
A földreformmozgalom. 
A technika és a termelés terén az utolsó 100 év- 

ben elért eredmények nem hozták meg a remélt javu- 
lást a dolgozó osztályok helyzetében. A nagy ipari cen- 
trumokban tömörülő népesség lakásnyomora, ki nem 
elégítő táplálkozása, a naphosszat gyárakban robotoló 
családanyák számának gyors növekedése, az ezzel 
kapcsolatos nagymérvű csecsemő- és gyermekhalandó- 
ság, a testi és szellemi degenerálódás és krimináliz- 
mus ijesztő mérvei kézzelfoghatóan bizonyítják, hogy 
a társadalmi haladás messze elmaradt a gazdasági 
mögött. A nagy tömegek mai kedvezőtlen helyzete nem 
valamilyen természeti törvény eredménye: a túlságo- 
san gyors, a létfentartás eszközeinek gyarapodásánál 
gyorsabb népszaporodásból nem magyarázható meg 
kielégítően. Európának egyik legjobban szaporodó 
nemzetére, a német nemzetre vonatkozólag Delbrück 
professzor ezt kétséget kizárólag megállapította. 

Minthogy a tömegek alacsony életszínvonala 
nem természeti törvény folyománya, lehet és kell is 
rajta segíteni. Ez a földreformerek kiindulópontja és 
ebben egyetértenek a szocialistákkal, de eltérnek a 
mammonizmustól (Damaschke műkifejezése az önző 
kapitalista irányzatra). Hogyan lehet segíteni? Ha az 
okokat felismerjük és megszüntetjük. Itt kezdődik az 
eltérés a szocialisták és a földreformerek felfogása kö- 
zött. A szocialisták szerint a társadalmi bajok főforrá- 
sa a termelési tényezőknek általában magántulajdon- 
ban való létezése, amely lehetővé tette, hogy az ipari 
fejlődést a törpe kisebbség aknázza ki ,a maga javára 
és mások kárára. A földreformerek szerint nem a ma- 
gántulajdon és a szabad verseny a baj okai, hanem az, 
hogy a természeti kincsek, a tetszés szerint nem szapo- 
rítható javak kevés ember kezében összpontosulnak és 
azoknak monopólium jellegű hatalmat biztosítanak, 
amellyel az összesség rovására visszaélnek. A földrefor- 
merek szerint a földkérdésnek van primär, mindenek- 
nél nagyobb jelentősége. Az egészségtelen agrárviszo- 
nyok, a föld monopóliumszerű kihasználása az okai, 
hogy a vidéki népesség nagy része beköltözik a váro- 
sokba, növeli ott a munkáskezek kínálatát és így leszo- 
rítja a munkabért, növeli a lakáskeresletet és emeli a 
lakbért, a mezőgazdasági termékek termelőjéből csak 
fogyasztójukká válik és így még jobban erősíti a föld- 
birtok monopólium természetét. „Die Expropriation 
des ländlichen Producenten von Grund und Boden bil- 
det die Grundlage des ganzen Prozesses”, írja már 
Marx is. De a társadalmi betegségeket a földtulajdon 
 

hibás szervezete nemcsak létrehozza, hanem folyton 
újból reprodukálja. A bajnak ezt az állandó forrását 
kell megszüntetni, de nem szükséges – és nem is len- 
ne célszerű az összes termelési eszközök nemzeti tulaj- 
donba vétele. Az indusztriális fejlődés magában véve 
legfeljebb csak átmenetileg árthatott a munkásságnak, 
végeredményében javára válik. A közérdek azt kíván- 
ja, hogy az egyesek szabadsága megmaradjon saját 
munkájuk és munkájuk termékeinek az értékesítése 
tekintetében. A közösség kontrolja ellenben szükséges 
ottan, ahol egyesek monopólium jellegű hatalomra te- 
hetnek szert: a közlekedési eszközök, a föld és a ter- 
mészeti kincsek felhasználása tekintetében, hogy így 
mindenki szabadon hozzáférhessen a termeléshez szük- 
séges nyersanyagokhoz. 

A földreform lényege: megakadályozása annak, 
hogy mindazok az új értékek, amelyek az általános 
gazdasági és kulturális haladás által az összesség köz- 
reműködése révén keletkeztek, meg nem érdemelt jára- 
dékok, nyereségek etc. alakjában oly egyének birtokába 
jussanak, akik a haladás munkájában nem vettek 
részt. A közösség céljaira, a közjólét és művelődés eme- 
lésére kell azokat felhasználni. 

A földreformerek konzervatívek abból a szem- 
pontból, hogy a magántulajdonit és az ezen alapuló 
osztálytagozódást fenn akarják tartani, a reformerek, 
mert a jövedelemeloszlás terén jelentős változásokért 
küzdenek. A földreformer mozgalom, épúgy, mint a 
szocializmus, kezdetben utópista jellegű volt. Ma azon- 
ban a legnagyobb mértékben praktikus és opportunista 
és nagy óvatossággal törekszik reformjainak minél ke- 
vesebb súrlódással való megvalósítására, 

A földreformerek célja, hogy az összesség mun- 
kája által előállított értékek az összesség javára fordít- 
tassanak, illetőleg a meg nem érdemelt jövedelem el- 
vonassék az egyesek kezétől. 

Erre nézve egyik fontos eszköz: az agrárreform. 
Ennek elemei: 1. A nagybirtokok megszüntetése. Ε fo- 
lyamat Németországban örvendetesen halad előre. Az 
1000 hektárnál nagyobb birtokok száma 1895-től 
1907-ig 572-ről 369-re szállt le, kiterjedésük 802 ezer 
ht.-ról 498 ezerre; az 500-1000 ht.-ra birtokok száma 
pedig 3608-ról 3129-re, kiterjedése 2.4 millióról 2.05 
millióra, A nagybirtok aránya a Németbirodalom min- 
den államában visszament. (Eltekintve Badentől, ahol 
azonban az arány amúgy is nagyon kicsi = 3%). 
Württembergben a földnek már csak 1.7%-a van a 
nagybirtokosok kezében, Bajorországban 2.2%.” ;Na- 
gyobb az arány Poroszországban, de úgy látszik ott is,u 
kicsúszik lassankint a föld a lábuk alól. 1882-ben még „ 
majdnem 32% volt a nagybirtokosoké, ma már csak 
28%. A vidéki népesség városokba költözése („Land- 
flucht”) főképen a nagybirtokos vidékeken tapasztal- 
ható. Ezt legjobban 2. belső gyarmatosítással lehet el- 
lensúlyozni. A németbirodalmi telepítő bizottság 
(Ansiedelungskomission) Posenben 264.000, ha földet 
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vásárolt, Westpreussenben 121.000-et, ezekre 19.000 
családot (összesen 131.000 embert) telepített. Így 350 
új falu keletkezett. Németország területén belső gyar- 
matosítás révén átlag hetenkint egy új falu keletkezik. 
A belső kolonizációnak a városi népesség szempontjá- 
ból nem csekély előnye az a fejlesztő hatás, amelyet a 
kis parasztbirtok terjedése az állattenyésztésre gyako- 
rol. Főképen a sertés és a baromfitenyésztés terén múl- 
ja felül a kisbirtok a nagybirtokot. 3. Nagyon jótékony 
hatást gyakorolna az Allmende növelése. A német ál- 
lamok a közelmúlt időkig az ellenkező politikát követ- 
ték. A községi földek mégis ma is elég nagy terjedel- 
műek és 1000 német községnek teszik lehetővé, hogy ne 
vessen ki adót lakásaira. Az angol földreformerek 
1894-ben keresztül vittek egy törvényt, amely felhatal- 
mazza a községeket, hogy földet béreljenek és azt 160 
árnál nagyobb parcellákban bérbeadják földművesek- 
nek. Már az első 5 évben 1000 község élt e joggal, 
15.000 angol hold birtokot szerezve meg és adva bérbe 
25.000 földműves családnak. Eddig kb. 80.000 embert 
tartott vissza ez a törvény vidéken. 4. A földreforme- 
rek agrárprogrammjának egy további lényeges pontja 
a földhitel újjászervezése, főleg a jelzáloghitel államo- 
sítása révén. Ennek a segítségével egyúttal arról is le- 
hetne gondoskodni, hogy a meg nem érdemelt nyeresé- 
gek egy része a közre szálljon vissza. De ebből az utol- 
só szempontból még fontosabb az adózás reformja, 
amely a városi telkek szempontjából is nagy jelentő- 
ségű lenne. 

Az adózás terén a földreformerek követelése ket- 
tős. Az első az, hogy a föld ne a tényleges haszon, ho- 
zadék, hanem a forgalmi érték alapján adóztassék 
meg és hogy a házadót válasszák szét a földadótól. (A 
forgalmi (vagy „közönséges”) értéken alapuló adó fő- 
leg a be nem épített, resp. vidéken a meg nem művelt 
telkek szempontjából fontos.) A földreformerek agitá- 
ciója következtében ma már több, mint 900 német köz- 
ség hozta be az adózás e módját. Tudvalevőleg nálunk 
is tervezik. Nem ártana, mert a kellőkép vagy egyál- 
talában be nem épített budapesti telkek értéke a félmil- 
liárd koronát meghaladja. A földreformerek másik 
adóreformtörekvése a telekértékemelkedési adó (Wert- 
zuwachssteuer) behozatala. Ez adó fakultatív kivetési 
joga már 1893, illetőleg 1906 óta megilleti a német 
községeket. Több élt is közülük e joggal. Az utolsó évek- 
ben a földreformerek páratlanul intenzív agitációt vé- 
geztek egy birodalmi telekértéknövekedési adó létesítése 
érdekében. Fáradozásuk eredménye az 1910. évi 
február 14-iki birodalmi törvény. Az ebben megálla- 
pított értéknövekvési adó: egy kiegészítő vagyoni adó, 
amely azon növekvésből eredő nyers hozadékra vettetik 
ki, amely a föld és telek értékemelkedésére vezethető 
vissza. Alapgondolata, hogy az összesség részesítessék 
abban a vagyoni emelkedésben, amely az 
összesség vagyonemelő rendszabályainak köszö- 
ni eredetét. Az adóbevételt felosztják a bi- 
rodalom, az. államok és községek közt. Az 
adókivetés időpontja egybeesik a vagyoni emelkedés 
értékesítésének, vagyis a birtok eladásának időpontjá- 
val. Értéknövekedés alatt a vételár és az eladási ár kö- 
zötti külömbség értendő. Ha az ár nem puhatolható 
ki, a közönséges érték vétetik figyelembe. Ezt az adót 
annak kell fizetnie, akié volt a birtok. Subsidialiter sza- 
vától a birtok megszerzője is az eladási ár 2 százalé- 
káig. A Reichszuwachssteuer nem terjed ki a haláleset 
következtében beálló birtokszervezés és az élők közötti 
ajándékozás eseteire, feltéve, hogy nem a törvény ki- 
játszásáról van szó, továbbá a birtokközösség létesíté- 
sének megváltoztatásának, megszüntetésének    eseteire 
 

etc. Az adótételek progresszívek, 10 százalékos érték- 
emelkedésnél az adó 10 százalék, 100 százalékosnál pl. 
15, 200 százalékosnál 20, több, mint 290 százalékosnál 
30%. Az adóbevételből 50 százalék a birodalomé, 10 a 
szövetséges államoké, 40 azon községeké, amelyek te- 
rületén az ezen adónak alávetett birtokok fekszenek. A 
községek telekértékemelkedési pótadót is vethetnek ki 
(30%-ig). Ezen adó alól mentesek a 20.000 M.-nál ki- 
sebb értékű beépített és az 5000 M-nál kisebb értékű be 
nem épített telkek. 

Angliában az 1909/10. évi Finance Act. honosí- 
totta meg a telekértékemelkedési adót („increment va- 
lue duty”). Ez az adó fizetendő a nem kötött birtokok 
(free simple) eladásánál a haszonélvezeti jogok átru- 
házására és a 14 évnél hosszabb bérlet alkalmával. Ki- 
terjed az öröklés eseteinek nagy részére, valamint a 
jogi személyek birtokaira is. Értékemelkedésnek tekin- 
tetik az a különbség, amely a birtoknak az adókötele- 
zettség idején való forgalmi értéke (site value) és az 
adóidőszak kezdetén való közönséges értéke (original 
site value) között megállapítható. Ez az adó 20%-os. 
A birtok eladója, illetőleg bérbeadója fizeti. Az adó alól 
kivétetnek a saját üzemben álló kisbirtokok, a gazdá- 
juk lakta kis házak, továbbá társaságok és egyesületek 
szórakozási és sportcélokat szolgáló telkei etc. A be 
nem épített telkek a forgalmi érték 1/5%-at fizetik adó- 
képen. 

Ami a földreformereknek a városokra vonat- 
kozó többi követeléseit illeti, azok a következőkben fog- 
lalhatók össze: 1. A községi földtulajdon gyarapítása. 
A földreformerek agitációja következtében a német vá- 
rosok nagy része rálépett erre az útra. Egy év alatt 
(1909/10) Berlin város földtulajdona 644 hektárral 
gyarapodott, Düsseldorfé 576-tal, Stettiné 960-nal, 
Cölné 240-nel, Chemnitzé 235-el, Münchené 201-el. 2. 
Örökbérletrendszer létesítése városi telkeken. Ez is sok 
német városban valósult meg. 3. Kisházak építése, il- 
letőleg az ezek építését célzó szövetkezetek támogatása, 
munkáskertek létesítése etc. 

Itt meg kell jegyeznünk, hogy a városi földrefor- 
mer politika főképen az angol földreformerek pro- 
grammjának a gerincét alkotja. (Az angol mozgalom 
igen erős. A brit parlamentnek több, mint 100 szerve- 
zett földreformer tagja van.) Ez különben könnyen 
érthető is. Angliában a lakosságnak kb. Vs része váro- 
sokban lakik, ez tehát a lakosság túlnyomó többsége. 
Ezek élelmiszerszükségletük nagyobb részét külföldi 
cikkekkel födözik. Itt a vidéki földprobléma jelentősé- 
ge kisebb. Az angol földreformerek törekvései a városi 
lakásviszonyok javítására irányultak elsősorban. Hoz- 
zátehetjük, hogy nem eredménytelenül. Az angol váro- 
sok lakásviszonyai sokkal kedvezőbbek, mint a konti- 
nenséi. Londonban kb. 8 ember jut egy házra, Liver- 
poolban 5½ (1891-ben 5.62), Birminghamben 4.84 
(1891-ben 5.01), Leicesterben 4.64 (1891-ben 4.89) etc. 
Az angol városok túlnyomó részének lakossága roha- 
mosan szaporodott és mégis egyre kevesebb ember jut 
bennük egy házra. Németországban e téren sokkal 
rosszabbak a viszonyok. 

Az angol városi föld reformer politika elemei kö- 
zül kiemeljük: 1. A városi lakásépítő tevékenységet. 
Maga London város már 1908-ban 44.000 embernek 
adott lakást. 2. A közlekedési hálózat fejlesztését és ol- 
csóbbítását. Londonban pl. 1902 óta négy földalatti 
vasút (hosszuk 50 mértföld) és 200 mértföld villamos 
vasút épült. Meg is van a hatása. 5 év alatt 120.000-el 
fogyott az egyszobás lakásokban élő személyek száma 
és évente átlag 13.000 család költözik a külső telkekre. 
3. Kertvárosok    alapítását.  Ε téren Angliában    szép 
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eredményeket értek el és e mozgalomnak igen nagy jö- 
vője van. Németországban is kezd mutatkozni a hatá- 
sa. Kertvárosok keletkeztek Königsbergben, Nürnberg- 
ben, Hellerauban (Drezden mellett) etc. 

Az elmondottakban összefoglaltuk a földreforme- 
rek főtörekvéseit. Eltérhetnek a nézetek a tekintetben, 
hogy a földreform meg fogja-e valósítani a társadal- 
mi igazságosságot. Annyi azonban bizonyos, hogy a 
munkabéreket emelné, az árakat csökkentené és a nagy 
tömegek részére emberségesebb megélhetést és nagyobb 
emelkedési lehetőséget biztosítana. Gazdasági és társa- 
dalmi téren, ha nem is végső célja, de minden esetre 
hathatós emeltyűje lenne, és reméljük lesz is a haladás- 
nak. Politikai, vallási etc. téren való teljes semlegessé- 
ge következtében a legkülönbözőbb világnézetű és párt- 
állásu embereket egyesíti, elterjesztvén közöttük a szo- 
ciális gondolkodást és az egymás eltérő meggyőződései 
iránti megértő tolerenciát. Legszebb példa erre a fárad- 
hatatlan Damaschke vezetése alatt álló és immár ki- 
lencszázezer tagot számláló német földreformer szö- 
vetség, amelynek 1898-ban még csak 140 tagja volt. 

Vajda Mihály. 




