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A PÁRIZSI GYARMATÜGYI KIÁLLÍTÁS

Az „armée d’épargnants“, a takarékoskodó, bankbetétgyűjtő, részvény-
és kötvényvásárló francia polgár hadserege most nagy tömegekben

bámulja a francia gyarmatok gazdagságát a párizsi koloniális kiállításon
kint a vencennes-i tó partján — ugyanakkor pedig bent a minisztériumokban
és nagybankokban már készen állnak a törvényjavaslatok és kölcsönkibocsá-
tási tervezetek, amelyek szerint Franciaország a legközelebbi jövőben tizen-
egy milliárd (11.057,000.000) frankot fektet be gyarmataiba, ebből másfél
milliárdot (1.598,000.000) ad maga az állam, tizedfél milliárdot pedig a
bankok teremtenek elő az anyaországban kibocsátandó kölcsönökkel.

Ennek a gyarmatfinanszírozó akciónak sikerét készíti elő a vincennesi
tűzijáték, amely Gyarmati Világkiállítás címmel bemutatja a francia közön-
ségnek, hogy milyen nagy és gazdag az ő gyarmati birodalma és hogy milyen
biztos és nagy kamatot talál a tőke a francia gyarmati vállalkozásokban.
Bárhova tekint ma a francia polgár, minden a koloniális kiállításra emlékezteti;
egy láthatatlan dirigens az egész közéletet mozgósította; új könyvek légiója
árasztotta el a könyvesboltok kirakatait; a folyóiratok és napilapok „színes
riportokkal“, politikai és gazdasági tanulmányokkal, anekdótákkal és hirde-
tésekkel terelik a közönséget Vincennes-be.

Akit csak a reklám lármája vonzott ki, az talál felhőkarcoló tornyokat,
szökőkutak és obeliszkek erdőnyi sokaságát, körhintát, hullámvasutat,
indián sátrakat, számtalan népvendéglőt, gyaloghintót, csónakot és elkáp-
ráztató tűzijátékot a tavon; az attrakciók között pedig csudálatos paloták
emelkednek, Indokínából egy ősrégi öttomyú kmer-templom mását épí-
tették ide, olyan hatalmasan nagy, mintha piramisokból volna összetorlódva,
tizennégy méterre kiemelkedő talapzatra építették ötvenöt méter magasan,
este vöröses-aranyos-sárgás sugarak öntik el az egész fantasztikus templom-
kolosszust, tornyai mögül váltakozó színű fénycsóvák rajzolódnak az égre;
és alig tesz az ember néhány lépést, máris újabb csoda várja: nyugatafrikai
vár, akkora mint egy hegy, és a várfalakon — akárcsak az idegenlégióról
szóló filmeken — megtépázott gerendák és lövőrések szabadítják fel az ember
fantáziáját. Ez a sok érdekesség természetesen beljebb invitálja a nézőt,
bent pedig újabb számtalan bámulni való akad. A termekben egy-egy szín-
padszerűen megkonstruált bábjáték, olyan élethű, hogy sokszor megtorpan
az ember; az egyik azt mutatja, hogyan szálltak partra Amerikában az első
francia kolonizátorok a bokrok mögött leselkedő indiánusok között, a másikon
egy ausztráliai sziget kikötőjét látjuk, amint a kulisszahajóról a néző lábaihoz
hordják az árut, és így tovább; közben azonban szellemes és könnyen
érthető grafikonok is megállítják a látogatót, érdekes színes képek alatt
egy-egy frappáns mondat szól arról, hogy mennyi kihasználható kincse van
a francia gyarmatoknak és hogy a francia kolonizáció nemcsak a franciák
meggazdagodását jelenti, hanem a bennszülöttekét is, akiknek a franciák
ajándékoztak vallást, kultúrát, szerszámokat — úgy, hogy bármilyen kevéssé
is érdeklődjék valaki a politika és közgazdaság iránt, a sok látványosság
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közben valósággal belecsempészik fejébe a legfontosabb alapismereteket a
gyarmatokról.

Így tanulja meg a kiállítás közönsége, hogy az északafrikai gyarmatok
pótolni tudnák az anyaország gabonaimportját, ha több agrárhitelt kapnának;
hogy az elzászi bányák milyen fontosak ipari és katonai szempontból és hogy
az indokínai bank milyen természetes segítője a francia politikának Ázsiá-
ban, de különösen Kínában, ahol most új piacra van kilátás; és hogy az a
pénz, amit az anyaország a gyarmatokba befektet, nemcsak közvetlenül hoz
kamatot, hanem közvetve is, mert minél jobban fejlődnek a gyarmatok,
annál többet vásárolhatnak az anyaországtól.

A kiállítás, amelynek áttanulmányozásához jó néhány nap szükséges,
ezek szerint valóban olyan, mint egy nagy politikai és közgazdasági lekció,
amelyből a legegyszerűbb iskolázottságű polgár is látja, hogy milyen haszna
lehet az államnak és minden egyes franciának a gyarmatokból és hogy milyen
nagyszerű az a nemzet, amelynek olyan fiai vannak, mint a francia koloni-
zálás katonai-hősei, pap-, tanító- és orvos-misszionáriusai, kereskedői és
bankárjai és hogy milyen szerencse és dicsőség az, franciának születni.

AKIT azonban nem a propaganda vitt ki Vincennes-be, hanem a
gyarmatok iránt való politikai és gazdasági érdeklődés, az, ha kissé bizal-
matlanul is nézi a főbejárat körül ágaskodó oszlopsorokat, amelyek egészen
a legújabb német és cseh építészeti vonalakra emlékeztetnek és amelyek
élőiről legalább impozánsak, oldalról tekintve azonban teljesen dekompo-
nálódnak, — az bent a kiabáló attrakciók között is megtalálja a választ a
maga kérdéseire. Az idegen megtanulja, hogy a tengerentúli francia országok
(az angol dominiumi birodalom mellett) a világ legnagyobb gyarmatbiro-
dalmát alkotják; hogy száz millió embert tartanak el, hétszázezer kilo-
méternyi utat és hetvenezer kilométeres vasúti hálózatot tartanak fenn;
hogy a franciák is a római birodalom örököseinek tartják magukat; hogy
a szuezi csatorna kereskedelmi igazgatása teljesen francia kézben van;
hogy a francia szellemnek hány világhírű képviselője született a gyarma-
tokon; hogy a világnak milyen meglepően sok helyén lebeg a francia tri-
kolór, több mint harminc különálló országban, ezek között azonban egyedül
Óceánia száz nagy szigetet jelent;  és hogy a francia gyarmatoknak az anya-
országgal való árucseréje egyrészt jelentősen növekszik, másrészt pedig
még tovább fejleszthető.

Hogy Franciaország külkereskedelmében milyen nagy szerepet visznek
a gyarmatok, azt mutatja, hogy exportjának negyedrészét gyarmatainak
adja el, viszont importjának csupán tizedrészét fedezheti gyarmatain.1
Az anyaország és a gyarmatok árucseréjének fejlődésére vall, hogy az anya-
ország importja a gyarmatokról 1910 óta kétszeresére, a gyarmatokra irányuló
exportja pedig háromszorosára nőtt és hogy így az anyaország kereskedelmi
mérlege gyarmataival szemben több mint négy milliárddal aktív. Ugyan-
akkor a gyarmatok külkereskedelme nemcsak abszolúte nagy (az anyaország
külkereskedelmi forgalmának éppen harmadrészét éri el), hanem ennek
a külkereskedelmi forgalomnak felét magával az anyaországgal bonyolítja
le. Ha e számokat egybevetjük az angol birodalom részei között való keres-
kedelmi forgalommal, azt látjuk, hogy a francia gyarmatokat összehason-
líthatatlanul erősebb gazdasági szálak fűzik az anyaországhoz, mint a do-
míniumokat.

Egyébként, hogy a francia világbirodalom mennyire behálózza az
egész földgömböt és milyen jól meg van szervezve, azt legjobban a Cité

1 Franciaország exportja 50 milliárd, ebből a gyarmatokra 11 milliárd jut,
importja 58 milliárd, a gyarmatokról 6’7 milliárd.
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des Informations-nak elnevezett kolosszális épületben látja az ember. Ez
az ad hoc emelt palota, amely akkora, mint a budapesti József-tér, a kupolája
pedig ötven méter magas, az információs irodák gyűjtőhelye. Itt négy
nagy térkép mutatja, hogy az egyes gyarmati birodalmak milyen hajózási,
repülő- és rádióhálózatot tartanak fenn és hogy a legfontosabb nyersanyagok
a világ mely pontján milyen nép kezén vannak. Ha ezt az élő grafikont
az ember egybeveti a pavillonok egyéb adataival, be kell látnia, hogy a
francia gyarmatoknak oly nagy nyersanyagkészleteik és kihasználatlan
mezőgazdasági termelési lehetőségeik vannak, hogy csupán pénz és munka,
tehát Franciaország számára mindössze idő kérdése az, hogy importjának
mind nagyobb részét fedezze a maga gyarmatain és hogy így az európai
nagy országok között amúgy is legautarchikusabb közgazdaságát még
függetlenebbé tegye.

A gazdasági adatok mellett azonban a francia gyarmatosítás szociális
eredményei is figyelemreméltók. Az ember e pavilonokban sokszor szinte
megfeledkezik arról, hogy a kolonizátorok katonák és kereskedők voltak
s hogy a franciák nemcsak azért ontották vérűket és kockáztatták tőkéjüket,
hogy a vad népeket megtanítsák ími-olvasni, imádkozni, hogy kórházat,
templomot, iskolát, kikötőket, utakat és vasutat építsenek számukra, hógy
termővé tegyék földjeiket, hajózhatóvá folyóikat, hogy városokat emeljenek
és intézményeket teremtsenek részűkre és hogy valósággal megszervezzék
egy-egy nép számára a maga modem társadalmát.

A kiállítás egyáltalában mindenütt hangsúlyozza, hogy a francia kolo-
nizátorok elsősorban a humánum misszionáriusai. Úgy, hogy ha a katolikus
missziók — amelyeket most éppen gyarmati külpolitikai okokból telepített
vissza ugyanaz a Briand, aki húsz évvel ezelőtt száműzte őket — azt írták
paviüonjuk tornyára, hogy „Allez, enseignez toutes les nations... et voici
que je suis avec vous jusqu’ä la consommation des siéclesw, ezzel jellemezték
egyúttal a francia közvéleményt is, amely valóban nemcsak a gyarmatokon,
de még Európában is a népek tanítómesterének tekinti magát.

A többi gyarmatbirodalom pavillonja mindenesetre kevésbbé akcen-
tuálja a kulturális eredményeket. Hollandia egész kis pavillon-negyedeket
épített ide, hogy mint a világ harmadik legnagyobb gyarmatbirodalma meg-
felelő külsőségekkel legyen képviselve. És ha Hollandiában gyakran talál-
kozik az ember vegyes gyarmati házasságokkal, itt megtalálja rá a magyará-
zatot: a holland királyság nem gyarmatairól rendez kiállítást (gyarmatot a
holland alkotmány nem ismer), hanem a királyságnak tengerentúli részeiről.
Hasonlóan nagyszabásúak Belgium pavillonjai, Portugália meglepően
gazdag anyaggal jelent meg, annál feltűnőbb azonban az angolok távol-
maradása, akik csupán a Cité des Informations-ban mutatnak be néhány
egészségügyi statisztikát. Az olaszok Septimius Severusnak a Leptis-
magna-i romvárossal kiásott bazilikájának homlokzatát építették ide res-
taurált másában. Amilyen impozáns kívülről, annyira hiányzik belül a ki-
állítás anyagában a fasizmus hangsúlyozása és az olasz gyarmatországok
jelentőségének szemléltetése. Úgy hogy aki véletlenül nem győződött meg
személyesen Afrikában a fasiszta kolonizálás néhány nagy eredményéről,
az — ennek a kiállításnak alapján — nagyon jelentéktelennek hihetné az
olasz gyarmatbirodalmat. Az amerikai Unió Washington lakóházának
kópiáját építette fel az eredeti berendezés pontos másával együtt, Dániát
pedig Greenland pavillonja képviseli.

HA PEDIG e seregszemle után az ember jól szemébe néz az egész
francia gyarmati propagandának, amely a napisajtótól a szépirodalmi folyó-
iratokon át a finánc-szakkönyvekig terjed és ezekből, valamint az emberekkel
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való beszélgetésekből igyekszik kihámozni, hogy milyen koncepció mozgatja
a most megindult gyarmatfinanszírozó akciót, akkor körülbelül ilyen gondo-
latokkal lehet találkozni:

Ma, amikor a francia határokon áthallatszik a világ legnagyobb gazda-
sági épületeinek recsegése, a francia közvélemény is egyre jobban megtanulja
becsülni Franciaországnak azt a gazdasági autarkiáját, amelynek láthatatlan
falán még a mostani világválság hullámai is megtörtek. Ezen a falon azonban
még nagy rések vannak, úgy hogy ha Franciaország még jobban akarja
magát függetleníteni minden bekövetkezhető világválságtól, akkor ezeket
a réseket be kell tömnie. Elsősorban úgy, hogy exportjának minél nagyobb
részét helyezhesse el a maga gyarmatain, másodsorban pedig úgy, hogy
nyersanyagimportját gyarmati termeléséből fedezhesse. Ezt a két célt eddig
is igyekezett megközelíteni Franciaország azzal, hogy gyarmatait fölszerelte
közlekedési eszközökkel; elősegítette a népességnek mezőgazdasági és ipari
munkába való beletanítását; a kormányzóságok termelő és értékesítő szin-
dikátusokat és szövetkezeteket szerveztek s ezeket ma is állandóan szubven-
cionálják; a főbb gyarmatok számára külön bankokat alapítottak, amelyek-
nek prosperálását igen nagy privilégiumokkal biztosították, amikor pedig e
privilégiumok lejártak, akkor a meghosszabbítás ellenében a francia kor-
mány altruisztikus kötelezettségeket rótt a gyarmati bankokra, amelyek alá-
vetették magukat kamatmaximálásnak és kötelezték magukat arra, hogy olcsó,
sőt részben kamatmentes kölcsönöket adnak az agrárszövetkezeteknek és
magántermelőknek. (így a nyugatafrikai banknak tavaly tizenkilenc milliárd
frankja volt kihelyezve mezőgazdasági kölcsönök formájában.) A bank-
privilégiumok megújításakor az állam rendszerint részesedést vállalt a
bankoknál és így szerzett befolyást az ügyek irányítására, érdekes azonban,
hogy amint a termelőszövetkezeteket (az anyaországban és a gyarmatokon)
úgy alakították ki a franciák, hogy az individuálisabb munkát és nagyobb
egyéni kezdeményezést enged a tagok számára, mint a világ bármely más
szövetkezeti mozgalma, — éppúgy a gyarmati bankoknál is ügyel az állam
arra, hogy az állami részesedés révén többé-kevésbbé etatizált pénzintézetek
ne váljanak állami szervezetté és hogy megőrizzék magánvállalkozó szelle-
müket. E politika során az állam eddig több mint tíz milliárdot költött a
gyarmatokra (ebből hét milliárd jutott Észak-Afrikára), a magántőke pedig
harminc milliárdot fektetett be (felerészben az északafrikai) gyarmatokba.
Összesen tehát negyven milliárdja fekszik Franciaországnak gyarmataiban
akkor, mikor az angol birodalom részei háromszáz milliárd frankot kaptak
anyaországuktól (közmunkák és vállalatalapítások formájában). így ért-
hető, ha a francia közéletben egyre gyakrabban hallatszanak hangok, amelyek
azt követelik, hogy a francia pénzpiac a maga tőkeexportjával a külföld
helyett inkább a gyarmatok felé orientálódjék, mert ha 1923 óta a gyarmati
kölcsönök évi összege az anyaország pénzpiacán fel is emelkedett (mai mér-
tékben vett) fél milliárdról másfél milliárdra (1929-ben), ugyanakkor a kül-
föld tizenkilenc milliárdot vett fel a francia bankoktól, már pedig — úgy-
mond —nagyon kevés észszerűség van abban, hogy Franciaország ne a maga
portáján helyezze el tőkéjét, hanem idegen országokban, amelyek most egyre
súlyosabb válságokkal küzdenek. Ennek, a tőkeexportot a gyarmatok felé
terelő mozgalomnak legfontosabb eseménye az volt, hogy a kormány törvény-
javaslatot nyújtott be, amely a feladatot úgy akarta megoldani, hogy a hábo-
rús területek új jáépítését finanszírozó banknak, a Crédit National-nak műkö-
dését a gyarmatokra is kiterjesztette volna. Ezt a nagybankok által pártolt
törvényjavaslatot azonban a szenátus elutasította, mégpedig azzal a megoko-
lással, hogy az új gyarmati hitelszervezetnek „autonómnak és speciálisan
gyarmatinak“ kell lennie. Ezek után most az a terv, hogy külön társaságot
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alakítanak, Credit Colonial névvel, amelynek száz-százötven milliós alap-
tőkéjét a francia nagybankok, a gyarmati bankok és a vezető gyarmati válla-
latok fogják jegyezni. Ez a bank bocsátani ki azután a már előkészítés alatt
álló tizenegy milliárdos kölcsönöket követő további gyarmati kölcsönöket.

Emellett azonban messzebbmenő elgondolások is fölfedezhetők a fran-
cia gyarmatpolitikában. Gazdasági irodalmukban ugyanis gyakran találkozik
az ember azzal a megállapítással, hogy a gyarmati termelés finanszírozásán
túl magát a gyarmati termelést is meg kellene szervezni, mégpedig azzal a
céllal, hogy az egyes termelési ágak ne csináljanak egymásnak fölösleges kon-
kurrenciát, hanem központi tervek szerint egészítsék ki az anyaország ter-
melését. Ezek szerint központi szervezet osztaná fel a termelési ágakban a
tudományos kutatások és próbatelepek költségeit, ez írná elő egyes túlter-
melt cikkekben a termelésnek egy-egy évre való abbahagyását, ez szervezné
meg a gyarmatközi kartelleket és az anyaországban való fogyasztási reklámot
és ez az intézmény irányítaná a mezőgazdaság és ipar racionalizálását is,
ügyelve a német példa tanulságaira, ahol a kellő átmenet nélkül való túlzott
mechanizálás állandósuló munkanélküliséget okozott.

EZEK A TÉNYEK jellemzik a francia gyarmatpolitika eddigi útját
és ilyen elgondolások jelölik ki annak további fejlődését Mindenesetre érde-
kes, hogy a francia nép az anyaországban a világ legindividualistább gazda-
sági berendezkedését hozta létre, ugyanakkor azonban gyarmatain a magán-
gazdálkodást kooperatív keretbe foglalja; és hogy az a francia kormány,
amely a gazdasági Pán-Európának és a gazdasági leszerelésnek gondolatát
hirdeti, odahaza éppen ellenkezőleg a gazdasági autarkiát fejleszti.

Az ellentét e divergáló gondolatvonalak között valóban nagynak lát-
szik, hiszen a többi európai nemzet nem ismer átmenetet az individualizmus
és a kooperatizmus, valamint a nemzetközi együttműködés és az agresszív
elzárkózás között. Franciaországban viszont, sokkal inkább, mint bármely
más népnél, a két pólus között ott van — nem az arany középút — hanem
a narionális szolidaritásnak gondolata és érzése. Azé a szolidaritásé, amely
legutóbb öt évvel ezelőtt Európa szemeláttára nyilatkozott meg, amikor a
frank megmentésében Poincarét mindenki egyformán támogatta és amely-
hez hasonló összefogást a háború óta egyetlen európai nép sem tanúsított.

A szolidaritás — ez nagyobb erőssége Franciaországnak, mint a had-
serege és a pénze.

Párizs, augusztus.

BABITS MŰFORDÍTÁSAI1

ELŐTTEM az egyetlen teljes asszimilációja valamely költőnek, ha
megpróbálom lefordítani“ — vallotta Babits a Dante-fordításhoz írt

tanulmányában. Művészönzés lappang a mondat mélyén; azért fordít, hogy
birtokolhasson. Minden nagy fordító a maga számára hódít, amidőn idegen
kincsekhez nyúl, ez különbözteti meg a fordító mesterembertől, aki a „köz-
kinccsétevés“ nemes buzgalmával fog munkához. A legszemélyesebb stílus-
éhnényből lesz a mindenkit megkapó szépség. De a hódítás egyben meg-
hódolás is, a felhasználás szolgálat az igaziaknál; rejtett törvényszerűség

1 Babits Mihály, Oedipus király és egyéb műfordítások. Athenaeum, 1931.
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csalja ki éppen az idegenszerűből az eredetit, az alkalmazkodásból a nyel-
vünk gazdagodó színeit, a formahűségből a magyar ízt, az alázatos fordítóból
a költőt. Babits, akárcsak Kazinczy, bravúr és áldozat egybeivelésének
fogta fel a fordítást; munkái remekbekészült sorában az egyre öntudatosabb
és felelősségteljesebb művész kerül szemünk elé.

Költői egyéniségének mélyülését fordításain ugyanúgy nyomon követ-
hetjük, mint eredeti lírájában. A fiatal „szabad zsákmányoló“ ezer vers-
élmény közt hánykolódott, stílusízelgetés hajtotta költőtől-költőhöz. Mohón
kóstolt ízekhez mérte a magakeverte italt. Egyszer technikát próbált ellesni,
virtuóz feladatokon próbálta erejét, a lehetetlen megvalósításán, a Poe-
versek szédítő ujjgyakorlatain. Máskor az idegen vers ürügyén szavak buja
áradásának örült és ráduplázott Wilde Charmidesének fülledt szépségeire.
Kedvenc angol költőinél már egyensúlyba került önkény és tisztelet, zené-
jüknek legjobban megfelelt a babitsi színezés, lágy szenvedéllyel omló
mondataikban legjobban magára talált. Szerzett verskészség és egyénivé
formált nyelv a nagy feladatokhoz simultak azután, Dantét, Sophoklest,
Goethét, Shakespearet szólaltatták meg, a túláradás helyett a magafékezés
erejével, a régi dekoratív gazdagságot feszültebb egyszerűségre cserélve.
A Babits-vers, eredeti és fordított, befelé lesz egyre nyugtalanabb, míg a
felszínen a szavak kisimulnak, elnyugosznak.

Megcsendesedésük azonban csak látszólagos. Senki sem szabadulhat
egyénisége béklyóiból és az ő egyénisége végeredményben nem a feloldódást
kívánja, hanem a kielégítetlenséget. Nem teremti meg magának az antik
nyugalmat, mint Goethe, csak eped utána, mint Keats vagy Swinburne.
A leghidegebb forma is áttüzesedik nála, mint lázbetegen a kötés. Stílusa
bármilyen egyenletesnek látszódjék, fölébe hajolva folytonos ideges reme-
géseket érzünk keresztül, a dikció szakadozását, a ritmus zihálásait. Mindig
van benne valami felfokozott, szavai oxigéndús levegőben élnek, a hang-
színezet egy árnyalattal izgatottabb, a nyomaték egy fokkal erősebb a ren-
desnél. Sokat emlegetett alliterációs, asszonáncos színjátékaiban, deko-
ratív ötleteiben is belső nyugtalansága áramlik át a vers testébe. Páratlan
szépségeket tud elérni velük, de néha az eredeti ellenére. Ahol a két hang
színmámorával vagy muzsikájával rokon (Shelley, Verlaine), ott szinte
hallucináló hűség a szépség mellett az eredmény. A Baudelaire-fordítások
indaszerűen egybefonódó mondataikkal, perverz pompájú szavaikkal, orna-
mentikájukkal tökéletes illúziót keltenek, de valahogy úgy, mintha a Rossz
Virágaiból egy-egy fiolába sürítette volna össze az édes mérgeket. A baude-
laire-i hangulatot keltik, de a baudelaire-i puritán sorok nélkül. Baudelaire
mondata; „Les b e a u x  y e u x  s o n t  l a s ,  p a u v r e  a m a n t e !
R e s t e  l o n g t e m p s  s a n s  l e s  r o u v r i r “ Babitsnál így cizelláló-
dik: „ F á r a d t  s z e m e d ,  s z e g é n y  s z e r e l m e m ,  h a g y d
h ú n y v a  h o s s z a n . e t  A z „ a r b r e s  q u i  f r i s s o n n e z  a u t o u r “
—  „ t i  f á k  m a g á n y o s  b o r z a m a “ - r a  élesedik, a „ d a n s  u n
s o m m e i l ,  d o u t e u x  c o m m e  l a  m ó r t “  „ a  h a l á l é d e s
á l o m  c s á b j a  v o n z “  kígyózásává alakul. Egy-két példánk, amelyet
szaporíthatnánk, csak jelzi a különbséget, amely Babits minden ízében
elektromosan viliódzó átültetését az eredetinek látszólag közömbös veze-
tékben keringő áramától elválasztja. Nem két különböző értékű verssel,
két eltérő költői temperamentummal van dolgunk; a stílus árnyalatai erre
a lényegre árulkodnak.

Még élesebben kirajzolódik az eltérés a klasszicizáló Goethével talál-
kozásnál. Iphigenia-fordítása egyenrangú társa az eredetinek, pontos is,
de hangszínében mégis más. Izgatottabb, sietőbb, zsúfoltabb, a lelkek
egymásnak feszülését szavakba jobban átjátszató, mint mintája; érzéki ti
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a goethei elvontabb nyelvet, meggyorsítja a kényelmesen haladó dikciót,
megtöri az ünnepélyesen bontakozó periódust. Ezt az utóbbi körülményt
és idegesebb, frissebb szóhasználatát pedáns támadásban ellene fordították,
hatásukat teljesen félremagyarázva. Babits egyéniségének megfelelően
inkább a goethei stílus drámaiságára, mint klasszikus pátoszára hangolódik;
modernségét érzi közel magához, az antik fikció merev nyugalmát már
nem. Hangja zaklatott, kevésbbé kiegyensúlyozott, inkább a valódi, mint
az eszményített görög tragédiára emlékeztető. A klasszikus deklamálást
néha elejti, érdekes ilyenkor Kis Jánost, a jóval gyengébb fordítót melléje
állítanunk, aki kortársi ízlésével éppen ebből nem enged. Csak egyetlen
kis példát ízelítőnek. Klytaemnestra lelke a fúriákért kiált: „ V e r f o l g t
d e n  V e r b r e c h e r !  E u c h  i s t  e r  g e w e i h t ! “ Babitsnál a
bosszú láza tombol: „ Ű z z é t e k !  U t á n n a !  H a j r á !  T i e t e k ! “
Kis János ragaszkodik az ünnepélyességhez: „ U t á n a  f u s s a t o k !
Z s á k m á n y t o k ő ! “

Oedipus kétségbeesésében már az ő igazi hangja szól. Csodálatos, érett
nyelven szólaltatja meg a legtragikusabb tragédiát, a költő szuverén erejével
kerüli el a kényszeredett fordulatokat, az álpátoszt, a nehézkes körülírásokat,
amelyek görög drámafordításainkat a hang méltósága címén élvezhetetlenné
teszik. Az örökös félmultat, ezt a szegényes antikizáló eszközt sem érzi
kötelezőnek. A görög stflus egyszerre köznapi és emelkedett; Babits is a
valóság természetes beszédét feszíti pattanóvá a sorharcokban, festi komor
zenével a kar dalok lírájában, erősíti tragikus zúgásig Oedipus kitöréseiben.
Az óklasszikus tiráda már nem értelmi, szentenciózus, logikailag tagolt;
lírai lendület sodorja a csúcsig, nyugvópontjai a szenvedély kifulladásai.
Babits cicomátlan kifejezésekkel, tömör mondatai erejével adja meg fojtott
energiáját. Hatását egyszerű eszközökkel néha a végletekig fokozza, így a
megvakítás elbeszélésében, ahol tompa zuhanással ismétlődő szavak lopják
lelkűnkbe a borzalmat.

Így nyögve és pilláit fölemelve szúrt
és újra szúrt. Vérrel festette arcait,
kifolyt szemének vére, és nem csöppeket
csurgatott rajta végig: zápor volt a vér
az ő arcán, fekete zápor és vihar.

Shakespeare „Viharjában szabadon bontakozhatott egyénisége és
stílusa s a fordítás nyelvi színeivel méltó párja Arany „Szentivánéji álmád-
nak. Szó és mondat itt egyformán úr; mindkettőnek meg kellett adni a
magáét. A vers szilaj szárnyalásától a puszta csengéssel játékig, Ariel tündér-
énekétől Caliban nyers morgásáig, Prospero rezignált bölcseségétől a részeg
szolgák tréfáiig minden hangot szerencsésen talál el. A babitsi ékítmények
a kései Shakespeare szubtilis nyelvének tolmácsolásában nagyon a helyükön
vannak. „S a l é g b e  t ű n t e k ,  l e n g e  l é g b e  t ű n t e k . “  ( A r e
m e l t e d  i n t o  a i r ,  i n t o  t h i n  air.) „ S z á z  z e n g ő  s z e r n e k
z ú g  f ü l e m b e  o l y k o r  z e n e b o n á j a . “  ( S o m e t i m e s  a
t h o u s a n d  t w a n g l i n g  i n s t r u m e n t s  w i l l  h u m  a b o u t
m i n e  ears.) „A vihar“ álomvilága legközelebb állott lelkéhez és dráma-
fordításai között stílusra gazdag varázsával kétségtelenül ez a legkülönb.

HALÁSZ GÁBOR



KÜLPOLITIKAI SZEMLE

A német krízis. Brüning erélyes rendszabályai és látogatásai, a két angolszász hatalom
szerepe. —  Az angol-francia viszony3 a font válsága,  a takarékosság kérdése; a

munkáskormány a pártok között3 a Bank of England helyzete. —  Az osztrák válság.
—  A nemzetek azonos feladata a mai krízisben

A NÉMET BIRODALOM gazdasági és pénzügyi helyzete az elmúlt
hónap folyamán szembeötlő javuláson ment keresztül. Ennek kor-

mányzati, nemzetgazdasági, lélektani és külpolitikai okai vannak, amelyeket
Brüning kancellár Rómába való utazása előtt tartott rádió-beszédében őszintén
és megkapóan foglalt össze. Megállapította, hogy Németországnak hosszú-
lejáratú külföldi kölcsönre a nemzetközi pénzpiacok mai helyzetében nem
lehet számítania. Ahhoz, hogy ilyen kölcsönt kaphasson, mondotta, idegen
államok garanciájára lenne szükség, aminek elérése „részben alkotmányjogi,
részben pénzügyi-technikai okokból“ nem lehetséges. (Azt már nem mon-
dotta a kancellár, hogy ilyen kontemplált nagy kölcsön — 2 milliárd már-
káról volt szó — felvétele nem is oldaná meg a helyzetet és nem is lenne
kívánatos, mert csak növelné a különben is teljesen eladósodott Reich ter-
heit, felhasználni pedig kényszerűen csak folyó kiadások fedezésére és nem
produktív befektetésekre lehetne. Különben az ú. n. Layton-jelentés a
Birodalomban kihelyezett rövidjáratú hitelek prolongálásáról — Stillhalte-
Bericht — is megállapítja az ilyen kölcsön pénzügytechnikai kivihetet-
lenségét.) „Ezért“ — folytatta Brüning — „Németország elsősorban
önmagára és saját erejébe vetett bizalmára van utalva . . . Külső
segélyt csak az kap, aki önmagán tud segíteni és ezzel a külvilág bizal-
mát megnyeri.“ A német birodalmi kormány tehát megmutatta, hogy kor-
mányozni tud és akar. A gyors és drasztikus rendszabályok egész sorával
lepte meg nemcsak a német gazdasági életet, a német polgárt, hanem a kül-
földet is. Kétségtelen, hogy a rendeletekbe hibák csúsztak be, egyrészt,
mert — truizmus ugyan, de mégsem tartjuk céltalannak leírni — nincs
olyan kormányrendelkezés és nincs olyan cselekedet, amelyben hiba ne lenne,
másrészt, mert precedensnélküli helyzetben rendkívül gyorsan kellett cse-
lekedni és Brüningre éppen az jellemző, hogy tenni kész és tetteiért vállalja
a felelősséget. Azonban, ha egy hónap távlatából nézzük az intézkedéseket
és következményeiket, meg kell állapítanunk, hogy a birodalmi kormány
az óriási problémát helyesen fogta meg és majdnem teljes siker koronázta
eddigi erőfeszítését.

A bankzárlat elrendelése után négy nappal, tehát amikor a pénzintéze-
tek újból való megnyitására került a sor, a birodalmi alkotmány rendkívül
ruganyos szükségparagrafusára hivatkozva, a kormány példátlanul szigorú ren-
deletet adott ki — július 18-án—a tőkemenekülés ellen. Legutóbbi szemlém-
ben rámutattam arra, hogy a német krízis egyik kísérőjelensége és ennek követ-
keztében egyik oka a német tőkepatkányok menekülése volt a süllyedőnek
látszó hajóról. Ez a kiözönlés a legutolsó hetekben olyan méreteket Öltött,
hogy, newyorki információnk szerint, állítólag az amerikai bankokhoz június
folyamán átutalt német tőkék összegének megdöbbentő nagysága egyik oka
volt Hoover elnök hirtelen akciójának. A birodalmi kormány rendelete
drákói szigorral sújt le és tízévi fegyházzal, értékelkobzással és pénzbünte-
téssel fenyegeti azt, aki a Reichsbanknak nem jelenti be külföldön lévő köve-
teléseit vagy a birtokában lévő idegen fizetési eszközöket. A bejelentési
határidő augusztus 4-én telt le és a hírek szerint várakozáson felüli nagy
összegeket jelentettek be külföldi követelésképpen a Reichsbanknál. Ezek
összeszámlálása még tart; úgylátszik, a Reichsbank nem kívánja bevonni
ezeket a követeléseket és így nem szerepelnek kimutatásaiban (eddig nyil-
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ván már csak azért sem, mert hiszen épen most, augusztus 16-án kellett
a Reichsbanknak a három nagy jegybank által adott 100 millió re-
eszkompthitel háromhavi meghosszabbítását elérni). Viszont a Reichs-
bank kimutatásai közlik a külföldi fizetési eszközökben mutatkozó emel-
kedést, tehát pontosan meg lehet állapítani, hogy július iS-ától augusztus
7-éig nem kevesebb, mint kerek számban 183 millió márka értékű idegen
fizetési eszközt (bankjegyet) bocsátottak eladás formájában a Bank ren-
delkezésére, ami eléggé jelzi azt, milyen jelentékeny összegek lehetnek kül-
földi — habár részben valószínűleg nehezen likvidálható — követelések
formájában német állampolgárok vagy vállalatok birtokában! Bármily
felháborodást és félelmet keltett is tehát ez az egészséges intézkedés
azokban a német bank- és nagyipari körökben, amelyek a Birodalom
iránti kötelességük teljes figyelmen kívül hagyásával igyekeztek már-
káiktól szabadulni és a birodalmi valutát aláásni, a kormány kíméletlen,
de céltudatos eljárása teljes sikert eredményezett. Éppen ilyen céltudatosan
és a vállalt felelősségtől nem húzódva, adta a kormány a Birodalom garan-
ciáját a megingott Danat-banknak, lépett be preferenciális részvények vál-
lalásával a Dresdner Bankhoz, szanálta a brémai Schröder-bankházat és az
Allgemeine Deutsche Kreditanstaltot, amivel helyreállította a bankokba
vetett bizalmat és megakadályozta azt, hogy a pénzintézetek újból megnyitá-
sakor a közönség megrohamozza ezdket. Ugyanakkor, amikor garanciákat
vállalt és a bankokhoz nagyrészvényesként lépett be, azt is programmjába
vette, hogy az összes pénzintézetek felett állami ellenőrzést gyakoroljon.
Ennek a terve még nem alakult ki egészen, de alig kétséges, hogy Brüning,
a birodalmi diktátor, bankdiktátort fog állítani a magántőkének úgylátszik
nem mindig a szükséges óvatossággal és lelkiismeretességgel eljáró kezelői
fölé. Végül a Birodalom részvételével megalapított Deutsche Akzept und
Garantie-Bank, amelyben az összes nagybankoknak részt kellett venniök,
biztosította a zavartalan hitelellátást és szintén hozzájárult a bizalom helyre-
állításához.

Nagy erőfeszítéseket tett a kormány abban az irányban is, hogy a kül-
kereskedelmi mérleget, mely júliusban már 289 millió márkával volt aktív,
még jobban megjavítsa. (Az első hét hónap kiviteli többlete 1.226 millió
márkát tett ki, 256 millióval többet mint az 1930 év ugyanezen szakában!)
Az importot majdnem teljesen megfojtó rendeletét ugyan hamarosan vissza
kellett vonnia, mert kockáztatta, hogy represszáliák következtében az export
is nagy mértékben csökkenne. Az infláció elkerülésére szolgált a bankráta
többszöri drasztikus emelése 15%-ra, amely lehetővé tette, hogy a hiteleket
a legszűkebb keretek között tartsák és azt is, hogy, amint a körülmények
engednék, le is szállíthassák a bankkamatlábat. Mindezeknek a rendszabá-
lyoknak eredményeként a bankjegyforgalom július 31-től augusztus 15-ig
216 millió márkával csökkent, míg a fedezet kerekszámban 73 millió már-
kával, a fedezeti arányszám tehát 36'1%-ról 397%-ra emelkedett! Lehe-
tővé vált továbbá a pénzintézetek elég korai, fokozatos megnyitása:
augusztus 5-én a letétbankok nyitották meg kapuikat és teljes mértékben
a közönség rendelkezésére állottak, augusztus 8-án pedig a takarék-
pénztárak is. És ha ezen az utóbbi napon elég jelentékeny kivételek
voltak is, ennek oka már nem a bankokba vetett bizalom hiánya, hanem az
augusztus 9-1 porosz referendum következményeitől való félelem volt.

Hogy a nemzeti szocialisták (Hitler), a nemzeti párt (Hugenberg), a né-
met néppárt (Stresemann volt pártja!) és a kommunisták perverz vadházassá-
gából alakult alkalmi koalíció támadása a Birodalom biztonsága ellen olyan
teljes vereséget szenvedett, mint amilyennel a porosz országgyűlés feloszla-
tására irányuló népszavazás járt, ahhoz azon az érzésen kívül, hogy a németek
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ma kormányzottaknak érzik magukat (erre a tudatra a németeknek talán
inkább van szükségük, mint a világ bármely más népének), a Birodalom
külpolitikájának változása és a világpolitikai helyzetnek a párizsi és római
látogatások s a londoni konferencia utáni alakulása is hozzájárult. Nem lehet
elzárkózni az elől a benyomás elől, hogy, amennyire hibás volt a Birodalom
külpolitikája, mielőtt Brüning maga kezébe nem vette, annyira megváltozott
hangja, viselkedése, tehát a benyomás, amit gyakorol, amióta ez a kétség-
telenül nagy formátumúnak mutatkozó férfiú személyesen vette gondo-
zásába a Birodalom kifelé irányuló életérdekeinek védelmét. Nemcsak, hogy
komoly és egyenes, de — mégsem tapintatlan fellépésével még Párizsban
is jó benyomást keltett, hanem sikerült neki elkerülnie, hogy Lavallal szemben
bármilyen módon lekösse magát, anélkül, hogy ezzel bizalmatlanságot
keltett volna. Ha ítéletünkben nem csalódunk, — s ezt Brüning fentidézett
beszéde is megerősíteni látszik — a kancellár belátta, hogy a kétségbeesés
és kétségbeejtés politikája — a „Katastrophenpolitik“ — nem vezethet
eredményre. Viszont azt is érezhette, hogy ha megalkuszik a Laval-kor-
mány s a francia közvélemény követelményei alapján, akkor egy tál len-
cséért eladja a németség jövőjét. Ezért jött arra rá, hogy Németországnak
elsősorban önmagára kell támaszkodnia, hogy áthidalja azt az időt, amíg
az európai és világhatalmi csoportok világosabban kialakulnak és Német-
ország útját pontosabban meg lehet jelölni.

Németország sorsa, még negatív erejénél fogva is, döntően befolyásolja
nemcsak az európai kontinens többi hatalmainak, hanem az Egyesült-
Államoknak boldogulását is. MacDonald, Henderson és Stimson berlini
látogatása alig néhány nappal a londoni Konferencia után nyilván mutatta,
hogy az angolszász hatalmak milyen súlyt helyeznek a Birodalom gazdasági
és pénzügyi egészségének helyreállítására, sőt a birodalmi kormány fenn-
maradására is mai összetételében — és végül a Birodalommal való igen
barátságos viszony ápolására. Ma az angolszász hatalmak nincsenek abban
a helyzetben, hogy a londoni Konferencia negatív határozatain — tehát
a központi bankok kölcsöneinek meghosszabbításán és a Németországban
még elhelyezett rövidlejáratú hitelek fenntartásának biztosításán — túl-
menően nyújthassanak segítséget. Ezért azt ajánlják a birodalmi kormány-
nak, segítsen önmagán, igyekezzék a Franciaországgal való jó viszonyt: „az
európai béke e tartópillérét“, helyreállítani és megerősíteni. Közben nincs
kizárva, hogy a leszerelés kérdésében közvetítenek és Németországot (a
második zsebcirkálót és a német-osztrák vámúniót illetően) engedékenységre
bírják — későbbi kompenzációk kilátásbahelyezésével. Nyitva marad azon-
ban a kérdés, vájjon a két angolszász hatalom közeledése és szoros együtt-
működése a kontinensen nem jelent-e tényleg visszatérést a tradicionális
brit politikához, a nagy kontinentális koalíció gondolatához bármely hege-
móniára törekvő nagyhatalom ellen? Nincs tehát kizárva, hogy Brüning
felismerte azt a szerepet, amely a Német Birodalomra a két mindinkább
egymással szembekerülő hatalmi csoport között vár. Λ kancellár és Curtius
római látogatása s a fényes fogadtatás, amelyben Mussolini, ki személyesen
jelent meg a pályaudvaron is, részesítette a Birodalom képviselőit, szintén
igen értékes elem ebben a nem érdektelen, de komplikált politikai játékban.
Kétségtelenül nem véletlen, hogy a római látogatás s a fasizmus nagyra-
becsülésének és bizalmának megnyilvánulása éppen a porosz referendumot
megelőző napokba esett. A fasizmus barátságával kérkedő Nácik választói
tapasztalhatták, kinek a kormányzására vet súlyt a Duce, Olaszország, a
Birodalom és Európa érdekében. Az az igen szívélyes mód, ahogy a német
kormány Láváit és Briandt meghítta Berlinbe s ahogyan erre Laval szemé-
lyesen telefonon felelt Brüningnek, kérve a látogatásnak a genfi közgyűlés
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utánra való elhalasztását, bárcsak külsőségekben megnyilvánuló jele annak,
hogy a bizalom visszatérőből van s hogy a Birodalom — vagy talán helye-
sebben Brüning — politikáját Párizsból nem nézik olyan bizalmatlansággal,
mint az utolsó hónapok folyamán.

A NYERSANYAG-ÁRAK további megdöbbentő esése, — a gyapot
ára, az amerikai termés növekedése következtében, olyan mélyre esett,
amilyen mélyen 30 év óta nem volt — a munkanélküliség emelkedése
(Angliában az augusztus 10-i listák szerint 2,714.359 munkanélkülivel
rekordmagasságot ért el!), a tény, hogy a világ legnagyobb államai
növekvő költségvetési deficittel küzdenek: mind azt mutatják, hogy
igen nehéz télnek nézünk elébe. Mégis a fentjelzett gazdasági, pénzügyi,
lélektani és világpolitikai jelenségek, az erőknek a katasztrófa pillanatá-
ban való összefogása, amit Németország mutatott, igazolni látszik
azt a nézetünket, hogy a világválság az elmúlt júliusban érte el tető-
pontját. Azóta talán a vörös vértestecskék útban vannak, hogy friss
erőt és gyógyítást hozzanak a beteg testrészeknek. A francia kormány és a
vezető pénzügyi körök is belátták, hogy a britek türelmének húrját sem lehet
túlfeszíteni. A francia hitelezők támadása következtében, amellyel az
Angliába kihelyezett rövidlejáratú hiteleiket felmondták és visszavonták,
a Bank of Smgland július 8-tól augusztus i-ig nettó 33 millió font sterling
aranyat veszített (aranykincse 165 millióról 132-re szállt alá). A fontkövetelések
eladása következtében beállott folyamatot, mely a francia frank árfolyamát
állandóan az aranypont fölött tartotta, tehát az arany effektiv kivitelét
Londonból előnyössé tette, a Bank of England kétszeri kamatlábemelése
4½ %-ra egyedül már nem tudta megállítani. Ez volt az a pillanat, amikor a
Francia Bank is megemlékezett szolidaritási kötelezettségéről és—a lehető leg-
udvariasabb formák között — hajlandónak mutatkozott arra, hogy jelentékeny
hitelt nyújtson a Bank of Englandnak. Ezt az eredetileg tervezett üzletet
Snowden kincstári kancellár meghiúsította, mert az volt a gyanúja, hogy a
franciák politikai presszióra használnák fel ezt a kétoldalú kölcsönüzletet.
A Treasurynek sem volt azonban kifogása az ellen, hogy a newyorki Federal
Reserve Bank és a Banque de France együttesen 50 millió fontos reeszkompt
hitelt nyisson a Bank of Englandnak a font megszilárdítására.

A font gyengülésének okai természetesen komplexek. Visszavezethető
elsősorban Nagybritannia kölcsönpolitikájára: hiszen kompenzáció nélkül
engedett el kontinentális adósainak, beleértve Franciaországot is, igen jelen-
tékeny összegeket, — amelyek nagy részével ma tartozik ugyanezeknek az adó-
sainak. Saját adósságait pedig az Egyesült-Államokkal szemben, az eredeti-
nél valamivel alacsonyabb kamatszolgáltatással ugyan, de teljes tőkeössze-
gében elismerte és fizeti. Az arany-standardra való visszatérés megdrágí-
totta termelését és az életet is. Ezzel egyidejűleg csökkent a brit ipar verseny-
képessége a nemzetközi piacokon és, a nemzetközi hajózási versengés emel-
kedésével, Nagybritannia kereskedelmi tevékenysége is hanyatlott. A növekvő
munkanélküliség a kül- és belföldi adósságok kamatszolgáltatásával együtt
a kibírhatatlanságig megterhelte a költségvetést; a súlyosbodó adóteher
pedig aláásta az angol tőke teljesítőképességét.

A font válságához hozzájárult az is, hogy London, a világnak ez a ma
még mindig legnagyobb hitelközpontja, igen jelentékeny részben hosszú-
lejáratú hitelekben keres remuneratív tőkeelhelyezést; saját jelentékeny és
csak rövidlátra elhelyezést kereső tőkéit (a City ma is a legfontosabb akcept-
piac), továbbá a külföldről, főként Franciaországból nála elhelyezett rövid-
lejáratú hiteleket pedig zsírójával ellátva, rövidlejáratú hitelekben
helyezte ki, azonban a mai kritikus helyzetben, éppen Németország, Dél-
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Amerika és a Domíniumok válsága következtében, ezek jelentékeny részét —
összesen kb. 200—250 millió fontot — nem képes mobilizálni. Hogy a
szituáció hirtelen kritikussá vált, annak oka kétségtelenül a francia hitelezők
viselkedése. Vájjon a franciákat ebben kizárólag hiteleik miatti aggodalom
vezette-e, vagy pedig politikai meggondolás, sőt talán rosszindulat is, azt
nehéz eldönteni. A valószínűség az, hogy fontköveteléseik felmondását
presszióként akarták felhasználni Anglia ellen egyrészt, hogy anyagi esz-
közökkel ne jöhessen Németország segítségére, másrészt, hogy a németek
ellenállását Franciaország követeléseivel szemben ne támogathassa. Ha téved-
tek is abban, hogy a briteket ilyen eszközökkel lényeges politikai engedmé-
nyekre, illetve helyesnek felismert politikájuk feladására lehessen kény-
szeríteni, kétségtelenül bebizonyították, hogy London ma pénzügyileg füg-
gőségben van Párizstól. Viszont nem kétségtelen az sem, hogy London ennek
a tételnek bizonyítását sem elfelejteni, sem megbocsátani nem fogja. Nyers
hatalma könyörtelen bizonyításával Franciaország aligha nyert többet,
mint amennyit Anglia és alighanem az Egyesült-Államok elhidegülésé-
ben, tehát politikai súlyban és a lélektani erők imponderabiliáiban veszíthet.

A Brit Birodalom azonban, mindettől eltekintve is, kétségtelenül igen
súlyos gazdasági és pénzügyi válságban van. A nemzeti kiadások megvizsgá-
lásával a folyó év márciusában megbízott s főként üzletemberekből álló bizott-
ság jelentését július 31-én tették közzé. A bizottság többsége ebben a jelen-
tésében arra a következtetésre jutott, hogy, hacsak igen drasztikusan nem
csökkentik a közkiadásokat, akkor 1932-re már csak erősen deficites költ-
ségvetést lehet produkálni. Ez a figyelmeztetés felrázta az egész brit közvéle-
ményt, mert azt a benyomást ébresztette, hogy lényegesebb megtakarítások
nélkül nemcsak a jövőévi, hanem már az ezévi költségvetésben sem lehet
elkerülni a jelentékeny deficitet. A jelentés megállapítása szerint, hogyha az
1932-ős év jövedelmei elérik az 1931 évi előirányzatot — „és ez igen opti-
mista feltevés“ fűzi hozzá a jelentés — már akkor is csak úgy lehet kiegyen-
súlyozni a költségvetést, ha 120 millió fontot főként takarékossággal és rész-
ben új adókkal fedeznek. A bizottság ajánlatai szerint a megtakarításnak
legalább is 96 millió font sterlinget, kb. 2700 millió pengőt kell kitennie és
elsősorban a munkásbiztosítás államterheinek 66’5 font sterlinggel való
leszállításában kellene állnia; további 13’6 milliót a közoktatási költség-
vetésből és majdnem 8 milliót az útépítési kiadásokból akar megtakarí-
tani. (Nem érdektelen, hogy Franciaország kivételével, amely, a legkonzer-
vatívabb kistőkés eldorádójaként, szociális kiadásait alig emelte a háború
óta, szinte kivétel nélkül minden állam költségvetése a szociális és kulturális
kiadások jelentékeny növekedését mutatja fel 1919 óta: tagadhatatlan,
hogy itt világjelenséggel állunk szemben.)

Snowden, régikeletű tervei szerint, jelentékeny megtakarítást óhajtana
elérni az államadóssági kötvények egy részének konverziója által, amivel
i—i %%-kal reméli a kamatszolgáltatást leszállíthatni. Erre önkéntes kon-
verzió formájában csak akkor lehet kilátás, ha a kötvények tulajdonosai
hozzájárulnak. A City bankárjai, akikhez Snowden fordult, joggal felelték
tehát a kötvénytulajdonosok nevében, hogyha tőlük 30 usque 45 millió font
áldozatot kívánnak, akkor hozzák előbb rendbe a költségvetést: szerezzenek
érvényt a Sir George May elnöklete alatt állott bizottság javaslatainak.

A bizottság két munkáspárti tagja azonban igen éles kritikában részesí-
tette a többségi jelentést, amely szerintük — és a munkáspárt sajtója széles
kórusban állt mögéjük — a deficit egész terhét a munkásosztályra és a kis-
jövedelműekre óhajtja hárítani vagy „munkaalkalmakat“ pusztít el. A munkás-
pártnak legalább is egyik szárnya a munkanélkülisegély mai mértékű fenn-
tartását conditio sine qua non-nak tekinti és azzal fenyegetőzik, hogy a kor-
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mány ellen fordul, ha ehhez hozzányúlna. Ez a szárny tehát kényszer-kon-
verziót követel és a jövedelmi és vagyonadó emelését, ami pedig —· az adó-
zás Angliában már úgyis tőkepusztító jelleggel bír — a termelési lehetősé-
geket bénítaná meg, tehát végeredményben jobban sújtaná a munkásosztályt,
mint a munkanélküliségi biztosítási járulékok felemelése, illetve az illeték-
telen segélyszedés megszüntetése.

MacDonald kormánya így az elé a dilemma elé van állítva, hogy az
alsóház másik két pártjának támogatásával — saját pártjának egy igen tekin-
télyes része ellen—kompromisszumos takarékossági megoldást visz keresztül,
vagy pedig kénytelen a nemzethez fellebbezni. A látszat az, hogy Mac-
Donald és Snowden, akik teljes mértékben belátják a drasztikus, tehát a
munkásbiztosításra is kiterjedő megtakarítások szükségességét, az előbbi
alternatíva felé hajlanak. Erre vall a három párt vezéreinek hirtelen össze-
hívott konferenciája, amelyen végleges megállapodások ugyan nem jöttek
létre, de a kormány annyit megállapíthatott, hogy ha olyan takarékossági
javaslatot tesz, amely a terheket valóban egyenletesen osztja el, akkor ehhez
megnyerheti a két másik párt támogatását. Ha azonban a munkáspárt dok-
trinér elemeinek befolyása érvényesülne, akkor nem maradna más hátra,
mint lemondani vagy megszerezni a király hozzájárulását a Parlament fel-
oszlatásához, azaz a nemzetre appellálni, amivel együttjárna az, hogy a mun-
káskormánynak le kellene mondania az indiai kérdés megoldásáról és a
Leszerelési Konferencián való részvételről, vagy legalább is egy bizonytalan
választás esélyeivel kockáztatnia kellene mind kettőt. Talán csak a mun-
káspárt októberi évi konferenciája fog dönteni a párt és a kormány köve-
tendő politikájáról, de talán az események gyors fejlődése, a szakszerveze-
tek állásfoglalása siettetni fogják a megoldást kormányválság vagy új válasz-
tások irányában. Mert hogy képesek lesznek-e MacDonald és Snowden
— az öregek, a konzervatívek — még egyszer magukkal ragadni a pártot —
az több, mint kérdéses. Különösen, mert hiszen már az is kérdéses, egy-
másközött megtudnak-e egyezni a munkanélküli járulékok felemelése ügyé-
ben, mit a kabinet elhatározott s a párt zöme a Trade Uniónak nyomása
alatt elvetett vagy egy 10%-os fináncvám kérdésében, amit Snowden épúgy
mint Graham kereskedelmi miniszter a szabadkereskedelmi doktrínához
ragaszkodva elvetnek, MacDonald és Henderson pedig meg akarnak
csinálni!

Mind a három pártnak, de különösen a munkáspárt balszámyának
tudatában kell lennie, hogy kérdés megoldásától nem egyedül az egyes
pártok uralma, hanem a Birodalom hatalma és jövője is függ. Anglia sem
halaszthatja ugyanis tovább belső háztartásának rendbehozását, ami kény-
szerűen felveti azt a kérdést, milyen gazdasági, pénzügyi és szociális elvek
szerint óhajt berendezkedni. Az elvek felvetése jelentheti azt is, hogy kez-
detét veszi annak a válságnak a tisztázása, amit a három párt kialakulása
a parlamenten belül okozott és amit a parlamentáris rendszer ennek követ-
keztében beállott nehézségei jeleztek. A konzervatívek balszámya szinte
közelebb van a munkáskormányhoz, mint MacDonald saját pártjának
Maxton-féle független munkáspárti balszámya. És viszont Ramsay Mac-
Donald, sőt talán Snowden is, nemzeti elgondolásában, a birodalmi politi-
káról való koncepciójában közelebb áll a tradicionális brit konzervatívekhez,
akik tudvalevőleg évszázadok óta végrehajtói voltak azoknak a reformoknak,
amelyeket a liberálisok kezdeményeztek. Hiszen ez a rokonszenves gentle-
man, Nagybritannia skót miniszterelnöke, az Anglo-Hungarian Society
tavaszi dinnerjén tartott rendkívül meleghangú beszédében maga jelen-
tette ki tréfásan: „Én vagyok az utolsó tory Angliában“. Vájjon ezeknek
a nehéz problémáknak a felvetése és a pártok közötti kooperációt célzó
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irányzat elvezet-e a koncentrációhoz, sőt, a fölöslegessé váló liberálisok
szétmorzsolásával és beolvasztásával, egy Centre-Party alapításához, azt
merész lenne megjósolni, — különösen számításba véve az angol tradíció -
nalizmus lassú evolúcióját.

Ennek az imperiális politikának vezetésében és alakításában a Citynek
és elsősorban a Bank of Englandnak, továbbá verzatilis, nagyeszű és ener-
gikus kormányzójának, Montagu Normannak döntő szerep jut. A világ két
leggazdagabb jegyintézete által a Bank-nak nyújtott visszleszámítolási hitel
politikai jelentőségének kellő értékelése céljából érdemes rámutatnunk
arra, hogy a Bank of England a font támogatására nem először vett igénybe
ilyen nemzetközi hitelt. Maga a Banque de France már két ízben sietett
segítségére, így a kilencvenes évek elején a hírhedt Baring-válság idején
és 1907-ben, elsőízben tehát olyan időpontban, amikor még a francia-angol
viszony koránt sem volt olyan barátságos, mint a Delcassé—Lansdowne-
féle entente cordiale megkötése után (1904). A Federal Reserve Bank
és a Morgan-bankház pedig a font stabilizációja, illetve az aranyfontra
való visszatérés idején, 1925-ben, nyújtott a Bank of Englandnak 60 millió
font hitelt. A Bank ugyan megkötötte a szükségesnek látszó hitel-
üzleteket, de eddigi politikájához és elveihez képest sohasem nyúlt az
ilyen kedvezményekhez, hanem kizárólag az akció pszichológiai hatását
vette igénybe, amely eddig minden esetben elegendő volt a fontba vetett
bizalom helyreállítására. Ezúttal nehéz elvetni azt a feltevést, hogy a
Bank kénytelen volt hozzányúlni ehhez az eszkompt-hitelhez: három
nappal az üzlet létrejötte után ugyanis újabb támadás érte a fontot
francia részről és alig képzelhető, hogy a rendelkezésre álló frank- és dollár-
váltók árubabocsátása nélkül, illetve fontvásárlás nélkül sikerült volna meg-
oldania a problémát. Ez tehát a Bank effektiv eladósodását jelenti, amit
csak akkor tehet jóvá, ha a kölcsön lejárta előtt drasztikus intézkedésekkel
helyreállítják a belső pénzügyi egyensúlyt és ennek kapcsán megjavítják a
fizetési mérleget. Ez egy okkal több tehát, hogy a Bank of England is a
legerősebb nyomást gyakorolja a kormányra a tőkét kímélő takarékosság
irányában. A munkáspárt extremistáinak nehéz lesz a Birodalom és vég-
eredményben a munkásság parancsoló érdekei ellen küzdeniük!

A KÖZÉPEURÓPAI gazdasági és pénzügyi válságban Ausztria
lovagol a leggyorsabban és az eddigi jelek szerint úgy látszik, igaza van:
elsőnek robbantotta ki a bankkrízist s ezzel a fenyegető veszedelemmel
sikerült elsőként segítséget kapnia, másrészt, minthogy a hitelezőket bevég-
zett tények elé állította, kényszerítette őket a Creditanstalt rövidlejáratú
hitelei kétéves prolongálására. Amíg ez az egyik oldalon főoka volt a német-
országi és magyarországi külföldi hitelek felmondásának, addig éppen ez a két
utóbbi ország még ma sem tudta elérni, hogy a külföldi hitelezők velők szem-
ben ugyanazt megtegyék, amit az osztrák Creditanstaltnak nehány heti vajúdás
után koncedáltak. Most pedig a válság dolgában az élen haladó Ausztria lépést
tett a Népszövetségnéfaziránt, hogy rövidlejáratú államhiteleit konszolidál-
hassa és költségvetési deficitjét egy hosszabb lejáratú kölcsönnel fedezhesse.
A probléma,mint 1922—23-ban, a Népszövetség Pénzügyi Bizottsága elé kerül
és szeptember folyamán már valószínűleg döntésre fog megérni. Hogy
milyenek lesznek a feltételek, — nem a pénzügyi, hanem a garanciákat s az
ellenőrzést illető feltételek— az természetesen csak a tárgyalások folyamán
fog kialakulni, amikor ki fog derülni, vájjon ugyanolyan körülmények között
fogják-e az életképtelenné csonkult Ausztriát másodszor is szanálni, mint azt
első ízben tették.

Ez a rövid kis szemle is mutatja, hogy minden állam külpolitikáját,
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nemzetközi összeköttetéseit ma elsősorban gazdasági, pénzügyi és szociális
politikája befolyásolja. Belső struktúrája, tehát ellenállóereje, ennélfogva
külső hatóereje ezektől az elemektől függ.

Azonban világjelenség a szociális és kulturális kiadások megnöveke-
dése, világjelenség a fogyasztás csökkenése és a nyersanyagárak zuha-
nása; világjelenség a költségvetési deficit is és az is, hogy belső gazdasági
erőinek kedvezőtlen játéka, pénzügyi függősége az államok politikai súlyát
megbénítja, akaratuk érvényesülését korlátozza. Azzal az erkölcsi meg-
győződéssel, hogy a nagy gazdasági és társadalmi egységek között lefolyó
küzdelmekben az egyed — igen ritka kivétellel — csak annyit ér, csak
annyi értéket tud a maga számára szerezni, amennyi erőt és értéket jelent
az a társadalom, az a nemzet, az az állam, amelyhez tartozik, az egyednek
saját öncélúsága érdekében is minden erejét a közösségnek szolgálatába kell
állítania. Az államhatalomnak pedig ezt a rendelkezésére álló erkölcsi erőt
kell felhasználnia abban a küzdelemben, amelyet saját fennmaradásáért,
tehát a közösség minden egyes egyedének jólétéért folytat. Ez a küzdelem
ma nem ágyúkkal folyik: ma a főcél a nemzetgazdaság egészségének és a
háztartás egyensúlyának helyreállítása. Ennek a célnak minden egyebet alá
kell rendelnünk, mert ez az ország vértezete, amely védelmet ad neki és
eszközöket nyújt küzdelmében, tehát életben tartja a legnagyobb válságo-
kon át. A nemzet ma még eszmei céljainak elérését is csakis e feladatok
szolgálatának útján bírja biztosítani.

OTTLIK GYÖRGY

GAZDASÁGI SZEMLE
A magyar pénzügyi események és kormányintézkedések ismertetése. —  Túlnépesedés és

nemzeti jövedelem.  —  Az ország fizetési és külkereskedelmi mérlegének passzivitása.
— A költségvetés egyensúlya. —  A megoldás várható irányai.

EVEK ÓTA beszélünk gazdasági válságról és csak most jutottunk el
annak felismeréséhez, hogy ez a meghatározás milyen tág fogalmi

kört takar. Az 1929-es amerikai nagy tőzsdei konjunktúra lehanyatlása óta
ezzel a kifejezéssel jellemeztük a világ gazdasági helyzetét és teljes joggal,
mert azóta az egyre jobban elmélyülő fogyasztási és bizalmi krízis uralta
a piacokat. De amíg ez eddig inkább csak szakértő szemek által észrevehe-
tően lappangott a világgazdaság szervezetében, a folyó év második negye-
détől kezdve nagyszabású bankbukások és egyes állami költségvetések
deficitjei formájában ijesztő erővel tört napfényre. A bizalmi válság elhatal-
masodik a lelkeken és a rövidlejáratú hitelek hirtelen kivonása megtámadta
az adós államok jegybankjainak érckészletét is és veszélyes helyzetbe hozta
egyes pénzrendszerek stabilitását. Szemtanúi voltunk ez eseményeknek
Németországban, sőt sokban hasonló jelenségeknek Angliában és megérez-
tük a válság tombolását saját gazdasági életünk egész épületén is. Magyar-
ország gazdasági, politikai és földrajzi helyzeténél fogva egyébként sem tudta
volna magát a köröskörül tomboló vihartól teljesen mentesíteni, az ország
különleges népesedési és gazdasági viszonyai azonban egyenesen fokozták
a válságos idők hatásait és így történt, hogy a német krízis közepett az addig
oda összpontosult figyelmünket és aggódásunkat egyszerre a saját portánkra
terelte egy, az 5 millió fontos kölcsönről és a Nemzeti Bank érckészletének
minden eshetőségre történt megerősítéséről szóló kommüniké.

A német viszonyok hatása alatt és német mintára bizonyos fokú tőke-
menekülés jellegével bíró, szokatlan mérvű devizaigénylés volt észlelhető
és részben ez, még inkább azonban egyes pénzintézetek lejáró külföldi tar-
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tozásai meghosszabbításának bizonytalansága az érckészletnek egy külföldi
kölcsönnel való sürgős megerősítését tette kívánatossá. Ezt jelentette be
kissé talán túlzott nyíltsággal az említett hivatalos közlemény, amely után,
mert a kölcsöntárgyalások — főleg az időközben akúttá vált angol válság
miatt — elhúzódtak és az úgyis igen jelentékeny pénztezaurálás fokozódá-
sától lehetett joggal tartani, a pénzintézetek háromnapos kényszerű szünetét,
majd az általánosan ismert pénzforgalmi korlátozásokat rendelte el a kor-
mány. Bár ezek a szükségrendszabályok semmiképen sem hatottak meg-
nyugtatóan, meg kell állapítanunk, hogy a szabályt erősítő kivételektől
eltekintve, a magyar közönség ritka fegyelmezettséggel és önuralommal
fogadta azokat és ezekben az időkben dicséretes érettségről és komolyságról
tett tanúbizonyságot. Az angol helyzet folytán minden újabb hiteltranz-
akciótól átmenetileg visszavonulni kényszerült angol és amerikai tőke a mi
5 millió fontos kölcsönünkből is egyelőre kimaradt és az a magyar bankok
által átvett részen felül a francia, olasz, svájci és hollandi piacokon talált
előnyös feltételek mellett elhelyezésre. A kölcsöntranzakció sikeres lezárása
után a kormány eléggé megerősítve látta a Nemzeti Bankot ahhoz, hogy a
pénzintézetek esetleges pengőigényléseit kielégíthesse és az augusztus hó
14-én hatályát vesztett pénzforgalmi korlátozásokat a belföldi pengőforga-
lomban nem újította meg, hanem csupán a nyugodt átmenetet biztosító
néhány intézkedést tett. Ezzel szemben továbbra is tilos marad a devizák
forgalma és a pengőnek kivitele és kiajánlása. Gondoskodnak a kormány-
rendeletek egy az állam, a pénzintézetek és az ipar részvételével alakítandó
50 milliós garanciaszindikátusról is abból a célból, hogy utóbbi a betéti
üzletággal foglalkozó pénzintézeteknek és ezek útján az iparnak váltókölcsö-
nöket nyújtson. Végül bevezette a kormány az aranypengőt, mint új számo-
lási egységet olymódon, hogy egy rendeletileg megállapítandó időpontig
fennállott összes kötelmek a rendelet erejénél fogva aranypengővé alakulnak
át, a jövőben pedig a szerződő felek kiköthetik ezen számolási egység alkal-
mazását. A Nemzeti Bank minden üzletágában csak aranypengőben fog
elszámolni, a közterhek aranypengőben vettetnek ki, úgyhogy gyakorlatilag
ez a számolási egység fog bevonulni a pengő helyett gazdasági életünk
egész területére. Minthogy az aranypengő árfolyamát a londoni arany-
jegyzés átlagának, a fontnak a Nemzeti Bank által megállapított mindenkori
középárfolyamán történt átszámítása határozza meg, az aranypengő ár-
folyamának meghatározása végeredményben korlátozás nélkül a Nemzeti
Bank hatáskörébe tartozik.

Ez röviden az elmúlt két hónap eseménytörténete. Érdekes feladat
volna talán ezek után az események oknyomozása is, mielőtt a fentebb
ismertetett intézkedések várható hatásait méltatnók, hogy a végleges kibon-
takozás irányai tekintetében az okokból megfelelő következtetéseket von-
hassunk le.

A magyar válság alapoka: az ország relatív, az adott kereseti viszo-
nyokkal szembeni túlnépesedése. Az ország lakosságát, amely az utolsó
10 év alatt 700.000 fővel szaporodott — nem tudja eltartani, mert, nagy-
részt a trianoni szerződés hatása gyanánt kialakult, mai gazdasági berendez-
kedése és termelési rendje mellett a nemzet jövedelme — nem növekedvén
a népesség szaporodásával arányosan — ehhez kevésnek bizonyult. A hiány
fedezése háromféle módon történhetik: többtermeléssel, az életstandard
süllyedése által, vagy külföldi kölcsön útján. A gazdasági életben éppúgy,
mint a fizikaiban az erő a kisebb ellentállás irányában hat és ezért, minthogy
a népesség életstandardje — országos átlagban — már úgyis elég alacsony
volt, viszont a külföldi pénzpiac kellő összegekkel állott rendelkezésre —
az utóbbi megoldást választottuk. Külföldi kölcsönöket fordítottunk a nem-
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zeti jövedelem pótlására, adósságra éltünk, tőkét fogyasztottunk. Idegen
tőkét, amelynek törlesztése és kamatai folyvást rontották fizetési mérlegünk
egyenlegét. Külkereskedelmi mérlegünk úgyszólván állandóan passzív
volt, mert az 1930. évben elért aktív egyenleg jórészt elszegényedésünk, az
életstandard csökkenése folytán úgy állott elő, hogy nagyobb mértékben
csökkent a behozatal, mert nem tudtunk külföldi árut vásárolni. A kül-
kereskedelmi mérleg passzivitása szintén rontotta fizetési mérlegünket, mert
a behozott áruk értékének a kivitel ellenértéke által nem fedezett részét
ismét csak külföldi kölcsönből kellett fedeznünk. Végül a belső tőkehiány
folytán a dolgozó tőke pótlásául is külföldi kölcsönökre voltunk utalva,
amelyek kamatai szintén fizetési mérlegünk terhét képezik. Fizetési mér-
legünk deficitje 150 millió pengőre tehető, amelynek eliminálása tehát a
legfontosabb és legsürgősebb feladatnak látszik. Hogy azonban necsak a
jelenlegi helyzeten segítsünk, hanem elkerülhessük a jövőben is egy hasonló
káros folyamatnak megismétlődését, fokozni kell nemzeti jövedelmünket
legalább addig a határig, hogy az a népesség ellátására elegendő legyen,
mert enélkül rövid idő alatt újból külföldi kölcsöntőkék fogyasztásának
útvesztőjébe kerülhetünk.

A krízis említett alapokán kívül az államháztartás egyensúlyának fel-
bomlása is közrejátszott a közelmúlt események előidézésében. Az állami
költségvetés évek óta jelentős felesleggel zárult dacára annak, hogy részben
sok speciális körülmény folytán, — amelyek részletes vizsgálata túlnőne
a „Gazdasági Szemle“ keretein — részben a nagyszabású beruházások
következtében annak keretei nagy mértékben felduzzadtak. Amíg a mező-
gazdasági konjunktúra tartott, magas terményárak következtében az agrárius
adófizetők éppúgy, mint a solvens mezőgazdasági termelők által jól foglal-
koztatott ipar is, az adókat — bármily magasak voltak azok — pontosan
megfizették. Ahol pedig a termelési felesleg az adókat nem fedezte, ott
lényegében a külföldi kölcsönök ellenértéke folyt be adó címén az állam-
pénztárba. Ugyanígy nagy összegben folytak be az élénk árucsere folytán
a fogyasztási és forgalmi adók, vámok, stb. is. A költségvetési feleslegek
általában szintén beruházásokra fordíttattak és így az államháztartást meg-
felelő tartalékok nélkül érte annak az időnek elkövetkezése, amidőn az adó-
bevételek a dekonjunktúra hatása alatt nem folytak már be az előirányzott
mértékben. Az állami bevételek csökkenése részben az adóhátralékok növe-
kedése formájában következik be, részben pedig a forgalmi adónál, dohány-
jövedéknél, stb. a vásárlóképesség általános gyengülése folytán beállott for-
galomcsökkenés útján, mindenképpen azonban előreláthatóan alatta maradnak
a folyó költségvetési évben nemcsak az előirányzatnak, hanem a kiadások
összegének is. Nehogy ezt a hiányt is kölcsönművelettel kelljen fedezni,
mindenáron helyre kell állítani az állami költségvetés egyensúlyát, még pedig
a lehetőség határáig a kiadások csökkentése, és csak az ily módon nem fedez·:
hető rész erejéig a bevételek fokozása útján. Annál is fontosabb és sürgősebb
feladat ez, mert a költségvetés egyensúlya elengedhetetlen előfeltétele az
ország hitelének és a pénz stabilitásának.

Végül kritikus momentum volt a környező államokban előfordult
nagyszabású fizetésképtelenségek, valamint a németországi események
folytán kirobbant bizalmi válság is. A rövidlejáratú külföldi hiteleknek soro-
zatos felmondása — amely Németországban hatalmas pénzintézeteket kény-
szerített arra, hogy fizetéseiket beszüntessék — ha nálunk is bekövetkezik,
nemcsak azokat a pénzintézeteket ingatta volna alapjukban, amelyeknek
ilyen rövidlejáratú külföldi tartozásai vannak, de ha az ország hitelét áldo-
zatul dobni nem akartuk, a Nemzeti Bank érckészletét és így a pengő árfo-
lyamát is nagy mértékben megtámadta volna. Ezért az egyik legsürgősebb
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feladatnak és így egyúttal az elérhető egyik legnagyobb eredménynek is
ezeknek a hitelfelmondásoknak elhárítása tekinthető.

A bankzárlat bekövetkezett feloldása annál inkább sürgős és szükséges
intézkedés volt, mert a hosszas pénzkorlátozások folytán a termelés egyre
nagyobb mértékben kezdett akadozni, sőt üzembeszüntetésekre is sor került,
és a forgalom a tisztázatlan helyzetben teljesen összezsugorodott. A bizony-
talanság rossz tanácsadó és melegágya a különféle rémhíreknek, amelyek
nagy része a bankforgalom felvételével tápanyag nélkül marad. Ebből a szem-
pontból félő, hogy a kétféle pengőnek az aranypengő bevezetésével történt
hivatalos leszegezése a laikus publikumban nem fog-e inkább nyugtalanságot
kelteni és későbbi jegyzéseivel ébrentartani. Egyébként jelentős következ-
ménye lehet ennek az új számolási egységnek, hogy a tezaurált bankjegy-
tömegeket a pénzintézetekbe és így a gazdasági élet vérkeringésébe vissza
fogja vezetni. Meg fogja gyorsítani a pénz forgását, mert mindenki sietni
fog bankjegyeit — hogy a valutakockázattól mentesüljön — valamely
pénzintézetnél lefizetni. Elénk figyelmet igényel ez a jelenség, mert a pénz
forgási sebességének fokozása az áralakulásra gyakorolt hatását tekintve,
tulajdonképpen a bankjegyforgalom szaporítása nélkül előidézett inflációs
jelenséggé válhatik. A Nemzeti Banknak nagy óvatossággal kell eljárnia
az árfolyam jegyzése terén, mert könnyen előállhat a veszélye — jelentős
diszázsiót feltételezve — annak, hogy ez az elszámolása a bankokkal szemben
végrehajtott egyoldalú valorizálássá válik. Gyakorlati tapasztalat ugyanis,
hogy a pénzérték csökkenését — ez esetben az aranypengő árfolyamemelke-
dését — az árak nem szokták elég gyors ütemben követni, úgy hogy könnyen
elképzelhető, hogy a bankok aranypengőben tartozó adósainak vagyoni
ereje gyengülni fog és illetve a hitelek reális fedezete értékéből veszít. A
bankok tehát már csak a belső tőkeképződés elősegítése érdekében is egy-
részről valorizálni kényszerülnek betétjeiket, másrészről esetleg nem fogják
adósaik tartozását teljes egészében behajthatni, ami hibájukon kívül őket
sújtó — esetleg egészen komoly mértékű — veszteségekhez vezethet. Ez
a szempont annál inkább érdemel komoly figyelmet, mert gazdasági életünk
ma igazán nem kockáztathatja azt a rendkívüli értéket, amelyet jóhírű és
intakt bankjaink kül- és belföldi vonatkozásban egyaránt képviselnek.
A garanciaszindikátus tulajdonképpen arra szolgál, hogy alapítóinak befize-
tésük összegére korlátozott szavatosságával, forgatmánya útján a Nemzeti
Banknál leszámítolhatóvá tegye azokat az ipari és pénzintézeti váltókat,
amelyek egyébként nem volnának bankképesek, vagyis hogy a Nemzeti
Bank váltóleszámítolási üzletágában a kockázatot csökkentse és illetve
magára vegye. Nyilvánvaló, hogy ennek a szerepnek csak az esetben fog a
szindikátus megfelelhetni, ha giróját a váltónak szigorú bírálata mellett
körérdekű hivatása szem elől tévesztése nélkül fogja rendelkezésre bocsátani,
mert ellenkező esetben anyagi ereje felőrlődik anélkül, hogy a közgazdaság-
nak hasznos szolgálatokat tehetett volna.

Az egyelőre még fenntartott devizakorlátozások szükségességét nehéz
volna tagadni, ha a pengő stabilitásának mindenáron való megőrzését helyes-
nek ítéljük. Viszont az is kétségtelen, hogy amint a pengőkifizetések korlá-
tozása megakasztotta a belföldi forgalmat, éppúgy bénítólag hat a devizák
korlátozása az ország külkereskedelmi forgalmára, mégpedig nemcsak az
import lebonyolítására, hanem ami a legfontosabb, az exportéra is. Éppen
ezért az ország hitele és a kivitel lehetővététele szempontjából igen kívánatos
volna egyrészt a korlátozások fennállása alatt is a legális importhoz szük-
séges külföldi fizetési eszközöknek a lehetőséghez képest bőségesen való
rendelkezésre bocsátása, másrészt ezeknek a korlátozásoknak a lehető leg-
rövidebb idő alatt történő lebontása. Ha kétségtelen is, hogy ez utóbbira ma
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még korai volna gondolni, mégis oly országos érdek fűződik a szabadforgalom
helyreállításához külföldi viszonylatban, hogy ezt a követelményt nem lehet
elég sűrűn hangoztatni.

Mindezek után megállapíthatjuk, hogy az ötmillió fontos kölcsön lekö-
tésével és a bankforgalom részbeni felszabadításával a magyar pénzügyi
válság első etappeja szerencsésen lezárult, de még hosszú, szívós, minden-
kitől bizonyos fokú áldozatot igénylő, igazán nemzetmentő munka áll előt-
tünk. A kibontakozásnak ezt a második részét egy geniális ötlettel megoldani
nem lehet. Hosszú, tervszerű és következetes munka, sokszor népszerűtlen,
de melléktekinteteket nem ismerő intézkedések és a komoly szakértelem
érvényesülése hozhatja csak meg a kívánt eredményt. Komoly, a kicsinyes-
ségig menő takarékosság az állami és magánéletből egyaránt az első lépés
a rekonstrukció terén. A lakosság életstandardje országos átlagban nem
magas, de azért a népesség jórészénél megoldható annak leszállítása a foko-
zott takarékosság által fizetési mérlegünk javára. Kereskedelmi mérlegünk
egyenlegét bizonyos fokig javíthatnék, ha az itthon is gyártott cikkek fogyasz-
tását megfelelő propagandával emelni tudnók az import rovására  ̂ Ez a két-
féle propaganda nem állami feladat, a társadalom különféle szervezeteire
háramlik az a kötelesség, hogy a sajtó támogatásával és minden propaganda-
eszköz felhasználásával ezen a ponton eredményt érhessünk el. Nem a
tulipánmozgalom felújítására, nem hangzatos jelszavakra és nem nagybizott-
ságokra van szükség, hanem szívós agitációra, amely célját tekintve minden
társadalmi és gazdasági szervezetünknek egyaránt irányvonalában fekszik.

Az állami takarékosság megvalósítása már kormányzati feladat. Súlyos
és népszerűtlen kötelesség, amelyet nemcsak az állami gazdálkodás szöve-
vényes rendszere tesz nehézzé, hanem bizonyos előítéleted a bürokráciába
évtizedek óta beidegződött felfogások uralma is akadályoz. A jelenlegi állam-
igazgatás költségeinek a kicsinyességig menő redukciója és az önkormány-
zatok kiadásainak és indokolatlanul magas standardjének hatalmi szóval
való erélyes leszállítása még sem maradhat el, hogy azután az adminisztráció
racionalizálása is elkövetkezzék, mert lehetetlen, hogy akárcsak a modern
irodatechnika bevezetése is nagy megtakarításokkal ne járna. Az állam és
önkormányzatok standardjét átmenetileg még ott is le kell szállítani, ahol
a megtakarítás nem maradhatna is állandó, mert egyelőre nem elég a feles-
leges vagy fényűző kiadások mellőzése, hanem a nélkülözhető kiadásokat
is átmenetileg meg kell takarítani.

Az eddig tárgyalt intézkedések azonban, bármily szükségesek, nem
alkalmasak még arra, hogy a krízis alapokát a fizetési mérlegnek az ország
túlnépesedéséből, illetve a nemzeti jövedelem elégtelenségéből folyó
passzivitását eltüntesse. Az állami takarékosságnak hatása ebben az irányban
csak akkor lehetne, ha az adók csökkenését vonhatná maga után, viszont
az egyéni standard állandó jellegű leszállítása nem lehet gazdaságpolitikai
célkitűzés, legfeljebb átmeneti kényszerrendszabály. Az egészséges gazdaság-
politikának éppen ellenkezőleg, a nemzeti jövedelemmel együtt, csak ennek
az általános életstandardnek minél magasabbra emelése lehet célja. Ezzel
egyúttal adva is van a teendő: emelni kell a termelést azokban a termelési
ágakban és azokban a cikkekben, amelyek a kivitelre alkalmasak és elő kell
segíteni az így előállított termékek kivitelét. Ha a termelési ágakat ebből a
szempontból tekintjük, úgy a gyorsabb eredményt az ipari kivitel emelése
útján érhetjük el, mert az iparvállalatok, — főleg a balkáni piacok irányában
— ha erre reászoríttatnak, versenyképesek lehetnek, csupán a hitelezés
kockázatának észszerű limitálására kell megfelelő megoldást találni. Az
ipari kivitel emelése azonnali segítséget jelent, de a piacokon dúló éles verseny
folytán, amelyet iparilag fejlettebb államok támasztanak exportunknak, ezen



IFJ. SIMONTSITS ELEMÉR

94

úton csak aránylag kisebb keretek között tudjuk fizetési mérlegünket meg-
javítani, bár a fizetési mérleg deficitjének nagymérvű csökkentése ezúton is
lehetséges. Viszont nem ilyen azonnali, de méreteiben sokkal hatalmasabb
segítséget ígér a mezőgazdaság reorganizációja.

Különösen hangzik a mai nyomott terményárak mellett, amelyek az
önköltséget sem érik el, mezőgazdasági többtermelésről beszélni, mégis ez
látszik a kivezető útnak, mert az összes termelési ágak közül a mezőgazdaság
az, amely az éghajlat és a talajminőség által megszabott korlátok között a
szükséglet irányában a legnagyobb alkalmazkodási képességgel rendelkezik.
Ha azt az aranybányát, amely a rendkívüli termőképességű magyar talajban
és nagyjából megfelelő éghajlatban rendelkezésünkre áll, komoly intenzi-
tással kezdjük kiaknázni, úgy olyan óriási feleslegeket termelhetünk, amelyek
kivitele még akkor is lényegesen aktívvá teheti fizetési mérlegünket, ha a
termelt cikkek világpiaci ára alacsony. A búza világpiaci ára aligha fog vál-
tozni, ha 10 millió métermázsa magyar búza felesleggel nő is a világkészlet
és ennek kivitele, még a mainál olcsóbb árakat feltételezve is milyen óriási
devizabevételt jelentene. De ezenfelül rendelkezésünkre állanak más cikkek
is. Szükséges tehát a mezőgazdasági termelésnek a legintenzívebb művelési
módra való átállítása és az ehhez szükséges beruhuzások elvégzése után a
külföldön piaccal bíró egyéb termékek termelésének bevezetése vagy foko-
zása és azok külföldi piacokon való elhelyezése. Bár a belterjes földművelés-
hez általában nagyobb érzékkel bírnak a tanult gazdák, ez az akció nemcsak
reájuk támaszkodhatnék, mert amint egy, pár év előtti kísérlet igazolta,
a magtermelés kellő oktató munka és ellenőrzés mellett a kisgazdák körében
is szép eredményeket ért el és hamar volt népszerűsíthető. Kár, hogy a
szóbanforgó akció, bár eredményei az előirányzatot meghaladták, abba-
maradt, mert legalább egyirányban kiindulási pontul szolgálhatna.

A belterjes gazdálkodás készpénzszükséglete jóformán csak a munka-
bértöbblettel haladja meg a normális forgótőke összegét, mert a műtrágya
egyéves hitelre szerezhető be és éppúgy hitelre eszközölhető az esetleg szük-
séges gépbeszerzés is, ezek pedig a nagyobb bevételből megtérülnek. Viszont
az elért nemzetgazdasági cél mellett a magasabb hozamnál a termelés meg-
találhatná fokozott munkájának ellenértékét. A különféle belterjes művelési
ágakra külföldön elég példa áll rendelkezésre, csak a nálunk is bevezethető
és megfelelő piaccal bíró termelési ágak szakszerű kiválasztására és átülteté-
sére van szükség. És általában a legszigorúbb szakszerűség érvényesülésére
egész földművelésügyi adminisztrációnkban. Közmondásszerű, hogy a gaz-
dálkodáshoz Magyarországon mindenki ért és nagy mulasztások terhelnek
bennünket abban a tekintetben, hogy a népoktatás nem tartott lépést a mező-
gazdaság fejlődésével. Sok átöröklött szokással, majdnem a babonaságig
menő előítélettel kell a nép között ennek az akciónak leszámolni, amíg a
nyugati piacok által igényelt minőségű termékek exportja elérhető lesz. És
sok kereskedelmi érzékkel kell az állami bürokráciától független, szakszerűen
és üzletszerűen vezetett szervnek a kivitelt és a termelést irányítani, hogy
eredményt lehessen elérni, mert az állam földművelési adminisztrációja az
ehhez szükséges üzleti érzékkel nem rendelkezhetik és nem lehet elég moz-
gékony.

Néhány száz év előtt ott fagyoskodott Északamerika indiánja a der-
mesztő téli hidegben — mondotta egy ízben ismert közgazdászunk, ifj.
Leopold Lajos — és nem ragadott csákányt, hogy a lábai alatt néhány mé-
terrel elhúzódó magas kalóriájú antracitbányát, hacsak saját szükségletére is,
feltárja. Sokban hasonlít ennek az indiánnak a mozdulatlanságához a magyar
közgazdaság mai helyzete.


