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leírásainak. Könyvének különösebb értéket azonban mégis írójának 
politikai czéljai, politikai irányzata ad. Politikai és gazdasági czé-
lok lebegtek az Unió szenátora előtt, mikor útra kelt távol nyugat
ról a távol kelet beutazására. 

A Yankee nemzetnek iparos, kereskedő és pénzügyekkel, vala
mint az Unió gazdasági fejlődésével foglalkozó nagyszámú politi
kusainak osztályait néhány év óta erősen áthatotta az a hit, hogy az 
Egyesült-Államokat, földrajzi fekvésénél, természeti gazdagságánál s 
iparának roppant fejlettségénél ós kiterjedt voltánál fogva, termé
szetes jutalomként illeti meg aKinaés Kelet-Ázsia kereskedelmének 
nagyobb része. Az amerikai Unió van hívatva műveltségénél ós 
világgazdasági folsőbbségénél fogva, hogy közvetitője legyen a nyu
gati czivilizatiónak kelet felé, s hogy Kelet-Ázsia contemplativ, 
közönyös millióit tétlenségéből, erőteljes, mozgékony gazdasági tevé
kenységre fölébressze. 

Csakhogy hasonló hitben vannak az Oroszbirodalom intézői 
is ; s ez az egyik oka, — megakarván előzni Amerikát. — a szibé
riai vasút kiépítésének1. És mit tettek ezzel szemben az amerikaiak ? 
Beveridge szerint majdnem semmit; eddig nagyon lanyhán töreked
tek elfoglalni „a világnak ezen legutolsó, nagyszabású, szűz pia-
czát." Pedig Amerika természetes előnyöket nyújt e czólra népei
nek. Mert versenytársai majdnem kétannyira fekszenek tengeren 
Kelet-Ázsiától, mint az Unió. Ezért egyforma föltételek között sike
resen küzdhet meg Kínában Britanniával és Németországgal; Kelet-
Ázsiában, legalább Irkutskig, Oroszországgal is. A kinai kereske
delem, — szerinte — határtalanná növelhető. A lihinnok — vagyis azon 
belső vámoknak, melyeket a folyók mentén szednek, minden ke
reskedőtől annyit, a mennyit tőle ki tudnak zsarolni, moly zsaro
lás gyakran lehetetlenné teszi az áruknak Kina belsejébe való vite
lét, — eltörlése nagy arányokban növelné meg Kina kereske
delmét. De Beveridge szerint, hiában igyokeznek a hatalmak 
ezt elérni nemzetközi szerződések által, vasutakat kell amerikai 
pénzen építeni, s a vasutak, — miként eddig a Chinese Eastern 
Railway Company példája is bizonyítja, — lerombolják véglegesen 
a kinai kereskedelemnek e belső, legnagyobb akadályait. 

Mandsuria és Szibéria, írónk szerint nem nyújt olyan nagy
szabású terűletet az amerikai kereskedelemnek, mint Kina, de mégis 
bízhatik Amerika abban, hogy ha a hozzáíérhetés, megközelíthetés 
lehetősége minden nyugati nemzetre nézve egyenlő, akkor Amerikáé 
lesz itt is a legnagyobb siker. Csak épen az a kérdéses, hogy 
hogyan tartható fönn a föltételeknek ezen egyensúlya; hogyan gátol-

1 A szibériai vasat világ-politikai és világgazdasági jelentőségét kifej
tette e sorok írója a „Huszadik Század" 1902. augusztusi és 1904. márcz. 
füzetében. 
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ható meg, hogy az angol, vagy német, ne igyekezzék túlnyomó 
befolyást biztosítani ezen toríüeteken ? Olyan égető kérdés, mely szer
zőnket, vaskos könyvén át folytonosan foglalkoztatja. Szerinte, az 
amerikai diplomaeziának minden erőforrását leköti az, hogy a föl
tételek, a kereskedelmi alkalmak paritását a versenyző nemzetek 
között föntarthassa. Föltételezve írónkkal együtt, hogy Mandsuria 
orosz provincziává lesz teljesen, — a mi szerinte valószínű, — 
Oroszország gátat vethet az amerikai kereskedelemnek ott vagy 
tiltó vámmal, vagy pedig differentialis vasúti díjakkal. Ez az álla
pot, ez a politika Kinában már teljes erővel meg is indult, N.-Brit-
tania, Germania és Japánia között. A kánai birodalom í'öldarabo-
lása, — hiábavaló minden tagadás, — folyamatban van. Valószínű, 
hog3T Anglia maga is kezdi észrevenni, hogy azon, reá nézve ked
vező feltételek, melyeknek hatása alatt ráerőszakolta Kiuára az 
open door politikáját, Anglia industrialis preeminencziájával együtt 
elmúltának ; és Németország is, a maga „érdekkörében" minden
féleképen igyekszik gátat vetni a Yankee kereskedelemnek. Amerika 
tehát mindenfelől ellenséggel találkozik Ázsiában. A Yankee nem
zetnek azonban le Icell győznie minden versenytársát, ha óriási export 
kereskedelmét, mely évről-évre mesés arányokban növekszik a foko
zott tőke befektetés és tökéletesített gépek alkalmazása következté
ben, ;— megfulasztani nem akarja. A mi a Yankee nemzet gazda
sági rendszerének teljes romlását jelentené. Le kell győznie pedig 
versenytársait részint; 1) diplomácziájának erőfeszítése segítségével; 2) 
hatalmas kereskedelmi hajó-rendszer alkotásával; 3) óriási p.ónz-
űzletek ós vállalatok alapításával, a melyek verseiryezzenek a hong
kongi és sanghaji angol és az orosz-kinai bankokkal. Erre buz
dította szenátorunkat Li-Hung-Csang is, a kinek államférfiúi képes
ségeiről írónk különös elismeréssel nyilatkozik. 

Azon akadályok mellett segíteni fogja az amerikai ipart 
szerzőnk szerint, a britt nemzet elavult és aluszékony kereskedelmi 
módszere, a régi formákhoz való merev ragaszkodása és alkalmaz
kodásra való képtelensége. 

„Őszinte részvéttel és különös érdeklődéssel látjuk, — írja, 
hogy az angol kereskedelem és angol politika Kinában mint hull 
daraboki-a. A britt'kereskedelemnek_ hanyatlása az 1899. évig föl
tűnő, azóta pedig megdöbbentő." „És e hanyatlásnak oka a mara
diság, az önhittség és a mulatságok, szórakozások rendkívüli sze
retete. Anglia nem ezen tulajdonságaival vívta ki előbbi sikereit 
Keleti-Ázsiában ; mint Li-Hung-Csang mondotta szerzőnknek, Anglia 
mindent elfeled, rohamosan feledi, mit megtanult előzőleg." 

A keleti kereskedelemben így Amerikának egyedüli igen 
komoly vetélytársa a német kereskedelem. 

Erősen reméli Beveridge Albert, hogy az amerikai energia, 


