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Amikor a Vidéki Kamarák Központi 
Irodájának egy értekezletén, amelyet a 
magyar királyi kereskedelmi muzeum 
kiküldötteivel tartottunk a balkáni fel
adatokra vonatkozólag egy rövidebb elő
adást keltett megkezdenem, Varjassy 
Lajos dr., az aradi kamara jeles titkára 
közbeszólt, hogy mondanivalóimat remél
hetőleg egy költeménnyel fogom meg
kezdeni. Akkor beugrottam és a kérdéses 
vers annyira megnyerte a jelenlevők 
tetszését; hogy ez alkalommal is meg
engedhetőnek tartom hogy vázlatos fej
tegetélseimet ezzel a költeménnyel vezes
sem be. Furcsa dolog közgazdásági 
tárgynál költői alapokra támaszkodni, 
de a szóban forgó versben a kiváló nagy
váradi poéta, Dutka Ákos, a költőknek 
néha prófétai ösztönével érezte meg; a 
balkáni problémának közgazdasági szem
pontból legérzékenyebb pontjait és fel
vetette azt a két kérdést, amelyből sze
rény véleményem szerint egy hasonló 
gondolatkörben mozgó előadásnak úgy
szólván szükségszerüen ki kell indulnia.

A költemény ugyanis következőképp 
hangzik :

Hidat verünk az Operenciákon : 
Cézár Bagdadba uj utat akar! 
Nő a hid az égő félvilágon, 
Vérrel tapasztja millió magyar.

Egy lába itt áll már a vén Dunánál, 
Az óriás hid rajtunk ivel át.
Fölöttünk szárnyal álmában a császár 
Lábánál látva kincses Indiát

A hid alól én félve nézlek népem, 
S szivemtől néha megdöbbenve kérdem: 
Mi lesz velünk, a hid ha összedül ?

S mi lesz velünk, ha germán mámorával 
Itt zúg az élet mindörökre által, 
S hidlábnál állunk tehetetlenül ?
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Mint látható, ez a költemény magá
ban foglalja úgyszólván az egész problé
mát. Meg vannak benne a közgazdasági 
végcélok: a Hamburg—bagdadi összeköt
tetés kierőszakolása és biztosítása és 
pontos megjelölése annak a két aggoda
lomnak, amely előttünk e kérdésnél fel
merülhet: mi lesz, ha az egész szép ter
vünk összedül és mi lesz akkor, ha a Bal
kánnak és Keletnek a központi hatal
makhoz való szoros kötelékei létesülnek 
ugyan, azonban a germán versennyel 
szemben nem leszünk képesek a bennün
ket megillető előnyöket a magunk részére 
bizositani?

Ami az összedőlés veszedelmét illeti, 
efölött röviden napirendre térhetünk. A 
végső győzelembe vetett hitünk annyira 
erős, a balkáni államokhoz való szoros 
kapcsolatunk feltétlen szükségessége 
annyira világos, hogy a kétkedés talán 
nem is hiba volna, hanem egyenesen 
bűn. Ami azonban a másik aggodalmat 
illeti, ez már sokkal komolyabb és mér
legelendőbb valami, mert bizony nagyon 
kell félnünk attól, hogy a magyar faj 
sajátos halogatásával lekéssük a csatla
kozást a rajtunk keresztül dübörgő 
forgalomhoz. És azt is nagyon jól tud
juk, hogy a mi kiváló germán szövet
ségesünk a világkereskedelmi csatatéren 
alapos és a kiméletlenségig erős, mint 
ahogy ezt a tényleges háborúban tőle 
megszoktuk és a német faj biztonságával 
és előrelátásával már tényleg nagyon 
keményen meg is kezdte üzleti mérkőzé
sét a Balkánon.

Hogy milyen alapos és intenzív ez a 
német munka, arra nézve elég utalnom 
arra az egyetlen körülményre, hogy Né
metországban eddig már több száz olyan 
egyesület és kereskedelmi közület tá
madt, amely, kizárólagos céljának a bal
káni összeköttetések fejlesztését tűzte 
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ki. Ugy megszaporodtak ezek az egyesü
lések, hogy a mértékadó német körökben 
már komoly terveket dolgoztak ki az 
illető balkáni egvesületeknek központo
sítására és feladataiknak körülhatáro
lása iránt, hogy ezáltal a közgazdasági 
erők szétforgácsolását minden eszközzel 
megakadályozzák. A németeknek a ke
leti piacokkal kettős céljuk van, egy
részt pótlékot kell keresniük a világ
háború folytán elveszített európai és 
tengerentúli piacokért, mert ezek egy 
részét minden valószínűség szerint vég
legesen megszállta ellenségeink ipara és 
kereskedelme, másrészt pedig magasabb 
szempontokból minden módon töreked
niök kell arra, hogy a balkáni államokat 
a legszorosabb gazdasági kötelékekkel 
véglegesen magukba fűzzék. A németek 
tehát nagy célokért nagy erővel küzde
nek, azonban ez bennünket csak uj erő
feszítésre kell, hogy ösztönözzön, mert 
mig a Balkán a németeknek csak pótlék 
elveszett, vagy elveszítendő piacaikért, 
addig nálunk ez az egyedüli terjeszke
dési lehetőség. Ebben a küzdelemben kis
hitűnek lennünk nem szabad, de nem is 
indokolt, mert földrajzi fekvésünk s eb
ből következő tarifális helyzetünk olyan 
előnyt jelent számunkra, amelynek bir
tokában céltudatos munkával saját ér
vényesülésünket feltétlenül biztosíthat
juk.

Nézzünk azonban szeme közé még 
egyszer a Balkánnak, mint „jelszó
nak“. A közgazdasági életben áltálában 
nagyon óvatosan kell bánnunk a jelsza
vakkal. Ha a jelszónak nincs meg a kellő 
pozitív tartalma, sehol sem jelenthet na
gyobb veszedelmet, mint éppen közgaz
dasági téren, ahol minden tévedés vagy 
céltalan munka a legkomolyabb gazda
sági érdekeket fenyegeti. E kérdés vizs
gálatával eljutottam a. tulajdonképpen

5



tárgyhoz és igy ez alkalommal célszerű
nek tartom mindjárt előre pár szóban 
röviden összefoglalni fejtegetésem gon
dolatmenetét:

Meg kell állapítanunk, hogy a bal
káni szükségletek fedezése igér-e szá
munkra kívánatos eredményeket, vizs
gálnunk kell, fennforognak-e részünkről 
az eredményihez szükséges földrajzi és 
gazdasági előfeltételek, ez előfeltételeket 
össze kell hasonlítanunk az eddigi kivi
teli eredményekből kiolvasható tapasz
talatokkal, fürkésznünk kell az ered
ménytelenség okait, ez alapon meg kell 
állapítanunk a legközelebbi jövő orszá
gos feladatait és részleteznünk azt a 
kérdést, milyen munkával kellene az 
országos feladatokba a Délvidéknek, kü
lönösen Arad városának belekapcso
lódnia.

Ami az első pontot illeti, ezzel na
gyon gyorsan készen lehetünk. Hogy a 
balkáni fogyasztó piac meghódiltásával 
mennyire érdemes törődni, arra elegendő 
bizonyíték a nagy terület és a lakosság 
számai. Csak Európáiban 650.000 négy
zetkilométer területről és Törökország
gal együtt több mint 43 millió balkáni 
lakos szükségleteiről van szó. A balkáni 
államok együttvéve már 1913-ban is 
mintegy 2 milliárd korona értékű árut 
importáltak és e szám nagyon gyorsan 
fog emelkedni, mert a társadalom és 
gazdasági élet várható fejlődésével köz
tudomásulag párhuzamos, sőt még sok
kal erősebb menetű az egyes fogyasztók 
szükségleteinek növekedése.

Ezzel a növekedéssel a balkáni álla
mok saját iparának fejlődése nem tart
hat lépést, egyrészt, mert az iparnak a 
tapasztalatok szerint nagyon hosszú 
időre van szüksége, amíg, megerősödhet, 
másrészt pedig, mert a balkáni államok 
ipara még mindenütt a kezdet nehézsé
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geivel küzd, a világháború pedig a to
vábbfejlődést hosszabb időre megakasz
totta. A két milliárd koronát kitevő be
vitel tehát folyton növekedni fog, pe
dig ez a szám már önmagában is elég 
magas, miért hiszen ugyanebben az idő
ben 1913-ban hazánknak vámkülföldre 
irányuló egész kivitele nem volt több 
464 millió koronánál. A Balkán szükség
lete tehát áruinknak csaknem korláttan 
terjeszkedési lehetőségeit nyújt s így 
nem is tartóm szükségesnek ujabb indo
kokat hozni fel amellett, mennyire érde
mes ezzel a fogyasztó területtel foglal
kozni, hanem áttérek az előfeltételek 
fennforgásának kérdésére.

Az előfeltételek kétfélék, földrajziak 
és gazdaságiak. Ami az előzőket illeti, 
ezeknek fennforgását már a térképre ve
tett első pillantás is igazolhatja. Egye
düli közvetlen szomszédjai vagyunk a 
Balkánnak és igy természetes, hogy ös
szeköttetésben kell államunk. De a föld
rajzi relációk kedvező voltáról alkotott 
meggyőződésünk csak mélyebbé válik, 
ha a kérdéssel kissé alaposabban fog
lalkozunk. Nemcsak hogy a Balkánnak 
összes szárazföldi közlekedési utjai ős
idők óta hazánkon vonulnak keresztül, 
hanem az is megállapítható, hogy a 
Balkán felé vonuló közlekedési útjaink 
egyszersmind részünkre az egyedüli fő
közlekedési utak is. Az északról délre és 
keletről nyugatra vonuló európai főutak 
hazánkat mindig elkerülték, mert az or
szágot körül övező hatalmas hegységek 
a közlekedésnek különösen régebben 
csaknem elhárithatatlan akadályai vol
tak. Csak északnyugatról délkeletre vo
nul hazánkon keresztül olyan ut, amely 
minden időkben részese volt a nagy 
európai áruforgalomnak.

A Duna két partján vonult ez az ut 
és a Duna mellékfolyói mellett nyult be 
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az ország különböző részeibe. Mert a 
Duna, mint ilyen, sohlasem volt közleke
dési akadály a partjain felhívó területek 
között, hanem a közlekedésnek úgy köz
vetlen, mint közvetett főtényezője. A 
Duna nemcsak ezáltal vált a közlekedés 
előnyére, hogy hajókat hordott a hátán, 
hanem azáltal is, hogy. utat tört, a kü
lönben járhatatlan határhegyeken ke
resztül és a járható utak minden időben 
az ő és mellékfolyói által alkotott völgye
ken vezettek végig. A Duna és mellék
folyói tehát csak szorosabb kapcsolatba 
hozták a Balkánnal hazánkat, de külö
nösen Délmagyarországot. Különösen 
Délmagyarországot, mert hiszen mi va
gyunk a Balkán legközelebbi szomszé
dai és ezt a természetes előnyünket még 
fokozza az a körülmény,, hogy a Duna 
úgyszólván az összes hajózható folyókat 
a Délvidéken veszi fel, úgy, hogy a ke
reskedelmi forgalomnál mindenkor fon
tos, de jelentőségben rohamosan nö
vekedő viziutak centrumának a Délvidék 
tekinthető.

A gazdasági előfeltételek fenforgá
sát sem kell sokáig indokolnom. A Bal
kánnál sokkal fejlettebb iparunk termé
keinek legtermészetesebb piaca, a Bal
kán. Legfeljebb arra a gyakran fel
hangzó ellenvetésre kell kissé kitérnünk, 
amely szerint egy olyan állam, mint ha
zánk, amelynek ipara még nem képes 
saját szükségletét teljesen fedezni, ne 
gondoljon az ekszportra. Ez az ellen
vetés ugv elméleti, mint gyakorlati 
szempontból teljesen tarthatatlan. A vi
lágnak nincsen és nem is volt soha olyan 
állama, amelynél ne fordult volna elő, 
hogy ugyanabból a cikkből kivitele is 
volt és behozatala. Az áru oda törek
szik, ahol legkönnyebben elhelyezhető. 
Az egyes azonos jellegű árucikkek 
nyersanyaga, termelési költsége és mi

8



nősége annyira számtalan változattal 
bírnak, hogy a fogyasztók szükséglete, 
izlése és fizetőképessége szerint a leg

különbözőbb elhelyezési lehetőségeket 
nyújtják. Már pedig az áru oda törek
szik, ahol legjobban megfizetik és kell 
is, hogy erre törekedjék, mert hiszen ez
által biztositja a termelő forrásnak: az 
iparnak a legnagyobb nyereséget és 
ennek folytán a további fejlődlésképes
séget. Ezenkívül az ekszportnalk ársza
bályozó tulajdonsága is van, a gyára
kat abba a helyzetibe juttatja, hogy rak
táruk esetleg tulságos szaporulatát el
értéktelenedés helyett elfogadható ár
ban elhelyezzék.

De az elméleti tételek mellett leszö
gezhetjük azt. is, hogy a Balkánnak a 
szükségletét valakinek minden körülmé
nyek között el kell látnia. És hogy mi 
erre képeek vagyunk, ezt bizonyltja a 
kiviteli statisztika is. Az 1913. év 1904 
milliós hazai kiviteléiből 854 millió esik 
az iparcikkekre. Sajnos, nincsen külön 
statisztikánk, amely Délmagyarország 
részesedését a kivitelben feltüntetné, de 
azért minden kétséget kizáró módon 
megállapithatjnk, hogy hatalmas válla
lataink e kivitelben jelentősen részesed
tek, sőt ez a részesedés még fokozható is 
volna. A Balkánnak miniden iparcikkre 
szüksége van. A bevitel legfőbb tételei 
hazánkból a következők voltak: cukor, 
műfa (fűrészelt és bardolt), liszt, gép 
jutaszövet, vasáru, pamutfonal, pamut
szövet, kikészitett bőr, bőráru és gyapjú
szövet. Már pedig ezekből a cikkekből 
Délmagyarországnak is csaknem kivétel 
nélkül hatalmas ipara és kereskedelme 
van.

Amint láttuk, a Balkánnal való 
élénk üzleti összeköttetésben meg volna 
minden földrajzi és gazdasági előfel
tétel. Vállalataitok birnak azzal a ter- 

9



hie lök ép essegjge 1:, amely az eksaporthoz 
általaiban szjükséges; az árukra, a Bail kán 
népeinek nagy szüksége volna.

Így térkép szerint, ugv látszik, hogy 
gyorsan odia isi volna juttatható az áru, 
közelebbi termelő ország nincsen, imi'ind- 
ebbőll tehát annak kellene következnie, 
hogy a- különböző balkáni államok szük
ségleteik fedezésénél első sorban ha
zánkhoz fordulnak és hogy mi ebből a 
forgalomból a bennünket megillető részt 
alaposan ki is vesszük,. Sajnos azonban, 
a tapasztalat nem teljesen ezt bizonylt
ja. Nézzük csak -meg, miit mond e kérdés
hez a,z a forrást, ahonnan a tapaszt a La
tokat mieritbetjük, vagyis a statisztika. 
Nem kell attól félni, hogy nagyobb 
mennyiségűi száraz statisztikai aid at tál 
igyekezem a tárgyat ,,változafosabbá4‘ 
tenni, mert ettől a saját! jobb belátáso
mon kívül, megkímél úgy engem; mint az 
olvasót az a körülmény, hogy a statisz
tikai adatok épp a jelenlegi idők köze
pette sokat y eszi telitek értékükből, é 
balkáni háború ellőtt az egyes országok 
területe és fejlődési viszonyai lényege
sen különböztek a balkáni háborút, kö
vető időtől. Ez a változás olyan arányú 
volt, hogy az akkori idők statisztikai 
auviaíga a mai viszonyokra már egyálta
lán nem alkalmazható. Viszont a bal
káni háborúk óta miéig nem volt idejük 
az ogves államoknak arra, hogy viszo
nyaikat megszilárdiitsák, mert ezt a kis 
fegyveres előjátékot nagyon hamar kö
vette a jelenlegi világháború végzetes 
tragédiája; Azt pedig igazán nem. sejt
hetjük, hogy a háború után hogyan fog
mik kinézni az egyes balkáni államok 
határai, milyenek lesznek a népesség sű
rűségi viszonyai és milyenek Lesznek fo
gyasztási idényei.

Ezek a körűimén vek abba a szeren
csés helyzetbe hoznak bennünket, hogy a
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t) on'tos statisztáik ai aida tokból /(Ütekmtihe- 
l/iiiik. Egy pár számot azonban unégis 
me® tie'll jegyeznünk, hogy vallani i pozi
tív bizonyosságuinik mié®is llegyen arról, 
milyen ‘keretek között mozgott a leg
utóbbi időkben a Balkánnal való keres
kedelmünk. Az 1913. év statisztikai ada
tai szerint ebben az évben összes beho
zatalunk kerek számokban szóóVa két 
milliárd volt. kivitelünk pedig 100 mil
lióval kevesebb, vagyis 1900 millió. Ha- 
zánltirnaík úgy kiviteli, miint behozatali for
galma túlnyomó részben Ausztria felé 
irányul, ugv, bogy a tulajdonképpeni 
vamkülföldre a behozatalnak csak 27 
százaléka (556 millió), a kivitelnek pedig 
24 százaléka (496 millió) esik. Vagyis 
mondhatjuk, hogy kiilkereske deílműnk- 
nek egv negyed részét bonyolítjuk Ív 
tulajdonképpen külföl di államokká 1. 
Már most uigvan-ez.cn időben Románia. 
SzerbL% Bulgária, Görögország és Tc- 
rötiotnszágiba beleértve ázsiai Törökorszá
got is, összesen 102 móHió korona értékű 
árut etiszportá ltunk és behoztunk onnan 
62 millió korona értékűt. A balkáni álla
mokkal való külkereskedelmi forgalmunk 
tehát összesen 164 millió koronát, vagyis 
az egész magyar külkereskedelmi forga
lomnak négy százalékát tette ki. A kivi
telből aránylag jobban részesedtünk, 
mint a behozatalból, ami természetes is, 
mert hiszen a balkáni államoknak több
nyire olyan ekszporteikkeiik vannak1, a 
me Ivek a nálunk is előforduló termé
nyekkel és ti verstermén vekkel azonosak. 
Éppen ezért összbeihozatalunkbói csak 
három százalék esett a balkáni államok- 
rai. összki vitelünkből ellenben több mint 
öt százalék. Valamivel kedvezőbb lesz az 
arány, ha eltekintünk az Ausztriával 
való forgalomtól és azt vizsgáljuk, hogy 
a vámkülfölddel való ekseport-rmport 
forgalmunkból mennyi esik a balkáni ál
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lantokra. Itt már megállapithatiiuky hogy 
a váinküMöidi beihozata.ilurnknak 11 szá
zaléka, a kivitelnek pedig,- 22 százaléka 
vonatkozik a balkáni államokra. Bar 
ezek már magíaisabb számok, azért kielé
gítőnek még- mindig nem tekinthetők, 
mert még minidig azt jelentik, hogy négy
szer annyi árut küldtünk más idegen ál
lamokba, mint a közvetlen határainkon 
fekvő egész Balkánra.

De tehetünk miég egv másik rövid 
összehasonlítást is. A balkáni államok 
ugyanezen időpontban külföldről mint
egy két milliárd korona értékű árut im
portáltak, amiből csak 100 milliót, vagyis 
egy huszad részt fedeztünk. Ki vitelük
ből még kevésbé részesedtünk, az 1544 
milliós balkáni kivitelnek csak egy 
huszonötöd része jutott hozzánk. Mii te
hát semmiesetre sem játsszuk a balkáni 
piacon azt a szerepet, ameiv bennünket 
megillet. Nem hivatkozhatunk arra sem, 
hogv a kivitel fejlesztésének talán vál
lalataink termelési korlátái állottak 
volna, útjában, mert hiszen ugyanebben 
az évben cak ipari termékekből 854 mil
lió koronát ekszportáltunk.

Ha íehát erre a „mentségre“ nem 
hivatkozhatunk, kutatnunk kell, melyek 
voltak azok az okok és körülmények, a 
melyekre a balkáni piacokon játszott kis 
arányú szereplésünk visszavezethető. Az 
összes okok kimerítő összefoglalását nem 
akart m nyújtani és csak három olyan 
momentumot akarok megrögzitenl, ame
lyeknél az ok és okozati összefüggéís első 
pillantásra szembetűnő és amelylek a ki
szór vök ilyen módon való alakulásának 
tulajdonképpeni forrásai. Első ezek kö
zött az a módszer, amellyel a kereskedel
mi szerződések ügyét kezeltük. Élétak 
összeköttetés csak kölcsönös kedvezmé
nyek árán lehetséges, ha pedig mi szom
szédaink határát lezárjuk és az egyedüli
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cikkeket, amelyek (kszportképesek: a 
11 verst érmé ny eket nem engedjük sem ha
zánkba, sem ázom keresztül, akkor nem 
remélhetünk, hogy ők saját vámtételeik 
megalkotásánál velünk szemben más 
alapél v szerint járjanak el, A szerencsét - 
len kei eskedeírni szerződések mindegyik 
balkáni szomszédunkkal szemben vezet
ték már váimlhábornrai és az irántunk 
való nemzeti, gyűlöletnek i;s nem kiiosti- 
nyelhető tényezői gyanánt tekintheitők. 
Ha ezzel. a rendszerrel nem sikerül sza
kítanunk, akkor minden igyekezetünk 
kárba vész és a balkáni' piacok lassan
ként ujrai el fognak tőlünk idegenedni. 
Pedig most abban a szerencsés helyzet
ben vagyunk, hogy a balkáni állatoioikiniak 
vagv teljes rokonszenvét bírjuk, mint 
szövetséges államainknál láthatjuk, 
vagv pedie módunk van befolyásún kát 
velük szemben korlátlanul1 éreztetni1, 
mint ezt azoknál a;z államoknál láthat
juk., amelyek vakmerők voltak velünk 
szembekelni. Itt volna tehát az idle je 
annak, hogv ez államokkal való viszo
ny unkáit uj, miagaisabb szeimpontokna, tá- 
inaLSzkodó alapél vők szerint szabályoz
zuk.

A másik akadály, mi érvényes ülé
sünket meggátolta, a közlekedés nehéz
ségei. Hiába. voltunk ai Baö/kán határán, 
hiába ^ ülíünlk úgyszólván, anuak nyitott 
kapujában, az áru tőlünk a Balkánra 
miégiis csak nagy nehézségek árán j ut/hlait 
és olyan tarifáliis feltételek mellett, ame
lyek versenyképességét minimmímra csök
kentik. A modéra termelési viszonyok 
mlellett a termelési költségek a legtöbb 
árunál csaknem azonosok és így az áru
cikk versenyképességét legtöbbször tari
fais szempontok döntik el, vagyis az a 
körülmény : milyen olcsón tudja' nyers
anyagát beszerezni és miiven olcsóin 
tudja a fogyasztó piacra száHíifiani. És



mit ùnpaisztiailihaltiunlk % A legjobb közleke
dési uitlak: viziufatink, közöttük a felséges 
Duma csaknem teljesen kihaszuálaitla- 
nofe, alig egy pár közvetlen vaisu,t voua - 
kuiiik vezet a: Balkánira, a szükséges hidak 
hiánya folytán csak költséges átrakodá
sok ;sagitlsié|gé.vell történhet a szállitás, ta
ri falté telei rik pedig annyira! előnyösek, 
hogy például vaílaimlely tömegáru -Svéd
országiból tengeren jóval olcsóbban jut 
Szaloniilkibe, iránit a valamivel1 közelebb 
fekvő Aradról.

Általában közlekedési vis zony ai nk 
fejlesztéséiben olyan egyoldalúság ta
pasztalható, ami egészségesnek semmi
képpen nem tartható. Ha nem is tarto
zik közvetlenül a tárgyihoz, azzal mégis 
annyira összefügg, hogy megemllliitltiető, 
miszerint az egész hazai áruforgalom- 
nlalk ezelőtt 25 évvel mlintegy 10 száza
léka került vizi utón leíbonyotitásna. A 
természetes fejlődés, azt kívánta volna, 
hogy a viziniak részesedésének száza
léka folyton növekedjék, mint ahogy 
például ez X érne tors zágban tapasztat
ható. Nálunk egészen az ellenkező eset 
tör térit, az utóbbi években aiz áruforga
lomnak csak 5 százaléka szállítódott ha
jókon. Már pedig a vízin ton való -szál 11- 
tásínál nagyobb mennyiségű tötnegárn 
esetén az önköltséges szállítási ár alig 
egyötöd része a vasúti önköltséges szál
lítási díjnak. A racionális fejlődés tehát 
azt követelné, hogy minden erővel igye
kezzünk fejleszteni azt a szállítási mó
dot, amely az árut minél kevesebb szál
lítási díjjal terheli. A hazai 2430 kilo
méteres hajózható vagy hajózásra köny- 
nyen alkalmassá tehető vizártból mind
össze a Duna van kihasználva, azonban 
-az sem olyan mértékben, mint ez kívá
natos volna. A Dunán még mindig csak 
negyodrésznnnvi gőzös és uszály jár.
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mint például a Rajnán. A viziutak el
hanyagolása mindenesetbe egyik oka an
nak, hogy áruinkat neun tudjuk verseny
képesen a Balkánra juttatni.

De nem szabad megfeledkeznünk ar
ról1 sémi, hogy a balkáni piacokon való 
gyönge térfoggal ásimlis szoros összefüg
gésben áll egy sajnálatos- harinadik té
nyezővel is : iparosaink és kereskedőink 
nemtörődömségével. Aki a Kelétre szál
lítani alkar, annak a keleti piacot isimer 
nié' kell és alkalmazkodnia ke# az ottani 
szokásokhoz és akár praktikus, akár 
nem praktikus külön kívánságokhoz. A 
Baillkánra -nagyon nehéz valamely uj 
árut bevezetni, hanem olyan árut -kell 
szállj.tani, amilyet éppen a Balkánon ke
resnek. 'És nem csak az árunak kell 
olyannak lenni, amilyen ott általában 
szokásos, hanem a burkolás, csomagolás, 
díszítés szintén feltétlenül kell, hogy a 
különleges keleti Ízléshez alkalma,zkod- 
jék. A német, angol és az utóbbi időben 
az amerikai kereskedő is mindenféle 
módon igyekezett a balkáni közvetitö 
kereskedőkínék és fogyasztóknak ked
vében járni, inig a mi vállalataink — 
sajnos — legtöbb esetben azt képzelték, 
hogy a Balkánon akármilyen áru jó áron 
értékesitlhető. Nem vették maguknak a 
fáradságot, hogy a piacokat megismerni 
igyekezzenek, nem próbáltak megfelelő 
utazók utján közvetlen érintkezésbe lép
ni, egyszerűen tettek egv-fcét kísérletet 
és ha nem sikerült, mint ahogy kellő ta
pasztaljatok nélkül nem is sikerülhetett, 
a további szállítást abbahagyták. És 
bármennyire szomorú is, hogy saját ke- 
retkedéi nkről és iparosainkról egyszer 
nem kedvező véleményt is kell inon dá
nunk, nem titkolfliatj.uJk el azt a tapasz
talatunkat sem, hogy a gyors intézke
dés és a feltételiek pontos teljesítése te-



lén szintén gyakran akact kifogásolni 
Való. Nagyon sok balkáni tapasztalatok
kal rendelkező egyén panaszolta már, 
hogy lia egyidejűleg német és magyar 
«egektől kért ajánlatot, a németországi 
válasz nagyon, de nagyon sokiital rövi
dek!) icÜő alatt, érkezett be. És ihia. egy
idejűleg rendelés történt a két külön
böző cégnél, hogy miagamiat szelíden fe
jezzem ki: nem mindig a magyar cég 
volt az, amely pontosan ugyanazt és 
ugyanúgy szállította volna, ahogyan a 
rendelés történt. Nemi mintha rosszabb 
minőségű árut szállított volna, hanem 
nem pontosan ugyanazt és ez már elég 
arra, hogv az üzletkötés az ülíleitő cég
gel a jövőben szüneteljen. Ezen a téren 
tehát szintén van hátra orvosolni való.

El kell természetesen ismernem azt 
is, bogy a balkáni hitelezési viszonyok is 
hozzájárultak az összeköttetések csök
kenéséhez. A balkáni kereskedők szokva 
vannak 'hosszú lejáratú hitelekhez és 
igy minden egyes jelentékenyebb üzlet 
megkötését alapos informálódásnak kell 
megelőznie. Ez a nehézség azonban nem 
lehel; elöntő jelentőségű, mert hiszen ma 
már a konzulátusok, kereskedelmi mú
zeumi levelezők és más összeköttetések 
utján a megfbizhafóságról csaknem min
dig pontos értesüléseik szerezhetők.

- Volna még nagyon sok körülmény, 
amelyet megeml ittlétnek, hogy miért 
nem jutottunk a balkáni piacokon mag
ié lelő szerephez, azonban igyekezem 
arra, hogy előadásomat lehetőleg rövidre 
szorítsam és igy megelégszem a főbb 
akadályok megemlítésével.

Az előadottakból a megvalósulásra 
váró feladatok önként következnek. Ter
mészetesen vannak e feliadatok között 
olyanok, amelyek csak az álam hatás
körébe sorozhatok, mert egyrészt az or-
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sz-á-gos érdekeik sorsa felett az állam kö
tetes őrködni, másrészt pedig olyan esz
közök igényibevéteté't teszik szükségessé, 
amely hatalmi és anyagi eszközökkel 
csak az álfáin rendelkezhet. Van azon
ban számos olyan feladót is, amely helyi 
érdekeket szolgál, vagy atmely helyi esz
közökkel szolgálható és e feladatok leg
többjét kell, hogy egy olyan erős pezsgő 
j pari és kereskedelmi élettel foi ró dél
vidéki város, mint Arad, szintén zászló
jára Írja.

Az országos feladatok, mint említet
tem önként folynak azokból a nehézsé
geikből, amelyeket a gyér összeköttetések 
1 őo'kai gyanánt felhoztunk. Először is 
megfelelő kereskedelmi szerződéseket 
kell kötnünk. Mezőgazdasági terméket a 
Balkánra, nehezen vihetünk, mert főleg 
ha a Balkánon a termelés fokozódik, ami 
bizton, várható, mezőgazdasági termé
kekkel a. Balkán úgy is el lesz látva. 
A kereskedelmi szerződésekkel biztosí
tani kell tehát azt, hogy az iparcikkeink 
lejuthassanak a Balkánra. Ez kedvező 
vámtételek, nélkül lehetetlen. Viszont 
kedvező vámtételt az iparcikkeknek csak 
akikor foiztositlha tűink, ha ennek megfelelő 
engedményekéit vagyunk hajlandók tenni 
a balkáni államoknak az ő termékeik, 
mint egyetlen kiviteli cikkek behozata
lára. Eel kell hagynunk azzal a politiká
val, amely a hazai mezőgazdasági terme
lés védelmét csakis olyan módon tudja 
elképzelni, hogy minden más ország ter
ményeit erőszakosan kizárjuk. A háború 
megmutatta, hogv olyan borzasztó nagy 
bőség ebben az országban nincs, hogy az 
élelmi cikkek szaporodását el ne tudnánk 
viselni. Mindez annyira kézenfekvő és 
természetes, hogy jogunk van remélni a 
kívánt változást. Az országos feladatok 
talán legíontosabfoja tehát uj ’megfelelő
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kereskedelmi szerződéseik alkotása. Ez 
által ta]án közelebb j utunk a másik or
szágos1 feladathoz is, amit röviden abba 
f oglaëi a t ok össze, hogy a balkáni álla - 
mok és közöttünk a> kölcsönös: érdeklődést 
és rokonszenvet felébreszteni és fokozni 
kelik Ez a rövid meghatározás nagyon 
sok apró feladatot foglal magában ^ame
lyekről egész külön előadás kapcsán le
hetne megemlékezni. Kölcsönös tanul
mányi kirándulások, kongresszusok, tá
jékoztató tanfolyamok, tájékoztató kiad
ványok, a balkáni ifjúságnak a hazai 
iskolákba és szaktan föl yalnokra való 
vonzása, ösztöndijak és egyéb kedvezmé
nyek -biztosi tasa. mind ide tartoznak. 
Ezen a 'téren különben már jelentékeny 
lépések történtek a közelmúltban is. Gon
doskodnia kell az államnak a kereske
delmi külképviselet szervezéséről is. Meg 
kell ho nősíteni a kereskedelmi aítitasék 
intézményét és pedig olyan módon, hogv 
ilyen kereskedelmi attasékul gyakorlati 
kereskedők alkalmaztassanak. A keres
kedelem tudományát nem lehet a zöld 
posztós asztaloknál elsajátítani és így a 
hazai kereskedelem érdekeit csak olya
nok szolgáltathatják eredményesen, akik 
•a .szükséges gvakorlati kereskedelmi is
meretekkel is rendelkeznek. A hazai ke
reskedelem érdekeinek szolgálatáról szól
tam és igy természetes, hogy a „hazai" 
szón is hangsúly volt, mert biztosíta
nunk kell azt is, hogy a kereskedelmi 
külképviseletben a speciális magyar 
érdekek arányos oltalmat találjanak. A 
balkáni piaeok alapos tanulmányozása, 
felderítése és megfelelő monográfiák ut
ján való ismertetése szintén országos 
feladat.

E feladatoknak azonban tálán egyik 
legfontosabb csoportjai mégis az, am elv 
közlekedési viszonyainkra vonatkozik. A
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v iziuíak fejlesztéséről már szóltam. 
Mindenki előtt ismeretes az a hatalmas 
közgazdasági terv, amely a dunai hajóút 
fejlle&ztélse érdekében az összes Dana 
mellett fekvő államokat foglalkoztatja. 
E terv egyes programpontjai messze túl
nőnek előadásom 'keretein és inkább csak 
érinthetem őket, mint hogy alaposan fog
lalkozzam velük. A Duna—Rajna csator
na terve nem megiköze 1 ithetetie 11 álomkép 
és a közlekedés fejlődésének hihetetlen 
perspekti vaját tárja elénk. E csatorna 
tervétől függetlenül az orsova—ómoldo
vai szakasznak arán y lag es ekéi y költség
gel, mintegy 16 millió koronával keresz
tül vihető szabályozásával és a dévény— 
ómoldovai szakaszra, vagyis ugyszólváír 
az egész magyar Duma-ágra fordítandó 
50 millió K költség árán elérhetjük, hogy 
a folyamköz'lekedésrc legalkalimiasabbnák 
tartott 650 tonna űrtartalma hajók az 
egész Dunán közlekedhetnek. A Duna 
tehát nyitva lesz e kisebb tengeri hajók 
részére is, amely esetben a balkáni álla 
mokkal való áruforgalomnak csakhamar 
legjelentősebb tényezőjévé fog válni. Es
ze). karöltve kell járni természetesen a 
többi folyó utak kiépítésének is, amely 
kérdésre még röviden rátérek. Sőt ben
nünket egy másik csatorna terve talán 
még közelebbről érdekel, mint maga a 
Dunai—Rajna vagy Duna—Elba, csatorna 
és aiz a komolyan mérlegeit uj terv, hogy 
a Moravának a Vardarral való összekap
csolása révén az Égéi tengerrel is közvet
len hajóutat létesítsünk úgy, hogy a dél
vidéki áru átrakodás nélkül legrövidebb 
utón hajón juthasson Szalonilkiibe. Ez a 
terv olyan óriási megtakarít ást jelentene 
tarifái is szempontokból és a szállítási 
útnak olyan megrövidülésével járna, 
hogy versenyképességünk ezáltal bizo
nyára megkötsz er eződin ék. És ha még 
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valósítása jár is nagvobb teknikai ne 
hézségekkeí, ma már megoldhatatlan 
teknikai akadályok alig vauinak, a költ
ségekkel pedig az eredményeik legalább 
ig aranyban állanának, sőt aizitl messze fe
lül is haladnák.

Az állaimra azonban nemcsak a íhaj ó 
zás fejlesztése terén várnak nagy felad a 
tök, hanem meg kell változtatnia vasúti 
politikáját is. Á Balkánra jelenleg mirwl- 
ötsisze — lia a szarajevói vonaltól el
tekintünk '— három vasúti vonalunk ve
zet. Ha mi a. balkáni államokkal élénk 
összeköttetést akarunk, akkor e vonala
kat feltétlenül szaporitlani kell. E szapo
rításnak főakadálya talán a Duma volt, 
miért az uj vonalak óriási vasúti áthida
lást tettek volna szükségessé, ezt azon
ban részben anyagi, résziben stratégiai 
szempontokból nem látták célszerűnek 
megvallósitani. A helyzet azonban tovább 
ngv sem tartható fenn. A Dunán Új
vidéktől Csiemavodáiig, tehát 910 kilo
méter hosszúságban egyetlen vasúti híd 
sem vezet keresztül. Ez a két kérdés 
azonban, tudniillik a Balkánira vezető uj 
vasúti vonal és az aldunai áthidalás 
Aradra és Temesvárra nézve olyan égető 
fontossággal bír, hogy ezekkel később az 
aradi speciális feladatok között kivárok 
foglalkozni. Az állam közi eked,és ügyi 
feladatai közül még csak azt említem 
meg, hogy a meglevő vonalakon is sokkal 
kedvezőbb tarifapolitikát kelt űzni 
mint ahogy ez más államokban min
denütt meg is történik.

Ezeket a pontokat ragadtam ki az 
országos feladatok közül. Már most még 
csak arra kell röviden ráírni latinom, 
hogy ezekbe a feladatokba hogyan kell 
bekapcsolódnia Arad munkájának.

A helyi felad,átok megint kétfélék, 
ítészben abban állanak, hogy az állami
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feladatokat nuegvalósi-taui hivatott kö
zegekre kellő befolyást kel gyakorolni, 
részben pedig önállóan saját eszközök 
igénybe v ó tel ével elérthető]:. Így például 
a kereskedelmi szerződések megkötésére 
a vidéknek nincsen közvetlen ingeren 
ciàja, azonban ha az elsősovba-n érdekelt 
városi elemek összefognak, a szerződése
ket előkészítő kormányokra csak lehet 
valamilyen befolyást gyakorolni. Ê® a 
városok között keli, hogy azok irányit- 
sák e mozgalmat és. azoknak véleménye 
hirjon legnagyobb súllyal, amely városo
kat fekvésük és ipari fejlettségük az 
ekszportra elsősorban predesztinál.. Ilyen 
vámsoiknak tekinthetők Araid és Temes
vár, amely ék n ek véleménye tehát kell, 
hogy kelllő sulival essék a mérlegelés ser
penyőjébe. A -kereskedelmi külképvise
let kérdése ugyancsak ilyen esetnek te
kinthető, itt tehát szintén csak közvetett 
eszközökkel lehet a cél felé tömi.

A közlekedéspolitikai feladatok mái
két részre oszlanak. Itt vannak olyanok, 
amelyekre, mint a vámszerződésekre, 
csak közvetett befolyást lehetett gyako
rolni, igy a tarifapolitika helyes irányí
tása, vagy -a dunai hajózás kellő fejlesz
tése, viszont azonban van két olyan fel
adat is, amelyhez Araid városánál: első
rendű érdeke fűződik és amelynek he
lyes vagy helytelen irányú megoldása az 
aradi ekszpoirt törekvések szempontjából 
csaknem döntő jelentőséggel bir. Á két 
kérdés egyike a Maros hajózhatóvá té
tele, a másik pedig az aldunai áthidalás 
és az ezzel kapcsolatos hassa—temesvári 
tranzverzális vonal.

Hogy az A'lduna uj áthidalására 
mennyire szükség van, azt már említet
tem. Az áthidalás szükséges voltát kü
lönben egyetlen illetékes tényező sem ta
gadja. Különböző javaslatok merültek
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fel azonban arm nézve, hogy, holí legyen az 
nj áthidalás helye. Főleg .két terv meruit 
fel : a keve várai és a b á z i ás i. 
Mindkettő mellett hozhatók fel súlyos 
érvek. -Kiévé vára mellett szól az a Kö
rülmény, hogy véle szemben <a tuJlsó par
ton kiépített vasúti fővonal van, amely 
közvetlen összeköttetést -biztosit Szófia 
és Konstantinápoly felé. Báziás mellett 
szól viszont az, hogy Báziáshoz már je
lenleg is vasúti fővonal vezet, vele szem
ben értékes bányaterületek féküsznek, a 
melyek termékeit hazai iparunk: felhasz
nálhatná s további előny az is, hogy ez a 
hid távolabb esne a zimonvi áthidalás
tól, -mint a kev-evárad megolldás esetén. 
Így önmagában tehát nehéz volna a két 
hely között a felhozott érvek alapján 
dönteni. Ehhez járul még aiz a körülmény 
is, hogy a szemközti part álamjogi hely
zete egyelőre ismeretlen. Azonban rög
tön világossá válik az állásfoglalás he
lyes iránya, mihelyt ezt a kérdést össze
vetjük a kassa—temesvári tranzverzális 
vonal sorsával.

A kassa--temesvári vonal már a 
multhan több Ízben foglalkoztatta az ér
ti étiéit köröket, eddig azonban mindig 
olyan megoldások voltak tervbe vélve, 
amelyek a már meglévő vasúti vonala
kat kívánták f elhasználni és menetrend - 
mő do sit ásókkal egy közvetlen vonatot 
rajtuk végigfuttatni. Ez. a megoldás 
nem volt előnyös, mert a legjobb menet- 
rendmódositás mellett is gyorsabban 'le
hetett Aradról a hatvani 'kerülő utón 
Kassára jutni, mint a tervezett köz
vetlen összeköttetéssel. Azonban egv 
ilyen nagyarányú érdek, miint amilyen a 
kiássa—temesvári tranzverzáhtsi voinJaöhoz 
fűződik, .megérdemli, hogy - megvalósi- 
iása -érdekében a nagyobb beruházástól 
se riadjunk vissza. Szükség volna Wiát



a már régen óhajtott arad—nagyváradi 
egyenes vonal kiépítésére és a tiszaiük— 
szerencsi kapcsolat létesítésiére. Ez eset
ben a közvetlen összeköttetés kifogásta- 
jianná válnék.

Ez a tranzverzális vonal pedig rend
kívüli fontossággal 'bír éppen Arad vá
rosára nézve. Aradi földraj zi fekvése 
szerint ni ál:, kívánnék azt, hogy a ke- 
'{tro! nyugatra irányuló forgalom rajta 
fusson át. A forgalom épp ugv, minit a 
folyó, megássa a legrövidebb medret s 
igv a kelet-nyugati viszonylatban a for
galom mindenképpen Budapest—Bel 
grádon át fog futni. Viszont azonban a 
délről északra és északról délre vonuló 
kereskedelmi forgalomnak éppen útjába 
esünk és igy minden eszközt meg kell 
ragadnunk, hogy ezt az útvonalat 
legj óbban k lép it sük. Észa k miaig víairor - 
szíálg éis^ Keletmíagylatr ország ebenes útja 
a -Balkán felé Aradon át húzódik és igy 
igyekeznünk kell, hogy ezen az ntvona
lon gyors és közvetlen összeköttet-és lé 
tesüijön. Az aldunai áthidalás és a 
kassa—temesvári tranzverzális vonal 
tehát kölcsönösen kiegészítik egymást. 
"Minden lépés, amely -e két terv vala
melyiket a megvalósuláshoz közelebb 
viszi, szükségszerüleg elősegíti a másik 
terv érvényesülését is.

A Tisza balpartja vasút vonaliak 
szempontjából úgy sínes valami nagyon 
kedvező helyzetben. Mi g az Alföld má
sik oldalán már megtört az a folyton elő
térbe tolt célzat, hogy minden forgalmat 
Budapesten központosítanak, mert a 
Nagy alföld ez oldalának már megvan a 
keletről nyugatra, futó tranzverzális vo
nala Szeged é-<f Fiúimé között, addig a 
Tisza halpartján ilyen vonal nincsen. Ez 
a1 vonal átfutna a nagy magyar városo
kon: Kassán. Debrecenen, Nagyvára-



(loií, Aradon es To me s váróit és a Ti
szát, Kőröst, Marost és Belgát ott met
szené keresztül, ahol legnagyobb rak
partjuk és hajókhatóságtikniak végpont
ja. van. E vasat hivatva volna Észa li
ma gy arországn a k és Keletmiagyarnr- 
szágnak a forgalmát Aradon és Temes
váron keresztül közvetlen utón juttatni 
a Balkánra és hogy ha ezt a tételt, mint 
természetest, elfogadjuk, akkor világos 
az is, hogy az uj aldunai áthidalás nem 
lehet másutt, mint ennek az egyedül le
hetséges tranzverzális vonalnak vég
pontjánál, vagyis Báziásnál. Ez a 
két kérdés tehát így összekapcsolva olyan 
érdeke Aradnak, hogy nem szabad el
szalasztani egyetlen alkalmat sem és 
egyetlen lépést sem, ahol és amellyel ezt 
az eszmét szolgálni lehet.

Épp ennyire fontos nagy érdekei 
fűződnek Aradoak a marosi viziut ki
használásához. Ezzel a kérdéssel az ara
di illetékes körök már úgyis olyan be
hatóan foglalkoztak, hogy külön érveket 
nem is kell mellette sorakoztatni. A 
viziuton való szállítás nagy előnyeit 
már említettem, ehhez járulna még az a 
IrIégi jecsülhetetie 11 előny, hogy a Maros 
utján csJaiknem egész Eírdé'ly kimerithe- 
tetilen kincsei Aradon keresztül jutná
nak legjobb értékesítési piacukhoz. Tu 
dóim, hogy a közel touitbari is foglalkoz
tatta Arad illetékes köreit egy olyan 
terv, amely a hajózás biztosításának 
legmesszebbmenő megvalósítását, egy
szersmind a Marosban rejlő hatalmas 
energiának kihasználását is célozta. Egy 
ilyen arányú megoldás a balllkáni eksz- 
port szempontjaiból is nagyjelentőségű, 
rnei't hiszen az olcsó teutoné léisi erőforrás 
a« j pari termelés versen y képességének 
ok-íl alapieltvtelie. Mindeziek/ből v.iilágos, 
bogv ezek a közlekedéspolitikával kap-
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esoMb-ain álló kérdéseik a legfontosabb 
helyi feladatok közé tartoznak.

Amt már most a kölcsönös rokon- 
s-zeiiv és érdeklődés Mkelltését illeti, itt 
miaudén egyes város önállóan is szép 
ni,unkát végezhet. Ismeireititeirjeszto elő
adásokkal, a megfelelő m-oníografiák és 
útmutatások terjesztésével, a propagan
da anllnideii' eszközével fel kell világos i- 
ta-üi és iineg 'Ml- győzni az iparos és ke
reskedő érdekeltséget arról, hogy helyre- 
h.ozliatlain hihát követ e-l és a, termé
szetes fejlődés-ailapelívévet jut összeütlkö- 
ziéshe, ha nem érdeklődik a Balkán és 
annak lakossága iránt. Az iskolákat meg 
kell nvitni a balkáni ifjúság előtt, vi
szont saját tanulóifjúságunkat szintén 
elő kell készíteni e feladatok megismeré
sére. Ha a 'balkáni viszonyok iránt az 
érdeklődés felébredt, -nyel v ta nf oil vamo
kat kell létesíteni, külön fordító és tájé
koztató liírodák és más hasonló intéz
mények utján kell az ipar és ke 
reskedielem -minden igénvének rendel 
kezesére állani. Ez alkalomm-al legyen 
szabad Temesvár példájára, utalnom 
ahol mindezen lépéseket már meg 
is kíséreltük. A felső kereskedelmi 
iskolában behoztuk a bolgár nyelv 
tanítását, esti bolgár tanfolyam,ot szer 
veztümk, amely iránt örvendetesen 
tényleg azok köréből nyilvánult meg 
nagy érdeklődés, -akik e nyeLvismeret- 
rmk -komolyan hasznát kívánják vermi 
Egy külön előkészí tő tanf oly am ot is 
rendeztünk bolgár ifjak részére, amely 
tanfolyamon most 13 bolgár ifjú és *1) 
bolgár leány tanulja, a magyar és német 
nyelvet, hogy a jövő tanévtől kezdve 
tanulmányaikat felső kereskedelmi is
koláinkban folytathassák. A balkáni 
össizieköttieitések fejlesztésére egv külön 
iutézimén vt létesitetílünk Temesvári Bal



kán Iroda, cimime'l, aimelv közö«. szerve 
Temesvár városainak és a kannairânïak 6s 
ti)*; y a kaim ara, mint a város reá ruházta 
a I talkámial vonatkozásban álló kérdések 
i ! ányitását és végrehajtását.

Aradon is melgifontidlás tárgyává 
kell lenni, liogv az ilyen körben felölel- 
hűtő tennivalók közüli a város speciális 
helyzetiének megfelelően mely lépéseket 
keli önáilíkm-n fogamiaitositani ■&& mély lé
pések tekintetében kell esetleg már egy 
megtevő intézményihez támaszkodni. Én 
csak azt h a,ngs uly ózhatom, hogy mi te
mesváriak világosan látjuk, hogy érde
keink az aradi érdekekkel teljesen azono
sak. Mi Arad városában nem versenytár
sunkat látjuk, hanem szövetségesünket. 
A közös célok és közösen megválasztott 
eszközök ketl, hogy e két várost sóikkal 
szorosabban egymáshoz kapcsolják, mint 
ahogy eddig történt. Éppen ezért mii na
gyon fogaink örülni annak, ha valamely 
intézményünknek az aradi érdekeltség' is 
hasznát látja, viszont irigység nélkül 
minden lehető módon támogatni fogjuk 
azokat a lépéseket is, amelyek a spe- 
oiál.is helyzetnek. megfelelően külön in
tézmények létesítése irányában történ 
nek. Sok a, tennivaló, de ha a vállunkat 
összevetjük és a világos szcmlmel, ala
pos mérlegeléssel 'helyesnek ítélt irány
ban l'á radlhataitlíanul dolgozunk, vala
hogy majd csak megbirkózunk, a nehéz 
fefl’adatiolkikaili és a mmnlbánlkiait nyomon kö
veti a legszebb eredőién y : balkáni össze
köttetéseink fejlődése és az összekötte
téseknél a bennünket megillető szere;)) 
biztosítása. Hiigyjtik és reméljük, hogy 
igy is lesz!
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