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A VÁLSÁGIRODALOM AKTUÁLIS KÉRDÉSEI. 
I r ta : Ferenczy Valér. 

AKÁRMENNYIRE kultúrfilozófiai magaslatról nézzük a mai idők világ-
válságát, lehetetlen figyelmen kívül hagyni azt, hogy ez a mai válság 
mily gyökeresen eltérő mindattól, ami eddig volt. Igy fogja fel min-

denki, így tükröződik a világválság az óriási, aktuális irodalomban, a köny-
vekben, polémiákban, amelyeknek célja a bajok gyökereinek felkutatása. 

Figyelemreméltó, hogy sehol e tekintetben nem található olyan élénk és 
fenntartásnélküli vita, véleménycsere, mint az angolszász világrészeken ; 
alighanem túlzás nélkül mondhatjuk, hogy az angolnyelvű krizisirodalom ma 
a fő világfórum, amelyen a vélemények kialakulását legjobban figyelemmel 
kísérhetjük, nyomon követhetjük. Hogy pl. Angliában ezek a kérdések meny-
nyire átmentek a köztudatba, arra nézve jellemző, hogy nemrég a rádió, az 
állami vezetés alatt álló BBC. (British Broadcasting Corporation) ankétszerű 
előadás sorozatot rendezett az égető világgazdasági kérdésekről. E kér-
dések gócpontjában a «nyomorúság a bőség közepette» (poverty amidst plenty) 
szállóigévé vált ellentéte állt, ez a paradoxon, amelyről John Strachey, a 
világkrízis egyik, nagy feltűnést keltett írója azt mondja, hogy már csaknem 
elcsépeltté vált, annyi szó esik róla. Az elcsépeltség persze ironikusan értendő, 
ezt Strachey azokra vonatkoztatja, akik szerinte téves magyarázatokkal 
igyekeznek azt a paradoxont kideríteni, amellyel ő egyébként maga is rész-
letesen foglalkozik, «The Corning Struggle for Power» című, 1932-ben meg-
jelent a 1934-ig öt ízben új kiadásra került könyvében, (amelyet az alábbiak-
ban fogok ismertetni) valamint másik idei, ugyancsak óriási feltűnést keltett 
munkájában, «The Nature of Capitalist Crisis»-ben. (A kapitalista válság 
természete.) 

Ami az angol rádió ankét-előadásait illeti, ezeket aztán könyvalakban 
is kiadták ezzel a jellemző címmel: «The Burden of Plenty» — a bőség mint 
tehertétel. Megjegyzendő, hogy a Manchester Guardian könyvismertetésében 
a bíráló úgy találja, hogy az előadássorozat sem a rádióban, sem most könyv 
alakjában nem tudja eloszlatni azt a zűrzavart, amely e paradoxon körül 
kering, mindamellett, hogy az előadók közt a különféle közgazdasági elmélet-
nek oly közismert képviselői szerepeltek, mint Robbins, a londoni egyetem 
közgazdaság-tanára, (szélső deflationista), aztán a tervgazdasági elméletek 
hívei közül J . A. Hobson (inflationista) és Mrs. Barbara Wootton, a «Plan or 
No Plan?» (tervvel vagy terv nélkül?) című munka szerzője. Csoda, hogy Doug-
las őrnagyot nem szólaltatták meg, a társadalmi hitel elméletének sokat emle-
getett feltalálóját, akinek hitelinflációs tervei számtalan iratban képezték és 
képezik vita tárgyát. Külön folyóiratuk is van Angliában a Douglas-istáknak, 
sőt, épp ebben a folyóiratban, a «New Age» (új kor)-ban még hitelinflációs 
irányzatú kulcsregény hirdetésére is bukkantam ! Douglas-t, szemben a hiva-
talos, «orthodox» közgazdászokkal, «heterodox»-nak nevezik; érdekes azon-
ban, hogy ennek a heterodoxiának, ennek a közgazdasági eretnek-tan-nak még 
túlzói is akadtak, akiknek vezére az ugyancsak sokat emlegetett Aberhardt, 
egy kanadai tanító, aki a kanadai Alberta tartományban épp most ilyen, 
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szélső hitelinflációs programmal kormányt alakított. Valamelyik illusztrált 
lapban látható is volt az új Aberhardt-kormány, ahogy fényképező gép elé 
állt. Csupa «kisember»: a falusi tanító egy rőfössegédet tet t meg kereskedelmi 
miniszternek, az egész minisztérium ilyen hirtelen nagyra nőtt kormányfér-
fiakból áll. Ily vonatkozásban három dolog figyelemreméltó. 1. Alberta kana-
dai tartomány (amelyről eddig legfeljebb az tudott nálunk, aki jeles volt a 
földrajzból) kb. kétszer akkora terület, mint Magyarország ; 2. érdekes, hogy 
az amerikai ízű reklámszerűség, amellyel Aberhardt a választási kampányban 
hitelinflációs terveit beharangozta, túlzó formában, mintegy paródiában mutat 
bizonyos hasonlóságot Roosevelt elnöknek, a maga nemében ugyancsak min-
den hagyományos közgazdasági felfogást felrúgó, feltűnően újszerű gazdaság-
politikájával (hiszen, ne feledjük, sokan látnak a Roosevelt-féle New Deal-
ben is merő blöfföt, sarlatanizmust). 3. Lehet, sőt valószínűnek látszik, hogy 
ez a hitelinflációs kampány nem egyéb, mint gazdaságpolitikai dilettantiz-
mus ; de hogy oly óriási érdeklődést tudott kiváltani, arra vall, hogy éppen a 
mai helyzet végsőkig kiélezett krizise befogadóképesebbekké teszi a választó-
kat minden olyan terv iránt, amely nyomatékosan rámutat a mai helyzet 
abszurditására, kézzelfoghatólag tarthatatlan voltára. 

John Strachey és a világválság. 

A háborúutáni kapitalizmus válsága : ez az, amiről itt elsősorban szó 
van, ebben az egész irodalomban, e köré a mag köré csoportosul minden ide-
tartozó, aktuális téma : a munkanélküliség, gazdasági nacionalizmus, fegyver-
kezés, imperialista versengés a hatalomért, továbbá pedig a szűkebb, kifeje-
zetten közgazdasági értelemben vett kapitalista krizis, vagyis az árzuhanás, 
amely a termelés csökkenésére, fokozott munkanélküliségre és általános elnyo-
morodásra vezet s amely ciklusokban, egy örök körforgásban követi az idő-
szaki fellendülést. Ez, igaz, megvolt már a kapitalista termelés fénykorában, 
a XIX. században is ; de ma hasonlíthatatlanul súlyosabb formában ismétlő-
dik ; ma a viszonylagos fellendülés is legfeljebb abban áll, hogy a munka-
nélküliség valamelyest csökkent, hogy a termelés emelkedő irányzatot mutat. 
De hol van ez a régi, háborúelőtti állapotoktól? hiszen az akkori, «békebeli» 
idők legsúlyosabb időszaki kríziseinek mélypontja is fényes, elképzelhetetlen 
proszperitásnak hat, ha a mai szemszögből nézzük. Igy látja ezt John Stra-
chey, akinek fentemlített két könyvénél talán egyetlen másik szerző munkái 
sem keltettek nagyobb hatást Angliában és Amerikában. «The Corning 
Struggle for Power» című könyvét pl. megjelenése után a londoni Spectator 
ekként kommentálta : . . Ez a fiatal író a szocialis, intellektuális és politikai 
kontaktusoknak olyan sorozatát tudta megteremteni, amely alighanem hosszú 
időre egyedülálló rekord fog m a r a d n i . . . A gazdasági depresszió és krizis 
utolsó három éve eddig csak egy olyan munkát termelt ki, mely a gazdasági 
világpolitika alapvető gondolatait illetően lényegbevágó : Sir Arthur Salter 
«Recovery»-jét: (gazdasági javulás), de nincs kizárva, hogy Strachey új 
munkája még akkor is élni fog, amikor Salter könyve rég feledésbe ment. 

Strachey egyébként maga is részletesen foglalkozik Sir Arthur Salter 
«gazdasági javulás»-ával, valamint igen nagyszámú más, túlnyomó részben 
kifejezetten közgazdasági, még pedig kapitalista irányú íróval; elméleteiket 
behatóan ismerteti, sok helyt terjedelmes, szó szerinti idézetekkel. Igy köny-
veit mindenek előtt az teszi lebilincselő, sőt hézagpótló olvasmánnyá — éppen 
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a közgazdaságilag kevésbbé tájékozott olvasó számára —, hogy amint fokról-
fokra haladva, keresetlen, logikus formákban és egyben temperamentumosan 
igyekszik a közgazdasági elméletek magját kivájni, ezzel hihetetlen mérték-
ben otthonossá tesz ebben a bonyolult tudományban, amelyben, e nélkül, 
igazán nehezen, fáradságos szakkutatás árán tudnánk tájékozódást szerez-
nünk. És ezen mitsem változtat az, ha azokra a végső konkluziókra nézve, 
amelyeket a szerző levon, esetleg nem képes minden aggodalmunkat elosz-
latni, ha az olvasása közben felvetődő kérdéseinkre olykor adós is marad a 
válasszal. Annyi bizonyos, hogy minden érvelését nyilvánvaló jóhiszeműség fűti 
át, és ha végeredményben azt a hitet szűri le, hogy a mai, imperialistahábo-
rúk imminens veszélyét magában rejlő kapitalizmus mennél sürgősebben likvi-
dálandó, mert különben elkerülhetetlen egész civilizációnk rombadőlése: ez ne 
tegyen elfogulttá az író képességei iránt, sem pedig a könyv átütő ereje iránt, 
amely angol s amerikai körökben észlelhető. 

Strachey két említett könyve közül az új, idén megjelent «A kapitalista-
válság természete» című terjedelmesebb, kifejezetten közgazdasági munka (ez 
az, amelynek Kanada volt miniszterelnöke, a konzervatív párti Bennett is 
elismeréssel adózott); az előbbi, az «eljövendő küzdelem a hatalomért», amely 
a szerző hírét megalapozta és rövid időn belül annyi új kiadást ért, inkább 
összefogó, általánosabb jellegű és, bár ennek is zömét teszik ki a közgazdasági 
fejtegetések, mégis kitér kultúrális vonatkozásokra is, amennyiben ezek a 
tárgyhoz kapcsolódhatnak és alkalmasaknak látszanak alátámasztani azt az 
elméletet, hogy a «kapitalista kultúra» elérkezett végső fázisához, amelyből 
már nincs visszatérés. 

A világgazdaság bonyolult kérdései mellett mondhatnám eltörpül jelen-
tőségben az a fejezet, amelyet a szellemi kultúrának, irodalomnak szentel; 
mégis a maga nemében igen érdekfeszítő olvasmány az a rész is. A szerző — 
anélkül, hogy rendszerességre törekedne — kiragad néhány mai írót, akiket 
mint a korra kiválóan jellemző egyéniségeket bírál a maga szemszögéből. 
A könyvnek ez a fejezete két al-fejezetre oszlik; az elsőben olyan írókról van 
szó, akiknél kifejezetten szerepelnek világpolitikai, vagy társadalomszervezeti 
kérdések ; a másikban a «tiszta irodalom» néhány kimagasló jelensége kerül 
sorra. Érdekes, hogy John Maynard Keynes-t, a híres közgazdászt, annyira 
fontos egyéniségnek tartja, hogy nemcsak a kötet közgazdasági fejezeteiben 
ismerteti részletesen írásait, hanem az irodalom kapcsán újból előveszi, miután 
mint kiváló esszéistát, mint a világos szóbeli kifejezés mesterét is magasra 
értékeli. Ezenkívül szó van Freudről, H. G. Wellsről és Bemard Shawról; 
a «szépírók» (ha már ezt a véleményem szerint rossz, értelmetlen kifejezést kell 
használnunk) Proust, Joyce, D. H. Lawrence és Aldous Huxley. 

H. G. Wellsnek főleg azt veti szemére, hogy, miután hajdan kezdő évei-
ben magát szociálistának vallotta, később egyre jobban valami zavaros nem-
zetközi világkapitalizmusnak szószólójává, csatlósává szegődött, és főleg, 
hogy ez a pálfordulás arra bírja, hogy pár szóval átsiklik olyan kérdéseken, 
amelyekről, éppen nagy tudása, képzettsége alapján, bőségesen lehetne 
mondanivalója ; így pl. az imperializmust Wells, «Az emberiség gazdasága és 
boldogulása» című új könyvében azzal intézi el, hogy az valami «homályos 
lelkesedés»-nek tekinthető és hogy a brit imperializmus Lord Beaconsfield 
(Disraeli) pompaszerető képzeletére vezethető vissza. 

Keynesben ugyancsak az olyan, rendkívüli tehetségű és tudású írót 
látja, aki sok helyütt nem ismeri fel a problémákat azzal a világoslátással, 
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amelyet épp tőle várni lehetne, így pl. ugyancsak az imperializmust illetően. 
Keynes Angliában feltűnést keltett azzal a beállításával, hogy a modern világ 
vagyona a tőkésített kamat mágikus hatásának tudható be; így kiszámította, 
hogy az arany, amit Francis Drake Erzsébet királyné idejében Amerikából 
hazahozott s ami 42.000 angol fontot tet t ki, 3¼%-kal számítva, 1929-ig 
azzá a 4200 millió fonttá növekedett, ami megfelel a szigetország összes mai 
külföldi tőkebefektetéseinek. Hát nem példátlan-e, kiált fel Strachey, hogy 
valaki egy vita tárgyát képező állítást a valóság összes tényezőitől való teljes 
absztrahálással akarjon bizonyítani? Csak egy pillanatra gondoljunk Chatham 
aggresszivítására, Clive és Hastings fondorlataira, a Bristol kikötőjében állo-
másozott rabszolgahajókra ; gondoljunk — hogy még csak néhány példát 
említsünk — a William Pitt-ben megtestesült reakcióra, Lord Salisbury hig-
gadt területgyarapító kapzsiságára, Rhodes reklámhajhászatára és korrup-
ciójára ! amely tényezők nélkül soha nem lett volna lehetséges, hogy a Drake-
féle 42.000 fontnyi zsákmány, amelyet Erzsébet királyné újabb tengerentúli 
vállalkozásokba invesztált be, napjainkig 4200 millió fontnyi imperialista 
tőkebefektetéssé növekedjék ! 

A kapitalizmus világtörténete. 
A «tiszta irodalom»-nak szentelt fejezet, minden érdekessége mellett, 

tulaj donkép csak mellékvágánya a könyvnek ; főirányvonala a kapitalizmus 
fejlődési fokainak ismertetése. Kezdi a kötet elején a XVI. századdal, amikor 
először kezd lebontódni a hűbéri rend és előbukkan a szabadkereskedő polgár-
ság, amely, nagy harcok árán, kivívja magának a piac szabadságát, az önálló, 
haszonért való termelés lehetőségeit, amivel a kapitalizmus kezdetét vette. 
Ezután következik fokonként a kapitalista koncentráció, amely monopóliu-
mokhoz vezet. A monopolisztikus fejlődés illusztrálására az Egyesült Államo-
kat veszi például, ahol már régóta nagy harcok dúltak a trösztök körül. Roose-
velt elnök (nem a mostani, hanem az első, Theodore Roosevelt) annak idején 
feltűnést keltő eréllyel szállt szembe a trösztökkel és sikerült is neki, legalább 
látszólag, felrobbantani a Standard Oil Companyt, Amerika nagy petróleum-
trösztjét. Roosevelt a farmereknek akart kedvezni, akik az Egyesült Államok-
ban a lakosságnak legerősebb trösztellenes rétegét teszik ki. Már előbb, régeb-
ben is volt nem egy erős ellentámadás a trösztökkel szemben, és figyelemre-
méltó, hogy ezek a mozgolódások mindig a ciklusokban, periodikusan jelent-
kező gazdasági depressziók mélypontjaival estek össze időben ; a rájuk követ-
kező föllendülés ismét a trösztöknek kedvezett, amelyek könnyű szerrel ki 
tudták játszani az 1890-ben hozott Sherman-féle trösztellenes törvényt. Mert 
ez a törvény mindössze az ugyanahhoz a termelési ághoz tartozó vállalatok 
fuzióját tiltotta, de nem akadályozta meg azt, hogy valamely vállalat egy 
bank vagy tőkecsoport érdekeltségébe kerüljön. A világháború utáni években 
Angliában is, de különösen Németországban igen nagy mértékben kerültek 
bele az iparvállalatok az állam érdekeltségébe, illetve részben megfordítva az 
állam, a kormány vált többé-kevésbbé a nagy, kombinált vállalatok eszkö-
zévé. A szabadkereskedelem régi, klasszikus közgazdasági értelemben vett 
elvének, a laissez faire-nek mai szószólóival szemben éppen a nagy, kombinált, 
trösztösített vállalatok képviselői azok, akik a tervgazdaság jelszavát hangoz-
tat ják, ami azonban csak takaró, «fügefalevél», mely a monopolisztikus törek-
vések álcázására szolgál. A kapitalista koncentráció jellemző jelensége az is, 
hogy a nagy tőkevállalatok országhatárokon túlterjedő kombinációkba tömö-
rülnek ; ez azonban inkább a világháború előtti időben volt így, a háborúutáni 
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években inkább az egyes államokon belül folytatódott s épült ki tovább s 
egyre jobban a tőkevállalatok összevonása, fuziója. 

Ezzel eljutottunk a háborúutáni nacionalizmus tünetéhez, amelynek 
külön fejezetet szentel Strachey. Minderről a könyvnek «Capitalism to-day» a 
kapitalizmus napjainkben c. szakaszában van szó ; egy későbbi, «The Future 
of Capitalism» c. szakaszban következik az imperializmus, amelyet a szerző 
úgy fog fel, mint a nacionalista kapitalizmus további, egyre nagyobb méretű 
koncentrálódását néhány nagyhatalom érdekszférájában. Igy tehát nem tesz 
alapvető különbséget nacionalizmus és imperializmus közt, és lehet, hogy 
amidőn a kettőt egy kalap alá veszi, bizonyos mértékig adós marad a magya-
rázattal, amennyiben a kis országokban, a világháborúban póruljárt kis nem-
zeteknél éppen a győztesek imperialista kapzsiságával szemben, ennek ellen-
hatásaként mutatkozó, túláradó nacionalizmussal mondhatni nem is foglal-
kozik. Annál érdekesebb, amit a gazdasági nacionalizmusról mond (annak 
fenntartása mellett, hogy ennek semmi köze a kulturális nacionalizmushoz). 
Igy a háború előtt a tőke nemzetközi áramlása volt az, ami lehetővé tette, 
biztosította a kapitalista gazdálkodás folyamatosságát, zavartalan működé-
sét ; a világháború persze gyökeresen megszakította ezt a folyamatot; a 
huszas években aztán mindenképpen igyekeztek visszaállítani és 1929 felé 
úgy látszott, hogy nagyjából sikerült is ; ez után következett az újabb, egyre 
nagyobb gazdasági izolálódás ; a vámfalakat egyre emelték. Egész bonyolult 
tudomány keletkezett a belső termelés védelmére, a kivitel fokozására ; a kor-
mányok szorgalmas tisztviselői a korlátozásoknak, behozatali kvótáknak, 
a bevitelt engedélyekhez kötő rendszabályoknak s vámtarifáknak hihetetlenül 
ravasz rendszereit dolgozták ki. Hogy ez minő állapotokat teremt, azt jellem-
zően illusztrálja a következő példa : egy angol közgazdászról mondják, hogy 
otthonában világtérképe van, amelyre az országhatárok mentén papírból 
készített falakat rak, amelyeknek magassága megfelel az illető országok leg-
újabb vámvédelmi intézkedéseinek; a vámtételek emelkedésével a közgaz-
dász az illető ország papírfalait magasabbra szabja, szomorú ábrázattal pepe-
cselget ezzel, miközben a térkép egyre jobban hasonlít egy börtönhöz, amely-
ben maguk az országok emelgetnek egyre áthágatatlanabb falakat celláik köré! 

Ugyancsak ötletes, szemléltető megjegyzése a szerzőnek, amikor Cham-
berlain beszédét idézi, aki az új angol vámtarifát azzal indokolja, hogy min-
denáron emelni kell a kivitelt és csökkenteni a behozatalt. Ez mind igen szép, 
csak az a baj, hogy ez más államok kormányférfiainak is eszébe jutott, s csak 
egyre nem gondoltak még : arra, hogy valahol az Atlanti óceán közepén 
kijelöljenek egy helyet, ahová az államok kivitelre szánt termelési fölöslegü-
ket belehajítsák ! Ezt a tervet a Népszövetség napirendjére lehetne kitűzni 
a következő címmel: «Hogyan tehető a dömping biztonságossá a demokrácia 
számára». (Ez persze a régi wilsoni elv elmés szatirája, és a magyar olvasó 
számára hozzá kell tennem, hogy az angolban a «dumping» szó, amely immár 
nálunk is nélkülözhetetlenné vált közgazdasági értelmében, eredeti jelentésé-
ben kiborítást, kilódítást jelent. Ha pl. a hamutartóm megtelt hamuval, ciga-
rettavégekkel, akkor megfogom és kidömpölöm a kályhába vagy a szemetes 
ládába. Ugyanígy kellene tehát eljárni Strachey élcelődése szerint a nemzetek 
kiviteli fölöslegeivel ahhoz, hogy a gazdasági nacionalizmus okozta termelési 
válság megszűnjön.) 

A kapitalista közgazdászok egyértelműen a gazdasági izolálódást és 
főleg az ebből elkerülhetetlenül eredő másik mai jelenséget, a tőkeexport meg-
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szűnését jelölik meg a napjainkban egyre súlyosbodó válság legfőbb okául; 
úgy látják, hogy a nemzetközi tőkésgazdálkodás nem funkcionálhat többé, 
ha a magas gazdasági fejlettségű országok nem engedik többé vagyoni fölös-
legüket, szörplöszüket kiáramlani a kevésbbé fejlett világrészekbe, ahol ezek 
a tőkefölöslegek magasabb százalékú haszonnal kecsegtetnek, mint otthon. 
Igy volt ez 1914 előtt; Britannia pl. rendszeresen folytatta tőkefölöslegeinek 
kivitelét és pedig nem csupán saját birodalmán belül; és nem is kötötte 
magát ahhoz, hogy az országokban, ahová ekként kihelyezte tőkéit, minden-
áron politikai szupremáciát is vezessen be. Igaz, hogy mélyebb vizsgálattal 
látnunk kell azt, hogy Britanniának ez a mérséklete csupán relatív vol t ; 
a brit imperializmus, amely-lényegében az ilyen tőkekiviteli lehetőségeken 
alapult, éppen eléggé zsákmányoló természetű volt («predatory»); Egipto-
mot felszippantotta, a délafrikai köztársaságokat összezúzta, Kínát uralma 
alá hajtotta, Indiát egyre szorosabbra fogta. Mindamellett óriási mennyiségű 
tőkét ruházott be Európában is, továbbá az Egyesült Államokban, Dél- és 
Közép-Amerikában, anélkül, hogy otromba kísérletek történtek volna a tőke-
felvevő országok politikai irányítására. Az illemet, a külszínt legalább is meg-
őrizték e tekintetben. 

Újabban a tőkekivitelre képes országok elsősorban Franciaország és az 
Egyesült Államok. Franciaországnak azonban már régebben annyi balszeren-
cséje volt tőkekivitelében (nevezetesen a háborúelőtti orosz kölcsönnel, amely 
teljesen odaveszett), hogy a francia parasztok most már csak a «szerény haris-
nyában» bíznak. Igy a háborúutáni időkben az Egyesült Államok lettek a fő 
tőkekivitelezők, ez azonban az utóbbi években megszűnt. Először is óriási 
belföldi propaganda keletkezett az otthoni befektetés érdekében ; másodszor 
a politikai stabilitás, amely kellő megnyugtatást hozott volna a külföldi tőke-
elhelyezés szempontjából, egyre kisebb mértékben volt föllelhető azokban az 
országokban, ahová a tőkét ki lehetett vinni; végül pedig nyilvánvaló lett, 
hogy az adós országokat a nekik jut tatot t kölcsönök nem tudták gazdaságilag 
stabillá tenni, hiszen a kamattételek is oly óriási terhet jelentenek, hogy kép-
telenek megfizetni, hacsak úgy nem, hogy újabb kölcsönt kapnak. Aztán 
mindezeknek tetejébe jött a nagy amerikai krach, amely után az amerikai 
piár egyenesen borzong arra a gondolatra, hogy a dollárjait kihitelezze a ten-
geren túlra. Inkább hagyja heverni a bankban, ahol biztonságban vannak — 
mindaddig, amíg a bank meg nem bukik. Akkor aztán végkép megszabadult 
a problémától, hogy mit kezdjen a tőkéjével. 

Lawrence Dennis és Sir Arthur Salter. 
A gazdasági nacionalizmus kérdéseinél főleg két író kerül szembe, az 

amerikai Lawrence Dennis és a már fentebb említett Sir Arthur Salter. Dennis 
teljesen nacionalista szemmel nézi a kérdést és hazájának nagymérvű elszige-
telődését javasolja ; sikerül is neki bebizonyítani azt, hogy a külföldre kihe-
lyezett kölcsönök mulhatatlanul krachhoz, összeomláshoz vezetnek ; csak azt 
nem tudja bebizonyítani, hogy a kapitalizmus meg tud lenni a külföldi tőke-
kihitelezés nélkül. Ezzel szemben Sir Arthur Salter, aki «Gazdasági javulás» 
c. könyvében nem merőben nacionalista szemszögből, hanem világviszonylat-
ban teszi vizsgálat tárgyává a problémát, adatokkal bizonyítja, hogy a kapi-
talizmus összeomlásra van ítélve, hacsak nem sikerül a külföldre való kölcsön-
zések folyamatosságát megtartani. Erre nézve Salter a brit pénzügyi és ipar-
ügyi bizottságnak (az ú. n. Macmillan-bizottságnak) adatait idézi, amelyek 
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szerint 1927-ben aközt, amivel az adós országok tartoznak s amit képesek 
megfizetni, kb. kétezer millió dollárnyi ür tátong ; ezt az ürt csak ugyan-
ilyen összegű újabb kihitelezéssel lehetne áthidalni. Amikor 1928-ban a nem-
zetközi hitelek megszűntek, a világkapitalizmus belezuhant ebbe az ürbe. 
Szóval, a baj oka a nemzetközi kihitelezés, de az orvosság csak hasonszenvi 
lehet: újabb kihitelezés. 

Végeredményben Strachey a gazdasági nacionalizmus nagymérvű foko-
zódását a kapitalista koncentrációra vezeti vissza. Ez egyre inkább monopo-
lisztikus jelleget ad a tőkés termelésnek, ami viszont az államok egész struk-
túráját megváltoztatja. Igy a fejlődési menet a következő : nacionalizmus, 
imperializmus, háború. Hogy a fokozatos koncentráció, a tőke egyre szélesebb 
alapon való trösztösödése, monopolizálódása mily kihatásokkal van, arra 
nézve hosszasan idéz R. G. Hawtrey-nek, a Brit Államkincstár (magyarul 
pénzügyminisztérium) gazdasági tanácsadójának tanulmányából, melynek 
címe : «A szuverenitás gazdasági szemszögből nézve» (The Economic Aspects 
of Sovereignty). Hawtrey évekig viselt hivatalt a londoni Whitehallban, ahol 
az angol pénzügyminisztérium székel, tehát bőven volt alkalma megfigyelni, 
hogyan adják ki a koncessziókat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a világ-
nak valamely kiaknázható területén vasutakat, áramfejlesztőket, bányákat 
stb. szóval tőkegyümölcsöztető vállalkozásokat létesítsenek. Az indokokat, 
amelyek eldöntik, hogy a pályázók közül ki kapja a koncessziót, rendszerint 
nem szokták nyilvánosságra hozni, írja Hawtrey ; de általában minden kor-
mány a saját honfitársait részesíti előnyben, hiszen a vállalkozók rendszerint 
abban a helyzetben vannak, hogy hazájuk kormányára befolyást gyakorolja-
nak ; ami pedig a kormányokat illeti, ők politikájuk igen fontos részének 
érzik azt, hogy a saját országukból való tőkések jövedelemmel kecsegtető 
beruházásait, vállalkozásait támogassák, bármely külföldi területről is legyen 
szó. A liberálisok egyre azon jajveszékelnek, hogy az állami beavatkozás, 
intervencionizmus ok nélkül meggátolja a régi, szabad versenyt, amely a 
kapitalizmus fénykorában akadálytalan, síma termelést biztosított, nem lát-
ják be, hogy a mai helyzet a fejlődés elkerülhetetlen menetéből eredt, hogy 
a mai, széles, kiterjedt, monopolisztikus értelemben koncentrált tőke egyene-
sen kénytelen a háború nagymérvű veszélyét magukban rejtő zsákmányoló 
kalandokba bocsátkozni, hogy új területeket nyerjenek, ahol tőkéseik vállal-
kozásokba kezdhetnek. Ehhez pedig hatalomra van szükség. 

A hatalom így fokozatosan előtérbe kerül, öncéllá válik. (Még mindig 
Hawtrey beszél.) Felvetődik a presztizs-kérdés, hiszen minden állam igyek-
szik gazdasági céljait háború nélkül elérni; amennyiben azonban a presztizs 
nem vezet célhoz, ha felfegyverzettsége, hatalmi nimbusza nem elegendő : 
akkor kénytelen presztizsének megvédésére fegyveres elintézéshez nyulni. 

A további fejezetekben — «A stabilitását vesztett pénz»; «A tőkéster-
melés válságtünetei» ; «Visszahozható-e a szabad piac?» «Az imperializmus»; 
«A monopolizálódás végső célkitűzései» stb. — Strachey új és új vonásokkal 
egészíti ki a felvázolt világképet, új oldalról Igyekszik megfogni, körülírni 
a mai kritikus világhelyzetet; igyekszik bizonyítani azt, hogy a kapitalizmus 
menthetetlenül elérkezett végső, javíthatatlan, «gyilkos» fázisába. Borzalmas, 
döbbenetes világkép az, ami e könyv oldalain egyre jobban elénk tá ru l ; és 
ami a leginkább megdöbbentő, az, hogy a könyv megjelenése óta a «hatalom-
ért való harcok» rémképei, amelyek benne fölvázolódnak, legkevésbbé sem 
távolodtak el a világ horizontjáról. 


