'POLITIKAI

HELYZETKÉP

Nemzetközt helyzet.
•Az amerikai dollárkölcsön-politika,
amelyet a Görög- és Törökországnak
nyújtandó 400 milliós hitelkenet nyitott meg, tovább terjed, és egyre nagyobb arányokat ö l i
Kölcsönhírek terjedtek el többek között Irán, Egyiptom,
Hollandia, Kína és
Japánnal kapcsolatosan, a már ismert Olaszország,
Lengyelország,
Görögország,
Ausztria, Magyarország és Kína számára folyósítandó 350 millió dolláros segélyen
Vcfvük Maga Marshall külügyminiszter állapította meg, hogy az amerikai kongreszszus behatóan tanulmányozza Kelet- és Középkelet-Európa,
valamint
Latinamerika
politikai és gázdasági viszonyait, hogy a vizsgálatok befejeztével újabb
nagyarányú
segélyeket
folyósítson.
A „Paris Presse" szerint az U. S. A. a Hiroshima-i atombomba robbanása óla
15.000 millió dollár segélyt folyósított Nagybritannia, Franciaország,
a
Szovjetunió,
Hollandia, Belgium és a Fülöpszigetek
számára. Hogy ez az1 amerikai méretekben
ís hatalmas összeg honnan származik, arra a National City Bank közleménye vet
fényt. Ebből kitűnik, hogy 385 vállalat nyeresége az 1947. év első negyedében az
előző évhez képesti több mint 10Ö"/o-kal emelkedett. Az amerikai aranytartalék
pedig
20.500 millió dollárról 20.811 millió dollárra nőtt, noha időközben 688 millió dollárt
a nemzetközdr pénzügyi alapnak engedtek át.
Ezen adatok .megmagyarázzák, hogy bár Európában és. a nem európai háborús-ujtotta országoknak kétségkívül szükségük_.van tökére, de nem. kevésbbé van. szüksége az E/.'S. A. érdiekeit köreinek piacra, ahol a felgyülemlett feleslegeket elhelyezhetik. Ezt tükrözi vissza- Acheson amerikai külügyi államtitkár ama megállapítása
is, hogy ha az U. S. A.-nak 194®—49-ben nem sikerülne a pénzügyi segélynyújtást
más nemzetekre iis kiterjesztenie, aiz gyors ütemben gazdasági összeomlást és világszegénységet idézne -elő.
,
Nem kevésbbé fontosak azok a hatások, amelyeket a már folyósított vagy ezután
folyósítandó kölcsönök politikai síkon előidéznek. A francia baloldal; pb. a Franciaországot jobbratoló, nemrég lejátszódott kormányválságot is aiz amerikai kölcsönnek és újabb kölcsönök ki-iái ásbah élvezés én ek tulajdonítja.
A francia belpolitikai válságot a Refíault-gykr munkásaiinak bérkövetelése váltotta ki.. Á munkásság elégedetlen, mert a Ramadier-ko r má ny bér-rögzítő és árcsökkentő politikája nem válitotta be a hozzáfűzött reményeket: a drágulási index a várt
• 10°/o helyett csupán 3.5f/o-ka'j csökkent. Ramadier miniszterelnök azzal az indokkal,
hogy a béremelés inflációt vonna magával, megtagadta
a követelések
teljesítését.
A kommunisták viszont úgy vélték, h-ogy ha nem is béremelés, de termelési
pótlék
odaítélés-évei javítani} lehetne a munkásság helyzetén és, ezért állást foglaltak a
követelések mellett. Ramadier felvetette a bizalmi- kérdlés't és mivel a többség szavazatát elnyerte, a- kommunistákat
eltávolította a
kormányból.
Ezzel azonban a kérdés- nem jutott megoldáshoz,. Nemcsak azért, mert egy^ré' gebbii egyezmény ért-elmében a szocialisták csak olyan kormányban- vehetnek részt,
amelynek tagjai között kommunisták is vannak, hanem mert oliyam helyzet állt elő,
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•amelyet a „Francé Tireur" úgy jellemez,-hogy a többségében polgári- elemekből
álló kormány a munkásság érdekei ellen kormányoz. A kormány élettartamát maga
•fíamadier is legfeljebb néhány hétre becsülte.
• .
A kommunistáknak a kormányból valló eltávolítása után az U, S. A.
folyósította
xi kilátásba helyezett 500 millió dollár felét. Caffery párisi- U. S. A: követ pedig kijelentette, hogy megfelelő poliilikai-fejlődé® esetéin Franciaország
újabb
jelentékeny
-segítségre számíthat. A „Christian Science Monitor" ezen további segély feltételéül
— a kommunisták- kizárásán kívül: — szocialista vezetésű a-nltikommunis-ta1 kormány
.ala-kít'ását követeli, katonai- támaszpontok átadásai mellett.
A „Liberation"
viszont attól- tart, hogy Franciaország
újabb pénzügyi ctsi gazdas á g i egyezményekel kötne az U. S. A.-vall-, az minden nemzetközi kérdésben az amerikai álláspontot
erőszakolná
rá a franciákra,
továbbá magával hozná a. Francia
Unió államainak az amerikai tőke és- áru számára' történő megnyitási, kényszerét.
A jobbratöl-ódás miatt francia baloldali körök Léon Blum miunkásiegység-ell-enes
politikáját teszik felelőssé1,- amely a kommunistákkal történő együttműködés^ hellyel!
a középpártok
egyesülésére
vette az irányt'.
Még el- sem ült a vihar, mely ai kormányban. Ilávő ellenzéki maga-tartást' tanúsító
• francia kommunista- pártból. ellenzékben léVő kormánypártot formált, máris újabb
vésztjósló
jelek mutatkoztak. A gáz- és vMlamyenergiia-telepek munkásai bé-rem-elés-iik
kisürge'té'sére „lassított munkaütem"-el' kezdtek a gyárakban-. Ramadier a mozgalom
-letörésére életheléptette a haditörvényeket és- a . munkásságot „mozgósítási
álla_potba" helyezte. Ehhez-az eszközhöz uloljára Daladier fordult 1938-ban a munkásság
tiltakozó sztrájkjának felszámolására. A nagyarányú visszahatás azonban- Ramadiert
a rendelet visszavonására bírta, elismerte a- bérkövetelések jogosságát, és június 8-ig
-történő rendezést h-ellye-zett kilátásba.
A párisi rádió megállapítja, hogy sem a gáz- és villa-n-yműve'k, sem a s-ütőmu-nIkások sztrájkjáért: a kommunista
párt nem felelős, hanem éppen ellenkezőleg, a
-fenináliló- veszélyre a kormányból való kilépésével- hívla fel a- figyelmet'.
Ugyancsak belpolitikai válságot idézett elő a dojllárpolitika Itáliában i-s-. Itt;
Ti

•

.-ahogy a „Daily Mail" írja, de Gasperi miniszterelnök a kormány 31 hónappal, ezelőtti
n e m sikerült kísérlete óta: csak az' időt várta, hogy a. kommunistákat a, kormányból
kitessékelhesse. A jobboldal pedig még valami- -olialsz de Gaullet i-s- szívesen látott
•volna, akinek teki-ntélyuralluát i s hajlandó elviselni, ha aiz a „rendét" biztosítaná.
4 Ilyen körülmény ek előzték meg- a válságot Itáliában. A kirobbanás közvetlen
Okai a-z voít, hogy de Gasperi a kormány gazdaságii tervén-ek elfogadtatásává!- egyidejűen kormányát jobbfelé
akarta kiszélesíteni.
Miután ebbe a munkáspártok nem
egyeztek bele^ de Gasperi lemondott.
Csak-nem ugyanakkor történt, hogy a római- U. S. A. kqvet a „pénzügyi- ós gaz-,
-d'aság-i helyzetet tanulmányozandó" körútra i-ndul-t Olaszországban,
amelynek eredm é n y e k é n t megállapította, hogy az új Itália megteremtése jelentős- mértékben! azokt ó l az üzletemberektől függ, akik a kereskedelem
szabadságának
elismerése
esetén
amerikai bankárok meleg tápiogatását
fogják élvezni". E meleg támogatáson töbihek között "nyilváni a 100 millió dolláros kölcsönt kelt érteni.
A válság megoldására Nitti kap-olt megbízatást, a.kii a-- jobboldal és a félfasiszta
JJomo Qualunque mellőzésével
koalíciós kormányt- alakított, Ekkor a keresztény
-demokrata- párt hirt-ele-n elhatározta, hogy csak teljes koalíció esetién vesz részt a
kormányban. A „teljes koalJíei-ó" az Uomo Qualunque-iiSták és- az egyéb jobb'oldali
elemeknek
a kormányba való bevonását jelentette- volna. Igv a miniszterelnöki tárca.
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Orlando és Bonnomi sikertelen próbálkozása után ismét de Gasperihez kpTÜtj^ vissza-..
Utóbbi, mdn't ezt a) „Daily Graphic" jeleníti, hogy az amerikai bankárok rokonszenvét
hazája számára megnyerje, az összes baloldali pártok kizárásával
tisztán
kereszténydemokrata
kormányt
alakított,
nohai ezt- a. belső politikai helyzet' egyáltalában neno
leüe indokolttá.
Eképpen tehát a kommunistái pártol, mint Franciaországban,
úgy Itáliában, is.,
sikerült, Ifegalább is ideiglenesen, a kormányból kiszorítaná -s ezzel, azi amerikai támogatás számárai a politikai .feltételeket megteremteni. D ö n t ő különbséget jelent a két
helyzet közölt azonban az, hogy míg Franciaországban e célra az amerikai tőkések,
a francia szocialista
párt jobboldali
elemeit nyerték m,eg, addig Itáliában
nemcsaká munkáspartiak,
de a köztársaságiak, akcionisták, partizánok, sől a keresztény demokrata párt baloldali elemei is óriási tömegtüntetést
rendezték, a kizárólag elnöki!
tekintélyen- alapuló de Gasperi-kormány
ellen.
Nagy meglepetést keltett ezek ulán, hogy Marshall amerikai küliigymintezler
üdvözölte az olasz népet abból az alkalomból, „amikor annak adta. tanújelét, hogy:
hisz a demokratikus módszerekben-, meg akarja őriznii az egyéni szabadiságot, v a l a mint az alapvető emberi jogokat". Egyben az U. S. A. további segítőkészségéről
biztosította Itáliát.
A „New Státesman and Nation" ezzel kapcsolatosan azt írja, hogy az amerikai
külügyminiszter hitelképesnek
íléHte az* olasz kisebbségi kormányt, ameDy azonban*
nehéz feladatra vállalkozott,
ha az őszi: választásokig a szervezett
munkásság
ellem
akar kormányozni. Az amerikai kölcsön értékéből pedig erősen levon, az a t é n y ,
hogy a jobboldaltól va'Ió függésit idéz elő, mely ulóbbi gátolja az infláció és a feketepiac elleni hathatós
intézkedéseket.
A borús események közölt nyugodlt és biztató oázist jeleni az a beszélgetés-,
amelyei Sztálin folytatolt Stassennel,
a.z amerikai republikánus "párt európai k ö r úton lévő elnökjelöltjével. A beszélgetés folyamán Sztálin leszögezte, hogy az U. S. A.,
kapitalista', valamönll ai Szovjetunió szocialista rendszere együttműködhet,
mert azr
együttműködésnek aj azonos rendszer nem feltétele. .Minden nép olyan, rendszert
pártol, amilyen megfelel neki. A nép által választott rendszereket pedig
tiszteletben
kéül tartani, A beszélgetés gazdasági' vonatkozású résztéléiből az derül ki-, 'hogy
jelenleg nem is annyira a piacok megszerzése, mint inkább a meglévőknek k i h a s z nálása van., soron.
•
" 'Ugyancsak megnyugtató az az indokolás," amelynek alllapjáni a Szovjetunió
<r
halálbüntetést
eltörölte. Ez pedig az, Tiogy a béke hosszú időre biztosítva
van és
békés viszonyok közölt nincs szükség halálbüntetésre. Derülátó továbbá
Byrnes,
Marshall elődje; aki kijelentette, hogy túlsókat beszélnek a h á b o r ú r ó l túlkeveset a
béké'rőt, holott a konfliktus
nem elkerülhetetlen
és a Szovjetunió
nem akar
háborútS.
Békét kell teremteni, erre vain is lehetőség és ha a béke -megvan,, akkor fenn -is-,
tartható.
•
Ezen béke megterem lésén-, a Szovjetunióvá! kapcsolatos, viszony megjavításán
és . a brit külpolitikának az amerikaiaktól valió függelOenítésén fáradozik az angol' >
munkás párt balszárnya, az úgynevezett „lázadók" csoportja is. A csoport által k i adott „Balra tarts" c. brosúra tiltakozás a bevin.ii poÜiilíika ellen. Részint ezen: k i á l t vány hatása alatt, de még inkább a rohamosan fogyó amerikai 1 kölcsön felhasználása után következő gazdasági helyzetre való tekintetteD Nagybritannirt
Keleteurópafelé fordult. Érre enged következtetni a-z angol—lengyel
pénzügyi egyezmény
gyors.,
ratifikálása, angol kereskedelmi
delegáció érkezése Magyarországra és a
brit—szovjet:
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kereskedelmi
tárgyalások
megéjénkiKiése. E; fordiulat okát a* „Reynolds News" abban,
látja, hogy Inai Nagybritanuüa-az-l akarja, hogy kereskedelmi 1 és1 ga'zdásági nehé'zsé'gei
megöúdásában a keleteurópai államok segítségéire legyenie-k, akkor gyorsain, és drasztikusan keil cselekedm-Je. Egy esetleges újabb amerikai kölcsön gondolatát mind a
konzervatívek, mind a munkáspártiak hevesen ellenzik. A L'Humanité"" megjegyzi,
hogy a beviniznuisnak
nincs vége, Nagybritannia
csupán támogatást keres Európában az egyre fokozódó amerikai nyomás ellen é's a keleteurópai. államokon keresztül,
akairja . ka'pcssoll'atail) a, Szovjetunióval! javítani.
Hogy a bevinni külpolitika végéről milyen korai lenne beszélni', azt az angoF
munkáspárt
pünkösdi Margate-i konferenciája
bizonyította be. Eltol1 az: egész' v i l á g ©
1
haladó körei a Labour Partg kiil- és belpolitikájának módosulását várlék. .A konferencia .lezárása után azonban kiderült, hogy semiilyen alapvető
változásról
szónincs. A „Franc Tierur" szerint Bevin, aki ^ z értelmiségi „lázadókkal" szemben'
kétibézi munkásként szereped;, erélyesen védelmére
kelt politikájának.
A „L'Humanité" azt állítja', hogy Bevin tekintélye a munkáspárt szervezetlensége és az antidemokratikus- szavazási módszer miatt a többség' akarata, máin érvényesülhetett. —
Érdekes megfigyelné, hogy noha a jelek szerint ai bevini külpolitika fe'.iiiiikieuekjedistt',.
a,z angol munkáspárt
ellenzi a II. Internaionálé
feltámasztását
aizon indokolással,
hogy enélkül az egyes országok szocialista- pártjai1 jobban tudnak együttműködni.
- A brit problémák'között kell -Palesztináról
is megemlékezné, melynek ügyében;
az U. N. O. rendkívüli közgyűlése ült össze. Ez a közgyűlés azonban, Palesztina függetlenségének megvaöósítáisa helyett csak egy ténymegállapíió
bizottság
helyszínre:
llíiJd'ését halározta el, azt is megtiltván'ennek, hogy jelentésében; függetlenségről még
csak említésit is tegyen. így a rendkívüli közgyűlés, bár Gromiko szovjet küldött'
független arab—zsidó
állam mellett áttlislfogliadió beszédét „építőnek, békülékenynek,
és rendkívül bátorítónak" nevezte, érdemleges
eredmény
nélkül végetért. Az ügy*
rendezt'sé'rp aiz Arab Liga vezetőségének összehívása várható.

Magyarország.
Alig telt el néhány hét az összeesküvés' által kiváltott belpolitikai válságot lezárd
megállapodás óla, amikor újból, aggasztó jelek tűntek fel a belpolitikai életbenBaloddáli körök élénk visszatetszéssel figyelték a kisgazdapárt néhány képviselőjének különös viselkedéséi, amely abba'n nyilvánult meg, hogy főleg vidéki népgyűléseken erősein koalíció-, demokrácia-, köztársaság-, nép-, szovjet-és
kommunistaellenes támadó-beszédeket tartottak. A fedtűnöen durva támadások ellenéire a párt
fegyelmi bizottsága legtöbbjüket csupán- a nyilvános szerepléstől tíltojlta el.
ÉzéTt a magyar badoldaö vezetői ama megállapításra' jutottak, hogy a kisgazdapártban tulajdoniképpen kétféle vezetés és pártmagatartás
van.: egy hivatalos, koalícióhoz hű és egy nlemhivatallO'S', de nem k.vésbbé e r ő s koalícióellenes
és
antidemokratikus jellegű. Ezen.megállapítást látszott alátámasztani Balogh István, a kisgazdapárt volt főtitkára is, akii a hároméves tervhez szükséges nagybankok
államosítása
ellen foglalt állást és pártját, saját bevallása szerint, a haladás fékjeként akarta feLhaisznální.
. ,
°
Ilyen előzmények után történi, hogy Nagy Ferenc miniszterelnök m á j u s 15-én,
két hét szabadságra Svájcba utazott. Utazása csak néhány talélgatóban keltett gon-
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•doiatokat, akik azon törték fejüket, vájjon miért éppen Svájcbán tanulmányozza a
magyar miniszterelnök az „új mezőgazdasági munkamódszereket"?
Nem keltett sokáig töprengeniük: a Szövetséges
Ellenőrző Bizottság
válaszjegy:zéke, amelyet Nagy Ferencnek Kovács Béla kikérését tartalmazó lviValiailos átiratára
adott, fényt derített az ügyre. A vália-szj-egyzék a kérésre, h o g y Kovács Bélát *adják
:át a magyar hatóságoknak, közölte, hogy erre azért nincs mód, mert a
nyomozást
még nem fejezték be. Ellenben csatoltan rendelkezésre
bocsátotta
az összeesküvési"
perben való felhasználás céljából Kovács Béla é(s az ügyében kihallgatott Jackó és
Saláta Gyula vallomásait.
'
•
-

í'

•

Ezen, kihallgatási jegyzőkönyvekből kiderült, hogy Nagy Ferenc, a magyar miniszterelnök tudomással
bírt az^ egész összeesküuésről,
tudott arról, hogy összeköttetést vetlek fel a volt Szent László hadosztály parancsnokával és mindez ellen semmit sem tett. Baráti viszonyban volt az összeesküvő perben elítélt Arannyal és Szentiványival,
valamint a megszökött
Salátával.
Miikor mindez a kormány többi tagjainak tudomására jutott, rendkívüli
minisztertanácson
elhatározták, miszerint Nagy Ferencnek szabadságát megszakítva, azonnal haza kell térnie, hogy magát a súlyos vádaik alól a törvény előtt tisztázza. Erre
azonban sor ném került, mert a hazatérésre való felhíváskor Nagy Ferenc kijelentette, hogy inkább lemond tisztségéről,
de hazai nem jön.. Kijelentését május 31 -.én
Bernben tett követte: átadta a magyar követségen
lemondó levelét, elismerve
ezzel
•az ellene emelt vádak helytálló
voltát.
Sem a' történelmi helyzet, sem a hároméves gazdasági terv előkészítésének sürgőssége nem engedte, hogy az ország sokáig vajúdjék a válsággal. Ezért a Köztársaság elnöke Ortutay, Mihályfi, Oltványi, Balogh és Rákosival
folytatott, tárgyalás
'után Dinnyés Lajos eddigi honvédelmi
minisztert
bízta meg a kormány
megalakításával. Az új miniszterelnök
demokratikus
és harcos mültja, álláspont ja sok döntő
kérdésben,
így legutóbb a hároméves
terv, valamint a bankok államosítása
terén
•garancia arra,
hogy nem csupán személyi változás,
de politikai
előrehaladás
is
történt.
.
Nagy Ferenc pedig, miután nagyobb összegű svájci frankot utáltatott ki magának, gondoskodott ingóságai és kisfia Svájcba való kijutásáról.
Az új kormány formaitag csak annyiban változik, hogy Dinnyés
honvédelmi
.m-iin-isz-ter egyben miilruiiszterelhök ils, míg az eltávozott külügyminiszter" helyére ideig„lenesen MihályfiTájékoztatás-ügyi
miniszter lép. A Dinnyés-kormány
a teljes
nemzeti
.egységet
képviseli.
Nagy Ferenc helyére pártelnökként a demokratikus Dobi István került. Le kebleit cserélni Balogh István pártfőtitkárt! is, akit Implon Ferenc helyettesít ebben
a beosztásban, beváltották a bázelnöki pozíciót betöltő Varga Bélát is, akinek Szabó
Árpád az utóda. Varga ugyancsak az emigrációt tartotta célszerűbbnek: két titkárával együtt Ausztriába szökött. Mind Nagyot, mind Vargát, mert elárulták a parasztságot, kizárták a pártból és hazatérésre
szólították fel őket. Ha ennek nem tesznek
•eleget hat héten belül, úgy mindkettőjüket
megfosztják
magyar
állampolgárságuktól.
A már felsoroltak méöett egész sor változás vájható. A komprommitált- vezetők leváltásán kívül az összes képviselőket
és pártfunkcionáriusokat
demokratikus megbízhatóság szempontjából vizsgálat alá. vészije és a meg nem felelőket
eltávolítják„
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A most lejátszódott válság alapjaiban különbözik• az eddigiektől,
mert —. mint
azt a pártba most visszalépett Gulácsy György mondotta — eddig mindig csak. részleges megtisztulást
hozott a jobbak akarata. Ma azonban ismét a dolgozó
magyar
.parasztság tiszta kezébe kerül a párt vezetése és visszatérnek a paraszti
radikalizmust
jelentő
békési
programhoz.
A válságról a „Reynolds News" aizt írja, hogy az lezárult. Magyarországon rövidesen új választásokat
tartanak, hogy az időközben megváltozott népakarat megnyilvánulhasson és a politikai erőviszonyok a nép jelenlegi véleménye szerint alakulhassanak k i Ries igazságügyminiszter egy beszédében leszögezte, h o g y az új választásokat természetesen az új választójogi
törvény- szerint keílL lebonyolítani, amely az
rmtidemokratikús
elemeket kizárja a
szavazásból.
A magyarországi belpolitikai válságot egyes külföldi lapok ellenséges érzelmekkel, sőt meghamisítva kommentálták, azt állítván, hogy Magyarországon kommunista puccsot hajtottak végre, Budapesten patakokban folyik a vér és a munkásság
.sztrájkol. A „Daily Worker" ezzel szemben megállapítja, hogy a válság véget ért és
.továbbra is koalíciós kormányzás
folyik. Minden ellenkező jelentés közönséges
hazugság. — Az olász „Avanti" leszögezi, hogy a válság, amely a kettős játéknak végét
vetette, a legszigorúbb
parlamenti keretek között zajlott le. — A „Daily
Telegraph"
szerint -az új kormány megalakításával 1 a feszültség
tetemesen
enyhült. A „Times"
azt írja, hogy a baloldal) á) kisgazdapárt őszintén demokratikus
parasztjaival
akar
együttműködni,
akiket el óhajt választani a közép-osztály ós úri' bürokrácia bi-zonyf-aláin gyászolóitól. A moszkvai rádió pedig megállapítja', hogy most válott tellijesen
világossá, miszerint" a kisgazdapárt
-elnöke, és főtitkára Horthy klikkjéhez
tartozott.
\
Nyilván a konzervatív sajtó áltoíreinek hatása alatt az U. S. 4- kormánya
felfüggesztette
a felesleges amerikai hadianyagok
vásárlására
Magyarországnak
engedélyezett
30 millió dolláros áruhitelt,
felvilágosítást várva a magyar helyzetről..
D e később a zárlatot feloldotta.
„Franc Tireur" errő-l azt írja, hogy Magyarország ellenáll) a Nyugat felől' reánehezedő nyomásnak. A „L'Humanité"
pedig m e g á l l a p í t j a / h o g y a magyar bellpold'tiikai, fordullat arra enged következtetni, miszerint Magyarország
nem hajlandó
vállalni azt a szerepet, amelyet a dollárdiplomácia
szánt neki Európa szívében). Gerő
magyar közlekedési minfezt-er kijelentette, hogy a magyar
kormány
szívesen
lát kicsi és nagy, rövid- és hosszúlejáratú
külföldi kölcsönt, amelyért hajlandó
még
.a szokásosnál
is nagyobb kamatot fizetni, de a magyar szabadságot
és függetlenséget a világ valamennyi dollárjáért
sem bocsátja
áruba.
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