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PAULER ÁKOS

HA EGY ÉLET kihúnytánál leginkább összeszorítja szívünket, az
szellem, akinek életművére csodálattal tekintünk, lényének mégis
csak egy parányát adhatta nekünk, a legjobbat ellenben magával viszi, mert

talán senki sem kérte tőle, vagy mert a tárgyi világ súlya és rideg törvény-
szerűsége elleneszegült a kifejezésének. Pauler Ákos életének nagy alkotása
itt maradt közöttünk és sújtottságunkban vigasztalhatna a gondolat, hogy
mindig nyitott könyv lesz azok kezében, akik magyar földön filozofálnak,
vagy a jövőben filozofálni akarnak... És mégis, akik őt utolsó útjára kísér-
tük, esetten és könnyezve álltuk körül a sirt, amely őt elragadta tőlünk, mert
érezve éreztük, hogy Valaki elhagyott bennünket, aki még több volt, mint
amit nekünk adhatott és akit az alkotása sem fog pótolni nekünk.

Mi volt Fauler lényében ez a legjobb vagy legtöbb, aminek mindig,
ameddig csak lesznek, akik rá személyes emlékezésből gondolnak, hiányát
fogjuk érezni?

Legelsősorban: emberi totalitása. Egyoldalúságra hajló, csupa töre-
dékből, csupa kezdeményből és visszavonásból álló korunkban mert és
tudott egész ember lenni. Filozófiája életmagatartásban is egészen
közel hozta őt az antikvitás szelleméhez és az antik létérzés nagy
ittasultja, Goethe, éppen ebből a szempontból volt szivéhez nőtt útitársa,
sőt a lelki követés mintaképe egész életében. Ezért több volt mint tudós:
bölcs volt, aki, mint a régiek, filozófiában, azaz a bölcsesség szeretetében
valósította meg az életét. Ez a szeretet adta meg neki az erőt az egészhez,
ezzel tudta távol tartani magától mindazt, ami csonka, ami beteges és meg-
hasonlott, de azt is, ami merőben énszerű, önmagátkeréső, szubjektív,
tehát mértéktelen. A modem ember két legfőbb hibája: a görcsös protes-
tálás és a hamis, mert követelő bensőség egyaránt idegen volt előtte. Mélyen
jellemző rá e tekintetben, hogy még a kritikától is lehetőleg tartózkodott:
a múlt hagyatékából és kortársai munkájából csak azt fogadta el, amit jónak
talált; ami meggyőződésével ellenkezett, azt mintha észre sem vette volna,
mellőzte, vagy ha másként nem lehetett, kitért az útjából. Tudott distanciát
tartam, distanciát a valósághoz, a valóságfelettihez, de önmagához is és
ebben is „antik“ volt, akárcsak nagy mintaképe, Goethe. S ha voltak is
benne gátló tendenciák, amelyek nem hagyták, hogy az antikvitás kozmikus
életérzésének egészen átadja magát (s viszont nem lett volna modem ember,
ha ezeket nem ismerte volna), mégis lényének ezzel a „tárgyias“ irányával,
azzal, hogy a világot és az életet mindennemű romantikus sóvárgástól és
erőszakos értelmezéstől menten, tisztán a maga tárgyi lényegében szemlélte
(durchsedte Sachlichkeit, ahogy ezt ismét Goethe nevezte), ama kevés ki-
választottak közé tartozott, akiknek a klasszikus harmóniát sikerült önmaguk-
ban kialakítani.

Lényének harmonikus egésze mellett egy másik alapvonása volt:
tükörtiszta szellemisége. Ebben viszont az örök filozófus-előd, Platen volt
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a mintaképe. Vele együtt hitte és tanította, hogy az egész világ és az élet,
úgy amint van, valami szellemiben részesedik és ez a szellemi az alakító,
a rendező, az értelmező princípium. Benne mindenesetre a szellemi volt
az uralkodó, a platoni értelemben „mindig jelenvaló“. Nemcsak fölényes
intelligenciája árasztotta mindenkire, aki közelébe jutptt; egész lényén,
érzelmeiben, törekvéseiben is ez a rögtől felszabadult, angyalszámyú szelle-
miség ömlött el, ez volt a létformája, amelyben egyedül tudott lélekzeni.
Ennek a habitusnak kétségkívül lehetnek veszélyei. Vannak, akikben a
szellemiségnek ez a túlsúlya, mintha minden vitálisát és organikusát fel-
szívna, úgyhogy ez elveszti a maga ösztönös irányát és a szellem maga-
tartását ölti fel. Pauler azonban nem tartozott ezek sorába. Természetes
volt, tudta átadni magát az élet ritmusának, becsülte a vitális javakat és
szívesen kitárta szívét a derűs, gyöngéd hangulatok számára, de — a szellem
volt a szempont, amelynek alapján a világot hierarchikus rendben szemlélte
és a vitálisát csak a maga helyén értékelte. Az életnek és a dolgoknak ez a
hierarchikus felfogása óvta meg őt a tisztán szellemi emberek gyakori forma-
lizmusától, de egyszersmind ezért maradt mentes minden plebejust mohó-
ságtól is és tudta távoltartani magát a világi tülekedéstől. Valóban az az
arisztokratikus vágytalanság jellemezte, mint mesterét és mintaképét, Platont.
Büszkeség lakozott benne, a minden hívságtól függetlenné vált szellem
büszkesége, amely csak egy alázatot ismert: az igazság előtt.

Az igazság hangját azonban csak az tudja meghallani, aki maga is
belőle van. Szép emberi totalitás még lehetne anélkül, hogy benne a végső
értékek megnyilatkoznának, mint ahogy a tiszta szellemiség is lehet erkölcsi-
vallási szempontból közömbös: ami mindkettőt együtt igazán széppé teszi,
úgyszólván megihleti, az az érzület nemessége, a noblesse de coeur. S ezzel
Faulemek azt a vonását érintjük, amellyel leginkább tudta lebilincselni a
lelkeket: t. i. lényének charizmatikus voltát. Ha itt lehet egyáltalán emberi
mintaképről beszélni, akkor azt mondhatnék, hogy Liszt volt a mintaképe,
a művész és az abbé. A napsugár jósága áradt egész lényéből; aki közelébe
került, nemcsak megmelegedett rajta, de maga is úgy érezte, hogy jobbá
vált. Az a megmagyarázhatatlan jóság volt ez, amely csak költői-vallásos
kedélyből fakadhat, amely a maga láthatatlan tevékenységében olyan, mint
állandó, csendes áhítat az Örökkévaló előtt. Nem az elragadtatottak áhítata,
amely a világosság és a sötétség küzdelméből alakul ki, hanem a fennkölt
lelkeké, amely mindenkor, az élet bármely pillanatában áldozatra kész.
Ezzel a nyugtalanságtól ment, kiegyenlített áldozatkészségével tudott leg-
inkább alakítani: róla is elmondható, hogy senki sem távozhatott tőle meg-
erősödés nélkül. Ellenállhatatlan volt, anélkül, hogy propagatórikus lett
volna. Ezért is övezte rajongásig menő szeretet mindenütt, de elsősorban
a tanítványai részéről. Puszta létével, azzal, hogy volt,  feszültségeket tudott
elcsendesíteni. Mellette a kétkedőt a meggyőződés melege járta át, a bizo-
nyosságban elfogultat viszont a keresés, a vizsgálódás páthosza fogta el.
Keveset mondanánk tehát azzal, hogy nagy jellem volt. Kétségkívül: min-
den igazi tudás csak igaz jellemből fakadhat. De Pauler több volt, mint élő
példa; kiválasztott volt, valóban charizmatikus egyéniség, mert mindenfelé
áldás sugárzott belőle.

S ennek a kiválasztott életnek kiteljesedése volt filozófiai rendszere,
amely olyan, mint egy nagy lajtorja, amely a világosság felé épült. Kétség-
kívül ennek a rendszernek ütőere a logika. Pauler igazi nagysága éppen
abban rejlik, hogy logikai konstrukciók segítségével, vagy talán helyeseb-
ben: logikai konstrukciók ban tudott egész rendszert alkotni. Ebben áll
egészen páratlanul korunk gondolkodói közt. A logika nála nem váz, nem
keret, nem a logikai formák tudománya, de nem is a gondolkodás eszköze,
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puszta methodológia, hanem maga a filozófia, mint az igazság elmélete. Az
igazság természetére vonatkozó néhány elemi felismerésből, az ú. n. logikai
alapelvekből sikerült a létnek és a gondolkodásnak, a cselekvésnek és az
alkotásnak egész birodalmát egy egységes, átfogó világmagyarázat számára
meghódítania. Ezért oly tiszta, valóban salaktalan ez a rendszer: az egész
mindenség tartalma a logos mintájára alakul, erkölcs és művészet is az igaz-
ság fényénél nyer világosságot és normatív jelleget. Másként, más elő-
feltevésekből, mint Pauler teszi, lehet filozofálni; kiindulva a megismerés
tényéből, mint Descartes, a létből, mint Hegel, a tudat aktivitásából, mint
Kant és Fichte, vagy az élményből, mint Bergson; de vele együtt, az ő
kiindulásából és az ő útján nem. Az igazság belső természete itt az a sövény,
amelyet át kell hágni, ha tőle elszakadni kívánunk. Ebben a tekintetben —
tisztán szerkezeti típusára nézve — valóban még csak egy rendszer talál-
ható a filozófiai világirodalomban, amely hasonló a Pauleréhez: a Platoné.
Joggal vallotta magát Pauler platonistának. Az ő logikája, mint az egész
rendszer igazolása, mint a világszintézis gerince, lényege szerint a platoni
dialektika újraéledése.

Éppen ebben a platoni rokonságban azonban Pauler filozófiájának
egyszersmind egy további jellemző vonása is elénk tárul. Mert bár gondol-
kodásának egésze a logika irányában fejlődött, mégis elsősorban, belső
ihletből metafizikus volt ő is, mint Platon. Metafizikus, aki valóság és
eszme dualizmusát felismerve, az eszmében kísérelte meg a valóság igazo-
lását, vagy — ami ugyanezt jelenti — logikai konstrukciókban élte ki meta-
fizikai konstruktívvágyát. Ebben is örök, olthatatlan platonizmus nyil-
vánul. Platon leghívebb tanítványának, Aristotelesnek ez az igazi platonikus
szellemet lehelő sora Pauler egész filozófiájának mottójául tekinthető. Min-
den létezőnek annyi része van a létezésben, amennyi része van az igazság-
ban. Minden igaz filozófia arra törekszik, hogy a valóságnak filozófiai for-
mát, azaz jelentést adjon: Pauler ezt a filozófiai formát a létezők honvágyá-
ból keresi az igazság után és ez vezeti őt mind feljebb és feljebb, egyre tisz-
tultabb formák felé, ahol a létezés is megtisztul és ahol a csúcson az igazság:
maga a tökéletesség, — tehát az Abszolutum, Isten felé. A logikai szer-
kezetű rendszer tehát a maga egészében áttekintve végezetül is egy nagy,
egységes istenbizonyíték.

Ali adja ennek a rendszernek sajátos szuggesztív erejét, amely alól az
sem vonhatja ki magát, — ezt bevallott nyilatkozatokból tudjuk — aki más
előfeltevésekből filozofál,. vagy akit lelki alkata, esetleg világnézeti deter-
mináltsága a gondolkodás más iránya felé késztet? Az említett, személyiség-
ben gyökerező hatáson felül kiváltképpen a rendszernek az a tulajdonsága,
hogy benne racionalizmus és misztika a legszerencsésebb egyensúlyban
érvényesül Kétségkívül minden igazi filozófus racionalista és egyben misz-
tikus is. De a filozófiai világmagyarázat e két őstendenciájának kiegyenlítése
nem mindenkinek sikerül. Majd az egyik, majd a másik túlteng, nemcsak
a gondolatrendszer architektónikájának rovására, — ez még talán a kisebbik
baj volna — hanem magának a gondolkodásnak, a gondolkodás tartalmának
hiányára is. Ahol a problémák igazi nehézségei megszólalnak, ott racionaliz-
mus és misztika közül egyik sem vállalhatja a másik szerepét, mert abban a
pillanatban maga is problematikussá válik. Pauler ebben a tekintetben is
szinte magában áll korunk gondolkodásában. Nála a misztika nem ott kez-
dődik, ahol a ráció ereje véget ér, hanem a racionális elemeket velejében
áthatja; aki odafülel, ott érezheti, mint egy orgonapontot, amely a raciona-
litás harmóniáin is keresztülbúg. De viszont a misztikus elmélyedésben is
mindig megvan nála az erőfeszítés, hogy benne a ráció fényét elérje. Ezért
aki e rendszer tanulmányozásának adja magát, arról joggal mondható, hogy
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a mérték hívének szegődik. A sejtelemszerűnek kapui éppúgy feltárulnak
előtte, mint ahogy az észszerű, igazolhatóságnak zárt rendjében, otthonossá
válik. Pauler jól tudja, hogy a sötétség aknáiban is kincsek rejtőzhetnek,
viszont a világosság metszőén éles távlatai iránt is csodálattal adózik. De
a végletektől mégis, mindkét irányban tartózkodik. Filozófiájára mindenkor
jellemző az aristotelesi ανάγκη οτηναι elve: meg kell állani valahol, nem
szabad egészen alászállni sem a mélységbe, mert ott maradhatunk, sem pedig
szembefordulni a nappal, mert elszikkadhatunk. Ami „túl van“ a meg-
állásokon, az csak sóvárgásunk tárgya lehet. Ez a sóvárgás éppen emberi
mivoltunknak, korlátozottságunknak bélyege, de ez egyszersmind egész
tevékenységünknek hajtóereje is.

Az ő sóvárgása megszűnt. Eljutott már túl az emberi megállásokon.
De amíg közöttünk eltölthette szívét és elméjét a filozófusnak ez az örök-
olthatatlan sóvárgása, azalatt oly messzire sikerült kiterjesztenie ezeket a
határokat, — felfelé és lefelé, észfelismerés és misztikus elmélyedés irányá-
ban egyaránt — hogy ez nagy megnyugvás és nagy ösztönzés lesz minden-
kor minden filozófiai sóvárgó számára.

KÜLPOLITIKAI SZEMLE

A világgazdasági konferencia, Roosevelt hibáit angol siker a Szovjettel szemben —
A Szovjet július 3-i államszerződéseit román siker, Besszarábia — A világgazdasági
konferencia jövője és az amerikai dollárexperimentum — A négyhatalmi paktum alá-
írása; francia—olasz közeledést a kisantant és Magyarország helyzete — Gömbös berlini

és bécsi útja

AZ ELMÚLT HÓNAP változatos eseményeire rányomták bélyegüket
a londoni világgazdasági konferencia, Roosevelt ingadozó bel- és kül-
gazdasági politikája és az ezek körül az események körül csoportosuló
politikai történések, mint Gömbös miniszterelnök berlini útja, Anglia diplo-
máciai győzelme a szovjet fölött, a Litvinov-féle londoni szerződések és végül
a négyhatalmi szerződés aláírása.

A világgazdasági konferencia sikertelensége nem meglepetés. Meg-
lepetés inkább az, hogy azok, akik felelősek összehívásáért, úgy látszik, komo-
lyan és jóhiszeműen nem tudták, amit minden laikus tudott, hogy nem
vezethet sikerre, nem hozhat létre megegyezést a stabilizáció kérdésében,
tehát megoldatlanul kell hogy hagyjon minden egyéb kérdést is. MacDonald
washingtoni utazásának kommentárjában — a Magyar Szemle júniusi szá-
mában — rámutattam arra, hogy az államférfiak — MacDonald és Roose-
velt — taktikailag és lélektanilag valószínűleg helytelenül jártak el, amikor
összehívták a világgazdasági konferenciát, anélkül hogy a szövetségközi
adósságok és a kölcsönös stabilizálás kérdésében megegyezést hoztak
volna létre és a konferenciát diplomáciailag előkészítették volna. A be
nem avatott számára nyilvánvaló volt, hogy ha Amerika áprilisban el-
hagyta az aranystandardot azzal a céllal, hogy áremelés útján a farmerek
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fizetőképességét helyreállítsa és eladósodásukat csökkentse, akkor ezt a
processzust a nyár folyamán még nem fogja tudni befejezni. Fizikailag
nem lesz tehát módjában a stabilizációról tanácskozni és erről megegyezni,
mert hiszen akkor befelé csak félmunkát végezne és frontváltoztatásának
következményeit valószínűleg pusztító erővel érezné meg. A meglepő tehát —
ismétlem — az, hogy ezt Roosevelt, úgy látszik, nem látta előre, illetve,
ha előrelátta, az, hogy nem mondta meg MacDonaldnak. Ilyen módon jó- vagy
rosszhiszeműen belevitte a konferenciába a sok misztikus jóakarattal telt
brit miniszterelnököt, aki a lausanne-i konferencián aratott sikerén felbuz-
dulva, valóban azt hitte, hogy egy ilyen világértekezlettel minden problémát
meg tud oldani. így az összegyűlt hatalmak a teljességgel elő nem készített
konferencián balsikerről balsikerre bukdácsoltak és komikus meglepődéssel
értesültek arról, hogy Roosevelt hétről hétre, sőt tanácsadóról tanácsadóra
változtatja politikáját, megtorpedózva ezzel a konferencia hajóját.

Az Egyesült Államok elnöke nem abban hibás, hogy dezavuálta a
Federal Reserve Bank elnökének az angol és a francia jegybankok kor-
mányzóival létrehozott ideiglenes stabilizációs megoldását, abban sem,
hogy július 3-1 leckéztető szózatában még az elvi stabilizációs kijelen-
téshez is megtagadta hozzájárulását. Hibás azonban az Egyesült Államok
népe, a konferencia és a történelem ítélőszéke előtt abban, hogy elhitette
mindenkivel, hogy ő hajlandó és képes a konferencián a nemzetközi
együttműködés szellemében szerepelni és a programmra kitűzött kér-
dések megoldásához gyakorlatilag hozzájárulni. Roosevelt márciusban
elindította a devalvációra, a gazdasági diktatúrára s a nemzeti önzésre
alapított politikának vasszekerét, amely most kérlelhetetlen erővel rohan
pályáján, sok mindent összetörve útjában, anélkül hogy bárki meg tudná
állítani, mielőtt elérkezett volna ahhoz a célhoz, amelyet a ballisztika
és a nehézkedés törvényei kijelölnek számára.

Ennek a rohanó szekérnek első áldozata a nemzetközi együtt-
működés gondolata, amelynek a kocsi elindítója, Franklin D. Roosevelt,
egyidejűleg szemforgató ájtatoskodással a leghangosabban és a legna-
gyobb reklámmal áldozott az államfőkhöz május 16-án intézett kenet-
teljes szózatában. A második látható áldozat a konferencia maga, amely
tehetetlenségre és eredménytelenségre kényszerült. Hogy az államférfiak
között szed-e még személyes áldozatokat is, fognak-e és kit ezért a
csalódásért felelősségre vonni, azt nehéz megítélni: reméljük, hogy
nem. De áldozatul eshet az Amerikai Egyesült Államok egész gazda-
sági struktúrája is, amelyet az utolsó három hónap alatt ugyanaz a
spekulációs láz jár át, mint az 1929-es katasztrófa előtti időkben: meg-
játsszák a dollártól való menekülést. Valószínűleg nagy vagyonok keletkez-
nek, de az első megakadás megint hány exisztenciát fog tönkretenni! És ha
a megindított vasszekér kocsisa a körülötte ülő professzorokkal és tanács-
adókkal együtt egyáltalában nem vagy csak egy alkalmatlan pillanatban
lesz képes megállítani a csúszandó szekér zuhanását — hiszen a vaskocsit
nemcsak a tanácsadók, hanem a spekulánsok is hajtják —, akkor az amerikai
nép aligha lesz irgalmas azokhoz, akik jobb ügyhöz méltó energiával így
összekuszálták gazdasági életét. De akkor, sajnos, valószínűleg áldozatul
kell hogy essenek ennek az elméleti spekulációnak az ú. n. aranystandard-
országok is, mert a zuhanó dollár gazdasági nyomása alatt lehetetlen lesz az
aranyalapot az ősznél tovább fenntartani.

Ha azonban nem akarunk sötét pesszimizmusba esni, akkor nyugod-
tan megállapíthatjuk a londoni összejövetel pozitív eredményeit is és
nem szükséges kizárnunk a dollár stabilizációjának lehetőségét sem.
Sehol sem olyan alkalmas a légkör egy nemzetközi összejövetel számára,
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mint Londonban. Valóban durva beavatkozásra volt szükség, hogy ezt
a légkört oly mértékben lehessen megzavarni, mint ahogy ez az amerikai
delegáció ügyefogyottságának és változó instrukcióinak sikerült. Ami
eredmény a konferencia helyéhez és nevéhez fűződik, az tulajdonképpen
a konferencia keretein kívül jött létre. Talán egyetlen kivételt lehet
ebből a szempontból megemlíteni s ez a búzamegegyezés, bár ebben
a pillanatban még nem látjuk egész világosan, meglesz-e és mennyi
lesz ebben az eredmény. Ha valóra válik, ratifikálva lesz és kiegészül
a gabonaimportállamok megfelelő állásfoglalásával, ami a felvételt bizto-
síthatja, akkor egyrészt a négy nagy búzatermelő állam — az Egyesült Álla-
mok, Kanada, Argentína és Ausztrália: a „big four“ — megegyezése a
bevetendő terület 15%-os redukciójára vonatkozólag, másrészt annak bizto-
sítása, hogy a dunai államok Lengyelországgal együtt 50 millió bushelt
(circa 13.6 millió métermázsa) biztosan elhelyezhetnek a gabonapiacokon,
jelentékeny könnyebbséget jelenthet a világ gabonatúlprodukciója által
okozott válságos helyzetben. Ami pedig a konferencián kívül elért ered-
ményeket illeti, ez a nagy összejövetel kétségtelenül hozzájárult ahhoz, hogy
Nagy-Britannia rendezni tudta, és pedig teljes sikerrel a szovjettel keletkezett
konfliktusát. Litvinoff már kevéssel megérkezése után kereste az érintkezést
az angol kormánnyal, amely határozottan kitüntetően is bánt vele. A kon-
ferencia harmadik hete meg is hozta a teljes sikert: a londoni légkör, Litvi-
nov jelenléte, a bizonytalan keletázsiai helyzet együttesen létrehozták azt a
nyomást és azt a lélektani diszpozíciót, amelyben a szovjetkormány — úgy
látszik, presztízsének nagyobb vesztesége nélkül — elfogadhatta Nagy-
Britannia feltételeit. Természetesen a tárgyalásokat nem jellemezte nagy
bizalom. Ezért a megegyezés alapja „a lépést lépés után“ diplomáciai elv
volt. Nagy-Britannia megszüntette az orosz áruk beviteli tilalmát, de ez az
intézkedés csak akkor lépett életbe, amikor a két elítélt és még szovjetfogság-
ban levő angol mérnök elhagyta Oroszország területét, viszont egyidejűleg
a szovjet is megszüntette az angol áruk behozatali tilalmát. A Downing
Street e nagy diplomáciai sikere — a szovjet minden ponton kénytelen volt
engedni — tulajdonképpen érdemetlenül nem részesült elegendő méltány-
lásban a világsajtó részéről. Bár ahhoz, hogy teljesen méltányolni lehessen
az eredményt, tudni kellene, mit tud Nagy-Britannia a kötendő kereskedelmi
szerződésben magának biztosítani.

Az orosz külügyi népbiztos más irányban sem volt tétlen s felhasználta
a konferencia által nyújtott alkalmat a szovjetbirodalom külpolitikai helyzeté-
nek megszilárdítására és ezzel egyúttal arra, hogy a nácikormány belpoliti-
kai akcióiért, amelyeket hallgatólag tudomásul kellett vennie, kifelé álljon
bosszút. Amióta a proletárdiktatúra uralomra került Oroszországban, a
szovjet-propaganda állandóan visszatérő motívumként hirdeti, hogy a kapi-
talista államok háborúra készülnek a szovjet ellen. Sajnos, 1920 óta nyoma
sincs annak, hogy a polgári társadalom államai akár még csak gazdasági
közös akcióra is hajlandók vagy képesek lennének a szovjet ellen — ellen-
kezőleg: a polgári liberalizmus a szabad verseny elvén épült fel és így az
államok legnagyobb része — szabadon versenyzett a szovjet kegyéért. Mégis
Moszkva propagandistái addig hirdették a proletárellenes támadás történetét,
amíg, úgy látszik, végül maguk is elhitték. Legalább is ezzel lehet magyarázni
azt a tényt, hogy a szomszéd államokkal kötendő megnemtámadási szerző-
désért a moszkvai kormány lényeges, sőt húsba és területbe vágó koncesz-
sziókra is hajlandó. Természetesen hozzájárul ehhez az engedékenységhez
a keletázsiai helyzet kiéleződése, Japán akciójától való félelem, amely azt
kívánja, hogy a szovjet arra koncentrálja minden erejét, hogy lehetőleg szaba-
don mozoghasson Európában; hozzájárul végül az ötéves terv csődje is,
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amiről lassacskán még annak bámulói is meg kell hogy győződjenek. Különösen
az agrár szövetkezeti birtokokon mondott csődöt a koncentráció terve;
már tavaly nem volt sem a fogyasztáshoz, de még kevésbbé az új vetéshez
elegendő mag, aminek következtében az idén éhínség fenyegeti az Ural és a
Volga vidékét, valamint az ukrán parasztság passzivitása következtében a
legnagyobb ipari centrumokat is.

Ennek a helyzetnek a tehermentesítése céljából Stalin és Litvinoff
nagy lendülettel pacifistákká lettek, és pedig oly mértékben, hogy a meg-
nemtámadási szerződés sikere érdekében, habár bizonytalan formulával
is, hajlandók Romániának olyan szerződésfogalmazást koncedálni, amely
a román királyság mai területének integritását biztosítani látszik. A Szo-
cialista Szovjet Köztársaságok Szövetsége (URSS) július 3-án London-
ban Afghanisztannal, Észtországgal, Lettországgal, Perzsiával és Romániá-
val, továbbá Törökországgal időbeli korlátozás nélkül szerződést kötött,
amelyben a felek meghatározzák a „támadó“ ismérveit. A szerződés
fontos mozzanatai: először az, hogy újból kiemeli az aláíró államok
között a Briand—Kellogg-szerződés érvényét, amely minden támadást
megtilt; másodszor, hogy kiemeli az aláíró felek ama szándékát, hogy
egymás területi épségét biztosítsák; harmadszor, hogy ebből a szempontból
elfogadják a leszerelési konferencia biztonsági bizottságának ú. n. Politis-
jelentését, amely e görög államférfi javaslatai alapján államterületnek azt a
territóriumot tekinti, amely felett a szerződés aláírásakor valamely állam
adminisztratív szuverénitást gyakorol. Egyben elfogadja ugyanennek a
Folitis-jelentésnek definícióját a támadóról. Kétségtelen, hogy ha a szovjet-
kormány jóhiszeműségét teljes értékűnek vesszük, akkor ez a szerződés
Moszkva részéről a Besszarábiára emelt igény feladását jelenti, tehát Romá-
niát Oroszország felől megnyugtatja. Mind abból a szempontból, hogy ez a
Briand—Kellogg-paktumnak újabb elismerése Oroszország részéről, mind
a besszarábiai kérdés ideiglenes rendezése szempontjából, ez a paktum
nemcsak LitvinofEhak, hanem Titulescunak is jelentékeny sikere, aki tudva-
levőleg a múlt ősszel londoni követi posztjáról mondott le, hogy megaka-
dályozza az akkor tervezett és ezekkel az elvekkel és szempontokkal ellen-
tétes orosz-román megnemtámadási szerződés létrejöttét.

Ha még hozzávesszük ehhez, hogy magántárgyalások során valószínűleg
sikerült egyes államoknak a londoni konferenciát felhasználva, az államközi
és magánadósságok kérdésében is némi eredményeket elérni, megegyezéseket
előkészíteni, akkor mégis meg kell állapítanunk, hogy a konferencia, ha
főcélját nem érte is el, hasznos eredményeket hozott, nem saját munkája,„
hanem egyszerűen létezése által.

A KÉRDÉS, amely eldöntésre vár, a konferencia újból való összeillésé-
nek problémája. Amikor júniusra hívták össze ezt az értekezletet, a helye-
sen ítélőnek már előrelátható volt, hogy ha ez a konferencia valamilyen
eredményt akar felmutatni, akkor késő ősszel második ülésszakra kell össze-
gyűlnie. Amikor Rooseveltre és az Egyesült Államokra való tekintettel Nagy-
Britannia, Dominionjainak nyomása alatt és saját presztízsét is féltve, meg-
akadályozta a rögtöni berekesztést, — akkor, amikor Roosevelt megtorpedózta
és Franciaország el akarta hagyni, — London azt remélte, hogy még össze
lehet hívni egy második ülésszakra. Elvben lehet is, de hogy vájjon a ten-
gerentúli államok vezető államférfiai hajlandók-e a mai csalódás után még
egy három-, sőt hathetes utat megtenni, az több, mint kétségesnek látszik.
Elvben tehát valószínűleg életben marad a konferencia és csak elnapolják, az
elnökre és elnöki bizottságra bízva annak összehívását. Azonban alapvető vál-
tozásnak kell végbemennie, elsősorban az Egyesült Államok politikájában
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ahhoz, hogy akár októberben, akár novemberben újból Londonba, vagy a világ
bármely mis városába vissza lehessen csalogatni a csalódott államférfiakat.
Ha a dollár elérte közben elértéktelenedésének azt a pontját, amelyen a
Roosevelt mögött álló augurok az amerikai áremelkedést elegendőnek fogják
tekinteni és stabilizálni lesznek hajlandók, akkor lehetséges, hogy Washington
politikája ismét a nemzetközi együttműködés felé fog fordulni. Lehetséges, hogy
Roosevelt akkor már nem fogja fölényes leckéztető hangját hallatni, hanem
azt, amelyen május 16-i szózata beszélt az „emberiséghez“. Ha a dollárnak
új alapon — valószínűleg eredeti aranyértékének 50- vagy 60%-jének alap-
ján—való stabilizálása bekövetkezett és Anglia anélkül, hogy közben újból
csökkentenie kellett volna a font értékét, Franciaországgal együtt (feltévé,
hogy az aranyállamok megmaradtak az aranyalapon) stabilizációs egyez-
ményt köt Washingtonnal, akkor talán nem lesz akadálya annak, hogy a siker
reményével össze lehessen hívni egy második konferenciát. De ha az ese-
mények mostantól szeptember végéig a pesszimistáknak adnak igazat, akkor,
konferenciával vagy anélkül, minden prognózis hiábavaló. Csak a gazdasági
erők regenerációs hatalmától várhatjuk a javulást és nem államférfiak, sem
professzorok vagy tanácsadók frenetikus vagy álmodozó kapkodásától.
A világnak válság által sújtott államai nagy részében csökkent az utóbbi
hónapok folyamán a munkanélküliség — Nagy-Britanniában január óta egy
félmillióval, Amerikában és Németországban állítólag két-két millióval s az
egyetlen Németország kivételével, amely, úgy látszik, bizonyos mértékig
szenved az ellene megindított árubojkottól, a főbb európai államok kivitele
emelkedő tendenciát mutat. Az az elv, hogy az adósságokat az áruk árának
csökkenése következtében megfelelően csökkenteni kell ahhoz, hogy a világ-
gazdaság visszanyerje egyensúlyát és a kereskedelem megindulhasson, már-
már teljes elismerésben részesül. Ezek azok a kedvező gazdasági momentumok,
amelyek nem engedik meg, hogy a veszélyes amerikai experimentálás dacára
pesszimizmusnak engedjük át magunkat, hanem ellenkezőleg, továbbra is
igazolják két év óta elfoglalt álláspontunkat: hogy a nagy gazdasági válság
mélypontján már túl vagyunk és ha ennek tudatára még nem ébredtünk is,
mert a vihar még dúl, az újjáépítés és a prosperitás erői fokozatosan kezdik
átvenni az uralmat.

A NÉGYHATALMI SZERZŐDÉSNEK július 15-én Rómában történt
aláírása az elmúlt hónapnak legnagyobb jelentőségű eseménye. Két férfiú-
nak nagy személyes sikere. Mussolinié, korunknak kétségtelenül legnagyobb
áUamférfiáé, akiről a történelem talán meg fogja állapíthatni, hogy emberileg
is minden korok egyik legnagyobb egyénisége. És Henri de Jouvenel-é,
Franciaország nagykövetéé, aki hat hónapra vállalt megbízatásával meg-
oldotta az ily rövid idő alatt megoldhatatlannak látszó problémát: a francia—
olasz viszony megjavítását. A négyhatalmi paktum politikai jelentőségéről
legutóbbi szemlémben elmondtam véleményemet, amely abban csúcsoso-
dott ki, hogy ez a terv, ha nem is azonos az eredeti tervezettd, az európai
békének új szilárd és megbízhatóbb alapokra való fektetésének hatalmas
eszköze lehet. Vagy legalább is ilyen eszközzé válhat, ha azok az államférfiak,
akik létrehozták és azok, akik gyakorlati érvényesítésén fognak fáradozni,
tudatában lesznek feladatuknak és felelősségüknek. Jouvenel szenátor Rómá-
ból Párizsba visszaérkezve kijelentette, hogy a négyhatalmi paktum első erő-
próbája a leszerelési konferencia lesz, amelyen az aláíró hatalmaknak ered-
ményt kell létrehozniok. Az eredményt nem érhetik el másként, mint az
egyenjogúság elvének első gyakorlati érvényesítése által. Ha maga a négy-
hatalmi szerződés nem mondja is ki az egyenjogúság elvének újból való
elismerését, az 1932 december n-i deklaráció nyilván ma is kötelezi az
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aláíró hatalmakat; ha eredményt akarnak létrehozni, ez csak akkor lehet-
séges, ha annak a szellemében járnak el. Ebből a szempontból tehát a hely-
zetet nem lehet aggodalmasnak tekinteni.

Jouvenel kijelentése szerint „a kisantant hdyzete Közép-Európában“
is megoldást kíván. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a londoni Times,
amely az utóbbi időben teljes nagy súlyával a revízió és különösen Trianon
revíziója mellett foglalt állást, a négyhatalmi szerződés aláírását kommen-
tálva, figyelmezteti Benest és Titulescut, akiket „domináló személyisé-
geknek“ nevez, arra, hogy „nagy befolyásukat necsak negatív, hanem
konstruktív módon“ érvényesítsék, akkor láthatjuk, hogy itt nemcsak a
magyar revízió problémájáról van szó, hanem valóban a kisantant hdyzeté-
ről és jövendő sorsáról is. Ezért lehet Franciaország és Olaszország közele-
dése az európai béke és így Magyarország szempontjából is elsőrendű
fontosságú. Magyarország tudja, hogy jóban-rosszban számíthat Mussolini
és a fasiszta Olaszország támogatására. Ha Róma és Párizs viszonya javul,
akkor ezen a vonalon javul Budapest és Párizs viszonya is. És ha Párizs
jobban megérti azt, milyen jelentősége van egy kidégített és megnyugtatott
Magyarországnak az európai béke kiépítésében, akkor nem revízióról fogunk
beszélni, hanem arról, mit kell a nagy- és kishatalmaknak csinálniok, milyen
áldozatokat kell a beati possidentes-nek hozmok saját biztonságuk, jövő
nyugalmuk, tehát Európa békéje érdekében. Nem jogi, sem erőszakos reví-
zióról lesz akkor szó, hanem többről, arról, hogyan lehet a rosszul fdépített
Európát mindenki érdekében, nemcsak egy állam érdekében és egy-két állam
panaszai miatt újból úgy felépíteni, hogy a fenyegető konfliktusok legnagyobb
részét legalább is valószínűtlenné tegyék, vagy, ha lehetséges, teljesen kizárják.
Ebben a munkában Magyarország nemcsak azért fog örömmel résztvenni,
mert elvezet a rajta esett igazságtalanságok és az európai rekonstrukción esett
hibák orvoslásához, hanem mert hozzá feg járulni kontinensünk gazdasági és
politikai fellendüléséhez is.

EZÉRT VOLT HASZNOS és járult hozzá a politikai hdyzet tisztázásához
Gömbös miniszterelnök látogatása Hitler kancellárnál, amelyet nálunk jelen-
tőségében félreismertek és félremagyaráztak, de amdyet a külföldi sajtó
talán kevésbbé helytelenül interpretált, mint az aggodalmait túlbecsülő
magyar közvélemény. Már legutolsó szemlémben rámutattam arra, hogy a
magyarságnak nem érdeke, hogy abban a kritikai, sőt gyűlölethadjáratban,
melyet Németország ellen belpolitikai rezsimje, annak szenvedélyessége és
hibái miatt indítottak, résztvegyen. A magyarság és országa érdekeit szívén
visdő, igazán jó magyar embernek, akinek ítéletét más érdekek vagy érdek-
szövetségek el nem homályosítják, eminens kötelessége, hogy zavartalanul
fenntartsa azt a barátságos viszonyt, mely különösen a világháború tragikus
befejezése óta a magyarságot kdl hogy á német birodalomhoz fűzze. Júliusi
szemlémben rámutattam arra is, hogy jó, ha tudatában vagyunk annak,
hogyan ítélik meg a mai Németországot, a német nép hajlamait, céljait és
akcióit azokban a nyugati államokban, amelyeknek politikai viselkedése
kontinensünkön továbbra is döntő súlyú marad. Rámutattam arra, mily
bölcs dolog, ha óvakodunk mindazoktól a túlzásoktól, amelyek Németorszá-
got politikailag ismét olyan izoláltságba vitték, mint amilyenbe augusztu-
sában vagy a korlátlan tengeralattjáróháború kimondásakor került. A magyar
közvéleménynek pedig csak helyeselnie lehet azt, ha Magyarország minisz-
terelnöke a német birodalom kancellárjának kinyújtott jobbját megragadni
igyekszik és ha eleget tesz a meghívásnak, amelyet a német nagyhatalom
vezető államférfia intéz hozzá. Az eredmény is azt mutatja, hogy jó, ha tudja
mindenki, akit illet, hogy Magyarországnak és Németországnak, amelyeket
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a békeszerződések, bár különböző mértékben, de közösen sújtanak, vannak
közös céljaik és vannak közös politikai ellenfelelek. Magyarországnak bármely
nagyhatalom számára, de még kisebb szomszédjai számára is csak akkor
lehet értéke, ha fenntartja jóviszonyát azokkal, akikhez közös politikai
érdekek és célok fűzik.

Ebben a gondolatmenetben természetesen elengedhetetlenül és alap-
vetően hasznos volt Gömbös miniszterelnöknek röviddel a berlini út után tett
bécsi látogatása Dolifuss kancellárnál, akihez fűző személyes barátsága is
egyik pillére a magyar-osztrák dunai politikának. Ausztria heroikus küz-
delme a nagy, de kissé talán kíméletlen német testvér ellen a szó szoros értel-
mében az egész művelt világ rokonszenvét ébresztette fel iránta. A londoni
konferencián nem volt Dollfussnál népszerűbb férfiú. Kézenfekvő tehát,
hogy úgy Londonban, mint Rómában és Párizsban mindent örömmel és
megelégedéssel fogadnak, ami lehetővé teszi vagy előmozdítja a két ország
közötti szorosabb gazdasági, sőt némelyek kívánsága szerint, még politikai
kapcsolatot is. Azt a rizikót persze vállalni kell mindenkinek, aki ezt elő
akarja mozdítani, hogy ez a politika nem igen találkozik a kisantant-államok
lelkes támogatásával. A novemberi magyar-osztrák kereskedelmi szerződés
az elért eredmények megvilágításában határozottan sikeres volt mindkét
ország szempontjából. Mindenesetre megvan azonban a lehetőség a keres-
kedelmi kapcsolatok további kiépítésére. De minden ezen túlmenő fejlődés
olyan körülményektől, hatásoktól és más nagyobb érdekek befolyásától függ,
melyeket meghatározni époly kevéssé áll módunkban, mint eredményüket
előrelátni.

OTTLIK GYÖRGY
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osztrák gazdasági kapcsolatok kérdése, Imrédy intézkedései — Az új termés exportja;
a mezőgazdasági termelés irányítása állami feladat; a mezőgazdasági népoktatás és a

nagybirtok felaprózása — Az idegenforgalom kérdései

MÁR EGY ESZTENDŐNÉL is nagyobb ideje annak, hogy a közgaz-
dasági jósok jövendöléseikben a világgazdasági értekezletre mint
a gazdasági válság fordulópontjára hivatkoznak és ennek eseményei-

től tették függővé az egész világ sorsát. A hosszú időn át várva-várt konfe-
rencia rövid párnapos tanácskozás után már oly mélyreható ellentéteket
álcázott le, hogy a lélekzetfojtva figyelő világközvélemény kétségbeesve
döbbent rá az értekezlet előkészítése terén mutatkozó nagy hiányosságra.
Már'úgyszólván az első napon a pénznemek stabilizációjának kérdése került
előtérbe és további néhány nap alatt el is mérgesedett a vita olyannyira, hogy
az értekezlet hirtelen, szinte tüntetésszerű feloszlásával kellett számolnunk.
Az aranyblokkban tömörült államok kapacitálása szinte lepergett Roosevelt-
ről, akinek válaszai, hasonlóan a dollár állandó további árfolyamcsökkené-
sének híreihez, s az Óceánon ide-oda úszó hajójáról küldött és a diplomácia
kifejezésmódjai szempontjából is új stílust képviselő üzenetei, részben általá-
nos felháborodást, részben pedig nagyfokú csüggedést váltottak ki a lelkek-
ből. Végül is MacDonaldnek sikerült az élete egyik főművének tekintett
értekezletet úgy ahogy megmentenie és a bizottságok munkájának folytatását
lehetővé tenni. Nem vitás, hogy Roosevelt már az értekezlet összeillésekor
el volt határozva arra, hogy nagyszabású kísérletét a dollár árfolyamcsökken-
tése útján Észak-Amerika gazdasági életén végrehajtja és kétségtelen volt
az is, hogy hónapok kellenek ahhoz, hogy a gazdasági élet reagálása alapján
az az árfolyam megállapítható legyen, amely az új stabilizációnak alapját
fogja képezni. Hiba volt tehát arra számítani, hogy a széttagolt Európa ezt
a kísérletet derékban megállíthatja. Ha a pénzlábak állandósága képezte
előfeltételét az egyéb megtárgyalandó gazdasági kérdések sikeres rendezésé-
nek, mint ahogy tényleg nehéz volna az árukérdések halmazatival érdemben
foglalkozni táncoló valuták közepeit, úgy meg kellett volna várni az amerikai
valutáris helyzet tisztulását. És nem lett volna hiábavaló munka ezt az időt
arra felhasználni, hogy minél nagyobb azonos álláspontot képviselő tömeg
legyen Amerikával szembeállítható a kétségkívül meglevő nagy érdekellen-
tétek áthidalásához.

Általában az az érzésem, hogy a világgazdasági értekezlet házát felülről
lefelé kezdték építeni és most, hogy kiderült, hogy az nincs kellően megala-
pozva, MacDonald nagy tekintélyével, mint egy modem Atlas, tartja a vállain
a düledező épületet. Anglia és domíniumai az ottawai konferencián lefekte-
tett alapokon szilárd egységgé kovácsolódtak össze, Észak-Amerika pedig
magától értetődőleg szintén egységesen lépett fel és e szilárd kőtömbök mellé
Európa és Ázsia oly téglákkal szolgált építőanyagul, amelyeket a közös érdek
kötőanyaga nem fogott össze. Pedig sok téglából jó cementtel kemény
hatalmas falat lehetne építeni.
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Európa országai az autarkikus termelés kínai falai közé húzódtak vissza
és évek óta minden állam azt a lehetetlen feladatot próbálja megoldani, hogy
saját termelésének kiviteli feleslegét más államokban korlátlanul értékesítse,
azonban úgy, hogy behozatali szükségletét otthon állítsa elő még akkor is,
ha a szóbanforgó ipari vagy mezőgazdasági termelésnek előfeltételei nála
más államoknál kisebb mértékben vagy egyáltalában nem találhatók fel.
Magától értetődőleg ezt az utópisztikus tervgazdálkodást sehol sem sikerül-
hetett megvalósítani és az áldatlan folyamat következményeként ma Európa
államai gazdaságilag meggyengülve, úgyszólván ellenségként állanak szem-
ben egymással. Fokozza a helyzet súlyos voltát az is, hogy e gazdasági ellen-
téteket sok oldalról politikai ellentétek egészítik ki és teszik még nehezebbé
a kibontakozást, valamint az is, hogy az európai államok nagyobb részének
fizetési mérlege és államháztartása és ennek folytán pénzének értéke is nagyon
megsínylették az elmúlt évek gazdasági anarchiáját. Ha ottawai mintára
sikerülne az Európa országait széjjelválasztó érdekellentéteket kölcsönös
áldozatok árán kiküszöbölni és ezáltal egy európai autarkiát létrehozni és
azután Európa egységes fellépés útján megállapodhatnék Oroszországgal és
Ázsiának ide gravitáló részeivel, úgy elképzelhető volna egy olyan világgazda-
ságiértekezlet, amelyen az angol-szász érdekszövetség és a délamerikai nyers-
anyagtermelő államok az európai érdekszövetségben méltó ellenféllel találnák
magukat szemben.

A négyhatalmi megállapodás és főleg a francia-olasz politikai feszültség-
nek ezzel kapcsolatban tapasztalható enyhülése, valamint az olasz külpolitika
energikus tevékenysége egy európai összefogás biztató kezdetének látszik.
A legnagyobb nehézséget kétségtelenül a kisantant-államok és Lengyelország
fogják okozni, de nagy kérdőjel a német birodalom is, amely utóbbinak óriási
átalakulása még nem látszik befejezettnek és a hitlerizmus győzelmének
gazdasági kihatásai egyelőre úgyszólván ismeretlen együtthatót jelentenek.
Hogy milyen irányban fognak az említett kezdetleges, de kedyező jelenségek
továbbfejlődni, azt annál nehezebb volna megjósolni, mert nem tudható,
hogy a tárgyalások során a politikai szempontok (a biztonság, a szerződések
érinthetetlensége, stb.) mily mértékben fognak a gazdasági elgondolásoknak
teret engedni. Utóbbiak teljes érvényesülése az eddigi nemzetközi légkör
alapos megváltoztatását igényelné, ami egy csapásra aligha remélhető. Ezen
a ponton azonban minden fejlődés nagyon megbecsülendő értéket képvisel.

AMI BENNÜNKET ebből a témakörből a legközelebbről érint, Ausztria
és Magyarország viszonyának újraszabályozása is tele van szőve politikai
szempontokkal, nemcsak a külállamok, így elsősorban Németország és a kis-
antant, de ugyanígy az érdekelt két állam vezető körei és közvéleményének
belpolitikai tagozódásai részéről is. Amilyen kézenfekvőnek látszik tárgyilagos
szempontból egy szoros, legalább vámuniót jelentő kapcsolat gazdasági
indokoltsága, éppen olyan idegenkedés nyilvánul meg a gondolattal szemben
a két állam sok polgára részéről, részben mert az osztrák mezőgazda és magyar
iparos saját érdekeit látja veszélyeztetve általa, részben pedig talán a lakosság
vérmérsékleti különbözőségéből táplálkozó kölcsönös antipátiák folytán.
A kapcsolat nyilván nem volna szerelmi házasságnak tekinthető, de előnyei
nagyon jelentékenyeknek látszanak. Természetesen nem tagadható józanul,
hogy két állam ilyen szorosabb kapcsolatának kérdése ezerféle szempont
szerint alaposan vizsgálandó meg és hogy e jogosan felmerülő szempontok
nagy része nem gazdasági természetű. De ugyanígy kétségtelen az is, hogy
az évszázados szoros gazdasági kapcsolatok által is igazolt gazdasági egymásra-
utaltság el nem hanyagolható fontosságú érvet képez. A trianoni szerződés
következményei megmutatták, hogy mire vezet az, ha gazdasági egységet
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képező területek politikai szempontok szerint tagoltatnak széjjel és mai hely-
zetünk világosan elénk tárja, hogy a gazdasági tartalom híján szűkölködő
politika milyen káros lehet. A magyar parlament éveken, majdnem évtizede-
ken át az önálló magyar jegybank és vámterület jelszava alatt folytatott
szeparatisztikus küzdelmektől volt hangos. Ezek a jelszavak megvalósultak
a háború elvesztése révén és a magyar gazda a mezőgazdasági kivitelünket
akadályozó osztrák vámok és beviteli korlátozások folytán nemcsak jövedel-
mével, de már úgyszólván vagyonával is ráfizet arra a gazdasági önállóságra,
amelyet éppen a magyar agrárközönségre támaszkodó akkori ellenzéki pártok
vélt hazafias szempontból követeltek. Nem akarok eltérni az eddigi gyakor-
lattól, amely a Gazdasági Szemle hasábjairól a napi politika kérdéseit szám-
űzte és csak azért mutatok rá röviden a múlt hibájára, mert a magyar-osztrák
kérdés tárgyalása az országgyűlésen és napisajtóban egyaránt az elmúlt
hetekben ismét veszélyes területekre látszott elkalandozni.

Az autarchikus termelés gondolata úgy beidegződött az emberekbe,
hogy szinte elképzelhetetlen feladatnak látszik a szabad forgalomra való
visszatérés. Nyilvánvaló, hogy az elzárkózó politika annál károsabb, minél
kisebb egységek térnek át erre a rendszerre, mert annál kiegyensúlyozatla-
nabb a zárt körön belül a termelés és fogyasztás aránya. A kibontakozásnak
tehát a kis zárt termelési területeknek nagyobb autarkiákba való egybe-
olvasztása jelzi az irányát, amelyeken belül — feltéve hogy nem két vagy
több azonos jellegű állam kapcsolódik egybe — az eddig egymástól elzárt
területek kölcsönösen egymás fogyasztó piacai gyanánt léphetnek fel. Ennek
a gondolatmenetnek az alapján merült fel az európai nagy politika kohóiban
a magyar-osztrák autarkiák egy egységbe kovácsolásának terve, amely
új gazdasági terület Közép- és Kelet-Európa gazdasági újraszervezésének
kikristályosodási pontját képezhetné. Minthogy a másik lehetőség a kis-
antant körüli csoportosulás lehetne, — egy reánk nézve kétségtelenül ked-
vezőtlenebb formája a gazdasági tömörülésnek — azt hiszem nem állana
érdekünkben egy ilyen irányú konkrét kezdeményezést meghiúsitani, annál
kevésbbé, mert hiszen a magyar mezőgazdaságot egy napról a másikra bizo-
nyos fokig levegőhöz juttatná. Hogy egy ilyen természetű elméletileg két-
ségtelenül helyes kezdeményezés mennyire tudná megközelíteni az ideális
célt, az európai államok autarkiáját, az attól függ»elsősorban, hogy mennyi
bölcsesség és hazafias áldozatrakészség nyilvánul meg a feleknél abban a
tekintetben, hogy a megegyezésből származó előnyökért áldozatokat hozza-
nak és az egybeolvadás gazdasági előnyeit ne hiúsítsák meg parciális érde-
kek szolgálatában. Másszóval csak az esetben lehet eredményes ez az átala-
kulás, ha minden állam elszánja magát arra, hogy eddig protegált termelését
kiszolgáltatja a külföldi áru versenyének. A magyar-osztrák viszonylatban
elsősorban az utóbbi évek folyamán mesterségesen kifejlesztett osztrák
mezőgazdaságnak és a magyar ipar egy részének, valamint a magyar erdő-
termelőknek jelentene ez fájdalmas veszteséget, bár tekintélyes számú ipar-
águnknak az osztrák versenytől ma már nem kell tartama. Kétségtelen,
hogy az osztrák mezőgazdasági műveléssel foglalkozó lakosság tekintélyes
politikai nyomása nagyon nehézzé tenné az osztrák kormány helyzetét
ilyenirányú tárgyalások során. Még nagyobb nehézség mutatkoznék a német
birodalomnak az esetleges magyar-osztrák gazdasági területtel és a kisantant
néven ismert államszövetséggel, valamint az ide gravitáló egyéb államokkal
(a többi Balkán állam, Lengyelország és annak északi szomszédai) közös
gazdasági egységbe való egybeolvasztásánál. Németország szerepe itt nyil-
ván az lehetne csak, hogy iparcikkei szabad érvényesülése ellenében fogyasztó-
piacul szolgáljon a felsorolt államok agrártermelési feleslegének. De hogy
várható ez attól a kormánytól, amely bizonyos fokig az eladósodott kelet-
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porosz külterjes nagybirtok támogatásának köszönheti létét és annak érde-
kében pl. a búzaárakat Németországban a világpiaci ár többszörösére, sőt
még a magyar búzaárnak is kb. háromszorosára emelte fel. Ugyanígy óriási
kérdőjel az orosz piac megszervezése és ebbe a nagyszabású tervgazdálko-
dási keretbe való beillesztése különösen most, amikor az orosz mezőgazda-
sági termelés teljes összeomlásának, a mezőgazda falusi lakosság éhínségének
és az egész kommunista gazdasági és politikai rendszer súlyos, reméljük,
hogy végzetes válságának vagyunk tanúi.

Egyszóval óriási, majdnem áttekinthetetlen nehézségek tornyosulnak
egy olyan megoldás elé, amelynek eredményeképpen Európa fogyasztói
ugyanennek a területnek a termékeit fogyasztanák elsősorban és csak az
ezután fennmaradó felesleg elhelyezése, valamint az ilymódon ki nem
elégíthető fogyasztói igények fedezése történnék más világtájakkal való meg-
egyezésen alapuló áruforgalom útján. Éppen annyira természetes megoldás
volna ez, mint amennyire a józan ésszel ellenkező eljárás az eddigi: hogy
Németország, vagy a skandináv államok óriási mezőgazdasági behozatalukat
a tengerentúli, vagy orosz piacokról fedezték és ugyanakkor az európai
agrárállamok feleslegei eladhatatlanok lévén, ezek az államok nem voltak
képesek amazok iparcikkeit megvásárolni. Ha pedig elfogadjuk azt a meg-
lehetősen általános felfogást, hogy a nagy világválság egyik oka a technika
túlzott területhódításában keresendő, akkor még azt az előnyt is felfedez-
hetjük az európai autarkia kiépítésénél, hogy az Egyesült Államokban és
Kanadában az európai fogalmákhoz képest lényegesen magasabb fejlődési
fokot elért technokrácia hatásaitól, egy ilyen elzárkózás útján, Európa terü-
letét mentesíteni lehetne. Egy így, vagy legalább ebben az értelemben és
irányban megszervezett Európa találkozása a többi földrésszel jelentene csak
egészséges alapokra fektetett világgazdasági értekezletet. A mostanitól azt
hiszem bízvást búcsút vehetünk, mert bár, amikor e sorokat írom, még
szorgalmasan üléseznek Londonban, aligha várható, hogy komoly, értékes
eredményeket tudjon felmutatni.

Ami reánk magyarokra örvendetes a londoni értekezlettel kapcsolatban,
az Imrédy pénzügyminiszter kitűnő szereplése volt, mert ez saját szemé-
lyének megbecsülése mel ett országával szemben az értekezlet és az angol
közvélemény rokonszenvét hívta életre. A pénzügyminiszter szigorú tárgyi-
lagossággal tárta fel az ország gazdasági helyzetét és a hitelezők megszerve-
zésére vonatkozó javaslata, amely azt a célt szolgálja, hogy az adós országok-
nak lehetővé váljék a ma elszórt hitelezőkkel való tárgyalás és megegyezés,
komoly visszhangot keltett. Általában jóval több megértés tapasztalható
a hitelezők részéről az utóbbi időben a magyar gazdasági helyzettel szemben,
mint korábban, pl. a transzfer-moratórium kibocsátása idején. Ez jórészt
annak tudható be, hogy az akkor büszke hitelezőket időközben utolérted
válság és ennek nyomása alatt maguk is rákényszerültek olyan vagy még
súlyosabb kényszerrendszabályok alkalmazására, aminőket két évvel ezelőtt,
amikor mi alkalmaztuk őket, nagyon nehezményeztek. Meglátszik ez az
amerikai bankárokon különösen, akik részéről az övéknél sokkal magasabb-
rendűen vezetett bankjaink is annakidején nem egyszer inzultusoknak vol-
tak kitéve a külföldi fizetési forgalom korlátozására vonatkozó rendelkezések
betartása miatt. Kell hogy megenyhüljön annak a hitelezőnek intransigens
álláspontja, aki, mint pl. a francia kormány, a múlt év december 15-i esedé-
kességet megelőző jegyzékváltásában Washingtonnal szemben a devalorizá-
lás élharcosainak egész fegyvertárát felhasználta saját fizetési kötelezettsé-
gének méltányos leszállítása érdekében. Megállapíthatjuk, hogy külföldi
tartozásaink tekintetében a bankzárlat óta eltelt idő sokat javított helyze-
tünkön, nemcsak azáltal, hogy a font és dollár értékcsökkenése tartozásunkat
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aranyban kifejezve apasztotta, mert ez csak akkor jelentene tényleges hasz-
not, ha az olcsó árfolyam mellett visszafizetni, vagy legalább törleszteni tud-
nánk és ez csak az olcsó áron visszavásárolt, nem megvetendő mennyiségű
záloglevél és egyéb kötvény esetében áll meg. De javult a helyset részben
a kormány okos és konzervatív gazdasági politikája, részben pedig a hitele-
zők felfogásában más okoknál fogva beállott változás folytán is. Ügy hiszem
komoly remény van rá, hogy ha a hitelezőknek Imrédy által javasolt szerve-
zetével a tárgyalásokat felvehetjük, egyelőre legalább a kamatok tekintetében
komoly eredményeket érhetünk el.

A KENYÉRMAGVAK és a tengeri termés kilátásai úgy mennyiség,
mint minőség szempontjából igen kedvezőek, mennyiségileg úgy hiszem
jóval meghaladják a legutolsó hivatalos becslés adatait is. Éhenhalni tehát
nem kell az országban senkinek, de hogy elég tekintélyes kiviteli feleslegünk
mi módon fog utat találni a külföldi fogyasztókhoz, az egyelőre teljesen
nyitott kérdés és a kormánynak nyilván egyik legnagyobb gondját képezi.
Ha Németország, amint a legújabb tárgyalásokról hírük, tekintélyes mennyi-
ségű búzát és tengerit venne át, akkor az Olaszország és Ausztria felé fenn-
álló, megállapodásokkal is alátámasztott értékesítési lehetőség figyelembe-
vételével igen tekintélyes készlettől szabadulhatnánk meg, feltéve, ha az
árkérdés is kielégítő módon megoldható lesz. A Németországgal most
ezirányban folyó tárgyalások annál is fontosabbak, mert ami a korábbi ered-
ményekről kiszivárgott, az, különösen ha a kivitel tényleg nagyrészt ittrekedt
német pengőkövetelések ellenében történik, nagyon kevéssé kielégítőnek
mondható. Ipari behozatalunkat erélyesen Ausztria felé kellene orientál-
nunk, hogy egyrészt az ebben a viszonylatban mutatkozó kiviteli többle-
tünk ellenértékét áruban tényleg megkaphassuk és másrészt, hogy Német-
országnak velünk kapcsolatban követett gazdasági politikájával szemben
legalább némi erélyt mutassunk.

Mint már említettem, a kenyérmagvak terméseredménye az elmúlt
évhez képest az idén emelkedett. Ez az emelkedés azonban csak kisebb
részében vezethető vissza a magasabb hozamra, nagyobbrészt a nagyobb
vetésterületek eredményét tükrözi vissza. Érdekes tünet, hogy Magyar-
országon, ahol minden gazda az alacsony gabonaárak miatt panaszkodik,
a lefolyt gazdasági évben 100.000 kat holddal nagyobb területet műveltek
meg búza alá és 80.000 kat holddal több rozsot vetettek, mint az előző
évben. Történt pedig ez abban a korszakban, amikor mindenki az évről-
évre szaporodó, szinte felemészthetetlen búzavilágkészletről s a búzafogyasz-
tás csökkenéséről beszél és amikor köztudomású, hogy a kanadai farmerek
légiói hagyták el farinaikat, veszni hagyva a szűztalaj feltörésébe és művel-
hetővé tételébe belefektetett fizikai és vagyoni erőt, mert búzát termelni
nem lenne tovább érdemes. Korántsem gondolok a vetésforgók állami
szabályozására, vagy korlátozására ezzel kapcsolatban, mert az etatizmus
térhódítását már eddig is túlzottnak és veszélyesnek és a termelés szabad-
ságát a tőkés gazdasági rendszer alapvető szükségletének tartom. De bizonyos
fokú nevelést és irányítást mégis szükségesnek vélek ebben a tekintetben
egyrészt a gazdák saját érdekében, másrészt pedig azért, mert a kormány-
zatnak nem lehet közömbös a búzavetés területe akkor, amikor a termésfelesleg
értékesítésének gondját minden gazda egyhangúlag az ő vállaira hárítja át.

Itt tartunk az etatizmus szerintem legnagyobb hátrányánál, ami abban
áll, hogy az irányított magángazdasági egységek vezetői elvesztik felelősség-
érzetüket, jóformán leszoknak az önálló gondolkodásról és intézkedésről és
minden gondjuk-bajuk megoldását az államhatalomtól várják. Különösen
a magyar gazda hajlamos erre a betegségre, és így nem ok nélkül féltik sokan
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a magyar agrárkultúra fejlődését az állam terjedő hatalmától annál inkább,
mert fejlődés csak a versenyben edződő egyéni képességek érvényesülése
útján remélhető. Inkább a gond neveli a jó gazdát, mint a kényelem és ha
igaz, hogy az előnyös értékesítés legalább oly fontos egy mezőgazdasági
üzemben, mint a jó szántás és jókor való aratás, úgy pl. egy búzamonopólium
bizonyára nem fog nevelő hatást kifejteni a gazdatársadalom körében. Az
etatizmus azonban a dolog természeténél folyólag terjeszkedő irányzatú,
egyrészt, mert az előbbmondottak értelmében híveket nevel magának az
ember kényelemszeretete folytán, másrészt azért, mert minél nagyobb terü-
leten van a gazdasági élet állami rendszabályok által korlátozva, annál elvi-
selhetetlenebb lehet az állami szabályozás hiánya a gazdasági élet más,
egyelőre közvetlenül nem érintett, de a szoros összefüggések folytán a kor-
látozások által mégis befolyásolt területein. A fejlődésnek ez a kedvezőtlen
iránya pedig egyre növeli az állami feladatok mennyiségével együtt a kiadá-
sokat és adókat és egyre lehetetlenebbé teszi az állami feladatkör ezerfélesége
és állandó terjedése folytán annak szakszerű ellátását.

Nem gondoltam tehát a búzaterület növelésének felemlítésével arra,
hogy a jövőben csak hatósági engedéllyel lehessen búzát vetni, vagy hogy az
állami vagy megyei hatóság szabhassa meg az egy-egy gazdaság által folytat-
ható termelési ágakat. Inkább azt tartanám helyesnek és szükségesnek, ha
a konjunktúra-kutatás Magyarországon arra összpontosítaná minden ener-
giáját, hogy a gazdákat felvilágosítsa a világpiac szükségletei, tehát az export-
lehetőségek tekintetében. Hogy ezúton befolyásolja a gazdákat azoknak a
termelési ágaknak felvételére, vagy fejlesztésére, amelyek adott viszonyaink
között rentábilisán űzhetők és amelyek termékei biztos piacot találnak,
valamint azoknak a termelési ágaknak csökkentésére vagy beszüntetésére,
amelyek az adott világpiaci helyzet mellett esetleg kevésbbé észszerűek és
kívánatosak. Láttuk pl. az elmúlt tél sok fejtörést okozó árukompenzációs
üzletkötései során, hogy Németország bizonyos magvakat minden mennyi-
ségben átvett még akkor is, amikor a Hitler-kormány úgyszólván az összes
többi mezőgazdasági cikk beengedése elől már mereven elzárkózott. Nem
hiszem, hogy a magyar gazdaközönség erről másként, mint esetleges véletlen
útján értesült volna. Pedig ha nem azt termeljük, ami keresletnek örvend,
hanem függetlenül a kereslettől vagy annak hiánya dacára termelünk és ennek
az értékesítését várjuk a kormánytól, úgy azt lehetetlen feladatok elé állítjuk.

Ezzel a kérdéssel szorosan függ össze az a régi panaszom, amely a
paraszt lakosság mezőgazdasági oktatásának és nevelésének nagy hiányos-
ságát és elmaradottságát illeti. Olyan konzervatív gondolkodás mellett,
amellyel a magyar paraszt ragaszkodik az öregektől tanult, bizony sokszor
középkorinak nevezhető régen elavult módszerekhez, kérdésessé teszi a
felnőttek oktatásának eredményességét. Ha pedig meggondoljuk, hogy
hány mezőgazdasági termékünk piacképessége múlik azon, hogy ezekkel a
módszerekkel nem lehet a kényes, de jól fizető nyugati államok fogyasztóinak
igényeit kielégíteni, úgy rá fogunk jönni, hogy a falusi népoktatás megfelelő
reformja, jól kamatozó befektetést jelenthetne az országnak. Mert csak a
gyermekkorban lehet ezirányban eredményt elérni és csak akkor, ha már
egy ezektől a káros tradícióktól mentes parasztgenerációt fel tudunk nevelni,
lesz a parasztbirtok termése versenyképes mindenütt. És addig, amíg ezt
nem sikerült elérnünk, bánjunk rendkívüli óvatossággal az egyes politikai
pártok részéről már ismét emlegetett újabb földreform, valamint a tőke-
hiány folytán úgy is igen nehezen megoldható telepítés kérdéseivel. Ha az
itt járó nyugatországbeli vendégeink elszömyedve vesznek is tudomást
nagybirtokainkról és azok létezését több-kevesebb tapintattal, mint a világ-
történeti fejlődéstől való elmaradottságunkat, mint anakronizmust állítják
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is oda, még se essünk neki a nagybirtokok feldarabolásának addig, amíg a
parasztság kellő pénzzel és mezőgazdasági kultúrával nem rendelkezik azok
átvételére és termelésüknek változatlan szinten való fenntartására, mert
különben nemzeti jövedelmünk néhány év alatt olyan fokú visszaesést mutat-
hat, ami vagy önálló állami létünk fenntartását veszélyeztetné, vagy az álta-
lános életstandard óriási süllyedését okozná.

KORÁBBI SZEMLÉIMBEN sokszor utaltam arra, hogy az ország mai
helyzetében fokozott kötelessége mindenkinek hazájával szemben, hogy
beszerzéseinél a külföldi áru fogyasztását még lemondás árán is kerülje és
a hazai termelést kiki egész vásárlóerejével támogassa. Változatlanul fennáll
ez a lelkiismeretbeli kötelesség ma is, hiszen az ország devizaellátása nem
javult, a devizák termelése nem fokozódott és örülünk, ha annyi árut tudunk
a külföldön elhelyezni, amennyinek az ellenértéke a hazai termelés folyta-
tásához szükséges behozatalt fedezi. Kiterjed ez a kötelesség a nyaralásra
is abban az értelemben, hogy vét a komoly hazafiasság ellen, aki a külföldi
fürdőhelyek felkeresésével az ország gazdasági erejét komoly ok nélkül
gyengíti. Amilyen mértékben káros a láthatatlan behozatalnak nevezett
külföldi nyaralás, éppoly hasznos az országra nézve, ha az idegenforgalom
nálunk nagyobb arányokban kifejlődik. Ez a legegyszerűbb és egyúttal
legvalószínűbb módja is annak, hogy termékeinket, ha láthatatlan módon
is, exportáljuk, persze nem cserevonatok útján, mert ezeknél az innen ki-
utazók külföldi fogyasztása ellensúlyozza az ideutazók révén szerzett elő-
nyöket. Tudom, hogy nem mondok ezzel újságot, hiszen a napilapok révén
az idegenforgalom előnyei a közönség legszélesebb körében is jól ismere-
tesek. Mégis felemlítem, mert úgy látom, hogy a kérdés a kormány részéről
nem a kellő méltánylást élvezi, mintha az a dolog óriási fontosságát nem
teljesen érezné át. Bizonyos fokig laikus próbálkozások folynak ezen a téren
és nagy világhírű utazási irodák megtelepedése hiúsult meg az Állam-
vasutak monopóliumot élvező szerve ellenállásán. Pedig az idegenforgalom
nem az Államvasutak magánügye, hanem az egyetemes magyar gazdasági
élet parancsoló szükségessége és nem szabad azt megengedni, hogy a mai
helyzet, ha a célt elérni nem tudja, tovább fenntartassék. Semmi sem szól
az Államvasut érdekeltségének egyeduralma mellett, főleg akkor nem, ha
az az idegenforgalom megadóztatását és nem fejlesztését jelenti. És semmi-
vel sem menthető a kormány álláspontja, ha ennek a mai rendszernek az
érdekében az idegenforgalom nagyobbarányú és szakszerű fejlesztését a
magántőke részére továbbra is lehetetlenné teszi.
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