövedelmet egy kiváló közgazdász 1932-ben már csak 3 milliárd
pengőre értékeli; nyilvánvaló, hogy az állami kiadások ugyanezen idő alatt
bekövetkezett, bár igen jelentős csökkenése ezt az arányt meg sem közelí-
tette, tehát a jövedelem fokozódó megadóztatása szembetűnő.

Az 1931 július havától 1932 november haváig összegyülemlett kb.
155 milliónyi állami többletkiadásból közel 100 millió pengőt a pénzintéze-
tek bocsátottak a pénzügyi kormány rendelkezésére, ami szembetűnő bizo-
nyítéka hitelszervezetünk kifogástalan megalapozottságának, ha meggondol-
juk, hogy Közép-Európa többi államaiban a legtöbb nagybank rászorult
az állam támogatósára és a Német Birodalom már az ország legtöbb nagyobb
pénzintézeténél érdekelve van. Pedig a magyar pénzintézetek is súlyos
időket éltek át és a gazdasági válság mellett néha az állami beavatkozások
káros hatásait is el kellett viselniük.

A fizetési eszközök forgalmára jellemző, hogy mai bankjegyforgalmunk
alapulvételével, még egy 650 milliós állami költségvetés mellett is elméleti-
leg minden pengőnek évente kétszer kell az állampénztárban megfordulnia,
ami a pénz mai lassú forgási sebessége folytán nagyban vérteleníti az ország
gazdasági életét.

Az ország külkereskedelmi forgalma a folyó év október hónapjában
aktív egyenleggel zárult ugyan, de míg a kiviteli többlet 1931 október havá-
ban 20.9 millió pengőre rúgott, a folyó év október havában mindössze 4.6
millió pengőt tett ki. A novemberi külkereskedelmi mérleg azonban a
30.8 millió pengő behozatallal már csak 31.7 millió pengő kivitelt állít
szembe, tehát az aktív egyenleg 0.9 millió pengőre csökkent, míg a megelőző
év ugyanezen hónapjában 27.6 millió pengő kiviteli többlettel zárult. A folyó
év első ti hónapja eredményeinek összehasonlítása az előző év azonos idő-
szakának adataival a forgalom óriási mértékű összezsugorodásáról tesz tanú-
ságot, mert a behozatal 507.8 millió pengőről 302.7 millióra, a kivitel pedig
524 millióról 296.8 millióra csökkent. Ha bizonyos fokig az árak csökkenése
is szerephez jut ezeknek az adatoknak a kialakulásában, mégis kétségtelen,
hogy az áruk mennyiségének lecsökkenése jut elsősorban kifejezésre bennük
— ezt bizonyítja a behozatalra nézve a vámbevételek 55%-os esése — és
ez a behozatalnál a vásárlóképesség nagyarányú csökkenésében, a kivitel-
nél pedig a behozatal csökkenésének visszahatásán kívül a külállamok már
említett egyre fokozódó elzárkózódásában leli magyarázatát.

Az UTÓBBI IDŐBEN ismét több panasz hallatszik a kereskedelem
köréből amiatt, mert egyes iparvállalatok a vevővel vagy legalább is a kis-
kereskedővel váló közvetlen érintkezésre rendezkedtek be és így áruforgal-
mukból ä kereskedelmet általában, de legalább is a nagykereskedőket kikap-
csolni és a közvetítés költségeit vagy annak egy részét megtakarítani igye-
keztek. Legelőször a textiliparban volt ez az irányzat észrevehető, de
később egyéb ipari termelési ágakra is átterjedt és ma már sokfelé kísérletez-
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nek a vevővel való közvetlen érintkezés irányában. A kereskedelem önmaga
ellen irányuló olyan támadásnak minősíti ezt az akciót, amelyet legfeljebb
a gyáripar telhetetlensége indokolhat és beszédes számokat vonultat fel
annak illusztrálására, hogy a nagykereskedelem által a fizetésképtelenségek
folytán elviselt veszteségek a textiliparban és illetve textilkereskedelemben
— amely az összes többi termelési ágakat túlhaladta a hitelezésen elért
veszteségek terén — a gyáriparnak milyen óriási megtakarítást jelentettek.
E szerint a nagykereskedelmet 30—48%-os veszteség érte a kihitelesítésekkel
kapcsolatban, „és tulajdonképpen ezen ment tönkre“ nagy részük, míg a
hazai gyárak vesztesége csak 5—12% között mozgott, sőt ennyit sem tett
ki, mert a gyáriparnál ez a veszteség, tekintve az eladási árban bennfoglalt
nyereséget, tulajdonképpen „elmaradt haszon“. Ez az okfejtés hallgatólag
annyit is akar tehát jelenteni, hogy ha a nagykereskedelem közbe nem lett
volna iktatva, ugyanilyen 38—48%-os hitelezési veszteség érte volna a
gyáripart. A közlemény maga is elismeri, hogy a kereskedelem kényszer-
helyzetében erőltette az eladásokat és — amit nem említ ugyan, de köztudo-
mású — sokszor könnyelműen hitelezett.

Anélkül hogy ebben az elvi vitában az egyik vagy a másik fél mellett
állást foglalni kívánnék, úgy vélem, hogy a kép teljességéhez hozzátartozik
néhány a gyáripar álláspontját alátámasztó megjegyzés is. A nagykereske-
delem a háború előtt igen jelentős tőkeerőt képviselt és ennek a tőkeerőnek
a nagykereskedő háború előtti tevékenységében nagy szerepe jutott. Nagyobb
részük közismerten gazdag, hatalmas cég volt, amely tőkéjével egyrészt
finanszírozta a kiskereskedőt, sőt nem ritkán a gyárost is és ugyanakkor
levette a gyáripar válláról a hitelezés kockázatát. Ez így volt helyesen, mert
a nagykereskedő feladata volt megbírálni vevőjének hitelképességét, tulaj-
donképpen az ő szerepe volt az áru eladása, méltányos volt tehát, hogy az
eladás kockázatától, az ő esetleges hibás tevékenységéből eredő veszteségtől
a gyárat mentesítse. Ezt a feladatot kifogástalanul töltötte be a nagykereske-
delem mindaddig, amíg a hitelbe vásárló kiskereskedő és a gyáros közé
beékelődön vagyona a gyárosnak teljes biztonságot nyújtón.

A háborút követő inflációs időknek az egyéb ingóságokba és pénz-
követelésekbe fektetett vagyonokkal együtt áldozatul esett azonban túl-
nyomórészt a nagykereskedő cégek sokszor hatalmas vagyona is. A háború
előni szerepből elmaradt tehát előbb a gyáros, majd a kiskereskedő hitel··
ellátása, majd utóbb, amikor az értékesítési válság kezdett elmélyülni és
nagyobb hitelezési veszteségek keletkeztek, kiderült az is, hogy a nagykeres-
kedő cégek vagyona nem volt képes felfogni a hitelbe vásárló kiskereskedő
bukásából eredő lökést és nem nyújtón már fedezetet a gyárosnak az elve-
szett áru vagy követelés erejéig. Tehát annak a hitelezésnek a kockázata,
amelyre a gyáros még csak befolyást sem gyakorolhatott, teljes egészében
az utóbbira nehezedett. Sokban megmagyarázza ez a lényeges változás
a gyáripar nagykereskedőellenes újabb irányzatát, mert észszerű törekvés az,
ha valaki önmagának akarja fenntartani annak a hitelezési üzletnek az el-
bírálását, amelynek kockázata, ha formailag nem is, de lényegében túlnyomó-
részt, úgyis az ő vállán nyugszik.

Ezenfelül a gyárosok úgynevezett kondiciókartellek útján és ezzel
kapcsolatban a vásárló kereskedőkről vezetett hitelkataszter segélyével sike-
resen tudják érdekeiket megvédeni, míg a nagykereskedők, főleg ha tőke-
szegények, hogy nagyobb forgalmat érjenek el, nem ritkán hiteleztek köny-
nyelműen, amiáltal elsősorban az agyonhitelezett kiskereskedőt, másodsor-
ban önmagukat tették sokszor tönkre és súlyos veszteséget okoztak a gyáros-
nak is. Súlyos, nagy probléma ez és kérdéses, hogy a tőkéjét vesztett nagy-
kereskedő eltartására a gondokkal küzdő gyáros jogosan rászorítható-e.
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Az ország ipari termelésének túlnyomó része nyersanyagának behozatal
útján való fedezésére van utalva. Nagy gondokat okozott ez az ország deviza-
szegénysége folytán és a túlnyomórészt agrárius exportőrök állandó panaszá-
nak tárgyát képezte, hogy áruik devizaellenértékét kénytelenek voltak a
Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamán átszámítva közvetve az ipari
importőröknek átengedni, és ezáltal — tekintve, hogy ez az árfolyam a nem-
zetközi árfolyamnál alacsonyabb — saját rovásukra utóbbiaknak nem is
jelentéktelen hasznot juttatni. A mezőgazda-exportőrök sérelme nem volt
teljesen indokolt, mert a pengő belső vásárlóképessége nem csökkent annak
külföldi árfolyamával együtt, hanem utóbbi dacára állandó maradj tehát
a mezőgazda az exportból eredő valuta ellenértékeképpen a hivatalos árfo-
lyamon átszámítva kézhezvett pengőjéért ugyanannyi értékű árut vehetett,
mint a pengő külföldi árfolyamveszteségét megelőző időben, nem beszélve
arról, hogy adóját és esetleges adósságát is teljes értékben fizethette ki vele.
Viszont indokoltságot nyert a kérdés valamely irányú rendezése azáltal,
hogy az ipar egy része a hivatalos árfolyamon kapott devizák útján vásárok
nyersanyagok árát a pengő nemzetközi árfolyamán átszámítva állította be
kalkulációjába és így az eladási árakat a pengő diszázsiója arányában teljesen
indokolatlanul és jogtalanul fölemelte. Ezen a visszás helyzeten segítendő,
a Magyar Nemzeti Bank ezentúl egy időről-időre megállapítandó kulcs segé-
lyével a pengő nemzetközi és hivatalos árfolyamai között mutatkozó differen-
ciát megosztja a mezőgazdasági exportőr és ipari importőr között, úgyhogy
az importőr magasabb árat fog a devizákért fizetni a hivatalos árfolyamnál,
anélkül, hogy ez a többlet az áruk eladási árának újabb fölemelését vonhatná
maga után, viszont az agrártermelés teljesen aláhanyatlott prosperitása a
különbözetből reáeső résszel javulni fog. Ha jól meggondoljuk, nem egyéb ez,
mint a jövedelemeloszlásnak a termelés egy kis területén bevezetett belső
klíring útján való szabályozása, az ipar egy részének megadóztatása a
mezőgazdaság javára, ami ebben a formájában már csak azért sem
igazságos, mert hatása sem az ipari, sem a mezőgazdasági termelésre nem
lesz egyenletes.

Magától értetődőleg ez az új elszámolási mód csak azon külkereske-
delmi viszonylatokban nyerhet alkalmazást, amelyekben klfringmegállapo-
dások az áruforgalomból a pénzt mint csereeszközt még ki nem küszöbölték.
Áruforgalmunk egyre jobban a közvetlen árucsere irányában fejlődik, tehát
gazdasági életünk ezerfelől és ezer szempontból korlátozott megnyilvánu-
lásai mérföldes léptekkel haladnak vissza a gazdasági forgalom prehisztóríkus
állapota felé. Ennek az irányzatnak különös adottságai azonban a Duna-
medencében aligha találhatók fel és így nem valószínű, hogy ha a kapitalista
termelési rend alapvető szükségletének, a szabad forgalomnak akadályai
el nem tűnnek a világ színéről, e korlátozások eredménye Európa délkeleti
sarkára lokalizálva maradjon. A tőkeszegény és gazdaságilag gyengébb
dunai államok kisebb ellenállása folytán hatásai itt nagyobb mértékben
és hamarabb voltak érezhetők, mint a nyugati államokban, de a kapitalizmus
ugyanazon törvényszerűségei érvényesülnek ott is, mint nálunk. Az értéke-
sítési és búalmi válság mát nyugaton is utat tört magának, az áruforgalom-
nak részben ebből folyó, részben mesterséges gátlásai ott is egyre szembe-
tűnőbbek és a különféle fizetési eszközök árfolyamai ott is rég elvesztették
korábbi megingathatatlan stabilitásuknak presztízsét.

Olyan a mai gazdasági helyzet, mint egy nagyszabású viviszekciós
kísérlet, amelyet a kapitalizmus szervezetén hajtanak végre, fokozatosan
megvonva tőle életfeltételeit, táplálékát, levegőjét, mintha azt vizsgálnák,
miképpen reagál életnyilvánulásainak bénulásával c korlátozásokra. Csak-
hogy ilyen kísérleteknél kétségtelen biztonsággal kell ismerni azokat a határ-
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értékeket, amelyeken túl az organizmus életműködésének teljes beszüntetése
következik, nehogy jóvátehetetlen következmények álljanak elő! Ha nem
akarják, hogy a kapitalizmus szervezete feladja a küzdelmet és ezzel légüres
térbe kerüljön az arra felépített polgári társadalmi rend is, juttassák levegő-
höz a világ urai, amíg nem késő. Meg kell találni a módot az autarchia meg-
szüntetésére és a szabad forgalom helyreállítására, mert különben az európai
kultúra évszázadokra szóló hanyatlása elkerülhetetlen és könnyen lehetséges,
hogy a kapitalizmus haláltusája fogja megrázni a világot.

A hadiadósságok kérdése áll ma a válság tengelyében; Észak-Amerika
új elnökére szegeződik a világ szeme, akinek márciusi hivatalbalépésétől
a június 15-i legközelebbi esedékességig meg kell oldania ezt a nagyon nehéz
problémát. Nyugvópontra kell ezt a kérdést hozni, hogy a világgazdasági
konferencia oly légkörben ülhessen Össze, amely a kölcsönös engedékenység
szellemét és az emberi szolidaritás győzelmét az elvakultság felett — a ki-
bontakozás lélektani előfeltételeit — biztosíthatja. A gond rossz tanácsadó
és ezért kérdés, vájjon a gondokkal küzdő amerikai polgár kapható lesz-e
arra az engedékenységre a francia irányában, amelyet utóbbi jószántából
nem volt hajlandó gyakorolni saját adósával szemben. Az európai hitelező
hatalmaknak adósaik iránt az elmúlt években tanúsított merevsége lerontotta
a Washingtonhoz intézett decemberi jegyzékek hatását és kérdés, hogy
Észak-Amerika súlyos áruforgalmi kedvezmények nélkül feladja-e majd
eddigi elutasító álláspontját. Az angol és francia jegyzékek azonban sok
olyan okfejtést tartalmaznak, amelyeknek az európai adósállamok velük
szemben jó hasznát vehetnék, ha ugyan a nemzetek egymásközötti mai viszo-
nyában az érvek általában az őket megillető méltatáshoz juthatnának.

IFJ. SIMONTSITS ELEMÉR

A SZERKESZTŐSÉG KÖZLEMÉNYEI

A Szemle zárta: minden hó 10-én délben,. — írógépen irt cikkeket kérünk.
— Előre meg nem beszélt kéziratokat csak akkor küldünk vissza, ha bélyeggel
ellátott megcímzett borítékot mellékel a szerző. — A cikkeket házilag korri-
gáljuk; korrektúralevonatot csak kivételes esetekben adunk. — A gépirattól
eltérő korrektúrák és utólagos rövidítések költségeivel a szerző számláját vagyunk
kénytelenek megterhelni. — A cikkek közlésével azok szerzői jogát a Magyar
Szemle megszerezte. — Szerzőink különnyomataikat, megállapított tarifa
szerint, az Athenaeum nyomda igazgatóságánál szíveskedjenek közvetlenül
megrendelni, legkésőbben a szám megjelenésétől számítóit két héten belül. —-
A különnyomatok csak a Magyar Szemle Társaság hozzájárulásával bocsájt-
hatók könyvkereskedői forgalomba.


