
AZ UJ HÁBORÚ GAZDASÁGI GYÖKEREI 

(A föld gyarmati felosztásának három korszaka) 

Irta: NAGY GÁBOR 

A z a nagyszabásu technikai fejlődés, mely a 19. század kezdetén a 
szabadverseny ösztönzése alatt jelentkezett az emberi munka termelőere
jét óriási mértékben felfokozta. Ez a körülmény azután 
a tőkék hatalmas mérvű akkumulációját inditotta meg, fő
leg az ipari államokban. A z igy felhalmozott tőkék tulajdonosainak, 
akiknek befolyása az államok külpolitikai irányitásában egyre nőtt, ujabb 
és kiterjedtebb nyersanyagforrások után kellett nézniök, hogy üzemeik
ben a termelést megfelelő mértékben folytathassák. Ugyanakkor az sem 
volt közömbös számukra, hogy az erősödő verseny miatt mindjobban ter
jeszkedő üzemeiknek elegendő piac áll-e rendelkezésre. A z áruk mérték
telenül özönlöttek a piacra, mert az éles verseny miatt az árakat csak ugy 
lehetett leszoritani és versenyképessé tenni, hogy a tőkés termelők kiter
jesztett üzemeikben mind tökéletesebb gépeket állitottak be az általános 
üzemi költség jobb eloszlása céljából az egyes cikkek között. Ezt a mind
inkább növekvő áruözönt valahol el kellett helyezniök, hogy a befektetett 
tőkét és a változó munka után adódó értéktöbbletet megvalósithassák, 
majd pedig elfogyaszthassák vagy ismét a tőkéhez csatolhassák. A z ilymó-
don szerzett és felhalmozott tőkéket a meghóditott gyarmatokkal összekötő 
hajózási vállalatokba, e gyarmatok vagy barátságos viszonyban álló, fő
kép nem ipari államok vasutépitkezéseibe és azok nyersanyagforrásainak 
kitermelésére létesitett extraktiv vagy egyéb üzemekbe iparkodtak be
fektetni. Igy a transzszibériai vasut, a szuezi és Panama csatornák, a 
bagdadi vasut, stb., stb. külföldi tőkék befektetésével készült, nem szól
va az észak és délamerikai olajkutakról, gummiültetvényekről, stb., me
lyek angol tőkebefektetések segitségével létesültek. Ezek inditották az
után az egymással versenyző finánctőkéket arra, hogy politikai befolyá
sukkal kormányaikat gyarmatok sürgős megszerzésére késztessék. A föld 
ilymódon kialakult első gyarmati felosztásának időpontjául az 1870-től 
1914-ig terjedő korszakot tekinthetjük. Ebben a korszakban az európai 
gyarmati nagyhatalmak és az Egyesült Államok a következő szerzemé
nyeket könyvelhetik el idegen világrészek területeinek terhére: 

Más szóval: Nagybritannia a maga gyarmati birodalmát több, mint 
kilencmillió négyzetkilométernyi területtel és pedig Egyiptom és Szudán 
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1870-ben 1900-ban 
Afrika 11 % 91 % 
Polinézia 56 „ 99 „ 
Ázsia 51 „ 56.5 „ 
Ausztrália 100 „ 100 „ 
Amerika 27.5 „ 27.5 „ 



meghóditásával, Kelet-Afrika (Kenya, Uganda, Zanzibár), valamint Nyu
gat-Afrika (Nigéria, Aranypart, Sierra-Leona) végül egész Délafrika an-
nektálásával gyarapitotta nagy sietve, nehogy a többi gyarmatosító 
nagyhatalmak megelőzzék. További szerzeménye még Észak-Borneo, a 
maláji államok, Ciprus, India elülső részei, valamint Polinézia szigetei
nek számos csoportja. A francia birodalom ugyanez idő alatt még hat
hatósabban növelte területét, mert 790.000 négyzetkilométerről 9 millió 
négyzetkilométerre növekedett. Franciaország Afrika északnyugati és az 
Egyenlitő körüli részeinek, Madagaszkárnak és Indokinának megszállásával 
Anglia után a világ legnagyobb gyarmatbirodalmát alapitotta meg. 

E két hatalom azonban nem maradt terjeszkedésében egyedül. A 
gyors iparosodás következtében beálló értékesitő nehézségek és nyers
anyaghiány Németországot, az Egyesült Államokat, Japánt, Belgiumot 
és Olaszországot is arra szoritották, hogy minél gyorsabban, minél na
gyobb területet vegyenek birtokukba és pedig ott, ahol az előbbnevezett 
két nagyhatalom még nem vetette meg lábát. Rövid néhány év alatt Né
metország több, mint két egynegyedmillió négyzetkilométer nagyságu 
gyarmatbirodalmat épitett ki Afrikában (Kamerun, Togo, Német-Kelet-
Afrika és Német-Délnyugat-Afrika), Polinéziában (Német Uj-Guinea és a 
Déltengeri Szigetek), valamint Keletázsiában (Kiocsau): A kis Belgium 

megalapitotta Afrika szivében a 2.100.000 négyzetkilométer területü 
Kongót. Olaszország majdnem 2.200.000 négyzetkilométer területet vett 
birtokába Északkelet-Afrikában (Tripolis, Eritrea, Szomáliföld), vala-
mint a Földközi tengeren (Aegei szigetek.) A z Egyesült Államok meg
szerezték a spanyol gyarmatokat Amerikában és Ázsiában (Portorico, 
Filippi szigetek), elfoglalták Havait, Szamoa egyes részeit, egyéb poli
néziai szigetekkel és megszállották a Panama csatorna zónáját, mindezt 
körülbelül 225.000 négyzetkilométer terjedelemben. Hasonló terjedelmű 
hóditást jegyezhet fel Japán is, amely Korea elfoglalásával és Formosa 
Kinától való elszakitásával, valamint oroszországi hóditásaival (Sakha-
lin, Kvantung) növelte birodalmát. Mig Portugália afrikai gyarmatbiro
dalmát kiegészitette, addig Spanyolország is megkapta Marokkót és Nyu
gat-Szaharát csekély kárpótlás ellenében, Oroszország pedig Turkesztánt 
annektálta. Svédország megszünt gyarmati hatalom lenni, amikor eladta 
St. Barthélemyt Franciaországnak. 

Ezek szerint a föld felosztásának első időszakában a gyarmatbirodal
mak a következőképpen alakultak ki (millió négyzetkilométerekben, millió 
lakos): 

Gyarmat birodalom Anyaország 
1870 1914 1914-ben 

terület lakosság terület lakosság terület lakosság 
Anglia 22 250 34 400 0.3 47 
Franciaország 0.9 6 11 56 0.5 40 
Oroszország 17 16 18 34 5.4 140 
Németország - — 2.9 12 0.5 65 
U. S. A. — — 0.3 9.7 9.4 98 
Japán — — 0.3 19.2 0.4 53 
A többi államok 

(Belg., Holl.) 10 46 
Félgyarmatok (Perzsia, Kina, Tö

rökország) 14.5 361 
A többi ország 28 290 
Az egész föld 134 1660 



Amint látható, a föld felosztása a világháború előtt jórészt „befeje
zést" nyert. A gyarmati birtokok 1876 óta 40-ről 65 millió négyzetkilo
méterre, tehát több, mint másfélszeresükre növekedek. A növekedés (hat 
nagyhatalomnál) kb. 25 millió négyzetkilométert tett ki. Ezek közül há
rom nagyhatalomnak korábban egyáltalán nem, Franciaországnak pedig 
alig volt gyarmata. 1914-ig ez a négy állam 14 millió négyzetkilométer 
nagyságu gyarmatot szerzett kb. 100 millió lakossal. 

A föld második felosztásának idejét az 1914-1929-ig terjedő korszak
ban jelölhetjük meg. A gazdasági versenyfutást a miatta kitörő világhá
boru megszakitotta. Németország megszünt gazdasági nagyhatalom len
ni. Birtokállománya. Nagybritánnia, Franciaország és Japán között ke
rült felosztásra s hasonló sors érte szövetségese, Törökország levantei 
birtokát is. Hadihajóraját elvették és részben elsüllyesztették. Igy egy
előre kiküszöbölték Németország gyarmatszerzési lehetőségét. Ausztria-
Magyarország legnagyobb része, valamint Németország határvidékei An
glia és Franciaország keleteurópai szövetségesei között kerültek felosz
tásra, mig Ausztria déli részeit Olaszország kapta. A német gyarmatok
kal igy az angol birodalom területe további két és egynegyedmillió négy
zetkilométerrel, nyolc és félmillió lakossal, Franciaországé pedig 790.000 
négyzetkilométerrel és 5 és fél millió lakossal szaporodott, eltekintve El-
szász-Lotharingia kétmillió lakosától. Belgium részesedése a német gyar
mati birodalom felosztásában 45.000 négyzetkilométer 3 és háromnegyed 
millió lakossal, Japáné pedig 2250 négyzetkilométer 70.000 lakossal. 

A világháború után lezajlott inflációs kalandok után következett a 
gazdasági világválság. Ez 1929-től 1934-ig tartott. Pusztító gazdasági ha
tása nem maradt politikai vonatkozásban sem következmények nélkül. A 
gyarmatokban és nyersanyagokban szűkölködő országok óriási fegyver
kezésbe kezdtek a föld eddigi felosztásának megváltoztatására. Ez a fo
lyamat, a föld harmadik felosztásának folyamata már megindult és ma 
is tart. 

A gyarmatok felosztásából kimaradt nagyhatalmak ugy kezdték ma
gukat kárpótolni, hogy az 1935. évvel kezdődő fellendülés felhasználásá
val és export áraik leszoritása utján mind nagyobb gazdasági befolyást 
nyertek Délkeleteurópában és Délamerikában (Németország, Olaszor
szág) valamint Kínában (Japán). A Mandzsuria vidékeiből és Jehol tar
tományból kiszakitott területekből Japán 1931-34-ben megalapitotta 
Mandzsukuot 460.000 négyzetkilométer területen, 33 millió lakossal. A 
következő években elszakitotta Kinától Chahar, Suiyuan, Shantung és 
Hopei tartományokat is, 

Olaszország 1935-37-ben elfoglalta Abesszinia egymillió négyzetkilo
méternyi területét hatmillió lakossal, 1939-ben megszállotta Albániát, 
egyidejüleg meginditva politikai akcióját Tunisz, Djibuti, Nizza, Korsika, 
stb. megszerzésére. 

Németország állandó külpolitikai követelésként programjába vette 
volt gyarmatai visszaadását. De mert ez eredménytelen maradt, Olaszor
szággal együttműködve Spanyolországban igyekezett lábát megvetni s 
spanyol Marokkóban hadi előkészületeket tett. 1938-ban megszállotta 
Ausztriát, s a Szudétaföld 1938 szeptemberében Németországhoz történt 
csatolása után 1939-ben elfoglalta Csehszlovákiát és visszakapta a Me
mel vidéket. 



Mindezekkel az agressziókkal egyidejűleg éles gazdasági harc ala
kult ki a fasiszta és a demokratikus államok között. Ez a karc egyrészt 
az exportpiacokért folyt, másrészt pedig a nyersanyagokat exportáló ki
sebb államok irányában gyakorolt politikai befolyás megnöveléséért. An
gliának Délkeleteurópában régebben szerzett befolyását a fasiszta álla
mok konkurrenciája veszélyes mértékben kezdte kiszoritani, de ugyanez 
történt Délamerikában az Egyesült Államokkal is. A demokrata hatalmak 
gazdasági ellenakciója ezután a szegény hatalmakat Délamerikából majd
nem teljesen, Délkelet-Európából pedig igen nagy mértékben kiszoritot
ta. (Ezért a nyersanyagban, aranyban és devizában szűkölködő fasiszta 
államok időleges injekcióként annektálták a fenti, immár nem szines la
kosságu államokat). 

A gazdasági befolyás révén egész sor félgyarmati vazallus állaim 
alakult ki, (pl. az Egyesült Államoknak egyes délamerikai államokra 
gyakorolt politikai befolyása, Angia részéről Portugália, Argentina, Irak 
és más államoknak a saját érdekkörébe való bevonása). 

Amilyen mértékben csökkent ujabb gyarmatok megszerzésének le
hetősége a föld harmadik felosztásának idején, ugyanoly mértékben csa
pott át ez a folyamat a gazdasági leigázás formájába. Egyes nagyhatal
mak óriási hadseregük nyomásával s a kisebb államok állandó fenyege
tésével jutnak ugyszólván ellenérték nélkül nyerstermékekhez. Kiderült, 
hogy az emberek bőrének szine csupán ürügy a népek földjének, vagyo
nának és munkaerejének igénybevételéhez, mint ahogy a zsidókérdés sem 
volt egyéb, mint a fontosabb problémák leleplezése. Európában, pl. egy 
olyan 150 milliós államkörzet, melynek területén összesen nem él 2 mil
lió zsidó, képes volt ezzel a problémával hosszú éveken át bibelődni, hogy 
ne kerüljön sor földreformra, munkaidő kérdésre, stb. stb. Idővel a bőr
szin eltérésének hiányában már elegendő volt a bizonytalan faji szárma
zás hánytorgatása és azok állitólagos felsőbbségének kihangsulyozása, 
hogy a földrajzi fekvésük következtében gazdaságilag kiszolgáltatott ki
sebb államok olyan politikai függőségbe kerüljenek, mely majdnem 
egyenrangu a gyarmati állapottal. 

A föld harmadik felosztásának ügye igy a birtokon belül levők hadi
tengerészeti tulsulya következtében a fehér népek egymás közötti har
cába csapott át és megindult az exportáló államok második imperialista 
hadjárata. 

A föld harmadik gyarmati felosztásának folyamata illetve előkészi-
tése megy ma végbe s Anglia és Franciaország megakadályozni igyekez
nek azt, hogy legveszedelmesebb exportkonkurrensük oly tulhatalmat nyer
jen, amellyel már az ő gyarmati birodalmuk létét is veszélyeztetni tudná. 

HELYREIGAZITÁS 
Szeptemberi számunk 729. oldalán a felülről számitott 17. sorral kez-

dődőleg felcserélődött sorok helyesen a következőkép olvasandók: 
Herr Wolf ismeri a Páris-rajongó Justh Zsigmondot, e nagyszándékú, 

emelkedett, de mégis inkább csak amatőrösködőn mozgó népimádót, de nem 
ismeri a pozitiven harcos, kuruc és radikális Justh Gyulát, akivel pedig 
a született magyarok és zsidós magyarok harcbaszálltak a feudális ma
gyarok és svábból lett magyarok reakciós koaliciója ellen. Meg volt az oka, 
hogy miért nevezte A d y a zsidóságot kovásznak, miért találta első lelkes 
olvasóközönségét leginkább a zsidó középosztályban, stb. 


