
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 



acélperec a kezemet, 
mert gyönge voltam ahhoz is, hogy 
orditsak, bőgjek eleget. 

Kicsiny világod bűvkörében 
lázadj hát, dacos gyermekem. 
Ma még tündérek s krampuszok 
viaskodnak kis melleden, 
holnap már — és ez nem mese — 
térdedig guggolnak a fák 
s a lombok közül feléd tátja 
nagy mumus-arcát a világ. 

Kék pupillád kerékre tágul, 
lélegzeted is elakad, 
lázadnál, ámde sisteregve 
melledbe fúlnak a szavak, 
a Rend körülfog, mint kutyát 
a sintér: s könny, dac mit sem ér, — 
amíg lehet: kapálózz, s ordits, 
ahogy a torkodon kifér. 

T É L I R E G E 
Irta: N A G Y I S T V Á N 

A patika elé kitett hőmérő is hideget mutatott. A férfi átellenben, a 
piac sarkán, ide-oda topogva didergett. Sehogyan se tudta hová dugja 
meztelen kezét s vágyakozó pillantásokat vetett az izzó parázzsal megra
kott fazekak fölöt kuporgó kofák felé. Ekkor lassu járásu vékony és jó
ságos arcu, idősebb ur állt eléje s végig nézett két, egymásra öltött vé
kony és foltos zakokabátján, zsákdarabokkal becsavart cipőjén s intett 
neki, hogy kövesse. Amint ment utána, semmi rosszat sem gyanitott, 
még csak azon sem törte a fejét, vajjon milyen dologra viszi. Régen le
tett már arról, hogy válogasson. Teljesen mindegy volt neki, akár fát vág, 
havat seper, csomagot hord vagy pohos testű urakat massziroz, kutyát 
sétáltat vagy nyulakat visz párositani, gyárba jár vagy kurta pipáju pik
torok rajzolják az öklét. Már készen állt mindenre, csak éppen arra nem, 
hogy amikor belépett az előtte haladó ur szobájába, hát az leakasztott a 
fogasról egy nehéz és aránylag alig viselt, prémes télikabátot és azt 
mondta, hogy öltse magára, legyen az övé, teleljen benne egészséggel. 
Mire felocsudott volna a meglepetésből, már az uccán is volt ujra. Olyan 
képtelenül fejtetőre fordult minden érzése, hogy amikor nagy későre 
megfordult, képtelen volt visszaemlékezni, melyik házból is szakadt rá ez 
a nagy jóság. Mivel éppen három kis ucca kereszteződése közepén torpant 
volt meg, már abban sem volt biztos, hogy a három ucca közül melyik
ben lakik jótevője. Egyszerüen kihagyott az emlékező tehetsége, annyira 
ellentétben volt ez az eset eddigi élettapasztalataival. Máig olyan termé
szetesnek tartotta, hogy a dolgok törvénye szerint a világ nyomorultak-


