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KÜLPOLITIKAI SZEMLE
MacDonald amerikai útja, a szövetségközi adósságok — Angol-francia közeledés:
a német események ellenhatása — Magyarország politikai függetlenségének meg-

óvása A Bleyer-eset — A leszerelés, Roosevelt kiáltványa, Hitler beszéde

A VILÁGPOLITIKAI FILM oly szédületes gyorsasággal pereg, hogy
néhány hét alatt jelentékenynek látszó események már szinte a rég-
múlt homályába vesznek el és értékelésük is alapvetően megváltozik.

Egy ősi német népballada szerint a „halottak gyorsan lovagolnak“: az ese-
ményeknek ez az automobilversenyekre emlékeztető rekordszerű gyorsasága
vájjon azt jelentené-e, hogy civilizációnk már holtan vagy önmagát túlélten
száguld az enyészetbe? Ma is, mint az utolsó két éven át, az események
által meg nem ingatva, bízó optimizmussal hisszük az ellenkezőjét. Valljuk,
hogy amikor 1919-ben a német birodalom aláírta a békeszerződést és ezzel
a birodalom bolsevizálódása ellen döntött s megmentette civilizációnkat,
Európa újból állandó fejlődés és regenerálódás útjára lépett. A világháború
földrengése és a vele járó pusztítás által okozott vacuum azonban olyan
mértékű politikai, gazdasági, társadalmi és tömeglélektani változásokat hoz-
tak létre, hogy lehetetlen volt egy állandó ütemű, visszaesés nélküli fejlődést
remélnünk. Az 1924-től 1929-ig terjedő időszak politikai szélcsendje és
gazdasági föllendülése után szinte önműködően jönnie kellett a látszat-
javulás behorpadásának. Es ha az utolsó, csak azóta bekövetkezett esemé-
nyeket vizsgáljuk, sőt, ha mást nem nézünk, mint azt az utat, amit néhány
hét óta tettünk meg, nem szükséges, hogy elveszítsük optimizmusunkat,
mert a történelmi korszakot, amelyben most élünk, joggal tekinthetjük a
romok eltakarítása és a légkör tisztázódása korszakának.

Ha a történelem Ramsay MacDonald áprilisi washingtoni utazásától,
melyre ma már alig emlékezünk, egészen Roosevelt május 16-i üzenetéig
és Hitler május 17-i beszédéig szokatlanul hosszú utat tett is meg négy hét
alatt, nem mondhatjuk, hogy a romok eltakarítása már befejeződött volna,
vagy hogy a légkör ne lenne még terhes robbanó gázoktól. A brit miniszter-
elnök angoloknál nem meglepő tapintattal, jóarcot vágott ahhoz a nem egészen
kellemes játékhoz, amit vele az Egyesült Államok űztek, amikor az arany-
standardot éppen akkor hagyták el, mikor ő hajón közeledett Amerika partjai
felé. Ellentétben az első pillanatban amerikai részről is hangoztatott inter-
pretációval, MacDonald elfogadta, hogy az Egyesült Államokat első-
sorban belső gazdasági és belpolitikai motívumok vitték erre az egész világ-
gazdaságot megrendítő lépésre. Valóban, a kongresszus nyaklónélküli
inflácionista hajlama azzal fenyegetett, hogy a farmerek érdekében a bankó-
présnek olymértékű megindítását teszi szükségessé, aminek a dollár meg-
akadályozhatatlan és ellenőrizhetetlen esése lenne a következménye. Roose-
veltnek sikerült meggyőznie a javaslat benyújtóját arról, hogy a farmeradósok
helyzetének könnyítését talán kevesebb veszéllyel lehet elérni, ha az elnök-
nek adnak pénzügyi és gazdasági teljhatalmat, egyrészt a dollár aranyértéké-
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nek a leszállítására, másrészt arra, hogy bizonyos hátárok között tartott bank-
jegykibocsátással munkaalkalmakat teremtsen és ezzel enyhítsen az ipari
válságon. A dollár értékének leszállítása (azaz az aranystandard elhagyása)
az árak emelkedésévéi jár, ugyanakkor, amikor az adósságkötvények, illetve
a tartozási összegek névértéke nem változik. Tehát a farmernek, aki ekkép
jobban tudja piacra vetni terményeit, abban az arányban könnyebbednek
a terhei, amilyen arányban csökken a papírdollár értéke. Amerikának mint
hitelező államnak pedig és így az amerikai hitelező bankoknak is — részben
könyvelési szempontból, részben adósaikkal szemben—szintén az az egyetlen
megoldás, amellyel a hitelező-adós viszonyt megkönnyíthetik, ha annak a
pénzegységnek az értékét leszállítják, amelyben az adós tartozásait törlesz-
teni köteles. Az aranystandard elhagyásának azonban nem megvetendő
mellékterméke az sem, hogy a dollár értékcsökkenése Amerika terményeit
versenyképesebbé teszi, tehát a fonttal szemben bizonyos mértékig kedvező
tárgyalási eszközt ad az Egyesült Államok delegáltjainak kezébe. A brit
miniszterelnök utazásának célja azonban az volt, hogy kedvező légkört
teremtsen és egy megegyezésnek legalább is a látszatát hozza haza. Ezért
szántszándékkal nem vett tudomást mindarról, ami hátráltató és kellemetlen
volt és a két nép közötti tradicionális barátság hangoztatásával igyekezett
Rooseveltet és kormányát közelebb kapcsolni Nagy-Britanniához.

A négynapos washingtoni találkozáson a következő kérdések voltak
napirenden: a londoni gazdasági konferencia előkészítése és összehívása,
a vámtarifák leszállítása, a valutarendezés és az aranystandardhoz való vissza-
térés, az adósságrendezés, a leszerelés és ezzel kapcsolatban az európai biz-
tonság kérdése. Logikusan először az adósságok kérdéséről kellett volna
legalább is elvi megegyezést létrehozni, hogy ezzel kapcsolatban a valuták
kölcsönös stabilizálását megbeszélhették volna, s csak ha mind a két kérdés
rendezésének alapelvei tekintetében nemcsak tisztázták egymás álláspontját,
hanem megegyezésre is jutottak, csak akkor lehetett volna joggal és bizalom-
mal hozzáfogni a londoni világgazdasági konferencia összehívásához. Talán
főképpen presztízs, de részben lélektani okokból is az államférfiak — nyilván
látva, hogy az előzetes kérdésekben nem tudnak közeledni — a megfordított
procedúrát alkalmazták: hamarosan megegyeztek a világgazdasági konfe-
rencia összehívásának dátumában, s kijelentették, hogy siettetni fogják a
leszerelési értekezlet sikeres befejezését. Hogy taktikailag nagyon helyes
és ügyes eljárás volt-e ez, azt különösen, ha Anglia és Amerika érdekeit és
pacifista, megegyező hajlamát tekintjük, inkább kétkedéssel kell fogadnunk.
A londoni konferenciát 1933 június 12-re hívták össze anélkül, hogy való-
színű volna, hogy addig a tárgyalásra kerülő problémákat a siker reményével
elő lehessen készíteni. Egyelőre legalább is semmi jele nincs annak, hogy
Rooseveltnek sikerül megkapni a kongresszustól a kért bianco felhatalmazást
a szövetségközi adósságok rendezésére. A Fehér Ház talán hajlandó lenne
megadni az adós államok részéről kért moratóriumot az adósságrendező
tárgyalások, de legalább is a gazdasági konferencia tartamára. A kongresszu-
son azonban még az a vélemény uralkodik, hogy az adósnak fizetnie kell,
vagy ha nem fizet, szereljen le, de Amerika pénzén ne tartson hadsereget és
ne tartsa veszélyben a világot. Ez talán primitív okoskodás, de az amerikai
parlament két házának politikailag és gazdaságilag kevéssé iskolázott tagjaitól
nem igen lehet mást várni. Gyakorlatibb lenne az a többek közt Borah
szenátor által hangoztatott gondolat, hogy a vámtarifa leszállításával tegyék
lehetővé az adósoknak az áruban való fizetést. Az adósságok rendezésének
kérdése tehát, eddig legalább, egy lépéssel sem haladt előre. Anglia az előtt
a kényelmetlen elhatározás előtt áll, hogy amit vonakodott megtenni decem-
berben: az esedékes kamatfizetés és tőketörlesztés megtagadását, most június
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15-én esetleg mégis kénytelen lesz bejelenteni, bármennyire fázzék is, hitelező
állam létére, a szerződésszegés gondolatától. Franciaország viszont felaján-
lotta, hogy most hajlandó megfizetni a december 15-én megtagadott rátát,
ha Washington egyben elismeri, hogy ez a legutolsó fizetés és tőketörlesztés,
amit követel s a végleges rendezésre moratóriumot ad. Herriotnak azonban
nem sikerült ehhez a Fehér Ház hozzájárulását megszereznie. Roosevelt,
látva a kongresszus hangulatát, udvariasan megtagadta e kérés teljesítését.
Emellett azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy Amerika maga hatalmas
érvvel jött időközben az adós államok segítségére, amidőn az amerikai állam-
adóssági kötvények külföldi birtokosainak megtagadta az esedékes szelvé-
nyek aranyban való kifizetését tekintet nélkül arra, hogy a kötvények az ú. n.
aranyklauzulával voltak ellátva. Ha Amerikának, amely nem hivatkozhatok
a fizetésképtelenségre akkor, amikor kötelezettségeit megtagadja, nincs
aggodalma a nemzetközi hitelt így megrendíteni, akkor ez természete-
sen nagyon enyhíti a tényleg fizetésképtelen adós lélektani és erkölcsi
skrupulusait.

Ami az aranystandard elhagyása következtében beállott helyzetet, a vég-
leges stabilizáció lehetőségét, az ezüst esetleges rehabilitálása megvitatásának
kérdését illeti, ezek megoldása nyilván a konferencia plénumára és bizottságaira
vár. Akkor, amikor még nem lehet tudni, vájjon Amerika belső helyzetén
eleget könnyít-e a dollár 15, vagy 20 percentes — egyelőre a kereskedelmi és
fizetési mérleg alapján és spekulatív befolyások alatt létrejövő — elértéktelene-
dése, szó sem lehet arról, hogy a dollár-font relációt meg lehessen merevíteni
valamilyen arányban. A dollár áresésének első következménye pedig valószínű-
leg az lesz, hogy olyan európai országok, melyeknek nagy dollárköveteléseik,
de aranytartozásaik vannak és amelyeknek kereskedelmi mérlege nem bírja ki
a valuta magas aranynivóját, kénytelenek lesznek előbb, vagy utóbb szintén
elhagyni az aranystandardot. Különösen fenyegetővé fog válni ez a helyzet,
ha a világgazdasági konferencia sokáig tart, vagy eredménytelensége nyilván-
valóvá válik. Másrészt nem lehet tagadni, hogy az aranystandard elhagyása
Amerika részéről egyik befejező mozzanat abban a romeltakarítási munká-
ban, amelyet el kell végezni ahhoz, hogy a világgazdaságnak a modern
technika vívmányai által mindjobban egységessé vált, de a háború, a béke-
szerződések, a jóvátételt fizetések, az államközi adósságok rendszere által
egyensúlyából kibillentett rendjét ismét állandó alapokra lehessen fektetni.
Előbb be kell következni a fiktív értékek pusztulásának, s csak aztán lehet új
standardokat felállítani, a világgazdaság új épületét felépíteni. De, hogy ezt
a munkát el lehessen végezni, ahhoz nemcsak a valódi gazdasági értékeket
kell megállapítanunk és az értékmérőket ismernünk, hanem az egyes lélek-
tani és politikai komponenseket is ismernünk kell: tudnunk kell, kitől mit
lehet várni, kire milyen mértékben lehet számítani, kivel hogyan kell bánni
ahhoz, hogy a nemzeteknek kölcsönös érdekeik által egymáshoz kapcsolt
társadalmát lábra lehessen állítani.

EZEN A PONTON kerül az új Németország, a Harmadik Birodalom,
a fontosságát megillető helyre, az érdeklődés középpontjába. Attól a szellem-
től, amely cselekedeteit áthatja, attól a módtól, ahogy a német birodalom
hajlandó lesz álláspontja védelmében nem csupán a saját, még oly jogosult
érdekeit tekintetbe venni, hanem azon nemzetekét is, amelyekkel együtt kell
élnie, még akkor is, ha nem sikerül őket akaratának alávetnie, függ pillanat-
nyilag elsősorban Európa és vele földünk gazdasági és politikai újrafelépítése.
A német birodalom vezetői nem helytelen alapgondolattal úgy látták, hogy
a gazdasági világkonferencia sikeres elkezdése függ attól, vájjon lehet-e a
leszerelési értekezleten valamilyen látszat-eredménynél többet elérni. Ez
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tehát — gondolták — az a pillanat, amikor a megegyezést sürgető államokat
rá lehet arra venni, sőt kényszeríteni, hogy a leszereltek követeléseinek lehető
maximumát elfogadják és elfogadtassák. Egyáltalában a német birodalom
helyzetének és politikájának tragikuma az, hogy az abszolút igazság és az
elvont erkölcs szempontjából az általa nemzetközi politikájában védett
tételek és követelmények nagy része helyes, igazságos és jogos, azonban a
mód, ahogyan követeléseit érvényesíteni akarja, amióta Brüning elhagyta
a kancellári széket, de különösen 1933 január 30-a óta, egyelőre csak arra volt
alkalmas, hogy a Németországgal szemben legbarátságosabb hangulatú hatal-
makat is elidegenítse a birodalomtól. De úgy látszik, különösen kihívta
ezt — elsősorban az angolszász államok rokonszenve elvesztését — az a
szellem, amely a nemzeti-szocialista kormány elméletében és eljárásában
megnyilvánul: a jogot és ellenmondást egyaránt nem tűrő, nyers dominációs
szellem. A németellenes antagonizmus felkeltéséhez természetesen tagad-
hatatlanul nagy mértékben hozzájárult az, hogy az új rezsim első akciója
a német zsidóság ellen irányult és hogy a nemzetközi zsidó szolidaritás
mindazt a jelentékeny erőt, amellyel a világ közvéleményének kialakításában
rendelkezik, ma németellenes irányban mozgósította. Nézetem és benyomá-
som szerint ez azonban csak jobban kiélezte a hangulatot, érezhetőbbé
tette; a megdöbbenést, a bizalmatlanságnak azt a hullámát, amely Nagy-
Britanniát és az Egyesült Államokat Németországgal szemben szinte kor-
látlanul elöntötte és amelynek még az angol vezető konzervatív lapok
mint a Times, a Morning Post is az itt vázolt, sőt még ennél élesebb,
tisztára leckéztető hangon adtak kifejezést, az a meggyőződés váltotta ki,
hogy amely nemzet kormánya annak belső berendezkedését, a létező jogo-
kat, az állampolgárok jogegyenlőségének eddig respektált alapjait oly tökéle-
tesen semmisíti meg, mint a nemzeti-szocialista kormány, nemcsak a zsidók,
hanem a katolikusok üldözésével, minden ellentétes vélemény elnémításával,
az ellenkezőknek bírói eljárás nélkül való börtönbevetésével, tulajdonképpen
csak ízelítőt ad abból a szellemből, amely ellen annakidején a nagy koalíció
létrejött és amelynek más formában való újraéledését vélik a hitlerizmusban
látni. A mód, ahogy az országon belül a szakszervezeteket egy tollvonással
eltörölték, vagyonukat elkobozták, ahogy az acélsisakosokat beolvasztották
a nemzeti-szocialista hadseregbe, ahogy kifelé viszont Ausztriával szinte
mint meghódított kolóniával akartak bánni, — az egész brit közvélemény egy-
hangú nézete szerint — kóstoló arra, milyen szellem járta át és fogja átjárni
a birodalom külpolitikáját szomszédaival szemben, vagy az európai népekkel
általában. Kétségtelen, hogy Németország iránt még két hónappal ezelőtt
rendkívül barátságos volt a hangulat Nagy-Britanniában, és hogy a brit köz-
vélemény megérett a revízió gondolatára, sőt arra, hogy ezért küzdeni is
hajlandó legyen. Ma azonban, dacára annak, hogy a kancellár nyilvános
nyilatkozatai komoly, sőt május 17-i beszéde valóban államférfiúi elgondo-
lásról tettek tanúságot, Anglia ismét Franciaország felé fordult és az angol-
francia antant szinte oly erősnek látszik, mint Delcassé-Lansdowne, vagy
Briand-Chamberlain idejében. Németország politikai magárahagyottsága
pedig egészen a nevezetes május 17-éig a korlátozatlan tengeralattjáró
háború idejére emlékeztetett.

Mindezt azért jó tudnunk és szem előtt tartanunk, mert Magyarországot
földrajzi helyzete, történelmi múltja, a két évtized előtti fegyverbarátság,
a német nép teljesítőképessége iránti tisztelet és bizonyos közös célokért,
mint pl. a leszerelés, ma is vállvetve folytatandó küzdelem, abba a helyzetbe
hozza, hogy vigyáznia kell, nehogy martalékul essék ennek a németellenes
hangulatnak, amelynek veszélyességét és igazságtalanságát is el kell ismernie,
de vigyáznia kell arra is, hogy abból a szellemből, amellyel Németország két
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évtizeden belül immár másodszor nemzetközi vesztegzárba helyezi önmagát,
semmit át ne vegyünk, sem taktikáját magunkévá ne tegyük, hanem a német
nép iránti barátságunk és nagyrabecsülésünk fenntartása és hangoztatása
mellett is, igyekezzünk politikánk függetlenségét, amennyire ily kicsiny nép-
nek lehetséges, biztosítani. Vallom, hogy a magyarságnak, és még a mai
Csonka-Magyarországnak is olyan kulcspozíciója van Közép-Európában,
amely nemzetünknek számarányánál sokkalta erősebb helyzetet biztosít.
Aki Közép-Európában békét akar, annak Magyarország kívánságaival és
barátságával számolnia, esetleg érte áldozatokat hoznia kell. Amint sikerült
még az utolsó tragikus 13 év alatt is elkerülnünk azt, hogy akaratnélküli és
erőtlen rabszolgák legyünk, ugyanúgy kell a jövőre is elkerülnünk, hogy egy
domináló fohatalom akaratlan és ellenállásra képtelen áldozataivá legyünk
a Duna könyökén. Aki viszont azt akarja, hogy a Duna-medence országai
egészségesen fejlődjenek és nem könnyen leigázható, de erős, önálló életet
élhessenek, annak elsősorban a központi fekvésű Magyarországot kell erre
megnyernie. Egy lelkileg, politikailag és gazdaságilag kielégített Magyar-
ország a Duna medencéjében és a Kárpátok alján szomszédai életének, szabad
fejlődésének és politikai függetlenségének legjobb biztosítéka.

Külpolitikai szempontból ezért alig lehet károsabb eseményt elképzelni,
mint a Bleyer Jakab legutóbbi képviselőházi felszólalása körül keletkezett izgal-
mat. A felszólalás bizonyára nem volt szerencsés, azonban, akik a szónokot
támadták és különösen, akik a könnyen megmozgatható és nem éppen higgadt
ítéletű ifjúságot ellene izgatták, sokkal jobban ártottak Magyarország érdekei-
nek és hírnevének, mint Bleyer Jakab felszólalása és adatai. A magyarországi
német kisebbségek érdekeinek és jogainak védelme a magyar nemzet becsü-
letének pajzsa alá van helyezve. Soha Magyarországot azáltal, hogy e kisebb-
ség nyelvi és kulturális jogait tiszteletben tartja, amire őt szerződés kötelezi,
hátrány nem érheti, veszély nem fenyegetheti. De viszont, ha a magyar
közvélemény és a magyar törvényhozás azt a látszatot kelti, hogy ezeket a
kötelezettségeket nem tekinti feltétlen értékűeknek és fenyegető álláspontot
foglal el bármelyik kisebbséggel szemben, még ha ez a velünk barátságos
viszonyban álló német népből kiszakadt kisebbség is, árt Magyarországnak
és jó hírnevének a német birodalomban, ahol ellenérzést kelt és azokban az
államokban, ahol magyar kisebbségek élnek, amely államok a magyar közvéle-
ménynek ilyen állásfoglalását a maguk javára használják fel.

KÜLÖNÖSEN EGY PROBLÉMA az, amelyben érdekeink Németország
érdekeivel legalább is elvben azonosak és ez a leszerelés. Ügy látszik Washing-
tonban MacDonald és Herriot, amidőn a gazdasági és a pénzügyi problémák
terén nem sok eredményt tudtak elérni, igyekeztek Rooseveltet politikai téren
kooperációra bírni. És ez talán bizonyos mértékben sikerült is. A leszerelés,
különösen a szárazföldi leszerelés kedvenc témája Amerikának, amely ebben
quaker és methodista szellemtől áthatott pacifista hajlamait éli ki és amellett,
mint föntebb említettük, adósaira is nyomást gyakorol. Roosevelt el is
fogadta, szinte fenntartás nélkül MacDonald nagy leszerelési tervezetét,
amely tudvalevőleg az európai hadseregeket egységes típusúvá óhajtja tenni
és az egységes típus alapján állapítja meg a maximális létszámot. Herriot
pedig Amerikából visszajövet kijelentette, hogy Roosevelt hajlandó kilépni
Amerika eddigi rezerváltságából és az európai béke biztosításában aktívabban
résztvenni. És pedig vagy úgy, hogy kész ú. n. konzultatív (tanácskozási)
paktumot kötni az európai hatalmakkal, vagy úgy, hogy hajlandó a támadó fél
megállapításában résztvenni és ellene bizonyos rendszabályokat léptetni
életbe. Amerikának a leszerelés kérdésében kifejtett aktivitása élénkebbé
vált akkor, amikor a német delegáció genfi fellépése az amúgyis nehezen
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mozgó leszerelési értekezletet megint egyszer kritikus helyzetbe hozta. Német-
ország ugyanis olymérvű sorozatos változtatási javaslatokat tett a MacDonald-
féle terven, amely azt alapvetően átalakította volna. Németország egyik főérve
a MacDonald-terv ellen, amely a francia leszerelési tervnek bizonyos pontjait
átvette, az volt, hogy most hirtelen meg akarja változtatni a legyőzött álla-
mokra a békeszerződésben ráoktrojált honvédelmi rendszert, amennyiben a
hosszú időtartamú hivatásos hadsereg helyébe, amelyet a szerződések rájuk
kényszerítettek, most a rövid szolgálati időtartamú ú. n. militiarendszert akar-
ják tenni. Lehet hogy ez józanabb, helyesebb, olcsóbb, de a német álláspont
jogosultságát is teljes mértékben meg kell érteni, hiszen utóvégre a legyőzött
államok nem lehetnek a győztesek változó szeszélyeinek áldozatai: 1919-ben
Lloyd George javaslatára Clemenceau Foch tábornagy votuma ellen (talán
éppen azért, mert katonai szakértői ellene voltak) rákényszerítette Német-
országra és volt szövetségeseire az igen drága angol rendszerű zsoldos had-
sereget. Németország nagy költséggel és alapossággal megalkotta a Reichs-
wehrt, a hivatásos hadsereg e tökéletes mintáját. Ma, amikor ennek a védő-
képességét kiépítette, viszont az angolok fogadják el a francia rendszert és
hedseregének egyik napról a másikra való feloszlatását kívánják. Ezt nyilván-
valóan nem lehet elfogadni semmiféle önérzetes hatalomnak. (Csak melléke-
sen jegyzem meg, hogy ebből a szempontból Magyarország helyzete nem
azonos Németországéval.)

A különben is már igen döcögősen haladó leszerelési konferencia akut
válságát részben a már említett német változtatási javaslatok, főképpen pedig
a különben oly tartózkodó Neurath német külügyminiszternek egy cikke idézte
elő. A Wilhelmstrasse főnöke, aki nem nemzeti-szocialista, egy publicisztikai
elmefuttatásban ugyanis arra az esetre, ha a győztes hatalmak nem teljesíte-
nék a békeszerződésben vállalt leszerelési kötelezettségüket, bejelentette,
hogy Németország kénytelen lesz mindazokat a támadó fegyvereket besze-
rezni, amelyekkel a többi hatalmak rendelkeznek. Az izgalomhoz, melyet
Neurath cikke keltett, végül még a szintén mérsékelt és diplomata hírben
álló Papén alkancellár egy beszéde járult hozzá, aki a háborút s a harctéren
való halált, mint „minden német férfi életének kívánatos végcélját“ állította
oda. Ha tekintetbe vesszük, hogy a lordok házában a leszerelés kérdéséről
lefolyt vitában Hailshan lord hadügyminiszter szankciókkal fenyegette Né-
metországot arra az esetre, ha felszerelésbe kezdene és így szerinte meg-
szegné a békeszerződést, akkor világosan látjuk, milyen veszedelmes hely-
zetbe került volt a leszerelési konferencia és milyen kényelmetlen izolált-
ságba manövrírozta magát a német birodalom. Az így keletkezett feszült-
ségbe, melyben francia részről már újból felmerült a preventív háború gon-
dolata, de a gazdasági konferencia megtartása is kétségessé vált, végre két
esemény hozott enyhülést. Az egyik az Amerikai Egyesült Államok elnöké-
nek teljesen szokatlan hangú kiáltványa 44 állam fejéhez, amelyben, Wil-
sonra emlékeztető módon, közli velük, mit kell tenniök, hogy helyeslésével
találkozzanak és azt is megmondja, mit nem tanácsolna, hogy tegyenek.
A kiáltvány konkrét pontjai: a MacDonald-terv elfogadása, további lépések
megbeszélése, támadó hadjáratok kizárása és egy ünnepélyes megnemtáma-
dási szerződés kötésének javaslata. A kiáltvány hangja azt mutatja, hogy
nyilván elsősorban Németországhoz szólt, amelynek leszerelési politikája
aggodalmat keltett Washingtonban is és ezzel az „appeUel“ Hitler bejelen-
tett állásfoglalását akarta megkönnyíteni, illetve hangját enyhítően befolyá-
solni.

Be is következett az a meglepő dolog, hogy amíg a mérsékelt német
miniszterek a legharciasabb hangot ütötték meg, addig a Führer valóban
nagyszabású államférfiúi elgondolásban tett tanúságot a béke mellett. Amit
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Hitler egy esetleges háború következményeiről mond „még az egyik fél
teljes sikere esetében is“, azt bármely, a nemzeti-szocialista kormány által
száműzött, vagy börtönbe zárt pacifista szótárából kölcsönözhette volna ki.
Mindenesetre nagy filozófiai magaslaton állottak a kancellár fejtegetései és
minden józan emberre meggyőzően kell, hogy hassanak. Hozzávethetjük
még, hogy a kancellár más nemzetek érzelmeiről és jogos életigényeiről a
legnagyobb respektussal beszélt. Rámutatott egy, mindkét felet kielégítő
német-lengyel kiegyezés lehetőségére, elfogadta a MacDonald-tervet, mint
a kötendő leszerelési szerződés alapját (természetesen kikötve, hogy a mai
német hadsereget csak fokozatosan, a többi hadseregek leszerelésével arány-
ban, kelljen átalakítani), bejelentette, hogy Németország hajlandó támadó
fegyverekről teljesen lemondani, ha viszont a felszerelt államok a maguk
részéről megsemmisítik ezeket a fegyvereket és hogy végül hajlandó a Roose-
velt által javasolt megnemtámadási paktumot elfogadni, satöbbi államokkal
minden kérdésről a békés megegyezés útját keresni. Különös nyomatékkai
jelentette ki a Mussolini négyhatalmi tervéhez való feltétlen hozzájárulását,
aminek, ha Franciaországgal sikerül a megegyezés, valóban jótevő tízéves
békeperiódus és egy új, jobban kiegyensúlyozott, igazságosabb európai béke
kiépítése lehet a következménye. Ha mindezt egybevetjük, akkor azt kell
mondanunk, hogy egy új Hitler és új nemzeti-szocialista programm bonta-
kozik ki előttünk. Kérdés csak az, vájjon a többi államok, amelyek közvéle-
ményének és államférfiainak bizalmát a német birodalmi kormány eddigi
fellépése és német államférfiak nyilatkozatai s tettei az utolsó hónapok folya-
mán, mint láttuk, megrendítették, elegendő bizalmat fognak-e meríteni
ebből a szóbeli megnyilatkozásból és milyen mértékben mennyi ideig kell
majd Hitlernek és kormányának tettekkel is bizonyítania, hogy amit a
kancellár a Reichstag május 17-i ülésén hirdetett, valóban benső meggyőző-
dése és nemcsak azért történt kijelentések, hogy a birodalmat fenyegetően
nehéz helyzetéből kiemelje és jobb időkbe átsegítse. Az első próbaköve
a Hitler-féle „új európai politikának“ a leszerelési konferencia menete lesz.
Második próbaköve a világgazdasági konferencia, amelyen a nagy pénzügyi
és gazdasági problémák mellett az államférfiak kétségtelenül a pénzügyi és
gazdasági megoldásokat hátráltató politikai nehézségeket is kénytelenek lesz-
nek beható vizsgálat tárgyává tenni, sőt esetleg, a fennálló szokásokkal és
tradíciókkal ellentétben, — meg is oldani. Erre a konferenciára tehát minden
országnak, így Magyarországnak is legfényesebb szellemi vértezetében kell
megjelennie. A szerzett szilárd barátságokra alapítva, amelyeken Magyar-
ország külpolitikája immár hat év óta fel van építve, keresnünk kell azoknak
az új utaknak kiépítését, amelyekre a nagy nemzeti célok és az európai béke
fenntartása, de még inkább: kiépítése céljából egyaránt szükségünk van
nekünk éppúgy, mint a civilizált nagy országoknak is, és amellett arra kell
igyekeznünk, hogy a régi barátokhoz vivő utakat semmiféle hangulatváltozás
vagy szenvedélykitörések ne zárhassák el.
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A Gömbös-kormány fáradozásai a külkereskedelem fejlesztése és pénzügyi egyensúly

körül — Az új költségvetés: a nyugdíjteker) a közüzemek» Máv és gépgyár — Kül-
kereskedelmünk: német és cseh viszonylata) az anatóliai szén) Egyiptom — A válla-

lati költségek csökkentése — A nemzetközi piac mozgalmai

HA A MAGYAR ÁLLAM költségvetésének benyújtása alkalmából a
magyar királyi kormány hivatalbalépése óta eltelt időre visszagondo-
lunk, objektív bírálat mellett elismeréssel kell megemlékeznünk a

gazdasági élet terén kifejtett tevékenységéről. Kétirányú szívós küzdelem
jellemzi e tevékenységet, amelyek közül az egyik az ország külkereskedelmi
forgalmának emelésére, a másik pedig a klasszikus pénzügyi politika folyta-
tására irányult. Mindkét irányban tagadhatatlan sikerről kell beszámolnunk,
holott a nehézségek egyik oldalon sem voltak jelentéktelenek. A külkereske-
delem fejlesztése az országunkat körülvevő és annak ezer éven át természe-
tes fogyasztópiacul szolgált gazdasági területek autarchikus törekvéseibe és
a kisantant-államok részéről ezenfelül a Magyarország ellen szított kedvezőt-
len politikai légkörbe is beleütközött. Mégis sikerült Ausztriával és Romániá-
val kielégítő árucsere-megállapodásokat létesíteni, sőt remény van rá, hogy
Csehországgal való forgalmunk is hamarosan szélesebb mederben fog majd
lebonyolódhatni, holott ez az ország eddig teljes mértékben engedte érvé-
nyesülni a velünk szemben követett gazdasági politikában ezt a bizonyos
fokig talán mesterségesen szított ellenszenvet. Kivitelünk emelkedett, da-
cára annak, hogy Németország legújabb intézkedései ezt a piacot úgyszólván
teljesen elzárták előlünk.

Ugyanígy siker koronázta a kormány törekvéseit a pénzügyek konzer-
vatív vezetéséhez való ragaszkodás tekintetében, bár a Magyarországon
magától értetődőleg nagy politikai súllyal bíró mezőgazdasági körök az évek
óta tartó válságos termelési és értékesítési viszonyok folytán meggyengült
anyagi helyzetüknek ettől remélt javulása érdekében az infláció és újabban a
devalváció irányában iparkodnak a kormányt befolyásolni. A Magyar Nem-
zeti Bank változatlanul megmaradt deflációs bankjegykibocsátási politikája
mellett és sikerült a pengő belső vásárlóerejét változatlanul fenntartani.
Mindezért az elismerés oroszlánrésze Imrédy pénzügyminisztert illeti meg,
akiben azt hiszem, az ország megtalálta a kivételesen súlyos idők által meg-
kívánt kivételes egyéniséget. Kiváló elméleti és gyakorlati tudása, tetterős
fiatalsággal párosult komoly lelkiismeretessége oly tekintélyt szerzett neki
a közvélemény szemében országszerte, hogy annak vértezetében sikerrel
képviselheti a ma népszerűtlen klasszikus pénzügyi politikát és kérhet ennek
érdekében fokozott áldozatokat az adózó tömegektől, akik meg vannak arról
győződve, hogy adófillérjeikre komoly szüksége van az országnak és azok
nem fognak haszontalan célokra fordíttatni.

A képviselőház előtt fekvő állami költségvetés kiadási oldalának 764.9
milliós végösszege 41.3 millió pengővel marad el a megelőző év 806.2 mil-
liós kiadási végösszege mögött. Annál is komolyabb eredménynek kell ezt a
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megtakarítást tartanunk, mert a költségvetés a kiadások két év óta folyó
állandó lefaragása és a bevételek folytonos emelése következtében már csak
nagyon kevés rugalmasságot árul el. Az állami adminisztráció alapos átszer-
vezése esetén a jövőben némi megtakarítás elérhető volna ugyan még, de
nem hiszem, hogy a mostani idők mélyreható reformok életbeléptetésére és
az azokkal való kísérletezésre alkalmasak volnának. Egyébként sem fűznék
nagy reményeket ezekhez a megtakarításokhoz, mert a költségvetés az ország
kulturális színvonalának figyelembevételével semmiképpen sem mondható
túlméretezettnek. Ha a különféle államok költségvetés-technikáját a lehető-
ség szerint közös nevezőre hozva összehasonlítjuk, úgy azt látjuk, hogy az
egy-egy lakosra eső kiadás, amely Németországban 229, Ausztriában 181,
Belgiumban 179, Svájcban a kantonális rendszer ellenére no, Csehszlová-
kiában pedig 114 pengő, Magyarországon csupán 87 pengőt tesz ki, holott
kétségtelen, hogy az ország lakosságának átlagos kulturális színvonala koránt-
sem áll ily rossz arányban a felsorolt többi államokéval, nem beszélve arról,
hogy a magyar összlakosság egynyolcad része a fővárosban lakik, ami az
említettek közül csak Ausztriában mutat hasonló aránytalanságot.

Még jobban szembetűnik az állami kiadások terén néhány év alatt elért
megtakarítás mérve, ha a mostaniakat az 1929/30. évi adatokkal hasonlítjuk
össze, amikor a kiadások végösszege még 920.8 millió pengőt tett ki. A sze-
mélyi járandóságok 299.3 millióról 259.2 millió pengőre, az állami nyug-
díjak és rokkantellátás költségei 141.1 millióról 135.6 millióra, az önkormány-
zatok kiadásaihoz való állami hozzájárulás 55.2 millióról 47.4 millióra, a
dologi kiadások pedig 294.9 millióról 201.4 millió pengőre csökkentek a
lefolyt három év alatt. Kétségtelen, hogy ez a nagyfokú takarékosság nem
maradt hatás nélkül a gazdasági forgalomra, amely ez alatt az idő alatt rend-
kívüli mértékben zsugorodott össze. De egyúttal az is következik ebből, és
azokból a nehézségekből, amelyeket a megtakarítások elérésével kapcsolat-
ban a kormánynak le kellett küzdenie, hogy egy 600 vagy 650 milliós vég-
összegű költségvetés, amelyet sokan, főleg külföldön ajánlottak a kormány
figyelmébe, az utópiák közé tartozik.

Egyik legsúlyosabb tétele a költségvetésnek a nyugdíjak összege, amely
az állami üzemekkel együtt 236 millió pengőt tesz ki. Ebből 18 millió esik a
rokkantjárulékokra, 131 millió a tulajdonképpeni nyugdíjtételekre és 87 mil-
lióra tehető az az összeg, amely trianoni nyugdíjteher név alatt ismeretes.
Ez onnan származik, hogy az utódállamokhoz csatolt régi magyar területe-
ken lakott tisztviselők és nyugdíjasok, az utódállamoknak a békeszerződésbe
ütköző magatartása miatt ottani lakóhelyüket elhagyni és Magyarországba
költözni kényszerültek. Ezáltal részben közvetlenül növelték a magyar nyug-
díjasok számát, részben pedig közvetve olymódon, hogy az ideözönlésük
által felduzzadt magyar tisztviselőstátus keretében fokozott mértékű nyug-
díjazások váltak szükségessé. A magyar államkincstárnak ez a megterhelése
amilyen jogtalan, ép oly méltánytalan is; hogy mennyire súlyos, az viszont
abból látszik, hogy e nélkül a költségvetés egyensúlya biztosítva volna. Olyan
ez, mint egy a békeszerződés rendelkezései ellenére reánk hárított jóvátétel,
azaz még ennél is rosszabb, mert a jóvátételek törlése után is fennmarad,
elviselhetetlen terhet jelentve az enélkül is agyonsanyargatott mai nemze-
dékre nézve.

Az igazságos megoldás az volna, ha ez a teher azoknak az utódállamok-
nak a vállaira háríttatnék át, amelyeket a békeszerződés kölcsönös betartása
esetén eredetileg is terhelne. Kétségtelen, hogy ennek a megoldásnak hatal-
mas politikai akadályok tornyosulnak útjába és Magyarországnak sűrűn kel-
lett tapasztalnia, hogy a hatalomra támaszkodó politikai érdek mennyire el
tudja hallgattatni a gyengébbnek igazságot kereső szavát. De ettől függetlenül
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e nyugdíjterhek az igényjogosultak kihalása folytán egyre csökkenni fognak
és aránylag rövid idő alatt megszűnnek, csupán a mai nemzedéket terhelik
meg rendkívüli mértékben. Ezért Magyarország helyzetén az is könnyítőié,
ha azok több egymásután következő nemzedékre volnának eloszthatók, vala-
mely nemzetközi pénzügyi művelet útján. Egy ilyen természetű megoldás
méltányos és jogos törekvése Magyarországnak és amikor az ugyan éppen-
ennyire igazságtalan, de mégis a békeszerződésekben elvállalt jóvátételi ösz-
szegeket törölték a győző hatalmak, talán erkölcsi kötelességük is volna
Magyarországnak segítségére sietni üzleti alapon, ha már a reádiktált béke-
szerződésnek javára szóló intézkedései betartását szövetségeseik részéről nem
tudták biztosítani. Mindenesetre elerőtleniti a népszövetség pénzügyi bizott-
ságának egyébként jóindulatú, a költségvetés csökkentésére irányuló tanácsai
súlyát az, ha egy ilyen tartozatlan fizetéstől való szabadulás iránti törekvésé-
ben a magyar kormányt nem támogatja. E kiadástól való szabadulás volna
jelenleg az egyedüli mód arra, hogy Magyarország külföldi kötelezettségei-
nek eleget tehessen.

A dologi kiadások apasztása is továbbfolytatódott és az e címen elő-
irányzott összeg csupán 26'3%-át teszi ki az összes közigazgatási kiadások-
nak (tavaly 28%-ot), holott a kiadások bruttóösszege jelentősen csökkent.
Sokkal szívesebben látják a személyi kiadásokkal szemben a dologi kiadások
csökkentését, mert úgy vélik, hogy előbbi közvetlenebb hatással van a vá-
sárlóerő és forgalom csökkenésére és nem gondolják meg, hogy az utóbbi
téren elért megtakarítás mennyi iparos és gyári munkás kenyerét veszi el és
tehát éppen úgy vásárlóerő elpusztulását jelenti, mint az alkalmazottak fize-
tésének lecsökkentése. Nagy takarékosságot fejtett ki a kormány ebben a
rovatban a beruházások tételénél, amely címen jórészt csak a már megkezdett
útépítések befejezését és a transzkontinentális autóút magyar szakasza ki-
építésének folytatását vette tervbe. Új kiadás engedélyezése, vagy az elő-
irányzat emelése úgyszólván kizárólag a termelés javítása vagy fejlesztése,
valamim a természeti kincsek (petróleum- és földgázmedencék) feltárása
érdekében történt és a nélkülözhető kiadások csökkentése sajnos sok kultu-
rális intézményt érint súlyosan.

Eléggé nem helyeselhető óvatossággal járt el a kormány az állami bevé-
telek előirányzatánál, kellő figyelemre méltatva a gazdasági élet egyre jobban
összezsugorodó forgalmának elkerülhetetlen visszahatását. Az adónemek
egész soránál, dacára a legutóbbi szemlémben már ismertetett jelentős adó-
kulcsemeléseknek, — az előző év előirányzatánál lényegesen kisebb bevételt
vesz számításba a kormány és az kb. 50 millió pengővel van kisebb összegre
előirányozva, mint ahogy az előző évi előirányzat és az adókulcsok emelése
alapján számszerűleg adódnék. További 29 millió pengő csökkenés mutat-
kozik a dohány- és vámjövedék bevételeinek előirányzatánál.

A rendkívül lelkiismeretesen összeállított közigazgatási költségvetés
752.8 millió pengő bevétel mellett 764.9 millió pergő kiadással, tehát 12.1
millió pengő hiánnyal zárul. Lényegesen változtat azonban ezen az ered-
ményen az, ha az állami üzemek költségvetését vesszük vizsgálat alá. Ez az
utóbbi 344,285.000 pengő bevételt és 408,385.000 pengő kiadást, tehát 64.1
millió pengő hiányt tüntet fel, úgyhogy a kettő egybevetése után az állam
költségvetési hiánya 76.2 millió pengőre emelkedik. Egyrészt ez a kedvezőtlen
eredmény, másrészt pedig az a körülmény, hogy a népszövetség pénzügyi
bizottságának budapesti delegátusa jelentésében egyes üzemeknek a likvi-
dálását sürgette, szükségessé teszik, hogy az állami üzemek helyzetét külön
vizsgálat tárgyává tegyük.

Az állami üzemek közül az Államvasút és az Állami Gépgyár költség-
vetése mutat fel jelentős hiányt, míg a selyemtenyésztés passzív egyenlege
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lényegtelen összeget képvisel. A többi állami üzemek ezzel szemben több-
kevesebb bevételi többletet irányoztak elő és azok feleslege 10.7 millió pen-
gőt tesz ki, míg az államvasút deficitje 61.8 millió, az állami gépgyáré 12.7
millió és a selyemtenyésztésé 0.2 millió pengőre rúg. A nyereséges üzemek
közül a posta és a postatakarékpénztár állami feladatot lát el, a selyem-
tenyésztés, az állami erdő- és mezőgazdaságok mintagazdaság jellegüknél
fogva közérdeket szolgálnak és az állami költségvetésre gyakorolt hatásuk
jelentéktelen. A támadások célpontját az államvasút és az állami gépgyár
képezik, amelyek aránylag nagy veszteséget okoznak az államnak.

A magyar államvasút jelentős vesztesége nem egyedülálló jelenség a
világon. Köztudomású, hogy a francia vasutak is jelentékeny hiánnyal
küzdenek, valamint egyéb, magánkézben levő vasúttársaságok is, pedig
ezek szemben az államiakkal inkább folytathatnak üzletszerű közlekedési
és tarifapolitikát Fokozottan áll ez így egy szegény országban, amely-
nek a válság folytán egyre csökkenő forgalma mind kevésbbé tudja a
vasútberendezést alimentálni. Ezenfelül a békeszerződés által megcsonkí-
tott vonalak, továbbá az ugyanannak alapján kényszerűségből átengedett,
valamint a román megszállás alkalmával erőszakkal elvett vasúti anyag
pótlása szinte lehetetlen feladatok elé állították az államvasút vezetőségét.
Végül e nehéz viszonyok között az autófuvarozás nagyfokú elterjedése
támasztott a vasúti szállításnak éppen az állam és az önkormányzatok által
épített és karbantartott utakon szinte leküzdhetetlen versenyt. Nem rózsá-
sak tehát a jövő kilátásai sem és éppen ezért a kormány a svájci szövetségi
vasutak vezérigazgatójának személyében európai hírű és objektív szakértőt
bízott meg az államvasút ügykezelésének megvizsgálásával. Schraffl dr.
szakvéleménye megállapítja, hogy az általa 1929. évben javasolt racionalizáló
intézkedéseken túlmenőleg sok helyes intézkedés történt a MÁV. részéről az
újjászervezés érdekében. A vasút üzemanyagfogyasztása és üzemi személy-
zete nem több, mint a nyugati államokban. A nyugdíjteher aránytalanul nagy
és a központi igazgatás túlméretezett, de ezen utóbbi csökkentése, valamint
az üzem további racionalizálása érdekében újból történtek megfelelő intéz-
kedések, amelyeknek üdvös hatása nem fog elmaradni. A vasút gazdaságos
üzletvitelét azonban, ha az autók versenye még egyáltalában lehetővé teszi,
csak az áruforgalom újból való felélénkülése, a gazdasági élet talpraállása
fogja majd magával hozhatni.

Az államvasutaknál sokkal súlyosabb kritikával illették sokfelől az
állami gépgyárat, azt hozván fel utóbbi ellen, hogy annak fenntartását nem
indokolja az, hogy állami feladatkört lát el, sőt éppen annak az adófizető
magánipamak támaszt versenyt, amely részben viselni kénytelen fenntar-
tásának költségeit. Kétségtelen, hogy mindazon üzemek leállítása, amelyek
gyártási körét a magánipar is ellátja, annál is inkább indokolt, mert az állami
gyár drágábban termel a magániparnál, habár tény az is, hogy sok esetben
korábban rendezkedett be bizonyos cikkek gyártására az állami gépgyár a
magánipamál és így utóbbi támasztott versenyt az előbbinek, veszélyeztetve
a befektetett állami vagyont és nem megfordítva. De ezeknek az üzemeknek
a leállítása jórészt már megtörtént és a megmaradt üzemek racionalizálása
érdekében továbbra is fáradozik a kormány. Határt szab azonban a gyár
teljes likvidációjára irányuló törekvéseknek egyrészt az, hogy ezáltal jelentős
állami vagyon volna pusztulásra ítélve, másrészt az a tény, hogy az állam
terhei ezúton nem volnának csökkenthetők, vagy éppen megszüntethetők,
mert a gyár mai bevételi hiánya nem haladja meg az adósságteher és nyug-
díjteher együttes összegét, amely kiadás a gyárüzemek teljes beszüntetése
esetén továbbra is változatlanul terhelné az államháztartást.

A költségvetést a legteljesebb őszinteség jellemzi. A kormány dicsé-
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retes módon nem kísérelte meg a hiány elkendőzését olyan bevételek beál-
lítása útján, amelyek befolytét joggal remélni nem lehet és nem emelte
tovább a súlyos adókat, amelyek immár így is termelőeszközöket emészte-
nek fel, mert ez is csak porhintés lett volna az ország hitelezőinek szemébe.
Helyes és szükséges volna az adórendszer átalakítása és tervbe is vette a
kormány annak a mezőgazdasági termeléshez való idomítását, de erre a mai
viszonyok talán ismét nem volnának alkalmasak. Nem lehet tehát egyelőre
más célja a kormánynak, mint a lehető legnagyobb józan takarékosság mel-
lett az államháztartás egyensúlyát, amennyire a viszonyok engedik, fenntar-
tani és a gazdasági élettől minden szélsőséges pénzügyi kaland lehetőségét
továbbra is távoltartani.

A költségvetési hiányt részben alkalmas időben kibocsátandó belföldi
kölcsönművelet útján szándékszik a kormány fedezni. Ezúton azonban csak
kisebb részében biztosítható az államháztartás szükségletének fedezése,
mert a szertelen fizetési eszköz-szaporítás inflációs hatásokkal járhatna.
A deficit nagyobb részének eltüntetését olymódon tervezi a kormány, hogy az
elmúlt év mintájára, a külföldi hitelezők hozzájárulásával az állami adós-
ságok szolgálatát pénz helyett kincstári váltókkal teljesíti, aminek remél-
hetőleg nem lesz akadálya, mert a külföldi hitelezők érdeke, hogy az ország-
ban található értékek ne essenek áldozatul egy infláció rombolásának. Viszont
az sem jelent előnyt se reájuk, se másra nézve, ha az állam külföldi tartozá-
sának szolgálatára szánt összegek a Nemzeti Bank pincéiben a transzfer-
pénzek terméketlen álmát alusszák. Mindezek azonban csak szükségintézke-
dések, csupán a betegség tüneti kezelését jelentik. A kiút az állam mai hely-
zetéből csak a külkereskedelem fejlesztése útján lehetséges, mert ez az adózó-
képesség fokozását és az állami bevételek egészséges növekedését jelentené.
E téren sem érheti azonban szemrehányás a kormányt, mert az a jó keres-
kedő gondosságával keresi a sajnos nagyon is gyér exportlehetőségeket.
Dacára a velünk szemben észlelhető nagy elzárkózásnak, amelyről fentebb
már szóltam, sikerült a lefolyt három hónapban zo millió pengőnyi export-
többletet elérni, ami az elmúlt év ugyanezen időszakával szemben kb. 20
milliós javulást képvisel és nehéz munkával valóban exotikus piacokat sike-
rült a magyar kivitelnek felkutatnia.

LEGUTÓBBI SZEMLÉMBEN számszerű adatokkal mutattam ki azt,
hogy Németországgal fennállott gazdasági kapcsolataink milyen meglepően
egyoldalú irányban fejlődtek. Mi évről-évre engedelmesen vásároltuk a
német iparcikkeket, amelyeket másutt is megkaphattunk volna és Német-
ország hideg egykedvűséggel mellőzte a mi mezőgazdasági termékeinket
óriási behozatali szükségletének fedezésénél, amelynek ha csak kisebb részét
vásárolja itt, a magyar agrártermelés tengernyi gondját váltotta volna meg
minden áldozat nélkül. Hogy erre nem kényszeríthettük, az természetes.
De hogy éveken át eltűrtük ezt a fonák helyzetet anélkül, hogy ipari szük-
ségleteink beszerzését más források felé irányítottuk és ezáltal mezőgazda-
sági kivitelünknek ellenszolgáltatásképpen új piacot próbáltunk volna bizto-
sítani, az hiba volt. Most, hogy az új német kormány drasztikus intézkedései
még jobban korlátozták kiviteli lehetőségeinket és nem tudjuk, hogy a kecs-
keméti barackfák az idén kinek virágzanak, felhorkant a magyar közvéle-
mény és retorziót követel. A hétmillió márkányi magyar gyümölcsexport
veszélyeztetése felháborítja azt a közvéleményt és ellenrendszabályok meg-
fontolására készteti azt a kereskedelmi kormányzatot, amelynek, vagy előd-
jének álmát nem zavarta meg éveken át az a tudat, hogy Németország 800
millió márkás gyümölcsbehozatalából csak hétmilliót vett át Magyarország-
tól, ugyanakkor, amikor Németországgal való áruforgalmunknak csupán az
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egyenlege 75—80 millió márkát tett ki a mi terhünkre, tehát ennyi nemes
valutát vitt ki az országból.

Hasonlóan merev elzárkózódást tapasztaltunk az évek folyamán Cseh-
ország részéről is, holott a gazdasági egymásrautaltság itt még kézenfekvőbb,
mint Németország esetében, főleg a tőlünk elszakadt országrész szempont-
jából. Csehország vezető köreit azonban egy érzelmi tenger választja el
tőlünk és ők ennek a szakadéknak folytonos mélyítését a revíziótól való
félelmükben államérdeknek tartják. Itt tehát a politika uralja a gazdasági
kérdéseket és az akadályozza a gazdasági szükségességnek megfelelő árufor-
galom kialakulását, míg ugyanezen szempontok Németország esetében tel-
jesen hiányoznak, sőt ha megvolnának, kedvező irányban kellene hatniok.
Elismerés illeti meg a magyar kormányt azért, hogy az árucserelehetőségek
tanulmányozása során a kérdést a maga részéről minden politikai vonatko-
zástól mentesíteni iparkodik és kellő higgadtsággal tudta állani a kisantant-
államoknak néha talán egymás iránti féltékenységből is eredő, ellenünk
intézett támadásait.

Ügy német, mint cseh vonatkozásban bizonyos fokig ki voltunk szol-
gáltatva az ellenfélnek az országnak magas értékű gázszénnel való ellátása
tekintetében is, és nem egyszer attól függött Budapest gázellátása, hogy enge-
délyeznek-e a csehek annyi magyar árubevitelt, amennyivel gázszükségle-
tünket egy időre kompenzációs úton fedezhetjük. Éppen ezért rendkívüli
jelentőséget kell tulajdonítanunk annak a sikerrel kecsegtető kezdeménye-
zésnek, amely az anatóliai szénmedencéből próbálja ennek a szükségletnek
fedezését biztosítani és meg vagyok róla győződve, hogy ez a fordulat a cseh
köröknél nagy benyomást tett és könnyen az áruforgalom kedvező fejlődé-
sére vezethet. Amennyire helyes és szükséges azonban, hogy a kormány
ezzel a fegyverrel Csehországgal szemben éljen, éppoly nagy taktikai hiba
volna a most esetleg elérhető eredmények ellenében ezt a fegyvert kiejteni
a kézből és a gázszénellátás tekintetében magunkat ismét a cseheknek ki-
szolgáltatni. Ha a kompenzáció lehetségesnek bizonyul, legalább a szük-
séglet egy részét Törökországból kell fedeznünk, — dacára annak, hogy ez
főként ipari, tehát nem oly népszerű kivitel ellenében képzelhető el—hogy
a török piacon állandóan befészkeljük magunkat, mert különben adandó
alkalommal ismét könnyen gázszén nélkül maradhatunk.

Mint minden ezirányú kísérlet, örömmel üdvözölhető az egyiptomi—
magyar kereskedelmi kapcsolat kimélyítése céljából a napokban megalakult
részvénytársaság életrehívása is, amely dunai átrakodás nélkül akarja az áru-
forgalmat vízi úton lebonyolítani és a két ország kompenzálható áruit kicse-
rélni. Tényleg, kézenfekvőbb Egyiptomban árucsere útján megvásárolni az
ottani eladhatatlan gyapotfelesleget, mint az Óceánontúlról behozni nemes
valuta ellenében. Mindkét esetben azonban meg kell küzdenie a magyar
kivitelnek a külföldi — főleg Törökországban a német — versennyel, amely-
nek áraihoz képest mi, sajnos, nagyon drágán termelünk.

A KORMÁNY ÚJRASZERVEZTE a külkereskedelmi intézetet, amely
azonban oly rövid ideje működik csak mai alakjában, hogy korai volna tevé-
keny gégéről bírálatot mondani. Ezért nem erre a szervezetre gondolok, ami-
kor az államnak a külkereskedelmet szabályozó — néha elősegítő, de néha
bizony bénító — intézkedéseiben több üzletszerűség és szakmaismeret
érvényesülését szeretném regisztrálni. Önkénytelenül vissza kell gondolnom
a Magyar Szemle hasábjain a „Jogásztisztviselő — szaktisztviselő“ gondolat-
körről évek előtt lefolyt polémiánkra, valahányszor az egyre jobban elhatal-
masodó etatizmus terjedése következtében neki mind idegenebb területre
jutott miniszteriális vagy külképviseleti vagy éppen bírói hatáskörben eljáró
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tisztviselőnek az ismeretlen elemekkel folytatott szizifusi küzdelmét szem-
lélem. Már pedig manapság, amikor külkereskedelmünk egyre inkább a köz-
vetlen (kompenzációs) árucserére szorítkozik, alapos és kiterjedt áru-, tarifa-
és vámismeretekre van szükség a jó és — ami az áruüzletnél elengedhetetlen
— a gyors elhatározáshoz.

Külső megjelenésében az etatizmus újabb terjeszkedéseként hat a
33-as bizottság jóváhagyásával kibocsátott az a kormányrendelet, amely a
közüzemeknél és az állam anyagi érdekeltsége mellett fennálló részvény-
társaságoknál és szövetkezeteknél a költségek csökkentését teszi lehetővé.
Amennyire tisztán a vállalat részvényeseire és esetleg hitelezőire tartozik a
vezetőség, az alkalmazottak és a nyugdíjasok illetményeinek kérdése vala-
mely magángazdasági vállalkozásnál rendes körülmények között és ameny-
nyire elhibázottnak tartanám az ebbe való állami beavatkozást, éppen any-
nyira komoly érvekkel támasztható alá ugyanez az intézkedés oly esetben,
amikor közpénzekről van szó. Közüzemek, különösen, ha létezésük mono-
póliumra van alapítva, mindnyájunk érdekeltségét képezik és különösen a
mai nehéz viszonyok között jogosan vetheti fel a kérdést bárki, aki adót
fizet és pl. villamoson utazik, hogy mire fordíttatik az üzem bevétele, nem
lehetne-e olcsóbb a villamosjegy, vagy nem volna-e nagyobb összeg a főváros
pénztárába befizethető, amivel az adó csökkenhetne. Ugyanez vonatkozik
azokra a magánvállalkozásokra is, amelyek részben vagy egészben az állam
által adott tőkéket kezelnek, mert virtuálisan ezeknek is mi, adófizetők, vala-
mennyien részvényesei vagyunk. De nem tiltakozhatnak ez ellen a rendelet
ellen azok a magántársaságok sem, amelyek saját tőkéikkel gazdálkodnak
ugyan, de a veszteséget — közérdekre való hivatkozással — akár csak egyetlen
egyszer is, az államra hárították át, bármilyen jogi formában történt is az
állam — tehát minden adófizető — hozzájárulása. Ha a jogrendszernek egy
újabb ponton történt áttörését, hogy t. i. kétoldalú szerződések egyoldalúan
felbonthatók, nem is helyeselhetjük és az állam terjedő hatalmának újabb
területfoglalását elméletileg aggályosnak tartjuk is, a rendelet közérdekű jel-
lege és célkitűzésének helyessége nehezen tagadható. Nem akarván ismétlé-
sekbe bocsátkozni, utalok e tekintetben a Pósch Gyula tollából a Magyar
Szemle májusi számában megjelent kitűnő tanulmánynak az állami szubven-
ciókra vonatkozó fejtegetéseire, amelyekben ezt a kérdést általános gazda-
sági szempontok szerint világítja meg és alig hagy az elfogulatlan olvasóban
kételyt hátra a rendszer hátrányai tekintetében.

A VILÁGVÁLSÁG, amely végigsöpörte az összes kontinenseket, két
hét múlva újabb felvonáshoz érkezik el. Londonban összeülnek a népek
képviselői, hogy konzíliumot tartsanak a világgazdaság betegágyánál és meg-
állapodjanak a gyógymódban, amely hivatva lenne a beteget talpraállítani.
Nyilvánvalóan ellentétes érdekek fognak megmérkőzni ezen a tárgyaláson,
amelyek közül — Németországot nem számítva <— Roosevelt Amerikája
képviseli az egyik és Franciaország a másik szélsőséget. Roosevelt hadat
izent az aranynak és a pénzrendszerek fedezeti arányának leszállítását köve-
teli abban a reményben, hogy ezáltal csökkenvén az aranyszükséglet és vele
együtt annak kereslete, csökkenni fog az értéke is, ami a nyersanyagárak
emelkedésével egyértelmű. Ennek a tervnek a sikere azonban óriási veszte-
séget jelentene Franciaországnak az ott felhalmozódott óriási aranykincs
révén, ez tehát természetszerűleg mindent el fog követni annak meghiúsí-
tására. Másrészt Amerika nem akarja tömi azt, hogy adósai törlesztés helyett
továbbra is fegyverkezésre fordítsák az adózók súlyos megterhelésével behaj-
tott óriási összegeket, amikor deficites államháztartása ez adósságtörleszté-
sekre ma nagyon is rá van szorulva, viszont Franciaország a valószínűtlen-
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ségig agyonhangoztatott biztonságkérdést szegezi ezzel szembe és felbori-
tással fenyegeti a lefegyverezési konferenciát.

Közben angol-amerikai párviadal is folyik, bár nem ilyen mélyre-
ható ellentétek körül és kialakult az a még elő nem fordult helyzet, hogy
az angolok a dollár, az amerikaiak pedig a font árfolyamemelkedéseért
küzdenek és mindegyik állam a saját valutájának nemzetközi értékelését
igyekszik leszorítani saját árukivitele érdekében. Ez azonban mellékhadszín-
térnek látszik és valószínű, hogy a nagy kérdésekben az angol-szászok közös
fronton lesznek a németek és olaszok által is támogatva a francia érdekközös-
ségbe tartozó államokkal szemben. Közben a nemzetközi piacon el vannak
készülve egyes ma még érintetlen európai valuták árfolyamveszteségére, ami
az angol-szász frontot fogja megerősíteni. Ki jósolhatná meg ennek a kon-
ferenciának eredményeit előre í Ha nem függne oly sok ennek kimenetelétől,
nagyon érdekesnek kellene nevezni a harcot, de ki merne ilyen frivol kife-
jezést használni, amikor mindannyiunk jövőjéről van szó! Oly hatalmas
erők mérkőznek a londoni konferencián, hogy joggal tarthatunk valamely
kompromisszumos megoldástól, olyan félrendszabályoktól, amelyektől sem
a kecske nem fog jóllakni, sem pedig a káposzta nem fog megmaradni.
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