
Késő tudós, a messze századokban, 
e bús zenétől el ne zárd füled 
és ne rúgd félre sárga koponyámat, 
min ott vigyorog még az őrület, 
hadd higyje ő, ki irta ezt a dalt, 
hiába élt, de nem hiába halt. 

L E N G Y E L O R S Z Á G 

Irta: S Z E R E M L E Y LÁSZLÓ 

A z 1919-ben megalapitott Lengyelország igen nehezen találta he
lyét. Oroszország és Németország között, a két nagy birodalom egymás
sal szembenálló politikája sodrában, egyikhez sem tartott, egyikhez sem 
kapcsolódott. Nagyobbra tört. Tényleg: területe, mely 388.600 négyzetki
lométer, nagyobb, mint Olaszország, népessége szerint (a legutóbbi 1935-
ös) népszámláláskor 33.430.000, de népszaporodása igen gyors s manap

s á g 35 millió körül já r ) közeledett Franciaország lélekszámához. Igy ho
vatovább nagyhatalomnak számitotta magát, holott az orosz és német ér
dekkisugárzások találkozásának pontján, nagyjából ugyanaz volt helyze
te, mint a mellette elhelyezkedő kis ütközőállamoké... 

Az emberföldrajza 

Lengyelország emberföldrajzi állapota meglehetősen különleges. A 
lengyel tájon átutazó idegent mindenütt meglepi a gyermekbőség. Egy
általán nem ritkák a hat-nyolc gyermekes családok. S mindez az igen 
magas halálozási arányszám ellenére. 

A lengyel tulszaporulat egyike Európa legnagyobbjainak, átlagosan 
csaknem 15 ezrelék (Franciaországban ez majdnem zéró). Ebben a vo
natkozásban elég az öt évenként megismétlődő népszámlálásokra hivat
kozni. 1927-ben 27, 1931-ben 32. 1935-ben 33.4 millió a lakosság száma. 
Átlagosan ez négyzetkilométerenként 86-os népsűrűségnek felel meg. 

A lakosság megoszlása korántsem egyenletes. A nagy sűrűség (75-
ön felül) főleg nyugaton és délen állapitható meg. 

A lakosság 60 százaléka a Visztula nyugati részén helyezkedik el, 
ahol egy négyzetkilométernyi területen 96 ember lakik, mig Keletlengyel-
országban csak 45. Sematikusan a nagy sűrűség arra a német határral 
és a Kárpátokkal egybeeső szalagra lokalizálódik, mely szélességben el-
éri Varsót, Lublint és Tarnopolt. Ez a szalag megfelel a löszös, fekete 
földes talajnak és az ipari vidéknek. Szilézia a sötét része a lengyel nép-
rajzi térképnek. Ez az egyetlen összpontositott lengyel iparvidék, mely-
nek népsűrűsége azonos a Ruhr- vagy a francia-belga szénvidék népsűrű
ségével : 308 lakos négyzetkilométerenként. (Ezenkivül csak izoláltan ta
lálhatók ipari centrumok.) A többi nagysűrűségű vidékek mezőgazdasá
giak. ( A krakkói vajdaságban 132, Kislengyelországban 115, Lemberg 
tartományban 110, Pozen és Tarnopol vidékén közel 100.) Északkeletlen-

gyelországban, kivéve Vilna és Bialystok vidékét, a népsűrűség 50 alá 
esik. Ezen a területen nemcsak az ipar hiányzik, de a hatalmas erdőségek 
nagy területeket foglalnak el s a föld nem hoz a nyugatlengyelországi és 



a Galiciaiéihoz hasonló jó termést. Ezeknek a keleti részeknek a közepén 
Polézia tünik ki 25-ös négyzetkilométerenkénti népsürűségével. Ezt a la-
katlanságot a poléziai igen nagy kiterjedésű mocsárvidék teszi érthetővé. 

A lakosság legnagyobb része falun él. Magyarországgal együtt Len
gyelország egyike azoknak a középeurópai államoknak, ahol a városi élet. 
a legkevésbé fejlett. A lakosság közel háromnegyed része falusi. Sziléziá
ban, ahol; a nagyipar kedvezett a városfejlődésnek, a városi lakosság meg-
közeliti ugyan a 60 százalékot, de ez egyetlen eset. A keleti és déli ré
szekben ez a szám nem haladja meg a 20 százalékot. 

A falvak településére az egy, legfeljebb két uccás, ugynevezett 
„hosszu falu"-tipusok a jellemzőek. A városok nagyrésze tervszerü épit
kezést árul el s külső képükön bizonyos fokig a német telepitésekre jel
lemző piacrendszer állapitható meg. 

N a g y város igen kevés található Lengyelországban: mindössze hat. 
(Varsó 1.180.000; Lodz 605.000; Lemberg 316.000; Pozen 246.000; Krak
kó 221.000; Vilna 196.000); tizenhárom város lakói haladják meg a 100 
ezret s 34 város létszáma mozog 25-100.000 között. A lengyel városi éle
tet az 5-10.000 lakosú városok teszik. 

A lakosság, — mint emlitettük — rendkivül gyors ütemben szapo
rodik. A népesség évi növekedése körülbelül félmillió. A z állandó ipari 
válság csaknem lehetetlenné teszi a belső vándorlást. Azelőtt évente kö
rülbelül százezer lengyel vándorolt az Egyesült Államokba, egy millió ka
pott szezon idején munkát Németországban. Ez a háború után jórészt 
megszünt. Egyideig Franciaországba vándorolhatott a lengyel népfölös
leg kis része. Ennek is vége. 1931-től kezdve megindul nagymértékben a 
visszavándorlás. 

Mint minden tulnyomóan agrárországban, Lengyelországban is nagy 
a népfölösleg. 100 hektárra Lengyelországban körülbelül 100 földműves 
esik, mig a nyugati országokban mintegy 50. Lengyelország ma a mező
gazdasági munkanélküliség tipikus országa. Jan Rosmer, a mezőgazdasá
gi munkanélküliek számát a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal folyóiratának, 
a Revue International du Travaille egyik 1937. évi számában egymillióra 
tette. Ez a munkanélküliség csaknem a duplája volt az egyidejü ipari 
munkanélküliségnek. A mezőgazdasági munkabérek ennek a munkanélkü
liségnek a nyomása alatt rendkivül alacsonyak. A munkás és a kispa
raszt fogyaszóképessége hihetetlenül alacsony. 1934-ben pl. csaknem 
a felét fogyasztotta a mezőgazdasági népesség annak, amit 1928-ban fo
gyasztott. A cukorfogyasztás kisebb a háborús cukorfogyasztásnál. Nagy 
mértékben esett a sófogyasztás is. A parasztság legfontosabb eledele a 
krumpli és árpakása. 

A lakosság 30 százaléka idegen nemzetiségű. A z 1931-es lengyei nép
számlálás a következő általánosan beszélt nyelv-szerinti megállapításo
kat teszi: rutének vagy ukránok, 4.800.000 (15 százalék), zsidók 2 mil
lió 700.000 (8.4 százalék), fehéroroszok 1.500.000 (4.7 százalék), németek 
700.000 (2.2 százalék), oroszok, csehek, litvánok összesen 0.5 százalék. A z 
érdekeltek viszont valamennyien magasabb létszámot állapitanak meg. 
Igy az ukránok 8, a zsidók 3.5, a németek több, mint egy, a fehér oroszok 
három millióra teszik önmagukat. 

A z ukránok főleg vidéken élnek. Uri rétegeik szokásaikban, visele
tükben alig különböznek a lengyelektől. Ami mégis megkülönbözteti őket, 



az a nyelv. Főleg mezőgazdasággal foglalkoznak. Igen sokat hallattak 
magukról 1918-ban, amikor Lemberg tartománnyal és Szovjet-Ukrajná
val megkisérelték egy külön ukrán állam létesitését. A kisérlet meghiusult, az ukrán értelmiség és emigráció azonban ezideig sem mondott le az 
ukrán állam megteremtéséről s ez az álom erősebben akkor lobbant fel, 
amikor a hitlerizmust még fütötték Nagy Ukránia gőzei. 

A z ukránok görög katholikus illetve görög keleti vallásuak s ez a 
vallási megoszlás némileg utal a lengyelországi ukránok kétféleségére. A 
kislengyelországi görög katholikus ukránok u. i. a mult folyamán osztrák, 
mig a többi görög keleti ukránok orosz uralom alatt éltek s Ausztria an
nakidején mindenképpen igyekezett ukránjaival sakkban tartani a len
gyeleit. Elismerte az ukrán nemzeti elem létjogosultságát s különállásu
kat kulturpolitikájában igyekezett kihangsulyozni. A z osztrák, politika 
sok kedvezése után a lengyel állam egyenesen zord magatartása az ukrá
nokkal szemben közismert. A z utolsó husz esztendő ukrán mozgalmainak 
története korántsem kellemes olvasmány. Érthető, ha az ukrán birodalom 
létrejövésére irányuló akciók nem szüntek meg. Közfelfogás szerint kü
lönben Japán pénze is közreműködött az ukrán birodalom létrejötte ér
dekében. Semmiképpen sem lehet lebecsülni azt az összeget, melyet a ja
pán kormány juttatott az Oroszország ellen szervezendő ukrán mozga
lomnak, bár ezáltal ugyanakkor a lengyel állam gyengitéséhez is hozzá
járult. 

A z ukránok után a zsidók Lengyelország legnagyobb kisebbsége, bár 
a lengyel állam nem tekintette kisebbségnek őket. A zsidóság Pozen tar
tomány kivételével az ország minden városában fellelhető. A legtöbb he
lyen elkülönített városrészekben. 

A zsidóknak Lengyelországban még Nagy Kázmér ( X I V . század) 
adott polgárjogot. Sajátos lengyel polgárosodásuk el is indult, a helyzet 
azonban megváltozott, amint Oroszországból tömegesen menekültek Len
gyelországba a mult század végi déloroszországi pogromok idején. 

A külföldiek mellett vékony vezető rétegük kezében egyesül a nagy
tőke, ők a nagyobb gyárak irányitói és a kereskedelemben is nagy a sze
repük, bár korántsem oly kizárólagos, mint antiszemita beállitások vélik. 
Inkább a kiskereskedelemre van befolyásuk, de a nagykereskedelem, a 
kivitel és behozatal hálózata nem az ő irányításuk mellett bonyolódik le. 
Egyébként a zsidóság többsége a városokba huzódott. A keleti részeken a 
városi lakosságnak több, mint 30 százalékát teszik, sőt egyes helyeken 
jóval meghaladják ezt az arányt (pl. Bialystok). 

Egy lengyel statisztika szerint Lengyelországban a zsidó földműve
sek arányszáma 0.9, a zsidó vállalkozóké és nagyiparosoké 23.5, a kereske
dőké pedig 62.5 százalék. Ez a statisztika bármily kedvezőnek látszik a 
lengyel zsidóság gazdasági erejét illetőleg, csak a számok tükrében ked
vező, mert a valóságban a lengyelországi zsidók abszolut tömege fél és 
teljes proletár. A zsidó tömegek nyomorát mi sem illusztrálja jobban, 
mint az, hogy husz, összesen 700.000 lelket számláló hitközségben 55 szá
zalék képtelen az évi 5 zlotyt kitevő hitközségi adót fizetni s a nagy hit
községek 36-50 százaléka segélyre szorul. 

A többi lengyelországi kisebbségek közül hivatalosan állandóan je
lentékteleneknek minősitették a fehéroroszokat. A legtöbb Lengyelországot 
tárgyaló munka meg sem emlékszik vagy legfeljebb azt mondja róluk, 



hogy orthodox hitük különbözteti meg a lengyelektől. A fehérorosz ér
telmiség tényleg mozdulatlan a versaillesi Lengyelország kialakitása óta 
és ugy politikai, mint kulturális szempontból semleges, elsősorban a más 
gazdasági-társadalmi alkatu Oroszország miatt, ahol vértestvéreik tulaj
donképpeni törzse él. Ez a semlegesség nem áll azonban a népre. 

A németek teljes száma alig haladja meg valamivel az egymilliót. 
Főleg a nyugati részeken élnek, legsűrűbben a pomerániai vajdaságban, 
valamint Sziléziában. A németek magatartása a husz év alatt csak akkor 
került átmenetileg nyugvópontra, amikor a hitleri Németország váratla
nul megegyezett Lengyelországgal, mint kiderült, csak azért, hogy egy 
időre más irányokba biztositsa akciószabadságát. Közben a nemzetiszo
cializmus ideológiáját bevezette a németek által lakott területekre is, ag
resszióját igy készitve elő lengyel földön. A z ideológia betelepitése an
nál könnyebben ment, mert maga az uj lengyel állam is ebben az irányban 
szervezte önmagát. 

A z önrendelkezési jog nevében létesitett Lengyelország lakosságának 
több, mint 1/3-a - mint láttuk — nem lengyel nemzetiségű. S ez még nem 
lett volna baj. Á m Lengyelország kisérletet sem tett nemzetiségi kérdése 
megoldására. 

A lengyel nemzeti kisebbségek egyik legfőbb sérelme volt a földre
form végrehajtása. A z 1920-as földreformtörvény szerint a sűrűn lakott 
vidékeken már a 180 hektáron felüli nagybirtok kisajátitandó, a ritkán 
lakott vidéken viszont csak a 400 hektáron felüli. S mert a németlakta 
vidékek népsűrűsége nagy, ezért az agrárreform éle elsősorban a németek 
ellen irányult. 

A legtöbb kisebbségi panasz a Népszövetség tanácsa elé Lengyelor
szág ellen érkezett. Különösen sok érkezett Keletszilézia ama részéből, 
amit Lengyelországhoz csatoltak. S hogy ezek a panaszok jórészt alapo
sak voltak, legjobban bizonyitja, hogy a Népszövetség tanácsa és a hágai 
biróság igen gyakran Lengyelország ellen döntött. (P l . azoknak a pana
szoknak az ügyében, amelyek német telepek elkergetésére, német gyer
mekeknek a német iskolákból való kizárására vonatkoznak.) 

A német kisebbségnél még rosszabb volt a sokkal nagyobb számu 
ukrán és fehérorosz kisebbség helyzete. A z 1922 szeptember 22.-i tör
vényt, mely Keletgalicia részére önkormányzatot biztosit, nem hajtották 
végre. De nemcsak önkormányzatot nem kaptak az ukránok, hanem az 
egész ukrán vidéken nincs ukrán tanitóképző s ukrán szakiskola. 

A lengyel parlamentarizmus élete alatt a választókerületek beosztásá
val lehetővé tették, hogy a parlamentben a nemzeti kisebbségek a man
dátumok egyötödéhez jutottak, bár az ország lakosságának több, mint egy
harmada esik a kisebbségekre. A diktaturának még ez is sok volt. A z 
utóbbi években a kormány kedvétől fügött, hány kisebbségi kerül be az 
amugy is keveset jelentő kinevezett parlamenti testületekbe. A z ukrán 
zsidó polgáripártok a kormány jóvoltából kaptak nehány helyet, a néme
tek, jóllehet teljesen behódoltak, semmit. A fehérorosz és az orosz kisebb
ség is mandátum nélkül maradt. 

Talaj és termelés 

A termőföld általában alkalmas mezőgazdaságra. Vidékenként azon
ban mégis igen különböző a termelési eredmény. A Visztula völgyében 



nem ismerik azt a bőséget, mint a déli részekben, de Pozen tartományban 
a német rendszerű gazdálkodás mégis kitűnő eredményeket hozott ki a 
közepes földből. S keleten és délen, ép' ellenkezőleg, a kitűnő lösz és fe
kete földek ellenére, Volhinia kivételével igen alacsony a terméseredmény. 

A mezőgazdasági termékek jelentőségét az az arány határozza meg, 
mely a termő és terméketlen földek között fennáll. A lengyel föld csak
nem 50 százaléka művelhető. Gyümölcsösök és legelők 17 százalékát te
szik. Nyugaton, ahol az erdők ritkulnak, a termőföldek 60 százalékig 
emelkednek. A lengyel buzatermelés évi 70 millió mázsájával a világter
melés 14 százaléka. Igen nagy a burgonyatermelése is (évi 300 millió má
zsa.) 

A buza és gabonatermést a belföldi piac nem vette fel s jó években 
700.000 tonna kivitelre került. 

A z erdőkitermelés legnagyobb a Kárpátokban, de az ország majd 
minden részén feltalálható. A z erdők a föld mintegy 22 százalékát teszik. 
Legnagyobb részük magántulajdon. Számtalan nagybirtokosnak vannak 
nagykiterjedésü erdői. A fenyők az erdőterületek háromnegyed részét 
teszik, ez a legfőbb kiviteli cikk fában s egyik legjelentékenyebb tényező
je a lengyel külkereskedelemnek. 
Gazdasága 

A z ujjászületéstől eltelt husz esztendő elégtelen volt Lengyelország 
gazdaságpolitikai eggyékovácsolódására. A z egyenletes fejlődés utját se
hogyan sem tudta elérni. Husz évvel ezelőtt négy különböző országhoz 
tartozott mai területe s ez azt is jelenti, hogy négy különböző gazdasági 
együttélés jegyeit viselte. Területének nagyrésze, — 262.160 km 2 

— Oroszországhoz tartozott, 80.230 négyzetkilométert az egykori Ausz
triától csatolták hozzá, Németország 46.210 négyzetkilométert vesztett a 
lengyelek javára, 520 négyzetkilométert pedig, mintegy 25.000 főnyi la
kossal, Magyarország területéből vágtak le Lengyelország számára. Ter
mészetesen a volt orosz területek szabták meg a lengyel gazdaságpoliti
ka jellegét. A volt osztrák területek, elsősorban Kelet-Galicia viszont az 
olajforrásai révén jelentett döntő sulyt a lengyel közgazdasági életben. A 
Németországtól elcsatolt területek a fejlett mezőgazdálkodást képviselték 
a keleti, részben már az ukrán siksághoz tartozó területek elmaradtabb 
földmüvelési módszereivel szemben. A z orosz részeket a központositott 
ipar jellemezte, Varsó és Lodz ipari telepeivel, melyek — szinte erősza
kosan ráoltva a különben elmaradt, félfeudális társadalomra — mindig 
az olcsó munkaerőre támaszkodva, a legfejlettebb kapitalizmus módsze
reit alkalmazták. Ezt a fejlődést elősegitette az is, hogy az oroszországi 
zsidóságnak általában csak a lengyel területeken volt önálló iparüzéshez 
joga s ezért a lengyel városokban és környékükön elhelyezkedő zsidó nép
rétegek ipari és kereskedelmi tevékenysége gyors fejlődésre hajszolta a 
lengyel ipari életet. A kereső lakosság 72 százaléka él a legutolsó nép
számlálás szerint mezőgazdaságból s csak 15 százalék bányászatból, ipar
ból és kereskedelemből. A lengyel társadalom mindenkori helyzetét ezért 
a mezőgazdasági lakosság helyzete határozta meg. 

A parasztság 
A l i g akad még egy olyan ország Európában, ahol a parasztság oly 

szegény, mint Lengyelországban. A varsói társadalomgazdasági intézet 



egyik hivatalos kiadványában olvassuk: 
„Egyik napról a másikra élünk — mondja egy paraszt — és annyi 

pénzünk sincs, hogy gyermekeinket felöltöztethessük, hogy iskolába me
hessenek. A hust csak hirből ismerjük, tejet nem engedhetünk meg ma
gunknak. A legszomorubb a gyermekeink helyzete, nyomoruságos, sá
padt, bánatos a külsejük. Majdnem kizárólag burgonyával élünk, reggeli
re kása vagy rántott levest főzünk, délben burgonyát, kevés disznózsirral 
és kellel, este kenyér járja, délről maradt répalevessel vagy kellel. Hust, 
vajat, tojást, cukrot még a legnagyobb ünnepnapokban sem engedhetünk 
meg magunknak." 

Lengyelország Európa sóban leggazdagabb országa, de a parasztok 
marhasót használnak, a konyhasó tuldrága nekik. Lengyelország bőviben 
van petróleumnak, de a lengyel paraszt kis olajmécsessel s fenyőfáklyá
val világit. Lengyelország erdőben rendkivül gazdag területének negyed
részét értékes fenyő és lomberdőségek boritják, de a gyufa fényüzésszám-
ba megy a legtöbb faluban. A módosabb paraszt 2-3 részre hasitja a gyu
faszálat, a szegényebb visszatért a tűzkőhöz, vagy méginkább vár, amig 
a „gazdag" szomszéd kéményét füstölni nem látja s onnan kér tüzet. 

Michalovszki lengyel nemzetgazdász a krakkói vajdaság egyik ke
rületében tanulmányozta a parasztok helyzetét. A földmüvelő terület 166 
ezer lakosa közül 20.000 munkanélküli a munkára való minden kilátás 
nélkül. A lengyel falunak nincs vásárlóereje. Kiét 5000 lakosú faluban 
egy hónapban 6 zloty és 36 garas ára ipari terméket vásároltak. Többek 
között két skatulya gyufát tiz-tiz garasért. Egy egész falu, ötezer főnyi 
lakossága! Kiszámitották, hogy a kb. 35 millió lengyel szappan, só és gyu
fafogyasztása nem nagyobb, mint az alig 3 millió dáné. Több, mint 20 mil. 
lélek lakik a lengyel köztársaság falvaiban. Csak a hajdani Poroszlengyel
ország területén tűrhetőbb a parasztság helyzete. 

A földreform 

A lengyel földreform egyik része annak a keleteurópai agrárforra
dalomnak, mely a világháború után 14 közép és keleteurópai államon végig
száguldott. Ezek a földreformok az eddigi egészségtelen földbirtok meg
oszlás megszüntetését s a világháboruból hazatért földműves parasztság 
földéhségének kielégitését célozták. A földreform évtizedes követelése 
volt a lengyel népmozgalomnak is s igy egyenesen a lengyel föltámadás 
alapfeltételének tekintették. A földreform előtt a művelhető föld 47 szá
zaléka volt a nagybirtok kezén. A z első földreform törvény alapján 951 
ezer 720 hektárt osztottak fel oly módon, hogy az ipari részeken 60, Kelet-
Lengyelországban 400, az ország többi részében pedig 189 hektár marad
hatott a nagybirtokos tudajdonában. A z ujabb, 1925-ös földreformtörvény 
egy központi agrárbank segitségével folytatta a földreformot és a telepi
tést. Igy további 1.295.180 hektár felhasználásával részben uj kisüzeme
két létesitettek, részben az életképtelen törpebirtokok számára megfelelő 
kiegészitést adtak. 

A földreform kétségtelen eredményei közé tartozik, hogy az 5 és 10 
hektár közötti egészségesebb kisbirtok jelentős hányaddal szerepel. Ked
vezőtlen tünet viszont a középbirtok szerepének hanyatlása. A lengyel föld
birtok megoszlása szerint a középbirtokosság a maga racionális üzemvi
tel i lehetőségeivel a megművelt földterület csupán 10 százalékát képvi-



seli. A lengyel földművesség tragédiáját különben az fejezi ki, hogy a 19 
ezer nagybirtokos kezén a megművelt föld 27.2 százaléka és a 2.111.000 
birtokos kezén csak a föld 25 százaléka. Teljessé akkor válik a kép, hogy
ha ehhez még hozzá számitunk körülbelül két és félmillió földtelen föld
műves önálló keresőt, családos embert. Ez a magyarázata annak a su
lyos nyomásnak, mely a lengyel föld népét örökös elégedetlenségbe és 
szinte pánikszerü menekülésbe hajszolja. 1920-tól 1980-ig 1.541.900 em
ber vándorolt ki Lengyelországból s bár a gazdasági világválság vándor-
lásforgalmi akadálya ezt az irányzatot gátak közé szoritotta, mégis 1931 
és 1936 között ujabb 250.000 ember hagyta el Lengyelországot. 

A mezőgazdasági jövedelmezőség rohamos csökkenése következtében 
a régi és uj birtokosok egyaránt sulyos tőkehiánnyal küzdenek. Igen ala
csony az állatállomány is. A kisgazdaságok igen sok esetben csak emberi 
erővel, tehát trágya nélkül gazdálkodnak. A gazdaságok 44 százaléká
ban nincsen ló, 30 százalékában nincs sertés, 14 százalékában nincs 
szarvasmarha. A z elmaradt és fejletlen vasuti hálózat, a rossz utak ugyan
csak a nyomoruságot fokozzák. A z ország területének 34 százléka 10 ki
lométernél messzebb fekszik a vasutvonalaktól. A volt orosz részeken ez 
az arány 58 százalékig növekszik. 

A megcsappant kivándorlás korszaka a foglalkozásnélküli szegény
séget mindenütt a városba szorítja, ahol az olcsó munkáskinálatot bizto
sitja a vállalkozó tőke számára. Á m a lengyel ipari fejlődésnek szükö
sek a korlátai, mert a belső fogyasztás gyengesége bizonyos határon tul 
lehetetlenné teszi az ipari fejlődést, miért is a lengyel ipar sem tudja 
felszivni a fölössé váló agrárlakosságot. 
Az ipar 

A Kárpátok lábánál csoportosul. Szenet, cinket, petróleumot, sót, 
nátriumot bányásznak itt. A felső-sziléziai nagy széntelepek 60 milliárd 
tonna tartalékukkal Európa egyik legnagyobb széntelepe. Termelése jó 
években 46 millió tonna s ez Anglia, Németország, Oroszország és Fran
ciaország után az ötödik széntermelő állammá tette. A z 1929. évi leg
nagyobb termelés idején a sziléziai szénbányák 125.000 bányászt foglal
koztattak. 

A szén után a petróleum legfontosabb ásványi gazdagsága. A külföldi, 
főleg francia tőkecsoportok, melyeknek az osztrák kormánytól sikerült 
koncesszióikat kapniuk, kitünően kihasználták ezeket a forrásokat s a ki
termelés 1908-ban meghaladta a 2 millió tonnát. Ez a szám azonban a 
technikai tökéletesedés ellenére állandóan apadt. 1934-re az össztermelés 
530.000 tonnára csökkent, ami a háború előtti termelés negyedének felel 
meg. A háború előtti nagyobb arányu kitermelés és kisebb belföldi fo-
gyasztás következtében export cikk volt a petróleum, háború után azon
ban a termelés csökkenésével egyidejűleg a belföldi: fogyasztás is meg
nagyobbodott. Ma a belföldi fogyasztás a termelés kétharmadát veszi fel. 

A szén mellett a sziléziai bányatelepek, szerényebb mennyiségben, vasat 
és cinket is adnak. 1928-29-ben 660.000 tonna vasat és 460.000 tonna cin

ke t bányásztak. 1937-re ez a szám 257.000 illetőleg 160.000-re esett. K i -
vitel szempontjából főleg a cink vehető tekintetbe, melyből, jóllehet Len
gyelország a világtermelésben a negyedik helyet foglalta el, export te
kintetében az Egyesült Államok után következett. 

A só és nátrium termelést sem az ipar, sem a földmüvelés nem vet-



te fel teljesen. Só főleg Vielicka és Krakkó körül, nátrium pedig a Sta-
nislawow melletti Kalusz körül található. A kitermelés, mely csak a há
ború után indult meg, állandóan emelkedett s a mult év végén 300.000 
tonna körül járt. 

A fémipar csaknem teljes egészében Felső-Sziléziában van, Kielce, a 
nagy aeélöntődék Kattowitz és Sosnowitz körül. Termelésük (évi 400.000 
tonna öntött vas, 900.000 tonna acél) a 8.-9. helyet biztositotta Lengyelország számára a világtermelésben. A cinkfeldolgozó üzemek évi 100.000 
tonnát termeltek; a világtermelés 10 százalékát. 

A z acél nagyrészét a helyszinen kiolvasztják, átalakitják és féltermék 
formájában továbbitják a varsói, kielcei és radomskoi üzemekbe. 

A textiliparnak kevés a köze a mezőgazdasághoz, mert a len és ken-
dertermelést háziipar dolgozza föl. Jóllehet a szövőipar nem elégiti ki a 
belföldi piacot, több munkást foglalkoztat, mint a bányászat és fémfel
dolgozás együttvéve. 

A lengyel ipar központja Varsó, Lodz, Felső-Szilézia és a galiciai 
területek. Ezek az iparok jórészt kivitelre beállitottak, mert a belső 
piac vásárlóképtelen. A textiliparban eddig két és félmillió orsó mükö-
dött. A lengyel textilipari termelés jelentősége a gyöngébb minőségek 
piaca szempontjából Keleteurópában határozottan szembetünő. A vas- és 
fémipar szintén a külföldi piacok függvénye. Papir-, vegyészeti- és fa
ipara egyaránt a külföldi vevőkre van beállitva. Cukorgyárai — mintegy 
70 működött állandóan — 450-550.000 tonna cukrot termeltek. ( A cukor-
ipar az alapja a lengyel nagybirtokos gazdálkodásnak, lévén a cukorrépa 
termelés az egyetlen biztosan jövedelmező termelési ág.) 

A z ipari munkásság száma, különösen a nagy textilipari racionali
zálások után, nemhogy emelkedett, hanem csökkent. 1920-ban még 750 
ezer ipari munkást számoltak össze, az 1933-as válság mélypontján azon-

ban csak 517.000 volt az iparban foglalkoztatottak száma és ezek mellett 
mintegy 350.000 munkanélküli. A z utolsó esztendő viszonylagosan javuló 
tendenciája előtt 1938 januárjában 549.271 munkanélkülit tartottak nyil
ván. Hogy az utolsó időkben ez a nagyarányu munkanélküliség szétszivó-
dott, azt az általános fegyverkezés magyarázza. A lengyel nehéz és tex

t i l i pa r u. i. a nemzetközi piacon is nagyarányu megrendelésekhez jutott. 
A földkérdés mellett a munkáskérdés is állandó megoldatlan problé

mája volt a lengyel közgazdasági életnek. Természetesen minden bérvé-
delem hatástalan, amig az olcsó munkaerő áramlása a földműves terüle
tek felől tovább folytatódik. 

A külföldi tőke igen erősen érdeklődött az elmult husz év folyamán 
az uj Lengyelország iránt. Hogy a külföldi tőke nagyarányu beözönlése 
mégis elmaradt, az a lengyel pénzügyek állandóan zilált állapotával ma
gyarázható. 

A lengyel államadósság főképpen politikai természetű francia, angol 
és amerikai kölcsönfelvételekből keletkezett. Ennek a nagysága 1938 vé-
géig mintegy 4.000 millió aranyzloty. 

Egy 1936-os statisztika szerint a lengyel részvénytársaságok rész-
vény állományának csaknem a fele, pontosan 47.2 százaléka külföldi ér

dekeltségeik kezében volt. A legnagyobb a szerepe a külföldi tőkének a 
kőolaj s az áram termelésben, valamint a bánya és vegyészeti iparban. 



A külkereskedelem 

A lengyel ipart hatalmas vámfalak védik a külföldi versennyel szem
ben. Ez állandó surlódásokra vezetett Németországgal, amely Lengyelor
szág legfontosabb külkereskedelmi pártnere. 1925 óta jóformán állandó 
vámháború állapotában élt a két ország, amelyet csak az időről-időre 
megkötött ideiglenes szerződések enyhitettek. Ugyanakkor a vámfalak 
mégsem biztositották a lengyel ipar egyenletes fejlődését. 

A lengyel külkereskedelem irányvonalait természetesen a külföldi 
adósságok határozták meg. A törlesztéshez valutát kell szerezni. Ezért a 
német szomszéddal való, amugy is folytonos vámellentétekkel nehezitett 
forgalom évről-évre második helyre szorult az angol-lengyel forgalom 
mögött. Ez a helyzet csak Ausztria bekebelezésével változott meg, ami
kor Németország került a lengyel külkereskedelemben is az első helyre. 
Átlagosan 4-6 százalékkal szerepeltek a lengyel kivitelben és bevitelben 
Belgium, Franciaország, Olaszország, Svédország. Különleges szerepe 
volt az Amerikai Egyesült Államoknak, mert az amerikai bevitel sokszo
rosan meghaladta az oda irányuló lengyel forgalmat. Ez elsősorban az 
amerikai nyers pamutnak a lengyel textiliparban való fontos szerepére 
vezethető vissza. Oroszország részesedése általában három százalék alatt 
marad. \ 

A bevitel legfontosabb cikkei a textilipar ellátását szolgálták. A 
nyerspamut a beviteli értékek nagyedrészét tette. Emellett igen nagy 
szerepet játszott a gépek bevitele. Lengyelország ezekért az árukért el
sősorban sziléziai szénnel, fával, gabonával és liszttel fizetett. A mult év 
őszén bekövetkezett világpolitikai események következtében Lengyelor
szághoz kerültek Sziléziának azok a lengyellakta területei is, amelyek 
addig Csehszlovákiához tartoztak. A változás területben és népszámban 
csak néhány százalékkal növelte a lengyel adatokat, viszont a lengyel 
gazdasági élet szénszükségletének teljes fedezésén kivül a kivitelben is 
állandó tényező lett a szén, ami Lengyelország középeurópai sulyát lé
nyegesen emelte, bár Lengyelország megoldatlan kérdéseit továbbra is 
érintetlenül hagyta. 

B E R K Ó S Á N D O R : S A N Y I K A 

A gyermek sír... Jaj, ne csittitgasd, 
nővérem, hadd sírjon szegény. 
Emlékezz csak, hogy csecsemő 
koromban mennyit sirtam én! 
Dudorászhatott jó anyánk 
fülembe halkan ringató 
szavakat, én csak orditottam, 
akár egy ifju lázadó. 

Sírtam, mint aki tudja jól, 
hogy bilincsbe ver a világ 
mindenkit, aki sorsa ellen 
nem feni élesre szavát, — 
talán azért is tépi most 


