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Közép-Európa gazdasági együttműködése. 
Irta: Hantos Elemér, 

„Közép-Európa" a háború előtt gazdasági és dip-
lomáciai fogalom volt, a háború alatt katonai fogalom 
lett, a háború után egyszerű földrajzi fogalommá zsugo-
rodott össze. Földrajzi fogalommá, hét egymástól füg-
getlen, egymással sok tekintetben ellentétes államalaku-
lat megjelölésére. Politikai és gazdasági értelemben ma 
Közép-Európáról alig beszélhetünk, mert ha politika 
alatt az állami célok legtökéletesebb megvalósítását, gaz-
daság alatt az emberi szükségletek legjobb kielégítését 
értjük, ugy mindaz, ami Európának ebben a részében 
évek óta folyik, a politikai és gazdasági jelzőt meg nem 
érdemli. ' 

lA béke nyolcadik esztendejében Közép-Európa 
még-mindig két táborra oszlik. Az u. n. győztesekére, 
akik felfogásuknak erőteljes katonai kordonnal szerez-
nek nyomatékot, amely nyugaton a Rajna mentén, kele-
ten a Visztula torkolatától a Fekete-tengerig, délen az 
Adriától Szalonikiig áll őrt hatalmi érdekeik oltalmán 
ban. A másik a legyőzöttek tábora, akiknek álláspontját 
viszont hathatósan támasztja alá a sok nyomor és szen-
vedés, amely nem áll még országaik határánál, hanem 
aláássa a. győztes országok gazdasági életét is és egye-
temben a költséges fegyverkezéssel, megzavarja állam-
háztartásuk egyensúlyát is. 

Közép-Európa eddig nem- okult a háború tanulsá-
gain. Nem. látja, hogy á fegyveres béke, . amellyel az uj 
rendet fenntartani kényszerül, épp oly költséges, épp oly 
nyomasztó és pusztító, - mint a háborús mesterség. Ha 
Középeurópa sókat emlegetett konszolidációjához el aka-
runk jutni, ebből á mentalitásból kell legelőbb felocsúd-
nunk./Mert lehetséges ügyán, hogy a fegyverek érej'e á 
mai helyzetei fenntartja,Uebetséges, • hogy a hadiszereni 
ese forgandósága' a régi' állapotot" visszahozza, de nein. 



valószínű, hogy akár egyik, akár a másik esetben tartós 
nyugalom, béke, boldogság biztositható volna. Az ellen-, 
tét a két véglet között tulnagy, tulszélsőséges, semhogy 
bármelyik fél a másik sikerébe belenyugodhatnék. 

Ujabb háború azonfelül véresebb és végzetesebb 
volna minden eddiginél, mivel a polgárháború jellegével 
birna, nem csupán államok állanának többé egymással 
szemben, mint az utolsó háborúban, hanem népek és nem-
zetiségek ugyanazon államok határain belül is. Közép-
Európa beteg szervezete ezt a visszaesést nem birná el. 
Bármily súlyosak is a fennforgó ellentétek, meg kell kí-
sérelni- békés eszközökkel való kiegyenlítésüket. A bajok 
egy része elkerülhetetlen és elemi erővel zudult reánk, 
gyógyulásuk csak idővel és türelemmel remélhető. A ba-
jok túlnyomó része azonban az emberi „ korlátoltságban, 
tudatlanságban, vagy rosszindulatban gyökeredzik, ezek 
komoly akarattal, kölcsönös jóindulattal, az emberiség 
jövőjébe vetett hittel orvosolhatók és kiküszöbölhetők. 
A történelem olyan fordulójához értünk, amikor a legne-
mesebb emberi törekvések, a legmagasztosabb nemzeti 
ideálok követése összeesik a józan ész követelményeivel. 
A józan ész diktátuma pedig ekkép hangzik: Megállapo-
dások, szerződések, egyezmények hosszú sorozatával uj 
politikai, gazdasági és kulturális rendet, teremteni Kö-
zép-Európában, mely az egyes államok fenségjogát,-
po'gáraik nemze,ti érzületét tiszteltben tartja és közöt-
tük olyan együttműködést tesz lehetővé, amelyben min-
den egyes rész az egészet szolgálja, amikor saját jól fel-
fogott érdekeit követi. -

A megértésnek lelki térem kell 'kezdődnie, mivel a 
felfordulás mélyebb okai is Közép-Európa népeinek lelki 
meghasonlásában keresendő. A lelki megértésnek alapja 
a teljes nyelvi, faji, nemzeti egyenlőség és szabadság a 
különböző államok határain belül. A tizenkilencedik szá-
zad uralkodó eszméje a nemzetiségi gondolat, az önálló 
államiság eszméje volt. A huszadik századé a nemzetek 
önrende kezési joga, a nemzetiségek autónomiája lesz. A 
mult század nemzetiségi küzdelmei bomlasztották szét 
Közép-Európa két nagyhatalmát hét közép, illetve kis ál-
lamra; korunk jelszava, az önrendelkezési jog, még to-
vább fogja töredezni a mai állami kereteket, még tovább 
fogja tarkítani Közép-Európa térképét. 

Habár nem várható és nem is kívánatos, hogy a 
nemzetiségi eszme akár mint nyelvi, akár mint kulturális 
egység tudata erejéből veszítsen, .mégis hihető, hogy el-
jön az idő, amikor egy tisztultabb emberi érzésekben fel-
serdülő, uj nemzedék meg fog békülni > azzal a gondolat-
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tal, hogy más anyanyelvű honfitársaival egyenlő jogon 
és egyforma tisztességben él egyazon, állami közösség-
ben, amikor a különböző nemzetiségű állampolgárok egy-
másmelletisége ugyanolyan természetes lesz, mint ma a 
különböző felekezetek .együttélése. 

A nemzeti törekvések kölcsönös niéltányolása \a 
konszolidáció lelki előfeltétele s ha ebben az iránybán oly' 
keveset haladtunk, annak oka többé-kevésbé lelkiismeret-
len nacionalista agitáció, melyet sehol sem ellensúlyoz a, 
népek kibókülésére irányuló komoly propaganda. 

Közép-Európa újjáépítésének munkáját ilyen kö-
rülmények között helyesebb gazdasági téren megindí-
tani. Nem mintha a gazdasági szempontok volnának a 
legfontosabbak, hanem mivel az emberekre gazdasági ér-
dekeik hatnak legközvetlenebbül és azokon keresztül 
győz'hetők meg legkönnyebben, hogy a békés megegyezés 
mindegyik fél javát szolgálja. A gazdasági közösség tu-
data, a gazdasági egymásrautaltság érzete azonfelül mé-
lyen benne gyökerezik a középeurópai ember gondolat- és 
érzésvilágában. Nem ke'l okvetlenül a történeti mate-
rializmus hiveinek lennünk, hojry Közép-Európa végső 
kialakulását a gazdasági erők irányában keressük. Tisz-
tán gazdasági tényezőkön tul, fizikai, kulturális, föld-
rajzi-és politikai okok is siettetik ezt a kibontakozási fo-
lyamatot. Közép-Európa a háború előtt és a'att a gazda-
sági élet ezernyi látható és láthatatlan kapcsolatánál, 
vasúti hálózatánál, vizi utainál, kereskedelmi szerződé-
seinél, energiagazdaságánál fogva egységes gazdasági 
test volt, amelybe rendet és egyensúlyt újra csak ugy vi-
hetünk bele, ha egy Közép-Európára kiterjedő rendsza-
bályokkal segitünk a bajokon. 

A történelemben nem volt még példa rá, hogy nagy 
gazdasági közösséget, melyet nemzedékek, hagyomány és 
természeti erők forrasztottak össze, hatalmi szóval szét-
bontottak vo'na. Az osztrák-magyar monarchia esetében 
éppen ez történt. A monarchia mint politikai alakulat el-
lenszenves lehetett a benne élő "nemzetiségek előtt, mint 
gazdasági egység a legtökétetesebb .szervezet volt, , amely-
hez az államalkotó emberi elme eljutott," amelyhez az em-
beri elme is csak ugy juthatott el. hogy hatalmas termé-
szeti erőforrások szegődtek szolgálatába.. 

Közép-Európa gazdasági bajainak főoka a meg-
gondorítlanul szétszakított gazdasági kapcsolatokban ke-
resendő^ amelyek miatt az újonnan kialakult államok gaz-
dasági egyensúlya nem volt helyreállítható, Gazdasági 
téren Közép-Európában még mindig háború^ ál/apátok 
vannak. A fegyverkezés móst nem 'minden államban 
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folyik hadiszerszámokkal,..de minden országban, kivétel 
nélkül á gazd^g i " ¡éle£ fegyveréivel, vámtarifákkal,, ft« 
f akciókkal, be- és kiviteli tilalmakkal, import- és export-
illetékekkel és a gazdasági "politika arzenáljának egyéb: 
régi, "feledésbe ment rozsdás fegyvereivel. 
.. Vannak, akik a. középeurópai vámtarifák esztelen-
ségig fokozott tételeiből a.tarifális versengés ad abszur-
dum vitelét és a inai gazdasági elzárkózás bukását; remé-
lik. A tapasztalat azonban, sajnos, azt mutatja, hogy mi-
ként a nagy háborúkat nem a béke és a megnyugvás, há-
nem a még fokozottabb fegyveres készülődés követi, ugy 
a gazdasági háborúkat sem a gazdasági béke, hanem az. 
elzárkózási politika, nem a szabadkereskedelem, hanem a 
még kiméletlenebb vámhare szokta felváltani. 

Legfőbb ideje annak, hogy a középeurópai államok 
gazdasági szakemberéi egymással kezet fogva jelöljék, 
meg az utat, amely az itt élő népek gazdasági boldogulá-
sához vezethet. 

Adóamnesztia. 
Irta: Dr. Lénárt Vilmos. 

Az egyes adók és illetékek mérsékléséről szóló tör-
vényjavaslatnak ugy egyes tételes intézkedéseiből, mint 
indokolásából 'kétségtelenül kitűnik a pénzügyi kormány 
azon helyes szándéka, hogy az adók kivetésénél a vonat-
kozó törvények intencióinak megfelelően a tényleges jö-
vedelmek és vagyonok szolgáljanak az adóztatás alapjául. 
A kisebb adózók adóinak megrögzítése részben azért tör-
ténik, hogy a pénzügyi adminisztrációnak ez uton való 
tehermentesítése révén a nagyobb adózók adóinak kimun-
kálása alaposabban történhessék. Az adócsalási szankció-: 
nak á jövedelem- és vagyonadó körébe való bevitele az 
adó alól való .menekülést kívánja meggátolni/ Azonban, 
ha a pénzügyi kormány a helyes adóztatás keresztülvite-
lének minden feltételét megteremteni kívánja, még egy 
további intézkedést kell tennie. 

Évszázados magyar nemzeti tradíció volt. a „nem 
adózunk" elve. A mai kort másodmegelőző generáció ide/ 
jén, a Bach-korszakban az adónémfizetés nemzeti erény 
volt. Az alkotmány helyreállitását követő 1875. évi adó-
törvények kifejezetten számoltak a magyar adóméntaii-" 
tással és a magas adókulcsok statüálásával az adókivetést 
á jövedelmek hatósági-, felbecsülésére alapitották.. és .az 
adózókat keresetük szamszérü-bevallása alól felmentették/ 


