
nagy export politikájához és visszaszerezni az elvesztett piacokat. Nos, 
(hogy exportálni lehessen, csökkenteni kell a munkabéreket s nem emel-
ni. Ép' ezért, miután 1933�ban a mez�gazdaságot segitette, hogy meg-
nyerje a farmert a lázongó munkással szemben, most megkisérli, hogy 
az agrárárak leszoritásával megnyerje a városi lakosságot. 

Az A. A. A. eredménye az is, hogy nehéz helyzetbe juttatta az Egye-
sült Államokat bizonyos világpiacokon. Kelletlenül állapitották meg a 
mez�gazdasági kivitel gyors esését, amely bizonyos cikkeknél (gyapot) 
egyenesen katasztrófális. Az A. A. A. eltörlése tehát a küls� piacok of-
fenziváját is jelenti. 

Az igazságügyi megszüntetés valószinűleg nem vonja magával a 
mez�gazdaság „irányitásának" azonnali feladását. Tudjuk, hogy a kor-
mány keresi azokat az eszközöket, amelyekkel biztosithatja a különféle 
adók felemelését, hogy folytassa ezt az „irányitását". Valószinű azonban, 
hogy az ipari és kereskedelmi t�ke offenzivája folytatódni fog Roosevelt 
törvénykezése ellen. A gyárosok szövetségének kongresszusa ezt világo-
san elárulta. Az „irányi tot t gazdaság" akár él még egy darabig, akár 
nem, cs�dje — három év után — nyilvánvaló. N e m gyöngitette az osz�
tályellentéteket. Még a polgári rétegek különféle érdekellentéteit sem 
tudta kiküszöbölni. Jean Dupuy 

A CSEHSZLOVÁKIAI GAZDASÁGI FELÉLÉNKÜLÉS HATÁRAI. Most 
kerültek nyilvánosságra Csehszlovákia 1935. évi gazdasági statisz-

tikái. Kijózanitó zuhanyként hatottak a még mindig bizakodókra. Elhall-
gattatták azokat, akik a vérszegény depresszió kapcsán egy új gazdasági 
virágzás kezdetét harangozták be. Az egészen szerény javulás naggyá 
torzitott délibábja semmivé foszlott. A csodavárás rideg józanságnak en-
gedte át helyét. A hivatalos tekintélyek soraiban is egyre többen láják a 
vigasztalan valóságot: a felületes és kérészéletű megkönnyebbülés csak 
illuziókat rombol. Könyörtelen vasujjakkal jelöli ki azokat a határokat, 
amelyeket a csehszlovák nemzetgazdaság mai t�kés szervezetével egyál-
talán elérhet. 

Csehszlovákiában a gazdasági válság 1933�ban érte el mélypontját. 
A termelési index ebben az esztend�ben 60.2%�ra, a külkereskedelmi for�
galom pedig értékben kerek egyharmadára esett vissza az 1929. év szin-
vonalával szemben. Azóta a termelés lassan emelkedik. 1934�ben 66.5, 
1935�ben 68.1 volt az ipari termelés jelz�száma. Ennek a növekedésnek 
orszlánrésze azonban kétségtelenül a fegyverkezési konjunkturából táp-
lálkozik. Ezért van az, hogy a nyersvastermelés 1934�t�l kezdve 1935�ig 
601,000 t.�ról 812.000 t.�ra, a nyersacéltermelés pedig 953.000 t.�ról 
1.106.000 t.�ra n�tt. Nem szabad természetesen szem el�l téveszteni, hogy 
a nyersvastermelés még igy is csak 50, a nyeracélé pedig 56% �át teszi 
az 1929. év szinvonalának. Ebben az esztend�ben ugyanis 1.644.000 t. 
nyersvasat és 2 137 000 t. nyersacélt olvasztottak. Más iparágakban még 
ennél is felületesebb volt a javulás. K�szénb�l 10.775.000 t. helyett 10 
millió 964.000 t.�t bányásztak. Barnaszénb�l 15.261.000 t. helyett csupán 
15.226.000 t.�t. A kokszolókban az acéltermelés növekedésével párhuza-
mosan 1.345.000 t.�ról 1.551.000 t.�ra emelkedett a termelés. Általában, a 
javulás annál felületesebb, minél inkább távolodunk a fegyverkezés szfé�
rajától. Az épitkezés terén és egyes iparágakban a viszonyok az el�z� 
évvel szemben tovább romlottak. A brünni textilipar pl. romokban he-
ver. A mult év folyamán öt nagy gyár szüntette be üzemét. M i g 1928�
ban még 16.800 munkás dolgozott a „morva Manchester" gyáraiban, 
1935 januárjában már csak 8.000 talált foglalkozást. 



Nem vigasztalóbb az a kép sem, amit a külkereskedelem mutat. Az 
összforgalom havi átlaga 1929�ben 3.374 milliót tett ki és 1933�ban 1 
milliárddal érte el mélypontját. 1934�ben 1.142, 1935�ben pedig 1.203 
millió volt a havi átlag. Tudni kell azonban, hogy közben megtörtént a 
cseh koronának mintegy 16%�ot kitev� elértéktelenitése. Ha ezt számi-
tásba vesszük, úgy 1934�ben meg 1935�ben alig beszélhetünk számottev� 
javulásról. A m i az 1935. évi havi átlagot illeti, a többlet csaknem kizáró-
lag az, október meg november hónapok különösen kedvez� forgalmának 
köszönhet�, amikor is az összforgalom 1.632, illetve 1.615 milliót tett ki. 
A decemberi külkereskedelmi mérleg már er�s visszaesés képét mutatja. 
A kivitel novemberr�l decemberre 824.3 millióról 693.8 millióra zuhant 
s 64.6 millióval volt alacsonyabb 1934 ugyanezen hónapjának exportjánál. 
1936 januárjában további 200 millióval 496 millióra esett vissza a kivi�
tel. Különösen jelent�s a csökkenés a gépexport, meg a fakivitel terén. 
Egyes cikkek kivitele csaknem teljesen megszünt. Igy a hires prágai 
sonka kivitele 1935�ben nem egészen 100 métermázsát tett ki, mig 1929�
ben 12.408 q�ra rugott. A kivitel összege a tiszta áruforgalomban 7.415 
és félmillió devalvált cseh korona, volt 1935�ben, ami az el�z� év mérle-
gével szemben 135.7 milliós pluszt jelent. Ez a többlet azonban teljes egé-
szében a fegyverkezési kivitel növekedéséb�l származik. Az ebbe a kate-
góriába tartozó vasáruk kivitele 81 mill.�val, a gépeké 40, a fémáruké 
29, együttvéve tehát 150 mill.�val emelkedett. 

A depressziós tünetek ilyképpen, ami Csehszlovákiát illeti, félre 
nem ismerhet� kapcsolatban állanak a fegyverkezési konjunkturával. 
Nyilvánvalóvá lesz ez akkor is, ha az ipari célokra felhasznált szén meg-
oszlását vesszük szemügyre. 1935�ben 8.837.400 tonnát tett ki az ipar 
szénfogyasztása. Kereken félmillió tonnával többet, mint 1934�ben. A nö-
vekedés azonban csaknem teljes egészében a vas� és fémiparra esik, 
amely 1.810.000 t. helyett 2.270.000 t.�t fogyasztott. Ezzel szemben a bá-
nyaipar szénfogyasztása 146�ról 138�ra, a gépiparé 229�r�l 215; a villa-
mossági iparé 1.366�ról 1.358; a vegyiiparé 615�ról 465; a textiliparé 
727�r�l 723 ezer t.�ra fejl�dött vissza. N e m hiába hangzottak el a par-
lamenti bizottság ülésén éles szavak a Népszövetség szankciói ellen, a 
fasiszta nemzeti egyesülés egy képviel�je részér�l. 

Talán feltün�nek sem lehet többé nevezni azt a tényt, hogy a ter-
melés szerény növekedése nem hozta magával a munkanélküliség meg-
felel� csökkenését. Necas népjóléti miniszter magától értet�d� hangon 
jelentette ki egy 1935 végén tartott kongresszusi beszédében: „a munka-
nélküliségnek nálunk valahogyan állandó jellege lesz és a legjobb akarat 
meg az ipar felélénkitésének minden! kisérlete mellett is számolnunk kell 
legkevesebb egynegyed millió foglalkozásnélkülivel." Az egynegyed mil-
lió azonban utópikusan alacsony szám. Ha csak a: hivatalosan kimuta-
tott munkanélkülieket vesszük is tekintetbe, számuk 1932 októberét�l 
kezdve soha nem szállt 550 ezer alá. Az elmult esztend� sem képez kivé-
telt. A munkanélküliség az év els� felében sulyosabb volt, mint 1934 
megfelel� hónapjaiban. Juliustól októberig tartó alig számottev� javulás 
után ismét az el�z� év szinvonala fölé emelkedett. Decemberben 118,320 
f�vel szaporodva 794.407�re n�tt és ezzel nem csak 1934 decemberét mul-
ta felül 42.025�tel, hanem a legrosszabb 1933. év decemberét is tulhalad-
ta mintegy 15 ezerrel. 1936 januárjában tovább romlott a helyzet. A. 
munkanélküliek száma 846.400�ra: emelkedett, mig 1935 januárjában 
817.983, 1934 megfelel� hónapjában pedig 838.982 f�t tett ki. 

Ilyen hatalmas nyilvántartott munkanélküli hadsereg, amely még 
mögötte marad a tényleges számnak, hanyatló bérek és jövedelmek ter�



mészetszerűleg vonják maguk után a fogyasztás zsugorodását, a bels� 
piac szükülését. A munkanélküliek segélyezése elégtelen. Maga Necas 
népjóléti miniszter mutatott rá erre. „Gyakran úgy beszélnek a genfi 
segélyezési rendszerr�l — mondta egy röviddel ezel�tt adott interjujá-
ban mint valami privilégiumról. Statisztikák és más országokkal való 
összehasonlitások után azonban ki lehet mutatni, hogy a mi államunk a 
támogatások tekintetében messze elmarad más államok mögött. Az igaz-
ság az, hogy a munkanélküliek tömegei alig jöhetnek számba, mint fo-
gyasztók. A tömegszükségleti cikkek forgalma egyre csökken. Igy a hus-
fogyasztás 1934�ben 3.783 ezer q�át tett ki, 1935�ben csak 3.662 ezer 
q�át. Az egy lakosra es� fogyasztás 25.14 kg.�ról 24.22 kg.�ra csökkent. 
A sörfogyasztás 1934 els� 11 hónapjában 7.301.694 hl.�t tett ki, 1935 
megfelel� id�szakában már csak 7.117.492 hl.�t. A dohányjövedék bevé-
tele 1934�ben 1.727 millió cs. k. volt, 1935�ben csak 1.648 millió. De nem 
csak a széles néprétegek fogyasztása hanyatlott. Csökkent a fényűzés is. 
A személyautók eladása 1934�ben 8.857�re rugott, mig 1935�ben csak 
8.331 kocsit adtak el. Emellett 1936 január elsején 8.000 személyautót 
jelentettek ki a forgalomból. Hanyatlottak az állam bevételei is. A brut-
tó adóbevételek hiánya 1934�gyel szemben 133 milliót tesz ki, a nettóbe-
vételek azonban 309 millióval csappantak meg, mig a költségvetésben 
el�irányzott bevételekkel szemben 701 milliós, 11%�os hiány mutatkozik. 

A csehszlovák depresszió kapcsán mindezek után alig táplálhatunk 
valami rózsás reménykedéseket. Még azt a szinvonalat sem képes elérni 
ez a javulás, amelyhez a többi t�kés országok, kevés kivétellel, eljutot-
tak az elmult esztend� folyamán. N e m kételkedhetünk ugyan abban, 
hogy a tavaszi hónapok ismét bizonyos megkönnyebbülést hoznak. E mel-
lett szól legalább is teoretikusan, a december és január hónapok nyers-
anyag behozatalának feltün� növekedése is. Ez a javulás azonban szük-
ségszerűen korlátolt határok közt fog mozogni. Minden intézkedés és 
terv, amely a válság vasgyűrűjének áttörését célozza mihaszna kuruzs�
lásnak bizonyult. Egyre inkább nyilvánvalóvá lesz, hogy a gazdasági élet 
gyökeres átszervezésére és egy új gazdasági renddel való felcserélésére 
van szükség. (K. K.) 

S Z E M L E 
ILYA E H R E N B O U R G : S A N S R E P R E N D R E H A L E I N E 

(N. R. F. Gallimard. Paris, 1936) 

„Egyszuszra" — ez a könyv c i m e . Különös cim Ehrenburg a köny-
vet egy párizsi el�adásában — el�bbi regénye cimére utalva — a Te-
remtés harmadik napjának nevezte. A Második nap az épül� Kuznyeck if�
jairól szólt. Mostani könyve északra visz bennünket, a szálfákat usztató 
nagy folyók partjára, az orosz észak ifjai közé. Cimér�l �télve azt vélnéd: 
a munkarekordok regénye. Nem. Egy id�ben igen elharapóztak az orosz 
irodalomban a technikai leirásokkal zsúfolt regények. A technikusok ál-
litólag megmosolyogták, a munkások unták. Letűnt korszak. De hagyott 
maga után egy remeket: Katajen Hajrá�ját. Ujabban a lelkületükre lettek 
kiváncsiak az orosz olvasók. Beköszöntött a „lélek mérnökei"�nek korsza-
ka. ,Az új orosz irodalom célja, hogy segitse az új embereket önmaguk 
megismerésében, hogy segitse megérteni tulajdon h�siességüket és szen�


