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A
 MAGYAR IRODALOM a gazdasági válságban visszasüllyedt abba
az állapotba, amelyben a nyelvújítás korának apostolai találták.
Alig jelenik meg új könyv és azok is, amelyek a nehézségek

ellenére kikerülnek a nyomdából, igen nehezen találják meg az utat
az olvasóhoz.

Ilyen körülmények között különös érdeklődésre tarthat számot az
a körülmény, hogy az eredeti megnyilatkozásairól, közgazdasági sze-
repéről ismert Károlyi Imre grófnak a „Kapitalista világrend válságáé-
ról szóló kis könyve, rövid két hét alatt második kiadást ért és sok-
ezer példányban forog. Olyanok is veszik és olvassák, akiknek érdek-
lődését eddig hasonló könyvek nem nyerték meg: előkelő hölgyek
táskáikba gyűrik be, kávéházi és iskolaiszüneti vitatkozások tárgyává vált.

Ha ennek az okát vizsgáljuk úgy látjuk, hogy nem gördülékeny,
könnyen olvasható előadási módjára vagy a könyv tartalmára vezet-
hetjük vissza ezt a jelenséget. A megjelenés ténye az, amely minden
kit megragad.

Nekünk, akik a világválság problémáit évek óta ismerjük és át-
gondoltuk, a könyv kevés újat mond. Közismert tényeknek össze-
foglalása; olyan adatok közlése, amelyek jellemzők, de amelyek
mindegyikére vonatkozólag az ellenőrzést nem végezhetjük el. A könyv
sikerének titka abban rejlik, hogy végre valaki — és hozzá előkelő
társadalmi állású, befolyásos ember — hangot ad azoknak az ösztönös
sejtéseknek, amelyeket tudatunk kizárni törekedett. Az átlagember eddig
csak érezte, hogy életviszonyai napról-napra súlyosbodnak, hogy állan-
dóknak hitt keretek bomlanak és a legtöbbünket bizonyos szorongó
félelemérzés fogott el. Ennél azonban tovább nem mentünk. A jelen-
ségekből következtetéseket nem vontunk le, az átlag újságolvasó most
először kényszerül arra, hogy a rémnek szemébe nézzen, gondolkoz-
zék és meddő bírálat helyett állást foglaljon. Eddig nálunk a válság-
ról hangosan beszélni sem lehetett; ha valaki ösztönös sejtéseiről,
szorongásairól baráti körben számolt be, kinevették vagy felforgató-
nak bélyegezték; ha a társadalom előtt tette ezt, esetleg súlyos
következményeket vont magára. A válság tudata gátlásként hatott:
Károlyi könyve a gátlás alóli felszabadítást jelenti, a lidércnyomás
eltávolítását. Most már bátran beszélhet mindenki ezekről a kérdé-
sekről és mindenki kiformálhatja meggyőződését. Minthogy pedig
minden lelki betegség gyógyulásának első feltétele a diagnózis, második
a felszabadítás, Károlyi minden esetre jót tett akkor, amikor a tény-
állást megállapító műve útján ezt a lelki felszabadulást is előmozdította.
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Nálunk az utóbbi időben az jött divatba, hogy a könyvismerte-
tések a könyv tartalmi elbeszélését foglalják főleg magukban éppen
úgy, mint ahogy ezt a középiskolások teszik. Ez a jelenség nem arra
vezethető vissza, hogy a könyvismertetők nem lennének képesek a
könyv elemzésére, bírálatára, tételeinek összefoglalására vagy meg-
cáfolására, hanem abban találja magyarázatát, hogy a kissé kényesebb
tartalmú könyveket illetőleg ez a legkényelmesebb megoldás; az
ismertetőnek nem kell állást foglalnia, nem kell magára haragítania
a szerző barátait és ellenfeleit.

Károlyi könyvének kényes volta ellenére ettől a módszertől elté-
rek. Feltételezem ugyanis, hogy olvasóim ismerik Károlyi könyvét
és így felesleges lenne untatnom őket a tartalom ismertetésével. Csupán
általánosságban foglalkozom a könyvvel és csak annyiban, hogy egyes
jó és egyes rossz oldalaira rámutassak.

Első sorban feltűnik az olvasónak az, hogy a kis könyv meg-
lehetősen aránytalan. A szerző érdekes mondanivalóit nem ökono-
mikusán és nem szoros logikai sorrendben adja elő. Háromoldalas
bevezetés után 20 oldalas fejezet jön, amelynek „Általános diagnózis“
a címe. Ezután jön az egyes államok helyzetének diagnózisával fog-
lalkozó 14 oldal, majd Magyarország kap külön 12 oldalt, Szovjet-
oroszország ellenben 18-at. A könyvet 9 oldalas prognózis zárja be.
Megállapítható tehát, hogy a könyv kilenctizedé leírás és bírálat
akar lenni, csupán egytázede a jövőbe vetett pillantás, a követendő út
leírása.

Ez már magábanvéve is bizonyos fokig kihívja a bírálatot. Még
erősebben érinti a figyelmes olvasót az, hogy a könyv dereka tulaj-
donképpen ugyanannak a tételnek az ismétlése; különösen az „Általá-
nos diagnózis“ és az egyes államok helyzetének diagnózisa jóformán
ugyanazt tartalmazza.

Mit állapít meg Károlyi általános diagnózisában? Kiemeli, hogy
a bajok jórészben abban az anarchisztikus aránytalanságban gyökerez-
nek, ami a termelés hatalmas fejlődése és a fogyasztásnak sokkal las-
súbb tempója, esetleg visszafejlődése között fennáll. Rámutat Pain-
levé nyomán arra, hogy a termékek nem találnak fogyasztásra. Vázolja
a világháború és a békekötések káros hatásait, közben azonban fel-
állítja — az elmondottakkal nem teljesen szoros kapcsolatban — azt
a tételt, hogy a kapitalista termelési rend alapja a haszonra való ter-
melés és mihelyt haszonra nincs remény, elakad a termelési folyamat
is. Részletesen foglalkozik Németország helyzetével, felhíván a figyel-
met arra, hogy a német szavazók többsége már szembehelyezkedett
a kapitalista világrenddel. Annak a véleményének ad kifejezést, hogy
a Németországnak adott könnyítések nem elegendők és célt tévesz-
tettek; Franciaországnak becsületesen kellett volna kibékülnie a
németekkel, mert a megerősödött polgári Németország kisebb vesze-
delmet jelent számára, mint a bolsevizált. Pillantást vet a tengeren-
túlra; megállapítja, hogy ott is baj van, kiemeli az aranykészlet egész-
ségtelen eloszlását és rámutat az orosz árukínálat veszélyére; meg-
állapítja, hogy az egész közgazdasági élet visszafejlődőben van. Köz-
ben azonban (24-ik oldal) azt a tanácsot adja az egyes nemzeteknek,
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hogy tehetetlen kormányaikat kergessék el és helyükbe ültessenek
olyanokat, akik cselekvésre hajlandók és képesek.

Amint látjuk, ez a fejezet is foglalkozik igen behatóan egyes nem-
zetek helyzetével. Nem tagolódik és nem különül el tehát a következő
fejezettől, amely főleg az Economist nyomán az angol válság leírásával
kezdődik anélkül azonban, hogy a nagy dilemmát: a szociálpolitikát
és a magas életszínvonal kiegyenlíthetetlen ellentétét kellően kiemelné.
Foglalkozik ezután a fejezet ismét Németországgal, hogy azután át-
térjen a francia viszonyok vázolására. Megállapítja, hogy a nagy
tőkefelhalmozás, egészséges földbirtokmegoszlás, nagy idegenforga-
lom relatíve legjobb helyzetbe ezt az országot hozták, ami lehetővé
tette a militarizálást és a külpolitikai vezetés megtartását. Nem kerüli
el azonban figyelmét az, hogy már ez az ország is csúszik a lejtőn
és így hibázott akkor, amikor a németekkel és velünk szemben túl-
feszítette a húrt.

Több kisebb állam szemléje után az olaszokkal foglalkozik, a
fasiszta-rendszert és Mussolinit igen dicséri, hibáztatja azt, hogy a
rendszer személyhezkötött; azonban nem emeli ki azt, hogy nem
a személyhezkötésben, hanem az igazgatási kiadások felfokozásában
rejlik a veszedelem. Elég vigasztalannak látja a kisantant államok
viszonyait; ismét rámutat az ázsiai zavarokra és szétbomlásra, de
nagyon kedvezőtlenül ítéli meg az Egyesült Államok jövőjét is; sze-
rinte a virágzást hullámon túl vannak és csak a forgalom helyreállí-
tása segítene rajtok, amihez első lépésnek kellene lennie a háborús
adósságok tőlük kiinduló törlésének.

Amint látjuk tehát, ez a két fejezet lényegüeg ugyanazt adja:
egyes mozzanatok ismétlődnek. A helyzetkép mindenütt a lehető
legsötétebb. Nem tartozom az optimisták közé és ezért elég szemre-
hányásban is van részem. Nem tudom azonban osztani Károlyinak
azt a pesszimizmusát, amely megállapításaiból kicsendül. Első
sorban nem értek egyet vele az Egyesült Államokat illetőleg. Amerika
abban az óriási előnyben van Európával szemben, hogy bezárhatja
kapuit és a legtökéletesebb autarkiává alakulhat át. Óriási nemzeti
vagyona, természeti kincsei és viszonylagosan ritka népessége a jólét
magas fokán maradhat akkor is, ha minden összeköttetést megszakít
a külfölddel. Ez nagy átalakulásokat tenne szükségessé, ennél kemé-
nyebb diókat is feltört azonban már az amerikai szervezőképesség.
Mindazok, akik az utóbbi években bejárták Amerikát, abban a meg-
győződésben vagyunk, hogy az Unió nagyméretű, de átmeneti jellegű
zavarban van, ami még méreteiben sem haladja meg a 90-es évek
elején két évig tartó válságot.

Meg kell továbbá látnunk azt, hogy bármilyen átalakuláson ment
át a német állam és bármilyen nehézségekkel küzd a német nemzet,
az utolsó évtizedben nem gyengült, hanem erősödött. Nemcsak kül-
politikai helyzete javult, hanem belső értékei is gyarapodtak; az a
nagy előnye minden esetre megvan a németségnek, hogy míg nagy
ellenségei: a franciák mereven ragaszkodnak a közjogi kategóriák-
hoz, a németek már a jövő társadalmi és politikai kategóriáiban gon-
dolkoznak.
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Nem tudom ellenben még annyira sem rózsásnak látni Francia-
ország helyzetét, mint ahogy Károlyi teszi. Pillanatnyilag erősebb;
ez az erő azonban abban a pillanatban csökken, amint az államok az
aranyvalutától eltérnek és logikailag elképzelhető a francia arany tel-
jes körülzárolása. A francia nemzet, úgy látszik, ez utolsó hősies
fellángolását, áldozatait, csupán mesterséges eszközökkel, szinte
testrészpótlásokkal ellensúlyozza. A protézis azonban sohasem ér
annyit, mint a kar; a miszticizmusba való menekvés — aminek ott
jelét látjuk — sohasem ér fel a tudatos cselekvéssel.

összegezve tehát a két fejezetről benyomásunkat, azt mondhat-
juk, hogy lényegében ismert dolgok, a kép azonban sötéten aláfestett;
majdnem azt a hitet kelti, hogy a tónusok sötétsége a hatás fokozására
kellett.

Nagyjából és egészében mindenki egyetért azzal, amit Károlyi
Magyarországra vonatkozólag mond. Nem ért azonban egyet azzal,
ahogyan mondja.

E sorok írója is azok közé tartozik, akik az elmúlt tíz év hibáit
és mulasztásait évek óta nyilvánosság előtt is bírálják. Ezt megtehette
még ebben a Szemlében is, amelynek szerkesztő-bizottsági elnöke az,
aki ezen a tíz éven át a bírált kormány feje volt. Ez mindennél job-
ban bizonyítja azt, hogy ez az évtized mégsem lehetett olyan bor-
zasztó és az a kormányzati rendszer, amely bírálóit nem Kufsteinba
küldte, hanem saját szemléjébe befogadta, mégsem lehetett olyan
zsarnok és olyan egyoldalú.

Teljesen egyetértek Károlyival abban, hogy hiba volt az adó-
fizetők túlzott megterheléséből előállott pénztári feleslegeknek és a
külföldi kölcsönöknek túlnyomóan improduktív célokra elköltése.
Ebből» nézetem szerint, egyébre nem lett volna szabad költeni, mint
a gazdasági termelést előmozdító célokra, beruházásokra és amikor
ezek révén a nemzeti jövedelem szaporodik, a többlet-jövedelem egy
része lett volna kulturális és szociálpolitikai feladatok megoldására
fordítható.

Ha el is ismerjük ezt, mégsem tarthatjuk helyesnek mindenféle
lényegtelen tételeknek a lényegesekkel összezavarását. Ez némileg a
komolyság rovására megy, mert a felesleges és mellőzhető, Károlyi
által kiemelt tételek nagyrésze olyan, hogy költségvetési egyensúlyunk
megbomlására alig lehetett befolyással.

Teljesen igaza van Károlyinak abban, hogy mezőgazdasági politi-
kánk elhibázott. Tíz éven át mindenki hangoztatta, hogy át kell
szerveznünk és a szemtermelés elsőbbségét meg kell szüntetnünk.
Nem a felismerés hiányán fordult meg tehát a dolog, hanem a végre-
hajtáson, aminek azután több oka volt. Első a pénzhiány: a termelés
átszervezése rengeteg tőkét vett volna igénybe, amelyek az átmeneti
évek alatt nem gyümölcsöznek, sőt pótolniok kell a megbolygatott
termelési rend hozadékhiányát is; a bürokrácia nem alkalmas nagy-
vonalú új gondolatok megvalósítására; a kormány és közigazgatás
végül bizonyos fokig függ az extenzív nagybirtoktól, amelynek tulaj-
donosai és haszonélvezői minden változtatást elleneznek, mert nagy-
birtokuk így is ad elég jövedelmet, az átszervezésre pedig tőkéjük
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nincs. Károlyinak tehát saját rangtársai között kell elsősorban keresnie
az elmaradt mezőgazdasági átszervezés okát és ezért bizony őket kel-
lene felelőssé tennie.

Mindnyájan tudjuk, hogy a földreform nem volt tökéletes. Sokan
megmondottuk előre, hogy az új tulajdonos nem bírhatja meg a teljes
kártalanítás terhét. Azok azonban, akik tíz évvel ezelőtt is ezt mon-
dottuk, még Károlyi Imre gróf szemében is forradalmároknak lát-
szottunk. Az is bizonyos, hogy a földreform-annuitásokat erősen csök-
kenteni kell majd, esetleg egészen eltörölni; magyar szokás szerint
valószínűleg akkor fordulunk ehhez az eszközhöz, amikor már tízezer
számra dőlnek fel azok a kisemberek, akiken ma még segíteni lehetne
ezzel. A földreform hibái azonban nem feledtethetik velünk azt, hogy
mégis csak ez volt az első komoly lépés a negyvennyolcas jobbágy-
felszabadítás óta, hetvenesztendő mulasztásai után!

Károlyi az agrárolló összecsukását ajánlja; ebben legtöbbet
tehetnének azok a bankok, amelyeket annyira véd, melyeknek maga
is egyik vezetőembere és amelyek kezében van a magyar ipar. Nem
vagyok bank- és kartelellenes; éppen a Károlyi adataiból állapítom
meg azonban azt, hogy túlságosan sok a hitel terén is a közvetítés és
közvetítői jutalék. Kevesebb pénzintézet és a túlnagy fizetések csök-
kentése igen sokat tehetne ezen a téren.

A magyar helyzetre vonatkozó javaslatok közül sok megszívle-
lendő és helyes; alig hiszem azonban, hogy a vasúti első osztály
eltörlésének vagy a főispáni állások összevonásának komoly pénzügyi
eredménye lenne., Ez inkább a lelkeket nyugtathatja meg, helyesebben
elaltathatja őket, ha ugyan arra is képes.

Károlyi az állam pénzügyeinek rendezésére, valamint a föld-
igénylők kielégítésére becsértéken alól átvenné a holtkézi javakat az
állam részére és erre alacsonykamatozású állami kötvényeket bocsá-
tana ki. Bármily kevéssé legyünk is a nagybirtokrendszer túltengésé-
nek a hívei, mégis azt kell mondanunk, hogy a földtulajdonnál a nem-
zeti érdek a döntő; ha a nagybirtok többet és jobbat termel és több
embernek ad kenyeret ugyanazon a területen, csak végszükség eseté-
ben nyúljunk hozzá. Viszont nem értjük, miért foglalkozik Károlyi
gróf éppen a holtkézi birtokkal e szempontból, mikor bizonyos körül-
mények közt a nemzeti szempontból rosszul kezelt holtkézi és szabad
nagybirtokok egyaránt károsak lehetnek; a szabadforgalmú nagy-
birtok tulajdonosa annál kevésbbé bírhat igénnyel kedvezőbb elbírá-
lásra, mert a holtkézi birtokok nagyrésze úgyis olyan, amely közcélt
szolgál, legfeljebb felhasználása esik kifogás alá.

A gazdasági válsággal igazán alig van összefüggésben a választói
törvénynek Károlyi által ajánlott módosítása és a koncentrációs kor-
mány ajánlása (51. 1.). El tudom képzelni azt is, hogy a válságból
hivatalnokkormány vagy diktatúra vezet ki. Nem az a fontos, hogy
ki kormányoz, hanem az, hogyan és melyek a célkitűzései. Ez ismét
éppen úgy oda nem való elemeknek a komoly fejtegetésekbe bevonása,
mint a már idézett kormány elkergetésre való felhívása. Sokan va-
gyunk, akiknek nem tetszik a mai választójog, de választójoggal gaz-
dasági válságot mégsem orvosolnánk.
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Rendkívül érdekfeszítők a nagyközönség számára azok a fejtege-
tések, amelyeket Károlyi az orosz viszonyok ismertetéséhez fűz.
Igaza van abban, hogy Szovjetoroszország adottság és az összeomlás-
hoz fűződő reménységek mindinkább jámbor óhajokká válnak. Nem
tagadhatjuk, hogy az emberek milliói a haszonszerzés mozzanata
nélkül is élnek, dolgoznak, új ideálokat teremtenek maguknak és terv-
szerű gazdálkodásuk a sok baklövés, tévedés ellenére előnyösen külön-
bözhetik a kapitalisták termelési anarchiájától. Az is bizonyos, hogy
az ellenforradalmi kísérletek összeomlásában döntő tényező volt az,
hogy a kezdeti siker után mindenütt a régi rendet akarták változat-
lanul helyreállítani. Ezzel azonban épp olyan kevéssé magyaráztuk
meg az orosz problémát, mint ha hibáit egyenként jellemezzük. A Ká-
rolyi által ajánlott alternatívának egyik ága sem jelent járható utat:
sem a nemzetközi hadsereggel legyőzés, sem a határzár nem lehet-
séges és így valami másra kell várnunk.

Ezzel a mással Károlyi prognózisa adós marad.
A kapitalista világrendet szerinte csak úgy lehet megmenteni,

ha az összes háborús tartozásokat, sarcokat, jóvátételeket törlik, a
békeszerződéseket revideálják és azokat a legyőzőitek javára enyhítik.
Ezután lehetne szó egy európai államszövetségről, amely egyelőre
francia vezetés alatt nemzetközi hadsereget tartana fenn és amely
Oroszországot demokratikus átalakulásra kényszerítené vagy fegyver-
rel győzné le. Az Európai Egyesült Államok azután érintkezésbe
lépnének a Nemzetek Szövetségével, megállapítanák a tervszerű ter-
melési rendet, ami az aranykészlet egészséges és arányos megoszlását
jelentené. Ha ezt a megoldást nem fogadjuk el, akkor fokozatos át-
meneti programm elfogadásával át kell mennünk a szocializálásra,
ami talán megfelelő biztosítékok és átalakító eszközök alkalmazásával
nem is lomé elviselhetetlen a polgári osztályok tagjaira sem.

Ez a terv igen szép, de utópia. Nincs remény arra, hogy a béke-
szerződések rövidesen megváltozzanak, a háborús terhek töröltesse-
nek. Nemcsak a francia kormány bukását, de a francia nemzet erkölcsi
és anyagi összeroppanását jelentené ez, amire önként nem vállal-
kozhat, csupán a sors kerekének súlya alatt. Európai államszövetség,
sőt nemzetközi hadsereg francia vezetés alatt most nem jelentene
egyebet, mint a francia hegemónia még erőszakosabb biztosítását és
a világháborúban legyőzött államok még nagyobb szolgaságát. Még
kevésbbé valószínű az, — bármilyen fantáziánk legyen is a jövő lehe-
tőségeinek megítélésében — hogy a kapitalista államok munkás-
tömegei ne akadályoznák meg az Oroszország elleni fellépést.

Viszont nem olyan biztos az, hogy a válságban levő kapitalizmus
átalakítására ez az egyetlen mód és e nélkül el kell fogadnunk a
szocializmust. Mint teljesen vagyontalan Szellemi munkás egész
jól el tudom képzelni helyemet szocialista társadalomban is és ez a hely
talán jobb, kellemesebb lenne, mint a mostani. Azt is tudom, hogy
az európai szellemi és anyagi élet átalakító tényezői a kommunizmus
kegyetlenségét és durvaságát esetleg letompíthatják. Oroszországban
a cárizmus is kegyetlen volt, míg Angliában a királyság a művelt em-
berhez leginkább méltó életformákat tette lehetővé. Az orosz viszo-
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nyok magyarázata talán inkább lehet Oroszországban, mint a kommu-
nizmusban. Ennek ellenére sem hiszem azt, hogy az egyéni tetterőt,
kezdeményezőképességet jelentő kapitalizmus eljátszotta volna játékait.
Kinövései vannak, visszásságai vannak, átmeneti zavarai vannak,
amelyek talán évtizedekig tartanak és amelyek után más formában,
más tartalomban fog hatni. Egy irányban mérsékli és átalakítja a
kereszténység és a társadalmi szolidaritás, a másik irányban javítja
az a technikai haladás, amely már a múltban is okozott átmeneti
zavarokat — ha nem is ilyen mérvűeket —, azonban hosszú idősza-
kokra tekintve, mégis csak emelte az életszínvonalat, könnyítette a
munkát.

Semmiesetre sem indokolt tehát, hogy kétségbeesett cselekedettel
eldobjuk magunktól mindazt, amit az utolsó két-három évszázad
termelt és felszámolván a kapitalista bankot, néhány százalékos része-
sedést vállaljunk — esetleg egyéni vagy osztályérdekből — az új
kommunista szövetkezetben.

Egyéni nézetem az, hogy utópiák és meddő kísérletezések helyett
az emberiségnek mégis csak azokhoz az eszközökhöz kellene nyúlnia,
amelyek már a múltban i$ beváltak. Nem becsülöm túl a történelmi
analógiák értékét és magam is évek óta úgy hiszem, hogy új törté-
nelmi korszak kezdődött 1914-ben, amelynek első zavaros kezdetén
még nem vagyunk túl. Nem hiszem azonban, hogy csak forradalmi
kitörések és teljes átértékelések vezethetnek a célhoz.

Európa kibővült a többi világrésszel: a világrészek és nemzetek
új egyensúlyi helyzetét ismét csak a vér és a vas útja teremti meg,
vagy — különösen kedvező esetben — a belátás, a közös érdekeknek
a különleges érdekekkel és az egyes hatalmi csoportoknak egymással
egyensúlyba hozatala. Ennek a körvonalai már látszanak is. Messze
van, talán el sem érhető a különleges elemeknek háttérbeszorítása,
az általános megoldás és semmiesetre sem fogadhatunk el olyan lehe-
tőséget, amely a mai hibákat állandósítaná. A békeszerződések meg-
változtatásához és a jóvátételi terhek csökkentéséhez azonban — ami
Károlyi szerint legtöbbet jelent — igazán nem kell a kapitalizmussal
való szakítás, mert ez bármely társadalmi és gazdasági rendszerben
végbemehet. Ugyancsak nincs összefüggésben a kapitalizmussal a
legtöbb exotikus ország szorult helyzete.

Válságos helyzetben optimizmusra van szükség. Nem naiv
bizalomra, de annak az erőnek tudatára, amely most is megvan az
emberiségben, sőt még ebben a csonka országban is. Nagy átlagban
mégis több jó ember van, mint rossz; az előbb érintett tényezők
hatása alatt aránylag könnyen megvalósítható a termelés és fogyasztás
olyan helyreállítása, amely megfelel a XIX-ik század legjobb éveinek,
amelyeknek szenvedéseit és hibáit nem titkoljuk, de amelyekről meg
kell állapítanunk, hogy hosszú századok óta mégis azok közelítették
meg legjobban az általános jót. Nem hiszem, hogy a haszon mozza-
nata az emberek többségének vágyaiból belátható időn belül kiküszö-
bölhető lenne. Ennek megállapítására annál inkább jogosultnak
érzem magamat, mert sok barátomhoz hasonlóan sohasem töreked-
tem anyagi vagy eszmei haszonra. Aki a haszon hatóerejét most
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tagadja, könnyen azt a gyanút kelti, hogy az elvileg a haszon kiküszö-
bölésével járó gazdasági rendtől egyénileg nagyobb hasznot remél
vagy a mostani gazdasági rend: az számára többé nem jelent hasznot.
Egyelőre tehát nem a haszon kiküszöböléséről, hanem az egyéni és
közös érdekek kiegyenlítéséről lehet szó és a haszon mellett érvénye-
sítenünk kell a társadalom szellemi és anyagi színe-javánál adott
esetekben a haszonról való egyéni lemondás gondolatát.

A válságos helyzetből kimeneküléshez szükséges optimizmust
illetőleg Károlyi könyve —attól tartok— többet ártott, mint használt.
Akkor, amikor szemléjében semmi vigasztalót sem lát, a szovjet-
rendszerről adott ismertetésében pedig annak hatóerejét, eredmé-
nyeit kínos tárgyilagossággal ismerteti, a politikailag és gazdaságilag
nem iskolázott olvasók többségét abba a következtetésbe dönti, hogy
a kommunizmus az egyetlen megoldás. Nem szeretem a polgári társa-
dalom elnevezést használni, mert ezzel nézetem szerint saját kate-
góriánkat a marxista ideológiába állítjuk be: a mi nézetünk szerint
az állam és nemzet nem polgári, hanem egyetemes alakulatok. Elfo-
gadva azonban ezt a közkeletű elnevezést, azt kell mondanom, hogy
ez a könyv valószínűleg csökkenti az úgynevezett polgári társadalom
ellenállóképességét, erejét, pedig azt erősíteni akarja. Nem lenne
tehát felesleges feladat a magyar közönség előtt a válság kérdését
más oldalról is megvilágítani és a Károlyi által oly meggyőzően cso-
portosított, általam sem tagadott adatokból kimutatni azt, hogy nem
állunk még katasztrófa előtt és nincs még okunk a teljes kétségbeesésre.

WEIS ISTVAN


