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Előszó az első kiadáshoz. 

A modern világ gazdasági és társadalmi rendje nyug- 
talanító talányt rejt magában, a mely előtt csak a jóllakott 
gondtalanság képes benső borzadály nélkül elsiklani. A mű- 
vészetben és tudományban oly „istenien messze vittük,” hogy 
a,z elemek véghetlen ereje szolgánkká lett; a leigázott termé- 
szet az emberi kéz intését lesi, hogy minden durva és terhes 
munkát magára vegyen, hogy a föld urainak, vagyis az em- 
bernek minden szükségletét kierőszakolja a  földből, hogy 
annak gyümölcsét nemesítse, az élvezetre elkészítse; minek 
természetes következményének annak kellene lennie, hogy 
minden asszonyszült mérsékelt munka mellett is kiapadhatlan 
bőségben élhessen, — és íme mindé dicsőséges vívmányok, a 
mint Mill Stuart találóan mondja — egyetlen ember terhét sem 
voltak képesek enyhíteni, s mi több, épen a túlbőség előállítá- 
sának folyton növekvő könnyűsége vált számos, még a leg- 
szükségesebben is hiányt szenvedő ember átkává, mert nem 
értékesíthető ama sok jó és hasznos dolog, melyet előállí- 
tani képesek volnának. A jelen kor egész gazdasági töreki 
vese szakadatlan és zavart küzdelem a „túltermelés”  neve 
alatt ismert borzasztó baj különböző jelenségei ellen; véd- 
vámok, egyezmények és szerződések, céhirányzatok és strikok, 
mindanynyi együttvéve nem más, mint a javak termelésében 
résztvevő különböző osztályok kétségbe esett védelme, amaz 
oly lehetetlennek látszó s mégis létező jelenség kérlelhetlen 
következményei ellen, hogy a vagyon szerzésének növekvő 
könynyűsége, pusztulást és nyomort von maga után. 

De hogy a tudomány e talány előtt még mindig tétovázva 
áll, hogy ezen sociális rejtvény homályába még mindig nem 
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jutott el egy világító sugár, dacára annak, hogy a jelenkor 
legjobb, legnemesebb fői küzdenek érette, annak oka részben 
az, hogy a megfejtést teljesen hamis irányban keresik. 

Lássuk csak például mit mond Mill Stuart e tárgyról 
„Előre pillanték . . . egy jövő korba, melynek nézetei oly erő- 
sen volnának az észre és az élet valódi igényeire alapítva, 
hogy sohasem volnának valamennyi, a múlt és a jelen vallási 
ethicai, és politikai véleményéhez hasonlóan megdönthetők és 
mások által pótolhatók.” (Autobiography). 

Ugyan ily értelemben s még világosabban fejezi ki magát 
„De la propriété” című munkája végén Laveleye: „Létezik tár- 
sadalmi rendszer, a mely a legjobb . . . isten ismeri és akarja 
Az embernek fel kell fedeznie és meg kell honosítania.” 

Föltétlenül jó, örök rendszer az tehát, mely után mind- 
kettő sóvárog, − pedig ha jól szemügyre vesszük, mindkettő 
nek tudnia kellett volna, hogy lehetetlen után törekesznek, 
Mert Mill néhány sorral elébb, mielőtt azon bámulatra méltc 
mondatát leírta volna, maga is kiemelte, hogy minden emberi 
intézmény folytonos változásnak van alávetve, s ép e meg- 
győződésére alapítja azon reményét, hogy a jelenleg érvény- 
ben levő intézmények is csak átmenetiek lehetnek, és így 
nyugodt gondolkodás után be kellett volna vallania, hogy 
kétségtelenül így lesz ez a jövőben is, s hogy örökké tartó 
emberi intézmény nem lesz soha. És ép így azt kell hinnünk, 
hogy Laveleye „Isten ismeri és akarja” szavaival jelezni 
akarta, hogy nem lehet az embernek feladata egyedül isten 
előtt ismert, feltétlenül legjobb rendszert akár felfedezni, akár 
megvalósítani. Mert abban teljesen igaza van: ha csakugyan 
létezik feltétlenül legjobb rendszer, úgy csak maga az isten 
az, ki azt ismeri; minthogy azonban nem lehet a tudomány 
feladata isteni kinyilatkoztatásokra várni, kivált ha ily fel- 
tétlenül legjobb rendszert ember nem, csak isten képes meg- 
valósítani, az isteni akaratnak kinyilatkoztatása tehát rajtunk 
mitsem segítene, úgy azon tudatból, hogy a feltétlen jónak 
 
/ 
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ismerete és akarata csak istent illeti, logikailag az következ- 
tethető, hogy az embernek nem ez után. hanem az előtte 
egyedül érthető és elérhető viszonylag legjobb után kell 
törekednie. 

S így van tényleg. A socialis kérdés megfejtése nem a 
feltétlen jónak, hanem csak a viszonylag legjobbnak feltalálá- 
sában, vagyis az emberi intézmények azon rendszerében ke- 
resendő, mely az emberiség ezidei létfeltételeinek legjobban 
megfelel; s nem szorulnak már akkor az érvényben lévő tár- 
sadalmi szabályok javításra, ha a feltétlen jó állapot iránti 
vágyainknak meg nem felelnek, hanem csak akkor, ha két- 
végtelenül kimutatható, hogy lehetséges okét olyanokkal po- 
rolni, melyek az emberiség ez idei létfeltételeinek jobban meg- 
ölelnek, mint amazok; a Darwin által felfedezett természetes 
fejlődés törvénye megtanít bennünket arra, hogy az esetben, 
ha a socialis intézmények megszűntek a viszonylag legjobbak, 
azaz fajunk ez idei létfeltételeinek legmegfelelőbbek lenni, 
megszüntetésüknek nemcsak hogy lehetségesnek, hanem hatá- 
rozottan elkerülhetlennek kell lenni; mert a létérti küzdelem- 
ben az elavult nem csak háttérbe szorulhat, hanem háttérbe 
kell szorulnia a jobb, a célnak megfelelőbb előtt. Épúgy meg- 
tanít bennünket e törvény, hogy valamenynyi szerves lény- 
nek jellege létfeltételének a létérti küzdelemben kifejlődött 
következménye, s ha már most ezen a fejlődéstan által nyuj · 
főtt különböző új mutatásokat összefoglaljuk, úgy a socialis 
oktatás által követendő, egyedül célhoz vezető következő utat 
találjuk: 

Kutatni kell s megállapítani mindenekelőtt, mily különös 
létfeltételek voltak azok, melyeknek uralma alatt az ez időben 
érvényben lévő társadalmi szabályok fejlődtek. 

Ezt befejezve, vizsgálni kell, vajjon léteznek-e jelenleg 
ugyanezen létfeltételek, vagy pedig mások léptek-e helyükbe. 

Ha kitűnik, hogy az utóbbi eset forog fenn, úgy fel kell 
deríteni, vajjon ez új létfeltételek összeférnek-e a régi szabá- 
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lyokkal, s ha nem, meg kell állapítani, hogy e szabályok milly 
változtatásokat igényelnek. 

Az ilykép talált új szabályok kell, hogy magukban fog 
lalják s magukban fogják foglalni azt, amit a „socialis kérdés - 
megfejtésétől” joggal elvárhatunk. 

A midőn a socialis kérdés kutatásánál ezen, szigorúan 
természettani módszert alkalmaztam, már négy évvel ezelőtt 
jutottam, az akkor „A socialis fejlődés törvényei” cím alatt 
közzétett könyvemben fejtegetett következő eredményhez: 

A most érvényben levő társadalmi törvények szükség- 
képi következményei az emberiség azon küzdelmének a létért, 
mely az emberi munkának oly mérvű jövedelmezősége mellett 
folyt, midőn az egyes munkás bár többet volt képes termelni, 
mint menynyi létének állatias tengéséhez okvetlenül szükséges 
volt, de nem anynyit, menynyiből e munka eredményére támasz- 
kodva, magasabb szükségleteit kielégíthette volna. Mert a 
munka ezen középszerű jövedelmezősége mellett az embernek 
ember általi kizsákmányolása volt az egyedüli mód, melylyel 
legalább néhánynak gazdagságot és kényelmet, a magasabb 
kultúra ez alapfeltételeit nyújtani lehetett. Azon pillanatban 
azonban, melyben a munka jövedelmezősége eléri azon fokot, 
mely minden munkás legmagasabb kulturszükségleteinek ki- 
elégítésére elégséges, az embernek ember által való kizsák- 
mányolása nem csak hogy megszűnik a művelődés eszköze 
lenni, hanem ellenkezően a haladás hátráltatójává válik az 
által, hogy akadályozza az embert, elért gazdasági képességeit 
teljes mérvben érvényesíteni. 

A miatt, mert a kizsákmányolás uralma alatt a tömeg 
nem bír joggal termelésének eredményére, hanem csak a lété- 
nek fenntartására legszükségesebb lesz részére kimérve, a 
szükségletek a lehetséges termelés jövedelmétől független, 
szűk határok közé vannak szorítva. Oly javak, melyek felé a 
kereslet nem irányul, értéktelenek, minek folytán nem termel- 
tetnek és e szerint a kizsákmányoló társadalom nem termel 
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oly mérvű gazdagságot, melyet a tudomány és műipar hala- 
dásánál fogva termelni képes volna, hanem csak azon végtelen 
csekélyebbet, melyre a tömeg életfenntartására és a csekély 
vagyonos fényűzési igényeinek kielégítése végett szüksége 
van. A termelési tényezők fel nem emésztett többletét munka 
eszközök előállítására felhasználni, vagyis tökévé alakítani 
akarja, mi pedig lehetetlen, mert az értékesíthető toké nagy- 
sága teljesen a toké segélyével előállítandó élvezeti cikkek 
tömegétől függ. Bármily sikeres munka összes eredményének 
értékesíthetése tehát, azon új társadalmi rendszer keletkezé- 
sétől függ, a mely mindegyik munkásnak biztosítja saját 
munkája összeredményének élvezetét. És minthogy továbbá 
az elfogulatlan kutatás azt is igazolja, hogy e rendszer ahogy 
elmaradhatlan előfeltétele a további haladásnak, épúgy össz- 
hangzásban is áll az emberi társadalom természetes és szerzett 
sajátságaival, hogy tehát nem áll útjában semmiféle a dolog 
lényegével indokolt akadály, igazolva van az is, hogy az em- 
beriség természetes fejlődésének folyamában szükségképen 
érvényesülnie kell. 

Midőn négy évvel ezelőtt e meggyőződésemmel a nyil- 
vánosság elé léptem, nagyon is azon tudattal tettem, hogy 
nem nyújtottam befejezett, teljesen kifejtett tant, és ezt a 
jjSocialis fejlődés törvényei” előszavában hímezés nélkül ki 
is fejeztem. Teljesen átláttam, hogy léteznie kell az úgyneve- 
zett classicus gazdaságtan iskolájától, az újonnan felfedezett 
igazságokhoz vezető összekötő hídnak, s teljesen meg voltam 
győződve, hogy vagy nekem, vagy másnak sikerülni fog 
ezen egyelőre még hiányzó kapcsokat megtalálni. Azonban 
kezdetben teljesen ügyelmen kívül hagytam egy tényleges 
tévedést, melyet a fennti általános elvekből folyó gazdasági 
következtetések fejtegetésénél elkövettem. 

Hogy a földjáradék és a vállalkozói nyereség, vagyis 
azon adó, melyet a földbirtokos földje használatáért követel, 
és az úgynevezett munkaadónak a munka jövedelmére irá- 
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nyúló joga összeegyeztethetlen a munkásnak saját munkája 
jövedelmére vonatkozó kizárólagos jogával s hogy ennek 
folytán ennek a socialis fejlődés útján le kell győzetnie és meg 
kell szűnnie, ezt felfogtam; a tőkekamat tekintetében azonban 
ragaszkodtam azon classicus, − elavult nézethez, mintha az 
a haladásnak minden fejlődés folyamát túlélő követelménye 
volna. 

Tévedésem mentségére szabadjon felhoznom, hogy épen 
a tőke ellenesei − ezek között első sorban Marx − voltak 
azok, kik tévedésemben megerősítettek, helyesebben mondva, 
a kik akadályoztak abban, hogy a tőkekamat lényegét s 
tulajdonképeni természetét alaposan megismerjem. Megszokott 
fogalmaktól megválni már magában véve nehéz, különösen ha 
még hozzájárul, hogy azok, a kik e régi fogalmak ellen küz- 
denek, támadásukban pontról-pontra tévednek, úgy nagyon 
könnyen megesik, hogy a támadás gyengeségét a kérdéses 
dolog megdönthetlenségével összecseréljük. Így jártam én is. 
Mert láttam, hogy mindaz, a mit eddig a tőke és tőkekamat 
ellen felhoztak, teljesen hamis, felmentve véltem magamat 
annak szükségessége alól, hogy újra és önállóan kutassam, 
nem-e lehetne a kamat feltétlen és állandó szükségessége ellen 
jobb és igazabb érveket felhozni. Ámde a tőkekamat, a szabad 
társulás és a teljes gazdasági igazság elve szerint szervezett 
munkával ép oly kevéssé fér össze, mint a földjáradék és a 
vállalkozói nyereség, nem is sikerülhetett ez alapjában való 
tévedés miatt, a szabad társulás elvére alapított jövő rendszer 
alakjáról és lényegéről tiszta képet nyernem. Hogy a gazda- 
sági szabadság és igazság meg fog valósulni, s hogy miért 
fog megvalósulni, azt kimutattam; de nem tudtam teljesen 
tisztába jönni azzal, hogy mikép fog végbemenni e fejlődés. 
Ε képtelenséget azonban nem tévedésemnek tulajdonítottam, 
hanem inkább azt hittem, hogy a dolog lényegéből következik. 
Intézmények, melyeknek gyakorlati alakulása a jövő dolga, 
egyelőre − így vélekedtem − teljesen fel sem ismerhetők. 
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Ép úgy mint a korábbi nemzedékek, melyek az új tőkeegye- 
süléseket még nem ismerték, annak lényegéről és hatásáról 
maguknak pontos és teljes képet nem alkothattak, még akkor 
sem, ha ez egyesülésben kifejezésre jutó elvet felfogni képesek 
lettek volna, ép úgy, ez volt nézetem, − lehetetlen már ma 
ama jövendő gazdasági rendszer alkatát egészen és teljesen 
áttekinteni, a mely csak a munka szabad társulásának magát 
felküzdő elvével fejlődhetik. 

A socialis fejlődés általam felfedezett tana, és az ósdi 
nemzetgazdaság iskolája közötti, általam már említett össze- 
függést sem voltam képes soká megtalálni. Három század 
legélesebb eszű gondolkodói dolgoztak iskolaépületén, s ha 
most az övékétől eltérő tan akar érvényt szerezni, szükséges, 
- ehhez nem fér kétség, − hogy ez ne elégedjék meg azzal, 
hogy amazokat megcáfolja, tévedéseiket felderítse, hanem a 
sajátságos gondolatmenetet végső alapjáig kell követnie és 
felfednie, hogy mi vezette tudományunk e hőseit tévedéseik- 
hez; fontos volt nemcsak azt kimutatni, hogy tételeik hamisak 
voltak s hogy miért voltak hamisak, hanem fel kellett azt is 
deríteni, mikép és miért jutottak e hamis tételekhez, mi kény- 
szeritette őket − éles eszük dacára − azokat helyeseknek 
tartani, dacára, hogy az igazság világánál egyszerűen lehe- 
tetleneknek látszanak. Hasztalan törtem e talány megfejtésén 
fejemet, míg hirtelen vakító sugárként lövellt kételyeim ho- 
mályába ama tudat, hogy az én munkám lényegileg nem más, 
mint eredménye annak, mit azok teremtettek, hogy az álta- 
lam felfedezett elmélet koránt sincs összefüggés nélkül az 
elődök különböző elméleteivel, hanem inkább, ha a dolog belső 
lényegét tekintjük, ugyanaz az igazság ez, a melyet azok 
mindannyian kerestek, s melynek nyomára engem- s ezt én 
lényegesnek tartom − nem éleseszűségem, hanem épen nagy 
elődeim munkái vezettek. Más szóval: A socialis kérdés álta- 
lam jeltalált megfejtése, egyúttal a gazdasági problémának a 
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nemzetgazdaság tudomámya által keletkezésétől mind e mai 
napig kutatott megfejtését is nyújtja. 

De − így hallom kérdeni − a nemzetgazdaságtan ösz- 
szeségében, rejt-e magában problémát, csak egyet is, melyet 
megfejteni iparkodtak, de megfejteni nem tudtak? Hihetetlen, 
de úgy van, tudományunkban a legteljesebb ziláltság és föl- 
tétlen hitelt igénylő ósdiság közvetlen egymás mellett ter- 
peszkedik. A legkevesebben vonják le azon tényből, hogy a 
számos vélemény eredménytelenül küzd egymás ellen, ama 
természetszerűleg folyó következtetést, hogy mind e nézetek 
hamisak, vagy legalább bebizonyítatlanok, és senki sem akarja 
oly könynyedén megengedni, hogy ő is − mint ellenfele - 
csak keresi az igazságot, de nincs annak birtokában. Anynyira 
elterjedt e „szilárd meggyőződés,” mely tudás helyett a hittel 
elégszik meg, hogy e mellett teljesen feledésbe megy a tény, 
hogy kétely minden tudomány kezdete. Ε kétely később meg- 
fejthető és ezzel elérte a tudomány célját; de kétely nélkül 
nincs kutatás, tehát lehet tudás, de nem tudomány. Világosan 
és egyszerűen jelentkező megismerés nem ösztönzi az embert, 
ama terhes, mindent átható vesződségre, mely a tudomány 
előfeltétele; szóval a tudomány csak ott keletkezik, a hol oly 
dolgokról van szó, melyeknek ismeretét nem szívtuk magunkba 
az anyatejjel, melyek tehát megfejtetlen kérdést rejtenek 
magukban. 

Ily megfejtetlen kérdést, talányt kellett a nemzetgaz- 
daságtannak is magában foglalnia, melynek megfejtési kísér- 
leteiből keletkezett, és ez nem más mint az a kérdés: Miért 
nem gazdagodunk azon mérvben, melyben gazdagságot előál- 
lítani képesek vagyunk? 

Ε kérdésre a helyes felelet pedig ez: Mert nem abból áll 
a gazdagság a mi előállítható volna, hanem abban, ami tényleg 
előállíttatik, a tényleges termelés azonban nem csak a termelési 
tényezők bőségétől, hanem épúgy a szükséglet nagyságától, nem- 
csak az általában lehetséges kínálattól, hanem az általában le- 
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kétséges kereslettől is függ, ez utóbbi pedig a termelési képesség- 
gel való egyenletes növekedésében, a létező társadalmi intézmé- 
nyek által van akadályozva. Más szóval: Nem termeljük azt 
a gazdagságot, melyet elért tehetségeinknél fogva előállítani 
képesek volnánk, hanem csak anynyit, menynyit értékesíteni 
tudunk, és ez az értékesítés nem csak a termelési, hanem a 
fogyasztási képességtől is függ. 

Ε megismerés maga kiigazította a különböző nemzet- 
gazdasági iskolák által − épen az igazság keresése közben 
elkövetett számos tévedést. Kitűnt, hogy az elmúlt századok 
nagy kutatói és gondolkodói a gazdasági tények kutatásának 
nagy munkájánál annyira közel jutottak az összes jelenségek 
valódi összefüggésének teljes megismeréséhez, hogy most már 
csekély munkát igényelt, támaszkodva az anynyira kutatott 
rejtvény végre megtalált megfejtésére, minden részében össz- 
hangzóan befejezett gazdasági elméletet teremteni. 

Ε munkának adtam magamat teljes odaadással, s már 
jól előre haladtam, az értékelmélet új alaptételeit tartalmazó 
-vaskos kötet befejezéséig, midőn a tőke fogalmának a classicus 
régiek nyomán való átdolgozása, a socialis szervezés keresztül 
vitelét borító, már említett homályt, varázsütéssel vakító 
fénynyel árasztá el. Átláttam, hogy a tőkegazdaság, bár nem 
az által, amint Marx mondja, mert a „piac részére való ter- 
melést^ idéz elő, hanem igen is az által, mert a jövedelem- 
többletnek közvetlen fogyasztásra való alkalmazását végleg meg- 
akadályozza, teszi a gazdagság növekedését végleg lehetetlenné; 
s hogy a tőkekamat bár nem jogtalanság, de a gazdasági igazság 
állapotában feleslegessé és tárgytalanná válik. 

Ez új igazság elméleti és gyakorlati jelentőségét, meg- 
mérhetlennek tartom. Általa a socialis fejlődés elmélete nem- 
csak minden részében egységesen és összhangzóan befejezett 
egészszé alakul, hanem a mi több, ez elméleten alapuló elvek 
gyakorlati érvényesítésének útját is megmutatja. Ha lehetsé- 
ges, hogy a termeléshez szükséges tőkéket az öszszeség adja, 
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a nélkül, hogy ez által akár az egyéni szabadság, akár az 
igazság elve megsértetnék, megszüntethető a kamat, a nélkül, 
hogy communistikus kényszer lépne helyébe, akkor aztán a 
szabad socialis rendszer megvalósulásának semmiféle tényleges 
akadály nem áll útjában. 

Ε felfedezés anynyira elragadott, hogy elrabolta nyugal- 
mamat, s nem voltam képes a folyamatban levő elvont kuta- 
tásaimat folytatni. Lelki szemeim elé vonultak ama alakzatok, 
melyeket az olvasó a következő lapokon talál, a legteljesebb 
szabadságon és egyenjogosultságon alapuló társadalom, kézzel- 
fogható, élő képei, mely társadalomnak, hogy valósággá legyen, 
nincs másra, mint néhány tetterős férfi akaratára szüksége. 

Úgy jártam, mint Verulami Bacon, midőn őt a „Novum Or- 
ganon” tanulmányai közben a „Nova Atlantis” terve meg- 
lepte, − mégis azon különbséggel, hogy az ő jós tekintete 
akkor látta meg a socialis szabadság és igazság földjét, midőn 
még a szolgaság évszázadai választák el tőle, míg én csak 
most pillantám meg, a midőn az emberiség már tényleg fel 
van szerelve, hogy a szabadság hazájának határát átlépje. De 
úgy mint őt, engem is elfogott a legyőzhetlen vágy, életet 
adni annak, a mi a lelkemet eltöltötte, s így keletkezett, a 
már megkezdett elvont, rendszeres munka gyakori félbeszakí- 
tásával jelen könyv, mely joggal nevezhető „állam regénynek,” 
azonban valamenynyi elődjétől abban különbözik, hogy nem 
tulajdonit az embereknek ismeretlen és titkos erőket és tulaj- 
donságokat, hanem mindig a legjózanabb valóság terén mozog. 
Az általam jelzett események színtere nem képzeleti, mese- 
ország, hanem bolygónknak az újabb földrajz szerint nagyon 
jól ismert része, melyet csak úgy rajzoltam, amint azt, fel- 
fedezői és kutatói tették; elbeszélésemben szereplő személyek 
nincsenek földöntúli tulajdonságokkal és erényekkel felsze- 
relve, hanem test a testünkből, vér a vérünkből, gazdasági 
tevékenységük rugója nem közérzület, vagy általános ember- 
szeretet, hanem egész közönséges, egyszerű önzés. „Szabad- 
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föld”-emen minden tárgyilagos; csak egy fictio képezi az el- 
beszélés alapját, az t. i., hogy már találkozott elégséges számú 
közép képességű és erejű egyén, kik az uralkodó, kizsákmá- 
nyoláson alapuló gazdasági rendszertől, a socialis egyenjogo- 
sultság és szabadság rendszerére vezető, megváltó lépésre vál- 
lalkoznak. Ha ez az egy feltétel bekövetkezik, − s hogy előbb 
vagy utóbb, ha nem is az általam jelzett módon, de bekövet- 
kezik, az előttem kétségtelen, − akkor valósággá lett a 
„Szabadföld,” − és az emberiség felszabadítása be van fejezve. 
Mert letelt a szolgaság ideje, s a természeti erők feletti uralom, 
melyet az új természettan megalapítója „Nova Atlantiszában 
sejtve a jövőt, mint az emberiség nyomorának végóráját, 
megénekelt, most már valósággá lett, s a mi jótékonyságának 
sugarait tőlünk elvonja, az egyedül ama tehetetlen maradósdi 
: szellem, mely érvényben tartja a törvényeket és intézményeket, 
habár azon feltételek, melyek között keletkeztek, rég eltűntek. 

Minthogy e könyv elbeszélő alakban az igazi socialis 
jövendő kor képét akarja nyújtani, természetes, hogy minden 
lényeges részében a legszigorúbb szakszerű bírálat előtt helyt 
kell állnia. Átadom ennek, azon harározott hozzáadással, hogy 
munkámat nem sikerültnek, sőt könynyelmű képzelődés szüle- 
ményének mondhatják, ha bebizonyítható, hogy középszerű 
észtehetséggel bíró emberek az általam kifejtett elvek uralma 
alatt, valamely lényegesebb pontban az általam jelzettektől 
különböző eredményhez juthatnának, hogy ezen elvek valami 
mást tartalmaznak, mint amit a józan észnek, az igazság, úgy 
mint a fenkölt önzés szükségképi következményeként meg 
kell engednie. 

Természetesen nem az a nézetem, hogy a jövő socialis 
rendszer megállapítása csak azon módon vihető keresztül, a 
hogy azt e lapokon jelezem, csakhogy azt hiszem ez a leg- 
egyszerűbb és legjobb, mert a leggyorsabban és legköny- 
nyebben célhoz vezető út. Ha azt akarjuk, hogy szabadság és 
igazság az emberi társadalomban létesüljön, úgy ezt komolyan 
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kell akarnunk, s én azt hiszem, könynyebb néhány ezerét ez 
akaratban egyesíteni, mint számtalan milliót, kik közül a leg. 
több, bármily meggyőző és kétségtelen legyen is, csak akkor 
szokott bízni az újban, ha már ténynyé vált. 

Ép oly kevéssé nézetem az, hogy az általam előre bocsá- 
tott feltevés esetén, vagyis ha a socialis felszabadítási munka 
keresztülviteléhez elégséges számú tetterős ember találkozik, 
hogy a vállalat színterének épen az egyenlítői Afrikának kell 
lennie. Én csak a következő lapokon felsorolt okokból válasz- 
tottam ama bámulatos felföldet; de kétségtelen, hogy ugyan- 
ezen eredmény bolygónk más részein sem maradna el. Csak 
arra kérem az olvasót, ne hidje mintha e hely választásánál 
azon óhaj vezetett volna, hogy zabolátlanul ábrándozhassam, 
sőt inkább biztosíthatom, hogy közép Afrika alpesi és tenger- 
melléki vidékeinek rajza, mindenben megfelelnek a valóságnak. 

Végzetül még néhány szó igazolásként, ama regényszerű 
közbeszövésért, melylyel oly komoly tárgy előadását fel- 
szereltem. Ε tekintetben bár hírneves elődeimre hivatkozhat- 
nám, kik közül Bacont, minden kor legvilágosabb, legerőtel- 
jesebb és legjózanabb gondolkodóját, már említettem, de kö- 
telezve érzem magamat azon őszinte vallomásra, hogy ez 
eljárásomnál kettős cél vezetett: 

Először is, reménylettem, hogy e nagy részben nehéz 
kérdések megfejtése − a mi e könyvnek tulajdonképen fela- 
datát képezi, sokkal könyebb lesz élénk, szemléltető elő- 
adással, mint száraz rendszeres tárgyalás módján remélhető 
lenne, másodszor pedig e konkrét alak által, melybe követ- 
keztetéseimet részben öltöztettem, meg akartam akadályozni a 
kritika azon kényelmes kibúvóját, hogy azokat elméletben bár 
helyeseknek, de gyakorlatilag kivihetetlennek találja. Vajjon 
sikerült-e mindkettő, minden esetre csak a tapasztalat mutat- 
hatja meg. 

Bécs, 1889. évi október havában. 

Hertzka Tivadar 



 

Előszó a VI. kiadáshoz. 

A rövid időköz miatt, melylyel e hatodik kiadás az ötö- 
diket követi, ezt sem lehetett újólag alaposan átdolgozni. A 
létesített módosítás a 26. fejezet végéhez csatolt, a népesedés 
elméletére vonatkozó és az első kiadásból átvett toldalék. 

Szívesen szétoszlattam volna*) úgy ez alkalommal, mint 
az előreláthatólag közvetlenül következő későbbi kiadásban 
azon aggályokat, melyeket a bírálat részéről, azon kérdésre 
vonatkozólag, vajjon mindenütt lehetséges lesz-e a föld érté- 
ke közötti külömbseget a szabadföldi rendszerrel, gazdasági 
erőpazarlás nélkül kiegyenlíteni, hangoztattak. Az idő rövid- 
sége miatt azonban, e kérdés tekintetében, a szabadföldi egy- 
let közlönyének ide vágó cikkeire utalhatok csak. 
Bécs, 1892. év őszén. 

Hertzka Tivadar, 

*) A 8-ik kiadásban, mely után a fordítás készült megtörtént.  



 

ELSŐ KÖNYV. 



I. Fejezet. 
18 . . év július havának közepén Európa és Amerika 

legtekintélyesebb újságaiban következő hirdetmény volt ol- 
vasható: 

NEMZETKÖZI SZABAD TÁRSASÁG. 
A művelt világ minden részéből számos férfiú egyesült 

a célból, hogy megkezdje a socialis kérdés megfejtésének 
gyakorlati kísérletét. 

Ε megfejtést, ezek a legteljesebb szabadságon és gaz- 
dasági igazságon alapuló társulat alakításával óhajtják és 
fogják megvalósítani, vagyis olyannal, a mely az egyéni ön- 
rendelkezési jog feltétlen megóvása mellett, minden munkás 
részére saját munkája öszszes gyümölcsének csorbítatlan él- 
vezetét biztosítja. 

Ily társulat alapítása céljából eddig uratlan de termé- 
keny, telepítésre alkalmas területen nagyobb kiterjedésű földet 
kell elfoglalni. 

A szabad társulat ezen területén, sem az egyesnek sem 
az öszszeségnek a földre vonatkozó tulajdonjogát elismerni 
nem fogja. 

A föld megmunkálása és általában minden termelés cél- 
jából egyletek keletkeznek, melyek mindegyike saját belátás 
szerint önmagát kormányozza, és termelése jövedelmét tagjai 
között, szolgáltatásuk mérvéhez képest felosztja. Bárkinek 
jogában áll, tetszése szerinti egyletbe belépni, s abból szabad 
akarata szerint kilépni. 

A termelési tökét a termelők kamat nélkül nyerik a 
társulattól, kötelesek azonban ezt annak viszszatéríteni. 
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Munkaképtelenek és nők elegendő tartást követelhetnek 
a társulattól. 

A fennti céloktól igényelt, s úgy egyéb közérdekű ki- 
adások, minden termelés tiszta jövedelme után kivetett adóval 
lesznek fedezve. 

A nemzetközi szabad társaság már jelenleg anynyi taggal 
bír és oly tökével rendelkezik, mely terve kivitelére, − habár 
szerény mérvben − elégséges. Minthogy azonban egyrészről 
azon nézeten van, hogy kísérlete sikerének annál biztosabb- 
nak és általánosabbnak kell lenni, minél hathatósabb esz- 
közökkel foganatosítja azt, másrészről pedig, hogy esetleges 
elvtársaknak alkalom nyújtassék a vállalatban részt vehetni, 
ezennel a nyilvánosság elé lép és tudomásul hozza, hogy 
bármily irányú kérdés és értesítés a társaságnak Haágában 
Bos-utca 57. sz. alatt lévő irodájába címzendő. A nemzet- 
közi szabad társaság f. évi október hó 20-án Haágában nyil- 
vános gyűlést tart, hogy a munka gyakorlati megkezdése előtt 
még egyes végső határozatokat hozzon. 

A nemzetközi szabad társaság üzletvezető 
választmánya nevében: 

            Strahl Károly 
       Haága, 18 . .     július havában.” 

Nagy volt az izgatottság, mit e közlemény az újságokban elő- 
idézett. Az üzletvezető választmány megbízásából aláíró neve, 
már eleve szétoszlatta a megtévesztésnek és roszhiszeműség- 
nek különben oly természetes gondolatát, mert dr. Strahl Ká- 
roly, nemcsak mint ember volt nagyrabecsült társadalmi ál- 
lásban, hanem, mint egyike Németország első nemzetgazda- 
ságiam íróinak is ismeretes volt. Komolyan kellett tehát a 
különös tervet fogadni és a legkülönbözőbb pártállású férfiak 
csakhamar a  legnagyobb  hévvel  foglalkoztak vele. Jóval 
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okt. 20-a előtt nem volt az atlanti tengeren innen és túl újság, 
mely e kérdés tekintetében állást ne foglalt volna, vitatva, 
vajjon a szabad társaság hirdetett terveinek megvalósítása a 
lehetőség vagy az utópia körébe tartozik-e; maga a társaság 
azonban nem elegyedett a hírlapok harcába. Nyilvánvaló, hogy 
első sorban nem az volt célja, az elleneseket elméleti érvekkel 
meggyőzni; az esetleges elvtársakat akarta maga köré gyűj- 
teni és aztán cselekedni. 

Midőn október 20-ika közeledett, kitűnt már, hogy Haága 
legnagyobb nyilvános terme sem elégséges, a megjelent tagok 
nagy számát, vendégeket és kíváncsiakat magába fogadni; 
szükségesnek látszott tehát az utóbbi hallgatóság számát 
valami módon korlátozni, mely módot abban találták meg, 
hogy a távolról jött vendégek ingyen, a helybeliek azonban 
csak 20 hollandi forintért nyertek belépti jegyet, mely jöve- 
delem a haágai kórháznak jutott. Dacára ennek, a 2000 sze- 
mélyt magába foglaló gyülekezési terem október 20-án reggel 
minden zugában telve volt. 

A jelenlévők néma csendjében kezdte meg az elnöklő 
dr. Strahl beszédjét, hogy a gyűlést megnyissa és a jelen- 
lévőket üdvözölje. Az új tagoknak, az összehívók minden 
várakozását felülmúló száma, s a felajánlott hozzájárulás nagy- 
sága, tanúskodik a mellett, hogy a nemzetközi szabad társaság 
tervbe vett vállalatának jelentőségét, már ma, még mielőtt a 
tények szólanának a lakott föld minden részének ezrei, nemre 
és állásra való tekintet nélkül felismerték. Ama meggyőződés 
- így folytatá a szónok − hogy azon társaság, melynek 
alapításához most fogunk, hivatva van, a szegénységet és 
nyomort gyökerestül, s evvel együtt azt a sok szenvedést és 
a bűnök sorát kiirtani, melyek a nyomor súlyos következ- 
ményeiként jelentkeznek, nem csak szavakban, hanem tag- 
jaink nagyobb részének tetteiben is, és azon nagy, áldozatkész 
lelkesedésben nyer kifejezést, melylyel önök, − mindegyik 
erejéhez képest,  − a közös cél megvalósításához hozzájárul- 
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nak. Midőn közzétettük felhívásunkat, 84-en voltunk, vagyo- 
nunk, mely felett rendelkeztünk, 11400 font sterling volt; 
ma a társaság 5650 tagból áll, s vagyona 205620 font ster- 
linget tesz ki. (Az elnököt itt percekig tartó tapssal szakították 
félbe.) Nyilvánvaló hogy ily összeget nem azon nyomorultak 
legnyomorultabbjai teremtettek elő, kiket a socialis kérdés 
megfejtésénél közönségesen kizárólag érdekelteknek szoktak 
tekinteni. Még világosabbá lesz ez, ha tagjaink névsorát át- 
vizsgáljuk. Ellenálhatlanul küzdi fel magát ama meggyőződés, 
hogy a társadalom socialis állapota iránti undor és borzadály 
elfogta lassan azon osztályt is, a melynek kitagadott ember- 
társainak nélkülözéseiből látszólag előnye van. Mert − és 
erre óhajtanám a fő súlyt fektetni, − azok a jómódúak és 
gazdagok, kik részben sok ezer fonttal jelentek meg pénz- 
tárunknál, csekély kivétellel nem csak mint segélyezők állottak 
hozzánk, hanem mint segélytkeresők és nemcsak szűkölködő 
embertársaink, hanem egyszersmind maguk érdekében óhajtják 
az új társaságot alapítani. És ebből inkább, mint bármiből 
merítjük, munkánk sikerében való sziklaerős meggyőződé- 
sünket.” 

Újólag hoszszas, ujjongó tetszés-zaj szakítá félbe az 
elnököt, s a csend helyreálltával ez következőkép fejezé be 
rövid előadását: 

„Tervünk megvalósításaként, eddig uratlan, nagyobb 
földterületet kell szereznünk, a független társaság alapítása 
céljából. Felmerül most már a kérdés, a föld melyik része 
felelne meg e tervünknek. Európai terület könnyen érthető 
okokból szóba sem jöhet; Ázsiában és mindenütt, vagy leg- 
alább ott, hol a kaukázusi faj megélhetne, könynyen öszsze- 
ütközésbe jutnánk a régi jogi és társadalmi intézményekkel. 
Amerikában és Australiában bár remélhető, hogy az ottani 
államok készséggel engednének teret és érintkezési szabad- 
ságot, de ott sem élvezhetné ifjú társadalmunk azt a háborí- 
tatlan nyugalmat és ellenséges támadások ellenében a bizton- 
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ságot, mely különösen kezdetben a gyors és zavartalan siker 
feltétele. Marad tehát Afrika, a legrégibb és mégis legújabban 
felfedezett világrész. Ennek központi belseje lényegileg még 
uratlan, ott a fejlődésre nem csak határtalan teret és zavar- 
talan nyugalmat találunk, hanem helyes választás esetén az 
éghajlat és a földminőség képzelhető legelőnyösebb viszonyait. 
Hatalmás felföldek, melyek a forró éghajlat és a mi alpesi 
éghajlatunk előnyeit egyesítik, még telepítésre várnak. Mé- 
lyen a sötét világrész bensejében fekvő hegyes vidékekkel az 
öszszeköttetés mindenesetre nagyon nehéz, de ép arra van 
kezdetben szükségünk. Ajánljuk tehát önöknek, az új hazát 
az egyenlítői közép Afrikában keressék. Első sorban is Kenia 
felvidékre gondolunk, azaz az Ukerewe tótól napkeletre, szé- 
lességben a déli 1. térítői foktól az északi 1. térítői fokig, 
hoszszában pedig a keleti szélesség 34. fokától a 38. fokig 
terjedő földre. Azt hiszszük, hogy ott megtaláljuk céljainkhoz 
a legalkalmasabb területet. Elfogadja a gyülekezet e vá- 
lasztást? 

Minden részről jóváhagyás, és e hangos felhívás hang- 
zott: „Előre, inkább ma, mint holnap!” Félreérthetlenül lát- 
szott, hogy a többség azonnal útra kelni kész volt. 

Az elnök újra folytatá: „Ily rohamosan még sem megy, 
barátaim. Az új hazát még meg kell keresni és meg kell sze- 
rezni, ez pedig nehéz és veszélyes vállalat. Sivatagok és vad 
erdőkön át visz az út, talán az ellenséges vad törzsekkel 
való küzdelem elől sem térhetünk ki, erre pedig csak erőtel- 
jes férfiak, nem pedig aszszonyok, gyermekek és aggok alkal- 
masok. Sok ezerre menő kivándorló élelmezését azon a vidé- 
ken előbb szervezni kell, röviden: mindenképen szükséges, 
hogy a mieink nagy tömegét, válogatott csapat úttörő előzze 
meg. Csak ha ezek megoldották feladatukat, következhetnek 
a többiek. 

Hogy minden a mi szükséges, lehető legnagyobb erővel, 
körültekintéssel és gyorsasággal legyen véghezvihető, egysé- 
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ges, céltudatos vezetésre van szükségünk. Eddig a társaság 
ügyeit egy tízes bizottság vitte; minthogy azonban időközben 
a tagok száma nagy mérvben növekedett és ezután is növe- 
kedni fog, az üzletvezetésnek vagy újra szervezése, vagy 
pedig legalább is az újonnan belépett elemekkel, szabad vá- 
lasztás által való kiegészítése válnék kívánatossá; ennek da- 
cára, egyelőre ily ajánlatot önöknek nem tehetünk; és pedig 
azon okból, mert az új tagok egymást nem ismerik, s hamar- 
jában nem is ismerhetik meg anynyira, hogy a választás 
egyelőre más lenne, mint a véletlen puszta játéka. Megbízá- 
sunk meghoszszabbítását kérjük inkább önöktől, öszszekötve 
azon jogosultsággal, hogy magunkat az önök köréből való 
kiválasztás útján kiegészíthessük. Kérjük pedig e megbízást, 
a mely különben teljes ülésük határozatával bármikor viszsza- 
vonható maradjon, két évi időtartamra. Ez idő elteltével, ez 
biztos reményünk, nemcsak megtaláltuk új hazánkat, hanem 
már elég ideig éltünk benne együtt, hogy egymást némileg 
megismerjük.” 

Ez indítványt a gyűlés egyhangúlag elfogadta. 
Tudatta még az elnök, hogy az üzletvezető bizottság 

minden hirdetése a tagokkal, úgy a hírlapokban, mint külön 
körlevelekben lesz tudatva s ezután a gyűlést bezárta, a mely 
emelkedett hangulatban oszlott szét. 

A nemzetközi szabad társaság nagygyűlése által meg- 
erősített bizottság első tette az volt, hogy a közép Afrikába 
kiküldendő úttörők vezetésével két férfiút bízott meg, kiket 
terjedelmes meghatalmazásokkal látott el. A kiküldetés e két 
vezérének olykép kellett maguk között megosztani a felada- 
tot, hogy az egyik az első megtelepülésre kiválasztandó terü- 
letre vezesse az utászokat, a másik pedig a tulajdonképi meg- 
települési munkálat szervezését lássa el. Az egyik a kiván- 
dorlóknak egyúttal hadvezére, a másik államférfia legyen. 
Az egyik állásra a bizottság Johnston Tamás ismert Afrika- 
utazót választotta, a ki különösen Kilima-Ndscharo és Kenia 
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közötti területet az úgynevezett Massai földet utazta ismétel- 
ten keresztül-kasul. Johnston újabb tagja volt a társaságnak 
s csak vezetővé történt kinevezése miatt lett a választmányba 
felvéve. A célnál való megérkezés utáni időre a vezetéssel a 
bizottság Ney Henrik nevű fiatal mérnököt bízta meg, a ki 
dr. Strahllal, − a társaság alapítójával és szellemi vezérével 
való szoros barátságánál fogva, legalkalmasabban helyettesít- 
hette azt az alapítás első időszakában. 

Dr. Strahl ugyan kezdetben maga is az útkeresőkhöz 
akart csatlakozni és személyesen akarta az első szervezési 
munkát vezetni; de ellenezték ezt a bizottság többi tagjai. 
Nem engedhették meg, hogy az az ember, kinek további mű- 
ködésétől a társaság felvirágzása oly nagy mérvben függött» 
magát oly veszélyeknek tegye ki, melyek reá nézve annál 
fenyegetőbbek voltak, mert egészsége nem a legjobbnak lát- 
szott. Bővebb megfontolás után önmagának be kellett látnia, 
hogy jelenléte a legközelebbi hónapokban Európában sokkal 
hasznosabb és szükségesebb, mint közép Afrikában. Szóval, 
dr. Strahl beleegyezett, hogy marad, hogy az úttörőket csak 
a kivándorlók nagy csapatával fogja követni és Ney Henrik 
lépett helyére. 



II. Fejezet. 

Dr. Strahl, a nemzetközi szabad társaság bizottsága ál- 
tal az afrikai expeditio tulajdonképeni vezetőjévé megválasz- 
tott barátjának engedjük át most már a szót, a menynyiben 
úgy a kivonulás előkészületeit, mint annak szerencsés keresz- 
tülvitelét és Kenia felföldjein az első művelési munkálatokat 
naplóbeli kivonatai szerint közöljük. 

Kezdetben ijedséggel töltött el, nagyrabecsült vezetőnk 
ideiglenes helyettesévé történt kineveztetésem. Szédülésszerű 
érzés fogott el, ha elgondoltam, hogy nagyrészben az én te- 
hetségemtől függött azon munka szerencsés kezdete, melyet 
megszoktunk az emberiség eddigi fejlődéstörténetében a leg- 
fontosabbnak és következményekben legdúsabbnak tekinteni. 
De nemsoká tartott a bátortalanság ez állapota, nem volt jo- 
gom magamat azon felelősség terhe alól kivonni, melynek 
elvállalására társaim legalkalmasabbnak találtak, s különösen 
nem, midőn atyai barátom dr. Strahl felveté a kérdést, vajjon 
lehetőnek tartanám-e a sikertelenséget, ha a vezetésem alá- 
rendelteket az enyémhez hasonló lelkesültség töltené el, s 
vajjon jogosultnak tartom-e magamat e feltevésben kételkedni; 
elszánt bátorság, a vállalat sikerében való sziklaerős bizalom 
válta fel a kezdet csüggetegségét, oly hangulat, mely aztán 
egy percre sem hagyott el. 

Az úttörők csapat-szervezetének kezdetleges előkészü- 
leteit különben az egész bizottság közösen tárgyalta és hatá- 
rozta meg. Mindenekelőtt meg volt állapítandó, hány tagból 
álljon az expeditio. Nagyon csekélynek nem szabad lennie, 
mert ép az a néptörzs, melynek körében megtelepedni szán- 
dékozunk, a Kilima és Kenia között barangoló Massai-törzs 
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- az egyenlítői Afrikában a legharciasabb s csak erőteljes, 
hatalmas fellépéssel lehetne megfélemlíteni. De nagyon szá- 
mosnak sem szabad az úttörők csapatának lenni, hacsak nem 
akarná magát ama veszélynek kitenni, hogy az élelmezés ne- 
hézségei tartóztassák fel. Végül abban állapodtak meg, hogy 
kétszáz „úttörő” induljon útnak. Természetes, hogy ezeket a 
társaság legerősebb, vesződség, nélkülözés és veszélyek le- 
küzdésére legalkalmasabb tagjai közül kellett választani. A 
résztvevők mindegyikénél feltételként lett kikötve a művelt- 
ség azon foka, a mely a felelősség teljes terjedelmének és az 
elvállalt feladat jelentőségének felfogásához szükséges. 

Ε célból a bizottság, az időközben mindenütt, hol a tár- 
saság tagjai laktak, alakított fiókegyletekhez fordult, azon 
kéréssel, közölné vele az expeditióhoz jelentkezettek lajstro- 
mát, a kiknek egészsége, erős testalkata és műveltsége tekin- 
tetében az illető fiókegylet, a felelősséget elvállalhatná. Egy- 
úttal azonban közlendő az is, hogy a javaslatba hozott mily 
ismeretekkel, tapasztalatokkal és képességekkel bír. Minek 
folytán alig néhány hét után 870 legmelegebben ajánlott tag- 
nak ajánlata érkezett be. Ezek közül mindenek előtt száz olyan 
lett kiválasztva, kit a bizottság minden körülmény között 
figyelemre méltónak talált. Ε kiválasztott száz között volt 4 
természetbúvár (közöttük 2 geológus), 3 orvos, 8 mérnök, 4 
egyéb ipar műtani tudományok képviselője, 6 elméletileg kép- 
zett gazdász és erdész; továbbá 30 olyan iparos, kiket a vállalat 
részére minden esetre biztosítani óhajtottak és végül 45 vagy ki- 
tűnőnek ismert céllövő vagy rendkívüli erős hírében álló férfiú. 
Az így fennmaradt 100 tagnak választása, olykép lett a fiók- 
egyletekre bízva, hogy mindegyik az általa javaslatba hozott 
7-8 közül egyet kiválaszthatott. Az így kiválasztottakat 
felhívta a bizottság, hogy a lehető legnagyobb gyorsasággal 
jelenjenek meg Alexandriában, a kivándorlók első gyülekezési 
helyén s a szükséges útiköltséget azonnal utalványozta ré- 
szükre (mellesleg megjegyezhető, hogy körülbelül a fele, kik 
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útiköltségeiket sajátjukból fedezték, az utalványt köszönettel 
viszszautasították). 

Ε közben elmúlt november hónap. A bizottság azonban 
nem pihent. Az expeditio felszerelése minden irányban meg- 
vitatva és megállapítva, s a szükségesek beszerzéséről gon- 
doskodva lett. A 200 tag mindegyikének könnyű, ruganyos 
gyapot szövetből hat teljes alsó ruha, úgynevezett Jager-féle 
fehérnemű, egy könnyebb és egy nehezebb gyapot öltöny, 
továbbá két pár vízálló és két pár könnyebb csizma, két 
parafa sisak, és egy vízálló esőöltöny lett rendelve. Mindegyik 
tag kitűnő szerkezetű s tizenkét lövetű ismétlő fegyvert, zseb- 
revolvert és amerikai bowie-kést kapott. Azonkívül 100 darab 
a legkülönbözőbb űrméretű vadászfegyvert, a négylatos rob- 
banó löveggel tölthető elefánt-puskától a legkönynyebb sörét 
puskáig szereztek be. S természetesen nem feledkeztek meg 
elégséges töltényről sem. 

Az ezek után megvitatandó legfontosabb kérdés az volt, 
vajjon az expeditio lóháton történjék-e vagy sem, s vajjon 
podgyászt Zanzibar partjától málhahordók, − úgynevezett 
pagazik, vagy teherhordó állatokkal szállítsák-e. Johnstonnak 
kezdetben az volt a szándéka, hogy a nehezebb terhek vitelére 
és esetleges betegek és elmaradottak szállítására, csak 80 
lovat és szamarat vásárol, az általa 400 mázsában előirány- 
zott öszszes málha továbbítására pedig, Zanzibarban és Mora- 
basban 800 pagazit akart toborzani. Elállott azonban azonnal 
e tervétől, midőn málha-lajstromához, − a mely lényegileg 
az expeditionak csak hat hónapi ellátására kiszámított élel- 
mezési és cserecikkeiből állott − az én igényeimet hozzá- 
csatoltam. Mindenekelőtt kívántam, hogy eszközöket, gépré- 
szeket és egyéb oly tárgyakat vigyünk magunkkal, melyek se- 
gélyével, − a célnál megérkezve, − azon helyzetben legyünk, 
hogy mielőbb okszerű mezőgazdaságot kezdhessünk, s a sok 
ezer utánunk következő települő részére szükséges élelmi cik- 
keket önmagunk előállítani képesek legyünk. Ε célból szük- 
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ségünk volna egész sor mezőgazdasági eszközre, vagy leg- 
alább ezek azon részeire, melyeket szövevényes, időrabló 
előkészület nélkül előállítani nem lehet, úgyszinte tábori ko- 
vacs- es lakatos-műhely, valamint őrlő- és fűrész-malom ha- 
sonló alkatrészeire; szükségünk volna még nagyobb menynyi- 
ségű vetőmagra és bujtásra, valamint némely más nyers- 
anyagra, melyek gyors beszerzésére Afrika belsejében nem 
számíthatunk. Végül arra hívtam föl a figyelmet, hogy ha mi 
az utánunk következő karaván részére az utat biztonságba 
akarjuk helyezni, a legszorosabb baráti szövetségek kötése, 
− különösen a harcias massaikkal − ajánlatos, ehhez pedig 
nagyobb mennyiségű és értékesebb ajándék szükségeltetik, 
mint minőt Johnston javaslatba hozott. 

Johnstonnak nem volt ez ellen ellenvetése, de azon né- 
zetének adott kifejezést, hogy ez által a magunkkal viendő 
teher megkétszereződnék sőt megháromszorozódnék, minek 
folytán a szükségessé váló 1600-2400 pagazi nagyon meg- 
nehezítené a menetet. Dr. Strahl erre azt ajánlotta, álljunk 
el teljesen a pagazik által való továbbítástól és kizárólag te- 
her-hordó állatokat alkalmazzunk. Tudja ugyan, hogy az 
egyenlítői Afrika mélyebb területén a tsetsé légy (Glossina 
morsitans) és a rósz ivóvíz életveszélyes, különösen a lovakra; 
de a mi útirányunkon ettől nem kell tartani, mert csakhamar 
az állatokra előnyösebb felföldre érünk. Ép úgy leküzdhető 
azon nehézség, mely belső Afrika utainak rosz minősége által 
keletkezik. Ez utak, − amint azokat Johnston útleírásaiból 
ismeri, − mindenütt, hol sűrűségen vagy bozóton visznek 
keresztül, alig két láb szélesek, ily helyeken tehát a terhet 
le kellene az állatokról rakni, mely alkalommal férfiaknak 
kellene a továbbítást magukra vállalni. Ez eljárás oly kara- 
vánnál, mely kizárólag teherhordó állatokkal van ellátva és 
aránylag csak csekély hajcsárral és vezetővel, vagy telje- 
sen lehetetlen volna, vagy kiszámíthatlan időveszteséggel 
volna öszszekötve. Azon nézetben van azonban, hogy sike- 
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rülni kell megfelelő számú és jól felszerelt munkással az utat 
teherhordó állatok részére is kibővítem. Johnston osztotta-e 
nézetet s kötelezte magát arra, hogy ha 100, fejszével és 
kacorral felszerelt benszülöttet, − kiket a parti lakosok közül 
választana ki magának, rendelkezésére bocsátanak, a kara- 
vánt, mely teherhordásra csak állatokkal rendelkezik, emlí- 
tésre méltó fennakadás nélkül Keniába vezeti. 

Miután e kérdés el lett döntve, dr. Strahl meg azon esz- 
mét pendítette meg, hogy az expeditio mind a 200 tagja lovat 
kapjon. Kettős cél lebeg ezzel szemei előtt. Először is − és 
ez indokolja korábbi javaslatát − gondoskodni kellene te- 
nyész- és vonó állatoknak az új hazába való viteléről és azok- 
nak az éghajlathoz való alkalmazkodásáról, mert van ugyan 
az új hazában szarvas állat, juh és kecske, de nincs ló és 
teve, legajánlatosabb pedig, ha e hasznos állatokat, lehető 
nagy számban már kezdetben viszünk magunkkal; azonkívül 
azt hiszi, lóháton gyorsabban leszünk képesek mozogni. 
Hozzá tette még, hogy úgy az igavonó, mint a nyerges álla- 
toknál kiváló, tenyésztésre alkalmas példányok kiválasztására 
fektetné a fősúlyt, különösen a lovaknál, mert hisz az első 
anyag minőségétől függ a későbbi tenyésztés is. Hozzá járul- 
tak ehhez is, csak Johnston fejezte ki azon aggályát, hogy az 
expeditio költségei mind e beszerzések által rendkívüli módon 
szaporodnak. Úgy ahogy kezdetben tervezte, a kiadások 12000 
font sterlinggel fedezhetők lettek volna; most legalább a négy- 
szeres összeget kell számításba venni. Ez utóbbi körülményt 
nem vonta ki sem kétségbe, és a számítás utóbb annyiban bi- 
zonyult helyesnek, mert az expeditio 52500 £-ot emésztett 
fel; de egyhangúlag kiemelték, hogy a nagy menynyiségben 
rendelkezésre álló és oly gyorsan növekedő pénzt nem is le- 
hetne hasznosabban felhasználni, mint költeni mindenre, a mi 
alkalmas a vállalat sikerét gyorsítani és az alapítandó társa- 
dalmat lehetőleg biztos alapokra fektetni. 

Ezután a beszerzendő anyag szorgos megvitatásához és 
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megállapításához fogtak. Midőn mindent feljegyeztek, és súlya 
szerint megbecsültek, kitűnt, hogy körülbelül 1200 mázsát 
kell magunkkal vinnünk és pedig: 

150 mázsa különböző élelmi szert és italt; 
120     „     úti eszközöket (közöttük minden négy emberre 
egyet számítva, 50 vízhatlan sátrat). 
160     „     különböző vetőmagot és nyersanyagot; 
220     „     eszközöket, géprészeket és műszereket; 
400     „     cserecikkkeket és ajándékokat; 
120 „ töltényeket és robbanó szereket. 
Ezeken kívül Johnston különös kívánságára Essenben, 

Kruppnál négy robbanó lövegű, könnyű, acél hegyi ágyút ren- 
deltek. Szándéka e megrendelésnél távolról sem volt az, hogy 
ez öldöklő fegyvereket komolyan használja esetleges ellenség 
ellen; de arra számított, hogy az ijedséggel, melyet ezek 
adandó alkalommal előidéznek, biztosabban lehet a békét fenn- 
tartani. Ehhez járult még az utolsó percben 300 Werndl 
fegyver, igen jó hátultöltő, megfelelő töltényekkel, melyeket 
az osztrák kormánytól olcsón vettünk meg, s részint tartalék- 
nak, részint pedig a Zanzibarban toborzandó szerecsenek 
felszerelésére használhatjuk. 

Ε tekintélyes terhet 100 teherhordó lóra, 200 szamárra 
és öszvérre és 80 tevére kellett rakni. Minthogy a lóháton 
való menéshez 200 lóra volt szükségünk, s az úton elhulló 
állatok pótlására némi tartalék is ajánlatos volt, el lett hatá- 
rozva, hogy összesen 320 lovat, 210 szamarat és 85 tevét 
veszünk, a lovakat részint Egyiptomban, részint Arábiában, a 
tevéket Egyptomban, a szamarakat Zanzibarban. 
A szükségesek rögtön megszereztettek. Meghatalmazot- 
taink mindent az első forrásnál kerestek és rendeltek; Je- 
menbe, Arabiába és Zanzibarba egy-egy ló és szamár vá- 
sárló ment, s miután ez rendezve lett, Johnston és én − kik 
időközben barátságot kötöttünk − útra keltünk Alexandriába. 
Mielőtt ottani tevékenységünk felsorolásába kapnék, meg 
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kell említenem azon eseményt, mely egy fiatal amerikai novel 
a bizottságban történt, a ki minden áron az úttörők közé 
akarta magát felvétetni. A nő gazdag, szép és különcz, elveink 
rajongó követője volt, s látszott rajta, hogy nem szokott 
hozzá, hogy akarata komoly akadályba ütközzék. Tetemes 
összeget ajánlott a társaságnak s most fejébe vette, hogy az 
elsők között akar lenni, kik az új afrikai haza földjére lépnek. 
Igazán sajnáltam a dicső leányt, ki láthatólag emésztő tett- 
vágygyal volt eltelve, s szégyenítő háttérbeszorításként érezte 
a neme iránt tanúsított aggódó kíméletet. De nem lehetett 
segíteni; több nőnek, ki úttörőnek felvett férjeik oldalán akart 
a kivándorlásban részt venni, ezt megtagadtuk, most már nem 
tehettünk kivételt. A fiatal miss, miután a bizottsági tagoknál 
kérésének nem volt sikere, női hozzátartozóikhoz fordult, 
kiket nagyon hamar ki tudott kutatni, de ott sem aratott 
sikert. A nők bár szívélyesen és szeretetreméltóan fogadták, 
mert igazán elragadó volt rajongásában; de ez csak egy okkal 
több volt szemeikben, hogy igazat adjanak a férfiaknak, ily 
gyengéd teremtést nem szabad a felfedezési úut veszélyeinek 
és nélkülözéseinek kitenni. Dédelgették, hízelegtek neki, mint 
valamely elkényeztetett gyermeknek, a ki lehetetlent kivan, 
a mi Fox Ellen kisasszonyt − így hívták az amerikai nőt - 
még inkább felháborította. 

Hirtelen megnyugodottnak látszott, s pedig feltűnően 
rövid időre azután, miután egy másik nővel megismerkedett, 
a ki szintén, habár más indokból, részt akart venni expedi- 
tionkban. Ε másik nő Klára nővérem volt. Míg amaz elveink 
iránti lelkesültségből akart velünk Afrikába jönni, addig emezt 
ugyanazon elvek elleni gyűlölet és azoktól való félelem ösz- 
tönözte hasonló elhatározásra. Nővérem − ki nálam tizenkét 
évvel idősebb és hajadon maradt, mert nem találkozott férfi, 
ki előkelő és nagyúri képzeteinek megfelelni képes lett volna, 
− a legjobb, lelke bensejében a legnemesebb, de a legkülön- 
bözőbb előítéletekkel a legnagyobb mérvben elteilett aszszony, 
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kivel 26 éves koromig találkoztam. Nem keményszívű, keze 
a szűkölködőnek mindig adni kész, de legyőzhetlen megvetést 
érez mindenki iránt, a ki nem az úgynevezett magasabb, mű- 
veltebb osztályhoz tartozik. Midőn tőlem hallott bővebbet a 
socialis kérdésről, borzadály fogta el a gondolatra, hogy okos 
emberek, magukat cselédjükkel a természettől egyenjogúsí- 
tottnak hihetik, s mert tudtam, hogy nála minden térítgetés 
hiú kísérlet volna, éveken át mit sem közöltem szegénynyel. 
Ε azon viszonyról, a melyben dr. Strahllal voltam, mit sem az 
új társaság alapításáról, és azon szerepről, melyet abban én 
betöltöttem. „Tévedésem” feletti bánattól lehető hoszszú ideig 
meg akartam óvni, mert gyengéden szeretem nővéremet, aki- 
nek meg én félistene vagyok. Hoszszú éveken át az az ipar- 
kodás, hogy iránta való hűségemet megtartsa és az irántam 
való aggódó gondoskodás volt egyedüli életcélja. Nála laktam 
s mindenkor úgy bánt velem, mint kis fiúval, kinek nevelé- 
séről neki kell gondoskodnia.  Kész lehetetlenségnek tartotta, 
hogy felügyelete alól elvonva, legfölebb két vagy három na- 
pig létezhetnék a nélkül, hogy gyermekes tapasztalatlansá- 
gomnak vagy rosz emberek gonoszságának áldozatul ne es- 
ném. Képzelhető már most e gyámnőm kimondhatlan rémülete, 
midőn végül nyilatkoznom kellett előtte, hogy nemcsak belép- 
tem egy socialis társaságba, nemcsak egész szerény vagyo- 
nomat ennek céljaira szenteltem, hanem ezen kívül, ki vagyok 
szemelve 200 socialistát Afrika belsejébe vezetni. Napok tel- 
iettek, míg képes volt felfogni és elhinni a rettenetes dolgot: 
ezt kérés, könyek, kétségbeesett szemrehányások és fenyege- 
tések követték.  Engedjem nyugodtan a „zsiványoknak” pén- 
zemet, melyre egyedül áhítoznak, de az isten szerelmére ma- 
radjak becsülettel az országban; házi orvosunkkal beszámít- 
hatási képességem felett tanácskozott, de pórul járt, mert ez 
is hozzánk tartozott, sőt az úttörők egyike volt; végül, midőn 
már semmi sem használt, kijelentette: ha már mindenáron 
vesztemre török, el fog kísérni. Midőn felvilágosítottam, hogy 
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ez nem megy, mert nem viszünk aszszonyokat magunkkal, 
legerősebb fegyverét használta fel ellenem: elhalt anyánkra 
emlékeztetett, a ki még halálos ágyán is meghagyta, hogy 
engem el ne hagyjon; ez végső rendelkezés, melynek alá kell 
magamat vetnem; s midőn ezzel szemben is makacs marad- 
tam, először életemben kockáztatva a nézetet, hogy jó anyánk 
csak gyermekkoromra akart felügyeletére bízni, reménytelen 
kétségbeesésbe esett, melyből mi sem volt képes kiragadni. 
Hasztalan merítettem ki vigasztalásaim tárházát, hasztalan 
biztosítottam, hogy van úttörőink között néhány igen kelle- 
mes fiú, kik bizonyára emberi szánalmat fognak irántam 
érezni; hasztalan ígértem, hogy talán egy fél év múlva követ- 
het, − nem használt semmi, elveszettnek tartott, s midőn uta- 
zásunk napja közelgett, igazán aggódni kezdtem, vajjon mit 
lehetne ez ép oly megindító, mint oktalan fájdalommal szem- 
ben tenni. 

Ez időben látogatta meg miss Ellen nővéremet; köteles- 
ségem által szólítva, kettőjüket magukra hagytam, és midőn 
viszszatértem, Klárát bámulatosan megvigasztalva találtam. 
Nem jajgatott és sóhajtott már, sőt könyek nélkül tudott a 
borzasztó dologról szólani. Bizonyára miss Ellen lelkesültsége 
volt gyermekes aggodalmára jótékony hatással, áldottam is 
érte a szép amerikai nőt, anynyival inkább, mert ez időtől 
kezdve ő is megszűnt bennünket zaklatásaival kínozni. Hirtelen 
elutazott és én szerencsésnek éreztem magamat, hogy a kettős 
zavarból ily gyorsan kimenekültem. 

Január 3-án Johnston és én Alexandriába érkeztünk, hol 
társaink nagyobb része már várt bennünket. Csak 23-an 
hiányoztak, kik részint sokkal távolabb vidékről siettek felénk, 
semhogy már megérkezhettek volna, részint pedig valamely 
előre nem látott esemény által lettek viszszatartva. Johnston 
késedelem nélkül a csapat felszereléséhez, begyakorlásához és 
szervezéséhez fogott. Ε célból elhagytuk a várost, és tíz kilo- 
méternyire határától, a Mariut tó partján sátortábort ütöttünk. 
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Az élelmezésről vezetésem alatt hat tagból álló gazdasági 
bizottság gondoskodott; mindenki teljes élelmezést kapott és 
azonkívül készpénzben − ha elfogadni kész volt − 1 £ havi 
pótlékot. Ez öszszeget a tulajdonképeni kivonulás tartama 
alatt is fizettük, csakhogy nem arany- vagy ezüstpénzben, a 
melyet az egyenlítői Afrikában használni nem lehetett volna, 
hanem a magunkkal vitt élvezeti- vagy cserecikkekben, a 
beszerzési árban számítva. Miután a felszerelést − ruhát és 
fegyvert − kicsomagoltuk, megkezdődött a gyakorlat. Na- 
ponta nyolc óra hoszszat gyakoroltuk a gyalogolást, úszást, 
lovaglást, vívást és céllövést. Később Johnston több napig 
tartó menetelést rendezett Gizeh-ig és a pyramisok mellett 
Kairóig. Ε közben közelebbről megismertük egymást, Johnston 
kinevezte alparancsnokait, a kik iránt, ép úgy mint iránta 
katonai engedelmességgel tartoztunk, oly szükségesség, melyet 
mindanynyian örömmel helyeseltünk. Egyik-másik előtt ez 
különösnek fog tetszeni azon ténynyel szemben, hogy oly 
társadalom alakítása végett vándoroltunk ki, a melyben fel- 
tétlen egyenjogosultságnak és határtalan egyéni önrendelke- 
zési jognak kell majd uralkodnia; de mindanynyian tisztában 
voltunk azzal, hogy törekvésünk végcélja, és az expeditio, 
mely e célhoz vezet, két különböző dolog; az egész út alatt 
azonban az ellenszegülésnek egyetlen esete sem fordult elő, 
de igaz az is, hogy a tisztek részéről sem lehetett egy esetben 
sem felesleges, durva parancsolást észlelni. 

Midőn Zanzibarba való tovább utazásunk ideje elérke- 
zett, teljesen kiképezett elite-csapat voltunk. Hadgyakorlat- 
ban akármelyik testőrsereggel versenyre kelhettünk volna, - 
természetesen ez alatt azon gyakorlatot értve, mely az eset- 
leges ellenség elleni harckészséget, mozgékonyságot illeti, 
− de nem azon díszgyakorlatokat, melyek az úgynevezett 
katonai tisztelgésben állanak. Ε tekintetben tudatlanok ma- 
radtunk mint a hottentották; tudtunk azonban e helyett 24 
óra hoszszat, csak nagyon csekély megszakítással és fáradt- 
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ság nélkül gyalogolni, vagy a nyeregben ülni; gyors tüzelé- 
sünknél 1000 méter távolságnyira is igen számos lövés talált; 
szükség esetén granat-tüzelésünk sem lett volna az utolsó; 
ép oly ügyesen tudtunk ama kis üteg Congréve-féle rakétával 
bánni, melyet Johnston küldetett Triestből utánunk, egy osz- 
trák származású Sudanban szolgáló egyptomi tiszt tanácsára, 
ki Alexandriában gyakran volt gyakorlataink szemtanúja. 

Marczius hó 30-án szálltunk az „Aurora” nevű, 3000 
tonna horderejű, pompás csavargőzösre, melyet a bizottság az 
angol C & O. cégtől bérelt és a mely, miután Liverpool, Mar- 
seille és Genuában a részünkre rendelt árút felrakta, marczius 
23-án érkezett Alexandriába. 200 lónak és az Egyptomban 
vásárlott 60 tevének hajóra szállítása és biztos elhelyezése 
több napot vett igénybe; de nem volt okunk a sietésre, mert 
Afrika belsejébe való tulajdonképeni bevonulás, az esős idő- 
szak miatt amúgy sem volt május előtt megkezdhető. Az 
Alexandriából Zanzibarba való útra − Adenben, a még szük- 
séges lovak és tevék hajóra szállítása végetti tartózkodást 
beleszámítva, − legfölebb 20 napot számítottunk. Két hetünk 
maradt tehát még mindig Zanzibáron való tartózkodásra és 
Mombasba való áthajózásra, innen akartuk Kilima-Ndscha- 
roba és Keniába az utat megkezdeni. Mombasban, a parton 
állítólag uralkodó láz miatt egy nappal sem akartunk a szük- 
ségesnél tovább maradni. 

Minden az eleve megállapított terv szerint történt. Aden- 
ben találtuk ügynökünket 120 darab legpompásabb és leg- 
nemesebb jemeni lóval és 25 darab szintén kitűnő fajú tevé- 
vel; ugyancsak itt raktunk hajóra 115 szamarat, melyek a 
tevékkel együtt változtatott intézkedés folytán Arabiában és 
nem Zanzibarban, illetve Egyptomban lettek vásárolva. Ápri- 
lis 15-én vetett az „Aurora” Zanzibar kikötőjében horgonyt. 

A sziget lakosságának fele talpon volt, hogy minket üdvö- 
zöljön. Hírünk megelőzött, s úgy látszik nem rósz hír, mert 
nem csak az itt élő, utóbbi években közel 200 főre szaporo- 
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dott európai telep, hanem arabok, hinduk és szerecsenek is 
versenyeztek a barátságosságban és előzékenységben. A minket 
üdvözlő első személyiség, természetesen zanzibari megbízot- 
tunk volt, aki azon örvendetes hírrel fogadott bennünket, hogy 
minden reá bízottat teljesített s hogy azon hangulat mellett, 
mely felőlünk uralkodik, a szükséges számú benszülött tobor- 
zasa a legnagyobb könynyűséggel eszközölhető. 

Április 26-án elhagytuk az „Aurórá”-n Zanzibart s sze- 
rencsésen Mombasba érkeztünk. Valamennyi állatunkat és 
árúink nagy részét a Zanzibarban felfogadott őrök kísérete 
és a mieink közül 10 ember felügyelete mellett − ugyancsak 
az Aurórán − már hét nappal előbb ide küldöttük és vala- 
menynyit a legjobb állapotban s a tengeri utazás fáradalmait 
kipihenve találtuk. Hogy a toborzott embereket megvizsgáljuk 
és mindegyiknek kiszabjuk teendőit, Mombas városán kívül 
kis pálma-ligetben, gyönyörű kilátással a tengerre, táborba 
szálltunk. Minden 2-ik vezetékló, vagy teve, úgy minden 4-ik 
szamár részére egy hajtsár és egy ápoló lett rendelve, úgy 
hogy e célra 280 suaheli-emberünk közül 145-öt vettünk 
igénybe; 35-öt alkalmaztunk a könynyű, törékeny, vagy oly 
tárgyak vitelére, melyeknek mindig kéznél kellett lenni. 
Száz − ezek között természetesen a vezetők és 2 tolmács - 
mint előőrs szolgált. Májas 2-ára mind ez szervezve volt, a 
terhek szétosztva s mindenkinek helye kijelölve és megkezd- 
hettük a menetet Afrika belseje felé. 

Minthogy tervünk szerint május 5-ike előtt el nem indul- 
hattunk, mert a 3-án vagy 4-én Zanzibarba érkező európai 
posta-hajót kellett bevárnunk, melynek barátainktól a leg- 
utóbbi híreket, a bizottságtól pedig esetleges rendeleteket kel- 
lett hoznia, néhány napi pihenőnk volt, melyet Mombas vidé- 
kének megtekintésére használtunk fel. 

A helység maga kis szigetecskén fekszik, melyet a ten- 
gerbe ömlő és hatalmas öböllé szélesülő folyó képez, melynek 
partját néhány sűrű Bhizophora-mocsár veszi körül. Közvet- 
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len magán a parton, sőt Mombasban való tartózkodás is, egész- 
ségtelen, s hoszszabb időre nem tanácsos. De már néhány 
kilométernyire a szárazföld felé szelíden emelkedő halmok 
vannak, fedve kokus-pálmák gyönyörű smaragdzöld fűtakaró 
közül kiemelkedő csoportjával, mely csoportokból kandikáltak 
ki a wanjikák − parti lakók − zöldségágyakkal körülvett 
kunyhói. Ε halmokon még az esős időben is egészséges volt 
a tartózkodás. De azért európaira az éveken át való itt tar- 
tózkodás veszélyes lett volna, mert a hőség idejében − októ- 
bertől januárig − az állandó nagy hőfok ártalmas. De május 
hóban, miután februártól áprilisig tartó nagy esőzések a talajt 
és levegőt teljesen lehűtötték, a hőség tűrhető. 

A francia posta gyorshajója elkésett ugyan egy nappal, 
mert még csak 4-én éjjel érkezett Zanzibárba, mi azonban, 
hála a kapitány szeretetreméltóságának a részünkre érkezett 
küldeményeket, egy nappal előbb kaptuk meg, mint vártuk. 
A kapitány ugyanis, a ki Adenben megtudta, hogy várjuk és 
hogy hol várjuk az általa hozott postát, Mombas mag asiata 
előtt, mely előtt 4-én jókor reggel haladt el, megállított egy 
épen arra evező arábiai hajót és ennek adta át a részünkre 
szóló csomagokat, miket mi ennek folytán még az nap délelőtt 
megkaptunk, míg különben másnap estélig kellett volna reá 
várnunk. A közvetlen elindulásunk előtti időre szánt ez érte- 
sítések közül, kettő érdemel különös kiemelést; először is azon 
tudósítás, hogy a bizottság Zanzibarban levő meghatalmazot- 
tunkat megbízta, hogy Afrikába való vonulásunk egész ideje 
alatt Mombassal szoros érintkezésben maradjon, és ott minden 
eshetőségre néhány futárt, és egy gyors hadihajót tartson 
készletben; másodszor az a hir, hogy április 18-ig, vagyis a 
posta indulásig, a társaság tagjainak száma 8460-ra, és a 
vagyon 400000 £-ra emelkedett. 

Ε hírekkel még egy meglepetés érkezett a hazából. A 
postacsomagokkal együtt a postahajó az arabs hajónak egy 
nem kevesebb mint 32 kutyából álló falkát adott át, mely két 
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pecérre volt bízva, kik üdvözletet hoztak küldőjüktől Clinton 
lordtól, jelentve, hogy gazdájuk mint elveink igaz barátja és 
kutyakedvelő  ez ajándékot egyenesen Yorkból küldi,  azon 
meggyőződésben, hogy az úgy utunkon, mint a célnál kitűnő 
szolgálatot fog tenni. Az állatok pompásak voltak, 12 dogg 
és 20 juhászkutya, ama hosszú lábú és szőrű fajból, mely az 
agár és szt. Bernáthegyi fajú kutya keresztezésének látszik. 
A legkisebbik dogg keresztcsontjától mérve 70 cm. magas és 
a juhászkutyák sem sokkal kisebbek, s amint azonnal látszott 
mindanynyi jól nevelt, tanulékony állat, miért is minden ol- 
dalról örömmel lettek üdvözölve. A pecérek kijelentették, hogy 
bár reájuk nézve terveink és elveink nagyon közömbösek, 
mert „ebből a vacakból mitsem értenek,” de ha megengedjük, 
négy lábú barátaik kíséretében velünk maradnak. Minthogy 
erőteljes, egészséges és együgyűségük dacára ügyes fickóknak 
látszottak, azonkívül  biztosítottak, hogy a lovaglásban  és 
lövésben meglehetős jártasak, mindennemű állat tanításában és 
szelidítésében pedig mesterek, szívesen felfogadtuk őket. Clin- 
ton lordhoz szíves köszönő levelet irtunk, miután ezt a többi 
Európába szánt levéllel együtt Zanzibáron át elküldtük, s a 
holnapi napra szükséges intézkedéseket megtettük, leszállott 
az utolsó éj Afrika sötét belsejébe való indulásunk előtt. 

 



III. Fejezet. 

A kiadott rendelet értelmében május 5-én reggel 3 óra- 
kor felébresztettek álmunkból, a kirangozik (karaván-vezetők) 
kürt és dob-jelzései. Nagy, már megelőző este elkészített tábor- 
tüzek lettek gyújtva, melynél a reggeli − részünkre, fehérek 
részére − tea, vagy kávé, tojással és hideg hússal, a suahelik 
részére, − hús- és főzelékleves lett készítve, fényénél pedig 
a tovább vándorlás előkészületei történtek meg. Az előcsapat, 
mely a 100 előőrsből, és 20 könynyen megrakott teherszál- 
lító lóból állott, 30 lovas által kisérve, már egy óra múlva 
indult. Ε csapat feladata volt: az utat a hol bozóton, vagy 
sűrű erdőn át vezetett, fejszével, kacorral és kapával any- 
nyira megtisztítani, hogy terjedelmes podgyászunk az állatok 
hátán átszállítható legyen; feladatához tartozik a vizeket 
lehetőség szerint áthidalni, s az utánna következő főcsapat 
részére táborhelyet előkészíteni. Ε célból e csapatnak − az 
előttünk lévő út minőségéhez képest − órákkal sőt napokkal 
előbbre kellett lennie. Kezdetben, midőn az útismerő vezetők 
állítása szerint különös akadályoktól tartani nem lehetett, 
elégséges volt néhány órával való előre vonulás. 

Λ főcsapat csak 8 órára jött rendbe. Élén 150 fehér, 
közöttük Johnston és én − haladtunk; ezután hosszú sorban 
előbb a vezeték-lovak, aztán a szamarak, végül a tevék követ- 
keztek; az utóvédet 20 fehér képezte. így hagytuk el végre 
táborunkat, midőn már forrón sütött a nap, végső pillantást 
vetve a mögöttünk festőién elterülő Mombasra, s búcsú-üdvöz- 
letet küldve az alattunk tajtékzó tengerre, melynek tompa 
moraja, a legalább is 7 kilométer légtávolság dacára elhatolt 
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hozzánk, − és kürtszó mellett haladtunk előre a meglehetős 
meredek, de nem túlságos nagy magaslatok felé, melyek ben- 
nünket az Afrika belseje bejáratánál elterülő állítólagos siva- 
tagtól elválasztottak. Ez általunk csakhamar elért földterület 
a sivatag nevet nyilvánvalón csak a forró időszakban érdemli 
meg; de most, a midőn alig múllott el a három hónapi esőzés, 
a vidéket inkább ligethez hasonlónak találtuk. Szép, ha nem 
is magas fű váltakozott érzike, vagy törpe pálma bokorral, és 
apró akác-csoporttal. Midőn két óra múlva a parti hegyláncz 
végét elhagytuk, még bujább lett a fű, a fák gyakoribbak és 
magasabbak, sok zerge mutatkozott a távolból, de nagyon 
félénkek voltak, s csakhamar elriasztották őket a kutyák, 
melyek még nem tudtak a haszontalan vadászatról leszokni. 
arra felé, egy sűrű, kúszó növény által valóságos óriás 
menyezetté átalakított pálma-liget árnyékában megpihentünk 
és főztünk. Mindanynyian, ember és állat egyképen, a csak 
három óráig tartó menetelés dacára nagyon fáradtak voltunk; 
az indulás előtt a táborban való lótás-futás épen nem volt 
pihenés és 10 órától kezdve a hőség naivon kellemetlen kez- 
dett lenni. 

Gazdag lakoma által, melynek fő részét az úton vásár- 
lott, hízott ökör képezte, és a folyondár-menyezet árnyé- 
kában élvezett üdítő pihenés által erősítve, már délután 4 óra- 
kor megindultunk, s nagyon fárasztó, csaknem 5 órai mene- 
telés után értük el az elővédünk által egy wakamba falu 
közelében Kwale és Mkinga közt készített táborhelyünket. 
Magát az elővédet már nem találtuk; itt delelt s több órával 
érkezésünk előtt indult, nehogy kisebbedjék a közöttünk lévő 
távolság. Ellenben hátrahagyott részünkre vacsorára övéi 
egyikének őrizete mellett 11 darab különböző zergét, melye- 
ket vadászai útközben lőttek. 

A menetelés második napján − okulva a tegnap délelőtti 
kínokon − már reggel 4½ órakor utón voltunk. Kezdetben 
még tágas volt a vidék; már két óra múlva elértük Duruma 
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területét, hol elővédünknek láthatólag két kézre való munkája 
akadt. Kilométer-távolságnyira a legcsúfabb fajú, tüskés bozót 
között húzódott az ösvény, melyen bátor utászaink szekercéi 
és kései nélkül nem lehetett volna teherhordó állatokkal az 
előrejutásra gondolni sem. Minthogy azonban azok derekasan 
dolgoztak, mindenütt gyorsan és akadály nélkül haladtunk. 
8 óra felé az út ismét javult s ez így váltakozott mindaddig, 
míg a harmadik nap estéjén elhagytuk Duruma országot és a 
nagy sivatagig jutottunk, a mely innen csaknem megszakítás 
nélkül Teitáig terjed. 

A menetelés e napjairól mást nem említhetünk, mint- 
hogy csaknem mindig pontosan 4 ½ órakor útra keltünk, reg- 
geli 9 óra után tartottuk az első szünetelést, délutáni 5 óra- 
kor ismét megindultunk és estéli 8-9 óra közt értünk éjjeli 
szállásunkra. Duruma országban az élelmezés nem volt köny- 
nyű feladat, de mégis sikerült állattenyésztést és mezőgaz- 
daságot űző lakosoktól elégséges növényekből és állatokból 
álló élelmi szert, ez utóbbiakból Duruma-sivatagon való átvo- 
nulásra is elégséges készletet szerezni. Az ország már a ter- 
mészettől nagyon termékenynek látszik, de legjobb helyein 
műveletlen és elhagyatott, mert a lakosság a Massaiak gya- 
kori berohanásai miatt hozzáferhetlen dschungel sűrűségeiből 
alig mer előjönni. Mindenütt panaszt hallottunk ama csatan- 
goló rablók gonosztetteiről, kik még csak néhány héttel ezelőtt 
is, megrohantak egy néptörzset, leölték a férfiakat, a nőket, 
gyermekeket és állatokat pedig elhajtották, s az a vélemény, 
hogy most is zsákmányra lesnek. Biztosításunkat, hogy úgy 
az ő területüket, mint mindazon törzsekét, kikkel már barát- 
ságot kötöttünk, vagy ezután kötünk, meg fogjuk e csapástól 
szabadítani, erős kételylyel fogadták a wa-durumaiak; hisz 
maga a zanzibari sultán sem volt képes a massaiak ellen, - 
kik egész Bombas-ig is elkalandoztak, pusztítva és gyújtogatva 
− valamit tenni. De ígéretünk híre mégis mindenütt elterjedt 
a vidéken. 
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A negyedik napon midőn épen a sivatag területére akar- 
tunk lépni, lélegzet nélkül, a borzadály és félelem minden 
jeleivel felénk iramodó benszülöttek arról értesítettek, hogy 
nagyobb massai-i csapat jelent meg ismét, és éjjelen át rab- 
szolgákban és szarvasmarhákban tekintélyes zsákmányt ejtett, 
s most megrohanásukra készül. Ennek folytán megváltoz- 
tattuk rendeleteinket, podgyászunkat és a hajtsárokat a tábor- 
ban hagytuk s minthogy a terület alkalmas volt, azonnal 
csatarendbe álltunk. Az ágyuk a lövegtalpra állítva és befogva, 
a röppentyűk elkészítve lettek; az elsőket középütt helyeztük 
el, míg a röppentyűket hosszú sorban kiterjedő harcvonalunk 
két szárnyára. Mindez alig tíz percnyi munka volt, de nem is 
tellett el másik negyed óra, midőn a massaiakat − körülbelül 
600-an lehettek, − futó lépésben közeledni láttuk. Körülbelül 
egy kilométerre engedtük közeledni; ekkor megharsantak a 
trombiták, s egész vonalunk vágtatva rohant a massaiak elé. 
Az előre vágtató lovas csapat szokatlan látványától meg- 
hökkentek és megálltak, mire mi is mérsékeltük az ligetest s 
száz méternyire lassan közeledtünk feléjük. Itt megálltunk s 
Johnston, ki meglehetősen beszél a massaiak nyelvén, néhány 
lépésre a vonal elé lovagolt s hangosan kérdé, hogy mit akar- 
nak. − Erre. a massaiak is rövid ideig tanácskoztak, mire 
részükről is előléptetett egy férfi és kérdé, vajjon akarunk e 
adót fizetni, vagy harcolni akarunk-e? „A ti országtok ez, − 
volt a viszontkérdés, − hogy adót követeltek?” Mi nem fize- 
tünk senkinek adót; barátaink részére ajándékkal, ellensé- 
geink részére rettenetes fegyverekkel rendelkezünk. Vajjon 
a massaiak barátaink akarnak-e lenni, majd akkor látjuk, ha 
saját országukban látogatjuk meg őket. A wa-durumaiakkal 
azonban már barátságot kötöttünk, és senkinek sem engedjük 
meg, hogy őket kirabolja. Adjátok jószántotokból vissza a 
foglyokat és a zsákmányt, s térjetek vissza falvaitokba, nehogy 
kénytelenek legyünk fegyvereinket és orvosságainkat (varázs- 
szerek) ellenetek használni, a mit nagyon sajnálnánk, mert 
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mi veletek is barátságban akarunk élni.” Ez utóbbi biztosítást 
bizonyára a gyengeség jelének vették, mert a massaiak, kik 
elébb, úgy látszott, megijedtek, most éktelen ordítozás közt 
fenyegetve forgatták dárdáikat, s újólag közeledtek felénk. 
Újra felharsantak trombitáink, s mialatt mi lovasok előre 
ugrattunk, ágyúink és rakétáink megkezdték a tüzelést - 
nem az ellenségre, kinek sűrű tömegeiben ép oly borzasztó 
mint felesleges pusztítást vittek volna véghez, − hanem fejeik 
fölé. A massaiak csak egy sortüzelést állottak ki, midőn az 
ágyuk dörögtek, a rakéták sisteregve és pattogva repültek 
fejeik felett, ordítva eredtek futásnak. Tüzérségünk még egy 
sortüzet bocsátott utánuk, hogy ijedségüket lehetőleg növelje, 
míg a lovasság foglyok ejtésével és azzal foglalkozott, hogy 
a massaiak által elfogott és a távolból látható rabszolgákat 
és állatokat hatalmunkba kerítse. 

Sikerült mindkettő; alig fél óra alatt 43 massai és az 
összes zsákmányuk hatalmunkban volt. A rabszolgaságba 
esett duruma aszszonyok és gyermekek felszabadítása, melles- 
leg mondva, nem sikerült volna olyan teljesen, ha azok nem 
lettek volna oly módon megkötözve, a mely őket gyors futá- 
sukban akadályozta. Midőn ugyanis e szegény teremtmények 
a harcot látták és annak zaját hallották, kétségbeesetten kísé- 
relték meg el-, és pedig a menekülő massaiak után szaladni. 
Okosabban viselték magukat az állatok, melyek ugyan szintén 
nagy mérvben megijedtek az ágyú és rakéta dörrenéstől, de 
azért mégis általunk és kutyáink által, melyek e munkánál 
különösen alkalmatosaknak bizonyultak, táborunkba engedték 
magukat tereltetni. 

Az elfogott massaiak pompás, elszántnak látszó fickók 
voltak, s az ijedség dacára, mely láthatólag még mindig egész 
lényüket eltöltötte, s dacára, hogy rövid úton való leöletésüket 
biztosra vették: bizonyos büszke magatartást tanúsítottak. 
Közöttük volt − nagyon szerencsés körülmény − a leitunu 
is, vagyis a csapat legfő és korlátlan vezetője, broncszínű 
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Apollo, bőven két méter magas, kin meglátszott, hogy leg- 
szívesebben döfné „sime”-ját − rövid kardját − saját mel- 
lébe, különösen, midőn a minden felől öszszesereglett wa- 
durumak őt és övéit gúnyolni kezdték s dühösen kiabálva 
halálát követelték. Johnston szigorúan megtagadta kérésüket. 
Hangosan, hogy a foglyok is hallhatták, jelentette ki, hogy 
mi a massaiakat is barátainkká akarjuk, csak azért leckéz- 
tettük meg őket, mert itt rosszul viselték magukat; vajjon azt 
hiszik-e a durumák, hogy mi az ő vagy bárkinek segélyére 
szorultunk volna, ha megakartuk volna őket ölni; hisz lát- 
hatták, hogy a levegőbe lőttünk, pedig rettenetes gépeinkből 
egy pár komoly lövés elég lett volna, valamenynyi massait 
darabokra tépni? 

Hogy megmutassa nekik − de még inkább a massaiak- 
nak, borzadálylyal és a kétely minden nyoma nélkül hallgatott 
szavak igazságát, Johnston az összes ágyukkal és röppen- 
tyűkkel egy 1000 méternyire lévő szalmával fedett vályog 
kunyhóra lövetett. Természetes, hogy ez azonnal összedűlt 
és kigyulladt, mely látvány a leghatalmasabb benyomást 
gyakorolta a vadakra. 

„Most pedig távozzatok, fordult a wa-durumákhoz 
Johnston, ki úgy tett, mintha észre sem venné mily feszült 
figyelemmel lestek foglyaink szavait és kisérték a történteket, 
»vegyétek állataitokat, gyermekeiteket és aszszonyaitokat, 
kiket mi megszabadítottunk, s hagyjátok békében a massaiakat. 
Lesz gondunk reá, hogy a jövőben benneteket ne háborgas- 
sanak, de ne feledjétek, hogy néhány hét múlva ők is bará- 
taink lesznek.” 

A wa-durumák engedelmeskedtek, habár jóformán nem 
tudták, mire véljék a dolgot. Miután eltávoztak, Johnston az 
elfogott massaiaknak is visszaadatta fegyvereiket, s őket 
szinte távozásra szólította fel; reményű, hogy legfölebb két 
hét múlva, Leitok-i-tokban − Massaiország détkeleti határ- 
kerületében − meglátogatja őket; ennek közlése végett hozatta 
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őket maga elé. A helyett azonban, hogy az engedélylyel éltek 
volna, tétováztak az el-moránok (így nevezik a massai-i 
harcosokat); végre Mdango − leitunuk − előlépett, s kijelenté, 
hogy öveiktől elszakadva, most a felizgatott Duruma-országon 
át hazájukba vonulni, ily kicsiny massai csapatra a biztos 
halált jelentené, s ha már halniok kell, úgy reájuk nagyobb 
dicsőség, ily hatalmas fehér leibonok (varázslók), mint a 
gyáva wa-durumok kezétől meghalni. Miután szándékunk, 
legközelebb őket meglátogatni, engednők meg, hogy velünk 
jöjjenek. 

Johnston arca e vallomásra benső megelégedéstől sugár- 
zott; a massaiakkal szemben azonban megtartotta kimért 
nyugodtságát, s ünnepélyes hangon tudatta velük, hogy nagy 
kegy az, a mit kivannak, a melyre eddigi viseletükkel magu- 
kat méltatlanoknak mutatták, ezért mielőtt határozatot mond- 
hatna, övéivel „schaurit” (tanácsot) kell tartania. Ezzel ott 
hagyta őket, huszonkat, kik hozzá lovainkkal legközelebb ál- 
lottunk, félre hívott s közölte a beszélgetés tartalmát. „Világos, 
hogy a leitunu kívánságát, a ki az el-moranok száma után 
ítélve, a legbefolyásosabbak egyike lehet, teljesítjük; meg 
kell nyernünk ezt az embert, ez aztán megnyeri részünkre 
honfitársait. Így, most már közlöm vele „schaurink” ered- 
ményét.” 

„Halljad, így fordult Mdangohoz, elhatároztuk, hogy 
teljesítjük kívánságtok, nehogy testvéreitek Leitok-i-tokban 
azt mondják rólunk, hogy gyalázatos halálba kergettünk ben- 
neteket. De minthogy egyszer − habár vérontás nélkül 
fegyvereinket ellenetek használtuk, − nem fogadhatunk - 
tiltják szokásaink − sem táborunkba, sem asztalunkhoz ven- 
dégként míg a gonosz tett, melylyel minket felingereltetek, 
jóvá téve nincs. Ez csak akkor lesz meg, ha mindegyőtök 
azzal közülünk, ki őt fogolylyá tette, vérszövetséget köt· 
Készek vagytok-e erre, s megtartjátok-e a szövetséget?” 

Az el-moránok nagy készséggel igenlőleg nyilatkoztak 
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erre mi újabb „schauri”-t tartottunk, melyet a massaiak saját- 
ságos- szokásai szerinti, negyvenháromszoros testvérisülés 
követett, és ezzel 43 barátot nyertünk, kik − a mint Johnston 
erősítette − inkább darabokra tépetnék magukat, semhogy 
megengednék, hogy bajunk történjék, ott a hol valahogy meg- 
akadályozhatnák. 

Ε közben 9 óra lett és minthogy a nap tüzes melegnek 
ígérkezett, nem volt kedvünk, míg a nap a láthatáron volt, a 
perzselő Duruma-sivatagra lépni. Visszatértünk tehát tábo- 
runkba, melyet teherhordó állataink még úgy sem hagytak el, 
és ebédhez készülődtünk. A vér nélkül kivívott győzelem 
ünnepére különösen bőven − kiválóan húsból, tejjel, a massai 
elmoranok egyedüli táplálékából − lett az ebéd készítve, végén 
rumból, mézből, citromból és forró vízből készült bowle lett 
szétosztva, a mi embereinknek nagyon ízlett, a massaiakat 
pedig valósággal fellelkesítette. Ez a lelkesültség minden 
hatályon túlcsapott, midőn az élvezett punsch után a 43 
vértestvért emlékkel − veres nadrággal ajándékoztuk meg. 
A leitunu aranynyal hímzett skarlát köpönyeg alakjában ki- 
váló ajándékot kapott. 

A Duruma-sivatag − melyre délután 5 órakor léptünk, 
teljesen lakatlan, és a három havi szárazság idejében teljes 
vízhiányáról híres. Most közvetlenül az esőzés után a számos 
földhasadékban és 2-3 méternyire a természettől kimélyített 
lyukakban iható vizet találtunk elégséges menynyiségben. - 
A hőségtől azonban napnyugtáig sokat szenvedtünk, a mi arra 
késztetett bennünket, hogy éjjeli nyugalmunk feláldozásával 
erőltetett meneteléssel, Taroig, összegyülemlett esővíz által 
képezett és igen tekintélyes tóig haladjunk. Reggel felé értük 
el. Itt félnapi pihenőt tartottunk; vagyis nem reggel, hanem 
este indultunk tovább, erőnket az út most következő legrosz- 
szabb részére kímélve. A vízzel telt lyukak innentől kezdve 
ritkábbak lettek, a vidék kétségbeejtő, lapályos, kővel, válta- 
kozva csúf tüskebokorral fedett föld. De úgy az emberek mint 
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az állatok derekasan kiállották e három rósz napot, és május 
12-én épségben, habár hirtelen leömlő záporeső által utolérve 
és bőrig ázva, értük el a wateitaknak a gyönyörű Ndara 
hegységen fekvő kedves földjét. 

Az egyenlítői felföld elragadó pompáját itt ismertük meg 
először. A Ndara hegység magassága körülbelül 1550 méter, 
csúcsától a lábáig buja növényzettel fedett, s oldalán számos 
ezüsttiszta patak és folyó csörgedez, zug a völgybe. Sok elő- 
nyösen fekvő helyről a körültekintés igazán elragadó. Miután 
itt egész napon át pihentünk, legtöbben közülünk az időt a 
csodálatos vidéken való kirándulásra használták, melynél a 
kereskedelem és térítés céljából megtelepült néhány angol a 
legszeretetreméltóbb módon szolgált mint vezető. Magam nem 
hatolhattam be mélyen a minden oldalról körülövező, kellemes, 
árnyékos völgyek és hegycsúcsok tömkelegébe, mert úgy 
Teitában, mint azontúl Kilima-Ndscharoig terjedő sivatagban 
engem terhelt a karaván élelmezése. De szerencsésebb társaim 
megmásztak a körülfekvő magaslatokat, s vagy azokon, vagy 
közvetlenül alattuk háltak meg, felüdültek az ottani hűvös 
levegőtől, s az élvezett szépségektől részegen tértek vissza. 
Különben a Teita hegy lábánál sem volt kevésbbé elragadó a 
vidék. A csacsogó vízesések valamelyike alatt élvezett fürdő, 
körüllengve enyhe szellő és illat által, melyet az est hozott, 
éltem legszebb emlékei közé tartoznék, − ha Afrika nem 
nyújtott volna még sokkal pompásabb természeti jelenségeket. 

14-én és 15-én különös vesződség nélkül haladtunk e 
paradicsomon keresztül, hol a mi vadászaink giraffokban és 
különböző zergékben gazdag zsákmányt ejtettek, mindenütt 
ajándékkal pecsételt baráti szövetséget kötöttünk a néptör- 
zsekkel és főnökökkel; további két nap alatt áthatoltunk 
Taweto lakatlan, de vadban annál gazdagabb sivatagján, 
mely különben nem is oly rósz, mint a neve, 17-én Kilima 
előhegyeinek hűvös erdei tárultak elénk − hol bennünket 
különös meglepetés várt. 
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Néhány kilométernyire közeledtünk Tavetához s már 
afrikai szokás szerint puskalövésekkel tudattuk a karaván 
közeledtét, midőn Johnston és én egy férfit láttunk megeresz- 
tett kantárral felénk lovagolni, kiben csakhamar elővédünk 
vezetőjére, Demestre mérnökre ismertünk. Eleintén némileg 
aggodalomba ejtett az a rettenetes gyorsaság, melylyel felénk 
közeledett, de aztán nevető arca árulta el, hogy nem szeren- 
csétlenség az, a mi elénk hozta. Már meszsziről intett felém, 
s lovát előttünk megállítva így szólt: „Nővéred és Fox kisasz- 
szony Tavetában vannak.” 

Mindketten, Johnston és én feltűnően együgyű arcot 
vághattunk, mert Demestre eszeveszett kacagásban tört ki, 
mely aztán reánk is elragadt. Elbeszélte aztán, hogy a két 
nő, őt és övéit, kik tegnap este érkeztek Tavetába, egész 
ártatlanul, mintha csak otthon a boulevardon találkoztak volna, 
üdvözölték s figyelembe sem véve meglepetésüket, kérdéseikre 
elbeszélték, hogy április 30-án − tehát azalatt, míg Mom- 
basban voltunk, Adenből jövet, érkeztek Zanzibarba, rövid 
tartózkodás után Panganiba hajóztak, s innen Mkumbarán át 
és a Jipe tó mellett már 14-én Tavetába érkeztek, a hol szol- 
gájukkal, helyesebben Sam barátjukkal, az öreg tisztes szere- 
csennel együtt, a ki Fox kisaszszonyt mindenüvé kísérni szokta, 
és a négy elefánttal együtt, − mert ez állatok hátán tették, 
a szerecsenek határtalan csodálatára az utat − kiválóan jól 
erezik magukat. „Klára kisaszszony tiszteltet és azt izeni, 
már nagyon vágyódik téged testvéri szívére szoríthatni.” 
Minthogy láttam, hogy Demestre nem tréfál, megsarkan- 
tyúztam lovamat, s csakhamar ama sűrű, lugasszerű utak 
egyikén voltam, melyek a nyílt tájról Tavetába vezetnek, s 
ttem sokára meg is pillantám a két nőt, kik közül az egyik, 
tárt karokkal közeledett felém, s alig érintem a földet, hangos 
zokogással  szorított  szívéhez. Miután  a viszontlátás   első 
rohama elmúlt, iparkodtam nővéremtől a vadak között való 
Megjelenésük módját kitudni; de ez hasztalan fáradság volt; 
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amint elkezdte a jó lélek elbeszélését, a viszontlátásunk feletti 
öröm könynyei és ujjongásai szakították félbe, nemkülönben 
elkésett aggodalmak a kiállott veszélyek miatt, melyekből 
engem könynyelmű fiút bizonynyára csak jó szerencsém men- 
tett ki. Ε közben közeledtünk Fox kisaszszonyhoz, ki köszön- 
tésemet bár gúnyosan, de azért nem kevésbé szívélyesen 
viszonozta, s kinek ajakáról aztán minden tudnivalót meg- 
tudtam. 

Ez szerint mindjárt első találkozásuknál megértették 
egymást, öszszeesküvésüket főbb vonásaiban megszőtték, a 
részletes megállapodásokat az időre tartva fenn, midőn én 
Európából már eltávozom. Nővérem Fox kisaszszonyban az 
erélyt, és ama nagy eszközöket, melyek ily vállalatnak a 
férfiak akarata ellenére saját kézre való keresztülviteléhez 
szükségesek, lelte fel, míg viszont Fox kisaszszony nővéremben 
a kísérőnőt, az idősebb pártfogónőt találta, a ki nélkül ily merész 
csintől viszszarettent volna. Minthogy különösen Fox kisasz- 
szony utunk tervét behatóan ismerte, azt kicsiben utánozta; 
ugyanazon gyárosoktól és szállítóktól, kiktől mi szereztük kész- 
leteinket, cserecikkeinket és eszközeinket, vette ő is az övéit, 
hozzánk hasonlóan pagazik helyett ő is állatokat alkalmazott, 
de hogy legalább egyben eredeti maradjon, lovak, tevék és 
szamarak helyett elefántokat használt. Minthogy mindenütt 
a hová iparkodtunk, vannak vad, habár eddig nem szelídített 
elefántok, úgy − így számított − indiai elefántokkal is min- 
denütt lehet boldogulni, tehát az egyenlítői Afrikában is. El- 
halt atyjának kalkuttai üzletbarátja szerzett neki négy gyö- 
nyörű példányt e vastagbőrűekből, s ezeket négy kipróbált 
hindu vezetővel és ápolóval Adenbe szállíttatta, hol őket Fox 
kisasszony találta és Zanzibarba vitette. Itt néhány vezetőt 
és tolmácsot fogadott még, s nehogy velünk már a parthoz 
nagyon közel találkozzanak, Panganin át vezető utat választot- 
ták, melyen a benszülöttek kíváncsisága helylyel-közzel kel- 
lemetlenné vált ugyan, különben azonban, hála a Panganiban. 
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Mkumbanán, Membén és Tavetán állomásozó német ügynökök 
szeretetreméltó gondoskodásának a legkisebb szerencsétlenség 
sem történt. Megérkezésük után a suahelieket azonnal el- 
bocsátották, hinduikkal és az elefántokkal azonban hozzánk 
remélnek csatlakozhatni, − hacsak nincs szándékunkban 
magukat Tavetában viszszahagyni. 

Mit volt mit tennünk ily jól kieszelt körülmények között? 
Természetes, hogy ettől fogva a két amazon hozzánk tartozott, 
s a mi engem illet, hazudnám, ha azt mondanám, hogy én 
akár nővéremre, akár Fox kisaszszonyra makacsságuk miatt 
haragudtam volna. A legfélelmetesebb veszélyek a massaiak- 
kal Durumaban történt öszszeütközesünk óta elhárítottaknak 
voltak tekinthetők, az út nehézségei pedig − a hogy az ered- 
mény mutatja − nők által is leküzdhetők voltak; én tehát 
zavartalanul élveztem a nem remélt viszontlátás örömeit. S 
amint megelégedéssel észleltem az expeditió többi tagjai is 
nagyon meg voltak elégedve a Tavetában hozzánk csatlako- 
zókkal, s így az elefántok szép terheikkel együtt − mellesleg 
legyen mondva nővérem 38 éve dacára még mindig szép nő - 
helyet nyertek a karavánban. 

Tavéta előtt massai barátaink elváltak tőlünk. Elfogad- 
ták a meghívást földieikkel közölni, hogy 8-10 nap múlva 
Leitok-i-tok határánál megjelenünk, s hogy az egész massai 
országot be akarjuk járni, s ott, hol legjobban fog tetszeni, 
akarunk állandóan megtelepedni. Megtelepülésünk azon nép- 
törzsnek, melynek szomszédságában kunyhóinkat építeni fogjuk 
a legnagyobb előnyére válik, mert gazdaggá és minden ellenség 
ellenében legyőzhetlenné teszszük. Senkit sem fogunk kény- 
szeríteni, hogy minket befogadjanak, vagy hogy területükből 
átangedjenek, habár amint tanúsíthatják, erre elég erővel 
bírnánk, s fehér testvéreink közül még sok ezerén várják az 
értesítést, hogy kövessenek; a szabad keresztül vonulást azon- 
ban, ha az békességgel meg nem engedtetnék, mindenütt ki- 
tudjuk vívni. Végül még csak az iránti gondoskodást kötöttük 
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vértestvéreink lelkére, hogy a tárgyalásaiknál minél számosabb 
néptörzs, különösen pedig a Naivascha tó mentén lakók − ez 
a Keniaba vezető utunk − legyenek jelen, és evvel kölcsönös 
jókívánságok mellett váltunk el. Végső emlékűi a teljesen 
simulékonynyá lett fickóknak kedveseik számára, sok, előttük 
különös értékkel bíró ajándékot az ügynevezett „dittókat” 
adtuk, milyenek sárgarézdrót, réz karperec és gyűrű hamis 
kővel, kézitükrök, felfűzött üveggyöngy, gyapottárgyak és 
szallagok. Mind ez ajándékok, melyek Európában nekünk 
200 márkába kerültek, csereértéke, massai értékben, a hogy 
arról később meggyőződni alkalmunk volt, busásan 100 kövér 
ökröt tettek ki, az elmoranokat pedig bőkezűségünk elnémí- 
totta. Különösen megbecsülhetvén volt azonban azon ajándék, 
melylyel őket végezetül Johnston meglepte: mindegyik búcsúzó 
hős, egy vas hüvelyű s jó sollingeni pengéjű lovassági kardot 
kapott. Hogy e kard kitűnőségéről szemmel láthatólag meg- 
győződjenek, Johnston egy ily művészeti fogásban jártas 
belgával a legerősebb massai lándzsát, melynek pengéje jó 12 
hüvelyk volt, egy vágással átvágatta, s aztán a bálványnyá 
merevedett harcosoknak megmutatta a sértetlenül maradt 
kardot. „Így vágnak „siemeink,” ha igazi harcban használjuk, 
monda, óvakodjatok azonban őket rablókalandjaitoknál vagy 
öldökléseiteknél használni, szétpattannának kezeitekben mint 
az üveg, s vészt hoznának fejeitekre.” Ezzel újólag barátsá- 
gosan intettünk feléjük s csakhamar eltűntek szemeink elől. 

Tavetában 5 napig maradtunk, hogy az erőltetett mene- 
telés után állatainknak a szükséges pihenést megadjuk, de 
meg hogy mi is gyönyörködhessünk a szépségben és tropikus 
pompában, valamint a hegyalakzatok nagyszerűségében az 
eddig látottakat meszsze túlszárnyaló ország leírhatlanul el- 
ragadó bájában, s végül, hogy felszereléseinket az itt és a 
szomszédos Moschiban állomásozó angol és német ügynökök 
segélyével némileg kiegészítsük. Ez urak és a barátságos 
benszülöttek, készséggel· figyelmeztettek azon árúkra, melyek 
Massai országban jelenleg különösen keresettek, s minthogy 
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kitűnt, hogy a „dittoban” divatos kék gyöngyből nagyon 
kevéssel, s mint legfőbb újdonság szereplő gyapotkendőkből 
alig egy csomaggal bírunk, e drágaságokból nagyobb meny- 
nyiséget vásároltunk Tavetában. 

Tavéta körül való cirkálásaink közben láttuk először a 
Kilima Ndscharot, teljes s megrendítő méltóságában. A körül- 
fekvő magaslatok közül 4000   méternyire  kiemelkedve,   a 
tenger szine fölé 5700 méterre kimagasló két ormú óriás, 
széles, hatalmas hátán oly hómezőt hord, melynek jelenségé- 
ben európai alpeseink havasai, sőt bizonyos tekintetben az 
Anden és Himalaya sein hasonlíthatók. Mert földünkön sehol 
sem állította a természet a két ellentétet, a forró égövi buja 
életet a hegyhasadékok borzalmas pusztaságát és az örökös 
jeget oly közvetlen közelbe, mint itt az egyenlítői Afrikában. 
Az állat és növényvilág például Himalaya lábánál, nem ke- 
vésbé nagyszerű mint Tavetában, az erdők és források 
országában; de míg közép Ázsia hegyláncainak hófedte ormai 
a hegy lábától több száz kilométernyire távol esnek s így nem 
részesülhet az ember azon szerencsében, hogy mindkettő 
gyönyörűségét együtt élvezze és az ellentét által az élvezetet 
fokozza, addig itt vadon tenyésző banána, vagy mango pálma 
árnyában jó távcsővel meg lehet számlálni a hegyhasadékok 
kifürkészhetlen örvényeit, oly közel esik egymáshoz az örök jég 
és az örök nyár világa. Es milyen nyár! Nyár, amely gaz- 
dagon nyújtja szépségének és termékenységének kincseit, - 
anélkül, hogy hevével idegeinket gyengítené. Látni kell ezeket 
az árnyas és mégis világos erdőket; azokat a földből mindenütt 
felbugyogó és virágillatú kristáltiszta patakokat; érintenie 
kell halántékunkat annak a hűsítő szellőnek, mely a közeli 
jégmezőkről csaknem szakadatlan lengedez, s mely útjában a 
mélyebb hegylejtők virágillatával szívja magát tele, − hogy 
megtudjuk, mit jelent Tavéta. 

Ez a kis áldott ország anyagi élvezetekben is igen gaz- 
dag. Kövér marhái, birkái és kecskéi, baromfiak, pompás halak 
a közeli Jipe tóból és Lumi folyóból, néhány igen finom faj a 
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Kilima-Ndscharóról lepatakzó kisebb hegyi vizekben, a leg- 
különbözőbb fajú vad, még a legtelhetetlenebb hús utáni vágyat 
is kielégítenék; a növényvilág nem kevésbé gazdagon önti a 
bőség szaruját mindabból, mi a forró égöv alatt megterem, 
gabonából, főzelékből és gyümölcsből. Amellett minden oly 
olcsó, hogy a legfalánkabb sem képes néhány fillérnél 
többet napjában elkölteni, feltéve, hogy a szeretetreméltó és 
vendégszerető watawetak egyáltalán elfogadnak fizetést, mi 
velünk szemben sohasem történt meg. Mindenesetre nagyon 
előnyünkre vált a massaiakkal szemben tanúsított hősiessé- 
günk dicsősége s különösen ama biztatásunk, hogy Távét át 
is megfogjuk e gonosz vendégektől szabadítani, kik bár min- 
den támadásuknál, Kilima bevehetetlen erdővédeiről viszsza- 
verettek, de szomszédságuk mégis igen gyakran terhesnek 
bizonyult. Kezünk is mindig készen volt az adakozásra Tavéta 
férfiai, még inkább aszszonyai részére. Különböző európai 
tárgyak, fénykép-gyűjtemények, müncheni képes lapok voltak 
azok, melyekkel fekete gazdáink szívét megnyertük, anynyira, 
hogy midőn május 23 án reggel végre útra keltünk, ép oly 
kedvetlenül hagytuk el e gyönyörű erdőzugot, mint a hogy a 
watawetak nem szívesen látták távozásunkat. Területük hatá- 
ráig kísértek ez egyszerű és jó emberek, s akárhányan az 
igen csinos taveta kisasszonyok közül, kik szívüket valamely 
fehér vagy suaheli vendégnél hagyták, keserű könynyeket 
hullattak és különös előszeretettel panaszolták kínjaikat - 
hölgyeinknek, kik szerencsére a tavetai leány-szívek ömlen- 
géseiből és nyilatkozásaiból mitsem értettek. Álszemérem 
ismeretlen valami az egyenlítői Afrikában és a tavetai szép- 
ségek ép oly kevéssé tudták volna megérteni, mi roszszat 
találhatna valaki abban, ha a vendégnek minden további 
nélkül szívüket ajánlják fel, mint a hogy fehér testvéreik nem 
értették volna, mint lehet ily dolgokról ártatlanul fecsegni, a 
nélkül, hogy azon a barátok vagy rokonok legkevésbé is 
megütköznének. 



IV. Fejezet. 

Massai országba Tavetából két út vezet, az egyik Kilima 
mellett nyugotra, Wakwafin át, a másik a hegylánc keleti 
lejtőjén a Wadjaggák különböző néposztályain keresztül. 

Mindkét részről szép és termékeny az ország; de mi az 
utóbbi utat választottuk, mert a wakwafiak épen hadat viseltek 
a massaiakkal s nem akartunk felesleges veszekedésbe keve- 
redni, s egyáltalán előnyt adtunk a békeszerető és szerény 
wadjaggakkal, mint a harcias wakwafiakkal való érintkezésnek. 
Rövid ideig tartó menetelésekkel vonultunk el a vadregényes, 
meredek sziklák által szegélyezett Dschalla tó mellett, Rombó 
erdős hegylejtői mellett, és Useri felvidékein át, e mellett át- 
keltünk három tekintélyes, vízdús patakon, melyek egyesülve 
képezik a Tsaho folyót, s számos forráson, melyek a Kilimáról 
mindenütt csergedeznek, s nedvesítik a buja réteket és a ben- 
szülöttek által jól művelt földeket. Mindenütt gazdagon oszto- 
gattuk az ajándékokat, s baráti szövetségeket kötöttünk. 
Mellesleg vadásztunk is s számos zergét, zebrát, zsiraffot és 
orrszarvút lőttünk. 

Május 28-án érkeztünk Leitok-i-tok határára, Massai 
ország délkeleti végvidékére. Midőn a Rongei patakot átléptük, 
Mdango barátunk számos harcos kíséretében hozzánk csatla- 
kozott. Jelentése kielégítő volt. Küldetését nem csak saját 
törzse véneivel és harcosaival közölte, hanem eljuttatta Leitok- 
i-tok valamenynyi törzséhez egész Kapte határáig, s őket a 
Minjenje hegyre, − félnapi út Useri felé a határtól − nagy 
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schaurira hívta öszsze. Számos el-moruri és el-moran azaz 
nos férfi és harcos jelent meg, utóbbiak 3000-en felül lehettek, 
és tegnapelőtt, reggeltől estélig tanácskoztak. S az eredmény 
azon egyhangúlag hozott határozat lett, hogy szövetségüket 
nekünk felajánlják. 

Csakhamar nagy csoportokban közeledtek a massaiak. 
Táborunkba hívtuk okét, hol valamenynyit, egytől-egyig gaz- 
dagon megajándékoztuk. Első sorban is Mdangó diplomatiai 
fáradozásaiért tarka, aranyhímzésű (hol ajándéknál „arany”- 
ról van szó, melyet a közép afrikaiak nem ismernek s nem 
becsülnek, mindenütt hamisítvány értendő) diszöltönyt, ezüst 
órát, fehér-bádog evőeszközt s néhány cintányért kapott. Az 
utóbb nevezett tárgyak alkalmazhatóságát s mikénti kezelését 
igaz, meg kellett elébb magyarázni, de be kell ismerni, hogy 
Mdango órája ettől fogva mindig jól járt, s ünnepélyes alkal- 
makkor megfelelő méltósággal használta a kést és villát. 

A többi massai-i nagyokról, ha nem is oly pazarul, mint 
a sok oldalról irigyelt Mdangoról, szintén kiváló dolgokkal 
gondoskodtunk; valamenynyi el-moran pedig a kedveseik ré- 
szére nekik adott gyöngy-füzéren és kendőkön kívül, az álta- 
lános óhaj tárgyát képezett veres nadrágot, a nős férfiak színes 
köpenyt kaptak, s minden nőt, − akár asszony akár leány − 
a ki táborunkat látogatásával megtisztelte, képekkel, gyöngy- 
gyel, szövettel s mindenféle bronz vagy üveg hiábavalósággal 
örvendeztettük meg. Az ajándékok szétosztása több órát vett 
igénybe, dacára hogy közülünk többen mint ötvenen voltunk 
vele elfoglalva. Nehéz volt épen ez elragadtatással öszsze- 
viszsza fecsegő s hullámzó tömegben rendet tartani. Csak 
napnyugta felé távoztak táborunkból az utolsó massai férfiak, 
míg épen a fiatal és legcsinosabb aszszonyok és leányok semmi 
kedvet sem mutattak házi .isteneiket felkeresni. Észrevették 
ezt a férfiak, de teljesen rendben találták, hogy feleségeik és 
leányaik, ily bőkezű idegeneket még napnyugta után is szóra- 
koztassanak, így kívánja ezt a massai szokás, s volt fárad- 
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ságunk, hogy annak következményei elől magunkat megóvjuk, 
a nélkül, hogy a bár avas zsírillatú, de különben még európai 
fogalmak szerint is szép alkatúnak nevezhető barna nőket 
meg ne sértsük. 

Másnap délelőtt a béke és baráti szövetség megkötéséhez 
fogtunk. Johnston valamenynyi törzset − Leitok-i-tokból 17, 
Kaptéból 4 volt képviselve − felhívott, választanák meg az 
el-moranok közül a leitunut és a leigonanit, az elmorunok 
közöl pedig két-két embert, kik velünk a szerződést megkössék. 
Ez a választás bámulatos gyorsan megtörtént, s egy órával 
később a tanácskozás, melyen részünkről Johnston, én és hat 
tiszt vett részt, mindenféle ceremóniával megkezdődött. Első 
sorban néhány beszéd hangzott el, ezekben részünkről azon 
előnyök lettek kiemelve, melyek a massaiakra közöttük vagy 
határukon szándékolt letelepülésünk által származnának, a 
a massai szónokok beszédében pedig fehér barátaik iránti 
csodálatuk és szeretetük biztosításai képeztek a főtárgyat. 
Ezután Johnston a szerződés intézkedéseit terjesztette elő; 
melyek a következők: 

1. A massaiak irántunk és szövetségeseink iránt, neve- 
zetesen Duruma lakói, teitaiak, tavetaiak, dschallaiak és use- 
riek iránt törhetlen békében és barátságban lesznek. 

2. A massaiak fehérek által vezetett karavánoktól semmi 
szin alatt sem követelnek hongot (keresztülvonulásért adót), 
sőt megígérik, hogy a keresztülvonulóknak minden tekintetben 
segélyére lesznek, különösen, hogy a menynyire készletük 
engedi, olcsó árban szállítanak részükre élelmi szereket. 

3. A massaiak kívánságunkra bármikor kívánt számú 
elmoránt bocsátanak rendelkezésünkre, kik fedezeti- és őr- 
szolgálatot tartoznak teljesíteni és alkalmazásuk ideje alatt 
irántunk katonai engedelmességgel tartoznak. 

4. Ezzel szemben kötelezzük magunkat a massaiakat 
barátainkká fogadni, őket jogaikban megóvni s idegen táma- 
dással szemben védelmezni. 
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5. Minden törzsnek a szövetségben résztvevő el-moranja 
évenkint és egyenkint két-két jó gyapot nadrágot és 50 sor 
szabadon választható üveggyöngyöt, vagy ha úgy akarják, 
hason értékben más árut kap. Az elmoranok mindegyike egy 
gyapot köpenyt, a leitunuk és leigonanik nadrágot, gyöngyöt 
és köpenyt kapnak. 

6. Szolgálatot teljesítő el-moranok mindegyike hús és 
tejből álló teljes ellátáson felül 5 gyöngyfüzért vagy ennek 
egyenértékét kapják napi zsoldként. 

A jelenlevő massaiak által a megelégedés félreismerhetlen 
jeleivel fogadott ez okirat, a szerződést kötő felek mindkét 
részéről jelképi vérontással lett sok ünnepélyesség mellett 
megpecsételve. Miután a tiszteletteljes távolságra álló tömeg, 
az okirat felolvasása után, azt hangos örömrivalgással fogadta, 
tudtuk, hogy Leitok-i-tok és Kapte egy részének közvélemé- 
nye meg van nyerve. 

Most már közöltük szövetségeseinkkel, hogy szándékunk 
a Matumbaton és Kapten át a Naiwascha tóhoz vonulni, az 
útközben lakó valamenynyi massai törzset lehetőleg a szövet- 
ségbe vonni és aztán vagy Kikujan vagy pedig Leikipian át 
akarunk Keniahoz előnyomulni. Hogy azon törzsekkel, melyek 
között át kell vonulnunk, gyorsabban léphessünk baráti vi- 
szonyba, 50 emberből álló el-morán csapatot kértünk, melyet 
az idő közben földiéi között nagy tekintélyhez jutott Mdango 
barátunk vezetne előttünk. Kívánságunk teljesült s Mdango- 
nak a reá esett választás nem kevéssé hízelgett. Az 50 el- 
moranból különben 500 lett, mert az ifjú harcosok versenyez- 
tek a dicsőségért, hogy nekünk szolgáljanak. De a Kikuja 
felé vezető utat a massaiak nem tanácsolták. A wa-kikujaiak 
nem massai törzsbeliek, hanem egészen más nemzetséghez 
tartoznak s ősidőktől fogva velük állandó ellenségeskedésben 
élnek. Árulóknak, gyáváknak és kegyetleneknek lettek előt- 
tünk jellemezve, mint oly emberek, kiknek sem hitük sem 
vallásuk,  kikkel  tisztességes szövetségben élni lehetetlen. 
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Minthogy azonban már művelt hazánkból tudjuk, mily hitelt 
érdemel egymással harcoló „nemzet”-ek kölcsönös ítélete, 
egyelőre nem gyakorolt a fennti jellemzés reánk más benyo- 
mást, minthogy megtudtuk belőle, hogy a wakikujak a mas- 
saiaknak halálos ellenségei. Hogy kételyünk mennyire jogosult 
volt, megmutatta a jövő. Mdangonak jeleztük, hogy eredeti 
megállapodásunknál maradunk. Gyors meneteléssel, lehetőleg 
Leikipia határáig vonuljon előttünk, ott azonban megfordulva 
várjon bennünket a Naiwascha tó keleti partján, hol mától 
számított három hét múlva, az általa értesített és meghívott 
massai törzsekkel a nagy szövetségi schaurit megtarthatni 
véljük. A mi a wakikujákat illeti, kik Naiwaschatól keletre 
elterülő vidéket lakják, majd magunk vizsgáljuk meg a dolgot. 
Junius 1-én hajnali 4 órakor indultunk el Miveruniból. 
Több órai menetelés után elhagytuk a Kilima-előhegység 
utolsó erdőszéleit, és Ngiri sivatag puszta területére léptünk. 
Ezen úgy mint a Limgerining előtt Matumbató magaslatain át 
vezető út nem nyújtott semmi említésre méltót. Junius 6-án 
értük el Kapte hegységeit, melyeknek nyugati lejtőin, a tenger 
szine felett 1200-1700 méter magasságban vonultunk, alat- 
tunk balra a beláthatlan és egyforma Dogilani síkság, jobbról 
pedig a 3000 méterre emelkedő Kapte hegység, oldalán fű- 
dús berkekkel, ormai pedig sűrű erdővel fedve. Számos, helyen- 
ként festői vízesést képező patak rohan e hegyekről, melyek 
Dogilani országban egyesülnek nagyobb folyókká, s ezek 
mindanynyian a meddig csak a szem követheti, nyugat felé 
veszik folyásukat és az Ukerewebe, közép Afrika óriás tavai 
közül a legnagyobba ömlenek. Útközben valamenynyi törzs, 
még azok is, kikkel szövetséget nem kötöttünk, mint régi 
barátokat fogadott. Mindanynyihoz eljutott a fehér emberekről 
szóló csoda mese, a kik közöttük akarnak megtelepedni, s kik 
oly hatalmasak és bőkezűek is egyúttal; Mdangonak a Nai- 
wascha tó melletti schaurihoz szóló meghívása mindenütt 
Örömmel lett fogadva, nagy csapatok voltak már úton, mások 
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hozzánk csatlakoztak, vagy ígérték, hogy követnek. Hongóról 
sehol sem volt szó, szóval megnyertük a játszmát az ország 
minden vidékén. 

12-én elértük Kikuja ország határát, melynek hoszszában 
a Naiwascha melletti hosszabbik út húzódik. Ε ravasz és aljas 
népről keringő híreket közvetlen szomszédaik, a kapte-mas- 
saiak még erősebb kifejezésekkel ismételték; e közben azonban 
más oldalról, egészen máskép hangzó értesítést kaptunk. 
Hölgyeinkkel ugyanis volt egy andoroboi leányka, kit Tave- 
tában fogadtak fel. Az andoroboiak vadásznép, mely állandó 
lakhely nélkül az Ukerewe tó és a zanzibari part közötti 
végtelen térségen folyton találhatók; e nép egyik törzsétől 
lett Sakemba, − így hívták a kérdéses, körülbelül 18 'éves 
leánykát, − két évvel ezelőtt, midőn hozzátartozói Kenia 
lábánál elterülő vidéken, Kukujától északra, elefántokra va- 
dásztak, a massaiak által elrabolva; ezek aztán őt egy suaheli 
karavánnak adták el, melylyel Tavetaba érkezett. A leánykát 
− ritkaság e fajnál − legyőzhetlen honvágy gyötörte, s 
minthogy nővérem és Ellen kisaszszony előttünk érkeztek 
Tavetaba, kérdései folytán ezek értesítették, hogy Keniába 
iparkodó karavánra várnak, rimánkodva könyörgött ennek 
folytán kettőjüknek vásárolnák viszsza mostani gazdájától 
s vigyék viszsza hazájába, rokonai szívesen fordítanak néhány 
szép elefánt agyart kiváltására. A szerecsen leányka meg- 
indító könyörgésein megindulva, Klára és Fox kisasszony 
azonnal teljesítették kérését, vagyis kifizették gazdáját, a 
leánykának viszszaadták szabadságát, s megígérték, hogy 
magukkal viszik. Az intelligensnek és hazája viszonyaival 
ismeretesnek látszó lányka, már Miweruniban hallotta, mily 
roszszat beszélnek a massaiak a wakikajakról és felhasználta 
az első alkalmat, hogy biztosítsa pártfogónőit, miszerint nem 
áll oly roszszúl a dolog. A massaiak és wakikujaiak régi ellen- 
ségek, minthogy ennek folytán kölcsönösen minden lehető bajt 
okoznak egymásnak, minden képzelhető roszat elhisznek és 
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híresztelnek is egymásról. Igaz ugyan, hogy a wakikujaiak 
jobb szeretnek orozva támadni, mint nyílt csatában harcolni, 
s hogy távolról sem oly bátrak, mint a massaiak; de szószegők 
és kegyetlenek csak ellenségeik iránt, míg azok, kik bizal- 
mokat egyszer megnyerték, ép úgy bízhatnak bennük, mint 
akármely más néptörzsben. Sőt az andoroboiak jobb szeretnek 
a wakikujaiakkal mint a massaiakkal érintkezni, mert béke- 
szeretőbbek s nem oly pajkosak mint ezek. Keniába vezető 
közvetlen utunk pedig Kikuján át vezet, míg Leikipián át az 
Aberdar hegység körűi megteendő kerülő miatt legalább hat 
nappal hoszszabb. 

Minthogy nem volt okunk ez értesítés valóságában kétel- 
kedni, s annak utolsó, reánk legfontosabb részét a térképre 
vetett pillantás megerősítette, elhatároztuk, hogy Kikujával 
teszünk kísérletet. Míg tehát az expeditio, nagyobb része 
Johnston vezetése alatt a Naiwascha tó melletti északi úton 
haladt, addig én 50 emberrel és némi podgyászszal Ngongo-a- 
Bagas határhegységnél keletre kanyarodtam. Nekem csak 
Sakembat, mint a föld és nép ismerőjét volt szándékom ma- 
gammal vinni, s a két nőt visszaérkeztemig Johnston őrizetére 
akartam bizni. De nővérem kijelentette, hogy semmi szín alatt 
sem hagy el engem, s minthogy az anderoboi leány nem 
nekem, hanem csak az aszszonyoknak engedelmeskedett, s 
egyébként azonban biztosított, hogy az asszonyokra nézve 
szó sincs veszélyről, − mert a massaiak és a wakikujaiak 
között emlékezetet meghaladó idő óta dívik ama soha meg 
nem sértett szokás, hogy még a harc folyama alatt is tisztelik 
a nőket, mely biztosítás minden oldalról, még a massaiak ré- 
széről is megerősítést nyert, nővérem és Ellen kisaszszony 
tehát részt vettek kirándulásomban. 

Amint Kikuja határát átléptük, hatalmas árnyas erdők 
fogadtak, melyeket azonban korántsem lehet áthatlanoknak 
mondani, sőt azon sajátsággal bírnak, hogy számos helyen 
széles,  tiszta helyek által vannak áthasítva,  melyek  azt 
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a benyomást teszik, mintha ügyes kertész által a sétálók 
kényelmére és üdülésére volnának készítve. Ε nem épen 
egyenes, de rendszerint bizonyos irányt követő utak szélessége 
egy és hat méter között ingadozott; helyenként azonban ter- 
jedelmes tisztássá szélesültek, melyek a tulajdonképeni utak- 
hoz anynyiban hasonlítanak, hogy a talaj igen szép, sűrű és 
apró fűvel van fedve, s hogy bennük árnyas, hűvös van. Mi 
által keletkeztek e tisztások, rejtély volt és maradt előttem. 
Szélein, a magas törzsű fák között cserje is van, helylyel- 
közzel igen sűrű és nagyon jól kivehettük, hogy mindkét 
oldalon sötét árnyak követnek, mozdulataink mindegyikét 
megfigyelve, s nyilván tanakodva a felett, hogy mitévők le- 
gyenek. Bizalmatlanságot kelthetett, hogy az ellenséges Mas- 
sai országból jövünk, mert két órája már, mióta így haladunk, 
a nélkül, hogy kísérőink mutatkozni mernének. 

Ez állapotnak véget kellett vetni, mert valamely előre 
nem látott körülmény félreértéshez és aztán ellenségeskedés- 
hez vezethetett volna; Sakembat kérdeztem meg tehát, vajjon 
merne-e magányosan a wakikujak közé menni. „Miért nem, 
véle, reám oly kevés veszélylyel jár, mintha szüleim kunyhó- 
jába mennék magam.” Megálltunk tehát, az andorobói leány 
félelem nélkül haladt a cserjék felé, melyek mögött a wa- 
kikujaiak voltak, s melyek között csakhamar eltűnt. Fél óra 
múlva viszszajött néhány wakikujai aszszony kíséretében, kiket 
elküldtek, megvizsgálni vajjon Sakemba állításai valók-e, 
vagyis hogy nézzék meg, vajjon csakugyan néhány hajtsál' 
kivételével mindanynyian fehérek vagyunk-e, s igaz-e, hogy 
velünk két fehér leány van, mely körülmény békés szándé- 
kunk legbiztosabb jele. Homályos hírek már a wakikujákig 
hatottak rólunk, minthogy azonban ezek az ellenséges mas- 
saiaktól eredtek, nem tudták mit higyjenek belőlük. De a női 
bizottság küldésével megkezdődött a jó viszony; néhány 
pazaron ajándékozott értékes tárgy, részünkre hódította a 
fekete szépségek szívét és teljes bizalmát. Látogatónőink még 
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anynyi időt sem vettek maguknak, hogy férjeikhez viszsza- 
tértek volna, hanem intettek nekik, s hívták őket, mely hívás- 
nak ezek engedelmeskedtek is s alig pár perc alatt már is 
néhány száz, reánk csodálattal és még mindig némi félelemmel 
bámészkodó wakikujával voltunk körülvéve. 

Közéjük léptem már most, csak a tolmács által kisérve, 
s szultánjuk vagy vénjeik után tudakozódtam. Szultánjuk 
nincs, volt a válasz, mert ok független férfiak; vénjeik azon- 
ban közöttük, jelen vannak. „Úgy tartsunk azonnal schaurit, 
mert fontos az, mit veletek közölni óhajtok.” Schauri tartásra 
való felhívásnak nem tud afrikai ellentállani, s így csakhamar 
körben ültünk s én előadhattam kívánságomat. Először is 
elbeszéltem a massaiak elleni hősiességünket, s hogy mikép 
kényszerítettük azokat velünk, s barátainkkal béketartásra, 
nemkülönben az ez után tanúsított bőkezűségünket. Biztosí- 
tottam ezután őket, hogy a wakikujaiakat is barátainkul óhaj- 
tanánk, mi által reájuk nézve a massaiak részéről nyugság, 
részünkről pedig nagy nyereség háramlanék. Mi azonban nem 
kívánnánk mást, mint barátságos fogadtatást, s háborítatlan 
keresztül vonulást területükön. Ezután az e célra készen 
tartott s különböző árukkal telt csomagot előhozattam, fel- 
nyittattam és így szóltam: „Ez a tietek, hogy viszszaemlékez- 
zetek arra az órára, melyben először láttatok meg minket. 
Senki sem mondhassa: „Együtt ültem a fehérekkel, schaurit 
tartottam velük, s kezem üresen maradt.” 

Ε szónoklat s még inkább a kiterített ajándékok hatása 
semmi kívánni valót sem hagyott hátra. Ez utóbbiak kiosztása 
közben ugyan meglehetős birkózás keletkezett jövendő bará- 
taink között, midőn azonban ez minden komolyabb baj nélkül 
elmúlt, irántunk való szertelen gyengédség és szolgálati kész- 
ség bizonyításai következtek. Első sorban is meghívtak ben- 
nünket, hogy az erdő sűrűségében ügyesen elrejtett kunyhóikat 
tisztelnők meg látogatásunkkal, mi e meghívást készséggel 
elfogadtuk, elővigyázatból azonban mégis ügyeltünk  arra, 
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hogy lehető védett állásban maradjunk, s hogy nagyon szét- 
szórva ne legyünk elszállásolva. Gondoskodtam arról is, hogy 
néhányan embereink közül szakadatlanul, de feltűnés nélkül 
őrködjenek. A podgyászt négy, velünk hozott óriás dogg 
őrizetére bíztam. Elővigyázati intézkedéseink egy része kü- 
lönben feleslegesnek bizonyult; senkinek sem volt irántunk 
gonosz szándéka, s a wa-kikujáknak az első órákban előtérbe 
lépő félénkségét, nem sokára teljes bizalom váltotta fel; mely 
átmenetnél − mellesleg legyen megjegyezve, − az aszszonyok 
mentek határozott módon a jó példával előre. Viszont az árúk 
őriztetése hasznosnak bizonyult, a mint erről bennünket egy 
wakikuja ifjú kétségbeesett jajgatása és segélykiáltása meg- 
győzött, a ki csomagainkat őrizetlennek vélve, az egyikhez 
késsel oda kúszott, miközben azonban a doggok egyike ügyesen 
elfogta. Megszabadítottuk a halálra ijedtet, ki különben sértet- 
lenül maradt a hatalmas állat fogai közül, s többet nem kellett 
jószágunk ellen irányzott merénylettől tartanunk. 

Másnap reggel felkértük vendégszerető gazdáinkat, kísér- 
nének még néhány napi úton országuk belsejébe, Kenia felé 
vezető irányban, s e közben − a mennyiben ily rövid idő 
alatt eljuttatható a megbízás − hívják meg törzsrokonaikat 
schaurira, mert tartós baráti szövetség kötése volna szándé- 
kunk. Készséggel teljesítették ezt, s több száz wakikujai kísé- 
retében még két napon át haladtunk e remek erdőben, melynek 
állatvilága vetekedik a növényvilág különféleségével és pom- 
pájával. Élelmezésünkről igazán pazar módon a wakikujaiak 
gondoskodtak, anélkül, hogy bármiért fizetést fogadtak volna 
el. Valósággal úsztunk tejben, vajban, mézben, marha- és 
baromfihúsban, utáma kalácsban, banánában, édes burgonya 
és yamban, s jó ízű gyümölcs nagy választékában. Ε mellett 
nem tudtuk elképzelni, hogy különösen a gabonában, honnan 
származik e kiapadhatlan bőség, mert az erdők tisztásain, 
melyeken eddig keresztül vonultunk, az állattenyésztés mellett 
mezőgazdasággal is foglalkoztak ugyan, de szemmel láthatólag 
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csak mellékesen. Ε talány, a második napi út végén lett meg- 
fejtve, mert a mint az úgynevezett „Guaso Ambani”-t az 
indiai óceánba ömlő tekintélyes folyót elértük, beláthatatlan, 
dombos felföld terűit el előttünk, mely, a meddig szemünk 
csak ellátni képes volt, mindenütt nyílt park jellegét viselte, 
melyen, különösen az általunk épen elhagyott erdő szélén, jól 
kifejlődött mezőgazdaság minden jele mutatkozott. Kétségtelen, 
hogy innen nyeri Kikuja kimeríthetlen gabonabőségét. Meszsze 
80-90 kilométer légtávolságban, északról, hatalmas hegy- 
csoport kéklett felénk, melyet vezetőink és Sakemba Kenia 
hegyláncolatának mondottak. Innen − így erősítették − 
ha tiszta az ég, a fő hegység hó orma is látható; most azon- 
ban ama felhőkbe van burkolva. 

Előttünk volt tehát vándorlásunk célja, s mély meg- 
hatottság fogott el mindanynyiónkat, a midőn, habár egyelőre 
még meszsze távolban, jövő honunkat először megpillantottuk. 
A Kikuja erdő keleti szélén való két napi tartózkodásunk alatt 
azonban Kenia hegyorma láthatlanúl, a felhők közé burkolva 
maradt. Óriási kenyérfák képezte ligetben állapodtunk meg, 
hol a vendégszerető wakikuják átengedték kunyhóikat. A 
helyet Sembának nevezik s ezt állapítottuk meg a nagy schauri 
gyülekezési helyének. Tényleg nagy számú benszülöttet talál- 
tunk öszszegyülekezve, s másnap mindkét fél teljes megelége- 
désére, mindent elrendeztünk és megállapítottunk, úgy, hogy 
június 16-án már megkezdhettük a viszsza vonulást, melyet 
azonban nem Ngongon át, hanem az Amboni egy mellékfolyóját, 
ennek a tenger színe felett közel 2800 méterre lévő forrásáig 
követve és aztán a Kikuja hegy széléről hirtelen leereszkedve 
közvetlenül a Naiwascha felé eszközöltünk. Ezt 19-én este, 
már kissé kimerülve, de jó állapotban s kitűnő hangulatban 
értük el. Meggyőződtünk, hogy Keniat egy héttel előbb érjük 
el, mint a Leikipia felé, kezdetben tervbe vett úton elér- 
ettük volna. 

Johnston a Naivascha festői hegy vonal által, melynek 
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legmagasabb csúcsa 3000 méterre emelkedik, körülvett szép, 
körülbelül 80 négyszögkilometer területet elfoglaló tó mellett, 
melynek különös tulajdonságát mindennemű szárnyas vadban 
való bősége képezi, ezalatt kiterjedt előkészületeket tett, ama 
nagy béke- és örömünnephez, melyet a massaiak tiszteletére 
adni óhajtottunk. A hirt, hogy ezentúl már a wakikujaiakat 
is barátaink körébe tartozóknak kell tekinteniök, bár elegyes 
érzelmekkel fogadták az el-moránok, de azért ellenvetés nél- 
kül engedelmeskedtek, és az erre következő ünnepélynél, 
melyen a velünk jött 50 tekintélyes wakikujai is részt vett, 
a kettőjük között újonnan kötött baráti kötelékek valamivel 
bensőbbekké alakultak. 

Az ünnepély két napig tartó nagy lakmározás volt, 
melyen 6000 vendég − aszszonyokat és gyermekeket nem 
számítva − rengeteg menynyiségű hússsal, süteménynyel, 
gyümölcscsel, és puncscsal lett megvendégelve és melynek 
fénypontját zajos tűzijáték képezte. 150 kövér bikaborjú, 
260 különböző antilop, 25 giraff, számtalan szárnyas vad lett 
a két nap alatt elpusztítva, a puncs pedig 160, 30-30 liter 
űrtartalmú fazékban lett készítve és ezt körülbelül négyszer 
kellett újra tölteni. Dacára ennek ez a nagy vendégeskedés 
− kivéve a tűzijátékot, − csaknem semmibe sem került. 
Mert a szarvas-marha ajándék volt, − ugyan csak egy része 
annak, melyet számos néptörzs hálás elismerésük jeléül adott, 
− a vadat természetesen nem vettük, hanem lőttük, a mezei és 
kerti gyümölcs pedig itt Kikuja határán oly olcsó, hogy az 
árakat csak névlegeseknek lehet mondani; a mi pedig a pun- 
csot illeti, melynek mint tudva van, legfontosabb részét a rum 
képezi, mely nedv Massai- és Wakikuja-országban − szeren- 
csére − nem otthonos, ezt úgy szerezték technikusaink, hogy 
amúgy is fogytán lévő készletünkhöz hozzá sem nyúlva, a 
hely színén égették. A velünk hozott gépek és eszközök között 
egy pároltató hólyag is volt. Ezt kicsomagoltuk, cukornád 
tömegesen tenyészett vadon, s így csakhamar bőven volt rum. 
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De gondunk volt reá, hogy a készítés módját a benszülöttek 
meg ne leshessek, és ne utánozhassák, mert a rumos üveget, 
− a szerecsen vidékek e pestisét − nem akartuk szomszé- 
daink között meghonosítani. A puncsot, melyet nekik nyúj- 
tottunk, melegen kapták, de tisztességesen hígítva, talán egy 
rész rumra tíz rész vizet számítva, mi különben nem aka- 
dályozta, hogy a két napi ünnepség alatt e nemes nedvből 
18 hectoliter tűnt el a rögtönzött szilkékben. Leírhatatlan 
volt az öröm, különösen a tűzijáték alatt, a midőn pedig, a 
trombita harsonás csendet parancsolt, s jó hangú kikiáltókkal 
kihirdettük, hogy mostantól kezdve évenként június 19. és 
20-ára a massai népet e helyre szívesen látott vendégekül 
hívjuk, csupa lelkesedésből csaknem darabokra téptek. 

Június 21-ét az ünnepség fáradalmaitól való pihenésre 
és podgyászunk rendezésére szenteltük; 22-én elindultunk 
Kikuja felé. Minthogy a viszszavonulásnál, az általam a Nai- 
wascha völgyet körülövező hegyek meredek lejtőin választott 
ösvényt állatainkkal kikerülni óhajtottuk, először Ngongo-a- 
Bagasba tértünk viszsza, melyet 24-én értünk el. Itt elha- 
tároztuk, hogy futár-közlekedést létesítünk a tengerhez, 
hogy a célnál való megérkezésünket, mi néhány nap alatt 
bekövetkezik, lehető gyorsan hírül adjuk Mombasba s innen a 
nemzetközi szabad társaság bizottságának. Mombasból Ngon- 
goig mérnökeink 802 kilométert jegyeztek fel; úgy számítot- 
tunk tehát, hogy arabs csődöreink, ha tőlük, mindig csak egy 
napi erőkifejtést igényelünk, ilyen egy nap alatt 100 kilométert 
kényelmesen, s 8-szori megállással az egész utat 8 nap alatt 
megtehetik. Legjobb lovasaink közül 16-ot 24 darab legjobb 
futó lóval visszarendeltünk; e futároknak azon utasítást 
adtuk, hogy körülbelül 100 − hol az út roszszabb kevesebb, 
hol az út jobb, több kilométernyi, egymástól való távolság- 
nyira, kettesével oszoljanak szét. Csomagban, fegyverekkel 
és tölténynyel együtt, csak anynyi európai élvezeti cikket 
és  csereárut vittek magukkal, menynyit a 8 felesleges  és 
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egyúttal tartalékként szolgáló ló könynyedén elbírhatott. 
Különben most már bízhattunk abban, hogy a hol azon az 
úton, melyiken keresztül vonultunk benszülöttekkel talál- 
koznak, tárt karokkal fogadják, gazdagon ellátják őket. 
Hasonló futárszolgálatot szerveztünk Ngongo és Kenia között; 
minthogy ez az út 193 kilometer hoszszú volt, erre két állomás 
vált szükségessé, úgy hogy öszszesen tíz ilyen állomás volt; 
számításunk szerint tehát, valamely hírnek Keniából tíz nap 
alatt kellett volna Mombasba érkeznie, − a mi helyesnek is 
bizonyult. 

Junius 25-én Kikuja erdős vidékén haladtunk keresztül 
minden közbejött esemény nélkül. Midőn 27-én kora reggel 
a nyilt vidékre értünk, kezdetben sűrű köd vett bennünket 
körűi, mely reánk kaukázusiakra csak anynyiban volt kelle- 
metlen, mert szabad kilátásunkat vonta el, suahelieinknek 
azonban, kik nedvességgel egybekötött 12 C. időt még 
sohasem éltek meg, fogvacogást okozott. Észak lakóit külö- 
nösen közöttünk a hegyes vidékről valókat, e hullámzó fák 
és bokrok balzsamos illatával telitett ködtömeg, volt honunkra 
emlékeztetett. Hirtelen − 8 óra felé lehetett − északról 
könynyed, lágy fuvalat lengedezett, varázsszerű gyorsasággal 
oszlott szét a köd, s a nap sugárzó fényében terűit Jlénk a 
táj, melynek megrázó nagyszerűsége kigúnyol mindég leírást. 
Mögöttünk, s balról tőlünk a nagyszerű erdő, melyet csak 
imént hagytunk el; közvetlen előttünk, csendesen leereszkedő 
kies partmellék, melyen zöld mező, sötét banána-ligetekkel és 
kis területen hullámzó vetéssel váltakozik. A föld mindenütt 
élénk színű virággal fedve, melynek édes illatát részegítő 
bőségben lengeté felénk az enyhe fuvallat; magas pálmák 
kisebb csoportja, óriásilag kiterjeszkedő egyes fügefák, bog- 
lárfák, sykomorefák itt is, ott is szétszórva, s mindez élénkítve 
a legkülönbözőbb vad számos csordáival. Itt pajkosan száguld 
egy csapat zebra; amott nyugodtan legel néhány giraff, balra 
röfögve  kergetődzik két otromba  orrszarvú,  néhány  ezer 
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méternyire tőlünk 20 elefántból álló falka igyekszik az erdő 
felé, és még távolabb százakból álló bivaly-csorda ugyanazon 
cél felé üget. 

Beláthatlanúl terjedt e gyönyörű vidék kelet és délkelet 
felé átszelve a Guaso Amboni széles ezüst fonala által, mely 
körülbelül 8 méternyire előttünk és talán 100 méternyire 
megálló helyünk alatt hajtja hullámait keletre és a menynyire 
követni képesek voltunk, a mindkét oldalán szegélyző hegy- 
lejtőkön eredő legalább egy tucat patakot fogadott magába. A 
délről eredők − azon az oldalon, melyen állottunk − a Ki- 
kuja erdőből csergedeznek, s ezek a kisebbek; az északiak 
hasonlíthatlanúl dúsabbak a vízben és hatalmasabbak, mert 
forrásuk a Kenia. Afrika hegyeinek ez óriása, melynek zöme 
2000 négyszögkilometer területet fed, s melynek csúcsa közel 
6000 méterre emelkedik az ég felé, most mutatkozik első 
ízben ittas szemeinknek, a 80 kilométer légtávolság dacára, 
a sötét égboltozattól élesen elütő óriási jégmezőt és azontúl 
két kristály fényes csúcsot mutatva. 

Még a suahelieink is, kik pedig érzéketlenek a természet 
szépségei iránt e látványra zajos örömujongásban törnek ki; 
mi fehérek pedig elragadtatásba merülve állunk, némán szo- 
rítjuk egymás kezét és akárhány lopva töröl egy-egy köny- 
nyet szeméből. Előttünk az Ígéret földe, szebb, elragadóbb, 
mint milyennek álmodni mertük volna, boldogító jövő bölcsője 
nekünk, s ha nem hiú ábránd reményünk és akaratunk, későbbi 
nemzedékeké is. 

Innen, mintha csak állatainkkal együtt szárnyaink keltek 
volna. Ε szép hegyes vidék tiszta, üdítő levegője, felfrisítve 
a Keniáról jövő széltől, a kellemes, puha, alacsony pázsiton 
vezető út, s a kitűnő, könynyű élelmezés eddig el nem ért 
menetelésre képesítettek. 27-én este léptük át Kikuja határát, 
hol bőven elláttuk magunkat élelemmel, mert ezzel „teljesen 
lakatlan, csak kóborló andoroboiak által bejárt vidék kezdő- 
dött. A vidék, a menynyire a szem hatolt; kerthez hasonlított. 
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de az ember még nem foglalta el ezt a paradicsomot. 28-án 
és 29-ike nagyobb részén virágos mezők, festői erdőcskéken, 
zúgó patakokon és tekintélyes folyókon vonultunk keresztül; 
giraífok, elefántok, orrszarvúak, bivalyok, zebrák, zergék és 
struc madarak, a folyók partján vízilovak és veresgémek 
voltak azonban az egyedüli élő lények, melyekkel találkoztunk. 
Az állatok legtöbbje oly kevéssé volt vad, hogy alig tértek ki 
előlünk, sőt néhány pajkos zebra ugrándozás és kihívó nyerí- 
tés mellett kísért bennünket egy darabig. 29-én délután értünk 
a beláthatlan vonalban előttünk elterjedő, hatalmas őserdőbe, 
melynek sűrű cserjéi között utászaink fejszéikkel voltak kény- 
telenek utat csinálni. Két nap óta, mióta ugyanis átléptük az 
az Ambonit, a folyton emelkedő talaj, hirtelen meredekké lett; 
a Kenia hegy lábánál voltunk. Az erdő azonban aránylag 
keskeny övnek bizonyult, melyen túl ismét szabad, hullámos 
talajra léptünk. Midőn az előttünk elterülő emelkedés felületére 
értünk, előttünk volt, majd hogy kezeinkkel értük a Kenia, 
jégvilágának egész fagyos pompájában. 

Célhoz értünk!  



V. Fejezet. 
Keniánál való megérkezésünk utáni reggel első gondom 

volt, − mert innen kezdve reám háramlott az expeditio veze- 
tése − az eddigi események kimerítő elbeszélését tartalmazó 
naplót, s egy rövid végjelentést európai barátainkhoz juttatni. 
Kijelentettem e jelentésben, hogy mi kezeskedünk azért, hogy 
a legközelebbi aratásig, vagyis, az afrikai naptár szerint ez 
év október végéig testvéreink több ezrének fogadására min- 
dent előkészíthetünk; ép úgy megígérhetjük, hogy szeptember 
végéig készíttethetünk lassan járó fuvareszközhöz teljesen 
alkalmas utat, valamint szerezhetünk elégséges igavonó ökröt. 
Megkértem a társaság vezetőit, hogy elégséges számú kocsi 
készítése iránt intézkedjenek s én köteleztem magamat, hogy 
október 1-től kezdve, a bevándorló tagok, velünk idejében 
közlendő tetszés szerinti nagy számát, veszélytelenül és oly 
kényelmesen szállítjuk az új hazába, a hogy ezt a rendelke- 
zésre álló fuvareszközök megengedik. Végezetül kértem, hogy 
küldjenek azonnal néhány száz mázsa különböző árút, nagyobb 
számú erőteljes fiatal tag kíséretében. 

Ε sürgönynyel a két küldönc − a küldöncök mindig 
kettesével jártak-július 1-én hajnalpirkadás előtt indult el; 
pontosan július 10-én a sürgöny Mombasban, 11-én Zanzibar- 
ban volt; s még az nap megkapta a bizottság zanzibari meg- 
bízottunk által táviratilag továbbított jelentésemet, míg a 
postahajóval küldött napló mindenesetre csak húsz nap után 
jutott kezeikhez; ugyanazon nap estéjén a válasz Zanzibarba 
érkezett és én július 22-én felolvashattam távoli barátaink ez 
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első életjelét, velem együtt sajátságosan meghatott társaink 
előtt. Igen rövid volt; „Köszönet az igen örvendetes tudósí- 
tásért; tagok száma jelenleg 10.000-et meghaladja; 10 sze- 
mélyre és 20 mázsa teherre kocsi szükséglet szerint meg- 
rendelve; szeptember végétől kezdve egymás után Mombasba 
érkeznek. 260 lovas 300 állattal és 800 mázsa áruval július 
végével indul. Lehetőleg gyakori értesítést kérünk.” Az utóbbi 
kívánságnak részemről már megfeleltem, mert nem kevesebb 
mint öt további sürgönyt küldöttem július 6. és 21-ike között. 
Azok tartalma élményeink és munkáink elbeszélésének folya- 
mán jobban fog kitűnni. Ettől kezdve ugyanis kétféle eseményt 
kell megkülönböztetni; a Kenia melletti új hazában való mű- 
velési munkálatok és a parttal való közlekedés biztosítására 
és könynyítésére vonatkozó intézkedések. 

Június 31-én este tekintélyes, az eddig látottak között 
leghatalmasabb folyó partján ütöttük fel táborunkat. Ε folyó 
szélessége 30-40 méter volt, mélysége 1-3 méter között 
ingadozott. Tiszták és hűvösök voltak hullámai, de esése 
mégis feltűnően mérsékelt. Északkeletről délnyugat felé, 
közel 30 méter hoszszúságban teknőszerűen, enyhén öblösödé' 
rónaságon özönlött át, mely félhold formán simult Kenia élő- 
hegyeihez; közepén szélessége 14 kilométert tett ki, míg 
nyugati szélén 1½, keleti szélén 4 kilométerre szűkült. Ez a 
körülbelül 260 négyszögkilométert elfoglaló teknő végig üde 
gyepség volt, számos, kicsi pálma-, banána- és sykomore- 
ligettel borítva. Határát délről a gyepes halmok képezték, 
melyeken keresztül jöttünk, nyugaton meredek sziklafalak, 
északon részben sötét erdő fedte hegyek, részint kopasz, égnek 
meredő sziklák, melyek a mögötte fekvő Kenia zömére való 
kilátást vonták el; keleten a déli halmok és az északi sziklák 
között nyilas mutatkozott, melyen keresztül a folyó medre 
vonult és pedig, amint a nagy távolság dacára elhangzó 
dörgés és zúgás jelezte, vízesés alakjában, a mely 95 méter 
esés magassággal bírt. Ε folyó melyről később megtudtuk, 
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hogy a Witu parton az indiai óceánba ömlő Dana fő folyója, 
keleten a rónaságba szűk szikla-kapun lép, melyen keresztül 
nem hatolhattunk előbbre. Északról, a Kenia előhegyei lejtői- 
nek hoszszában, a Dana folyó elé négy nagyobb s számos 
apróbb patak sietett, melyek a meredek sziklákon keresztül 
való futásuknál számos, többé vagy kevésbbé festői zuhatagot 
képeztek. Ε vadaskerthez hasonló fensiknak a tenger színe 
feletti magassága, legmélyebb helyén, a folyó tükréig mérve 
1740 méter. 

Még mialatt e fensík alapos vizsgálatával foglalkoztunk, 
több expeditiót küldöttem ki azon feladattal, hatolnának lehe- 
tőleg mélyen Kenia hegységébe, hogy magasan fekvő pontok- 
ról, az előttünk elterülő vidék alakjáról és mibenlétéről alapos 
ismeretet szerezzenek. − Mert a mily kiválóan tetszett is 
mindanynyiónknak a táj, melynek közepette táboroztunk, 
még sem akartam magamat elhatározni, első megtelepülésünk- 
höz az alapkövet már letenni, mielőtt Kenia öszterületeről 
legalább felületes áttekintést nem szereztünk. Azok a fel- 
világosítások, melyeket e tekintetben Sakemba adhatott, hiá- 
nyosak és elégtelenek voltak. Nagy volt tehát örömünk, midőn 
nyolc benszülött, kiket andoroboiaknak ismertünk meg, tábo- 
runk előtt mutatkozott. Észre vették múlt éjjel tábortüzünket, 
és most látni akarták, kik vagyunk. Sakemba, ki eléjük ment, 
csakhamar bizalmat gerjesztett bennük, s így voltak oly hely- 
ismerő vezetőink, minőket csak kívánhattunk. Sakemba se- 
gélyével csakhamar megértettük velük, hogy mit kívántunk 
tőlük első sorban; egy-egy andoroboi vezetése alatt nyolc 
expeditiót indítottunk útnak, melyek, − az első, következő 
nap este, az utolsó hét nap után − elég kimerítő értesítésekkel 
tértek viszsza. 

A Kenia ormához egyik sem jutott még csak közel sem. 
azonban főzömének könynyebben hozzáférhető, részben 5000 
méter magasságú pontjairól, kitűnő áttekintést nyertek. Ε 
szerint a Keniának legjobban hozzáférhető, állattenyésztésre 
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és földművelésre legalkalmasabb oldala épen az volt, mely 
felöl mi közeledtünk. Keleten és északon termékenynek lát- 
szott a talaj, de keleten nagyon is egyhangú volt s nem 
találtuk fel benne, nem is szólva a festői, de még a gyakorlati 
előnynyel járó azon változatosságot sem, melyet az egymással 
váltakozó szabad talaj és erdőség, domb és síkság változa- 
tossága által, nekünk a déli vidék nyújtott; az északi rész 
nagyon nedvesnek látszott; nyugaton végtelen pusztaság 
terült el, csak kevéssé fásítva. Mindezt később természetesen 
át lehetett változtatni hasznos termőfölddé; egyelőre azonban 
a már termő földnek kellett az előnyt adni. Az előttünk lévő 
hegység belső vidékét magas erdős helyek, sziklák töltötték 
meg, keresztül-kasul szeldelve völgyek és hegyszakadékok 
által. Ez előhegyek minden oldalon a Kenia meredeken emel- 
kedő főzöméhez közelednek; csak délkeleten, fensíkunk keleti 
szélétől 5 kilométer távolságnyira nyomulnak viszsza az 
előhegyek, az üresen hagyott teret tekintélyes, szabad völgy- 
teknő foglalja el, ennek közepén van a tó, melynek a Dana- 
folyó képezi lefolyását. Kutatóink e völgy terjedelmét körül- 
belül 150 négyszögkilométerre becsülték s mindanynyian 
megegyeztek azon nézetben, hogy nagyon termékeny és fek- 
vésénél fogva csodaszépsegű. Ε völgybe legkönynyebben ama 
hegyszakadékon juthatni, melyen át a Dana előtör, csak hogy 
a míg nincsenek alkalmas vízenjáró eszközeink, nem a mi 
fennsíkunkról, hanem kerülő úton, a délről benyíló kis oldal- 
völgyön kell behatolni. 

Ez értesítést július 3-án vettük. Másnap már, a nélkül, 
hogy a még hiányzó két expeditio viszszatértét bevártam 
volna, úton voltam a sokat dicsért tavas-völgy felé. Megjelelt 
s tényleg járhatónak bizonyult úton táborunkból elsőbb a 
fensík keleti szélére, azután délre kanyarodva s kis sziklás, 
erdős hegyet megkerülve, északkeletre húzódó szűk völgybe 
lehetett jutni, a mely a Dana kifolyását képező hegysza- 
kadékba torkallott, mely azonban itt sem oly szűk, sem oly 
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járhatlan nem volt, mint a fensíkra való kilépésénél. Ε sza- 
kadékon felfelé menve egy óra hoszszat, hirtelen a keresett 
völgyben voltunk. 

Lehetetlen azt a látványt leírni, mely itt elénk tárult. 
Képzeljünk 18 kilométernyi hosszú, legszélesebb részén 12 
kilométert tevő, csaknem mértani pontossággal épült színkört, 
melynek félkörét szelíden emelkedő, 100-150 méter magas 
erdős halmok koszorúja képezi, ennek alapvonala pedig a 
Keniának hirtelen és meredeken feltornyosuló sziklafala, 
melynek felületéről, túlemelkedve a felhőkön, a havas jégormok 
világítanak le. Ε méltóságos színkör talaját, a Kenia felé néző 
oldalán fenékig kék, tiszta tó, a másikon virágos park és 
mezőség fedi. A nézőteret elfoglaló közönség, számos elefánt, 
giraff, zebra és zerge; a színrekerülő darab címe: Kenia 
havasainak zuhatagjai. Fennt, elérhetlen magasságban, kék 
és zöld színben fénylő jégrepedésekből a forró nap égető 
csókja számos vízeret fakaszt; tajtékozva és ragyogva, majd 
a szivárvány minden színében elporladva, majd fehér habbá 
egyesülve, sietnek ezek lefelé, folyton hatalmasabbá nőve, 
folyton zabolátlanabbúl tombolva, míg hatalmas folyóvá nem 
egyesül valamenynyi, mely dörgő zúgással, mit kedvező széllel 
itt alant is, jó 10 kilométernyi távolságban, tisztán hallani, 
siet el havas hazájából, rohanva a meredek sziklák felé; ide 
érve a rengeteg víztömeg, ugyanaz, mely néhány kilométerrel 
odébb képezi a Dana folyót, 500 méternyiről tör le hirtelen, 
parányokra porladva s szivárvány-felhővé alakulva. A folyó 
eltűnt a légben, szemed hasztalan keresi további folyását a 
feketén csillogó szirteken; csak 500 méterrel alább egyesül 
folyó vízzé a hulló ködtömeg, hogy aztán innen kezdve kisebb 
rohamokban tompán zúgva, s haragosan közeledjék teker- 
vényes utakon a tóhoz. 

Néma elragadtatásba merülve, sokáig állottunk e páratlan 
természeti csoda előtt, melynek végtelen fenségét és szépségét 
szóval leírni lehetetlen. Sóvárogva szívta magába a szem a 
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fény és színpompa özönét, sóvárogva a fül a víznek mese- 
szerű magasságból lehallatszó zörejét, sóvárogva a tüdő az 
illatozó gyönyört, mely mint levegő lengedez e bűvös völgyben. 
A nő, Fox Ellen jutott közöttünk először szóhoz. Ihletett 
jósnőként tekintette először a víz játékát; s midon a vízesés 
ködfátyolát, mely csak épen most képezett pallosszerűen 
alakuló vonalat, egy erősebb szélfuvalom széttépte, hirtelen 
így kiáltott fel: „Nézzétek, az arkangyal lángpallosa, mely 
eddig a paradicsom bejáratát őrizte, szétfoszlott megjele- 
nésünknél; nevezzük „Éden”-nek e helyet.” 

Hogy e völgynek − az Éden nevet egyhangúlag fogadtuk 
el − jövendő lakhelyünknek kell lennie, abban mindnyájan 
egyetértettünk. Bővebb kutatás után kitűnt, hogy öszszterülete 
160 négyszögkilométert tesz ki. Ebből a Kenia lejtőjén 
hoszszas tojásdad alakban kiterjedő tóra 35, a magaslatokat 
körülvevő erdőségre 40 kilométer esik; 95 kilométer nyitott 
parkszerű tér, mely a tavat, néhány hely kivételével, hol a 
Kenia sziklái közvetlenül reá nehezednek, teljesen körülveszi, 
északkeleten a Kenia oldalán, keskeny vonalban, a másik 
oldalon 1-7 kilométer szélességben. A Kenia-havasok lefo- 
lyását képező Dana északnyugati szélén ömlik a tóba és 
délkeleti részén hagyja el. Vize, a tóba való ömlése előtt sem 
anynyira hideg, mint a milyennek a havasokon való eredete 
után képzelni lehetne, itt bámulatos gyorsan melegszik át; 
a tó hőfoka meleg napokon 24 C. fokot ér el. A Danán kívül 
több forrás is ömlik a tóba, melyek részint a Kenia hasa- 
dékaiból, részint az oldalvást és átellenben lévő hegyek 
lejtőiről erednek. Nem kevesebb, mint 11 ilyet számláltunk 
öszsze, közöttük egy forró forrás, melynek hőmérséklete Celsius 
szerinti 52 fokot tesz ki. 

Természetes, hogy ama négy napban, az Éden-völgy 
felfedezéséig, nem maradtunk tétlenek. Első sorban július 1-én, 
az első sürgönyökkel elküldött futárok távozása után néhány 
órával, indult útra a Mombassal való szabályos öszszeköttetés 
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helyre állítására kiküldött bizottság. Ilyen kettő volt; az 
egyiknek, Demestre és három más mérnök vezetése alatt, az 
utat építeni volt feladata, a másiknak Johnston vezetése alatt, 
az igás marhát − melynek számát egyelőre 500 ökörben 
állapítottuk meg − kellett előteremtenie és úthoszszat az 
élelmezésről gondoskodnia. Az elsővel tagjaink közül húszan 
és 200 suaheli, 50 igás állattal távoztak; Johnstonnal csak 
10 tag, 20 állat és 10 juhászkutya ment. Arról, hogy e két 
bizottság miként felelt meg feladatának, később lesz szó. 

A Kenián velem maradt, minthogy eddig összesen a 
mieink közül 53-at, 200 suahelit és 131 darab nyerges és 
igás állatot bocsátottam el, az utóbbiak közül pedig 9 az 
úton kidűlt, − 149 fehér, 80 suaheli és 475 állat, − a 
kutyákat és elefántokat nem számítva. Azonkívül azonban 
követett bennünket néhány wakikujai, kik készséggel ajánl- 
koztak minden szolgálatra. Ezek közül a legalkalmasabb 
150-et magamnál tartottam, a többit pedig − a mieink közül 
5-nek kíséretében − még július 1-én hazájukba küldöttem, 
azon megbízással, hogy 300 erős igás ökröt, 150 tehenet, 
400 vágómarhát, néhány ezer mázsa különböző magot és 
élelmi szert vásároljanak és a Keniára szállítsák. Miután ezt 
elvégeztem, legközelebbi teendőnket képező különböző munkát 
felosztottam és avatott kezekre bíztam. Technikusasaink egyike 
a kovács és lakatos munkát, egy másik a fürészmalmot kapta, 
− a megfelelő munkaerő természetesen rendelkezésükre állott; 
a favágásra külön szakasz lett kirendelve, míg egy másiknak 
a mezőgazdasági eszközök karba állítása és pótlása jutott. 
A Kenia mellett maradt egyik mérnökre, 100 fekete segélyével 
a megtelepülés területén szükséges közlekedési utak, külö- 
nösen pedig a Dana folyón hidak építését bíztam. 

Július 5-én költözködtünk az Éden-völgybe. Alaposan 
felmértük s mindenekelőtt a tó körül a jövendő város lett 
kicövekelve, utcáival és tereivel, nyilvános épületeivel és mu- 
latóhelyeivel. Ez egyelőre mindenesetre csak képzeletünkben 
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létező város részére 15,000 családi ház számára tartottunk 
fenn helyet, mindegyik házhoz elégséges kertecskét szántunk, 
mi összesen 25 négyszögkilométert igényelt. Ε házhelyeken 
kívül − melyek később a szükséghez képest tetszés szerint 
bővíthetők − 1000 hektár szántóföldnek lett kiválasztva; 
ezt öntöző csatornák hálózatával láttuk el s szándékunk 
minél előbb bekeríteni, hogy óva legyen a számtalan csatan- 
goló vad- és saját házi állataink elől, mely utóbbiak éjjel erős 
akolban vannak elhelyezve, nappal pedig, a menynyiben a 
munkához nem szükségesek, néhány suaheli és a kutyák 
őrizete mellett szabadban legeltek. Ezalatt a fűrész-malom, 
melyet nem vittük Édenbe magunkkal, hanem a Dana fenn- 
síkján hagytuk, hol, szorosan a folyó mellett felállítva, a 
hegyekről lezuhanó patakok egyikének segélyével már meg- 
kezdette munkáját. Az első deszkákat és cölöpöket, melyeket 
fűrészelt, két nagyobb dereglye készítéséhez használtuk és 
ezeken az előállított építő-fának felfelé a folyó mentén az 
Éden-tóhoz való szállítását azonnal meg is kezdettük. Néhány 
héttel később a tó partján negyven tágas deszka-sátor emel- 
kedett, melyekbe mi fehérek az eddig lakott szűk tábor- 
sátrakból átköltözködtünk; a szerecsenek jobb szerettek, fűvel 
fedett kunyhóikban maradni, melyeket az erdő árnyában 
készítettek. Egyidejűleg az állatoknak aklot csináltunk, mely 
elég magas és erős volt, hogy minden rabló támadásnak 
ellentálljon. Ez akolban körülbelül 2000 állatra van hely 
és ezenkívül fedett részszel lett ellátva, mely esős időben 
nyújtott oltalmat. 

Julius 9-én már kovácsaink, bognáraink és ácsaink a 
velünk hozott 10 ekevasból ekét készítettek; egyidejűleg meg- 
érkezett Kikujából az első állatküldemény, mely 120 ökörből, 
50 tehénből, 200 birkából és számos baromfiból állott. Föld- 
műveseink útmutatása mellett azonnal szántási kísérletek tör- 
téntek. A kikujai ökrök ugyan nem kevéssé szabódtak a 
járomtól, s a barázdában való menéshez sem igen értettek; 
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3 nap alatt azonban már anynyira jutottunk, hogy nyolcával 
az eke elé fogva meglehetősen lehetett velük szántani. Szük- 
séges volt ez az erőpazarlás, mert a fekete, kövér földet, melyet 
azonkívül a buja fű gyökerei is megkötöttek, máskép feltörni 
nem lehetett. Minden pár ökörnek kezdetben ugyan külön 
vezetője volt és a barázdák még sem voltak oly egyenesek, 
mint jó művelt országokban szokásos; de mégis csak fel lett 
törve a föld s aránylag rövid idő után megtették az állatok, 
mit munkájuktól vártunk és teljes megelégedésünkre dolgoztak. 
Július 15-én az újonnan érkezett ökrökkel további tizenöt eke 
vétetett alkalmazásba; épígy július 20-án. Evvel a negyven 
ekével a hó végéig 300 hektár föld lett megmunkálva, azután 
boronálva és hengerezve, a menynyire készletünk engedte 
velünk hozott gabonával, − különösen búzával és árpával - 
jó háromnegyed részben azonban afrikai búzával bevetve és 
végül újra hengerezve. Augusztus második felére ez a munka 
készen volt s rövid idővel azután az egész szántóföldet beke- 
rítettük s nyugodtan nézhettünk a most kezdődő rövid tartamú 
esős idő elé. 

Ε közben − egyelőre azonban csak 10 hektár terje- 
delemben − kert is lett ültetve, valamivel a jövendő város 
határától távolabb, mint a szántóföld, mert míg a szántóföld 
a város remélhető növekedése esetén távolabbra helyezhető, 
a kert részére lehetőleg állandó helyet kellett választani, 
vagyis olyat, mely nem áll útjában a város jövendő fejlő- 
désének. Minthogy nem kevesebb, mint tizennyolc ügyes 
kertészünk volt és ezek mellé suaheliait és wakikujait segédül 
anynyit adtunk, menynyi csak szükséges volt, sikerült néhány 
hónap alatt a 10 hektárt a legválogatottabb gyümölcsfajokkal, 
zöldséggel és virággal, szóval hasznos és dísznövényekkel 
beültetni, melyeket részint régi hazánkból hoztunk magunkkal, 
részint útközben találtunk, részint a Kenián és környékén 
fedtünk fel. A kertet is kis öntöző csatorna-hálózattal láttuk 
el és erős magas kerítéssel óvtuk a hívatlan látogatók elől. 
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A föld és kert megmunkálása, és a vadászat nem vonta 
el az öszszes rendelkezésünkre álló munkaerőt. Az Éden-tó 
körül a folyó mentén a fensík keleti végéig, és e főirányból, 
területünk különböző irányában szétágazó kocsi utakat építet- 
tünk. Nem szabad ez alatt műutakat gondolni, ezek csak mezei 
utak voltak, melyeken azonban lehetséges volt igen tetemes 
tehernek minden különös erőpazarlás nélküli továbbítása. A 
Danán három helyen teherszállítás céljából, két helyen pedig 
gyalogosok részére hidat építettünk; különben csak két helyen 
volt műépítés szükséges: a hegyszakadék végén, melyen a Dana 
az Éden-völgyből a nagy fensíkra ömlik, és a tóba nyillaló egy 
Kenia szirtnél. Mindkét helyen több köbméter sziklát kellett 
repeszteni, hogy a parton vezető út részére helyet csináljunk. 

Minthogy időközben a bognárság és kovácsmesterség sem 
szünetelt, az utakkal együtt több jó minőségű kocsi és kordé 
készült, melyeket csakhamar nagyon hasznosan alkalmaztunk. 

Nagyobb munkát igényelt a malom felállítása. Ezt, tíz 
malomjárattal a Dana felső folyásánál, egy kilométerrel az 
Éden tóba való beömlése előtt állítottuk fel. Azért válasz- 
tottuk ezt a helyet, mert közvetlenül azon felül erős sellő van, 
innen pedig kezdődik a Dana ama csendes, csekély esése, 
mely csak a nagy vízesésnél, a fensík keleti végén, szakad 
félbe. Tehát az eddig elfoglalt egész területen keresztül kitűnő 
vízi utunk volt a malomhoz, s dacára ennek, a felső Dana 
gyors folyását kiaknázhattuk részére. A malom bonyolódot- 
tabb, finomabb alkatrészeit, Európából hoztuk magunkkal; a 
kerekeket, forgófákat és a tíz malomkövet azonban magunk ké- 
szítettük. Ε malom − egyelőre csak fából és fiókmunkából - 
szeptember végére elkészült, azonban csak utólag érkezett 
mieink segélyével, kik ugyan e hó első felében két csapatban 
érkeztek hozzánk. 

Említettem már, hogy mindjárt megérkezésünk után, 
újabb készletet és egy csapat utászt kértem a bizottságtól s 
hogy ez 260 lovas, − 800 mázsa árú − és 300 állatból álló 
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expeditiónak július hó végén történő elindulását jelezte. Ez 
az expeditió augusztus 16-án Mombasba érkezett, hol két 
csoportra oszlott; az egyik, a legjobb, legvállalkozóbb 145 
lovasból állva, már augusztus 18-án csak 50 könynyen fel- 
szerelt vezetéklóval, − mellesleg megemlítem, hogy a 300 
állat, valamenynyi ló volt, − indult útnak, anélkül, hogy 
a tolmácsot kivéve, egyetlenegy benszülöttet vitt volna 
magával; tisztán csak az útközben elfoglalt útkészítőink se- 
gélyében, az irántunk jóindulatú lakosságban, de leginkább 
azon eltökélésükben bízva, hogy minden bekövetkezhető nél- 
külözést és vesződséget panasz nélkül fognak tűrni. Húsz 
napi lovaglás után, közben Tavetában egy napi pihenéssel, e 
derék férfiak szeptember 9-én közöttünk voltak. Öt ló lett a 
megerőltetés áldozatává, hetet pedig betegen elhagytak út- 
közben; a férfiak azonban, egynek kivételével, ki lováról 
lebukva lábát törte s jó ápolás mellett Miveruniban maradt, 
valamenynyien, bár kimerülve, különben azonban legjobb 
állapotban érkeztek meg, s két nap múlva már derekasan 
részt vettek munkánkban. A többi 115, 250 igás lóval, 
melyekhez 100 suaheli vezetőt fogadtak, 10 nappal később, 
érkezett meg. A velük hozott árúk nagyobb részét az azt 
már nagyon váró Johnstonnak adták át, kivel Uzeriben 
találkoztak. A Keniához hozott újabb készlet között − ösz- 
szesen 300 mázsa, − több munkaeszköz és gép is volt; ez, 
de még inkább a megszaporodott munkaerő nagy mérvben 
gyorsította munkánkat. 

A malom mint említettem, még szeptember végére el- 
készült. Rögtön volt dolga elég. Bár saját termésünk még 
nem volt betakarítva, de időközben, lassanként a wakikujaiak- 
tól 10.000 mázsa különböző gabonát vettünk, s a tó partján 
Magtárakba helyeztük el, melyekhez a fűrész-malom bőven 
szolgáltatott építési anyagot. Október végére e 10.000 mázsa 
gabonából liszt lett őrölve; úgy, hogy ha a mi termésünk nem 
is sikerülne, a később érkezők első néhány ezrének, nem 
kellene éhséget szenvedni. 
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De nem csak hogy sikerült aratásunk, hanem néhány 
héttel az októberben kezdődő forró időszak kezdete után az 
öntöző hálózatunkkal bőven és rendszeresen nedvességgel el- 
látott, kövér föld oly áldást nyújtott, mely minden európai 
fogalmat e tekintetben kigúnyol. Átlag százhuszonháromszoros 
gyümölcsöt hozott minden elvetett mag; 300 hektárunkon 
42000 mázsa különböző gabonát arattunk, mert minden szalma- 
szálon nem egyes sovány kalász, hanem sűrű, hatalmas kalász- 
csokor volt, úgy az európai búzánknál és árpánknál, mint az 
afrikai fajoknál. Ez áldás betakarításánál különösen elő- 
nyünkre vált, hogy néhány száz méterrel a malom felett, gép- 
lakatos műhelyt rendeztünk be, a mely a vízerő felhasználá- 
sával csakhamar dolgozni kezdett és részint velünk hozott 
alkatrészekből, leginkább azonban magunk előállította anyag- 
ból, néhány arató gépet és lóerejű cséplő-gépet készített. 

Erre azonban a műhely csak azért volt képes, mert geo- 
lógusaink egyéb értékes ásványokon kívül, vasat is találtak. 
A feltalálási hely közelében azonnal olvasztó- és finomító 
kemencét, és vashámort állítottunk fel, ideiglenesen és kezdet- 
legesen ugyan, de mégis elegendően arra nézve, hogy használ- 
ható öntött és kovácsolt vasat nyerjünk, a mi terveink kivi- 
telében csakhamar függetlenített az Európából hozott készle- 
teinktől. Most már, habár kicsiny, de saját lábán álló gép- 
iparral bírtunk, és ez tett bennünket képessé arra, hogy a 
váratlanul gazdag aratást néhány hét alatt betakaríthattuk 
és feldolgozhattuk. 

Emelkedett munkaképességünket még arra használtuk 
fel, hogy két új fűrész m almot és serfőzdét állítottunk fel. A 
fűrészmalomra szükségünk volt, hogy a bejelentett társak 
folyton növekvő számát, kényelmesen elhelyezhessük; a ser- 
főzdére pedig azért, hogy az érkezőket, a legtöbb által bizo- 
nyára nehezen nélkülözött honi itallal üdvözölhessük. Amint 
az árpa le volt kaszálva és ki volt csépelve, a maláta készí- 
téshez fogtunk; jó minőségű komlót kertészeink, Kenia elő- 
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hegyeinek lejtőin neveltek; s csakhamar természetes barlan- 
gocskák felhasználásával készült hűvös pinczében számos 
hordó tellett meg e nemes itallal. 

Október   vége   felé   megnyugvással   és   önbizalommal 
tekinthettünk a Kenia területén töltött négy havi tevékeny- 
ségünkre. Hatszáz csinos faház készen  várt ugyananynyi 
családból álló lakóira; 50,000 mázsa gabona és liszt, vágó- 
és   igásbarom  nagy   menynyiségben,   építészeti   anyag   és 
munka-eszközök, sok ezer ember elhelyezésére és felszerelésére 
volt félre téve. Nem kevésbé szépen fejlődött a kert s pompás 
gyümölcse már részben érett volt. Ε tekintetben ugyan saját 
termésünk nem volt elégséges előrelátható szükségletünk 
fedezésére; ezen azonban, úgy mint eddig, a wakikujaiakkal 
mind élénkebbé  váló csereforgalom által lehetett segíteni. 
Ezek részére   Éden-völgyben   hetenként vásárt tartottunk, 
melyet százanként látogattak, szekéren hozva magukkal az 
árut; a szekerek használatára mi tanítottuk őket s az idő- 
közben befejezett és országukon keresztül vonuló út által 
alkalmazását gyakorlatilag is lehetségessé tettük. Mióta vas- 
hámoraink voltak, a wakikujaiak nálunk, majd nyersen, majd 
különböző eszközök alakjában vasat vásároltak. Kezdetben 
állatokat, gyümölcsöt, majd midőn erre egyelőre nem volt 
szükségünk,   különösen   elefántcsontot   hoztak,  a  melyből, 
részben  a  cserekereskedés,  részint  az  andoroboiak   által, 
részben  saját vadászatunk által lassanként  140.000  kilo- 
grammot gyűjtöttünk öszsze. Az elefántcsont ugyanis itt olcsó, 
mint a hamvas szeder; a wakikujaiak és andoroboiak kovácsolt 
vasunkért a nyugaton anynyira becsült anyagból szívesen 
adtak kétszeres súlyt és bármily vaseszköz, akár legyen az 
kalapács,  akár  szeg, vagy  kés,  az  elefántcsont  tízszeres 
súlyával lett felmérve. Expeditiónk költsége tehát csaknem 
egészben elefántcsonttal volt megfizetve; az állatokat, kész- 
letet, a munka-eszközöket és gépeket  − a földet nem is 
említve − ingyen bírtuk. 

 



VI. Fejezet. 
Mialatt mi így azzal voltunk elfoglalva, hogy az ó-világból 

várt testvérek részére az új hazát minél kényelmesebbé tegyük, 
Demestre és Johnston vezetése alatt társaink nem kevesebb 
eredménynyel oldották meg feladatukat. 

A tulajdonképeni Kenia területén nem Demestre feladata 
volt az utak helyreállítása; az ő munkaköre csak a Kenia 
térséget körülvevő nagy erdőség szélén kezdődött. Innen 
kezdve a határig, a Ngongo mellett Kikuja és Massai ország 
között a munka kivitelét, az amerikai Frank mérnökre bízta; 
a második szakaszt, Massai országban Ngongotól Masimanig, 
ezzel együtt Ngongotól Tawetáig a német Möllendorf mérnök 
kapta; a harmadik rész, Masimanitól Tawetáig Lermanoffnak 
− mint neve mutatja, orosz − jutott; az utolsó és legnehezebb 
részt, Taweta és Momhas között, mely a legveszélyesebb két 
sivatagot foglalja magában, Demestre magának tartotta fenn. 
Mind a négy szakaszhoz 5 fehér volt beosztva; Demestre, a 
vezetése alatti 200 suaheliait, kiknek száma, Wakikuján való 
keresztül vonulás alkalmával toborzott wakikujaival meg- 
kétszereződött, az első két szakasznak adta át, és pedig az 
elsőnek Kikuja országban 50 suahelit és 300 wakikujait, a 
másodiknak Massai országban 150 suahelit és 100 wakikujait; 
a harmadik Tawetában lett szervezve; Lermanoíf egy kísé- 
rővel, futár-állomásainkat felhasználva, a Keniaról hat nap 
alatt lovagolt ide, Tawetában, hol folyton találkozik suaheli 
karaván, 100 suahelit, Useriben Dsaggában 250 benszülöttet 
alkalmazott s miután e közben másik négy kísérője is megér- 
kezett, kik, a hozzá épúgy, mint a többi szakaszhoz beosztott 
igáslovakat magukkal hozták, már július 15-én Tawetából és 
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Useriból egyszerre kezdette meg a munkát. Demestre ellenben, 
ugyancsak küldönc-állomásaink felhasználásával, csak éj- 
jelenként pihenve, egyhuzamban először Teitáig lovagolt, hol 
400 wateitait fogadott s ezekkel, kísérői egyikének vezetése 
alatt a Teita-Tawetai vonalat megkezdette, innen azután 
Mombasba sietett s ki tudta vinni, hogy már július 20-án 
500 parti lakossal, Mombas-Teita között, a legnehezebb 
vonalon, megkezdődött a munka. 

Ε munka mindenütt három részből állott. Mindenekelőtt 
a vízszegény helyeken, milyen az alsóbb részen igen sok volt, 
nevezetesen Duruma, Teita és Ngiri sivatagjain, kutakat s a 
hol talajvíz nem volt, víztartókat kellett ásni; még pedig 
olyanokat, melyek nem csak a munka tartama alatt a mun- 
kásokat, hanem később, a keresztül vonuló karavánok embereit 
és állatait képesek legyenek elégséges vízzel ellátni. Minthogy 
az egyenlítői Afrikában minden időszakban igen erős zápor- 
esők szoktak lenni, melyek az úgynevezett száraz időszakban 
épen csak sokkal ritkábbak, mint az úgynevezett esős idő- 
szakban, ép ezért nem kellett tartani attól, hogy a nagy víz- 
tartók, melyekbe meszsze vidékről folyik az esővíz, még a 
forró hónapokban is kiszáradhatnának; csak óvni kell e víz- 
tartókat úgy a közvetlen naptűzés, mint a piszok ellen. Az 
első ellen befedés és betetőzés, az utóbbi ellen pedig a tartó 
bekerítése s még az szolgált óvintézkedésül, hogy az esővíz, 
mielőtt az árokba ért volna, több méter terjedelmű homok- és 
kavicsrétegen lett átvezetve. Minden sivatagon előforduló 
természetes, de tartós szárazságban kiszáradó esőlyukak, 
jelelték a helyet, hol a víztartókat leghelyesebben alkalmazni 
kell, mert kétségtelen, hogy azok a legmélyebb pontok, melyek 
felé az esővíz természetes folyását veszi. A víz-lyukak leg- 
többjét csak megfelelően mélyíteni és óvni kellett, hogy a 
beléje ömlő víz el ne párologjon és a fennt említett természetes 
szűrővel kellett körülvenni s készen volt a víztartó. A külön- 
böző szakaszoknál 25 ilyen víztartó lett ásva 8-15 méter 
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mélységgel, 5-8 méter átmérővel. Közönséges kutat, talaj- 
vízzel 39-et fúrtak. Minden ilyen mesterséges víztartónál a 
bepiszkítás elleni megóvásra őr lett felállítva. 

Másodsorban a tulajdonképeni útépítés következett. 
Általában a már az úttörők keresztül vonulásánál készített 
út lett felhasználva, csak gondosabban lett az akadályoktól 
megszabadítva s valamivel több, mint kétszer oly szélesre 
csinálva. Egyes helyeken azonban, különösen hol meredekebb 
magaslatra kellett menni, új, kevésbbé meredek irányt kellett 
választani. Bizonynyára említeni sem kell, hogy néhány hidat 
is kellett építeni. 

A munka harmadik részét, emberek és állatok részére 
megfelelő helyeken, egyszerű megszálló-helyeknek felállítása 
képezte. 13-20 kilométernyi távolságban néhány száz ember 
részére étkező- és háló helyiségeket, számos állat részére 
aklokat és élelmi szerek részére raktárakat, számszerint 
65-öt állítottunk fel. 

 Mind e munkálatok a mombas-teitai vonalon szeptember 
végére, a többi vonalon 14 nappal később be voltak fejezve. 
A felfogadott munkások azonban nem lettek elbocsátva, mert 
egyik része az utak és épületek jó karban tartására és fel- 
ügyeletére, másik része pedig az előállított vonalokon a 
forgalmi szolgálatra alkalmaztatott. Ε valóban nem csekély 
munka költsége 14,500 £ sterlinget tett ki, részben bérekben, 
részben pedig a munkások élelmezésében; az építő-anyag 
pénzbe sehol se került. 

Ugyanezen időben fejezte be Johnston a fuvarozáshoz 
szükséges állatok beszerzését és a karavánok élelmezésének 
szervezését. Massai-i barátai néhány hét alatt előállították 
az eredetileg megrendelt 5000 darab marhát, melyből azonban 
utóbb, midőn a szabad-társaság bizottságától újabban érkező 
sürgönyök a szállítandó tagokat folyton nagyobb és nagyobb 
számban jelezték, 9000 lett.   Egy  állat átlag 8 sillingbe 
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(mark) került, melynek fele azonban bőven mellékköltségekre 
esett; a tiszta bevásárlási ár átlag darabonként 4 sillinget 
sem tett ki egészen. 

A forgalmi szolgálatot Johnston olykép szervezte, hogy 
Mombasból naponta 25 kocsi induljon, melyek útközben vala- 
rnenynj'i 65 állomásnál új ökör-előfogatot találjanak. Éden- 
völgybe megérkezve, a kocsiknak viszsza kell fordulniok, hogy 
az ökröket újra állomásról-állomásra viszszaszállítsák. Ez 
egyszerű és ép oly gyakorlati berendezés mellett, valamenynyi 
kocsi Mombastól Keniáig és innen viszsza Mombasba terjedő 
szakadatlan körúton volt, míg az igás ökrök egyenlő szaka- 
szokban mindig csak két szomszédos állomás között mozogtak 
ide és oda. Így naponta 250 személyt lehetett szállítani, és a 
bizottság által bejelentett 20.000 tagnak szállításához 80 nap 
volt szükséges, hacsak ezek egy része az utat lóháton 
meg nem tette. 

Az Angliában, Amerikában és Németországban meg- 
rendelt kocsik kellő időben érkeztek Mombasba. Minden 
tekintetben a szellemes szerkezet mintaképei voltak, szilárdan 
és nagyságukhoz viszonyítva, elég könynyűre készítve, 
mindenféle kényelmet nyújtva elég egyszerűek voltak. Mind- 
egyikben nappal 10 személy részére jó ülő-, éjjelre tűrhető 
fekvőhely volt. Igen egyszerű készülékkel az ülőhelyek be- 
rendezése olykép volt változtatható, hogy alattuk 6, felettük 
pedig négy személy részére volt elegendő hely feküdni. Rugók 
enyhítették a lökéseket, mozgatható bőrfedél szükség esetén 
eső és a nap tűzése ellen nyújtott ótalmat, míg az éjjelen át 
fekvőhelyűi szolgáló matracokat nappal a bőrtető alá lehetett 
csatolni, hogy erősebb ótalmat nyújtsanak a nap heve ellen. 
A podgyász elhelyezéséről is igen gyakorlati módon volt 
gondoskodva. 

Szeptember hó 30-án érkezett 900 taggal az első hajó, 
mely ép úgy, mint az ez után érkezők a társaság tulajdonát 
képezték. Előre látva, hogy a bevándorlók száma egyelőre 
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nem apadni, de valószínűleg folyton emelkedni fog és azon 
szándék által vezérelve, hogy a bevándorlást a menynyire 
lehetséges saját kezében tartsa, 12 nagy, gyors járó s átlag 
3500 tonna teherképességű gőzhajót vásárlott s alakíttatta 
át a célnak megfelelően. A társaság hajóin rangkülönbség nem 
volt; nem fizetett senki, sem a szállításért, sem az egész úton 
való élelmezésért, ezzel szemben azonban mindenkinek egy- 
forma − igaz nem csekély − kényelemmel kellett megelé- 
gednie. A fedélzeten étkező- és társalgó helyiségek − a fedél- 
zet alatt, bár kicsi, de minden család részére elkülönített, 
kényelmesen felszerelt s jól szellőzött háló-fülkék voltak. A 
felvétel a társaságnál való jelentkezés rendjében történt; a 
régibb tagok elsőbbséggel bírtak. Természetesen mindenkinek 
szabadságában állott a tengeri utat idegen hajón megtenni, a 
nélkül, hogy e miatt a Mombasból való továbbításnál helyéhez 
való jogát elvesztette volna. 

Mombasba érkezve, mindenki akár lóháton, akár kocsin 
folytathatta az utat. A lovaglók tetszés szerint vagy a kocsin 
utazókat kísérhették, vagy előre lovagolhattak; csak a 65 - 
állomáson a lóváltáshoz szükséges lókészletet kellett figye- 
lemben tartani; gondoskodva volt azonban, hogy a szükséges 
lóállomány ne hiányozzék sehol. A kocsin utazók választásától 
függött, vajjon szakadatlanul, éjjel és nappal, csak az előfogat 
váltására szükséges idő alatt pihenve, vagy pedig óvatosabban, 
étkezéskor és éjjel tetszés szerinti tartamú megállás mellett 
akarták-e az utat megtenni. Első esetben kedvező időben 14 
nap alatt, sőt gyorsabban is megérkezhettek Édenvölgybe, 
utóbbi esetben 20 nap volt szükséges. 

Valamenynyi intézkedés kitűnően bevált. Nem volt fen- 
akadás sehol, az élelmezés nem hagyott kívánni valót hátra. 
Johnston minden állomásnál 10 massaiból álló fedezeti csa- 
patot szervezett, melynek feladata volt az éjjel utazókat a 
vadállatok támadásaitól megóvni, s esetleges zavarnál segéd- 
kezni; a mieinkek közül kiküldött és Teitán, Tavetában, Miver- 
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nin és Ngongon állomásozó 5 biztos volt köteles az egész 
ügymenetet ellenőrizni. A benszülöttek az első kocsisort cso- 
dálkozó örömmel, valàmenynyit barátsággal és szolgálatkész 
előzékenységgel fogadták. Különösen a watawetaiak, az userini 
sultán, s a massai törzsek, nem állottak el attól, hogy utasa- 
inkat „a nagy hegy mellett letelepült” fehér testvéreik iránti 
tiszteletük és szeretetük jeleivel el ne halmozzák. 

Az elsőbb érkezők − közöttük szeretett mesterünk − 
október 14-én érkeztek Édenvölgybe; és szakadatlan sorban 
újabb és újabb csapatok követték okét. De mielőtt a vállala- 
tunk történetében ezzel kezdődő újabb korszak leírását adnám, 
röviden el akarom mondani, mi történt az utóbbi időben Kenia 
mellett. 

Mindenek előtt említésre méltó, hogy Leikipiából - 
Keniatól északnyugatra fekvő országból és a Naiwaschatol a 
Baringó tóig északra fekvő kerületekből − augusztus hóban 
massai néptörzsek nagyszámú küldöttsége jelent meg Éden- 
völgyben, üdvözletet hozva, barátságot kínálva és azon 
kérelmet intézve hozzánk, vennők fel őket is, a többi mas- 
saiakkal kötött szövetségbe. Ε meghatottan és nem minden 
érzékenység nélkül előadott kérelem teljesítése felett egy 
percig sem gondolkodtam, s nézetemet a többi tagtárs is 
osztotta. Mert néhány ezer £ sterling évenkénti feláldozásá- 
val bizony nem volt drágán megfizetve, az egyenlítői vidék 
legharciasabb s kétségtelenül a legderekabb néptörzsének 
teljes megnyugtatása. Most már elégséges biztonságot élvez- 
tünk, hogy a folytonos gyűlölködés és rabló hadjárattal el- 
teilett vidéken a fokozatosan emelkedő művelődést meghono- 
sítsuk, hogy nagy munkánkhoz a fekete és barna bennszülöt- 
tekből hasznos társakat neveljünk, és a midőn a jólét és felesleg 
előállítására tanítottuk őket, saját jólétünk forrását is bőví- 
tettük. Hízelgő dicsszónoklatot intéztem tehát a barna daliák- 
hoz, kifejezést adtam hű érzelmeik feletti megindultságomnak 
s megígértem, hogy a szerződés kiállítása, nem különben tisz- 
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teletünk jeléül követséget fogok legközelebb hozzájuk küldeni. 
Gazdagon megajándékozva távoztak, a maguk részéről sem 
üres kézzel megjelenő massaiak 100 válogatott marha és 200 
kövérfarkú birkából álló díszajándékot hoztak. Johnston, kit 
a történtekről azonnal értesítettem, magára vállalta a tett 
ígéret beváltását. Hogy e célból, Keniánál szeptemberben 
megérkező, s vele U s e r i b a n  találkozó expeditió áruiból, 
gazdag segély-eszközöket vett magához, már említettem; 
midőn a mombasi úton való feladata be volt fejezve, október 
hó kezdetén a Naiwascha tóhoz vonult, innen tovább a hatal- 
mas s többnyire igen termékeny 1800 méter magas felföldön 
át, mely 1000-2000 méter magas párkány hegy által 
övezve, Massai ország nagy tavait (nevezetesen a Naiwaschán 
kívül a bámulatos Elmetaita és a nakuroi sóstót valamint 
számos kisebb tavat) tartalmazza, október 20-án ért a 200 
négyszögméter terjedelmű és csak 980 méter magas föld- 
mélyedésben, Massai ország északi határán fekvő Báringó- 
tóig. Innen nyugat felé haladva, a hatalmas Thomson esések 
mellett, keresztül vonult az erdős és vízdús Leikipián, s no- 
vember második hetében érkezett Keniánál hozzánk, miután 
szövetséget kötött az útközben lakó massai törzsekkel nem- 
különben a „ndemp”-iekkel a Baringó tó mellett. 

Másodsorban megemlitendők azon sikeres szelidítési 
kísérletek, miket két hölgyünk kezdeményezése folytán a 
Keniánál tenyésző állatfajokkal foganatosítottunk. A gondolat 
tulajdonkép Fox kisaszszonytól származott, ki előtt azon cél 
lebegett, hogy az újonnan érkező aszszonyok és gyermekek 
részére örömet szerezzen. Megnyerte ez eszmének nővéremet 
is, ki nagy állatkedvelő, s így mindketten alkalmaztak néhány 
andoroboit és wakikujait elsőbb arra, hogy majmokat és papa- 
gályokat fogjanak, melyekből Édenvölgyben és környékén 
néhány igen csinos faj fordul elő. Midőn ez állatokkal a szeli- 
dítési kísérletek, minden várakozáson felül gyorsan és jól 
sikerűitek, úgy, hogy néhány hét után a börtönükből kieresz- 
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tett foglyok úrnőik után szabadon ugrándoztak és röpködtek, 
mindkettő becsvágya növekedett és az andoroboiak egy külö- 
nösen kecses zerge-faj − természetbúváraink a kiválóan Af- 
rikában előforduló búbos zerge (Cephalophus rufilatus) alfajá- 
nak mondják − néhány példány fogására nyertek utasítást. 
Ezt a kísérletet is siker koronázta, bár az öregebbek anynyira 
félénkeknek és durcásaknak mutatkoztak, hogy végre is sza- 
badon eresztették őket, de több fiatal meglepően gyorsan 
szokott ápolónőihez, s mint a kis kutyák, futottak utánuk. Ez 
a zergefaj nem nő nagyobbra, mint valami kevésbé kifejlődött 
birka, s különösen az ifjabb állatok vereses búbjukkal nagyon 
ékesek, s minden mozdulatukban a pajkos kecskéhez hasonlí- 
tanak. Ellen kisaszszonyt és nővéremet csakhamar, zerge-, 
majom és papagályból álló állatsereglet vette körül, mely a 
várt gyermekvilág hasznára és javára mindenféle mesterségre 
lett kitanítva. 

Így állottak a dolgok, midőn az indus elefánt-ápolók 
egyike, kiket Ellen kisaszszony magával hozott Keniába és a 
kiknek eszük ágába sem jutott valaha hazájukba viszszatérni, 
„úrnő”-je iránt − az indusok ugyanis nem tudtak még hozzá 
szokni, hogy magukat teljesen függetleneknek érezzék − azon 
kérdést kockáztatta, vajjon nem óhajtana-e ölbe való állatka 
gyanánt, kis kölyök-elefántot? S midőn igenlő választ nyert, 
megígérte, hogy egyet vagy még többet is fog, ha engedelmet 
nyer, hogy a négy elefánttal és kísérőikkel néhány napra az 
erdőbe vonulhasson. Minthogy Ellen kisaszszony elefántjait 
az építéshez engedte át, melynél az intelligens óriások épen 
megbecsülhetetlen hasznos szolgálatot teljesítettek és a munkát 
játékszer miatt zavarni nem akarta, megértette ezt az indussal 
s késznek nyilatkozott óhaja teljesüléséről lemondani, vagy 
arra addig várni, míg az elefántokat könynyebben nélkülöz- 
tük a munkánál. Az indus távozott; de a gondolat, hogy 
szeretett úrnője kénytelen valamit magától megtagadni, a mi 
neki − ezt azonnal észrevette − nagy élvezetet okozna, 
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felrázta megszokott fatalistikus egykedvűségéből; két napon 
át meghányta-vetette a dolgot, harmad nap a négy elefánt 
időmulasztását olykép vélte helyrehozhatni, hogy ő és a többi 
kornak a kölyök-elefántokon kívül, még néhány vén elefántot 
is fognának és munkához idomítanának. „De afrikai elefántokat 
nem lehet ám úgy idomítani, mind az indiaiakat; monda Ellen 
kisaszszony.” Az indus szabadságot vett ezt kétségbe vonni s 
mind a 7 társa osztotta nézetét. Elefánt, az mindenütt elefánt; 
szeretnék azt az ormányos állatot látni, melyet, ha már 
hatalmukba kerítettek, néhány hét alatt meg ne juhászítanának. 
„Ha tényleg így van, miért nem szóltatok elébb, hisz kellett 
látnotok, mily jó lehet itt elefántokat használni?”, tudakozódott 
tovább az amerikai no; de ama egyszerű választ nyerte 
„Mert nem kérdeztek bennünket.” 

Miss Ellen nem tudta, mittevő legyen; a gondolat, hogy 
Éden-völgy telepét szelídített elefántok csordájával láthatná 
el, − mert ha egyáltalán lehet ez állatokat szelídíteni, akkor 
ép úgy lehet ezret, mint egyet előteremteni, − nem hagyta 
nyugodni; másrészt azonban viszszaemlékezett arra, amit 
természettanában olvasott, hogy az afrikai elefánt szelidít- 
hetetlen s mindanynyian, kiket ez iránt kérdezett, kénytelenek 
voltak megerősíteni, hogy sehol sincs Afrikában szelídített 
elefánt. Csaknem búskomorrá tette e kérdés; látszólag égett 
a vágytól, hogy kísérletet tegyen; de az indusok nem tágí- 
tottak attól, hogy a szelídek közreműködése nélkül nem lehet 
vad elefántot fogni; azt indítványozni pedig, hogy a legszor- 
gosabb munkaidőben az előbbieket kétes sikerű kísérletre 
alkalmazzák, annál inkább átallotta, mert az elefántok az ő 
tulajdona voltak s velük tetszése szerint rendelkezhetett· 
Ekkor tért viszsza Kenia zömére tett hoszszabb kirándulásából 
zoológusunk Faënze Mihály úr, a ki, midőn Ellen kisaszszony 
feltárta előtte kételyeit, határozottan az indusok pártjára állott. 
Megengedte bár ő is, hogy tényleg nincs szelídített afrikai 
elefánt, de épen azt erősítette, ennek csak az lehet az oka, 
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mert az afrikaiak már elfeledték, miként lehet e nemes állatot 
az emberre nézve hasznossá tenni. A fajban bizonynyára nem 
rejlik az ok, a mi onnan is kitűnik, hogy a rómaiak idejében, 
csak úgy voltak idomított elefántok Afrikában, mint Ázsiában 
ismeretesek. Csak engedjék az indusokat; ha értik a mester- 
ségüket, ép úgy sikerül az nekik itt, mint Indiában. 

Így is történt. A 8 kornak, négy elefántjával a közeli 
erdők egyikébe vonult s midőn ott − a mi nem is soká tartott 
− egy csorda vad elefántra bukkant, csak úgy tett, mint a 
hogy hazájában tanulta. A szelíd elefántokat szabadon eresz- 
tették a vadak közé, melyek őket kezdetben némi idegen- 
kedéssel fogadták, végül azonban teljesen megbarátkoztak 
velük. A mint anynyira jutottak, a ravasz állatok a csorda 
vezetője, a legszebb és legerősebb bika körül foglalatoskodtak, 
kedveskedtek neki, legyezgették; e közben azonban velük 
vitt erős kötéllel egyik lábát erős fatörzshöz kötözték. Miután 
ez megtörtént, vészkiáltásukat, − erős trombitahangot - 
hangoztatták, mintha valamely veszélyt vettek volna észre 
és tova iramodtak. Ε jelre előrohantak az indusok rivalgás 
és puskadurrogatás közben, a mi az egész csordát, a szelíd 
elefántok követésére késztette. A szegény megkötözött ter- 
mészetesen nem tarthatott velük, bármily kétségbeesetten 
rángatta is a kötelet, az indusok pedig hagyták őt topogni és 
trombitálni, anélkül, hogy egyelőre vele törődtek volna. Leg- 
közelebbi gondjuk volt az elmenekült csorda nyomára akadni. 
Alig egy óra múlva újólag közelébe kúsztak, hol e közben a 
négy szelíd elefánt az előbbi jelenetet újabb áldozattal ismé- 
telte; ezt is megkötözték és nagy zaj között elhagyták. A nap 
folyamán három elefánt részesült még e sorsban; utóbb a 
csapat, úgy látszik, gyanakodni kezdett, mert az ormányos 
árulók nem sokára hajtsáraikhoz tértek viszsza. 

Csak ez után tettek a öt megközöttnél − közöttük egy 
nőstény, borjú nagyságú, 1 év körüli kölyökkel − látogatást. 
szelíd elefántok, minden aggály nélkül törtek a kötelet 
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kétségbeesetten rángatókra és előlábaikat szorosan öszsze 
kötözték. Nem sikerült ez ugyan a nélkül, hogy a megcsaltak 
dühös ellenállást ne tanúsítottak volna, azonban ez a legke- 
gyetlenebb módon, ormányütéssel és harapással lett legyőzve. 
Erre aztán elkezdték a lelketlen poroszlók, mindazt, mi ízlik 
az elefántnak, − tehát füvet, bokrot, faágat az áldozat körül 
eltávolítani; ha ehhez az ormány nem volt elegendő, félre 
tolták a megkötözöttet s így könynyítették meg a hajtsároknak, 
hogy fejszével és szekercével fejezzék be a munkát. 

Az est beálltával mind az öt fogoly meg volt kötözve s 
lehetetlenné volt nekik téve, hogy élelmet szerezhessenek. 
Ezentúl azonban őrizni is kellett őket, nehogy az oroszlányok 
és leopardok a védtelenek megtámadására használják az 
alkalmat. Másnap reggel a szelíd elefántok sorra látogatták 
megkötözött testvéreiket s felsegítették az éjjeli tombolás 
közt feldűlteket, a mi ismét csak ütés és rúgás bő osztogatása 
melleit történt s aztán újra sorsukra hagyták. 

így ment ez három napon át; a szegény foglyok éhséget 
és szomjúságot szenvedtek s szánalmasan kaptak verést, 
valahányszor áruló testvéreik utánnuk néztek. Negyed nap 
anynyira gyengék és csendesek voltak, hogy már nem tom- 
boltak, hanem kínzóik közeledtével ordítottak, a mi azonban 
ezeket nem akadályozta, hogy ismét nekik ne essenek ormá- 
nyaikkal és fogaikkal. Ekkor jelenik meg a kegyetlenül 
bántalmazottak előtt a mentő angyal, − ember alakjában. 
Első sorban fenyegető taglejtések és hangos ütések közt 
kergeti ez el a kínzókat az áldozatoktól s azután valamely 
edényben vizet nyújt nekik. Ha erre a vad elefánt meg van 
lépetve s időt enged magának, hogy a helyzetet áttekintse, 
akkor be van fejezve a komédia s az állat meg van szelidítve. 
Mert ez esetben némi gondolkodás után elfogadja az italt s 
kis vártatva az élelmet, ezután aztán már veszély nélkül 
lehet etetni és itatni és a szelíd elefántok felügyelete mellett 
további kiképzés végett haza vezethető. De ha az ember 
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megpillantásánál lesz még csak igazán vad, − a mi öt közül 
háromnál megtörtént − addig kell folytatni a verő és éheztető 
gyógymódot, míg az elefánt megérti, hogy csak a borzasztó 
két lábú teremtmény képes őt helyzetéből kimenteni. 

Végre valamenynyi megadta magát sorsának. Ε vadászat 
egyedüli veszélye abban áll, hogy a vadásznak akkor kell a 
megkötözött jelleme feletti ítéletének biztonságában bíznia, 
midőn az állathoz első ízben közeledik. Bár a szelíd elefántok 
segélyre készen és figyelve állanak ott, − minthogy azonban 
a felingerelt állat egy ormányütése is elég, hogy megölje az 
embert, − nagy bátorság és lélekjelenlét szükséges e dologhoz. 
Az indusok különben azt állítják, hogy a ki csak félig-meddig 
is ért az elefántokkal való bánásmódhoz, az egész biztonsággal 
következtethet az állat tekintetéből, szándékára; s így csak 
azon elővigyázati szabályt kell szem előtt tartani, hogy nem 
szabad előbb az állathoz közeledni, míg szemeiből a változ- 
hatlanba való megnyugvás nem látszik s ekkor egyáltalán 
nincs mitől tartani. 

Hat nap múlva már viszszatértek a szelidítők az öt 
fogolylyal, melyek ugyan még idomítva s munkára alkalmasok 
nem voltak, de már anynyira „megszelídültek”, hogy engedték 
magukat becsukni, etetni, itatni és tanítani. További két hét 
múlva lényegileg „készen”, azaz mindenféle munkára alkal- 
masok voltak; különösen ha a régiek közül valamelyik oldaluk 
mellett volt. Miss Ellen kettős diadalt aratott; kedves kis 
kölyök-elefántot kapott, a mely ugyan sokkal otrombább volt, 
sem hogy ölbe való állatkának lehetett volna tekinteni, 
különben azonban a legbohókásabb állat volt, mely csakhamar 
Éden-völgykedvence lett; másrészt azonban megbecsülhetlen 
munkaerő forrását nyitotta meg a társaság előtt, melyre 
nélküle senki sem jutott volna. Mert ha annak idején nem 
vette volna fejébe, hogy részt vesz az expeditióban, úgy 
valószínűleg ily hamar nem jutottak volna indiai elefántok 
és vezetők a Keniához és ezek nélkül Afrika elefántjait, az 
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elefántcsont vadászok előbb kipusztították volna, sem hogy 
szelidítésükre bárki is gondolt volna. 

Ettől kezdve derekasan folytattuk az elefántfogást, úgy 
hogy rövid idő múlva az elefánt volt Kenián a legfontosabb 
igás állat, és alkalmazható volt mindenütt, hol nehéz terhet 
rövid távolságra vagy oly területre kellett szállítani, hová 
kocsival nem lehetett eljutni. 

Az elefántokkal tett kísérlet kitűnő sikere azon gondo- 
latot kelté bennünk, hogy más állatokkal is, s pedig nem 
csak a mulatság, hanem a haszon céljából kísértsük meg a 
szelidítést. Legközelebb jött a zebra sorra, s ezzel is sikerűit. 
Az idősebb állatok használhatlanok voltak; de a csikók - 
különösen ha nagyon fiatalon lettek fogva − meglehetősen 
tanulékonyaknak mutatkoztak s nagyon félénkek sem voltak, 
a második nemzedék már csak a szőr színe által különbözött 
a legjobb öszvértől. A struc madarat és giraífot szintén házi 
állataink közé soroltuk; a legnagyobb diadalt azonban szelidi- 
tőink az afrikai bivaly szelidítésével aratták. Ez valamenynyi 
afrikai állat között a leggonoszabb, legszilajabb és legvesze- 
delmesebb, mégis anynyira meg lett szelidítve, hogy az évek 
folyamán mint igás állat teljesen kiszorította a közönséges 
barmot. A szabadságban felnőtt bivaly-bika igazi ördög volt 
és maradt; de már az elfogott tehenekkel legalább any- 
nyira lehetett jutni, hogy gondozójuk kezéből ettek, s a mi 
a fogságban felnevelt bivalyokat illeti, ezek miben sem mutat- 
tak más jellemet, mint a közönséges bivaly. A bikák, különösen 
ha már megvénültek, némileg mindig megbízhatlanok voltak, 
de a tehenek s az ökrök, oly szelídek és tanulékonyak 
voltak, mint bármely más kérődző. Fejős tehénként nem igen 
részesültek becsben, mert bár tejük kövér, de szűken adták, 
ellenben mint igás állat bivaly-ökreink páratlanok. Ez óriási 
állatok részére − a legnagyobb házi állatnál 1/3 lábbal maga- 
sabbak, nyakuk két láb széles, szarvukat, gyökerénél két 
kézzel nem lehet átfogni − nincs nehéz teher; hol négy 
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közönséges ökör elfárad, két bivaly egyenletes lépéssel halad, 
mintha teher nélkül volna. Ε mellett az éhséget, szomjat, 
hőséget és esőt jobban tűrik, mint rég szelídített rokonaik, - 
szóval megbecsülhetlenek oly országban, hol még nincs min- 
denütt jó út. 

A harmadik esemény, − no de ez csak kizárólag az én 
személyemet illeti s csak anynyiban tartozik ez elbeszélés 
keretébe, a menynyiben az Éden-völgy életszokásaival s tár- 
sadalmi állapotaival öszszefügg. Helyesebb lesz tehát, ha 
előbb elmondom hogy testvéreink főtömegének az új hazába 
való érkezte előtt miként éltünk, miként rendezkedtünk be és 
miként dolgoztunk. 

 



VII. Fejezet. 

Édenvölgy telepesei engem, mint meghatalmazottját 
azon társaságnak, mely a Keniához való vonulásunkat szer- 
vezte, s a hozzá szükséges eszközöket előteremtette, a szó 
közönséges értelmében elöljárójuknak tekintettek: parancsol- 
hattam volna, s engedelmeskedtek volna. Másrészt azonban, 
nem saját hajlamaimat követve, hanem a bizottság nyilván- 
való szándéka szerint jártam el akkor, a midőn önrendel- 
kezési joggal bíró férfiak gyülekezetének elnökeként visel- 
kedtem. A mikor csak lehetséges volt, intézkedéseim előtt 
megkérdeztem társaimat, meghajoltam a többség véleménye 
előtt, s önállóan csak igen sürgős esetekben intézkedtem, vagy 
csak akkor, a midőn távollévőknek kellett utasításokat adni. 
Különben a különböző munkának különböző csoportok között ι 
való felosztása, mindig az érdekelt tagok beleegyezésével 
történt, a munkaágok elöljáróit a tagok választották meg, s ha 
e mellett mégis, minden fontos kérdésnél az én vagy közelebbi 
bizalmasaimnak véleménye vagy ajánlata érvényesült (úgy, 
hogy ha az eddigiekben rövidség okáért azt mondottam „ren- 
deltem” „utasítottam,” ez a valónak megfelelően volt mondva) 
ez azon okból történt, mert ezek a bizalmasaim épen a telep 
szellemi fejei voltak, s a többiek ezeknek önkényt rendelték 
alá magukat. Amellett tudtuk, hogy ez nem hoszszú tartamú 
rendszer. Egyelőre senki sem dolgozott önmagának, a mit 
termeltünk, nem a termelőé, nem is a termelők öszszesége 
volt, hanem a vállalatot illette, melynek eszközeiből mind- 
anynyian éltünk. Szóval a „szabad társaság”, melyet alapítani  
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akartunk, még nem volt megalapítva, még csak az alakulás 
kezdetén volt, s mi vele szemben nem voltunk mások, mint 
régi jog szerinti megbízottai, kik a közönséges bérmunkások- 
tól csak anynyiban különböztünk, a menynyiben reánk volt 
hagyva, menynyit akartunk fenntartásunkra kivenni, s meny- 
nyit megbízónknak „vállalkozói nyereségként” hagyni. Ha 
egyes társak rósz akarata kényszerített volna, úgy nem csak 
jogomban állott, de el is voltam tökélve a „meghatalmazott” 
szerepében fellépni; s hogy erre nem volt szükség, annak nem 
kis része volt azon kellemes érzet emelésében, mely mind- 
anynyionkat eltöltött és nagy jelentőségű volt az okból is, 
mert ez által lényegesen meg lett könynyítve a későbbi, végle- 
ges szervezethez való átmenet. Azonban ez nem változtat azon 
tényen, hogy életünk és tevékenységünk útközben és a Kenián 
még mindig a régi világ társadalmi rendjében mozgott. 

Éden-völgyben a munkaidő egyelőre mindenkire nézve, 
akár előljáró, akár közönséges munkás, fehér vagy szerecsen, 
egyenlő volt; délelőtt 5-től 10-ig és délután 4-6-ig; s csak 
az aratás idejében lett ez idő egy-két órával megtoldva. 
Vasárnap mindenféle munka szünetelt. 

A napirend a következő volt: Négy óra felé felkeltünk 
s az Éden-tavában megfürödtünk, − mely célból több fürdő- 
bódé lett felállítva − ezután öltözködtünk. A ruhák tisztítását 
és esetleg szükséges javítását, ily mesterségben jártas tag 
vezetése alatt, suahelik végezték, kiknek e munka egyedüli 
feladatukat képezte. Minthogy a felváltáshoz szükséges ruha- 
menynyiséggel bírtunk, reggel a tegnapi nap folyamán tisz- 
títottakat hozták s a használtakat elvitték, hogy a nap folyamán 
a holnapi napra jó karba helyezzék. Ezután reggeliztünk; 
a reggelit ép úgy, mint minden étket, másik suaheli csapat 
készített, − kinek a francia konyha művészet titkaiba való 
beavatása körül nővérem nagy érdemeket szerzett. Ez első 
reggeli, bárki ízléséhez képest teából, csokoládéból, fekete- 
vagy tejjel vegyített kávéból, tejből vagy valamely levesből 
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állott; hozzá még, ugyancsak választás szerint, vaj, sajt, méz, 
tojás, hideg sült kenyérrel vagy más sütemény nyel. Az első 
reggeli után 8 óráig dolgoztunk; ez idő körül következett a 
második reggeli, mely valamely tápláló, meleg ételből, - 
omeletteből, hal- vagy sültből kenyérrel, némi sajt- és gyü- 
mölcsből állott; hozzá italként vagy hegyeink pompás forrás- 
vize, vagy a nagyon üdítő és jó ízű bananán-bor, melynek 
készítéséhez a benszülöttek értettek.  A reggeli után, mely 
rendesen 15-20 percig tartott, dolgoztunk 10 óráig, mire a 
nagy déli pihenés következett. Ezt legtöbben, különösen a 
forró hónapokban, ismét a tóban való fürdésre használták, 
melyet aztán valamely házi szórakozás, olvasás, társalgás 
vagy játék követett. Ez időben a hőség rendszerint nagy volt; 
a meleg hónapokban a hőmérő árnyékban gyakran 35 fokra 
emelkedett Celsius szerint. A hűvös szellő folytán, mely szép 
időben rendszerint délelőtt 11 órától, délután 5-ig lengedezett 
a Keniáról s pedig annál erősebben, minél melegebbé lett a 
nap, a szabadban való tartózkodás nem volt tűrhetlen; de 
azért a déli órákban a legkellemesebb és legcélszerűbb fedett 
helyen lenni.  1 órakor ebédeltünk; volt hus- vagy halétel 
főzelékkel, édes sütemény-féle és a legkülönbözőbb gyümölcs, 
hozzá ismét bananán-bor s miután sörfőzdénk elkezdett dol- 
gozni, sör. Étkezés után némelyek fél órát aludtak, azután 
társalgás, olvasás és játék következett s miután a leghevesebb 
hőség elmúlt, következett a 2 órai délutáni munka. Némelyek 
ez után még harmadszor is megfürödtek. 7 órakor, az első 
reggelihez hasonlóan és pedig ha nem  esett,  szabadban, 
nagyobb társaságokba egyesülve, étkeztünk. Megjegyzendő, 
hogy minden étkezésnél ép úgy, mint általában minden élve- 
zetnél, az volt a szabály, hogy mindenki választhat, a mit és 
a menynyit akar. Csak a szeszes italok tekintetében tettünk, 
könynyen felfogható okokból kivételt. Később, majd ha min- 
denki saját lábán áll, e tekintetben is tetszése szerint járhat 
el; addig azonban, míg a társaság részéről nyerjük az élel- 
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mezest, már a szerecsenekre való tekintetből is korlátoznunk 
kellett magunkat. 

Este rendszerint zene volt. Néhány kitűnő zenészünk s 
igen jó, 45 emberből álló, fúvó- és vonó-hangszerekkel felsze- 
relt zenekarunk és kitűnő énekkarunk volt, mely, ha az idő 
megengedte, hallatta magát. Két, három órával napnyugta 
után meghűsült a levegő; ritka éjjel maradt a hőmérő 22 fokon 
felül s néha 4 fokra esett Celsius szerint, úgy, hogy mindig 
üditő volt az éjjeli nyugalom. 

Vasárnaponként számos intézkedés történt szórakoztatás, 
tanulás és mulattatás céljából; a közeli erdőkbe való kirán- 
dulás, vadászat, hangverseny, felolvasás és előadás.· 

Az általunk lakott faházak tulajdonképi rendeltetése az 
volt, hogy mindegyik egy-egy családnak, habár csak ideigle- 
nesen, otthonul szolgáljon. Mindegyik ház ezer négyszögméter 
terjedelmű kertben volt s hat helyiségével, előszobával, kony- 
hával és 4 szobával együtt 150 négyszögméternyi területet 
foglalt el. Mindegyik ilyen kis házban egyelőre négyen lak- 
tunk; a két nő és Sakemba részére − kit időközben szülei 
és testvérei meglátogattak, a kiket reábírt, hogy sátrukat 
szintén Éden-völgyben üssék fel, − természetesen külön kis 
ház lett berendezve. 

Nővéremnek ez utóbbi intézkedés sehogy sem tetszett. 
Az úton szükségből, még csak valahogyan beleegyezett, hogy 
tőlem, boldogult anyánk által lelkére kötött gyámoltjától, 
elválasztva táborozott; azonban megérkezve Éden-völgybe, 
régi gyámi jogait és kötelességeit újra érvényesíteni szándé- 
kozott, de a másik gyámoltjára − Fox Ellenre való tekintettel 
− ki időközben szintén kedvencévé lett, akadályozva látta 
terve megvalósulását. Lehetetlen volt e fiatal leányt anynyi férfi 
között magára hagyni; de ép oly lehetetlen volt mindkettőnket 
− bár szemeiben ártatlan gyermekek voltunk, − ugyan 
azon házban csak ajtó  által elválasztva elhelyezni. Ugyan 
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mit mondtak volna párizsi barátai és barátnői! Bár öszszes 
szabad idomét a nőknél töltöttem, hol a nélkül hogy észre- 
vettem volna, a fiatal amerikai nőnek szellemes elméleti fej- 
tegetéseiből és elfogulatlan csevegéséből, sajátságosan vegyi- 
tett társalgása nem kevésbé hárfajátéka és tisztán csengő 
alt hangja, mind jobban és jobban lebilincselt; de mindez 
Klára nővéremnek nem volt elég, s végűi azon gondolatra 
jött, hogy bennünket öszszeházasít. Már közös „hóbortunk” 
miatt, socialis eszméinket értve − teljesen egymáshoz illünk, 
s habár − véleménye szerint e házasságban nem volna egy 
csép józan ész sem, no de itt van ő, hogy gondoskodjék és 
cselekedjék a két gyermek helyett. 

Miután e terve megfogamzott, mint előre látó és hallgatag 
személy, ki nagyon jól sejti, hogy e tekintetben sem nálam, 
sem Ellen kisaszszonynál feltétlen engedelmességre nem szá- 
míthat, először megfigyelő állást foglalt el, s eközben a szere- 
lem dolgában saját hiányos tapasztalatai dacára, egy nőnél 
sem hiányzó ösztönszerű finom érzésével, azon meglepő 
felfedezésre jutott, hogy mindketten fülig szerelmesek va- 
gyunk egymásba. Kezdetben anynyira meglepte e felfedezés, 
hogy saját szemeinek nem akart hinni. De sokkal világosabb 
volt a dolog, semhogy tévedésről szó lehetne. Mi szerelmesek 
nem is sejtettük, hogy hogyan állunk; de a ki Fox kisasz- 
szonyt oly alaposan ismerte, mint a hogy ez nővéremnél, 
ki a nyíltszívű és őszinte amerikai nővel több hónapon 
át szakadatlanul együtt élt, máskép nem is lehetséges, 
az nem csalódhatott abban, hogy mit jelenthet az, ha egy 
leányka, ki eddig csak eszményének: szabadság- és igazság- 
nak élt, kinek félistene az öszemberiség volt, kit férfi csak 
azon eszme folytán érdekelt, melynek hódolt, − szóval ha 
ugyanez a leányka izgatottságba jön, a midőn egy bizonyos 
férfi léptének neszét hallja, és nővéremmel való bizalmas tár- 
salgás közben, eszméink nagyszerűsége helyett, előszeretettel 
szól annak előnyös tulajdonságairól, ki itt Édenvölgyben ama 
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eszmék első szolgája. A mi az én érzelmeimet illeti, sokkal 
jobban tudta Klára nővérem, hogy engem csak a nőnek tár- 
sadalmi állása érdekelt, sem hogy azonnal le nem hullott volna 
szeméről a hályog, midőn legutóbb, a tőlünk csekély távolban 
valamivel elfoglalt Fox kisasszonyt, hoszszan és áhítattal 
szemlélve, elragadtatással, kiálték fel: „Nem zene-e e leányka 
minden mozdulata?” 

Egyenként vett bennünket elő s tudatta velünk, hogy 
öszsze kellene házasodnunk. De mindkettőnknél roszul járt. 
Ellen kisaszszony bár majd vérvörös, majd holthalvány lett 
ez ajánlatra, azonnal kijelentette, készebb inkább meghalni, 
mint feleségem lenni. „Ezek a fenhéjázó férfiak, kik tőlünk 
nőktől, az eszme iránti értelmet, a valódi törekvés iránti 
képességet elvitatják, s csak önző vágyaik rabszolgáinak 
tekintenek nem hirdetnék-e diadalmasan, hogy socialis válla- 
latunk iránt mutatott lelkesültségem nem volt más, mint 
szenvedély egy férfi iránt, s hogy nem egy eszme miatt, hanem 
e férfi után szaladtam Afrikába az egyenlítőig? Nem, − nem 
szeretem fivéredet, egyáltalán nem fogok szeretni soha, még 
kevésbbé férjhez menni!” Ε hősies nyilatkozatot bár sűrű 
könynyek követték, azonban, − midőn Klára azokat az én 
javamra akarta értelmezni, − a sértő gyanú feletti felhábo- 
rodás jeleiként lettek feltüntetve. Csaknem így bántam én is 
vele; midőn Klára bizonyítgatta, hogy Fox kisasszonyba sze- 
relmes vagyok, − kinevettem, s kijelentettem, hogy a mit 
szenvedélyem jelenségeinek vél, azok psychologiai érdekelt- 
ségemnek jelei, oly női lény iránt, ki elvont eszmékért képes 
lelkesülni. 

Anyai testvért azonban, ki egyszer f e j é b e  v e t t e ,  
fivérét − még pedig barátnéjával, − megházasítani, nem 
oly könynyű tévútra vezetni, legkevésbé, ha oly alapos, 
és különféle okai vannak, akaratát keresztül vinni. Miután 
nem ment egyenes úton, választott görbét, nem ugyan 
olyat,  de  annál  biztosabbat:  féltékenynyé tett  bennünket. 
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Bizalmasan elmondta mindegyikőnknek, hogy „ostoba terve” 
semmit sem ér, mert a másik fél mit nem szabad. Miután 
velem szemben még ravaszul hozzátette, hogy tervét csak 
azért gondolta ki, mert a fiatal aszszonynyal ő is házamba 
akart vonulni, hogy így újólag teljesíthesse irántam jogszerű- 
leg őt illető anyai kötelmeit, a kétségtelen való miatt elhittem 
a valótlant is, hogy t. i. Ellen Amerikában vőlegényt hagyott, 
ki nem sokára megérkezik. „Képzeld csak, Ellen akkor állt 
elő e vallomásával, midőn őt is, mint téged házassági tervem- 
mel megkínoztam. Igazán szerencse, hogy te fiam, nem igen 
törődöl azzal a kis alamuszival; szép kilátás volna, ha reá 
vetetted volna szemedet.” 

A dolgok e változásával teljesen megelégedettnek jelen- 
tettem ki magamat, de úgy éreztem, mintha kést forgattak 
volna szívemben. Tisztán és világosan állott most előttem 
szerelmem, heves, végtelen szenvedély, minőt csak az érezhet, 
kinek szíve 26 éven át szüzén, maradt. Tovább élhettem és 
küzdhettem, de azt kétségtelenül éreztem, hogy az életnek és 
a győzelemnek örvendeni nem tudnék többé soha! De vajjon 
igaz és változtathatatlan volt-e mindez? De hát nincs-e lehe- 
tőség, e vőlegény alól, ki menyaszszonyát egy kalandos utazás 
minden veszélyének, az elhagyottság kísértésének engedé 
át, és most hirtelen feltűnik, hogy édenem minden üdvét el- 
rabolja, nincs-e lehetőség, elvonni alóla a talajt? De egyáltalán 
képzelhető-e, hogy Ellen, az az Ellen, minőnek én hónapok 
óta ismerem, ily szánalomraméltó embert szeretni tudna? El 
hozzá, bizonyosságot minden áron. 

Ezzel a szomszéd házba rohantam. Ott időközben nő- 
vérem hasonló mesét beszélt el Ellennek. Fejébe vette, hogy 
belőlünk egy párt csinál, és ezért azon reményben, ha meg- 
kérem kezét, az ő (Ellen) ellenállása megtörik, beszélt nekem 
is tervéről, s midőn én is ellenkeztem, s mindjobban ostromolt, 
mire végre bevallottam, hogy háta mögött eljegyeztem maga- 
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mat; s jegyesem a legközelebbi bevándorlókkal érkezik . . . 
Itt tartott Klára, midőn elbeszélését megjelenésem félbe 
szakította. 

Holthalványan tántorgott Ellen felém; beszélni akart, 
de hangja elakadt; csak aggodalmas s részben haraggal telt 
tudakozódásomra, az amerikai vőlegény után, nyerte viszsza 
hangját. De ezzel együtt megtalálta a helyzet nyitját is: 
hogy szeretem, hogy nővérem mindkettőnket megtévesztett. 
Könynyű kitalálni mi következett ezután. így történt, hogy 
Ellen menyaszszonyom volt, midőn dr. Strahl Édenvölgybe 
érkezett, és ez ama harmadik esemény, melyről korább szólni 
akartam. 

Vajjon melyik volt nagyobb elragadtatás, az-e melylyel 
az imádott nőt először öleltem szívemre, vagy az, midőn 
lelkem barátját, eszem félistenét először vezettem ama földi 
paradicsomba, melynek útját nekünk ő mutatta meg, − ezt 
eldönteni nem merem. 

Midőn nagyrabecsült barátom szemében, új hazánk nagy- 
szerűségének, és a benne már erősen lüktető, víg életnek 
megpillantásánál az öröm könynyeit és ezekben viszont, a 
közvetlen közelben álló győzelem biztos kezességét vettem 
észre, nem fogott ugyan el ama túlömlengő, az előtte először 
megnyíló kebelre csaknem elviselhetlen gyönyör, mint néhány 
nappal előbb, midőn szerelmesem csókokban gyónta meg 
szíve titkát; de ha egyszer hajam megfehéredik s hátam meg- 
görnyed, bizonynyára nem fogja a menyaszszonyi csók emléke 
véremet, oly hevesen ereimben kergetni, mint ma, azonban 
míg az élők között leszek, soha sem veszti el boldogító csépjét a 
viszszaemlékezés azon órára, melyben kézen fogva barátomat, 
éreztem azt a büszke s mégis tiszta örömet, hogy megtettük 
az első és legnehezebb lépést, szenvedő, s kitagadott test- 
véreinknek, ezredéves rabszolgaság kínjaiból való kiszaba- 
dítására. 



106 

Soká, soká állott Édenvölgy magaslatain a mester, az 
elragadó kép minden vonását áhítattal szíva magába; aztán 
felénk, kik őt körülvettük, fordulva, kérdezé, vajjon adtunk-e 
már nevet a földnek, mely beláthatlanul terjed minden oldalon 
s a mely új hazánk leszen. S midőn tagadólag válaszoltam 
azon hozzáadással, hogy őt, ki megnevezte a gondolatot, mely 
bennünket ide vezetett, őt illeti a tiszt nevet adni ama földnek, 
melyen az a gondolat, először fog megvalósulni, így kiáltott 
fel: „E földön lesz a szabadság szülő helye: Szabadföld 
legyen a neve!” 



MÁSODIK KÖNYV. 

y 



VIII. Fejezet. 

Felveszszük az elbeszélés fonalát ott, hol Ney naplója 
félbeszakadt. 

Az elnökkel együtt a bizottság három tagja érkezett 
Éden-völgybe; másik öt a Mombasból elinduló első kocsi 
karavánnal együtt érkezett, úgy, hogy − Neyjel, Johnstonnal 
és az ezek ajánlatára beválasztott Demestrevel együtt, − 
Szabadföldön tizenkét bizottsági tag volt jelen. Egy-egy 
bizottsági tag maradt Londonban, Triestben és Mombasban, 
a hol további intézkedésig mint a bizottság meghatalmazottjai, 
a társaságnak a nyugati birodalmakban lévő ügyeit vezették. 
Feladatuk volt új tagokat felvenni, a befolyó pénzeket beszedni, 
ideiglenesen kezelni és az Éden-völgybe való kivándorlásra 
felügyelni. 

Kezdetben az volt utasításuk, hogy minden jelentkezőt, 
a menynyiben nem viszszaeső bűnös és írni, olvasni tud, 
vegyenek fel. Az első megszorítás további indokolást nem 
igényel. Feltétlenül íztunk ugyan socialis reformjaink neme- 
sítő s a bűn indító okát megszüntető hatásában; nyugodtak 
voltunk, hogy Szabadföld nem fog bűnösöket teremteni s hogy 
a nyomor és tudatlanság által bűnösökké letteket, ha csak 
általán lehetséges, ki fogja ragadni a bűn karjaiból; de 
kezdetben elejét akartuk venni annak, hogy rósz elemekkel 
legyünk elárasztva; s néhány állam azon megbocsátható 
törekvés elé, hogy viszszaeső bűnöseitől valamely módon 
szabadulni óhajt, kezdettől fogva akadályt kellett felállítanunk. 
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Szigorúbbnak tűnhetik fel, hogy a teljesen tudatlanok 
bevándorlását megakadályoztuk. De ez ép tervünk szükség- 
képi kívánalma volt. A munka terén is az egyén feltétlen, 
szabad önrendelkezési jogát akartuk az évezredeken át 
érvényben lévő szolgaviszony helyébe tenni; a gazda fennha- 
tósága alatt állott munkást, önálló, szabad társakkal, szabadon 
egyesülő, saját kockázatára tevékeny termelővé akartuk vál- 
toztatni; kétségtelen tehát, hogy e célra csak oly munkásokat 
használhattunk, kik legalább a vadság és tudatlanság legalsóbb 
fokán felül emelkedtek. Igaz, hogy ez által a nyomorultak 
legnyomorultabbjait löktük el magunktól; de nem tekintve azt, 
hogy a tudatlannál rendszerint nincs meg szerencsétlenségének 
s megaláztatásának tiszta tudata, minek folytán szenvedései 
inkább testiek, de nem egyúttal lelkiek is, mint az intelligen- 
ciával párosult nyomornál, de még ezt sem véve tekintetbe, 
még a legjogosultabb szánalom által sem engedhettük magunkat 
munkánk kockáztatására csábítani. A tudatlanon uralkodni 
kell s mert tagjainkat nem fokozatosan akartuk szabad 
termelőkké nevelni, hanem közvetlenül akartuk őket a szabad 
termelésbe bevezetni, ép úgy a bűn, mint a tudatlanság ellen 
óvnunk kellett magunkat. 

Ha ez ellen felhozzák, hogy az írás és olvasás magában 
véve még nem elégséges jele a műveltség és intelligencia azon 
mérvének, melyet oly embereknél, kik önmaguk kormányozzák 
munkájukat, feltételezni kell; úgy azt válaszolhatjuk, hogy 
ehhez mindenesetre az intelligencia magas foka szükséges, de 
nem valamenynyinél, hanem az ilykép önmagukat kormányzó 
munkások aránylag csekély számánál, míg a többségnél teljesen 
elégséges a szellemi erők és szellemi képzettség azon közép- 
mértéke, mely saját érdekének helyes felismeréséhez szükséges. 
Ha száz vagy ezer munkás közös haszonra és veszteségre 
irányuló munkára egyesül, nem bírhat és nem is kell vala- 
menynyinek a közös termelés felszereléséhez és vezetéséhez 
szükséges képességgel bírnia; a képzettség e magasabb foka 
 



111 

csak egynéhány, kevésnél lesz mellőzhetlen, a többségre nézve 
azonban elegendő, ha helyesen képes megítélni, hogy mit akar 
és mit lehet elérni a közösen űzendő termeléssel s hogy mily 
tulajdonságokkal kell bírniok azoknak, kiknek kezére e közös 
érdek megóvása bízva van. Épen e tekintetben azonban döntő 
jelentőségű az írás-tudás, mert csak a nyomtatott szó az, mely 
az embert és ítéletét közvetlen környezetének esetleges befo- 
lyásától függetleníti, eszét az oktatás előtt megnyitja. Ki fog 
majd később tűnni, hogy az öszszes termelési tevékenység 
területén felmerülő eseményeknek, a legkiterjedtebb − épen 
irás és nyomtatás által közvetített, − nyilvánossága mily 
nagy jelentőségű szerepet játszott munkánk sikerénél. 

Természetes, hogy e két feltételt felveendő tagoknál 
eddig is megkívántuk, még pedig kezdetben, a másodsorban 
említettet meglehetős szigorúan. Minthogy azonban kitűnt, 
hogy a jelentkezők átlagos műveltségi foka meglepően magas, 
mert a physikailag dolgozó osztálynak, lényegileg csak színe- 
java érdeklődött vállalatunk iránt s minthogy most már a 
tagok száma a 20,000-et meghaladta, az esetleg becsúszó 
tudatlan már veszélyes nem lehet, megelégedett a bizottság 
azzal, hogy a jelentkezés sajátkezűleg legyen írva. 

A jelentkező tagok száma − megjegyzendő, hogy az 
aszszonyokat és gyermekeket mindig beleszámítottuk, - 
állandó növekedésben volt, különösen mióta a Kenián való 
megtelepülésről szóló első tudósítások közhírré lettek. Midőn 
a bizottság, meghatalmazottjai hátrahagyásával Triestben 
hajóra szállt, a tagok szaporodása egy héten 1200-at érte el; 
három hóval később a heti növekedés 1800-ra emelkedett. 
Az európai meghatalmazottak teendője volt, az új tagokat - 
ép úgy, mint a régiekkel az előtt történt − nem, kor és 
foglalkozás szerint gondosan jegyzékbe venni s a megfelelő 
lajstromokat, minden hajóalkalommal Szabadföldre küldeni; 
a Mombasig − úgy, mint eddig, ezután is − ingyen történő 
szállítást szervezniök és arra felügyelniök kellett s meghatal- 
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mazással voltak ellátva az erre szükséges költségeket, szükség 
esetén új hajók árát, utólagos elszámolás jóváhagyása 
reményében utalványozni. A meghatalmazottak feladata volt 
továbbá, az útra készülő tagokat tettel és tanácscsal támogatni; 
sőt fel voltak jogosítva szükséget szenvedő tagokat anyagilag 
segélyezni. A tagok befizetései ugyanoly emelkedést mutatott, 
mint a tagok száma; nyilvánvaló, hogy a vállalatunk iránti 
érdekeltség és annak megértése, nem csak a munkás-, hanem 
a birtokos-osztálynál is növekedett. A heti befizetés szeptember 
végétől december végéig kerek 20,000 £-ról 30,000 £-ra 
emelkedett. Ε pénz felett, a megbízottak részére nyújtott 
hitelen felül a bizottság rendelkezett, melynek végrehajtó 
közege különben, az ó-világban eszközlendő kiadásokra nézve, 
szintén a viszszamaradt megbízottak voltak. 

Október 23-án tartotta a bizottság első ülését Éden- 
völgyben, hogy megállapodjék a legalkalmasabb intézkedé- 
sekben, melyekkel azon szabad egyesülések létesíthetők, 
melyeknek mostantól fogva Szabadföldön a termelés képezné 
feladatát. A bizottság ülései kezdettől fogva nyilvánosak 
voltak, azaz minden tagnak jogában állott azokon megjelenni 
s így kellett ennek továbbra is maradnia; átmeneti újítás 
volt azonban az, hogy a hallgatóság − habár csak tanács- 
kozólag, − részt vehetett a tárgyalásokon. Ez intézkedés 
célja, hogy az ideig, míg a sajtó oktató és ellenőrző tevékeny- 
ségét megkezdheti, ennek helyét pótolja. 

A létesítendő rendszer tervének alapja, a korlátlan nyil- 
vánosság, kapcsolatban a mozgás ép ily korlátlan szabad- 
ságával. Szabadföldön mindenkinek mindenkor tudnia kell, 
melyik munkaágban lehet mindenkor a nagyobb vagy kisebb 
jövedelmet elérni. De ép úgy jogában és hatalmában kellett 
Szabadföldön mindenkinek állnia, hogy a menynyire képessége 
és ügyessége engedte, bármikor az épen legjövedelmezőbb 
munkaághoz csatlakozhassák. 

Gondoskodni kellett tehát, hogy mindenki, minden időben 
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a szükséges munkaeszközök birtokába juthasson. Ily munka- 
eszköz kettő van: a természeti erők és a toké. Ε kettő nélkül 
ép oly keveset használ a legalaposabb ismerete is ama mun- 
kaágaknak, melyeknek termelvényei a legkeresettebbek, s 
melyek ép ezért a legnagyobb jövedelmet nyújtják, mint a 
legtökéletesebb ügyesség e munkák végzése körűi. Az ember 
munkaerejét csak akkor képes értékesíteni, ha a természet 
által nyújtott anyagok és erők, nemkülönben megfelelő munka- 
eszközök és gépek felett rendelkezik; és pedig, hogy verseny- 
társaival versenyezni képes legyen, mindkettőt oly jó és cél- 
irányos minőségben kell bírnia, mint amazoknak. A búza- 
termeléshez nemcsak föld szükséges, hanem époly jó minőségű 
föld, mint a többi búzatermelőé, mert különben nemcsak keve- 
sebb hasznot, hanem esetleg veszteséget fog a termelés ered- 
ményezni; s a legjövedelmezőbb föld birtoka sem fogja a mun- 
kát lehetővé, vagy legalább nem fogja oly jövedelmezővé 
tenni, ha nem bírjuk a szükséges gazdasági eszközöket, vagy 
pedig nem bírjuk oly jó minőségben, mint versenytársaink. 

A mi a tőkéket illeti, a társaság kötelezte magát, azokat 
mindenkinek kívánsága szerint rendelkezésére bocsátani, még 
pedig kamat nélkül s meghatározott időközben teljesítendő 
részletekben való viszszafizetésre, mely részletek nagysága a 
szándékolt befektetések természete szerint, olykép lett meg- 
állapítva, hogy a törlesztés a termelés eredményéből történjék. 
Minthogy a munka-eszközök és egyéb tőkebeli munka-segélyek 
tetszés szerinti terjedelemben és tetszés szerinti minőségben 
állíthatók elő, ezzel a kérdés egyik része meg volna fejtve. 

Egészen máskép áll a dolog a természeti erőkkel, melyek 
megtestesüléseként a földet tekintjük, minthogy ezzel öszsze- 
kotve jelentkeznek. A földet senki sem állította elő, nem is 
bírhat arra vonatkozólag senki tulajdonjoggal s mindenki 
Jogosult azt használni; de a földet nem csak, hogy nem 
állította elő senki, nem képes ezt jövőben sem valaki tenni; 
ezért a föld korlátolt menynyiségben fordul elő s a létező föld 
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sem egyforma jóságú.- Hogy legyen dacára ennek lehetséges, 
nem csak mindenkinek a földre, hanem még egyenlő jövedel- 
mező földre vonatkozó igényét érvényesíteni? 

Hogy ez megfejthető legyen, a gazdasági igazság har- 
madik és valójában a legfontosabb előfeltételét kell megismer- 
tetni. Ha a gazdasági igazság értelmében minden munkásnak 
saját munkája csorbítatlan jövedelmét odaítéljük, úgy ez csak 
anynyiban és csak azon feltétel mellett igazán igazságos, 
amenynyiben felteszszük, hogy a munkás kizárólag Önmaga 
állította elő az öszszjövedelmet. A régi gazdasági rendszer 
szerint azonban nem így volt. À munkás a termelvény egy 
részét termelte csak, másik részét a munkaadó állította elő. 
Az utóbbi szervező és fegyelmező befolyása nélkül a munkás 
vesződsége meddő lett volna, vagy legalább nem oly gyü- 
mölcsöző; a munkás eddig csak az öszszefüggés nélküli erőt 
szolgáltatta, míg a szervező szellem a munkaadó dolga volt. 

Nem akarjuk ezzel azt mondani, hogy a nagyobb szellemi 
erő eddig kivétel nélkül és szükségképen a munkaadó részén 
volt; a nagyobb vállalatok művezetői és igazgatói, lényegileg 
a bérmunkások közé tartoznak, és egész általánosan minden 
fenntartás nélkül be kell ismernünk, hogy a magasabb intelli- 
gencia nem a munkaadóknál, hanem a munkásoknál volt 
található. Dacára ennek mindenütt, a hol arról volt szó, hogy 
több munkást közös munkára egyesítenek és fegyelmeznek, 
ez egyesítés és fegyelem a „munkaadó” érdeméül lett betudva. 
Addig önmaguknak termelni, csak elvétve tudtak a munkások; 
a mint többet egy kalap alá kellett volna hozni, „gazdára* 
volt szükség, gazdára, ki korbácscsal − akár volt az szíjból, 
akár a gyári rend paragraphusaiból fonva − tartotta öszsze 
a vonakodókat és e z é r t ,  nem pedig magasabb intelligenciáért 
seperte be a munka jövedelmét, a munkásnak, akár volt az 
proletár, akár az úgynevezett intelligenciához tartozott, csak 
anynyit hagyva, menynyi fentartásához szükséges. Még soha 
sem kisértették meg a munkások gazda nélkül, mint szabad 
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önjogosúlt férfiak s nem mint szolgák − e mellett azonban 
egyesülve − termelni. Ama hatalmas, az emberi tevékenység 
jövedelmét oly végtelenül sokszorosító eszközök és intézmények, 
melyeket a tudomány és feltalálás nyújtott az emberiségnek, 
felhasználása csak többeknek együttes tevékenysége mellett 
lehetséges, és ez  eddig csak a szolgasággal karöltve volt 
kivihető. Ne említsék Schulze-Delitzsch s mások termelési 
szövetkezeteit, nem változtattak azok a szolgaságon mit sem, 
csak a gazdák elnevezése változott. Ε szövetkezeteknél is 
vannak a mint voltak gazdák és munkások; elsőké a jövedelem, 
az utóbbiak istállót és tele jászolt kapnak, épúgy mint az 
egyes vállalkozók, vagy a közönséges részvénytársaságok, - 
melyeknek részvényesei véletlenül nem munkások − kétlábú 
munkás állatai. Hogy a munka szabad és önjogosult legyen, 
a munkásoknak mint ilyeneknek, nem pedig mint kis tőke- 
pénzeseknek kell egyesülniük; nem szabad semmiféle néven 
nevezhető gazdát maguk fölé helyezni, tehát még olyat sem, 
ki az egyesületből való, hozzájuk hasonló; mint munkásoknak, 
s csak mint ilyeneknek kell szervezkedniük, ekkor lesz csak 
igényük a munka öszszjövedelmére. A munkának ilyképeni 
szervezése, valamely munkaadó átöröklött gazdái viszonyának 
bármily alakban való viszszamaradása nélkül,  alaptétele a 
társadalmi felszabadulásnak; ha ez szerencsésen van meg- 
fejtve, önmagától következik minden más. 

Nem volt oly nehéz ez a szervezés, mint a hogy első 
pillanatra látszanék. A bizottság azon alapelvből indult ki, 
hogy a szabad munka szervezési módja legjobban, valamenynyi 
e szervezésnél érdekeltek szabad öszműködésével található fel. 
Különös nehézségeket nem tudott felfedezni. Hisz lényegében 
igen egyszerű dolgokról volt szó. Például valamely vasgyár 
felállításánál, távolról sem szükséges, hogy valamenynyi 
munkás értse a vasgyártás művezetét; kétféle az a mi szük- 
séges: először tudniok kell, mily embereket állítanak gyáruk 
élére és másodszor, hogy ez embereket egyrészről a munka 
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rendben tarthatására elégséges hatalommal ruházzák fel 
másrészről kellően gyakorolják a felügyeletet, nehogy kisza- 
laszszák kezükből vállalatuk fonalát. Kétségtelen, hogy kez- 
detben igen komoly hibák merülhettek fel; tévedni lehetett a 
szervező- és felügyelő-hatalom szervezetében, úgy szintén az 
adott felhatalmazás terjedelmében; de épen minden munka- 
mozgalom már említett korlátlan nyilvánossága, mely a 
közérdek szempontjából más indokból is kívánatos volt, a 
munkás-egyesületek feladatát lényegesen megkönynyítette s 
mert minden termelési szövetkezet öszszes tagjainak a mérvadó 
pontban azonos érdekük volt és ép ez érdekre irányította 
mindenkor, mindenki öszfigyelmét, csodálatos gyorsan meg- 
tanulták a tett hibákat kijavítani, úgy, hogy már néhány 
hóval később meglehetősen működött az új szervezet s bámu- 
latos rövid idő alatt elérte a tökéletesség magas fokát. 
Valamenynyi társ szorgalma és serénysége mi kívánni valót 
sem hagyott hátra, a mi tulajonképen, a teljesen felszabadult 
önérdek, s az egyenjogosultak és azonos önérdekűek szaka- 
datlan, kölcsönös buzdítása, ellenőrzése mellett természetes is. 

A bizottság a szövetkezetek használatára úgynevezett 
„minta szabályzatot” dolgozott ki, de távolról sem azon 
hiszemben, hogy az csakugyan mintaszerűnek fog bizonyulni, 
vagy hogy annak bizonyulhatna, hanem egyedül csak azért, 
hogy kezdetet csináljon, inkább hogy a szövetkezeteknek 
mutatványt adjon, melyet aztán a saját tapasztalataik által 
lassanként készített szervezeti tervezetükhöz keretként hasz- 
nálhatnak. Ε „minta szabályzat”-ot kezdetben valamenynyi 
szövetkezet csaknem változatlanul átvette; alig egy év után 
azonban mindenütt oly alaposan megváltozott és kiegészíttetett, 
hogy az eredeti intézkedésekből csak az irányadó elvek ma- 
radtak fenn. Ezek a következők: 

1. Szabadságában áll mindenkinek bármelyik szövet- 
kezetbe belépni, vajjon már más szövetkezet tagja-e vagy sem, 
közömbös; viszont jogában áll mindenkinek a szövetkezetből 
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bármikor kilépni.   A  szövetkezeti  tag  alkalmazása tekin- 
tetében az igazgatóság határoz. 

2. Mindegyik tag a szövetkezet tiszta jövedelmének szol- 
gáltatásának megfelelő aránylagos részét követelheti. 

3. Minden tag szolgáltatása a teljesített munkaóra sze- 
rint lesz számítva, azon módosítással mégis, hogy régibb 
tagoknak minden évre menynyivel a társaságnak régebben 
tagjai, mint a később belépők, előny nyújtandó. Ép így 
minősített munkáért, szabad egyezkedés útján előny álla- 
pítható meg. 

4. Az elöljárók vagy igazgatók működése, mindegyikkel 
külön létrejött megállapodás útján, naponként teljesített, bizo- 
nyos számú munkaórával egyenlőnek lesz számítva.· 

5. A társulati jövedelem minden forgalmi év végén lesz 
csak kiszámítva, és a tőkeviszszafizetések s a szabadföldi 
államnak fizetendő adó levonása után fennmaradó rész fel- 
osztás alá kerül. Eközben a tagok minden teljesített vagy 
felszámított munkaóráért a tavalyi tiszta jövedelem ... % 
erejéig előleget kapnak. 

6. A tagok a szövetkezet felosztása vagy felszámolása 
esetén nyereség-jutalékuk arányában felelősek a társulati 
tartozásokért, mely felelősség újonnan belépő tagokra is ki- 
terjed. Valamelyik tag kilépése esetén, annak a kilépéséig 
már megkötött kölcsön iránti felelőssége meg nem szűnik. 
A szövetkezet tartozásai tekintetében fennálló e felelősségnek, 
a felelős tagoknak feloszlás vagy felszámolás esetén a fenn- 
maradó vagyonra való igényük felel meg. 

7. A szövetkezet legfőbb hatósága a közgyűlés, melyen 
mindegyik tagot egyenlő cselekvő és szenvedő választási jog 
illeti meg. A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel 
hozza; alapszabályok megváltoztatásához, a szövetkezet fel- 
oszlásának és felszámolásának elhatározásához a tagok ¾ 
szótöbbsége szükséges. 
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8. A közgyűlés jogait vagy közvetlenül mint ilyen gya- 
korolja vagy választott hivatalnokok által, kik azonban neki 
felelősek. 

9. A társulati ügyeket igazgatóság vezeti, melynek tag- 
jait a közgyűlés választja, s kiknek megbízatása bármikor 
viszszavonható. Az üzletvezetés alsóbb hivatalnokait az igaz- 
gatóság nevezi ki; de e hivatalnokok fizetésének megállapítása 
− munkaórák szerint mérve − az igazgatóság ajánlatára, a 
közgyűlés által történik. 

10. A közgyűlés évenként felügyelő bizottságot választ, 
mely a könyvekre és az üzletvezetésre felügyelni, és erről 
időszakonként jelentést tenni tartozik. 

A mi e szabályzatban mindenekelőtt magyarázatot igé- 
nyel, az az első szakaszban lévő azon látszólagos ellen- 
mondás, melynek értelmében akármelyik szövetkezetbe való 
belépés bárkinek tetszésétől, a szövetkezetben való alkal- 
mazás azonban az igazgatóság belátásától függ. Hogy jól 
szervezett termelés csak akkor lehetséges, ha gondoskodva 
van arról, hogy az avatatlan és képtelen mások munkáját 
ne zavarhassa, ez nem szorul magyarázatra, s hogy feltétlenül 
szükséges a szövetkezetek vezetőit meszszemenő fegyelmi 
hatalommal felruházni, legkevésbé sem képezheti kérdés tár- 
gyát; de épen mert így van, a munkaerő szabad költözködési 
elve első pillanatra keresztül vihetetlennek, − és a kísérlet, 
ez elvet az igazán termékeny munka kívánalmaival öszsze- 
egyeztetni utópikusnak látszik. Mit használj-kérdezheti 
valaki, − a szabadföldi munkások ama joga, hogy tetszésük 
szerint akármelyik szövetkezethez csatlakozhatnak, ha nem 
ők, hanem az igazgatók határoznak a felett, mily alakban, s 
vajjon tényleg alkalmazást nyer-e az így felajánlott munka- 
erő? A szövetkezet nyereségében a tényleg teljesített munka 
arányában vesznek részt, s már a szabályzat első bekezdése 
azt mondja, hogy bár mindenki tetszés szerint beléphet akár- 
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melyik szövetkezetbe, de annak nyereségében csak a szövet- 
kezet vezetőinek hozzájárulásával vehet részt, − ez oly neme 
a „munka-szabadságnak,” mely a Szabadföldön kívül létező 
állapotoktól lényegesen nem különbözik, s anynyira hasonlít 
valami kegyetlen tréfához, mint egyik tojás a másikhoz. 

De ez látszólag van csak így, közelebbről tekintve, egé- 
szen más színben tűnik fel a dolog. Az egyes munkásnak 
biztosított feltétlen beléphetési jog anynyit jelent, hogy semmi 
esetre sem az igazgatók önkényétől, hanem  a jelentkező 
képessége feletti ítéletüktől függ, vajjon és hogy mily nemű 
munkát rónak rá. Sőt még annak mérlegelése által sem vezé- 
reltethetik magukat, vajjon szüksége van-e a szövetkezetnek 
az új jelentkező erejére, hanem k ö t e l e s e k ,  minden alkal- 
masat képességeinek megfelelő módon alkalmazni, vajjon az 
eddigi résztvevőknek ez kívánatos vagy sem, közömbös. S 
minden szabadföldinek az igazgatóság  ítéletétől független, 
bármely szövetkezetbe való, puszta belépési joga biztosíték 
arra nézve, hogy az üzletvezetőségre ruházott hatalmat csak 
ily értelemben fogják felhasználni. Mert valamenynyi szövet- 
kezetnek, az összes teljeskorú szabadföldi lakósok előtti kor- 
látlan  hozzáférhetősége, az öszvezetőséget,  kivétel  nélkül, 
Szabadföld   egész   közvéleményének,   szakadatlan,   folyton 
tevékeny ellenőrzése alá helyezi. Egy szövetkezetben sem 
dolgozhatik  valaki, az  illető  üzletvezetőség  hozzájárulása 
nélkül;  de  bármelyik  szövetkezet   közgyűlésén   szavazhat 
mindenki, kinek kedve van a szövetkezeti tagságra való 
jelentkezésre; s minthogy az üzletvezetők választása − mint 
az a többi bekezdésekből látható − a közgyűlésen történik s 
bármikor viszszavonható, elégséges biztosíték van nyújtva, 
hogy nem lesz megsértve senkinek sem ama joga, hogy képes- 
ségeinek megfelelő alkalmazást találjon.  Fenn van ugyan 
a lehetőség, hogy az üzletvezetőség az újonnan jelentkező 
képességében csalódhatik, − s z á n d é k o s a n  azonban nem 
fog jogtalanságot elkövetni,  amenynyiben állása kedves s 
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bizonynyára nem lehet többet kívánni, míg nem csalhatlan 
istenekkel, hanem gyarló emberekkel van dolgunk. 

S ha talán ép ellenkező aggodalomnak adnának kifejezést, 
hogy e mindenkit megillető belépési joggal viszszaélhetnek a 
célból, hogy mesterséges többség által az üzletvezetőséget 
megfélemlítsék, vagy alkalmatlan tolakodók alkalmazására 
kényszerítsék, úgy ez aggodalom is tarthatlannak bizonyul, 
ha meggondoljuk, hogy mi szabadföldiek együttesen élénk 
érdeklődést táplálunk az iránt, hogy zavartól óva legyen 
minden szövetkezet lehető tökéletes üzemében, a mint hogy 
legfőbb gondunk is az, hogy mindenkinek, a neki legjobban 
tetsző s képességeinek legjobban megfelelő munkaalkalomra 
való jogát, esetleges egyedárúsági vágyak ellen  megóvjuk. 

Minderről később lesz még szó; itt csak anynyit jegyzünk 
meg, hogy e szabályzat értelmében az egyes munkás-egyesü- 
letek igazgatóságai nagymérvű fegyelmi hatalmat kaptak, 
melynek gyakorlása azonban a munkás-társak folyton éber 
ellenőrzésének van alávetve, kik viszont maguk részéről 
Szabadföld egész  közvéleményének bírálata alatt állanak. 

A munkafolyamat kizsákmányoló szervezetétől a mienk abban 
különbözik, hogy az öszszeség a munkások legfőbb ura, a 
communistikustól pedig abban, hogy a fennhatóság mindenütt 
és mindig azon tagjaira bízza a határozatot, kiknek érdeke 
minden egyes esetben érintve látszik. A communismus kény- 
szerít, mi pedig csak feljogosítunk, hogy bárki, bármikor, 
bármibe beleszólhat. Ennek következménye, hogy míg com- 
munistikus államban minden munka tudatlanoktól, avatat- 
lanoktól függne, − mert a legbölcsebb, legokosabb és legmű- 
veltebb is csak bizonyos dologban az s lehetetlen, hogy 
mindenhez értsen, nálunk pedig a határozat olyanok kezében 
van, kik szakértők vagy legalább magukat azoknak vélik. 
Ha communisták volnánk, úgy gazdáinknak, szabóinknak, 
cipészeink- és kovácsainknak, ép mint orvosaink-, tanítóink- 
és bankárainknak bele kellene szólni, ha például molnáraink 
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igazgatót választanak, a miért aztán molnáraink is kötelezve 
volnának bölcsességükkel, orvosaink, tanítóink és bankáraink 
segélyére lenni, ha ezek dolgairól van szó; minthogy szabad- 
földiek vagyunk, általában gazdáink csak a mezőgazdasággal, 
szabóink csak a ruhakészitéssel s pedig minden gazda és 
minden szabó kizárólag csak saját foglalkozásának ügyeivel 
törődik. Nem avatkozunk mások ügyeibe, nem kényelem- 
szeretetből, vagy embertársaink önállósága iránti tiszteletből, 
hanem egész természetes önzésből, mert nagyon jól tudjuk, 
hogy avatatlan beleszólásunk csak kárt okozna, mely alatt 
mindanynyiónknak szenvedni kellene. Mások dolgaiba való 
avatkozást, melyhez mi közünk sincs, nem csak jogtalannak, 
hanem esztelennek is, nem csak mások, hanem saját érdekünk 
megsértésének is tartjuk. Egészen más, ha mások ügyeiben 
oly dolgok fordulnak elő, melyek saját érdekünket, jogunkat, 
vagy legalább jogérzetünket érintik. Ily körülmények iránt, 
természetes, hogy nálunk mindenki érdeklődik s pedig azért 
is élénkebben, mert senkinek figyelme sincs reá nézve 
közömbös dolgokkal való kényszerített foglalkozása miatt 
szétforgácsolva, kifárasztva és eltompítva, − mint a hogy ez 
a communismus uralma alatt szükségkép bekövetkezik. S 
ennek ismét az a következménye, hogy minden intézkedé- 
sünknél a legfőbb bíró, a közvélemény, ha egyszer felkél, 
nagyon nehezen, vagy legalább sokkal nehezebben vezethető 
félre, mint más rendszer uralma alatt. 

Feltűnhetik továbbá az is, hogy a szabályzatban (6-ik 
bekezdés) csak a szövetkezetek feloszlásánál van arról szó, a 
mi látszólag fődolognak volna tekintendő, t. i. a szövetkezetek 
vagyonáról s a tagoknak e vagyonra való igényükről. Ennek 
oka az, mert a szövetkezeteknek, a közönséges értelemben 
vett vagyona nincs is. A tagokat minden esetre megilleti a 
létező termelési tőke haszonélvezeti .joga; mint hogy azonban 
e jogukat bármikor újonnan belépő taggal meg kell osztaniok 
és maguk részéről a társasághoz csak saját munkájuk jöve- 
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delme iránti érdekük által vannak kapcsolva, vagyonérdekről 
a szövetkezetnél mindaddig míg fennállanak, nem is lehet szó. 
S tényleg valamely, még oly hasznos dolog, melyet mindenki 
használhat, nem része a vagyonnak. A szövetkezetek tökéinek 
nincsenek tulajdonosaik, csak haszonélvezőik. S ha ebben 
ellenmondás látszanék azon intézkedéssel szemben, mely 
szerint kötelesek a szövetkezetek a kölcsön vett termelési 
tökét viszszafizetni, úgy nem szabad figyelmen kívül hagyni, 
hogy ez a tőkeviszszafizetés is − a felszámolásnak már 
említett esetét kivéve − a tagokat, a termelési eszközök 
haszonélvezői minőségükben terheli. Minthogy a tőkeviszsza- 
fizetések a jövedelemből levonásba jönnek, a jövedelem pedig 
a tagok között munkájuk arányában oszlik meg, mindegyik 
tagot munkája arányában terheli a részletfizetés is. S ha még 
jobban szemügyre veszszük a dolgot, úgy azt találjuk, hogy 
utolsó sorban a viszszafizetést, a szövetkezetek által előállított 
javak fogyasztói teljesítik; mert, természetesen e tőkebefi- 
zetések a termelési költségek egy részét képezte s így a 
termeivény árában szükségkép fedezetet kell találniok. Hogy 
ez tökéletesen így történjék, arról csalhatlan biztonsággal 
a munkaerők szabad mozoghatása gondoskodik. Termelés, 
melynek termelvénye árában a tőkeviszszafizetés fedezetet 
nem találna, nagy részben mindaddig elhagyatva volna a 
termelési erők által, míg a csökkenő ajánlat megfelelően az 
árakat fel nem szöktetné. Viszont, a mint a viszszafizetés 
megtörtént, elesik a forgalmi költségek e része; az illető tár- 
sulati tőkék törlesztetteknek tekinthetők, minek folytán - 
ismét a munkaerők szabad költözködhetésének lefolyása alatt 
− a termelvények árai sülyednek, úgy, hogy a szövetkezet 
tagjai, ép oly kevéssé húznak tehertelen tőkék használatából 
különös előnyt, mint a hogy nem éri őket különös hátrány a 
terhek fizetése által. Előny és hátrány − hála a munkaerők 
szabad mozoghatásának − mindig egyenlően oszlik meg 
Szabadföld munkásainak öszszesége között. 
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Látható ebből, hogy ez egyszerű, de csalhatlanul működő 
intézmény folytán, szigorúan véve, a termelési tőke ép úgy 
uratlan, mint a föld; mindenkinek, s ép ezért senkinek sem 
képezi tulajdonát. A termelők öszszesége adja és használja, 
− és pedig mindenki munkaszolgáltatásának arányában; a 
tett kiadások viszszafizetését a fogyasztók öszszesége eszközli, 
mindenki ismét szigorúan fogyasztásának mérve szerint. 

Hogy a munka szabad költözködhetési jogával, a jövö- 
delemnek mindenütt feltétlen egyenlő magassága sem szán- 
dékolva, sem elérhető nem volt, természetes. Eltekintve attól, 
hogy a jövedelmek közötti különféleség csak utólagosan, a 
mérleg lezárása alkalmával tűnik fel, tehát csak később 
egyenlíthető ki a munkaerők utólagos ajánlkozása és távozása 
által, létezik még a nyereségek között nem jelentéktelen, 
tartós, az egyenletesítési irány elől elvont különbség, mely a 
különböző munkaágakkal járó vesződségben és kellemetlen- 
ségben leli természetes indokát Az igaz, hogy Szabadföldön 
nem úgy folynak a dolgok, mint az ó-világban, hol akárhány- 
szor fordított viszonyban áll a munka terhe, annak jövedel- 
mével; nálunk a nehezebb, terhesebb, kellemetlenebb munkának 
kivétel nélkül nagyobb jövedelmet kell hajtania, mint a 
könynyebbnek, kellemesebbnek, − feltéve, hogy az utóbbiak 
különös képességet nem igényelnek − mert különben amazokat 
mindenki elhagyná és emezekre adná magát. Azonkívül a 3. 
bekezdésben régibb tagok részére biztosított előny − mely 
különböző társaságoknál minden évre a nyereség 1-3%-a 
közt változik, hoszszabb időnél tehát elég tekintélyes öszszegre 
emelkedik s az a rendeltetése, hogy a kipróbált munkaerőt 
a vállalathoz kösse − szintén akadálya, még ugyanazon 
szövetkezetnél is a nyereség feltétlenül egyenlően való meg- 
oszlásának. 

Rövid értelmezésre szorul a szabályzat 5-ik pontja is. 
az első forgalmi évben a szövetkezet tagjai részére termé- 
szetesen nem lehetett a nekik nyújtandó nyereségelőleget a 
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múlt évi tisztajövedelem után százalékokban kiszámítani, a 
bizottság tehát ez első évre meghatározott öszszeget, óránként 
egy sillinget (1 mark) hozott javaslatba. Talán csodálkozva 
kérdezik, különösen a Kenián uralkodó árviszonylatok figye- 
lembe vétele mellett, e tétel magasságán és méltán kérdhetik, 
ugyan honnan vette a bizottság bátorságát, hogy ily nagy 
jövedelemre számított, melyből ilyen jutalékok, még pedig 
„előlegként” lennének kifizethetők. Pedig nem kellett hozzá 
oly nagy vakmerőség, sőt valójában e tétel a legnagyobb 
elővigyázattal lett megállapítva. Az eddig folyamatba helyezett 
termelés eredménye ugyanis sokkal előnyösebb volt. A gabona- 
termelés például 44,500 munka-órán át 42,000 mázsa külön- 
böző magból álló nyersjövedelmet hajtott. Ennek ára Éden- 
völgyben, igaz, hogy átlag nem tett ki többet, mint nem egész 
3 sillinget mázsánként, mert többet tudtunk termelni, mint a 
menynyire szükségünk volt, Mombason át a kivitel pedig, az 
egyelőre igen hiányos forgalmi eszközök miatt, nem hajtott 
több jövedelmet, mint épen ezt a 3 sillinget. Kerek 6000 £ 
sterling mezőgazdasági nyersjövedelmünk volt tehát. Termelési 
költségekként számításba veendő: anyagért 400 £ sterling, 
felhasznált tőke (eszközök és állatok) törlesztésére 300 £ 
sterling, úgy 5300 £ sterling maradt, mint tiszta jövedelem. 
Minthogy a közérdekű kiadások fedezésére, mely tervünk 
szerint az öszszeség feladata volt s melyről még később leszen 
szó, nem kevesebb mint 35% lett előirányozva, mint rendel- 
kezésre álló nyereség kerek 3400 £ sterling maradt. Ha 
már most ezt a 44,500 munka-óra között felosztjuk, úgy 
mindegyik munka-órára 1½ silling esik. Enynyi volt azonban 
az eddig forgalomban lévő többi termeléseknél is az átlagos 
jövedelem, a menynyiben ez a múltra nézve, midőn még a 
Kenián minden árúnak rendes piaca nem volt, egyáltalán 
megállapítható; arra azonban megnyugvással számíthattunk, 
hogy az esetre, ha minden termelvénynek árát kínálat és 
kereslet által szabályozhattuk volna, átlag annak mindegyiké- 
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ért legalább is azt az árt értük volna el, mely megfelel a 
mezőgazdasági jövedelemnek. Mert gabonát, Éden-völgyben 
3 sillinggel számítva, bizonynyára termelhettünk és elhelyez- 
hettünk volna, a menynyire munkaerőnk terjedett; s így az 
elmúlt forgalmi időben mindenki minden munka-órával legalább 
1£ sillinget megkereshetett volna. A jövő forgalmi időszak 
elé − a mint ki fog tűnni, − lényegesen javított segédesz- 
közökkel mentünk s előre nem látott szerencsétlenségtől 
eltekintve, tehát munkánk jövedelmezőségének is tetemesen 
emelkednie kell, úgy, hogy midőn egy munka-órára 1½ sillinget 
hoztunk javaslatba, véleményünk azt volt, hogy a valódi 
keresetnek alig felét fizetjük előre, − oly feltevés, melynek 
a tapasztalat teljesen megfelelt. Később a legtöbb társaságnál 
szokássá lett, a múlt évi tisztajövedelem 90%-át előlegként 
megállapítani. 

Az igazgatók fizetéséhez jutva, megjegyzendő, hogy az 
kezdettől fogva a társaságoknál nagyon eltérő volt. A hol a 
vezetés nem igényelt különös ismeretet és éleseszűséget, 
megelégedtek az elöljárók, ha fáradságuk naponkénti 8-10 
órai munkával lett egyenlőnek véve; de voltak olyan igazgatók 
is, kiknek fáradsága naponkénti 24 órával lett számításba 
véve, a mi már az első évben 850 £ évi fizetésnek felelt meg. 
A kisebb hivatalnokok fizetése 8-10 munka-órába lett 
számításba véve; a felügyelő-bizottság tagjai eljárásukért 
rendszerint semmiféle javadalmazásban sem részesültek. 

A társaságoknak nyújtott hitel az első forgalmi évben 
oly mérvet ért el, hogy a munkás-egyesületek minden egyes 
tagjára átlag 145 £. lett számítva, s ha felmerül a kérdés, 
honnan teremtettük elő ez öszszeget valamenynyi tagjaink 
számára, úgy a válasz: épen a tagok által. Ez alatt azonban 
nem gondoljuk azon önkénytes hozzájárulást, melyet tagjaink 
a nemzetközi szabad társaságba való belépésnél fizettek, mert 
ez első sorban is a Triest és Szabadföld közötti fuvarozási 
kiadásra volt szánva, s ha ez egész öszszeget szövetkezeteink 
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tőkével való felszerelésére fordítottuk volna is, nem lett volna 
e célra elégséges; az első évben igénybe vett hitel öszszesen 
közel 2 millió £-ot tett ki, míg az ugyanezen időben befolyt 
önkénytes adományok, nagyon csekélylyel haladták meg az 
1 és  millió £-ot. Tagjaink által igénybe vett hitel fedezé- 
sére szükséges eszközöket, egyrészről a rendelkezésre álló 
készletekből keletkezett társadalmi vagyon, másrészről pedig 
a tagok által fizetett adó nyújtotta. 

Nem maradhat itt említés nélkül, hogy az első évben a 
nyújtandó hitel, mérve és sorrendje feletti határozatot a bizott- 
ság  önmagának  tartotta  fenn.  A  szövetkezetek  termelési 
viszonyaiba − habár csak nemlegesen − történő eme be- 
avatkozás, bár ellenkezett a termelők feltétlen önrendelkezési 
jogának alapelvével, de anynyiban volt mégis mellőzhetlen, 
menynyiben társadalmunk még nem érte el a munka termelő 
képességének  azt  a  fokát,  mely az alapját képező elvek 
keresztülvitelének  előfeltételét  képezi. Később, a midőn a 
technikai haladás magaslatán álló termelési eszközökkel való 
felszerelés nagy mérvben már megtörtént, s a midőn most 
már a létezőnek folytatólagos kiegészítéséről és javításáról 
volt csak szó,  nem merülhetett fel többé a kérdés, vajjon a 
folyamatban lévő termelés többlete  elégséges leszen-e, az 
újonnan keletkező, a legmeszszebb menő tőke-igények ki- 
elégítésére. Máskép volt ez kezdetben, a midőn a tőke-igények 
még  meszszemenők,   a  segélyeszközök fejletlenek voltak. 
Erején túl a szabad társadalom nem nyújthatott, s így fenn 
kellett magának tartania, a nyújtandó befektetési hitel meg- 
választásának jogát. Hála a munkaerők szabad költözköd- 
hetése által mindenütt érvényesülő érdekközösségnek, meg- 
történhetett ez, a nélkül, hogy a különböző termelők anyagi 
érdekeikben még átmenetileg is veszélyesen előnyben része- 
sítve vagy háttérbe szorítva lettek volna. Mert ha − a mi 
nem volt elkerülhető − egyes termelési ágak a nyújtott vagy 
megtagadott hitel által előnyben részesítve, vagy háttérbe 
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szorítva lettek, ez természetszerűleg és közvetlenül a munka- 
erőknek oly mérvű ajánlkozását vagy távozását idézte elő, 
hogy a hasonló munkaágak jövedelménél az egyensúly csak- 
hamar helyre állt. 

De mint mondva volt csak a nyújtandó hitel mérvére és 
sorrendjére terjedt az első évben a beavatkozás, de nem annak 
alkalmazási módjára. Erre nézve kezdettől fogva a termelők 
saját felelősségének elve lett keresztül vive. Minthogy a 
termelők kötelessége volt az élvezett hitelt megtéríteni, az ő 
dolguk is volt, annak hasznos értékesítéséről gondoskodni. 
Igaz ugyan, hogy − a mint említve volt, − a fogyasztók 
térítik meg a befektetések költségeit, de ezt természetesen 
csak anynyiban teszik, ha és a menynyiben a befektetések 
hasznosak és szükségesek voltak. Ha valamely társaság feles- 
leges vagy rósz gépeket szerzett volna, úgy képtelen lett 
volna, az ezért teljesítendő törlesztéseket a vevőkre hárítani, 
ily befektetések által jövedelmét nem növelte, hanem csorbí- 
totta volna, minek folytán bátran a társaságoknál érdekeltekre 
lehetett bízni, hogy ilynemű tőke-pazarlások elmaradásáról 
gondoskodjanak. 

Lássuk már most azon kérdést, miként volt lehetséges 
valamenynyinek egyképen jövedelmező földre való igényét 
megvalósítani. Ez a kérdés is a legegyszerűbb módon nyerte 
megfejtését, a munkaerőknek a szabad társulás elvében fog- 
lalt költözködhetése által. Volt ugyan Szabadföldön is, ép úgy 
mint mindenütt a világon jobb s roszszabb föld; minthogy 
azonban a jobb földhöz több munkás iparkodott mint a roszabb- 
hoz, és minthogy egy ismert nemzetgazdaságtani törvény 
szerint ugyanazon földterületre alkalmazott nagyobb mérvű 
munkaerő a r á n y l a g  c s e k é l y e b b  jövedelemmel jár, a 
legjobb földön az egyes munkásra, illetve egy-egy munka- 
órára nem jutott nagyobb tiszta jövedelem, mint az általában 
munka alá kerülő legroszabbon. 
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A Dana-fensíkon például 80 órai erőkifejtéssel egy hek- 
táron 120 mázsa búzát lehetett termelni, Édenvölgyben 
ugyanezen erőkifejtéssel csak 90 mázsát. A Dana-fensíkon 
tehát a mezőgazdasági szövetkezet nyeresége az év végén, 
minthogy egy mázsa búza értéke 31/8 silling volt, 1/8 silling 
pedig elégséges volt az öszszes költségek fedezésére, óránként 
4½ sillinget tett ki, melyből az adó és tőketörlesztések le- 
vonása után 2 3/4 sillinget oszthatott fel. Az éden völgyi szövet- 
kezet tagjaira ellenben mint nyereség-jutalék óránként 2 
silling jutott, s minthogy közelebbi vizsgálatnál kitűnt, hogy 
ezt a különbséget, nem az időjárás különfélesége, sem pedig 
gyengébb munka, hanem egyedül a föld minősége okozta, 
ennek az lett a következménye, hogy a legközelebbi évben, 
az újonnan bevándorló mezőgazdák előszeretettel keresték fel 
a dana-fensíki jobb földet. Ott minden hektárra átlag 105 
munkaóra jutott, Éden-völgyben csak 60; a 25 órai munka- 
többlet a Dana-fensíkon azonban nem hajtott 1 és ½ mázsa 
nyersjövedelmet, mint ezelőtt az átlag alkalmazott 80 órával, 
hanem csak szűken ¾ mázsát, vagyis a jövedelem 120 mázsá- 
ról nem szállott 157 és ½ mázsára, hanem csak 138 mázsára, 
minden munkaórára tehát 1.34 mázsára sülyedt, minek követ- 
kezménye lett, hogy a nyereség (nem számítva, hogy idő- 
közben a közlekedési eszközök javulása folytán a gabona- 
árak lényegesen javultak) csak 5 sillingre emelkedett, miből 
óránként 3 silling jutott felosztás alá. Édenvölgyben pedig 
hektáronként 20 munkaórának elmaradása miatt, a nyers 
jövedelem csak 8 mázsával kevesbedett; tehát 60 munkaóra 
után 82 mázsát tett ki, vagyis 1.37 mázsát óránként. Az 
Édenvölgyi szövetkezet tehát valami csekélylyel több nyere- 
séget fizetett, mint a danái, s minthogy ezen kívül Éden- 
völgyben a tartózkodás kellemesebb volt, mint a Dana-fensíkon, 
a mezei munkások inkább és addig húzódtak Édenvölgybe, 
− míg két további forgalmi időszak után − a danái szövet- 
kezet javára körülbelül 5%-os nyereség-különbözet keletkezett, 
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mely aztán, csekélyebb ingadozásoktól eltekintve − állan- 
dóvá lett. 

Ép úgy azonban, mint a hogy a munkaerők szabad 
mozoghatásában megvalósult érdekközösség, a tényleg rosz- 
szabb földet munkálot, a jobb föld előnyének élvezetében is 
részesíti, ép úgy élvezi, bármely termelési ágban foglalkozó 
a legjobb földnek bármily nemű előnyét és viszont a földmíves, 
ép úgy, mint minden termelő, csak úgy húz hasznot vala- 
menynyi termelési előnyből, mely társadalmunk bármely 
munkaágánál el lesz érve, mintha annál közvetlenül érdekelve . 
volna. V a l a m e n y n y i  termelési eszköz közvagyont képez; 
azon haszon mérvét, melyet bárki e közvagyonból húz, nem 
a véletlen birtok, de a mindenbe gyámkodólag beavatkozó 
communistikus fensőbbség gondoskodása sem, hanem egyedül 
csak mindenkinek képessége és szorgalma állapítja meg. 

 



IX. Fejezet. 

Valamenynyi gazdasági események, legnagyobb mérvű 
nyilvánossága, − mint már említve volt − a legfőbb feltét- le, 
a korábbiakban jelzett igen egyszerű szervezet helyes műkö- 
désének, mely lényegében nem áll másban, mint a bölcs önzés 
által vezérlett egyéni szabad akarat érvényesülésének útjában 
álló akadályok eltávolításában. Annál szükségesebb, ezt a 
szuverén akaratot jól felszerelni, s az önzés valódi előnyének 
helyes és gyors eléréséhez szükséges eszközöket nyújtani. 

Semminemű üzleti titok! Ez Édenvölgy alaptörvényeinek 
egyike! Künn, a hol a létérti küzdelem, nemcsak mások ki- 
zsákmányolásában és leigázásában, hanem gazdasági tönkre 
tételében áll, a hol általános, fogyasztás hiányból származó 
túltermelés folytán versenyezni anynyit tesz, mint más vevőit 
elhalászni; ott künn az ó-világban, az üzleti titok közzététele 
egyenlő volna, a fáradsággal és ravaszsággal szerzett áruk 
keletének kockáztatásával, tehát a tönkremenéssel. Ott, hol az 
emberek túlnyomó többségének nincs igénye az emelkedő ter- 
melés jövedelmére, hanem, kénytelen „munkabérrel,” vagyis 
az élet tengéséhez szükségessel megelégedni, ott nem értéke- 
sithetőja termőképességgel bíró munka öszszjövedelme. Mert 
az a kevés birtokos nem képes a folyton növekvő többletet 
felemészteni, e többlet tőkésítése, vagyis munkaeszközzé való 
átváltoztatása pedig, hajótörést szenved oly termelési eszkö- 
zök felhasználásának lehetetlenségén, melyek termelvényeit 
értékesíteni nem lehet. A kizsákmányoló ó-világban állandóan 
viszás viszony létezik termelési erő és fogyasztás, kínálat és 
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kereslet között, minek természetes folyománya, hogy az érté- 
kesítés folytonos és kíméletlen harccal jár az egyes termelők 
között. Nem minél többet és jobbat termelni, hanem a saját 
termelvényeinek minél nagyobb száma részére piacot terem- 
teni, a kizsákmányoló termelők legkiválóbb gondja, és mint- 
hogy ez a piac a föntebb megvilágított helytelen viszonynál 
fogva mindig csak más termelők kárával érhető el, s tartható 
fenn, szükségkép állandó és engesztelhetlen érdekellentétnek 
kell fennforogni. Máskép van ez minálunk. Mi mindig biztosak j 

vagyunk a kelendőség tekintetében, mert nálunk nem termel- 
hető több, mint menynyire· szükség van, hisz a termelés ösz- 
jövedelme a munkásé, és annak felhasználása, bármely szük- 
séglet kielégítése, egyedüli rugója a munkának; ezenkívül még 
a munkaerők szabad mozoghatása gondoskodik arról, hogy 
az épen legjövedelmezőbb iparág felé, melynek termelvénye 
iránt legélénkebb a kereslet, fordul a legtöbb kéz, s így nálunk 
a kelendőségi forrás közzétételével senki sem vesztheti el 
vevőit, mert az elveszettek helyett szükségkép másokat kell 
nyernie. 

De mi érdeke is volna az ó-világban a termelőnek, hogy 
tapasztalatait másokkal közölje? Felhasználhatják-e a nyert 
tapasztalatokat másra, mint a közlő hátrányára? A vevők 
közlését nem ismét a közlő hátrányára használják-e? Részel- 
tet-e mást üzletében, ha ez a jövedelmezőbb, vagy részelteti 
őt amaz az övében, ha megfordítva áll a dolog? Ha emel- 
kedik valamely termelő termelvényei iránt  kereslet úgy 
nyitva áll előtte a „munka-piac,” a hol bőven talál szolgákat, 
kik készek a munkára, nem is kérdve a jövedelmet csak a 
 „bérüket” kapják meg. Tehát ott, künn még a fogyasztóknak 
sem áll érdekükben az üzletvezetés nyilvánossága, a mi kü- 
lönben, mint már említettük, lehetetlenség is volna. Ez is 
máskép van nálunk Szabadföldön. Mi mindenkit részeltetünk 
üzleti elődünkben, de ép úgy részt veszünk mások üzleti elő- 
deiben is, és mi u t a l v a  vagyunk az előnyöket közzé tenni, 
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mert nincs akarat és érdek nélküli munkás-piacnak, csak ez 
a közzététel az egyedüli út, melyen növekvő kereslet mellett 
megfelelő munkaerőt nyerhetünk. 

S a mi a fődolog: míg künn senkinek sem áll igazán 
érdekében, hogy mások termelése emelkedjék, addig nálunk 
mindenki a legélénkebb érdeklődéssel viseltetik az iránt, hogy 
mindenki lehetőleg könynyen és jól termeljen. Mert nálunk 
valósággá lett valamenynyi gazdasági érdek egyetemlegessé- 
gének classicus phrazisa, míg künn nem más ez, mint egyike 
ama nagy számú öntévesztéseknek, melyekből az ó-világ 
nemzetgazdaságtana áll. Lehetetlenség ott a termelés és a 
gazdagság á l t a l á n o s  emelkedése, hol a régi gazdasági 
rendszer uralkodik. Hol a tömeg fogyasztása nem növeked- 
hetik, ott nem emelkedhetik a termelés és a gazdagság, hanem 
csak hely és tulajdonos szerint változhatik; a menynyivel az 
egyik termelése szaporodik, ugyananynyival fogy a másiké, 
hacsak nem növekszik valamivel a fogyasztás, ami azonban, 
ott a hol a tömeg ki van zárva a munka jövedelmének élveze- 
téből, csak esetleges lehet, és semmikép sem tarthat lépést a 
munka emelkedett jövedelmezőségével. Nálunk Szabadföldön 
azonban, hol a termelés − szemben a vele szükségképen 
pontos aránylagossággal növekvő fogyasztási erővel, − a 
menynyire csak képességünk és művészetünk megengedi, a 
végtelenségig emelkedhetik és emelkedik, nálunk az öszszes- 
ségnek a legfőbb és kivétel nélküli érdeke, hogy mindenkinek 
munkaereje ott legyen értékesítve, hol a legnagyobb jövedelem 
érhető el, s nincs senki sem, ki nem húzna abból hasznot, ha 
ez így a legtökéletesebb módon történik. 

Azon intézkedésekről, melyek minden gazdasági ese- 
ménynek legnagyobb mérvbeni nyilvánosságát célozzák, a 
következőket jegyezhetjük meg. Mi azon elvből indulunk ki, 
hogy az öszszeség lehetőleg keveset avatkozzék zavarólag 
vagy intézkedőleg, hanem minél inkább tájékoztatólag és 
oktatólag az egyének  cselekvésébe.  Cselekedjék  mindenki 
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a hogy akar, a menynyiben mások jogait nem sérti; de bár- 
miként cselekszik, cselekvésének nyitott könyvnek kell a 
világ előtt lennie. Nem kényszerítünk senkit ez intézkedések 
megtartására, amenynyiben ügyeiben közreműködésünket 
igénybe venni nem akarja; de a ki termelési eszközeinket 
használni akarja, attól megkívánjuk, hogy pontosan közölje, 
mi szándéka van velük. Ez elvnek megfelelően még az ó 
hazában, az új tag jelentkezésénél gazdasági alkalmazhatósága 
megállapíttatott és az illető lajstromok, − mint említettük - 
lehető gyorsasággal beküldettek a bizottságnak. Nem alapúit 
ez puszta kíváncsiságon, még kevésbbé rendőri gyámkodási 
vágyon, hanem ez adatok kizárólag a termelési szövetkezetek 
és újonnan érkezők hasznára es előnyére lettek közzé téve. 
Következménye az volt, hogy az utóbbiak már a Keniánál 
való megérkezésükkor berendezett műhelyeket találtak és 
pedig mindig olyat, melynél munkaerejüket mindenkor leg- 
jobban értékesíthették. Senki sem kényszeríté őket, hogy e 
hozzájárulásuk nélkül tett előkészületekhez alkalmazkodjanak, 
de mint hogy azok a képzelhető legjobb módon feleltek meg 
előnyeiknek, mindenki − egy-két kivétellel − örömmel 
tette azt. 

A közzététel második és legfontosabb tárgyát a termelők 
forgalmi kimutatása képezte, − ép úgy a szövetkezeteké, 
mint a csekély számban folyton létező egyes termelőké. Az 
elsők, mint a nagyobb jelentőséggel bírók s tulajdonkép már 
természetüknél fogva pontos könyvelésre kényszerítettek, 
igen soknak, valójában öszszes tevékenységük közzétételére 
voltak kötelezve. Nyers bevétel, költségek, tisztajövedelem, 
vásárlás és eladás, felhasznált munka, a tisztajövedelem hova- 
fordítása, mindez folytonosan közzé volt teendő s pedig az 
illető adat természete szerint, majd évenként, majd rövidebb 
tóközökben; a felhasznált munkaidő például hetenként. Az 
egyes termelőktől elégséges volt, a mi a következőkben leírandó 
berendezésnél fogva, hozzájárulásuk nélkül is nyilvánossá lett- 
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Szabadföld minden képzelhető nemű termelvényeinek és 
árúinak vétele és eladása ugyanis nagy árútermekben és 
raktárakban volt egyesítve, melyeknek vezetése és felügyelete 
az öszszeség feladata volt. Nem volt ugyan senkinek sem 
eltiltva, hogy ott vehessen és adhasson el, a hol neki tetszett; 
e nyilvános raktárak azonban oly hatalmas előnyöket nyúj- 
tottak, hogy igénybe vette azokat mindenki, ki önmagát 
megkárosítani nem akarta. Fek-bér vagy kezelési-díj nem volt, 
mert azon nézetben voltunk, hogy oly országban, melyben 
mindenki termelvényének megfelelően fogyaszt is, közömbös, 
vajjon e kezelési díjak, mint ilyenek vagy pedig mint a jöve- 
delmi adó pótléka szedetnek be. Tiszta nyereség volt itt az 
elszámolás egyszerűsége. 

Szabadföld legfőbb közigazgatása azonban az ösznépes- 
ség bankárja is volt. Ε központi bank könyveiben nem csak 
mindegyik szövetkezetnek, hanem minden egyesnek meg volt 
a maga számlája, ez kezelte a bevételeket és fizetéseket, 
kezdve a milliókon, melyeket később akárhány társulat 
belföldön vagy külföldön követelt, vagy melyekkel tartozott, 
egész az egyesre munkájáért eső nyereség-jutalékig, ruha- 
vagy konyha-számlájáig. Valójában e „mindent” magában 
foglaló clearing-rendszer tette e számos pénz- és hitelművelet 
keresztülvitelét lehetségessé, csaknem minden készpénz- 
forgalom nélkül, tisztán elkönyvelés által. Senki sem fizetett 
készpénzzel, hanem csak utalványozott a központi bankban 
lévő számlájára, a mely javára írta követelését s megterhelte 
kiadásaival s havonként közölte vele, mily öszszeg van javára 
és milyen terhére írva. Mert az öszszeség által, a termelés 
felszerelésére nyújtott és az előbbi fejezetben említett hitel 
természetesen szintén a bank könyveiben lett elkönyvelve. 
Ilyképen ez, az országban lévő minden képzelhető viszonylat 
tekintetében tájékozva volt. Nem csak azt tudta, hol és mily 
drágán veszik a termelők készleteiket és nyersterményeiket, 
hol és mily árban értékesítik termelvényeiket, hanem ismerte 
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a háztartás költségét is, minden család jövedelmét és konyha- 
szükségletét. Még a kiskereskedés sem módosíthatta az ellen- 
őrzés e mindentudását. A legtöbb élelmiszert és egyéb szük- 
ségleti cikket az ezzel foglalkozó szövetkezetek a vevőknek 
házhoz szállították; még ezekről is tudta a bank az utolsó 
fillérig, hogy menynyit nyertek, mert az intézet könyveiben 
ezeknek vételeit és eladásait is elkönyvelték. A bank szám- 
láinak azonban öszhangzásban kellett lennie a statistikai 
hivatal kimutatásaival s így a közzétételek nem csak megkö- 
zelítő, becslésszerű, hanem feltétlen biztos alappal bírtak; 
még ha valaki akarta volna is, képtelen lett volna valamit 
eltitkolni vagy meghamisítani. 

A termelési és jövedelmi viszonylatoknak ezen mindent 
átölelő és önmagától előálló átlátszósága, biztos alapot nyúj- 
tott a Szabadföldön szedett adó kivetésére is. Elv volt, hogy 
minden egyes fedezze, tiszta jövedelme mérve szerint, az 
öszszeség kiadásait és minthogy Szabadföldön más jövedelem, 
mint a munka által előidézett, nem létezett, ez pedig teljesen 
ismert volt, az adónak felosztása a legkisebb nehézséget sem 
okozta. Meg volt az állapítva már a jövedelem keletkezésekor 
s pedig a bank közvetítésével nem csak a szövetkezetekre, 
hanem a csekély számú egyes termelőre vonatkozólag is. 
Hisz valójában a községnek előbb jutott kezéhez valamenynyi 
jövedelem bankja által, mint az annak élvezésére jogosultnak 
s csak el kellett részére könyvelni, terhére kellett írni az 
adót s az adó be volt szedve. Ezért Szabadföldön nem is 
tekintették ezt az adót úgy, mint a tisztajövedelemből való 
levonást, hanem mint a nyers bevételből levonandó, − talán 
a forgalmi költségekhez hasonló, kiadást. Nagysága dacára, 
senki sem érezte tehernek, már az okból sem, mert tudta jól 
mindenki, hogy annak nagyobb része hozzá vagy övéihez tér 
ismét viszsza s hogy annak minden fillére kizárólag közhasznú 
célokra van szentelve, melynek gyümölcse közvetve neki is 
javára válik.  Teljesen jogosult volt tehát a felfogás, melynek 
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értelmében nem tettek különbséget az öszszeség közvetítésével 
vagy szűkebb körben tett gyümölcsöző kiadások között. 

Pedig ez az adó nagy volt; az első évben a tisztajöve- 
delem 35%-át tette ki és 30%-on alul soha sem sülyedt dacára, 
hogy a jövedelem, mely után kivettetett, a leghatalmasabban 
emelkedett. Azon feladatok ugyanis, melyeket Szabadföld 
társadalma, épen a gazdagság felvirágoztatása végett maga 
elé tűzött, igen terjedelmesek voltak és rengeteg öszszeget 
igényeltek. 

Ε feladatok egyike a termeléshez szükséges tőkék előál- 
lítása volt. Ε szükségletet azonban csak kezdetben kellett 
egész terjedelemben a befolyó adókból fedezni, míg később az 
adósok részfizetései egyensúlyban állottak az újabb szükség- 
letekkel. 

Folyton emelkedő kiadási tételt a nevelés-ügy képezett, 
mely oly öszszegeket nyelt el, minőt Szabadföldön kívül 
elképzelni sem tudnának. 

Ep így igényelt a közlekedés-ügy is óriási mérvben 
emelkedő kiadást s ugyanez áll a középítkezési ügyről is. 

A Szabadföldi kiadási költségvetésnek főtételét azonban 
az „ellátási-ügy” képezte, mely alatt mindazok igényeit kell 
érteni, kik vagy tényleges munkaképtelenség miatt, vagy 
azért, mert alaptörvényeink értelmében fel voltak a munka 
alól mentve, megfelelő eltartáshoz élveztek jogot. Ezekhez 
tartoztak a nők, gyermekek, 60-ik életévüket betöltött férfiak 
és természetszerűleg a betegek és rokkantak. Ez eltartásra 
jogosultak igényei oly magasan voltak megállapítva, hogy 
nem csak az élet szükségleteinek, hanem Szabadföldön a gaz- 
dagság időleges állása szerint változó magasabb igényeknek 
is megfeleltek; ép ezért úgy kellett okét számítani, hogy a 
munkás-osztály igényeivel egyenlően emelkedjenek s ezért 
nem állottak határozott öszszegekből, hanem az átlagos jöve- 
delem bizonyos részéből. Az egyes termelőre az ország öszszes 
termelése után évről-évre átlag eső tiszta jövedelem volt az 
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ellátási egység és ebből az egységből esett minden magányosan 
álló szűzre vagy özvegyre, − feltéve, hogy nem volt valamely 
hivatala vagy foglalkozása s ez után megfelelő fizetése, az 
egység 30%-a; − ha férjhez mentek, igényük 15%-ra sülyedt; 
minden család három első gyermekére 5%- esett. Teljesen árvák 
nyilvános ellátásban részesültek, a mi átlag az egység 12%-ába 
került. 60 éven túli férfiak, betegek és rokkantak 40%-ot kaptak. 

Meg kell itt említenünk, hogy ez öszszegek Szabadföldön 
kívüli fogalmak szerint épen hihetetleneknek látszanak; már 
az első évben 180 £-ot tett ki az egység, kapott tehát egy 
szűz vagy özvegy 48 £-ot férjes no 24£-ot, család, három 
gyermekkel és az aszszonynyal 48 £-ot, agg vagy rokkant 
54 £-ot, a mi szemben a nálunk uralkodó árakkal, többet 
tett ki, mint a menynyit az európai államok legmagasabb 
hivatalnokainak, özvegyeinek vagy árváinak nyugdíjként 
fizetnek. Mert egy mázsa finom liszt az első évben Kenián 7 
sillingbe vagy márkába került; egy kövér ökör ára 12 silling 
volt s ugyanily mérsékelt áron lehetett vajat, mézet s a leg- 
pompásabb gyümölcsöt kapni; a lakás 2 £-nál többet nem 
igényelt egy évben, szóval 48 £-jával magányosan álló 
no nálunk bőségben élhetett s nem volt kénytelen azon 
kényelmet és élvezetet magától megvonni, mely azon időben 
Éden-völgyben elérhető volt. S később, midőn emelkedtek az 
árak Szabadföldön, rohamosan emelkedett velük a munka 
jövedelme és így az eltartási költség is, úgy, hogy az ez által 
nyújtott túlbőség mind világosabban lépett előtérbe. De épen 
ez volt Szabadföld népének a szándéka. Miért? Erről a meg- 
felelő helyen lesz szó, különösen arról is, hogy miért gondos- 
kodtunk kivétel nélkül minden nőről. Itt csak azt akartuk 
Megállapítani, hogy mind ez igényeknek költsége nyilván- 
valóan folyton emelkedő kiadásokat igényelt. 

Tetemes kiadásokat igényelt a statistika, közraktári- és 
bankügy; különben e közigazgatási ágak költségei − absolút 
növekedésük dacára − viszonylag, vagyis a megadóztatott 
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jövedelemhez viszonyítva, oly rohamosan csökkentek, hogy 
már néhány év múlva az öszkiadások elenyésző százalékára 
sülyedtek. 

Ellenben az igazságügy, közrend, pénzügy, mely más 
országokban a költségvetés kilenc tizedét felemészti, Szabad- 
földön csaknem semmibe sem került. Nem voltak fizetett 
bíráink, sem rendőreink, adóink önmaguktól folytak be s 
katonákat sem ismertünk. Dacára ennek, nálunk nem loptak, 
nem raboltak és gyilkoltak, nem volt adóhátralékunk és mint 
a későbbiekből kitűnik, védtelenek sem voltunk. Fegyvereink 
és lőkészleteink azonban, valamint a harcias massaiaknak 
fizetett segély a hadi költségeknek egy nemet képezték. 
Az igazságügy tekintetében anynyira vadak voltunk, hogy 
feleslegesnek tartottuk úgy a magánjogi, mint a büntetőjogi 
törvénykönyvet, sőt többet mondok, egyelőre alkotmányunk 
sem volt írásba foglalva. A bizottság, még mindig a Haágában 
nyert meghatalmazás birtokában, megelégedett azzal, hogy 
intézkedéseit nyilvános ülésen közzé tegye s ahhoz a 
tagok beleegyezését kikérje, a mit mindig egyhangúlag 
meg is kapott. A tagok között esetleg keletkező viszályok 
elintézésére, szintén a bizottság ajánlatára, b é k e b í r á k  
lettek választva, kik minden egyes esetben legjobb tudomásuk 
szerint tartoztak szóbeli tárgyalás alapján határozni, ezektől 
a választott bírói t a n á c s h o z  lehetett felebbezni; de együtt- 
véve is csaknem semmi dolga sem volt. A bűn és annak 
közveszélyű következményei ellen, nem b ü n t e tő - ,  hanem 
csak ó v ó - i n t é z k e d é s e k e t  foganatosítottunk és a javítást 
tekintettük a legjobb és leghathatósabb óvintézkedésnek. 
Minthogy szellemileg és erkölcsileg rendes képességgel bíró 
egyénről nem lehet feltételezni, hogy oly társadalomban, 
melyben minden tagjának jogos érdeke egyenlő figyelemben 
részesült, − mások jogait megsértse, minden esetleges bűnöst 
szellemileg vagy erkölcsileg betegnek tekintettünk, kinek 
gyógyítása nyilvános érdekű ügy. Ez okból − közveszélyes- 
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ségük foka szerint, − megfigyelés vagy őrizet alá kerültek 
és addig részesültek megfelelő ápolásban, míg illetékes szak- 
értők ítélete szerint az általános biztonság érdeke tanácsolta. 
Ily értelemben vett szakértők azonban nem a békebírák voltak, 
- mert ezek csak a felett határozhattak, vajjon a panaszlott 
egyént a javító eljárásnak alá kell-e vetni, − hanem külön e 
célra választott orvosok. A megfigyelés vagy őrizet alatt 
lévőnek szabadságában állott az egyesített orvosok és béke- 
bírák tanácsához felebbezni és ez előtt ügyét nyilvánosan 
védeni, ha a föléje helyezett orvos eljárása által magát meg- 
sértettnek vélte. 

A középítészet, közlekedésügy, statistika, közraktár és 
központi bank, oktatásügy stb. valamenynyi hivatalainak be- 
töltését ideiglenesen a bizottság eszközölte. A fizetés óra- 
értékben volt megállapítva, ép úgy mint a szövetkezetek elöl- 
járói részére, s e fizetések évi 1200-5000 munkaóra átlagos 
értékének feleltek meg, a mi az első évben 160-600 £-ot 
tett ki, Londonban, Triestben Mombasban lévő meghatalma- 
zottak egyenként 800 £-ot kaptak évenkint. Meg kell jegyez- 
nünk, hogy e megbízottak külföldi állomásaikon csak két évig 
maradtak, ennek eltelte után Szabadföldön való megfelelő 
alkalmazásra tarthattak igényt. Minden egyes tagja részére 
a bizottság évi 5000 munkaóra-egyenlegét állapította meg. 

Mindegyik bizottsági tag a közigazgatás 12 osztályának; 

valamelyike élén állott, melyekbe Szabadföld öszszes közügye 
fel volt osztva. Ε közigazgatási osztályok voltak: 

1. Az elnöki. 
2. Ellátási ügy. 
3. Oktatásügy. 
4. Tudomány és művészet. 
5. Statistika. 
6. Útépítés és közlekedési eszközök. 
7. Posta és később a távírda. 
8. Külügy. 
9. Közraktári ügy. 
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10. Központi bank. 
11. Közérdekű vállalatok. 
12. Egészség- és igazságügy. 

Nagyjában ezekben volnának jelezve a szabadföldi kor- 
mányzat és közigazgatás főbb elvei. A szövetkezetek szerve- 
zése minden nehézség nélkül történt. Minthogy a lassanként 
érkező tagok nagyobb része egymást nem ismerte, a főbb 
állások betöltésénél egyelőre a bizottság ajánlatát kellett el- 
fogadni, s ép ez okból kezdetben megelégedtek ideiglenes 
választásokkal, melyeket azonban csakhamar véglegesek pótol- 
tak. A már készen talált munkaágak: földművelés, kertészet, 
állattenyésztés, őrlő- és fűrészmalom, sörfőzés, kőszénbányá- 
szat, vasgyár, a mombasi karavánokkal érkező munkaerő 
mérvéhez képest tetemesen bővültek és lényegesen javíttattak. 
Ezekhez nagyszámú, újabb iparág sorakozott. Egyike az 
elsőknek, a lényegében már készen lévő, s csak újonnan 2 
körforgó géppel és 5 gyorssajtóval felszerelt nyomda volt, 
melynek segélyével naponta megjelenő újság volt kiadható: 
ehhez sorakozott gyors egymásutánban gépgyár, üveghuta, 
téglaégető, olaj malom, vegyészeti gyár, ruha- és cipőgyár, 
építészeti asztalosság és jéggyár. Az első év január 1-én indult 
meg az első kis csavargőzös, mely vontató-hajóként járt az 
Édentón és a Dana folyón, s ezt követőleg, a kitűnő szolgá- 
latai folytán rendkívüli gyorsan felvirágzó forgalmi szövet- 
kezet, rövid időközökben számos más és nagyobb teher- és 
személyszállító hajókat adott át a forgalomnak. 

Ugyanezen idő alatt a bizottság az újonnan érkező 
munkaerő jelentékeny részét több közköltségen eszközlendő 
építkezéshez és felszereléshez vette igénybe; az ilyen munká- 
latoknál alkalmazottaknak természetesen az általános munka- 
jövedelemnek megfelelő, s hol különösen fárasztó munkáról 
volt szó, az átlagot is meghaladó keresetet kellett biztosítani. 
Ily munkálatot első sorban is az újonnan érkező tagok szá- 
mára szükséges, ideiglenes házak építése tett szükségessé. E 
 



141 

tekintetben olykép intézkedtünk, hogy minden családra jusson 
saját kis házacska, a magányosan érkezők pedig több nagyobb 
szállodában nyertek elhelyezést. A családi házak nagyságra 
különközők voltak, mindegyik 4-10 lakhelyiségből állott, s 
1000 négyszögméter területű kerttel volt ellátva. Bármelyik 
érkező nagyság vagy fekvés szerint neki tetsző házat választ- 
hatott, − természetesen vagy tetszés szerinti részlet − vagy 
azonnali készpénz fizetésre. Ily házacskát havonként legalább 
átlag 1500-at kellett készíteni; erős, mindkét oldalán szilár- 
dan megerősített padlódeszkákból készültek, és építési költsé- 
gük átlag minden l a k h e l y i s é g  után 8 £ font sterlingre 
rúgott. Szállodabeli szoba használatáért hetenkint £ sillinget 
kellett fizetni, mi az építészeti költségek részbeni törlesztésére 
s az üzleti költségek fedezésére elégséges volt. 

A lakházakkal egyidejűleg megkezdettük az iskola épü- 
letek építését és pedig minthogy havonként, átlag 1000-1200 
gyermek érkezésére számíthattunk, folytonosan anynyi helyi- 
ségről kellett gondoskodnunk, hogy a szakadatlan növekvő 
tömeget elhelyezni képesek legyünk. Természetesen ez iskola 
épületek − részben Édenvölgyben részben a Dana-fensíkon 
felállítva − ép úgy, mint a lakházak ideiglenes barakházak 
voltak, de azért világosak, szellősek és tágasak. 

A Kenián különben az életmód egyelőre csak keveset 
változott, kivéve azon körülményt, hogy Édenvölgy, mely az 
első kocsi-karaván megérkezése előtt jelentéktelen falu volt, 
üéhány hó alatt 10.000 lelket magában foglaló tekintélyes 
várossá lett. A Dana-fensíkon, hol azelőtt csak néhány gunyhó 
állott, két nagyobb falu emelkedett, az egyik keleti széle felé, 
a nagy vízesés közvetlen közelében, néhány gyárban dolgo- 
zókkal, a másik Édenvölgyhez közelebb, mezei munkás telep- 
pel. Szabadföld ez öszszes lakóinak közös jellege a gondtalan 
vígság és a félreismerhetlen kényelem érzete volt. Lakás és 
ruházat tekintetében az életmód még mindig kezdetleges volt, 
ellenben ételekben és italokban túlbőség, sőt fényűzés ural- 
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kodott. Az étkezés olyan maradt, mint néhány hóval előbb az 
elsőbb érkezőknél volt; csak az asszonyok találták fel, miként 
lehet a föld kitűnő gyümölcseit újabb és szellemes módon fel- 
használni. Az elérhető ästhetikai és szellemi élvezetek sora 
egyelőre nem igen gazdagodott. Az újság, az oktatásügyi 
osztály által gyűjtött könyvtár, − mely csaknem napról-napra 
újonnan érkező könyves ládákkal gyarapodott, az új évre 
mégis csak 18.000 kötetet számlált, s nem volt képes, kü- 
lönösen a forró déli órákban jelentkező olvasási vágyat ki- 
elégíteni, − több új ének- és zenekar, felolvasó- és értekező 
kör, néhány tucat zongora, − ez volt minden, mi a kezdetben 
létezőhöz hozzájárult. Ε mellett gyakori volt a vadászat a 
pompás erdőkben, a könynyebben megközelíthető helyekre 
napirenden voltak a kirándulások, − szóval lehetőleg kelle- 
messé iparkodtunk az életet tenni, a nélkül, hogy egyelőre a 
szórakozások és szellemi élvezetek sorát kiválóan változatossá 
tudtuk volna tenni. De ez nem akadályozta meg, hogy sze- 
rencse és boldogság ne tanyázzék minden házban. 

Nagyjában a munkabeosztás is a régi rendszernél maradt. 
A férfiak rendesen délelőtt 5-10-ig, délután 4-6-ig dolgoz- 
tak; az aszszonyok − esetleg benszülöttek segítségének 
igénybevételével − a házat és a gyermekeket látták el, a 
menynyiben ez utóbbiak iskolában nem voltak. De azért senki 
sem volt ez idő beosztáshoz kötve, mindenki dolgozott akkor 
és addig, míg neki tetszett; sőt némely szövetkezetek, melyek- 
nek gyárai a déli órákban csak nehezen szünetelhettek volna, 
oly ügyrendet létesítettek, mely mellett a forró órákban is 
folyhatott a munka. Minthogy azonban erre a munkára sem 
lehetett senkit sem kényszeríteni, szokássá vált a terhesebb 
déli munkát értékesebbnek venni, mint a nap egyéb szakaiban 
teljesítettet, minek folytán erre is találkozott elégséges számú 
önkénytesen jelentkező. Ugyanígy történt egyes, éjjeli munkát 
igénylő műhelyekben. 



X. Fejezet. 

Midőn a Kenián való tartózkodásunk első éve letellett, 
Szabadföldnek 95,000 lakosa volt; ezek között 27,000 munka- 
képes férfi, 218 szövetkezetben egyesülve, 87 féle ipart űzött. 
Az utolsó aratás − itt ugyanis két aratás van, az egyik a 
rövidebb esős időszak után októberben, a másik a hoszszabb 
után, júniusban − a megmunkált 14,500 hektár szántóföldön 
közel 2 millió mázsa gabonát nyújtott, mi 300.000 £ értéket 
képvisel és a földműveléssel foglalkozó 18,000 munkásnak, 
átlag minden munka-óra után 2½ silling nyereséget hajtott. 
De nem szabad hinnünk, hogy mind e munkások öszszes 
idejüket a földművelésre fordították. Ezt csak a vetés és 
aratás idejében tették, míg a többi időben számos földművelő 
a szomszédos ipar-vállalatokban igen jövedelmezőn értékesí- 
tette a földművelésnél nélkülözhető munkaidejét. Az iparvál- 
lalatok átlagos jövedelme óránként valamivel többre rúgott, 
mint a földművelésé s minthogy hetenként átlag 40 órát 
dolgoztak, közönséges munkásnak, mérsékelt szorgalom mel- 
letti heti keresete 5^ font sterlinget tett ki. 

A mezőgazdaság után a vas- és gépgyártás igényelte a 
legtöbb munkaerőt, sőt, ha nem az időközönkínt alkalmazott 
munkások számát, hanem a felhasznált munkaórákat veszszük 
zsinórmértékül, úgy megelőzte ez az iparág a mezőgazda- 
ságot. Nem lehet ezen csodálkozni, mert valamenynyi szövet- 
kezet vett és rendelt gépeket, hogy iparát javítsa. Az ó-világ- 
ban, hol lényegesen más a munkabér és munkajövedelem, a 
Sépek hasznossága és elméleti tökéletessége között is hatal- 
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mas különbség létezik. Hogy elméletileg használható legyen 
valamely gép, csak munkaerőt kell megtakarítania, vagyis az 
előállításhoz és működéséhez szükséges munkaerőnek keve- 
sebbnek kell lennie, mint a menynyi használata által meg- 
takarítható. A gőzeke például elméletileg akkor jó és hasznos 
gép, ha gyártása és a fűtéséhez szükséges kőszén menynyiség 
előállítása kevesebb emberi munkát emészt meg, mint meny- 
nyit másrészről nyerünk, ha az ekét gőzzel vontatjuk, azzal 
szemben, ha igás barommal vontatnók. Egészen más azonban 
valamely gép hasznossága, − nehogy tévedés forogjon fenn, 
hozzá teszszük Szabadföldön kívül. Hogy hasznos legyen a 
gőzeke, nem munkaerőt, hanem értéket vagy pénzt kell meg- 
takarítania, vagyis kevesebbe kell kerülnie, mint menynyibe 
az általa megtakarított munkaerő került volna. Künn azonban 
még épen nem forog fenn ez eset, mert a megtakarított 
munkaerő nagyobb, mint menynyi az eke és a szén előállí- 
tásához szükséges. Mert míg a munka, melyet a javított eke 
megtakarít csak „bérét” húzza, az eke és a szén megvételénél 
az előállításához szükségelt munkán kívül, a hármas alkat- 
részből álló „nyereség,” vagyis földjáradék, tőkekamat és 
vállalkozói nyereség is megtérítendő. Megtörténhetik e sze- 
rint, hogy a gőzeke keletkezésétől addig, míg hasznavehetet- 
lenné válik, egy millió munkaórát takarított meg, s úgy az 
eke mint fűtéséhez szükséges szén előállítása csak 100.000 
munkaórát nyelt el, s azért még sem hasznos, azaz annak, ki 
ily óriási erőmegtakarítás biztosságára támaszkodva meg- 
venni és használni akarná, a legnagyobb kárt okozná. Mert 
a megtakarított egy millió munkaóra nem jelent mást, mint 
egy millió órának megtakarított bérét, tehát például 10.000 
font sterling megtakarítását, ha a munkabér 100 órára egy 
fontot tesz ki. Az eke és működéséhez szükséges eszközök 
előállításához igényelt 100.000 munkaórához, mely magában 
véve igaz, hogy csak 1000 font sterlinget tehet ki, jön még a 
járadék,  melyet a  vas- és kőszénbánya birtokosa szed, a 
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kamat, melyet a befektetett tőkéért kell fizetni, és végül, a 
vasgyáros és a bányász nyeresége; mindez bizonyos körül- 
mények között többet tehet ki, mint az itt és amott kiadott 
munkabérek közötti 9000 font sterlingnyi különbözet, és ha 
így áll a dolog, a nyugati munkaadó pénzét vesztheti, mert 
olyan gépet vett, a mely 1000% munkát takarít meg. Egészen 
máskép van nálunk; az élő munka, melyet a gőzeke részünkre 
megtakarít, óráról-órára épen anynyit ér, mint az ekében s a 
szénben rejlő árúra átváltozott munkaidő; mert Szabadföldön 
nincs különbség munka-jövedelem és munka-bér között. Sza- 
badföldön tehát minden elméletileg hasznos, vagyis minden 
tényleg erőt megtakarító gép egyúttal szükségképen jövedel- 
mező is. Ez az oka, miért kellett Szabadföldön a gépiparnak 
oly rengeteg és folyton emelkedő jelentőségének lenni. Népünk 
fele, azon gőzzel, villanyossággal, vízzel, sűrített vagy ritkított 
levegővel mozgásba hozható szellemes acél-eszközök előál- 
lításával foglalkozott, melyekkel a másik rész munkaképességét 
megszázszorozta és így szükségképen a gépek alkalmazásában 
oly sokoldalúságnak és tökéletességnek kellett kifejlődnie, a 
melyet országunk határán kívül még képzelni se tudnak. 

A legfontosabb intzkedés, melyet még az első év letelte 
előtt megkezdettünk, gőzekék előállítása volt, és − eddig 
állatokkal vontatott, − vető- és arató-gépeknek elkészítése és 
pedig 26,000 hektár megmunkálásához, a menynyit még az 
októberi aratás előtt eke alá akartunk fogni. Ε mellett 3 és £ 
millió munka-órának egyszeri felhasználása mellett legalább 
3 millió munka-óra megtakarítására számítottunk. Ez az 
ó-világban nagy szerencsétlenség volna az így feleslegessé 
vált munkásokra, a nélkül, hogy az az öszszeségnek hasznára 
válnék; mi pedig az ilykép megtakarított munkát nagyon jól 
tudtuk értékesíteni; különféle nemesítő iparok céljaira lehetett 
azt alkalmazni, melyek termelvényei épen a munka jövedel- 
mezőségének emelkedése miatt rögtön találtak fogyasztókat. 

Másik, a legközelebbi évben befejezendő munka a közle- 
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kedési eszközök javítása volt, a Dana-folyónak az Éden-folyón 
felüli malomtól, a Dana-fensíkon lévő nagy vízesésig való 
kikotrása és a Dana-fensíkon keresztül vonuló vasút építése 
által. Ebből indulna Kenia előhegyeire néhány sikló, a 
bányászat és erdészet emelése végett. 

Említeni sem kell, hogy a létező ipar-vállalatok megna- 
gyobbíttattak s tekintélyes számú újakkal szaporodtak. Meg- 
kell említenünk, hogy Éden-völgyben vagy a Dana felső- 
folyásánál csak oly gyárak alapítása volt megengedve, melyek 
sem a levegőt, sem a vizet nem rontották; a kevésbé tiszta 
ipart űzők vagy a Dana-fensík keleti szélére, a vízesés köz- 
vetlen közelébe, vagy ez alá telepedtek. Később aztán voltak 
intézkedéseink, melyek teljesen megakadályozták a víznek 
ipari hulladékok által való megmérgezését. 

Éden-völgy városának lakossága 18,000-re szaporodott, 
3900 házacskájával és kertjével, számos nagy, habár még 
mindig barakkstílusban épült nyilvános épületeivel, több mint 
16 négy szögkilométer területet foglalt el. Az óriási számra 
szaporodott marha-csordát, nemkülönben a lovakat, sza- 
marakat, tevéket, elefántokat, úgyszintén az újonnan behozott 
disznókat és finomfajú birkákat a Dana-fensíkon helyeztük el. 

Már a második év kezdetén tudatták európai meghatal- 
mazottaink, hogy a felvétel végett való jelentkezés óriási 
mérvben szaporodik. Az újságokban Szabadföldről közzétett 
közlemények − időközben néhány nagyobb, európai és ame- 
rikai újság tudósítója jelent meg nálunk, − természetesen 
még nagyobb mérvben fejlesztették a kivándorlási vágyat s 
ha csak nem csalatkozunk minden jelben, − a Kenián való 
tartózkodásunk második évi tartama alatt, kétszer, sőt való- 
színűleg háromszor anynyi bevándorlóra számíthattunk, mint  
az első évben. Elégséges számú közlekedési eszközről kellett  
tehát gondoskodni. Miután jobb módú újabb tagjaink közül 
többen, ne hogy addig kelljen várniok, míg hajóinkon a sor  
reájuk kerül, inkább idegen társaságok hajóit vették fizetés 
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mellett igénybe, a legsürgősebb volt, a Mombasból való kocsi 
alkalmatosságokról gondoskodni. Sürgősen vettünk tehát 
1000 kocsit, megfelelő számú vonó-állattal együtt s ezeket 
fokozatosan forgalomba helyeztük. Londoni meghatalmazot- 
tunk azonban egyidejűleg hat, rövid idővel később még négy 
gőzöst vett 4000 − 10,000 tonna űrtartalommal, melyek 
céljainknak megfelelően átalakítva, egyenként 1000 − 3000 
utast fogadhattak magukba. Ez új hajók segélyével első sorban 
is Triesten át lett a forgalom megerősítve; a legnagyobb hajók 
ezen, a Suezen át való szállításra, egész Közép-Európára a 
legalkalmasabb kikötőből jártak; e mellett azonban hetenként 
kétszer Marseilleből és egyszer havonként San-Franciskóból 
a Csendes-Oceánon át is indult hajó. Miután még minden 
eshetőségre elkészülve, 1000 kocsit rendeltünk, azt hiszszük, 
hogy a második évi kívánalmaknak minden tekintetben eleget 
tettünk. 

így álltak a dolgok, midőn Demestre azon nyilatkozattal 
lépett a bizottság elé, hogy a jövőben még mindig emelkedő 
bevándorlással szemben, a Mombasból való közlekedés, kez- 
detleges alakjánál fogva nem lesz elégséges. Mielébb Éden- 
völgyből a partig terjedő vasút építésére kellene gondolnunk. 

Mindaz, mit Demestre javaslata indokolására felhozott, 
oly igaz és meggyőző volt, hogy vita nélkül, egyhangúlag 
elfogadtuk; sőt mindenki csodálkozott magában, hogy előbb 
nem jött e gondolatra. Most már a jövő vaspálya útvonalának 
meghatározása volt lényeges. Az egyik terv, a régi út volt 
Kikuján át Massai országba és a Kilimát keleten megkerülve, 
Tawentán és Teitán át Mombasba. A második, esetleg sokkal 
alkalmasabb irány, két hoszszasági fokkal inkább keletre, de 
szintén dél felé vezetve és Mombasban érve a partot, Kikuján 
át az ukumbaniak országába és Teitáig az athi-i folyó-völgyet 
követve, − volt képzelhető. Ez a vonal szerencsés körűi- 
fények esetén az utat 200 kilométerrel rövidíthette meg. 
A harmadik, a tengerhez  vezető legrövidebb vonal teljesen 
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keleti irányban, a Danát követve a Galla-birodalmakon és a 
Witu-parton át lenne; itt esetleg a távolság fele volna meg- 
takarítható, mert légtávolságban nem voltunk 450 kilométernél 
távolabb a tengertol. 

Közelebbről kellett tehát ezt a három lehetőséget meg- 
vizsgálnunk, s pedig anynyira alaposan, a menynyire ez 
néhány hó alatt lehetséges; mert tovább mint fél évig nem 
akartunk a vonat építésének megkezdésével késedelmeskedni. 
A régi út tracirozasat, minthogy ezt már ismerte, Demestre 
magának tartotta fenn; Athi és Dana felé másik két derék 
mérnök ment, ép úgy mint Demestre, több kitűnő társuk által 
kisérve. Ε két utóbbi bizottságot azonban, minthogy teljesen 
ismeretlen vidéken s valószínűleg ellenséges indulatú lakosság 
között kellett keresztül vonulnia, harcképessé kellett tenni. 
Mindegyik 300 emberből állott s azonkívül megfelelő számú 
ismétlő fegyverrel, néhány hadi elefánttal, ágyúkkal és röp- 
pentyűkkel volt felszerelve. Mindhárom bizottságot ezenfelül 
kis csapat természettudós − különösen geológus − kísérte. 
Május kezdetén indultak el, s reméltük, hogy még lehetőleg a 
rövid esős időszak előtt érkeznek viszsza. 



XI. Fejezet. 

Mint említve volt a „nemzetközi szabad társaság” haágai 
gyülekezete által a bizottságnak adott általános meghatal- 
mazás két évre terjedt. Ε határidő október hó 20-án telik le 
s addig a társaságnak új, végleges alkotmányt kellett terem- 
tenie s a bizottság eddigi meghatalmazását Szabadföld népe 
által szabadon választott hatóságra kellett átruházni. A bi- 
zottság már szeptember 15-ére hívta öszsze az alakuló-gyűlést, 
s pedig minthogy Szabadfőid lakossága sokkal nagyobb volt, 
semhogy őket tanácskozás végett egyesíteni lehetne, az or- 
szágot a lakosság számarányához képest 500 egyenlő kerü- 
letbeosztotta, s mindegyik kerületet egy képviselőválasztására 
felhívta. Az ilykép alakított képviseleti gyülekezetet a bizott- 
ság a legfőbb souverän hatalom viselőjének jelentette ki, s a 
további teendők eszközlésére hívta fel, tetszésére bízva, vajjon 
az alkotmány kidolgozásáig a bizottságot eddigi tevékenysé- 
gében megakarja-e hagyni, vagy pedig Szabadföld ügyeinek 
vitelét, új és azonnal létesítendő hivatalra akarja-e bízni? A 
gyülekezet rövid vita után egyhangúlag az előbbi javaslatot 
fogadta el, s megbízta a bizottságot, hogy az alkotmány ter- 
vezetét terjeszsze be. Minthogy ez minden eshetőségre el 
Volt készítve, e kívánalmat azonnal teljesíteni lehetett. Stráhl 
dr. az alkotmány tervezetét a bizottság nevében a „ház asz- 
talára tette,” ez elrendelte kinyomatását s három nap múlva 
az új alkotmány tárgyalásához fogott. Tekintettel a javaslatba 
hozott alaptörvény és az életbeléptetési intézkedések egyszerű- 
dére, ez a tanácskozás sem volt hoszszú, s már október 
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2-án a javaslatba hozott szabályok egyhangúlag elfogadva, 
kihirdethetők voltak, s azok értelmében léphetett életbe az 
új alkotmány. 

1. Az alaptörvény így szólott: 
2. Szabadföld minden lakosának egyenlő és elidegenít- 

hetlen joga van az öszszes földet, és az öszszeség által elő- 
állított termelési eszközöket használhatni. 

3. Nők, gyermekek, aggok és munkaképtelenek elegendő, 
az általános gazdagság mérvének méltányosan megfelelő el- 
tartást igényelhetnek. 

4. Egyéni szabad akaratának érvényesítésében, mind- 
addig, míg mások jogkörébe nem ütközik, senki sem aka- 
dályozható. 

5. A közügyek, Szabadföld nemre való tekintet nélkül, 
öszszes, teljes korú (20 életévet meghaladott) polgárainak hatá- 
rozatai szerint kormányoztatnak; minden polgár, a közügye- 
ket illetőleg egyenlő szavazati-, cselekvő és szenvedő válasz- 
tási joggal bír. 

6. A kormányzó és végrehajtó hatalom a közügyek kü- 
lönböző ágainak megfelelően van felosztva és pedig olyképen, 
hogy a választók öszszesége minden főbb ügyletig részére 
külön képviselőket választ, kik önállóan hozzák határozatai- 
kat, és ellenőrzik az illető ügyletág élén álló kormány-közegek 
tevékenységét. 

Ez öt pontban volt Szabadföld egész közjoga letéve; 
minden más szabályzat, vagy ezeknek közvetlen folyománya, 
vagy ezek végrehajtására vonatkozik. így azon elvek, melye- 
ken a szövetkezetek alapulnak, − a munkásnak a jövedelem- 
hez való joga, annak a munkásság arányában történő felosztása, 
a magasabb értékű munka tekintetében való szabad egyez- 
kedés természetszerűleg és szükségképen az alaptörvény első és 
harmadik pontjából következik. Minthogy mindenki az öszszes 
munkaeszközök felett rendelkezhetik, senki sem érezheti magát 
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utalva, hogy lemondjon saját munkássága eredményéről, s 
minthogy nem kényszeríthető senki sem arra, hogy magasabb 
képességeit mások rendelkezésére bocsássa, kétségtelen, hogy 
e magasabb képességek, a menynyiben azokra valakinek 
szüksége van, a szabad egyezkedés útján megfelelően érté- 
kesíthetők. 

A nőknek, gyermekeknek, aggoknak és munkaképte- 
leneknek a második pontban kifejezett eltartási joguk tekin- 
tetében megjegyzendő, hogy mi alaptörvényeink értelmében 
mint az igazság folyományát tekintjük, hogy a kultur-ember 
gazdagsága nem saját, egyéni képességének eredménybe, hanem 
számos, porladó nemzedék szellemi tevékenységének vívmánya, 
e z e k n e k  ö r ö k e  a g y e n g é t ,   m u n k a k é p t e l e n t  ép 
úgy m e g i l l e t i ,  mint az e r ő s é t ,  k é p e s e t .  Mindazt, 
mivel bírunk, csak igen csekély részben köszönhetjük saját 
képességünknek és erőnknek; s hacsak erre volnánk utalva, 
a legmélyebb  nyomorban tengődő, szegény, állatias vadak 
volnánk; elődeink emberemlékezetet meghaladó jogának gaz- 
dag hagyatéka az, melyen rágódunk, s melynek élvezeteink 
kilencvenkilenc század részét köszönhetjük. Ha ez így van, 
− s nincs beszámítható ember, ki ezt valaha tagadhatta 
volna, − úgy ez örökségre testvéreink is bírnak élvezeti joggal. 
Kétségtelenül igaz, hogy a mi, az erősek munkássága nélkül 
meddő volna ez az örökség, ezért méltánytalan, dőre, sőt 
keresztülvihetetlen volna, gyengébb testvéreink olyan kíván- 
sága, hogy velünk e g y e n l ő e n  osztozkodjanak. De követel- 
hetnek testvéries, nem a puszta könyörületen, hanem örök- 
Joguk beismerésén alapuló osztályrészt, a közös örökség révén 
− habár kizárólag a mi munkánk által − nyert gazdag jöve- 
delemből; nem mint kolduló idegenek, hanem mint örökjoggal 
kiró családtagok állanak velünk szemben. És a mi, erősebb 
testvérek jól felfogott saját érdeke is azt követeli, hogy minden 
utógondolat nélkül ismerjük el az öszemberiség által alkotott 
család minden tagjának ez igaz jogát. A józan önzés tiltja, 
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hogy a hozzánk hasonlók között a nyomornak és gyermekeinek 
− a bűnöknek, − rejtekhelyet engedjünk. Szabad és „nemes” 
e bolygó ura és királya legyen mindenki, kinek ember-aszszony 
volt az anyja, mert különben fertőző daganattá lesz, a nyomor, 
mely a mi − az erősek uralmának pompás testét megmérgezi. 
Enynyit általában az eltartási jogról. A mi különösen a 
nők eltartásához való jogát illeti, ennél különösen iránytadó 
volt annak megfontolása, hogy az aszszony physikai és psy- 
chikai lényénél fogva nem produktiv tevékenységre, hanem 
az emberiség szaporítására és az emberi lét szépítésére és 
nemesítésére van teremtve. Addig, míg mindanynyian vagy 
legalább  a legtöbben   közülünk,  az  élet  legközönségesebb, 
állatias   szükségleteivel, szakadatlan, szánalomraméltó küz- 
delemban állottunk, távolról sem lehettünk az aszszony gyen- 
geségére, nemességére tekintettel; a gyengeség, ép úgy, mint 
más gyengénél, nem lehetett jogcím a kíméletre, hanem inkább' 
ösztön volt a leigázásra; az aszszony nemessége pedig meg 
volt becstelenítve, − ismét épen úgy, mint minden tisztán 
emberi, igazi nemesség. Rabnő, a gyönyör megvásárolható 
eszköze volt az aszszony évezredeken át, − és az utóbbi 
évszázadok agyondicsért haladása e tényen mitsem változtatott. 
Az új-kor úgynevezett művelt nemzeteinél is jognélkül állott 
az aszszony s a mi borzasztóbb, kénytelen volt, hogy létét 
tengethesse, az első jött-mentnek magát eladni, a ki kecsei 
miatt, magára vállalta az „ e l t a r t á s ”  kötelességét. A jog és 
erkölcs által szentesített eme prostitutió hatásában pusztítóbb, 
mint ama másik, mely leplezetlenül mutatja magát s mely 
csak abban különbözik az előbbitől, hogy ennél a gyalázatos 
alkut nem az életre, hanem rövidebb időre, évekre, hetekre, 
órákra kötik.  Mindkettő közös jellege, hogy az emberiség 
legédesebb, legszentebb kincse, az aszszonyi szív, aljas alku 
tárgyává és az életfentartás eszközévé lesz s borzasztóbb a 
törvényes erkölcs által szentesített számításból való házasság, 
mint az utcai prostitutió, mert dögleletes méreglehellete nem 
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csak az épen élők méltóságát és szerencséjét pusztítja, hanem 
megfagyasztja a jövő nemzedékek életerejét is. Minthogy a 
szerelem, ama szent ösztön, melynek rendeltetése, az aszszonyt 
azon férj karjaiba vezetni, kivel egyesülten a legderekabb 
tagokat nyújthatná a jövő nemzedéknek, olyan nyerészkedési 
eszközzé lett, mely reá nézve egyedül lehetséges, az aszszony, 
hogy megélhessen, kénytelen volt önmagát, s vele együtt a 
faj jövőjét meggyalázni. 

Méltóság, boldogság és az emberiség jövő üdve egyképen 
megkövetelik, hogy az aszszony meg legyen óva a megalázó 
kényszerűségtől, férjében eltartóját, a házasságban az anyagi 
gondtól való menekvést látni. De nem szabad közönséges 
munkára sem kényszeríteni az aszszonyt. Ezt is egyképen 
tiltja az együtt élők szerencséje s a jövő nemzedék edzettsége. 
Az aszszony egyenjogosultságát az által megvalósítani, hogy 
megengedjük neki a versenyt a kenyérkeresetben a férfivel, 
,ép oly haszontalan, mint veszélyes; haszontalan, mert az ösz- 
laszszonyi nemnek ez a jogosultsága, melyet amúgy is csak 
lkivételképen vesz igazán igénybe, sem használ; veszélyes, 
mert nem versenyezhet e tekintetben az aszszony a férfivel 
a nélkül, hogy szebb, nemesebb hivatásához hűtlenné ne 
jegyen. Ez a hivatás nem a konyha- és ruhaszekrény ellátásá- 
ban áll, hanem a szépnek a jelen nemzedékben való művelésé- 
én egyrészről, másrészről pedig a jövő nemzedék szellemi és 
ft0sti fejlesztésében. Az aszszonynak tehát nemcsak saját, 
hanem a férfi és még inkább a jövő nemzedék érdekében a 
létérti küzdelemtől és a szükségtől távol kell esnie; nem 
lehet az aszszony kerék a kenyérkereset kocsiján, hanem ék- 
szer az emberiség szívén. Nem kell külön felemlítenünk, hogy 
azért elveink értelmében távol állott tőlünk az aszszonynyal 
szemben kényszert alkalmazni. Eltiltva nem volt az aszszony- 
nak bármily keresethez fognia, ami elő is fordult, habár csak 
elvétve, s különösen a szellemi foglalkozás terén; de Szabad- 
ad közvéleménye csak kivételes esetben helyeselte ezt, vagyis 
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csak akkor, ha különös hajlam, képesség tette indokolttá, s 
meg kell említenünk, hogy épen aszszonyaink küzdöttek e 
közvélemény mellett első sorban. 

Hogy az aszszonyok eltartási igénye egy negyedével lett 
kevesebben megállapítva mint a férfiaké, − az alakuló gyűlés 
ugyanis nem csak az eltartási igény elvét, hanem mérvét is 
megállapította − nem az az oka, mintha az aszszonyok 
i g é n y e  kevésbé lett volna méltányolva, mint a férfiaké, 
hanem mert az aszszonyok s z ü k s é g l e t e  tényleg kisebb, 
mint a férfiaké. Azon nézetből indultunk ki, hogy az aszszony, 
a szabadföldi termelő átlagos munkajövedelmének harminc 
századrészével ép oly bőven megél, mint eltartásra igényt 
tartó férfi annak negyven századrészével. A tapasztalat iga- 
zolta is ezt a nézetet. 

De nem csak a magányosan álló leánynak vagy 
özvegynek, hanem a férjes nőnek is meg volt − habár csak 
felényi, − eltartási igénye. Ennek az az indoka, hogy a 
férjes nő se legyen férje eltartására és így férjétől való 
anyagi függésre utalva. Minthogy az aszszonynak a háztar- 
tásban való tevékenysége felér egyéni szükségletének egy 
részével, elégséges volt részbeni eltartás a társadalom részéről 
ahhoz, hogy a férj válláról az eltartás terhét levegyük. Mint- 
hogy a gyermek-áldással újra szaporodik a család terhe s 
mert ez ismét részben az aszszony által keletkezik, addig 
emeltük az eltartási igényt, míg az aszszony teljes eltartási 
mérvét, vagyis a 30%-ot el nem érte. 

Az alaptörvény 4-ik pontja, mely szerint az általános sza- 
vazati jogot minden teljeskorúra kiterjesztettük, bizonynyára 
nem szorul magyarázatra. Meg kell még jegyeznünk, hogy 
ez az intézkedés Szabadföldön lakó szerecsenekre is kiterjedt, 
azon hozzáadással mégis, hogy az írni, olvasni nem tudók 
anynyiban voltak a politikai jogok tényleges gyakorlásából 
kizárva, a menynyiben minden szavazás sajátkezűleg kitöl- 
tendő szavazó-jegyekkel történt. Azonban derekasan vesződ- 
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tünk, hogy szerecseneinket ne csak írni, olvasni, hanem egyéb, 
ismeretekre is megtanítsuk s minthogy ez elég jó sikerrel járt, 
lassanként fekete testvéreink is részesek voltak valamenynyi 
jogainkban. 

Közelebbi magyarázatot igényel azonban az alaptörvény 
5. pontja, melynek értelmében a közönség valamenynyi 
közügyre való befolyását és ellenőrzését nem egy, hanem a 
közigazgatási ágak szerint szervezett, több testület által 
gyakorolta, melybe a tagokat a közönség külön-külön válasz- 
totta. Ép ez intézkedésnek köszönheti Szabadföld kormánya 
igazán bámulatraméltó szakavatottságát, nyilvános élete példa 
nélkül álló nyugalmát és minden mélyebbre ható, szenvedélyes 
pártalakulások teljes hiányát. Európai és amerikai államokban 
csak a végrehajtó hatalom van oly férfiak kezében, kiket a 
közszolgálat azon ágára, melynek élén állanak, szakismeretük- 
és képességükre való tekintetből k e l l e n e  k i n e v e z n i ,  
illetve m e g v á l a s z t a n i .  Ez is csak ritkán történik így, 
sőt épen az európai és amerikai úgynevezett parlamentáris 
alkotmányokról állítható joggal, hogy ezek állítanak a kü- 
lönböző közigazgatási ágak élére oly férfiakat, kik azon 
fontos ügyekhez, melyeknek élén állanak, nagyon keveset 
értenek. A gyűlések, melyeknek kebeléből és akaratából a 
parlamentáris ministerek hatalomhoz jutnak, rendszerint nem 
képesek kizárólag szakértő férfiakat meghívni, már az okból 
sem, mert leggyakrabban kebelükben ilyenekkel nem is ren- 
delkeznek. Nem akarjuk ezzel azt mondani, hogy még a par- 
lamentáris szónokok és hivatásszerű politikusok sem értenek 
rendszerint többet hivatalukhoz, mint a hatalom és vaksze- 
rencse ama kegyeltjei, kik nem parlamentáris államokban a 
kormányrudat vezérlik, − de azért még nem szakértők s 
nem is lehetnek mindanynyian azok. De mint említettük, 
legalább a végrehajtó hatalom közegeinek szakértőknek kellene 
lenni s fenn is áll a fikció, hogy azok és olyan férfi, ki vala- 
mely szakmában dicséretesen emelkedik a többiek fölé, − 
 



156 

joggal, − habár tényleg meglehetős alárendelt joggal igényel- 
heti, hogy a közszolgálatban az illető szakmánál nyerjen 
alkalmazást. A nyugati államok törvényhozó testületeinél 
azonban a szak- és ügyismeret elvileg tulajdonkép nem is 
alapja a választásnak. Férfiak, kik a törvényeket hozzák és 
azok végrehajtását ellenőrzik, tulajdonkép mitsem tartoznak 
azon ügyekhez érteni, melyekre vonatkozólag a törvényeket 
hozták. Választóik bizalma rendszerint nem függ ez ismereteik 
mérvétől, nem mint szakférfiak, hanem mint „elvhűek” lesznek 
megválasztva. 

Ennek azonban kettős hátránya van; első sorban is a 
közügyeket inkább, mint bármely magánügyet, az emberi 
tudatlanság és esztelenség játék-labdájává teszi; Oxenstierna 
eme szavai: „Nem hinnéd fiam, mily csekély észszel kor- 
mányozzák a világot”, sokkal igazabbak, semmint általában 
hiszik; az úgynevezett civilisait országok közügyeinek veze- 
tésénél érvényre jutó okosság és szakismeret átlagos foka 
sokkal alacsonyabb, mint a mekkorára ugyanazon országban 
a magánügyeknél rendszerint akadhatunk. Másrészt pedig a 
közügyeknek e központosított és egyidejűleg tudatlan szer- 
vezete a pártalakulást szenvedélyes és elkeseredett harccá 
alakítja át, a melynél minden mindenért kockára lesz téve, 
melynél csaknem sohasem tárgyi megfontolás, hanem mindig 
előre eltökélt politikai nézetek az iránytadók. Folytonos harc, 
szakadatlan, szenvedélyes izgatottság, tehát e viszás intéz- 
mény második, szükségképi következménye. 

Megváltozása pedig mindaddig lehetetlen, míg a létező 
társadalmi rend érvényben marad. Mert míg e rendszer áll, 
az általános jólétre nézve sokkal előnyösebb, ha tudatlanok, 
szakismeretük figyelembe vétele nélkül választottak vezetik 
és ellenőrzik a közügyeket, mintha hivatásszerű szakértők 
jutnának a hatalomra és ezek járnának el az öszszeség nevében, 
saját szakmájuk ügyeiben. Ez igazán szakértők érdeke, a 
kizsákmányoló   társadalomban   nem  csak  gyakran,  hanem 
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rendszerint ellentétes a nagy tömeg érdekeivel. Képzeljünk 
csak európai vagy amerikai államot, melyben gyárosok a 
gyártás, mezőgazdák a mezőgazdaság, vasútiak a forgalmi 
ügyek és így tovább, minden érdekkör képviselői, az okét 
legközelebb érdeklő téren hoznák és hajtanák végre a tör- 
vényeket és ellenőriznék ezt. Abban a kizsákmányoló társada- 
lomban az ily „alkotmány” következményei igazán borzasztók 
lennének; a politikai romlottság gyűneve alatt ismert esetekben, 
mikor sikerült, hogy egyes érdekkörök az öszszeségé helyébe 
tolták saját akaratukat, a kizsákmányolás arcátlansága tényleg 
minden határon túllépett. 

Nem így van Szabadföldön; nálunk nincs a közérdekkel 
ellentétes vagy vele nem teljes öszhangzásban lévő magán- 
érdek. Eszteleneknek kellene például lenni azon termelőknek, 
kik nyereségűket az által vélnék emelni, hogy a behozatalt 
vámmal terhelnék; mert mitsem használna nekik, ha a fogyasz- 
tókat árúik drágább megvételére kényszerítenek, − hisz 
csakhamar a termelésükhöz toluló újabb munkaerő az átlagos 
mérvre szorítaná le nyereségüket; − ellenben mindenesetre 
hátrányukra válnék, hogy valamenynyi termelőnek megnehe- 
zítették a termelést, mert ép ez által volna a nyereség átlagos 
mérve − melyen túl az övéké sem emelkedhetik felül, - 
igazán leszorítva. Ugyanez áll minden más érdekkörünkre 
nézve. A miatt, mert minden termelési ág bárki részére 
hozzáférhető és mert senkinek sem áll hatalmában és jogában 
bármikép keletkező előnyt csak saját részére igénybe venni, 
vagyunk azon szerencsés helyzetben, hogy azokra bízhatjuk 
minden kérdés eldöntését, kiket az l e g k ö z e l e b b rő l  érdekel, 
tehát a kik leginkább értenek a dologhoz. Ez által válik 
törvényhozásunk és kormányzatunk nem csak a legnagyobb 
mérvben ügyavatottá, hanem eltűnik közéletünkből ama 
szenvedélyes előítélet is, mely ott künn a pártmozgalom 
félreismerhetlen jellege. Minthogy mindenben a jól felfogott 
közös érdek és eszélyesség a döntő, semmi okunk sincs heves- 
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kedni. Választásainknál nem az az irányadó, hogy válaszszunk 
meg egy „elvtársat”, hanem legfölebb a felett lehet vélemény- 
különbség, hogy a jelöltek közül melyik a tapasztaltabb és 
okosabb. S minthogy öszszes munkálataink rendszere mellett 
tartósan senkinek képességei rejtve nem maradhatnak, e 
közéletünkre egyedül irányadó körülmény tekintetében tévedés 
alig lehetséges. 

Minthogy az alkotmányozó gyűlés a kormányzatnak 
tizenkét ágra való felosztását megtartotta, Szabadföldön ellen- 
tétben a nyugati egységes parlamentekkel, a tizenkét végre- 
hajtó hatóság mellett − melyek az európai ministerekkel 
helyezhetők párhuzamba − tizenkét különböző, az általános 
választásokkal alakított tanácskozó, határozó és ellenőrző 
gyülekezet volt. Ez a tizenkét gyülekezet a választók öszsze- 
sége által lett választva, vagy legalább is joga volt minden 
választónak minden választásnál egyenlő értékkel szavazni; 
de a választó testületek beosztása különböző volt, és a tizen- 
két képviseleti testület választása is külön-külön történt; a 
pénzügy, eltartási és oktatásügyre, a művészet és tudományra, 
közegészség- és igazságügyre vonatkozó képviselő testületek 
választása a lakási kerületek szerint, a többi gyűlések válasz- 
tása pedig a foglalkozási ágak szerint történt. Ez utóbbi célból 
Szabadföld öszszes lakosai foglalkozásuk szerint több, kisebb 
és nagyobb választási kerületre lettek osztva, melyek mind- 
egyike tagjainak számarányához képest, egy vagy több kép- 
viselőt választhatott; több kisebb − lehetőleg hasonló - 
foglalkozási ágból, egy választási kerület alakíttatott; bár- 
kinek tetszésétől függött, hogy melyik választási kerülethez 
akart tartozni, azaz mindenki, s így természetesen a nők is, 
bármely foglalkozási osztálynál felvetethette magát, és azon 
osztályban gyakorolta választói jogát, az ezen osztályoktól 
választandó képviselő testületekre nézve. 

A tizenkét kormányzati ág legfőbb hivatalnokait a tizen- 
két képviseleti gyűlés, a többi hivatalnokokat a kormány- 
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főnökök nevezték ki. Ezek kötelesek voltak a képviselő tes- 
tűlet elé terjesztendő fontosabb intézkedésekről előbb maguk 
között tanácskozni. 

A különböző képviselő testületek elkülönítve tanács- 
koztak és rendszerint kü1önböző időszakokban is; egyes 
testűletek állandóan együtt voltak, mások évenkint csak 
néhányszor, egy pár napra gyűltek öszsze; e szakparlamentek 
tagjainak száma is különböző volt, a legkisebb a statistikai, 
csak 30 tagból állott, a négy legnépesebb tagjainak száma 
120 volt. Ha oly ügyek fordultak elő, melyek több képviselő 
testűletet érdekeltek, úgy ezek közös ülést tartottak, illetékes- 
ségi öszszeütközések elő nem fordulhattak, mert a mint vala- 
melyik testület azon óhajának adott kifejezést, hogy a másik 
tanácskozásaiban részt akar venni, ez elégséges volt, hogy az 
illető ügy közösnek tekintessék. 

Ε rendszer természetes következménye az volt, hogy 
minden szabadföldi csak azon nyilvános ügyekben vett részt, 
melyekhez értett vagy érteni vélt s hogy minden kormányzati 
ágban csak azon jelöltre szavazott, a ki, véleménye szerint, 
arra a hivatásra a legképesebb, leghivatottabb volt, minek 
ismét azon természetszerű − nyugati fogalmak szerint igaz, 
hogy alig hihető − következménye volt, hogy minden kormány- 
zati ágat Szabadföld legügyavatottabb, leghivatottabb férfiai 
kormányozták. És emellett csakhamar sajátságos jellegű poli- 
tikai jellem fejlődött ki, a mely szintén a bárhol másutt jelent- 
kezőtől igen különböző volt. Ha ott künn „elvhű” az, ki a 
pártot, melyhez csatlakozott, válogatás nélkül árkon és bokron 
át követi, szavazatát és befolyását szolgálatába bocsátja, akár 
ért az ügyhöz − melyről szó van − valamit akár sem; 
addig itt Szabadföldön a polgár politikai becsülete még hatá- 
rozottabban azt követeli, hogy figyelmét és igyekezetét a 
közügyeknek szentelje; de nagyon rósz néven veszi tőle a 
közvélemény, ha − bármily tekintetből − oly ügyekbe avat- 
kozik, melyekhez nyilvánvalóan mit sem ért, úgy, hogy 
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szigorúan véve már a választótól megkívánjuk, hogy azon 
kormányzati ágakban, melyeknél szavazatát érvényesíti, ava- 
tott legyen. Ezért a választások jó kezekben vannak, a válasz- 
tóknak phantastikus hitegetéssel és ígéretekkel való befolyá- 
solása még ha meg is kísértetnék, eredménytelen volna. 
Nincs választó, ki valamenynyi képviseleti gyűlésre szavazna, 
különösen az aszszonyok elenyésző csekély kivétellel nem 
vesznek részt az oly választásoknál, melyek érdekkörök 
szerint történnek, ellenben élénken érdeklődnek a lakhely 
szerinti és az oktatásügyet illető választások iránt, sőt ez 
utóbbinál döntő a szavazatuk. Szenvedőleges választási joguk 
is érvényesül, és az ellátást, művészetet és tudományokat, 
közegészség- és igazságügyet illető képviselő testületek tagjai 
között gyakran, az oktatásügyet illetőleg pedig állandóan több 
nő van. A végrehajtó hatalomban rendszerint nem vesznek 
részt. A teljesség okáért meg kell még említenünk, hogy a 
képviselők tevékenységükért fizetést húztak és pedig az ülés 
tartama alatt minden napra 8 óra értékegyenlegét. 

Az alkotmány elfogadása után az alkotmányozó gyűlés 
feloszlott s csakhamar a tizenkét képviselő-testület válasz- 
tásához fogtunk. Ezek október 20-án pontosan öszszegyűltek 
és a bizottság kezeikbe tette le hatalmát. A volt bizottsági 
tagok azonban a különböző kormányzati ágak elnökeivé 
választattak meg négy kivételével, kik nyilvános hivatalt 
elvállalni vonakodtak; ezek helyébe újakat választottunk. 
Szabadföld kormánya véglegesen szervezve volt. 

Ε közben befejezte munkálatát a legmegfelelőbb vonalú 
vaspálya megállapítására kiküldött bizottság. Elfogadva a 
legrövidebb vonalú, a Dana-völgyben a Witu-parthoz vezető 
lett és késedelem nélkül fogtunk építéséhez. Épen öt évvel 
azután, hogy úttörőink először érintették Szabadföld földjét, 
éles fütytyel üdvözölte az első vonat, − a mely egy nappal 
előbb még az Indiai-Oceán hullámait látta parthoz verődni, 
− Kenia havasait. 
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Ε munkák folyama alatt azonban, melyek Szabadföld 
folyton növekvő lakosságát szorosabb kapcsolatba hozták a 
régi hazával, lényegesen változtak benszülött szomszédainkkal 
való viszonyaink, részint békés, részint háborús irányban, 
közügyeink fejlődésére nem kevéssé lényeges befolyást gya- 
korolva. 

Első sorban is a leikipiai és Naiwascha Baringó-tó kerü- 
letén élöő massaiak önszántukból és saját költségükön, bár 
kértükre átengedett szabadföldi mérnökök vezetése alatt, 380 
kilométer hoszszú, a Naiwascha tótól előbb északra azután 
nyugatra Leikipián át Édenvölgybe vonuló, jó országutat 
építettek. Becsületükkel és büszkeségükkel öszsze nem férő- 
nek vélték, hogy tőlünk idegen föld által legyenek elválasztva, 
s hogy ha mi őket, vagy ők minket akarnak meglátogatni, 
kénytelenek legyenek az egyedül járható úton, a vakikuják 
országán át járni. Oly nagy volt a féltékeny vágy velünk 
közvetlen öszszeköttetésben lehetni, hogy midőn a legnagyobb 
munka közben a felfogadott watawetai útépítők egy része 
valamely egyenetlenség miatt őket faképnél hagyta, maguk a 
massaiak 3000-en felváltva fogtak a munkához, még pedig 
oly erélylyel, minőt még röviddel ezelőtt oly dologkerülő 
népnél senki sem tételezett volna fel. El is határoztuk, hogy 
a rendkívüli ragaszkodás és erélyesség e jelét, az elismerés 
ugyanily kiváló jelével jutalmazzuk. Midőn elkészült az út, és 
azon minden törzs vénei és vezetői öröm- és diadalittasan 
vonultak Édenvölgybe, nagy tisztelettel fogadtuk és gazdagon 
megajándékoztuk őket, mely ajándék az útépítés értékével 
körülbelül egyenlő volt; azonkívül néhány ezer fegyvert és 
lovat osztottunk szét a massai törzsek között, melyek haszná- 
latára szabadföldi oktatók által tanítottuk őket meg. 

Ez északi és keleti massai törzsekkel való szorosabb 
kapcsolat az Ukerewe tó nyugoti partján lakó kawirondoiak- 
kal hozott bennünket érintkezésbe. Ε számos, földműveléssel 
és  állattenyésztéssel  békésen foglalkozó  néptörzs  területe  
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északon Ugandával volt határos, hol az utóbbi években gya- 
kori belharcok és lázadások fordultak elő. Az eddig megismert 
népekhez, − melyek mindanynyian független, egymással csak 
laza kapcsolatban lévő kisebb törzsekben, szabadon választott 
s csekély befolyású főnökök alatt éltek, − nem hasonlítottak a 
wangwaniak (így nevezték Uganda lakosait), kik már év- 
századok óta kabaka vagy császár alatt zsarnokilag kormány- 
zott állammá lettek egyesítve. Birodalmuk, melyben az anya- 
ország az Ukerewe északi partján terjedt, változó nagyságú 
volt a szerint, a mint az épen uralkodó kabakának a szomszé- 
dos népekkel szemben követett vad, hódító politikáját, nagyobb 
vagy kisebb siker koronázta; de mindig Isten ostora maradt 
Uganda a szomszédokra, kik a wangwaniak rabló-kalandjai, 
zsarolásai és kegyetlenkedései alatt nyögtek. Meszsze terjedő 
földterületek pusztultak el e csapás alatt; s különösen óriási 
mérvben növekedett a félelem a rabló államtól, mióta néhány 
éven át a kabaka, arabs közvetítők útján, néhány ezer − bár 
igen rósz − puskát és ágyút tudott szerezni; bár ez utób- 
biakkal, megfelelő töltések hiányában, csak keveset tudott 
tenni.  Ez államban,  épen a Kenián  való  megérkezésünk 
idejében, a nyugalom  átmeneti korszaka volt, még pedig 
azért, mert a wangwaniak inkább voltak belviszályokkal 
elfoglalva, sem hogy szomszédaikra gondolhattak volna. Az 
utolsó kabaka halála után, ennek számos fia, háborút folytatott 
a hatalomért, mely harc oly vadállatias dühvel folyt, hogy 
borzasztóan elpusztította az országot;  míg nem az egyik 
trónkövetelőnek, ki rettenetes kegyetlensége és harci szeren- 
cséje miatt híres, nagy őse után Suna nevet viselt, sikerűit 
testvérei nagyobb részétől megszabadulni. Ettől kezdve mind- 
inkább e kabaka kezében egyesűit a hatalom a csakhamar 
megújult a szomszédok megtámadtatása és sarcolása. Külö- 
nösen a kawirondoiak ellen irányúit Suna haragja, mert ezek 
egyik fivérét, ki hozzájuk menekült, nem szolgáltatták ki neki, 
hanem menekülni engedték. Ismételten betört néhány ezer 
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wangwani Kawirondóba, raboltak embert és állatot, gyújto- 
gatták a falvakat, kivagdalták a banánafákat, elpusztították 
az aratást s más embertelen kegyetlenségeket követtek el. 
A kawirondoiak szükségükben az északi massai törzsekhez 
fordultak segélyért, arra kérve őket, küldenének Uganda felöli 
határuk megőrzésére, néhány csapat európailag felszerelt 
harcost. Díjúi, minden segélyükre érkező harcosnak, teljes és 
gazdag ellátás mellett, havonként egy, lovasnak két ökröt 
ígértek. 

A massaiak, nem anynyira a jutalomért, mint inkább 
kalandvágyból megígérték a segélyt. 2500 el-morán indult 
Kawirondóba − Szabadföld negyedik évében történt ez - 
és az Uganda felőli határon szálltak táborba. 

Kezdetben nagyszerűen ment minden; mindenünnen, a 
hol csak mutatkoztak, véres fejjel távoztak a wangwani rablók, 
s úgy tetszett már néhány hónap múlva, hogy Ugandában 
okultak a kemény leckén, s békében akarják hagyni a kawi- 
rondoiakat, mert sokáig mitsem lehetett betörésről hallani. S 
íme, Szabadföldön épen az októberi aratással voltunk el- 
foglalva, midőn Kawirondóban lévő massai barátainkat ért 
roppant szerencsétlenség híre érkezett hozzánk. Suna kabaka 
csak azért pihent, hogy annál rettenetesebb csapásra készül- 
hessen. Míg az eddigi Kawirondóba való betörésekben csak 
néhány ezer ember vett részt, most 30.000 embert, ezek 
között 5000 puskást gyűjtött öszsze, és személyesen vezette 
Őket a mitsem sejtő kawirondoiak és massaiakra. Sikerült 
neki az egyik határtábor 900 emberből és 300 lóból álló őr- 
ségét csaknem álmában meglepni, s mielőtt komoly ellen- 
álláshoz foghattak volna, mindanynyit lemészárolta. Ez által 
a massaiak nemcsak erejük egy harmadát veszítették, hanem 
két öszszefüggéstelen részre lettek szakítva, mert a megrohant 
tábor a határőrvonalnak épen közepén volt. A helyett, hogy 
most már lehető gyorsasággal viszszavonultak volna, s szét- 
szórt erőik egyesítése után fogtak volna újabb támadáshoz, 
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a massai vezérek egyike, alig hogy embereik közül vagy 
500-at öszszefogott, anynyi bajtárs megsemmisítése feletti 
dühében elszánt támadásra ragadtatta el magát, de tqrbe 
csalva, miután nagyon is hamar lődözte el töltényeit, hősies 
ellenállás után övéivel együtt, kik közül csak nagyon kevesen 
menekültek, felkoncoltatott. Mdango barátunk a másik szár- 
nyon csak 1100-1200 massait tudott parancsnoksága alatt 
egyesíteni, kikkel rendben vonult Kawirondo helysége felé, 
csak kevéssé üldözve Suna által, ki főfigyelmét a rengeteg 
zsákmány biztonságba helyezésére fordította. 

Még az nap, midőn massai- és kawirondói futárok velünk 
e szomorú hirt tudatták, küldöttük Simához ultimátumunkat. 
A massaiakkal, kik készen voltak öszszes harcosaikat Uganda 
ellen küldeni, tudattuk, hogy elég ha a Kawirondóban lévő 
1200-hoz még 1000-et küldenek; e 2200 embert szabadföldi 
tisztek parancsnoksága alá helyeztük, magunk közül 900 
önkénytest, e között 500 lovast, válogattunk, ehhez 12 ágyút, 
16 röppentyűt és 30 elefántot véve, Johnston − mint e 
hadsereg vezére, − október 24-én vonult a massai úton 
Kawirondóba. 

Itt az el-moranok − most, midőn már későn volt, nagy 
elővigyázattal őrzött és elsáncolt − tábora körűi, sok ezer 
pajzszsal és nyíllal felfegyverzett kawirondóit és massait 
talált, kiket azonban, mint felesleges gyülevészt hazaküldött. 
November 10-én lépte át Uganda határát s már hat nappal 
később Suna, a Ripon-lejtők közelében lefolyt rövid ütközet 
után teljesen tönkretéve, 110.000 embert számláló hadserege 
a szél minden irányában szétszórva lett; ő maga pedig, parti 
arabsok által vezérlett néhány ezer főnyi testőrségével együtt 
fogságba esett. 

Az ütközet utáni napon a miénkek megszállották Rubagat, 
Uganda fővárosát. Itt csakhamar megjelentek az ország öszszes 
fejei, feltétlen megadást és az eléjük szabandó feltételek elfo- 
gadását igérve. Johnston azonban azon ajánlatot tette nekik, 
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hogy a velünk már jó viszonyban lévő népek nagy szövetségébe 
fogadja okét, mit a wangwaniak természetesen a legnagyobb 
örömmel fogadtak. Feltételeink voltak: valamenynyi rabszolga 
szabadon bocsátása, szabadföldi települök és oktatók békés 
befogadása, a kawirondoiaknak és a massaiaknak okozott 
kár megtérítése. Ez utóbbi feltétel különben a wangwanoi 
népnek nem esett terhére, mert a kabaka rengeteg marha- 
csordái, mely mint zsákmány jutott kezünkbe, nagyon elegendő 
volt, a kawirondóban elkövetett rablások teljes kárpótlására 
és a meggyilkolt kawirondói és massai harcosok vérdíjaként. 
Sana maga, mint fogoly a Nawascha-tó vidékére kísértetett 
és itt maradt belebbezve. 

Az események további folyama, − az országban maradt 
arabok egyetlen lázadási kísérletét tekintetbe nem véve - 
békés volt. Ε lázadási kísérletet, maguk a wangwaniak nyom- 
ták el, erélyesen és gyorsan, a nélkül, hogy a mi közbejövete- 
lünkre szükség lett volna. Igaz, hogy a vangwaniak fékben 
tartásához sokban hozzá járult, ama jó országút, melyet a 
kavirondoiak és nangiak az Ukerewetől, a Baringó tó mellett 
elvonuló massai útig építettek és a Kavirondo és Uganda 
közötti határon letelepült 300 massai elmoran letelepülése. 
Különben a Ripon lejtok melletti ütközet óta elégséges volt 
nevünk puszta említése, hogy az egyenlítői, belső Afrika e 
részében is bennünket nyugton és békében hagyjanak. Uke- 
rewe tó körűi, melynek partján ősidőktől fogva mindenki 
mindenki ellen elkeseredetten és kegyetlenül folyó harcban 
állott, lassanként tért foglalt az erkölcsösség és emberiesség, 
és ennek nyomán, az itt lakó legvadabb törzsek között is jólét 
kezdett lábra kapni. 

Az Ukrewe tó, még ha nagyságát nem veszszük is tekin- 
tetbe, belső Afrika óriás tavai között, a legjelentőségteljesebb. 
Tükre körülbelül 50.000 négyszögkilométer területet fed, 
tehát a Kaspitó, az Araltó, és az észak-amerikai nagy tócsopor- 
tot kivéve, a föld legnagyobb belvize. Ez egész a bajor király- 
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ságnál nagyobb víztömeg, melynek mélysége terjedelméhez 
helyes arányban áll, mert csak helyenként éri a mér-ón 480 
méternél a fenekét, 1350 méternyire van a tenger színe felett, 
tehát 200 méterrel fekszik magasabban, mint a Brocken − 
közép Németország legmagasabb hegyének csúcsa. Ε magasan 
fekvő tó, többnyire hegyláncolatok által van körülvéve, melyek 
még 500-1500 méterre emelkednek vizének színe fölé, úgy 
hogy partvidékének − mely mindenütt egészséges, és mocsa- 
raktól ment, − éghajlata enyhe, helyenként csaknem arkádiai. 
És ez a hatalmas, festői, helylyel-közzel vadregényes tó for- 
rása a szent Nílusnak, mely az Ukrewet a Ripon lejtökön túl, 
legvégső szélén elhagyva, innen a 450 méterrel mélyebben 
fekvő Albert Niánza felé ömlik, honnan kezdve mint fehér 
Nílus folytatja útját. 

Már két hónappal később, miután Kawirondóban és 
Ugandában magunkat befészkeltük, 500 tonna űrtartalmú 
csavargőzös hasította az Ukerewének a tengeréhez hasonló 
habjait és a legközelebbi év vége előtt tengeri hajócsapatunk 
öt hajóból állott. Mindenütt szívesen fogadták e hajókat a 
partokon és az általuk fejlesztett kereskedelem, a gyorsan 
emelkedő civilisatio leghatalmasabb emeltyűjének bizonyult. 
Ε nagyszerű tó partvidékeinek termékenysége végtelen; 
néhány száz négyszögméter területű jói öntözött talaj elegendő 
a legnagyobb család öszszes szükségleteinek fedezésére s 
midőn a benszülötteket a mezőgazdaság hasznos eszközeivel 
megismertettük és őket azok használatára megtanítottuk, 
páratlan volt a legválogatottabb kerti és mezei gyümölcsökben 
a bőség. Bámulatraméltó módon a szükséglet emelkedése 
hoszszú időn át, különösen a tó keleti partján lakó törzseknél 
mögötte maradt a termelésnek. Ez egyszerű népek, csak- 
nem erőkifejtés nélkül s gyakran kíváncsiságból, a közibök 
hozott javított eszközök hatása után sokkal többet termeltek, 
mint a menynyire szükségük volt s minthogy a földtulajdon 
fogalmát nem ismerték s így az elhasználhatta többlet náluk 
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nem idézhetett elő tömeges nyomort, mi különben elmarad- 
hatlan következmény lett volna, itt éveken át valóság volt 
János pap országának meséje. A tulajdon fogalma elvesztette 
jelentőségét, az élelmi szerek értéktelenek voltak, mindenki 
anynyit vehetett magának, menynyi neki tetszett; keresztül 
utazó idegenek mindenütt terített asztalra találtak; szóval 
aranykorszak kezdődött az Ukerewe-tó partján. Azonban 
másrészről ez az igénytelenség a haladás akadályaként jelent- 
kezett s így, bár sajnálattal, komolyan iparkodtunk e para- 
dicsomi állapotot anynyiban zavarni, hogy e jó emberek ízlését 
nagyobb szükségletek felé irányítottuk, mi lassan bár, de 
végűi mégis sikerűit. Csak ezzel egyidejűleg fejlődött a föld e 
rejtett helyén magasabb erkölcs és szellemi haladás. 



XII. Fejezet. 

Minthogy a bevándorlás ellenálhatlanul növekedett, a 
negyedik évben Szabadföld lakossága 780.000 lélekre szapo- 
rodott és Éden-völgy 26 négyszögkilométer területet födő és 
15,000 lakházzal bíró város lett, melynek 65,000 lakosa 
kertészettel, iparral és szellemi munkával foglalkozott. De a 
Dana-fensík 140.000 lélekre szaporodott lakossága is, a még 
rendelkezésre álló szántóföldeken űzött mezőgazdaságon kívül, 
különféle iparágakkal foglalkozott, míg lényegéb3n a mező- 
gazdaság az erdő-öv másik szélén körülbelül 200 méterrel 
mélyebben fekvő fensíkra költözködött, hol, a körülbelül 5000 
négyszögkilométer kiterjedésű termékeny talaj, még elég teret 
nyújtott a mezőgazdaság kiterjesztésére. 

Itt mindjárt kezdetben 96,000 hektárnyi (960 négyszög- 
kilométer) terület lett eke alá véve, de csak miután az egész 
terület − ép úgy, mint Szabadföldön minden művelés alatt 
lévő föld, − meg volt védve erős fakerítéssel kártékony vad- 
állatok elől. A kisebb vadat, melyet kerítéssel a vetéstől távol 
tartani nem lehetett, a kutyák tartották távol; ilyeneket 
nagyszámban neveltünk és arra tanítottuk, hogy a kerítéseket 
és állatcsordákat többször megkerülték. Ez az óvszer elégsé- 
gesnek bizonyult a vetésre ártalmas minden állat ellen, a 
majmokat kivéve, melyek közé gyakrabban lőni kellett, ha 
éjjeli rablókalandjaik közben a négylábú őrök még oly dühös 
ugatásai által sem engedték magukat elriasztani. 

A mezőgazdaságban alkalmazott gépek működésének, 
folyamatban tartására egyelőre még gőzerő lett alkalmazva; 
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de munkában volt egy nagyszerű villanyos erőfejlesztő-telep 
felállítása, mely a jövőben feleslegessé tegye a gőzerőt. Ε 
villanyos gépekhez szükségelt erőt a Dana-folyó szolgáltatta, 
mely, megerősbödve vele a nagy vízesés alatt egyesülő két 
hatalmas hegyi patakkal, az általunk rendeltetésének megfe- 
lelően gabonaföldnek nevezett sík föld másik végén, számos, 
erős sellőt és zuhatagot képezve rohan a mélyebb síkság felé. 
A gabona-föld megmunkálásához nem a Dana-fensík kijára- 
tánál lévő és 90 méter esés-magassággal bíró nagy vízesés, 
hanem épen ama sellők és kisebb, de számos zuhatag lett fel- 
használva, melyekről épen szó volt. Ezek együttvéve 865 
méter esés-magassággal bírnak, s minthogy itt már hatalmas 
víztömeget hord a folyó, vízforgonyok és villanygépek meg- 
felelő öszszeállításával 1½ millió ló erejének megfelelő erő- 
kifejtés volt elérhető, mi sokkal több, mint menynyit a gabona- 
föld megmunkálása, a legbelterjesebb gazdálkodás mellett is 
igényelhetne. A jövő évre előirányzott erőkifejtés 40.000 ló- 
erőben nyer kifejezést; a 20 óriás vízforgony által 200 
dynamo-gépen előállított villanyos folyamot, jól elszigetelt 
és erős rézhuzalok vezetik majd el a gazdasági épületekbe és 
a megművelendő földekre, ahol is a folyamban rejlő erőnek 
kell az összes mezőgazdasági munkákat, − a szántástól 
kezdve a cséplésig, a gabona rostálásáig, szállításáig − 
végezni. Mert e gazdasági felszereléshez villanyos vonat- 
hálózat is tartoznék. 

A nagy Dana-zuhatag pedig 124.000 lóerőnek megfelelő 
vízerejével Édenvölgynek és a Dana-fensíkon lévő városoknak 
villanyos világítására szolgált. 

Egyelőre az u t c á k  v i l á g i t  a s a r a elegendő volt; 
5000, hoszszú árbocokon alkalmazott ív-lámpa, mindegyik 
2000 gyertya fényével, mi öszszesen 12000 lóerőt igényelt; 
a lakházak és éjjel is dolgozó gyárak világítására 420.000 
izzó lámpa volt alkalmazásban, ez 40.000 ló erejének meg- 
kelő erőt igényelt, úgy hogy a nagy zuhatagon a villanyos 
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a gépeknek öszszesen 52000 ló erejének megfelelő erőt kellett 
előállítaniuk, mi azonban napközben 340 kilometer hoszszú- 
ságú villanyos vonat mozgatására is alkalmazást nyert. Êz 
a vonat Édenvölgy és a Dana-fensík főbb forgalmi vonalain 
és élénkebb utcáin vonult keresztül. Este és éjjel, midőn a 
a fejlesztett villanyosság világításra volt szükséges a vonatot, 
más, néhány ezer lóerejének megfelelő erőt előállító géppel 
kellett üzemben tartani. Ilyképen a nagy zuhatag által nyúj- 
tott erőből, Szabadföld fenállásának ötödik éve befejeztéig, 
csak annak két ötöde lett felhasználva; a fennmaradó három 
ötödrész még nem nyert alkalmazást, és hasonló használatra 
szolgáló erőforrás tartalékát képezte. 

Szabadföld fenállásának ugyancsak negyedik és ötödik 
évében történt a csatornázás és több vízvezeték készítése úgy 
Édenvölgy valamint a Dana-fensík részére. A csatornázás 
az esővíznek a Danába való vezetésére szolgált, míg a 
mosogató-víz és szemét, a légnyomási rendszeren alapuló 
hatalmas szivatyúkkal lett öntöttvas csövekbe vezetve, aztán 
fertőtlenítve és trágyaként felhasználva. A vízvezeték a leg- 
jobb hegyi patakok felhasználásával egyelőre naponkénti egy 
millió hektoliter vízbőségre lett készítve, s nemcsak a köz- 
kutaknak vízzel való ellátására felhasználva, hanem vala- 
menynyi magánházba is bevezetve. Ε vízvezeték bőségét, 
újabb források belevonása által kétszerezni, sőt háromszorozni 
lehetett, úgy, hogy az új városok tisztaságáról és egészségi 
viszonyairól minden tekintetben gondoskodva volt. 

Ez idő alatt az oktatásügyi kormányzat is hatalmas 
működést fejtett ki. Ugyanis oda irányuló közvélemény fej- 
lődött ki, hogy Szabadföld ifjúsága nemre és választandó 
hivatásra való tekintet nélkül olyan oktatásban részesüljön, 
a mely a latin és görög nyelv kivételével, például a német- 
országi gymnasiumok első hat osztályának felelne meg. Ε 
végből a fiuk úgy mint a leányok 6-tól 16 éves korukig jár- 
janak iskolába, hol az elemi ismeretek elsajátítása után, az 
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erkölcstanban, nyelvtanban, irodalomtörténetben, művelődés- 
történet- és történetben, physikában, természetrajzban, geo- 
metriában és algebrában nyerjenek oktatást. 

A szellemi és erkölcsinél nem kevesebb súlyt fektettünk 
a testi kiképzésre, mert mi Szabadföldiek azon nézetben 
vagyunk, hogy a test kiképzésének kell elsőbbséggel bírnia; 
mert egészségesen, rendszeresen kifejlődött test, az egész- 
séges, öszhangzó szellem feltétele. A szellemi kiképzésnél sem 
anynyira az ismeretek gyűjtése, mint inkább az ifjú szellemek 
önálló gondolkodásra való buzdítása volt a cél; ezért mit sem 
kerültünk aggodalmasabban és gondosabban, mint a szellemi 
munkával való túlterhelést. Nem szabad egy gyermeknek sem 
− az otthon való ismétlést is beleszámítva − 6 órán túl 
szellemileg foglalkoznia; a tanórák tehát az öszszes szellemi 
tanszakokra 3 órában voltak meghatározva, míg naponta 2 
iskolai óra a testi gyakorlatra, − tornára, futás- és táncra, 
úszás- és lovaglásra − fiuknál azonkívül vívásra, birkózásra 
és lövésre volt szánva. A szabadföldi oktatás másik alapelve 
az volt, hogy nem szabad a gyermekeket − ép úgy mint a 
felnőtteket nem − tevékenységre k é n y s z e r í t e n i ;  azt 
hittük, lehetetlen, hogy céltudatos és következetes, eszközeiben 
legkevésbbé sem korlátozott padagogiának ne sikerülne, a 
hajlékony gyermeki kedélyt, józanul kimért kötelességének 
önkénytes és örömteljes teljesítésére bírni. Ebben is nekünk 
adott igazat a tapasztalat. A tanítás vezetőinek ugyan min- 
dent el kellett követniök, hogy a tanítást vonzóvá tegyék, 
miután azonban ez nekik sikerűit, ifjaink és leányaink fele 
idő alatt kétszer anynyit és ezt kétszerte alaposabban tanul- 
ták meg, mint testileg és szellemileg megkínzott európai kor- 
társaik. A tanítás − ugyancsak az egészségre való tekin- 
tetből − a menynyire csak lehetett, a szabadban folyt. Az 
iskolák ez okból vagy nagy kertek közepén, vagy az erdő 
szélén voltak, s a természetrajzi oktatás rendesen, a többi 
pedig gyakran a környékre való kirándulással volt egybe- 
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kötve. Ezért aztán más színe is volt tanuló ifjúságunknak, 
mint a hogy régi hazánkban és különösen a nagy városokban 
azt látni megszoktuk. Rózsás, egészségtől, erőtől és életöröm- 
től pezsdülő arcok és alakok, önbizalom, biztos fellépés sugár- 
zott minden vonásból és mozdulatból; így léptek gyermekeink 
a komoly életbe. 

Természetes, hogy az ilykép szervezett tanügy, számos 
és képzett tanerőt igényelt. S tényleg Szabadföldön minden 
15 gyermekre már egy tanerő esett, s hogy az ország legjobb 
erői közül választhassunk, nagy díjakat kellett fizetnünk. A 
négy első osztályban, − hol túlnyomóan leányok és fiatal 
özvegyek tanítottak, − az évi díjazás 1400-1800, a hat 
felsőbb osztályban − hol a férfi tanerő volt túlnyomó - 
1800-2400 óra-egyenlegnek felelt meg a díjazás, a mely 
pénzben kifejezve, az alapítás ötödik évében már 350-600 
font sterlinget tett ki. 

De a magasabb képzettség tekintetében fenálló nagy 
igényeink tekintetében is saját lábán akart Szabadföld állani. 
Ezért már a harmadik évben felsőbb iskolát állítottunk fel, 
melyen mindazon tudományágak, melyek Európában egye- 
temesen, akadémiáknál és a műegyetemen előadatnak, egye- 
sitve képviselve voltak. Mindegyik tanszék oly bőkezűséggel 
volt felszerelve, minőt Szabadföldön kívül elképzelni sem 
lehet. Csillagvizsgáló tornyaink, laboratóriumaink, gyűjtemé- 
nyeink csaknem korlátlan eszközök felett rendelkeztek, s nem 
volt oly magas díjazás, melyet soknak tartottunk volna, ha arról 
volt szó, hogy valamely tanerőt magunkhoz vonzzunk, vagy 
megtartsunk. Ugyanezt mondhatjuk felsőbb iskolánk műszaki, 
nem kevésbé a mezőgazdasági és kereskedelmi tanszékeiről 
és taneszközeiről. A tanítás mindé szakokban teljesen szabad 
volt, s ép úgy mint az alsóbb iskolákban − ingyenes. Szabad- 
föld alapításának ötödik évében e felsőbb iskolát 7500 hallgató 
és hallgatónő látogatta; a tanszékek száma 215 volt, az évi 
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költségvetés  1½ millió font  sterlingre  rúgott, s  állandóan 
hatalmasan növekedett. 

Mindez óriási kiadások fedezésére szükséges eszközket 
bőven nyújtotta az ösztermelők tiszta jövedelme után járó 
adó, mert az öszszeség e jövedelme, a népesség szaporodása 
és a munka emelkedő jövedelmezőségének kettős befolyása 
alatt roppant mérvben növekedett. Midőn a tengerparthoz a 
vonat elkészült és hatása érezhetővé vált, egy munka-óra 
átlagos jövedelmének értéke csakhamar 6 sillingre szállott, s 
minthogy ez időben − Szabadföld ötödik évi fenállása végén − 
280.000 munkás, átlag naponként 6 órán át, s így egy éven 
át 1800 órán át volt produktiven elfoglalva, ez évben Sza- 
badföld munkajövedelmének öszszértéke 280.000X1800X6 
sillinggel, vagyis kerek 150 millió font sterlinget tett ki. Ebből 
a 35%-nyi adó kerek öszszegben 52% millió font sterlinget tett 
ki, s ez volt azon forrás, melyből az ellátási igények levonása 
után − mindenesetre a nagyobb részt igénylő öszszegek, − 
a szükségeseknek talált kiadások fedeztettek. 

Sőt anynyira biztosítva volt e jövedelem és oly mérvre 
emelkedett, hogy Szabadföld kormánya az ötödik év végén 
két döntő jelentőségű indítványnak az e célból öszszehívott 
képviselő-testület elé való terjesztését határozta el; az egyik, 
hogy a szövetkezeteknek nyújtandó hitel függetlenítendő a 
központi hatóság beleegyezésétől; másodsorban, hogy az addig 
újonnan belépő tagoknak öszszes önkénytes befizetései visz- 
szatérítendők s jövőben ilyenek el sem fogadhatók. 

A 8-ik fejezetben előadott okokból a termeléshez nyújtott 
hitel terjedelme és sorrendje a központi kormány határozatától 
volt függővé téve; most azonban, miután a munkaeszközökkel 
való felszerelés és ezzel a társadalom munkaképessége is elég- 
nagy fokot ért el, a szabad önrendelkezési jog e korlátját is 
feleslegesnek találtuk; követelhettek a szövetkezetek a meny- 
nyit hasznosnak véltek, − az ország tőkeereje képes volt a 
jelentkező legterjedelmesebb hiteligényeknek  megfelelni; s 
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tényleg indokoltnak bizonyult ez a bizalmunk is. Ε határozatot 
közvetlenül követő években két különböző alkalommal meg- 
történt ugyan, hogy a váratlanul beállott nagy tőkeszükség- 
letnél fogva az adónak ez igények fedezésére rendelt részét 
a rendes mérven túl emelni kellett; ezt azonban, szemben 
valamenynyi termelési-ág jövedelmének állandó növekedésével, 
minden nehézség nélkül viseltük; később pedig a kormányzat 
által gyűjtött tartalék, a tőkeszükséglet és közjövedelem 
közötti ingadozás ez elemét megszüntette. 

Ellenben épen ez a határozat, melylyel szabaddá lett a 
hitelnyújtás, lett indokává társadalmunk ellen irányuló szé- 
delgési kísérletnek. Amerikában vállalkozó szellemű „keres- 
kedők” egyesületet alakítottak, kizárólag a célból, hogy a mi 
„ostoba szabadföldiek” jóhiszeműségét kizsákmányolják és 
pedig oly módon, hogy központi bankunktól, valamely szövet- 
kezet alakításának ürügye alatt, lehető nagy öszszeget csalnak 
ki. Negyvenhat ravasz, legkevésbbé válogatós Yankee egyesűit 
e zsebeink ellen irányuló hadjáratban; hogy mikép akarták 
tervüket megvalósítani és mit értek el, legegyszerűbben a 
Nakuró-tó melletti nagy sófőzde tiszteletreméltó munkaveze- 
tőjének, akkori vezetőjüknek utólagosan előadott elbeszéléséből 
tudhatjuk meg. 

„Megérkeztünk tehát Édenvölgybe s első dolgunk 
működésünk terének megvizsgálása volt, mielőtt ügyünkhöz 
fogtunk volna. Legnagyobb megelégedésünkre azonnal észre- 
vettük, hogy a szabadföldiek bizalmatlanságával kevés dolgunk 
leszen. A szállodában, hol megszálltunk, mindent adtak hitelben 
a nélkül, hogy kilétünk után tudakozódtak volna. Midőn atyai 
hangon megjegyeztem, hogy mégis csak könynyelműség így 
engedni, hogy minden jött-ment megszivatyúzza, szemem közé 
nevetett a vendéglős, akarom mondani az Éden-völgyi szálloda- 
szövetkezet igazgatója és biztosra vette, hogy innen nem 
szökik meg senki; a ki itt van, az nem gondol arra, hogy 
Szabadföldet ismét elhagyja. „Csak lesd, − gondoltam ma- 
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gamban; − de mit csinál a társulat, − kérdem tovább, − 
ha valamelyik vendég fizetni nem tud?” „Esztelenség, − 
viszonzá az igazgató, − itt mindenki tud fizetni, a mint 
dolgozni kezd.” „És ha nem tud dolgozni?” „Akkor támo- 
gatja a társadalom.” „És ha nem akar dolgozni?” Mosolyogva 
veregette vállamat és így szólt: „Az a nem akarás, nem tarthat 
nálunk soká, legyen nyugodt. Ha különben valaki, ép testtel 
mindenáron lustálkodni akar, − ágyat és terített asztalt azért 
mindig talál nálunk. Számlája kiegyenlítése miatt tehát egy 
cseppet se aggódjék; fizetni fog majd, ha tud és akar.” 

„Sajátságos benyomással volt reánk ez az igazgató; de 
azért hallgattunk és tovább tapogatództunk. A nagy árú- 
raktárba mentünk s megkísértettük öltönyöket s fehér ruhát 
hitelbe venni. Nagyszerűen sikerűit. Az elárusítók, − a mint 
később megtudtuk a társulat segédei voltak, − bár a központi 
bankhoz szóló utalványt kértek, de miután felvilágosítottuk 
okét, hogy ott nincs számlánk, ezt se találták bajnak s egyelőre 
megelégedtek a vételárról szóló írásbeli elismervényünkkel, 
melynek alapján a vételárt a bank akkor, majd ha ott számlánk 
lesz, javukra írja. így ment mindenütt; Mackay vagy Gould 
sem számíthatott volna New-Yorkban készségesebben hitelre, 
mint a hogy Éden-völgyben mi találtunk. 

„Néhány nap múlva alapításunkhoz fogtunk. Mint említém, 
bizalmatlanságtól nem kellett tartanunk; kellemetlen volt 
azonban mindazonáltal, hogy a szabadföldi intézmények 
minden üzletre vonatkozó cselekvény, adat és körülmény 
nyilvánosságát igényelték. Azt jól tudtuk, hogy rendőrségtől, 
bíróságtól mitsem kell tartanunk, de mittevők lennénk akkor, 
ha a szabadföldi közönségnek megtetszenék állítólagos vál- 
lalatunk s szövetkezetünkbe lépni óhajtana? Természetesen 
társakat nem használhattunk, hanem zavartalanul magunk 
közt kellett maradnunk, különben füstbe ment volna egész 
tervünk. Vizsgálódtunk mindenütt, vajjon nem-e találhatnánk 
eszközre, melylyel a társak számát korlátozhatnók, beavatott 
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szabadföldiekkel alaposan megvitattuk a dolgot, panaszkodtunk 
az égbekiáltó igazságtalanság felett, minek folytán kénysze- 
rítve lennénk nagyszerű „eszménk” hasznát, itt az egész 
világgal megosztani, üzleti titkainkat közzétenni stb., de 
mindez mitsem használt. A szabadföldiek makacsok maradtak 
e tekintetben s oda nyilatkoztak, hogy senki sem kényszerít 
bennünket titkunkat közzétenni, ha azt saját erőnkből hasz- 
nosítani tudjuk; de ha ehhez szabadföldi földre és szabadföldi 
tőkére van szükségünk, úgy csak természetes, hogy egész 
Szabadföldnek kell tudnia, miről van szó. „S ha üzletünkben 
csak csekély számú munkás nyerhet alkalmazást, ha pld. az 
árú, melyet előállítani akarunk, ugyan nagy nyereséget ad, 
de csak csekély mérvben lesz fogyasztva, ez esetben is bár- 
kinek meg kell engednünk a hozzánk való csatlakozást?·1 
„Ez esetben − ez volt a válasz, − nem lesznek a szabadföldi 
munkások oly ostobák, hogy magukat önökre erőszakolják.” 
„Nagyon szép, − kiálték elfojtott haraggal, − de ha mégis 
többen akarnának hozzánk csatlakozni, mint a menynyire 
szükségünk van?” Ezek az emberek erre is tudtak felelni; 
ez esetben, így biztattak, távoznának a feleslegesek; vagy ha 
végig az üzletnél maradnának, úgy a munkaidőt kellene 
korlátozni, vagy időszakra felosztani, vagy más hasonló módot 
kitalálni; Szabadföldön nem hiányzik alkalom, hogy az így 
szabaddá lett időt másutt értékesíthessük. 

„Mit volt mit tennünk? Oly alakba kellett tervecskénket 
öltöztetni, hogy a szabadföldieknek maguktól menjen el a 
kedvük, abban részt venni. De nagyon otrombán sem volt 
szabad a dolgot csinálnunk, különben még rájönnének az 
álnokságra, vagy pedig tiszta emberszeretetből is résztven- 
nének, hogy balgaságunkon jó tanácsukkal segíthessenek. 
Végül megállapodtunk, hogy varrótű-gyárt alakítunk; ily 
vállalat az öszszes üzleti viszonyok szerint nem volt jöve- 
delmező, de anynyira kalandosnak sem látszott, hogy kíván- 
csiakat hozott volna a nyakunkra. Megalakultunk tehát és 
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elég szerencsések voltunk, hogy két ostobán kívül, ki a 
varrótű-gyárt nagyon jó üzletnek tarthatta s kivel könynyeden 
végezni nem lesz nehéz dolog, több társunk nem akadt. Most 
az alapítási tokét, akarom mondani a központi banknál kérel- 
mezendő hitel nagyságát, kellett meghatározni. Természetes, 
hogy mi legjobb szerettünk volna egy millió font sterlinget 
kérni; de ezt nem tehettük, mert − mint említem, − meg 
kellett mondanunk, hogy mire kell a pénz és 48 munkásra 
berendezett varrótű-gyárba nem tömhettünk enynyit, ha csak 
nem akartuk munkás-társak alakjában a vizsgáló-bírák seregét 
nyakunkra zúdítani. Kénytelenségből 130.000 font sterlingben 
állapodtunk meg, a mi bár szintén okozott némi feltűnést, de 
e kérelmünket azzal indokoltuk, hogy az újabb gépek, melyeket 
alkalmazni óhajtanánk, nagyon drágák.” 

„Most következett még csak a fő gond; miképen lehetne 
ezt a 130.000 font sterlinget vagy annak nagyobb részét, 
zsebeinkbe csalni? Cinkostársaim engem választottak az „Első 
éden-völgyi varrótű-gyár-szövetkezet” igazgatójává s mint 
ilyen mentem másnap a bankhoz, hogy megnyittassam szám- 
lánkat, s kikérjem a szükséges útmutatásokat. Biztosított 
ugyan a pénztárnok kérdésem folytán, hogy utalványaim fen- 
akadás nélkül ki fognak fizettetni, midőn azonban erre néhány 
ezer fontból álló „kis előleget” kértem, csodálkozva kérdé, mit 
akarnék vele? „Egyet, mást, hisz vannak apró fizetéseink.” 
»Felesleges, volt a válasz, nálunk minden fizetést itt a bank- 
nál teljesítenek.” „Igen, de addig, míg a tű-gyár működését 
Megkezdheti, miből éljünk én és embereim? kérdem izgatottan.” 
„Más vállalatoknál teljesítendő munkájukból, vagy pedig meg- 
takarított pénzükből, ha van. Hitelökben sem lesz sehol hiány, 
ami azonban, a központi bank − csak termelésre hitelezünk 
tőkét; a mit önök megesznek, azt nem előlegezhetjük.” 

Itt álltunk 130.000 font sterlingnyi hitelünkkel és kezd- 
tük belátni, hogy nem oly könynyű azt elvinni. Az igaz, hogy 
építhettünk és rendelhettünk a menynyi csak tetszett. Mi 
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hasznunk lett volna azonban abból, ha haszontalan dolgokat 
vásárlunk. 

„A legboszantóbb volt, hogy tisztességesen kellett dolgoz- 
nunk, ha csak nem akartuk az általános bizalmatlanságot fel- 
kelteni; ennek folytán különböző vállalatokba léptünk. De 
azért legyőzöttnek nem akartuk magunkat tekinteni s bő 
megfontolás után, a következőképen véltem kieszelt szédel- 
gésünket megvalósítani. A központi bank eszközli ugyan az 
öszszes vételeket és eladásokat, de legkevésbé sem aka- 
dályozza, a hogy ezt csakhamar kitudtam, a vevőt vagy ren- 
delőt, a neki alkalmasnak látszó dolgok megválasztásában. 
Tehát, Európában vagy Amerikában a nekünk tetsző gyárnál 
rendelhettük meg varrótű-gyárunk részére a gépeket, és 
ezeket a központi bank kifizetné. Így csak valamely európai 
vagy amerikai szédelgő céggel kellett érintkezésbe lépnünk, 
és ezzel az elért hasznot megosztanunk, hogy végűi mégis 
csak tekintélyes zsákmányt vihessünk el.” 

„De ezzel a kibúvóval az is eszembe jutott, hogy mily 
végtelen ostoba volna azt foganatosítani is. Nagyon sokat, az 
világos volt előttem, nem lehetett volna így nyerni, de ha 
mindegyikőnk részére vagyont csalhattunk volna is ki, el- 
vesztettem kedvemet Szabadföldet elhagyni. Semmi esetre sem 
nyertünk volna mi. Újonc voltam a tisztes munkában, s akkori 
ízlésemnek nem felelt meg a komoly törekvés, és dacára 
ennek, naponta 12 sillinget kerestem meg, a mi egy éven át 
180 font sterlinget tett ki, ezzel pedig legalább is oly jól 
lehetett itt élni, mint kétszer enynyivel Amerikában vagy 
Angliában; ha, mint eddig, ezután is unalomból tovább dol- 
gozom, csakhamar növekednie kell e jövedelemnek s legrosz- 
szabb esetben élhetek itt úgy, mint künn 400-500 font 
sterlingnyi évi járadékkal; legkisebb kilátásom sem volt 
pedig, hogy csak megközelítőleg enynyit is lophatnék. S ha 
igen! Még akkor sem mentem volna el. Mindenekelőtt nem, 
mert oly nagyon tetszett nekem itt;  a folyton tisztességes 
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emberekkel való közlekedés, még a gazemberre is, minő az 
időben voltam, jó hatással van. És azután − nevetségesnek 
tetszett, − de szégyelleni kezdtem gazemberségemet. A gaz- 
embereknek is van becsületük. Künn, hol m i n d e n k i ,  ha 
csak teheti, becsapja embertársát, nem tartottam magamat 
roszszabbnak, mint az úgynevezett becsületes emberek, nem 
tartottam oly szigorúan szem előtt a törvényt, mint amazok, 
de csakis ez volt közöttünk a különbség. Ott künn mindenki 
kedves embertársa után vadász, hogy vadászati jegy nélkül 
merészeltem vadászni, nem igen bántotta lelkiismeretemet, 
annál kevésbbé, mert nem volt más választásom, mint vagy 
vadászok én, vagy engem üldöznek. Itt azonban senki sem 
vadászott a máséra; itt a gonosznak be kellett önmagának 
vallania, hogy roszszabb, mint mind a többi, még pedig, hogy 
szükség nélkül gonosz, csak azért, mert a gonoszban találja 
örömét. S ha még a veszély ingerével állottunk volna szemben, 
mely ott künn bizonyos regényes színbe öltözteti a vadászatot! 
De ennek sem volt semmi nyoma! Még csak nem is üldöztek 
volna bennünket a szabadföldiek, ha a kiszédelgett zsákmány- 
nyal megszöktünk volna, hanem futni hagytak volna, mint a 
veszett kutyákat. Nem, itt nem akartam s nem tudtam gaz- 
ember lenni. Öszszehívtam társaimat, hogy velük tudassam, 
miszerint lemondok vezetői tisztemről s hogy egyáltalán 
kilépek a társaságból s tisztességes munkával akarok kísér- 
letet tenni. Nem volt egy sem, ki elhatározásomat ne helyeselte 
volna. A munkakedv bár egyiknél-másiknál még nagyon 
kezdetleges volt, de azért valamenynyi maradni akart. Az 
egyik, különösen makacs fickó, ugyan felveté a kérdést, hogy 
miután most oly szépecskén együtt vagyunk, a hogy jövőre 
bizonynyára soha, nem volna-e okosabb előbb egypár ezer 
font sterlinget kicsalni s azután becsületes emberré lenni; 
még csak a társaknak a kért hitel viszszafizetése iránti 
egyetemleges kötelességére sem kellett utalni, hogy egykori 
gazemberségeink e sereghajtójának terve el legyen vetve. 
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Nem csak maradni, becsületesekké is akartak lenni ezek a 
keményfejű kópék, kik néhány héttel előbb még becsületest 
és ostobát, mint egyjelentőségű szavat szokták használni. így 
történt, hogy azon finom terv, melyre Új-Anglia legravaszabb 
fickói hasztalan fecsérelték szellemességüket, csendben el lett 
ejtve s ha jól tudom, negyvenhatonk közül, egyikünk sem 
adott azóta komoly panaszra okot.” 

A második, Szabadföld öszképviselete elé terjesztett 
javaslat, − eddig a gazdagabb tagok által a társaságba való 
belépésük alkalmával fizetett nagyobb vagy kisebb öszszegek 
viszszafizetését illetőleg, − nem kevesebb, mint 43 millió 
font sterling előteremtését jelentette. Tudomására juttatták 
ugyan mindenkor a tagoknak, hogy az általuk teljesített 
befizetések viszsza nem fizethetők, hogy ezek társadalmi 
célokra hozott áldozatok; dacára ennek, Szabadföld kormánya 
a méltányosság kívánalmának tekintette, hogy most, a midőn 
társadalmunk ily áldozatra nem szorult, arról, úgy a jövőre, 
mint a múltra nézve lemondjunk. A nagylelkű adakozók, 
szegényebb tagtársaik érdekében oly gazdagon nyújtott 
segélyükből, különös elismerésre vagy tiszteletre vonatkozó 
semmiféle jogcímét nem igényeltek, sőt a legtöbben tiltakoztak 
is, nehogy mint ajándékozókat névleg megemlítsék őket; a 
segélyezés sem ellenkezett azon elvekkel, melyekre az új 
társadalom alapítva lett, hanem épen annak értelmében a 
gazdagoknak a szegényeket illető segélyezése az egészséges 
és eszes önzés kívánalmának volt tekintendő. De abban a 
percben, midőn e bőségesen tevékeny eszes önzés következ- 
tében a társadalom elég erőssé lett, hogy nélkülözhette a 
rendkívüli segélyt s a korábban elfogadottat viszszatérít- 
hette, ismét csak méltányosnak véltük, hogy ez mielőbb meg- 
történjék. 

Ez az indítvány is vita nélkül,  egyhangúlag elfogadtatott 
és azonnal végre is hajtatott. Az öszszes adakozóknak befi- 
zetett öszszegeik viszsza lettek térítve, azaz a központi bank 
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könyveiben javukra lett írva, hol azokról tetszésük szerint 
rendelkezhettek. 

Ezzel azonban befejezettnek tekinthető Szabadföld tör- 
ténelmének  második  korszaka  is.  Társadalmunk  alapítása 
− mely kitölté az első korszakot, − teljesen egyes tagok 
áldozatkészsége által történt; a második korszakban ez a 
segélyezés, ha nem is volt elkerülhetlenül szükséges, de a 
gyors haladásnak hasznos és hathatós segélyeszköze volt; 
mostantól kezdve azonban óriássá erősbödött szabad társa- 
dalmunk, bármily alakban, nem rendes segélyforrásaiból folyó 
segélyt viszszautasította és ezerszeresen térítette meg a 
valaha elfogadott támaszt, hisz most már ő maga volt az, 
kinek kiapadhatlanul folyó segélyeszközeire szükség és nyo- 
mor, − jelentkezzék bár az a világ bármely lakott részén, 
− bizton számíthatott. 



ΗΑRMADIK FEJEZET 



XIII. Fejezet. 
Ismét húsz év tellett le, huszonöt év azóta, hogy út- 

törőink a Keniához értek. Az elvek, melyek szerint Szabad- 
föld magát kormányozta és igazgatta, azonosak maradtak, 
nem változott az eredmény sem, csak a szellemi és anyagi 
művelődés, a lakosság és gazdagság növekedése emelkedett 
szakadatlan. A bevándorlók száma, kiket 54 óriási, öszszesen 
495000 tonna űrtartalmú gőzös szállított, az utóbbi években 
1,152.000 főre szaporodott. Hogy a világ minden részéből 
érkezőket az afrikai partokon fogadhassuk és lehető gyorsa- 
sággal a szárazföld belsejébe szállíthassuk, Szabadföld vasúti 
hálózata három különböző ponton hatolt előre az Óceánig, 
illetve az Óceánig terjedő idegen csatlakozó vasútakig. Az 
egyik még a múlt korszakban Édenvölgybol a Witu partig 
kiépített vonal; további kilenc év múlva egy, − ép úgy, mint 
a többi szabadföldi fővonal kettős vágányú, − másik vonat 
készült a Níl-völgy mentén az Ukerewe és Albert-Njancától 
az egyptomi egyenlítői tartományokon, Dongolán, Sudanon és 
Nubián át egész az egyptomi vasúthoz csatlakozva, mely így 
Öszszeköté a közép tenger partját Szabadfölddel; s végül a 
múlt évben fejeztük be az egyenlítői nagy „átmetsző vonalat,” 
mely Ugandából kiindulva, és a Nílust az Albert-Njancából 
yaló kilépésénél áthidalva, az Aruvhimi és Kongón át érte el 
az Atlanti-Óceant. Tehát közvetlen öszszeköttetésünk volt az 
indiai-, Közép- és az Atlanti-Óceánnal. Az 580 kilométernyi 
Dana vonalon személyvonataink 9 óra alatt repültek végig. 
A nílusi vasút hoszsza Alexandriától Édenvölgyig 6452 kilo- 
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meter volt, Assuatól, Felső-Egyptom határától kezdve mi 
kezeltük; az utazás e vonalon az egyptomi vonat lassúsága 
miatt 6½ napot vett igénybe; dacára ennek azonban, ezen 
utaztak a legtöbben, mert a középtengeren jövőknek, tehát 
valamenynyi európainak és a legtöbb amerikainak utazását 
csaknem két héttel rövidítette meg. A Kongo-állam bele- 
egyezésével, de csaknem kizárólag a mi költségünkön épült 
s kizárólag szabadföldi kezelés alatt lévő egyenlítői átmetsző 
vasút hoszsza 4874 kilométer, ezen a Kongo torkolatától 
nem egész 4 nap alatt lehetett Édenvölgybe jutni. 

Édenvölgy s általában a Kenia-terület már régtől fogva 
megszűnt a bevándorlók célpontja lenni. Bár a szabadföldi 
lakosság még mindig az Ukerewe és az Indiai-Óceán közötti 
hegyes vidéken volt a legsűrűbb s a legfőbb hatóság székhelye 
még mindig Édenvölgy volt, de Szabadföld azóta minden 
irányban, különösen keletre hatalmasan kiterjesztette határait. 
Az egész massai földet Kavirondot és Ugandát, az Ukereve, 
Mvután-Ncige és Albert-Njanca partjait mindenütt, a hol 
csak egészséges, magas fekvés és termékeny föld volt, sza- 
badföldi telepesek szállották meg. Délnyugaton Teita para- 
dicsomi hegyvidéke, északon a Baringo és az Ukereve vala- 
mint a Gala országbeli hegyláncolatok, keleten az Albert-tó 
mellett kezdődő holdhegyek végső nyúlványai, végűi nyugaton 
a Tanganika tavat érintő hegyláncolatok képezik egyelőre 
kiterjedésünk határát, mely 1½millió □ kilométer kiterjedésű 
terűletet foglal magában, melyen azonban nem lakik a szabad- 
földi lakosság öszszefüggő tömegben, hanem inkább ép ellen- 
kezően, telepeseink különböző helyeken szétszórva a benszü- 
löttek között laknak, ezeket magasabb és szabadabb kul- 
túrára nevelve. A szabadföldi befolyás alatt álló terület ösz- 
szes lakosságának, száma 42 millió lélek, e közül 26 millió 
fehér, 16 millió fekete és barna bennszülött. A fehérek közül 
az anyaországban Kenián és az Aberdare hegységen lakik 
12½ millió; 1½- millió a massai ország többi részén, a Kilima- 
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Ndzsaron és Teitában van szétszórva; a Barango-tótól keletre 
és északra fekvő hegyek lakossága 2 millió, az Ukereve körül 
31 millió ember lakik; az Ukereve, Mvutan-Ncige és Albert-tó 
közötti hegyeken 1½ millió; a hold-hegységen az Albert- 
Njancatól keletre 3 millió, végül délre e két tótól Tangani- 
káig 2 millió. 

Szabadföld termelése a művelt ember majdnem öszszes 
szükségleti cikkeire kiterjeszkedett; legfőbb termelési ága 
azonban a gépgyártás maradt. Ez kiválóan belföldi haszná- 
latra dolgozik, habár munkaképessége a világ öszszes többi 
gépgyárainak munkaképességét felülmúlja; Szabadföld ugyanis 
több gépet használ, mint a többi világrész együttvéve; mert -a 
gépmunka nálunk pótolja mások rabszolga és szolgamunkáját, 
s minthogy − a civilisait szerecseneket nem is számítva - 
mi 26 millió „munkaadóból” állunk, így igen sok vas és acél 
szolgára van szükségünk, hogy műképességünk folytonos 
haladásával lépést tartó szükségleteinket kielégíthessük. Gé- 
peink közül tehát − néhány különlegeset leszámítva − kevés 
megy ki a határon; e helyett azonban a mezőgazdaság túl- 
nyomóan a kivitel részére dolgozik, sőt biztosan mondhatjuk, 
hogy a szabadföldi gabonatermelés eredménye kivitelre szán- 
ható, mert a belföldi szükségletünk fedezésére igényelt meny- 
nyiség átlag nem nagyobb, mint a szerecsenek termelésének 
piacunkra hozott fölöslege. Az utóbbi évben 15 millió hektár 
szántóföld lett megmunkálva, ez a két aratásban 1200 millió 
mázsa gabonát és egyéb mezei terményt hozott kerek 600 
millió font sterling értékben. Ε gabona-menynyiséghez még 
550 millió font sterling értékben egyéb kiviteli cikkek járul- 
jak. A behozatali cikkek közt ellenben a legelső helyet a 
„könyvek és egyéb nyomtatványok” tétele foglalja el, és ezt 
közvetlenül a művészeti- és fényűzési cikkek követik. 

Ε számok mutatják, hogy Szabadföld gazdagsága mily 
fokra emelkedett. Tényleg a 7½ millió termelő által az utóbbi 
évben termeltek értéke megközelítette a 7 ezer millió font 
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sterlinget; miből a köztársaság kiadásainak fedezésére szük- 
ségelt 2½ millió levonása után négy és fél ezer millió maradt 
mint nyereség a termelőknek, a melyből átlag 600 font sterling 
jutott egy-egy munkásra. És emellett naponként átlag csak 
5 órát, évenként 1500 órát kellett dolgoznunk, úgy hogy a 
munka-órának átlagos tiszta értéke 8 sillinget tett ki, mi alig 
kevesebb, mint Európa akárhány részében a közönséges kézi 
munkások átlagos egy heti bére. 

A szükségleti cikkek ára emellett egész  Szabadföldön 
lényegesen kisebb, mint bárhol a művelt világon. Egy mázsa 
búza átlag 8 sillingbe kerül, egy kilogramm marhahús nem 
egészen £ sillingbe, egy hektoliter ászok sör, vagy könynyű 
bor 10 sillingbe, egy teljes öltöny jó gyapjú-szövetből 20-30 
sillingbe, egy kitűnő arabs telivér ló 15 font sterlingbe, egy 
jó fejős tehén 2 font sterlingbe s i. t. Egyedül a külföldről 
behozott némely fényűzési tárgy, pld. bizonyos fajú borok, s a 
csak kézi munkával előállítható tárgyak drágák, de ilyen 
kevés fordul elő. Ez valamenynyi külföldről lesz behozva, 
melylyel kézimunkában versenyezni természetesen  szabad- 
földinek nem jutott eszébe. Mert bár országunk öszhangzóan 
kifejlődött, teljes erejű és intelligens munkásai izmaik erőssége 
és ügyességük tekintetében két-háromszorosan is fölülmúlják 
nyugat elgyengült és kizsákmányolt szolgáit, de azért még 
sem versenyezhetnek oly munkaerővel, mely  ötvenszer^ 
százszor olcsóbb, mint az övéké. Felsőbbségük ott kezdődik, 
hol a külföldi hús- és vérből álló szolgákkal acél szolgáikat 
állíthatják szembe; ezekkel aztán még olcsóbban dolgoznak, 
mint amazok, mert e gőzzel, villanyossággal és vizzel moz- 
gásba hozott rabszolgák még kevesebbel beérik, mint a „sza- 
bad” Európa bérmunkásai. Hisz ezeknek gyomruk megtölté- 
sére legalább burgonyára, s mezítelen testük betakarására 
néhány rongyra van szükségük, míg szén és vízsugár már 
csillapítja amazok éhségét és csekély olaj elégséges, hogy 
tagjaikat hajlékonynyá tegye. 
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Különben Szabadföldnek a gépiparban, a külföldnek a 
kézimunkában való ezen felsöbbsége régi tapasztalatokat 
igazol, mely azért nem kevésbé igaz, habár még nem ment át 
az úgynevezett „Kulturnemzetek” tudatába. Hogy csak az 
aránylag gazdagabb nemzetek, vagyis azok, melyeknél a 
tömeg aránylag jobb helyzetben van, alkalmaznak termelé- 
seiknél túlnyomóan gépeket, e körülmény a legkorlátoltabb 
megfigyelő szemét sem kerülhette el tartósan, csakhogy e tagad- 
hatlan jelenséget ellentétes értelemben magyarázták; azon 
hitben voltak, hogy az angol vagy amerikai nép azért él 
emberhez méltóbban, mint például a khinai vagy orosz, mert 
gazdagabb, s hogy ugyanezen okból, mert ugyanis bővebben 
rendelkeznek a megfelelő tökével, dolgoznak azok gépekkel, míg 
emezek emberi erővel. Ez ugyan eldöntetlenűl hagyja a főkér- 
dést, hogy ugyanis honnan van e különbség a gazdagságban s 
restelkedés nélkül arcúi vágja a tényeket, mert hisz mit sem 
használ a khinainak vagy orosznak, akármily bőkezűen és 
akármily olcsón kapná a tőkét, nem volna reá nézve jövedel- 
mező a gépmunka, mindaddig, míg bérmunkásai megelégesz- 
nek egy maroknyi rizszsel, vagy félig rothadt burgonyával és 
kis pálinkával, − de hát ez az ósdi nemzetgazdaság hitelvei 
közé tartozik és ezért hisznek vakon benne. De a kinek nem 
csak azért van a szeme, hogy bezárja a tények előtt, a kinek 
nem csak azért van esze, hogy a felvett előítélethez makacsul 
ragaszkodjék, annak utóvégre is be kell látnia, hogy nem ' 
másban áll a nemzetek gazdagsága, mint termelési eszközeik 
birtokában, hogy e gazdagság a szerint nagy vagy kicsiny, a 
mint számos és hatalmas, vagy csekély és kicsinyes termelési 
eszközei vannak, és sok vagy kevés termelési eszközre a 
szerint van szükségünk, a mint nagy vagy csekély azon javak 
fogyasztásának mérve, melyek azon termelési eszközzel állít- 
natók elő, − tehát kizárólag a fogyasztás mérvének nagy- 
ága vagy kicsinysége szerint.  Hol kevésre van szükség, 
ott keveset is termelnek, nincs tehát nagy számú termelési 
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eszközre szükség, − s ott szegénynek is kell a nemzetnek 
maradnia. 

Nem változtathat ezen a külkereskedés sem; mert a 
kivitt dolgokért, − valamit, − akár valamely szükségleti 
cikket, akár munkaeszközt, pénzt vagy bármely más dolgot, 
− ismét be kell hozni s e behozott dolog iránt szükségletnek 
kell lenni, mi azonban lehetetlen, ha nincs fogyasztás, mert 
ez esetben a behozott dolog ép oly kevéssé kelendő, mint a 
belföldön termelt. Azon javakat ugyan, melyeket termelünk, 
ha sem azokat, sem helyettük másokat nem használhatunk, 
kölcsönképen a külföldnek engedhetjük át; de ez is attól függ, 
vajjon használhatja-e a külföld a belföldön elhasználhatlan 
felesleget s minthogy ez rendszerint nagyon kivételes, fennáll 
a szabály: Minden nép anynyit tud termelni, a menynyit 
elhasználni képes; gazdagságának nagysága tehát, szükség- 
leteinek nagyságától függ. 

Természetesen itt csak oly népekről lehet szó, melyek 
művelődése már anynyira haladott, hogy a fejlődött munka- 
eszközök használatát nem tudatlanságuk, hanem kizárólag 
társadalom-politikai tehetetlenségük akadályozza. Ezekre 
azonban egész teljében nyer alkalmazást amaz igazság, hogy 
egyedül azon okból szegények, mert nem s z a b a d  jól 
lakniok s hogy gazdagságuk növekedése nem függ mástól, 
mint amaz erélyük mérvétől, melylyel a reájuk nehezedő 
nyomor ellen küzdenek. Az angol és amerikai akar húst 
enni, ezen alul nem engedi bérét leszorítani, − ez az egyedüli 
oka, hogy miért használ Anglia és Amerika több gépet, mint 
Khina és Oroszország, hol a nép rizszsel és burgonyával 
megelégszik; mi Szabadföldön kivívtuk, hogy munkás-osz- 
tályunknak biztosítva van munkája öszjövedelmének élvezete 
és növekedhetik e jövedelem bármenynyire, − mi természe- 
tesebb, mint hogy anynyi gépet használunk, a menynyit csak 
technikusaink ki tudnak eszelni. 

A nemzetgazdaság e legfőbb törvénye hatásának nem 
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lehet hoszszasan ellentállani. Egyedül a fogyasztás céljából 
termelünk, s így − s ezt rég be kellett volna látni, − a 
termelésnek úgy terjedelme, mint ágazata tekintetében a 
fogyasztás terjedelmétől kell függnie; s ha holnap valamely 
pajkos szellem öszszes gazdagságunkat, valamenynyi gépünket 
éjjelen át valamely európai országba helyezné át, de nem 
adná egyúttal társadalmi rendszerűnket ajándékba amaz 
országnak, úgy ez ország oly bizonyos, hogy egy fillérrel sem 
volna gazdagabb, mint a hogy bizonyos, hogy nem lenne 
Khina gazdagabbá, ha oda helyeznék Anglia és Amerika 
gazdagságát a nélkül, hogy a khinai munkásnak leforrázott 
rizs helyett élelemül s derék-öv helyett ruházatúi mást, meg 
nem engednének. Ép úgy, mint ez esetben Anglia és Amerika 
gépei haszontalan vassá lennének csakhamar Khinában, ép 
úgy járnának a mi gépeink Európában vagy Amerikában. 
S megfordítva − feltéve, hogy munkás-osztályaik eddigi 
életmódjukhoz ragaszkodnának, − az angolok és amerikaiak 
a szellem szeszélye által Khinába varázsolt géptőkéjüket igen 
gyorsan pótolnák és csakhamar elérnék gazdagságuk korábbi 
fokát és szintén úgy, nem válnék nekünk sem nehezünkre 
ismételni, mit már egyszer létesítettünk, vagyis újólag elérni 
ama gazdagságot, a mely é l e t s z o k á s a i n k n a k  megfelel. 
Mert ez utóbbiak, Szabadföld társadalmi intézményei, gazdag- 
ságunk igazi és egyedüli forrásai: hogy fel t u d j u k  azt 
h a s z n á l n i ,  ez öszszes géperőnk létalapja. 

Ez az erő pedig, − gép gyűnév alatt mindazt értjük, a 
mi egyrészről nem a természet ajándéka, hanem emberi szor- 
galom eredménye és másrészről az a rendeltetése, hogy az 
emberi munka jövedelmezőségét növelje, − mondjuk, ez az erő 
Szabadföldön óriási mérvben növekedett. Vasúti hálózatunk 
a fent említett három vonal, csak a külkereskedésnek szol- 
gáló vasutakat foglalja magában, − öszterjedelme 575.000 
kilométert tesz ki, igaz, hogy ebből csak 180.000 kilométer 
esik a fő-vonatokra, míg közel 400.000 kilometer a mező- 
 



192 

gazdasági és ipari céloknak szolgáló vasútakra. Csatornázási 
rendszerűnk kiválóan öntözési és lecsapolási céloknak szolgál, 
s számos ágra és ágacskára szétágazó hálózatának terjedel- 
mét ki sem lehet számítani; 27000 kilométernyire azonban a 
csatornák hajózhatók. Az említett személyszállító hajókon 
kívül a tengereken 3000 teherszállító hajónk jár, öszszesen 
15 millió tonna tartalommal; Afrika tavain, csatornáin és 
folyóin 17800 nagyobb és kisebb gőzösünk jár 5½ millió tonna 
tartalommal. A mozgató erő, mely mind e forgalmi eszközöket, 
mezőgazdaságunk és gyáraink, köz- és magánvállalataink 
számtalan gépét mozgásban tartja, nem kevesebb mint 245 
millió lóerőnek felel meg, vagyis bőven kétszer anynyi műerő 
mint a menynyi felett az egész többi világ rendelkezik. 
Szabadföldön e szerint a lakosság mindegyikére közel 9£ ló 
erejének megfelelő műerő esik, és minthogy egy ló ereje 
12-13 férfi erejének felel meg, a munkaerő ugyanakkora 
mintha minden szabadföldi körülbelül 120 rabszolgával ren- 
delkeznék. Csoda-e ha ily úri létet folytathatunk, habár sza- 
badföldön nincsen szolga? 

A roppant befektetések értéke, gazdasági tevékenységünk 
bámulatos átlátszósága mellett az utolsó fillérig kiszámítható. 
A szabadföldi társadalom mint ilyen 25 éves fenállása alatt 
11 ezer milliót költött befektetésekre; szövetkezetek és egye- 
sek (ez utóbbiak aránylag elenyésző csekély számmal kép- 
viselvék), kiadása 23 ezer millióra − mindig font sterlinget 
értve − rúgott, úgy hogy az öszszbefektetés 34 ezer milliót 
tesz ki, általában igen jól jövedelmező tőke, dacára, vagy épen 
azért, mert nincs határozott gazdája. Az ösztermelési tőkének 
e gazdátlansága ugyanis az oka, hogy minden munkás hasz- 
nálhatja azon eszközöket, melyek alkalmazása által minden- 
kor a legtöbb jövedelmet érheti el. Minden szabadföldi közös 
birtokosa e rengeteg gazdagságnak, melyből − nem is szá- 
mítva a művelés alatt lévő földnek megbecsülhetlen értékét - 
a lakosság mindegyikére kerek 1300 font sterling, s minden 
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családra kerek 6000 font sterling esik. Ε 25 év alatt tehát 
mindanynyian tekintélyes „tőkepénzesek” lettünk; „kamatot” 
ugyan nem hajt e töke, e helyett azonban ennek köszönhetjük 
a 7 ezer milliónyi munkajövedelmet, melyet átszámítva Sza- 
badföld 26 millió főnyi lakosságára, kerek 270 font sterling 
jut mindegyikre. 

Mielőtt azonban Szabadföldnek − e gazdagság és erőtel- 
jesség alapján kifejlődött életrendjét jellemeznők, szükségesnek 
látjuk a szabadföldi utolsó 20 év történetét rövid vonásokban 
jellemezni. 

A korábbi fejezetben egyrészről az Indiai-Óceánnal való 
vasúti öszszeköttetés megnyíltáig, másrészről pedig az Uganda 
elleni hadjáratig és az Ukerewe partvidékeinek ezzel kezdődő 
betelepítéséig jutottunk. Kutatóink figyelme ettől kezdve a 
Baringó-tótól északra és észak-keletre elterülő, igen érdekes 
hegyi vidékre volt irányozva, a hol különösen az Uganda 
határán fekvő, közel 4300 méter magas Elgon vidéke nem 
egy irányban ösztönözte kutatási vágyukat. Itt pompás, nagy 
terület kínálkozott a megtelepülésre, mely termékenységben, 
az éghajlat alkalmasságában és természeti szépségekben méltó 
társa volt a Kenia- és Aberdare-hegyeknek. Sőt a kilátás az 
Elgon ormáról, a keltett benyomás különfélesége tekintetében 
felül is multa az eddig látottakat; délnyugatra elhatott a 
szem a beláthatlan távolságban elvesző Ukerewe tengerszerű 
felületéig, északra 65 kilométer távolságnyira, a Lekakisera 
Örök hóval fedett csúcsai meredtek az ég felé; nyugaton 
hatalmas, erdő fedte hegyeket érintett a szem, míg keleten a 
végtelenségig terjedt Uganda derűit, halmos vidéke. 

Ellenálhatlanul hatoltak előre utászaink; hely volt ugyan 
toég elég a régi lakhelyeken, de a kutatási vágy, a távoleső 
vidékek újságának ingerével kapcsolatban, újabb csapatokat 
Csalt mélyebben és folyton mélyebben a föld „e sötét sarkába.” 
Miután az Ukerewe partjain már mi sem volt ismeretlen, 
úttörőink a Muta-, Nzige- és Albert-tó között elterülő őserdőkbe 
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hatoltak. Itt bukkantunk első ízben emberevő törzsekre, 
melyeknek megfékezése nem kis munkába került s nem is 
történt meg vérontás nélkül. Az Albert-Njancához érkezve, 
melynek nyugati partja többnyire kopár és rideg, csábítóan 
tekintenek a túlsó partról a Hold-hegyek, melynek legmaga- 
sabb, 4000 métert is meghaladó csúcsa a hűvösebb időszakban 
hóval van fedve, s a tó felőli festői hátáról, hihetetlen esés- 
magasságról számos zuhatag tör rengeteg vízbőséggel a mély- 
ség felé, szép reményeket keltve forrásvidékük minősége 
tekintetében. Természetes, hogy nem maradt e vidék sem soká 
vizsgálatlanul s az ott talált természeti pompa nagyszerűségé- 
nek híre sok százezer települő lépését irányította oda. Itt is 
küzdenünk kellett emberevő törzsekkel, kik nagyrészben 
titokban még ma is hódolnak gonosz szokásaiknak. Innen 
utászaink inkább délfelé fordultak, mindenütt a hegyláncola- 
tokat használva út gyanánt. Hat évvel ezelőtt értek előőrseink 
a Tanganikához, hol különös előszeretettel választották ki a 
nyugati magaslatokat, melyek a tenger színe felett 900 méter 
magasságban fekvő tó tükrét 1500 méterrel haladják meg; 
most már, a habár másodsorban legnagyobb, de leghoszabb 
egyenlítői tó kedves partvidékein több százezerén laknak. A 
Tanganika fele akkora sem, mint az Ukereve, sehol sem oly 
széles, hogy jó szemmel a, túlsói partra átlátni nem lehetne; 
hoszszasága azonban 570 kilometer, tehát meglehetős ponto- 
san az adriai tenger hoszszának f részét éri el, s rajta járó 
286 gőzösünk közül a leggyorsabb 24 óra alatt jut északi 
végétől déli végéig. 

Bekövetkezett azonban most már az az idő, a midőn 
európai, illetve európai befolyás alatt álló gyarmatokkal köz- 
vetlen érintkezésbe jutottunk. Délen és nyugaton német és 
angol, északnyugaton részben közvetlenül, részben közvetve 
francia és olasz, északon egyptomi, keleten a hatalmasan fel- 
virágzó Kongó állam érdekkörébe ütköztünk. A kölcsönös 
viszonylatot mindenütt a legjobb, a legelőzékenyebb szándék 
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vezérelte, de mégis számos kérdés merült fel, a mely sürgősen 
igényelte a végleges megoldást. A szomszédos gyarmatokra 
azon kellemetlenség háramlott, hogy szabadföldi megtepülés 
közvetlen közelségét huzamosan elviselni nem tudták; mert 
lakosaikat úgy vonzották intézményeink, mint a vasport a 
delejes vas; amint megtelepült közelükben valamely szabad- 
földi társulat, rövid idő alatt nem maradt más a gyarmatból, 
mint elhagyatott lakházak és elpusztult ültetvények; a gyar- 
matosok hozzánk jöttek és szabadföldiek lettek. Ez ellen az 
idegen hatalmak mit sem tehettek, nem is akartak tenni, mert 
bizony alattvalóik nem jártak roszszul; de országuk hatalmi 
állására való tekintetből kényelmetlenné kellett reájuk nézve 
közelünkben való fenállásuk lehetetlenségének válnia, s a 
dolog megfontolására voltak utalva. 

De nekünk is meg kellett fontolnunk a kérdést, vajjon 
mi történik az esetben, ha szabadföldi telepesek valahol ide- 
gen, nyugati nép tulajdonát képező területre lépnek. Eddig 
szándékosan kerültük ezt, de elmaradhatlan volt a jövőben. 
Mi történik ez esetben? Mi hátrálnánk előre haladott társa- 
dalmunkkal az elmaradottak elől? Még ha akarnánk is, meg- 
tehetnénk? Szabadföld nem a szó közönséges értelmében vett 
állam; lényege nem bizonyos terület feletti uralomban, hanem 
socialis intézményeiben rejlik; ezek nagyon jól öszszeférnek 
az idegen államalkattal, és a szomszédainkkal való békés 
együttélhetés érdekében oda kellett törekednünk, hogy ez 
intézmények részére − egyelőre csak a szomszédos gyarma- 
tokban − a törvényes elismerést kieszközöljük. 

Es nemcsak az afrikai szárazföldön, hanem közöttünk 
és a többi világrész különböző kormányai között is felszapo- 
rodtak a sürgős elintézést igénylő „kérdések.” Bár elvből 
nem avatkoztunk a külföld politikai ügyeibe, de jogunknak és 
egyúttal kötelességünknek tekintettük, gazdagságunk és ha- 
talmunk bőségéből, a világ bármely lakott részén lakó s 
szűkölködő  testvéreinknek juttatni. Szabadföldi  pénz min- 
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denütt kéznél volt, a hol valamely szükség segélyezéséről, 
vagy a világ bármely részén lévő kitagadottaknak és nyomo- 
rultaknak a kizsákmányolás elleni támogatásáról volt szó. 
Jelentkezési irodáink és hajóink ingyen állottak bárki ren- 
delkezésére, a ki a régi világrendszer nyomorából hozzánk 
akart menekülni, s nem mulasztottuk el intézményeink áldását 
szenvedő testvéreink részére is mind nagyobb mérvben meg- 
közelíthetővé tenni. Mindezt, mint említettük, jogunknak és 
kötelességünknek is tekintettük; s nem is voltunk hajlandók 
magunkat e hivatásunk teljesítésében idegen hatalmasságok 
tiltakozása által zavartatni. Ez által azonban − lehetetlen 
volt ezt huzamosabb ideig be nem látni − mind inkább ellen- 
kezésbe jutottunk, egyes európai és ázsiai kormányok néze- 
tével. Európa demokratikus irányú keletén, Amerikában és 
Austráliában a közvélemény sokkal hatalmasabban nyilat- 
kozott mellettünk, semhogy azon részről törekvéseink − ha- 
bár csak passiv ellentállásától is tarthattunk volna; máskép 
állottak azonban a dolgok nyugat egyes államaiban és külö- 
nösen mióta az utóbbi években hatalmunk és felvilágosító 
tevékenységünk óriási mérveket öltött és nagymérvű kiterje- 
dése előrelátható volt, helylyel-közzel komolyan kezdtek azon 
kérdéssel foglalkozni, vajjon tanácsos volna-e és ha igen, mily 
eszközökkel a szabadföldi pénznek és szabadföldi befolyásnak 
útját állani. Egyelőre ugyan ezek a hatalmak is óvakodtak a 
nyilt töréstől, részint a náluk is érvényesülő közvéleményre 
való tekintetből, részint pedig azon pénzügyi segélyeszközeink 
iránti tiszteletből, melyekkel rendelkeztünk. Nem óhajtottak 
volna bennünket nyílt ellenségekként látni, de ellenőrizni 
szerették volna a szabadföldi pénzküldeményeket és az azok- 
kal követett célt, másrészt pedig korlátozni akarták a Szabad- 
földre való kivándorlást. 

Egyáltalán nem volt szándékunk ezt a törekvést öszsze- 
tett kézzel nézni; el voltunk tökélve, a meddig csak erőnk 
engedi, megvédeni azon jogunkat, hogy segélyezhessük leigá- 
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zott embertársainkat, vagy hogy szabaddá tehessük részükre 
a Szabadföldre való menekvést és senki sem kételkedett 
Szabadföldön azon, hogy van anynyi erőnk, melylyel képesek 
leszünk az idegen hatalmasságok elzárkózási vágyait, szükség 
esetén erőszakkal is legyőzni. Csakhogy abban is egyetértet- 
tünk Szabadföldön, hogy előbb minden képzelhető békés esz- 
közt meg kell kísértenünk, mielőtt szabad volna a fegyverekre 
hivatkoznunk. A vér nélküli megegyezés nehézsége épen 
abban rejlett, hogy Szabadföld hadi ereje tekintetében ellen- 
tétes volt a Szabadföldön kívüli felfogás a szabadföldi felfo- 
gással; míg mi − a mint már említve volt, − azon meggyő- 
ződésben voltunk, hogy megmérkőzhetünk akármely, − sőt 
egyidejűleg több katonai állammal is, addig azon államok, 
melyekkel e tekintetben dolgunk volt, katonailag teljesen 
tehetetleneknek tartottak. Készen kellett tehát lennünk arra, 
hogy meghatalmazottaink esetleges fenyegető hangját nem 
veszik komolyan és ép ezért álláspontunk erélyes fentartasanak 
bármily kísérlete csak tényleges háború által nyerheti a kívánt 
sikert. És háború volt csakugyan az, a mely álláspontunkat 
mindenütt a külföldön érvényre juttatta, csak hogy nem 
valamely európai vagy ázsiai, hanem afrikai nagyhatalommal 
viselt háború, hozzá még oly háború, mely az ép most tárgyalt 
kérdéseket csak közvetve érintette, ennek dacára azonban 
ezeket is megoldotta. 

Hogy mikép történt ez, arról a következő fejezetekben 
közlött levelek nyújtanak felvilágosítást. Ezeket Falieri Károly 
herceg, fiatal olasz diplomata írta, ki utóbb Szabadföldön 
telepedett le, azon időben azonban, melyről a levelek szólanak, 
kormánya megbízásából jelent meg Édenvölgyben. Ε levelezés 
egyúttal hű képét nyújtja az alapítás huszonötödik évében 
létező szabadföldi állapotoknak és életmódnak. 



XIV. Fejezet. 
Édenvölgy, ..... július 12-én. 

Ε sorokat, több havi hallgatás után, Szabadföld fővá- 
rosából intézem hozzád, hol atyámmal együtt néhány nap óta 
tartózkodom. Hogy mi hozott bennünket a socialis szabadság 
ez országába? Tudod, vagy talán nem tudod, hogy Monte- 
Citoriobeli főnökeim, az utóbbi időben nem tudják már mittevők 
legyenek az Afrika keleti partjain lévő barna Napóleonnal, 
V. János, abyssiniai királylyal s minthogy londoni és párisi 
barátainktól, kik hasonló zavarban vannak, sem tudnak jó 
tanácsot kapni, a három nyugati hatalom kormánya végűi 
abban egyezett meg, hogy az afrikai közös betegség ellen, 
afrikai gyógyszert alkalmaznak; ennek kutatása végett 
vagyunk itt, Anglia részéről Elgin lord és Bartelet úr, Fran- 
ciaország részéről Delpart Károly és Pons Henrik urak; 
részünkről, Olaszország részéről Falieri herceg és ennek fia, 
az én csekélységem. Mindanynyiónk megbízatása, megértetni 
a szabadföldiekkel, hogy az ő és a mi közös érdekünk, ha az 
abyssiniaikkal viselendő háborúnk színhelyéül országukat 
átengedik. 

A király, ki nekünk európaiaknak, kiknek a veres tenger 
partjain és Bab-el-Mandebtől délre birtokaink vannak, már 
eddig is elég dolgot adott és az utóbbi háború alkalmával az 
angol-francia-olasz egyesült sereget, hadi hajónk közbejötte 
nélkül csaknem ugyanazon sereg sorsára juttatta, melynek 
3800 év előtti a veres tengerbe való fulladásáról a biblia 
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értesít, a király − mondom, − az öt éves, reánk nézve 
legkevésbé sem dicsőséges békét − bizonynyára bizonyos 
európai jó barátok segélyével, − arra használta, hogy már 
előbb is tekintélyes seregét, teljesen nyugati minta szerint 
szerelje fel. Hadserege 300.000 emberből áll, egytől-egyig 
a legjobb, legújabb szerkezetű fegyverrel felszerelve, van 
legalább 40.000 főnyi kitűnő lovassága, tüzérsége 160 ágyú- 
teleppel, mely − katonai megbízottaink értesülése szerint, − 
bármelyik európaival kiállja a versenyt. A cél tekintetében, 
mely után János ezen, a szegény Abyssiniára nézve rettenetes 
felszereléssel törekszik, különösen az utóbbi korszak tapasz- 
talatai után nem lehet kétség. Tőlünk és az angoloktól a veres 
tenger parti vidékeit, a franciáktól a Bab-el-Mandeb déli 
gyarmatait akarja elfoglalni. Parti erősségeink és hadi hajóink 
soká ezt meg nem akadályozhatják, ha csak nem sikerül az 
abyssinaiakat nyílt csatában megverni. De hogyan lehetne 
hadsereget, mely az újjá szervezett abyssinainak megfeleljen, 
ama puszta partokon eltartani s hogyan lehetne olyan hadjá- 
ratot, melyben a tenger lenne az egyedüli viszszavonulási 
vonal, kockáztatni oly ellenséggel szemben, melynek félelmetes 
támadási erejét eddig is eléggé megismertük? S mégis, kerüljön 
bármibe, szembe kell szállanuk a negussal, mert a parti helyek 
feladásával a Kelet-Ázsiával és az utóbbi két évtizedben első- 
rendű világpiaccá lett Kelet-Afrikával való öszszeköttetés az 
öszszes európai hatalmakra nézve tönkre volna téve. Hisz 
nagyon jól tudjuk, hogy V. János e tekintetben a legmeszszebb 
menő tervekkel foglalkozik. Már ma ezrével toborozzák 
Ügynökei Görögországban, Dalmátiában, sőt még Észak- 
Amerikában is a tengerészeket, kikkel hajóhadát akarja 
ellátni, a mint a parti helyek birtoka, lehetségessé teszi az 
abyssinaiakra nézve ilyent fenntartani. Vajjon e hajókat 
külföldön akarja-e venni, vagy maga akarja-e építtetni, még 
alány. Ha az első volna szándéka, úgy az e jövőbeli tengeri 
hadsereg által fenyegetett hatalmak figyelmét ez nem kerülte 
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volna el; azonban a világ egyetlen hajógyára sem építtet 
jelenleg ismeretlen rendeltetésű hadi hajókat. Ha azonban az 
abyssiniai hadi hajókat a veres tengeren építik majd, csak 
miután a part abyssinai hatalomba jutott, úgy mi szüksége 
van a negusnak már most anynyi ezer tengerészre? Ez a 
titok semmikép sem megnyugtató az abyssiniak célja tekin- 
tetében, − szóval Londonban, Parisban és Rómában elhatá- 
rozták, hogy szarvánál fogják a bikát és támadólag lépnek 
fel a kelet-afrikai hódító ellen. A három kormány együttesen 
akar legalább 300.000 emberből álló hadsereget felszerelni, 
melylyel azonnal, az öt éves béke leteltével − tehát ez évi 
szeptember hó végével, − akarnak Abyssinia ellen vonulni. 
Harctérül azonban most nem partvidékünk, hanem Szabadföld 
van kiszemelve. Ez nyújtana az egyesűit hadseregnek biztos 
élelmezési és viszszavonulási vonalat s nekünk diplomatáknak 
a feladatunk e tervnek a szabadföldi kormányt megnyerni. 
Nem kérünk mást, mint passiv-segélyt, vagyis hadseregünk 
részére szabad keresztülvonulást. Azt nem tudom, vajjon 
utasításaink e passiv-segély kierőszakolásáig is terjednek-e, 
mert külpolitikánk vezetőinek titkos terveit csak atyám ismeri 
s ha kormányomat a socialismus e hazája iránti ismert 
rajongásom nem is tartotta viszsza attól, hogy atyám mellé 
rendeljen, azért mégis sejtem, hogy diplomatiánk bensőbb 
titkai előttem rejtve maradtak. 

Tudod most már, lelkem barátja, miért utaztunk mi 
Szabadföldre. Ha kíváncsi vagy mikép tettük meg az utat, 
úgy elmondom, hogy Brindisitől Alexandriáig Szabadföld 
posta- és személyszállítás céljából valamenynyi tengeren járó 
óriás hajóinak egyikét, az „Uranust” használtuk. Velünk 
együtt 2300 Szabadföldre költözködő tette meg a tengeri 
utat, s ha az új haza csak felét nyújtja ezeknek, amit tőle 
reménylenek, úgy paradicsomi helynek kell annak lennie. 
Atyám, ki kezdetben tanakodott, vajjon reá bízza-e magát a 
szabadföldi hajóra, melyen fuvardíjat el nem fogadnak, ennek 
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megfelelően azonban, mint általában ismeretes, nem is tesznek 
semmiféle különbséget az utasok között, utazásunk második 
napján már bevallotta: nem bánja, hogy unszolásomnak en- 
gedett. A fülke, melyet kaptunk elég tágas, kényelmes, s a 
legnagyobb mérvben tiszta volt, konyha és ellátás mi kívánni 
valót sem hagyott fenn, és − a min leginkább bámultunk - 
a tarkán öszszevegyített kivándorlókkal való érintkezés a 
legkevésbé sem volt kellemetlen. Bár 2300 útitársunk között 
minden állás, minden foglalkozás, a tudóstól a kézművesig 
képviselve volt; de az utóbbiakat is anynyira lelkesítette az 
a tudat, hogy olyan új hazába sietnek, melyben igazán egyen- 
jogú minden ember, hogy az egész úton semmiféle durvaság, 
vagy kihágás elő nem fordult. 

Alexandriában a legelőbb Sudanba induló futárvonatot 
haszáltuk, mely azonban Assuanig, vagyis addig, míg egyp- 
tomi vezetők és gépészek vezetik, csak névleg az. Assuanban 
szabadföldi vonat vett fel bennünket, s innen kezdve ama 
pontossággal és gyorsasággal haladtunk, minőre csak Angliá- 
ban és Amerikában lehet akadni. A legnagyobb kényelemmel 
berendezett háló-, étkező- és társalgó kocsikkal ellátott vonat 
őrült gyorsasággal vitt bennünket a Níluson felfelé, Dongoláig 
kétszer kelve át az óriás folyón. Jellemző, hogy Assuantól 
kezdve nem számítanak semmiféle menetdíjat. Bár az étkező- 
termekben és az állomásokon élvezett ételeket és italokat 
meg kellett fizetni, − az Uránián még az étkezés is ingyenes 
volt, − az utazást azonban a szabadföldi köztársaság úgy 
szárazon mint vízen ingyen látta el. 

Egyptom és a hozzátartozó területek és lakosaik jellem- 
zését engedd el; bár az utóbbi évtizedben, különösen pedig a 
szabadföldi nílvonat megnyitása óta előnyösen változtak a 
viszonyok, a parasztok nyomora azonban még mindig bor- 
zasztó s csak a fokozatban különbözik, lényegileg azonban 
mitsem ama rajzoktól, melyeket a régibb útleírásokban lehet 
feltalálni. Egészen más kép tűnik azonban a szem elé, a mint 
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az Albert-Njancához közeledünk s szabadföldi területre érünk. 
Alig hittem szemeimnek, midőn vasúti utazásunk ötödik napján 
reggel felébredve a vasúti kocsi ablakán kipillanték és az 
eddigi vadon helyett virágzó kerteket, derűit ligeteket végtelen 
gabonatermő földekkel láttam kellemes változatosságban, 
melyek között fényes nyaralók, majd elszórva, majd nagyobb 
községeket képezve tündököltek. Midőn nemsokára a vonat 
egyik állomáson − reánk, olaszokra kedvező előjelként 
Garibaldinak nevezték, − megállott, láttunk először szabad- 
földieket, sajátságos és a mint az első pillanatra felismertem, 
az éghajlat kívánalmaihoz igen célszerűen alkalmazott, ép oly 
egyszerű, mint jól illő öltönyeikben. 

Öltözékük igen hasonlított az ó-göröghöz, még a cipőt 
pótló sandái sem hiányzott, csak hogy ezt nem a mezítelen 
lábon, hanem harisnya fölött viselték. A nők viselete szín- 
dúsabb mint a férfiaké, bár ezeké sem oly egyhangúan komor, 
mint a nyugati férfi öltöny. A szabadföldi ifjak különösen az 
élénk, világos színeket, a nők a színes díszszel ékített fehéret 
kedvelik. A szabadföldiek csaknem vakító benyomást gyako- 
roltak reám. Erőtől és egészségtől duzzadva, oly kellemmel, 
a magaviselet oly előkelő biztonságával jártak-keltek az 
állomás-kert árnyas fái alatt, hogy kezdetben azon hiszemben 
voltam, hogy a helység előkelői adtak itt egymásnak találkát. 
Még inkább megerősödtem e hiszemben, midőn később néhány 
szabadföldi szállt a vonatra s tovább utazásunk folyama alatt 
folytatott beszélgetésükből következtetett műveltségi fokuk 
teljesen megfelelt külső megjelenésüknek; pedig csak közön- 
séges vidéki emberek, gazdák, kertészek voltak feleségeikkel, 
fiaikkal és leányaikkal. 

Nem kevésbé meglepő volt a fehérek között mutatkozó 
és ezekkel zavartalanul társalgó szerecsenek viselkedése. 
Ezek ruházata még könynyebb és szellősebb volt mint a 
fehéreké; az emezek által használt gyapjú-szövet helyett 
pamut-kelmét  használtak,  − különben e bennszülöttek is 
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polgáriosúlt embereknek látszottak s a hogy egy velünk utazó 
beszélgetéséből meggyőződtem, műveltségük meglehetős magas 
fokon állott, mindenesetre magasabban, mint Európa legtöbb 
helyén a vidéki lakosságé. A fekete, kivel társalogtam, folyé- 
konyan, helyesen beszélt angolul, szabadföldi újság volt nála, 
melyből utazásunk alatt szorgalmasan olvasott s nem csak 
saját országa, hanem Európa ügyeit is jól ismerte. 

Dél felé, Baker állomással értünk el az Albert-tóhoz, ép 
azon helyen, hol belőle a Fehér-Nílus kiömlik. Igen kellemes 
meglepetés várt itt reám. Bizonynyára emlékezel Ney Dávidra, 
amaz ifjú szabadföldi szobrászra, kivel a legutóbbi őszkor 
Rómában találkoztunk s kivel én oly mély barátságot kötöttem, 
mert a derék ifjú úgy külső megjelenésének nemessége, mint 
gondolkozás módja által elragadott. Azt azonban valószínűleg 
nem tudod, hogy Dáviddal, miután művészeti tanulmányainak 
befejeztével Rómát és Európát elhagyta, ismételve váltottunk 
levelet, úgy hogy érkezésemről eleve értesítve volt. Barátom 
− ki szüleivel lakik, atyja mint tudod, a szabadföldi kor- 
mányzók egyike, − nem restellette az Édenvölgytől Albert- 
Njancáig terjedő harminc órai utat, elém sietett Bakerig és 
az első, mit az állomásra érve megpillantok, kedves, örömtől 
sugárzó arca volt. Övéi nevében meghívott atyámat és engem, 
lennénk Édenvölgyben való tartózkodásunk tartama alatt 
vendégeik. „Ha megelégszik Fenséged − monda, − oly 
lakással és ellátással, minőt szabadföldi polgár képes nyújtani, 
mindanynyiónkat, különösen pedig engem, ki így zavartalanul 
élvezhetné a fiával való együttlétet, a legnagyobb hálára 
kötelezne. A fényt és pompát, melyhez szokva van, nélkülözni 
lesz kénytelen házunkban, mely csak kevéssel különbözik 
országunk legegyszerűbb munkásának házától; de Szabad- 
földön mindenütt tűrnie kellene e nélkülözést s azt, úgy hiszem, 
megígérhetem, hogy az igazi kényelmet nálunk is fel fogja 
találni.” Legnagyobb megelégedésemre, atyám rövid gondol- 
kodás után élénk köszönettel fogadta e szívélyes meghívást. 



204 

Az Albert-tótól Édenvölgyig terjedő egy és félnapi utazás 
alatt látottakat csak röviden foglalom öszsze, hisz kínálkozik 
még alkalom ezekre viszszatérni, különben is szabadföldi uti 
leveleim ez elseje, ha csak felületesen közlöm is az engem 
legközelebb érdeklő dolgokat, értem a szabadföldiek életmódját, 
kelleténél nagyobb terjedelmű lesz. Putárvonatunk örült gyor- 
sasággal haladt keresztül Unjoros szántóföldekkel és ültet- 
vényekkel fedett síkságán, és Uganda dombos vidékén, azután 
néhány órán keresztül a hatalmasan hullámzó Ukerewe partján 
kedves, egyetlen kerthez hasonló, halmos és hegyes vidékén 
haladt, a Ripon zuhatagoknál elhagyva a számos állatcsor- 
dával és gazdag gyárvárosokkal bíró Elgon vadregényes 
hegyvidéke felé fordultunk, megkerültük a kertekkel övezett 
Baringó tavat és Leikipián át Kenia alpesi vidékére nyomul- 
tunk. A vasúti utazás hatodik napján este 9 órakor végre 
Édenvölgybe értünk. 

Gyönyörű holdvilágos éj volt, midőn a pályaudvart el- 
hagyva, a városba indultunk; ez a holdfényen felül még 
számos, hatalmas villamos Ívlámpa fényében tündökölt, úgy 
hogy a kíváncsian kutató szem mindent megláthatott. Képzelj 
körülbelül harminc négyszögkilométernyi terjedelmű tündér- 
kertet, telve sok ezer csinos, ízléses házacskával és százakra 
menő mesés pompájú nyilvános épülettel; ehhez járul minden 
képzelhető virágfaj kábító illata és számos csalogány dala, 
− ezeket az alapítás első éveiben hozták Európából és Ázsiá- 
ból, s azóta hihetetlenül elszaporodtak, − foglald mindezt oly 
táj keretébe, melynél nagyszerűbbet, festőiebbet a világ egy 
része sem képes felmutatni, − s ha elég élénk phantasiád 
van, halvány képet alkothatsz ama elragadtatásról, melylyel 
e csoda város engem eltöltött, és minél tovább látom, annál 
inkább és inkább eltölt. Az utcák és terek, melyeken keresztül 
haladtunk, meglehetősen néptelenek voltak, de Dávid arról 
biztosított bennünket, hogy az Éden tó körűi egész éjfélig 
élénk élet van. Sok házban, mely előtt elhajtattunk, élénken 
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vígan voltak. Széles, szellős terrászokon, és az ezeket körűi- 
vevő kertekben ültek vagy sétáltak a lakók, nagyobb és kisebb 
társaságokban egyesülve; pohárkocintás, zene, csengő kacagás 
érintek füleinket, szóval minden arra vallott, hogy itt az est 
víg társalgásra van szentelve. 

Negyed órai gyors kocsikázás után, vendégszerető gaz- 
dáinknak körülbelül a város közepén, közel az Édentóhoz 
lévő lakásához értünk. A Ney család a legszívélyesebb, leg- 
szeretetreméltóbb módon fogadott bennünket, de azért vise- 
letük méltósága még büszke atyámra is hatással volt. Külö- 
nösen a nők anynyira hasonlítottak rejtőzött hercegnőkhöz, 
hogy atyám csakhamar a lovagkor azon elérhetlen udvarias- 
ságu leventéjévé változott, minőnek őt a római, londoni, bécsi 
udvari ünnepélyekről ismerheted. Ney apó az első pillanatra 
a mély, komoly munkához szokott gondolkodót árulja el, 
kinek viseletéből azonban legkevésbé sem hiányzik a vig 
vonás. Szabadföld társadalmának szolgálatában töltött huszon- 
öt éves tevékenysége után ítélve, legalább ötven évesnek kell 
lennie, külseje után azonban nem tartanád negyven évesnek. 
A fiuk ifjabbika, Manó, technikus, Dávidnak teljes hasonmása, 
csakhogy valamivel barnább és erőteljesebb, pedig a mint 
tudod, ő sem mondható gyengének. A házi aszszony, Ellennek 
hívják, amerikai nő, ki engem bizonynyára Dávid barátom 
értesítése folytán igazi anyai jóakarattal fogadott, üdeségénél 
fogva inkább gyermekei nővérének, mint anyjuknak látszik. 
Vakítóan szép, de különösen vonásaiban viszszatükröződő 
jósága és szellemessége által ragad el. Három 18 és 20 
év közötti fiatal nőt mutatott be leányaiként, kik közül 
azonban csak egyik, Berta hasonlított hozzá és fiaihoz. Ez 
anyjának megifjult hasonmása, igazán zavarba hozott meg- 
jelenésének rendkívüli b á j a  által, de anynyira kevéssé 
hasonlított a másik kettőhöz, Leonora és Klementinához, 
hogy nem tudtam e körülményt Dávid előtt megjegyzés 
nélkül hagyni.   „E kettő nem is  vérrokon velünk, hanem 
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anyám nevelt leányai; hogy ez mit jelent, elmondom később;” 
volt a válasz. 

Minthogy − a mint elképzelheted − a szabadföldi vasúti 
kocsik kényelmessége dacára a hat napi út meglehetősen 
kimerített, kitűnő gazdáinkkal folytatott rövid beszélgetés 
után a részünkre rendelt helyiségekbe való viszszavonulásra 
kértünk engedélyt. Dávid volt vezetőnk. Midőn a tágas kerti 
terrászról, hol eddig időztünk, egyszerű de jó ízléssel beren- 
dezett társalgó termen és innen hatalmas ebédlőn, − melyből 
a hogy észre vettem jobbra nagy, könyvtárul szolgáló terem, 
balra pedig a kérdésemre Dávid által adott felvilágosítás szerint, 
szüleinek dolgozó szobául szolgáló két kisebb terem nyíllott, − 
áthaladva csinos előszobába értünk, honnan lépcsőn át a háló 
teremeket magába foglaló felső emeletre jutottunk. Vezetőnk 
itt két háló szobát, közös fogadó termet jelölt ki számunkra. 

Ezután a különböző, a lakók kényelmére szolgáló beren- 
dezés magyarázata következett. „Ha megnyomja e gombot itt 
jobbra az ajtó szárfától − magyarázta Dávid, − kigyúl a 
villanyos lüszter, ha ezt itt az éjjeli szekrény mellett, az ágy 
feletti fali lámpa. Itt az 1. számú távbeszélő, kizárólag a ház- 
ban, és a személyes szolgálatokat teljesítő szövetkezet” leg- 
közelebbi őrszobájával való beszélgetésre van berendezve; 
puszta csengetés − ilyen módon − azt jelenti, hogy fáradna 
valaki ide az őrszobából; mind e gombok − sajátságos rovát- 
káik által különböztethetők meg − itt és amott a falon, itt 
az íróasztalon, és amott az ágyak mellett, mindanynyi öszsze- 
köttetésben áll e fogantyúval. Nem is kell ama támlásszékből, 
melyben jelenleg ül, az ágyból, melyben éjjel vagy reggel 
pihen kimozdulnia, ha e folyton szolgálatkész társaság vala- 
melyik tagját ide akarja idézni. Mindegyik távbeszélőnek és 
csengetyűnek száma van úgy az őrszobában, mint azon elő- 
csarnokban alkalmazott táblán, melyet ép most hagytunk el; 
legfölebb két perccel a csengetés után a társulatnak kerék- 
páron siető küldöttje szolgálatára áll.” 
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„Csodálatos intézmény ez,” jegyeztem meg, nyújtja a 
minden mozdulatot leső szolga előnyét, a nélkül, hogy vele 
járna ama boszúság melyet nekünk nyugatiaknak szolgáink 
okoznak; csakhogy ez a fényűzés meglehetősen költséges 
lehet és ezért valószínűleg nem általános.” 

„A költségek, épen azért, mert mindenki használja e 
közszolgálatot, igen mérsékeltek, viszonzá barátom. Minden 
600-800 ház számára van egy-egy ilyen őrszoba, mind- | 
egyikben három őrtállóval; minden szolgáltatás időszerint 
lesz fizetve, helyesebben mondva számítva és pedig, a hogy 
ez már nálunk szokás, központi bankunk által minden üzleti 
év végén a munkaórának közzétett átlagos értéke szerint. 
Múlt évben, midőn egy munkaóra értéke 8 sillinget tett ki, 
minden három percért − ez az egység, mely szerint a társulat 
számít, − 60 fillért kellett fizetni; a ki gyakrabban csenget 
és több szolgálatot igényel a szövetkezettől, arra az évi zár- 
latnál nagyobb, másra, ki kisebb mérvben teszi, kisebb öszszeg 
esik. Családunk aránylag kisebb mérvben veszi igénybe az 
őrszoba e jó szolgálatait; a múlt évben például öszszesen 6 
font sterlinget fizettünk, mert az egész évben csak 200-szor 
3 percig vettük a kérdéses szolgálatot igénybe.” 

„És miért csengetnek − kérdé atyám, − az önök 
házában aránylag kevesebbszer, mint másutt?” 

„Mert házunknál állandóan tartózkodik két vagy három 
fiatal hölgy ki kellemes kötelességének tekinti szüleimnek 
azon szolgálatokat teljesíteni, melyek jól nevelt művelt nő 
tekintélyével öszszeegyeztethetők. Ε leánykák, − kiknek egy 
év óta már nővérem is segédkezik, − fiatal szabadföldi höl- 
gyek, kiket mindazon szabadföldi családoknál lehet találni, 
hol a ház úrnője különös műveltség és finom erkölcs hírében 
áll, − bocsássanak meg, hogy anyámat, csak úgy könynyedén 
e kiválasztottak közé sorozom. Szabadföldön minden fiatal 
leány különös szerencsének és tiszteletnek tartja, ha legalább 
egy évig ily házba juthat, mert általános a nézet, hogy mi 
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sem műveli anynyira fiatal nők szellemét és erkölcsét, mint 
minél bensőbb viszony kiváló aszszonyokkal. Mi sem termé- 
szetesebb, mint hogy ilyen fiatal nőkkel teljesen úgy bánnak, 
mint a ház gyermekeivel; de fogadott szüleik iránt ők is ép 
úgy viselik magukat, mint figyelmes, szeretetteljes leányaik. 
Anyám és atyám még el sem gondolhatja óhaját és már is ki 
van találva és teljesítve.” 

„Ejnye, hisz ez ép olyan, mint nálunk a királyi udvar- 
hölgyek intézménye”, véle mosolyogva atyám. 

„Mindenesetre; de nagyon kételkedem, vajjon önöknél a 
királyi párt gondozzák-e oly jól s különösen oly gyengéden, 
mint a hogy ezt szüleimmel, anyám fogadott leányai teszik; 
ilyen hölgy 18 év óta − mert ez idő óta létezik Szabadföldön 
ez intézmény, − nem kevesebb mint 24 volt házunkban s 
valamenynyi még ma is szüleim iránt gyermeki, irántunk 
testvéri vonzalommal viseltetik. Mostani fogadott testvéreimet, 
Leonórát és Klementinát látták önök. 

„Előbb azt monda ön, − kezdé újra atyám, − hogy 
egész családjuk − tehát négy nő és három férfi, − egész 
éven át, csak 200-szor 3 percig vette igénybe az ezen csen- 
getyű által felidézhető szolgálatkész szellemeket; azonkívül 
a bájos kisaszszonyok szolgálatát említi, − de ugyan ki végzi 
ama durvább munkákat, melyeket évi 600 perc, tehát 10 
óra alatt, még az Aladin lámpájából kiugrott szellemek sem 
képesek ily nagy házban elvégezni. A mint látom, körülbelül 
10-12 lakhelyiségük van, a padozat ugyan márvány, de azért 
ezt is kell seperni. Mindenütt nehéz szőnyegeket látok, ki tisz- 
títja ezeket? Szóval, ki végzi a közönségesebb munkát e ház- 
ban, melyben a legfelületesebb áttekintés után is látható, hogy 
a leggondosabb tisztaság és kényelmes berendezés uralkodik?” 

Ugyanaz a társaság, melynek őrszobáját ép elébb 
ismertettem; csak hogy nem kell csengetni, hogy e rendes 
munkát elvégezzék, hanem ez, eleve megállapított díj-jegyzék 
alapján a nélkül, hogy reá gondolni is kellene, oly pontossággá 
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történik, a mi semmiféle kívánni valót sem hagy fenn. A 
társaságnak meg vannak a vele öszszeköttetésben lévő házak 
kapu- és szobakulcsai. Kora reggel, mikor mi rendszerint 
még alszunk, nesztelenül megjelennek küldöttei, elviszik a 
megtisztítandó, helyesebben a változtatandó ruhát − mert 
mi szabadföldiek sohasem hordjuk ugyanazon ruhát két 
egymás után következő napon − azon helyről, hová este le- 
tettük őket, s a kirendelt helyre teszik a tisztát, elkészítik a 
fürdőket, − mert a legtöbb szabadföldi házban, mindegyik 
családtagnak meg van a külön fürdője, ha csak nem inkább 
fürdik a tóban vagy folyóban, − megtisztítják az előcsarno- 
kokat, és a szobák egy részét, felszedik a szőnyegeket, - 
s aztán eltűnnek, a nélkül, hogy jelenlétüket még csak sejteni 
is lehetett volna. S mindez néhány perc alatt történik. Majd- 
nem mindent ugyanis gépekkel végeznek. Látja ama kis ké- 
szüléket a folyosón? Az vízerejű gép, melyet ama kakas meg- 
nyitása hoz mozgásba, olykép hogy a Kenia zuhatagok vizével 
telített magas nyomású vezetékkel köti öszsze. (Olyan váro- 
sokban, hol a víznyomás elő nem állítható, a villanyos erő át- 
vitel vagy légnyomás ugyanezen szolgálatot teszi.) Itt a pad- 
lón, eme csinos rostélylyal fedett űrben van egy acél tengely, 
s ott a szoba menyezeten egy bronz, − mely a tükrök vagy ' 
képek felakasztására szolgáló szögekhez csalódásig hasonlít - 
mindezek vezetők, melyek a vízgép mozgását a ház minden 
helyére, a pincétől kezdve, egész a padlásig elvezetik. Ott 
ama kamrában számos gép van, melynek jelentőségét azonban 
nem tudom megmagyarázni, hacsak mozgásban nem látja 
Őket. Számos eszközt a társulat 3-4 embere hoz magával 
látogatásánál, s ha e gépeket ezekkel a szögekkel fennt vagy 
tennt öszszekötik, és a vízemelőnek kakasát megnyitják, az 
ezen termet néhány pillanat alatt kiseprik, felmossák, a leg- 
súlyosabb terhet helyére teszik, szóval, mindazt mit emberi 
kéz csak lassan, idegbántó zörejjel volna képes végezni, azt 
tündéri gyorsasággal és csendben teszik meg.” 
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„Valamivel később a társaság munkásai a többi szobák 
rendbehozása végett újólag megjelennek, helyükre teszik a 
felszedett szőnyegeket, s a konyhában és reggeliző szobában 
elkészítik a reggelihez szükségeseket. S így napközben több- 
ször jönnek-mennek ez emberek, a hányszor csak meg van 
állapítva, hogy valamit végezzenek. Minden felszólítás nélkül, 
némán és villámgyorsan történik. A mi házunk Szabadföldön 
a nagyobbak közé, berendezésünk a jobbak közé tartozik; 
kevés házban van tehát a társaságnak több dolga mint nálunk; 
dacára ennek a múlt évben mind e szolgálatokért nem számí- 
tott többet mint 180 órát, melyért azon évnek már említett 
jegyzéke szerint nem kellett többet fizetnünk, mint 72 font 
sterlinget. Nem hinném, hogy Európában vagy Amerikában 
a mienkéhez hasonló ház kétszer, sőt háromszor enynyiért ily 
rendben volna tartható, mint a mienk. Es e mellett a gyűlö- 
letes „szolgák” helyett, intelligens, udvarias és szolgálatkész 
üzletemberekkel van dolgunk, kik már a verseny által − hat 
ily vállalatunk van Édenvölgyben − kényszerítvék mindent 
elkövetni, az őket foglalkoztató családok megelégedésére. Ε 
szövetkezetek tagjai gentlemenek, kikkel bátran lehet ugyan- 
azon asztalnál ülni, melyet előbb ők készítettek el, és sem a 
két „udvarhölgy” sem nővérem, legkevésbé sem késlekednék, 
az asztalnál más vendégekkel együtt a társaság munkásait is 
kiszolgálni.” 

„Különben a szövetkezettől való urakat még ma meg 
fogja ismerni, mert a házunkat ellátó tagok, nem sokára meg- 
érkeznek, hogy a legapróbb pontossággal megismerjék kíván- 
ságait. Ne legyen türelmetlen, ha kissé körülményesen fogják 
kikérdezni; az ön érdekében történik s csak ez egyszer. Ha 
azután megfelelt a társaságnak minden kicsiségre kiterjedő 
kérdéseire, úgy a míg csak Szabadföldön lesz, bizonynyára 
nem fog megtörténni, hogy reggel más ruhát talál a kijelölt 
helyen, mint milyet óhajt, hogy fürdője néhány fokkal mele- 
gebb vagy hidegebb lesz, vagy hogy ágya nem lesz a kivált 
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módon elkészítve, és hogy más hasonló apróbb kellemetlenség 
forduljon elő, melyek elmaradásában nem csekély mérvben áll 
a házi kényelem.” 

„A személyes szolgálatokra rendelt társasággal készen 
volnánk. Folytathatom házi berendezésünk magyarázatát. 
Ennek a távbeszélőnek ugyanaz a rendeltesése mint Európá- 
ban, mégis azzal a különbséggel, hogy nálunk mindenüvé be 
van vezetve. Ama csavar a hideg levegő csövét nyitja meg, 
mely mesterségesen hűtött és ózonnal telített levegőt bocsát 
minden lakhelyiségbe, az esetre, ha a hőség kiállhatlanná 
válnék; minthogy kivételképen − akkor tudniillik, ha a forró 
hónapokban éjjeli zivatar tör ki − ez éjjel is előfordulhat, 
elővigyázatból a csavar az ágy közelében van alkalmazva.” 

Közlöm veled e részleteket, mert azt hiszem érdekelni 
fognak mint bizonyíték, mily bámulatra méltón értettek hozzá 
e szabadföldiek, a mi nyugati házi rabszolgáinkat vas rab- 
szolgákkal pótolni. Még csak azt akarom megemlíteni, hogy 
„A személyes szolgálatokat teljesítő szövetkezet” atyám mesz- 
sze menő igényeit is képes volt kielégíteni; biztosított, hogy 
Parisban a Bristol szállodában sem volt jobban kiszolgálva. 

Nem akarlak fárasztani és így nem írom le a következő 
nap első és második reggelijét, csak a főétkezés elmondásával, 
melyhez 6 órakor ültünk, akarom étvágyadat felkelteni. 

Kérdésem folytán bevallotta Dávid, hogy a szokásos 
négy tál ételt a mi tiszteletünkre toldották meg egy ötödikkel; 
de nem is az ételek sokféleségében, hanem azok kitűnőségé- 
ben, valamint nem a társaságba való s ép ezért zavaró szolga- 
személyzet hiányában rejlett az ebéd bája. Minden túlzás 
üélkűl mondhatom, ritkán láttam ily válogatott étkeket, ily 
kitűnőket pedig soha. A magas alpeseken hizlalt fiatal ökrök 
és szelíd őzek húsának nincs másutt párja; a főzelékek egy 
Párisi kiállítás ritka látványosságát is háttérbe szorítják; de 
különösen a gyümölcs kitűnősége s külön félesége képezi Sza- 
badföld büszkeségét. S a tálalásnak mily különös módja! Az 
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ebédlő falába alkalmazott szekrény az étkek kifogyhatlannak 
látszó sorát rejté magában. Berta kisaszszony előbb is leveses 
tálat vett ki a szekrényből, melyet óvatosságból elefántcsont 
fogójánál kellett megfognia, − midőn felemelték a fedelét, 
pompásan gőzölgő leves tűnt elő. Aztán ugyanazon szekrény 
másik rekeszéből halat vettek elő, − hideg volt, mintha csak 
a jégről hozták volna. Ezt − ismét más rekeszből − meleg 
ragu aztán meleg pecsenye, főzelékkel, salátával követte, - 
aztán fagylalt süteménynyel, gyümölcscsel sajttal következett. 
Befejezésül fekete kávé volt − melyet azonban a vendégek 
szemei előtt készített, − kiváló szivarokkal, mindez, ép úgy, 
mint a sör és bor szabadföldi termés, illetve készítmény. Az 
egész étkezés alatt szolga nem volt látható; a három kecses 
leányka hozott mindent a titkos szekrényből vagy az annak 
közelében lévő kiszolgáló asztalról. 

Neyné aszszony volt most a cicerone. „Ez a fali szekrény 
− magyarázta, − egyik részében jégszekrény, vagyis hűtött 
levegő van rajta keresztül vezetve; másik részében tűzhely, 
vagyis villanyos fűtő-készülékkel van ellátva, e kettő között 
− roszszul vezető fal által elválasztva, − van a harmadik 
szakasz közönséges szobahőmérséklettel. Azonkívül e szek- 
rénynek az a sajátsága van, hogy kétfelé nyílik, ide az 
ebédlőbe és ki a folyosóra. Mialatt mi étkeztünk, az „étel- 
szövetkezet” gyors egymásutánban hozta a nála megrendelt 
étkeket, részben teljesen készen, részben pedig, mint például 
a pecsenyét s egyik-másik főzeléket teljesen felszerelve, de 
még nyersen. Az ételeket a folyosón a szekrény különböző 
rekeszeibe tolták; a pecsenyét és főzeléket a társaság egyik 
tagja készítette el a hátul lévő konyhában, szintén villanyos 
tűzhelyen. Különben nem is ez a mindennapi rend; ha magunk 
vagyunk, leányaim főzik meg az ételeket itt a szekrényben; 
csak rövid időt vesz ez igénybe, konyhagőz nem fejlődik, 
mert ez az ételszekrény, mely tűzhely és jégverem egyúttal, 
azonkívül még igen kitűnő szellőző is. Az étkező edények 
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tisztogatása a szövetkezet dolga, mely különben kívánatra 
fel is szolgál az asztalnál. 

A kávét valamelyik terraszon a szabadban ittuk; azután 
a nők hárfa- és zongorakíséret mellett énekeltek. Ε közben 
Ney úr, két fogadott leányának családi viszonyait ismertette 
meg. Az egyik − Leonora, − egy leikipiai földművesnek, 
a másik − Klementina, − a központi kormány egyik osztály- 
főnökének leánya. Ez utóbbi körülmény meglepett.  „Miért 
hagyta el − kérdem, − e második nő a szülei házat, a mely 
bizonynyára szintén előkelő és művelt?” Ney úr megmagya- 
rázta e kérdésemre, hogy a fogadott leányok nem az előkelő, 
művelt „házat”, hanem kizárólag a ház művelt,  szellemes 
ú r n ő j é t  keresik. Lehet a férj akármilyen hírneves és tudo- 
mányos, ha a nő közönséges teremtés, nem lépi át a ház 
küszöbét fogadott leány. Ez intézménynek tulajdonképen az a 
célja, hogy az illető leányka a nemesebb példa és a nemesítő 
női társaság előnyét élvezze, de nem hogy fényesebb viszonyok 
közé jusson, minek − mellesleg legyen mondva, − az itteni 
viszonyok között nem is volna értelme, mert hisz a szabad- 
földi családok viszonyai nagyjában egyformák. Klementina 
anyja nemesszívű, jó aszszony, de mégis csak nem egyéb, 
mint jó gazdaszszony; ezért kérte Ellenemtől − folytatá 
ragyogó szemekkel, − kit, remek aszszonyokban oly gazdag 
országunkban a legnemesebb aszszonyok közé számítanak, 
− a kegyet, venné magához Klementinát két évre.” 

Végeznem kell, habár még sokat kellene a Ney házban 
és azonkívül tett tapasztalataimról írnom, de elnyom a 
fáradtság . . . 

 

 



XV. Fejezet. 
Édenvölgy, ...... július 18-án. 

Csak ma folytathatom itteni éleményeink több héttel 
ezelőtt félbeszakított elbeszélését. Érthetőnek fogod találni, 
hogy mindketten, atyám és én égtünk a vágytól, mielőbb 
megtekinteni a várost, mely óhajunkat kitalálva Ney úr, már 
az első nap reggelén sétakocsizásra hívott meg bennünket, 
hogy Édenvölgyet az ő és fia vezetése mellett megnézzük. 
A kocsi már várt. 

Könynyű úrias jármű volt, acél, a velocipédéhez hasonló 
kerekekkel, kényelmes két-két személyre elegendő kettős 
üléssel. Csak midőn Dávidnak a beülésre felszólító kézmoz- 
dulatát mindketten meglepetve fogadtuk s nem igen mutattunk 
a meghívás követésére hajlandóságot, vette ez észre, hogy mi 
keressük − a lovakat. Kénytelen volt tehát megmagyarázni, 
hogy náluk számos okból a kocsin való közlekedésnél, állatok 
helyett gépeket alkalmaznak. Ez biztosabb, tisztább és mel- 
lesleg olcsóbb is. Ε kézi kocsiforma jármű vezetője, kinek 
helye az első ülésen jobbra van s kinek feladata semmiféle 
erőkifejtést vagy ügyességet nem igényel, a jobb kéz felől 
lévő kis emeltyű-rudra lefelé irányuló könynyű nyomással 
mozgásba hozza a kocsit s pedig annál gyorsabb mozgásba, 
minél erősebben történik a nyomás; az emeltyűnek felfele 
húzása meglassítja a mozgást vagy teljesen megállítja a jár- 
művet; kitérés, jobbra vagy balra fordulás, ugyanazon emel- 
tyűnek megfelelő fordítása által történik. A kerekeket mozgató 
erő se nem gőz, se nem villanyosság, hanem egy tekercs-rugó 
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ruganyossága, mely azonban nincs a kocsival szoros kapcso- 
latban, hanem a szükséghez képest beilleszthető vagy eltá- 
volítható. 

„Az első tengely felett, talán ½ méter hoszszú és 20 
centiméter mély eme hengeralakú tok − magyarázta Dávid, 
− a tekercs-rugó felvételére van szánva. Használat előtt a 
rugó fel lesz húzva, azaz meg lesz feszítve és pedig nagy 
mérvben; ezt a műtétet a „fuvarozási szövetkezetek” mű- 
helyeiben alkalmazott vizműgépekkel végzik s így a víznyomás 
alakjában létező munkaerély megfelelő részét a rugó megfe- 
szítésének alakjába helyezik át. A rugóba így elhelyezett 
mozgató erő-menynyiség elégséges, hogy − egy igen egyszerű 
készülék segélyével a kerék tengelyére átvíve, − ily kereket 
tízezerszer megforgasson, még az esetben is, ha meglehetős 
teher van a kocsin s minthogy a kerék kerülete két méter, 
a rugóban rejlő erőkészlet 20 kilométernyi út megtételére 
elégséges. A mozgás gyorsasága részben a kocsi terhétől, 
részben pedig a fékkészlet nagyobb vagy kisebb mérvben 
való megeresztésétől függ, a mi a fennt említett emeltyűvel 
eszközölhető; mérsékelt teher mellett e közönséges járművekkel 
elérhető legnagyobb gyorsaság 2 és ½ kerékforgás, a mi egy 
pillanat alatt 5 méternek és egy óra alatt 18 kilométernek 
felel meg; de vannak úgynevezett futtató kocsiaink, melyekkel 
kétszer ily gyorsan lehet menni. A rugó feszereje ki van 
merítve, a mint a kerék 10,000 forgást végzett; a mi lassú 
menetnél is bekövetkezik 1½-2 óra alatt; hoszszú ideig tartó 
vagy gyors menetnél tehát megfelelő tartalékról kell gondos- 
kodni, a mi különböző módon történhetik. El lehet az útra 
egy vagy több, a kocsi hátsó részén alkalmazott tartalék- 
tartályban helyezett rugót vinni, mert ha a rugó gátlója 
zárva van, úgy az hónapokon, éveken át megtartja feszerejét. 
Minthogy azonban mindegyik rugónak súlya legalább 35 kiló, 
így sem lehet az erőt a végtelenig hatványozni; azonkívül a 
rugó kicserélése  sem  kellemes munka; rendszerint előnyt 
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adnak ennek folytán az erőmeghoszszabbítás második mód- 
jának, mely abban áll, hogy a fuvarozási vállalatoknak, más 
célokat is szolgáló állomás-házai előtt, milyenek minden 
élénkebb utcán vannak s meszsze látható zászlók által felis- 
merhetők, bizonyos idő elteltével megállanak s kicseréltetik a 
rugót. Minden állomásnál vau mindenkor elégséges számú 
felhúzott rugó s így tetszés szerinti ideig lehet kocsikázni, 
kivált ha elég elővigyázók vagyunk, hogy a kicserélés elmu- 
lasztása esetére, magunkkal viszünk tartalékként egy rugót. 
Ily állomás azonban nem csak Édenvölgyben és környékén 
van, hanem Szabadföld minden városában és környékén s 
azonkívül az élénkebb országutakon s minthogy a hasonüzletű 
szövetkezetek az egész országban elég okosak voltak, hogy 
teljesen egyenlő méretű rugókat használnak, be lehet utazni 
az egész országot s teljes biztonsággal lehet mindenütt a 
megfelelő „előfogatra” számítani. De ha teljes biztonsággal 
akar az ember utazni, úgy előre bejelentett útirányra meg 
lehet a rugókat rendelni, mely esetben bátran el lehet az 
élénkebb utakat hagyni s kevésbé élénkekre térni, feltéve, 
hogy ez utóbbiak nem nagyon roszszak és meredekek, a mitől 
azonban Szabadföld kitűnő karban lévő úthálózata mellett, 
legfölebb a nagyon távol eső hegyi utaknál kell tartani. Csa- 
ládunk két évvel ezelőtt ilykép utazta be az egész Aberdare 
és Baringó vidékét; megtett tehát 1700 kilométernyi utat s 
az egész utazása, legnagyobb kényelem mellett csak 14 napot 
vett igénybe.” 

Fejcsóválva rászántuk végre magunkat s beszállottunk 
az önmozgó kocsiba. Atyám, Ney úrral elfoglalta az első, 
Dáviddal én a második ülést; egy nyomás az emeltyűre s 
nesztelenül indult meg a gépezet első célunk, az Éden-tó felé. 
Ennek partja, északkeleti részét kivéve, hol 5 kilométernyi 
terjedelemben az árú-forgalomra szolgáló part terjed, 4 soros 
pálmával van szegélyezve s részben széles, egész a víz tükréig 
lenyúló márvány-lépcsőkből, részben pedig a tóba benyúló 
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töltésekből áll, melyeket oszlopos gyalogutak fednek. Mert 
az Éden-tó csak mellesleg forgalmi út; fő rendeltetése, hogy 
dísz- és mulató-tó legyen. Partjának nagy részét a fényűzéssel 
berendezett fürdő- és tornahelyiségek foglalják el, melyek 
meszsze benyúlnak a tóba s melyeket ezrenként látogatnak a 
nap minden szakában a fürdőzők, a tornászok és vívók. A 
többnyire árnyas ligetek által körülvett s a régi görögök 
„gymnasiumai” mintájára épült fürdők közelében vannak 
Édenvölgy színházai, operái és hangverseny-termei, számsze- 
rint 16, melyeket azonban egyelőre csak kívülről szemléltünk 
meg. Vendégszerető gazdáink figyelmeztettek, hogy az Éden-tó 
csak hold- vagy villanyvilágnál fejti ki fő báját s ép ezért 
látogatnók azt meg valamelyik legközelebbi estén. 

Megfordítottuk a kocsit s ama sugárutak egyikébe for- 
dultunk, melyek a tótól Édenvölgyet félkörben körülvevő 
magaslatokhoz vezetnek. Itt, habár még bőven 2 kilométernyi 
távolságban voltunk tőle, óriási építmény tűnt elénk, a mely 
még a látásához hozzá szokott szemet is csodálattal kell, 
hogy eltöltse. Ép oly elérhetlen nagyságában, mint hason- 
líthatlan öszszes alkatrészei arányosságában és öszhangzó 
tökéletességében. Egyidejűleg gyakorolja a megrendítő nagy- 
szerűség és a mesés kedvesség hatását. Ez az 5 évvel ezelőtt 
befejezett csodamű Szabadföld országháza, itt székel a 12 
legfőbb kormányhatóság és a 12 képviselő-testület. Tisztán 
fehér és sárga márványból van építve; nagyobb mint a 
Vatikán, szellős kupolái magasabbak mint Szent Péter 
temploma; hogy 9 és ½ millió font költséggel volt felépíthető, 
az csak úgy magyarázható meg, hogy az ország öszszes 
építészei és legelőbbkelő művészei versenyeztek, az építésnél 
Valami alkalmazást találhatni, „Ez − így magyarázta Dávid, 
nem történt hazafiúi, hanem tisztán művészi lelkesedésből. 
Elég gazdag Szabadföld, hogy bármily magas árral fizethesse 
toeg országházát; nem mozdított volna meg tehát senki egy 
követ sem, hogy az építést olcsóbbá tegye; de a műnek már 
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a tervezetből látszó sajátságos, megható szépsége elragadta 
valamenynyi művészünket.” Jól emlékezik még ama lázas 
izgatottságra, melylyel még a vizsgáló-bizottság tagjai is, 
kiknek az eléjük terjesztett tervek felett kellett határozniuk, 
mindenütt beszélték, hogy oly terv érkezett be egy eddig 
ismeretlen fiatal építésztől, mely kimondhatlant nyújt; vele 
az építészet új szaka nyíllott meg, új építészeti modor lett 
feltalálva, mely az alak nemességében a legjobb görög, 
nagyszerűségében a leghatalmasabb egyptomi műemlékeket 
meghaladja. Mindenkit, a ki látta e tervet, elragadott e 
lelkesedés és a pályázók − 84-en voltak, mert akkor már 
Szabadföldön sokat és szépen építettek, − kivétel nélkül 
viszszavonták terveiket s készséggel hódoltak a művészet 
egén felragyogó új csillagnak. 

Alig tudtunk ez építmény megtekintésétől megválni s 
mások felé fordulni. Végre, miután már háromszor megkerül- 
tük az országházát, beleegyeztünk hogy hátat fordítsunk neki. 
Nem terhellek ama számos remek épület felsorolásával, melyek 
előtt elrobogtunk; csak anynyit mondhatok, hogy a különböző 
tudományos és művészi célokat szolgáló nyilvános intézetek 
különfélesége és nagyszerűsége reám igazán nyomasztólag 
hatott. Az akadémiáknak, museumoknak, vegyészeti és kísér- 
leti intézeteknek stb. nem akart vége-hoszsza lenni, s mind- 
egyiken meglátszott az első pillanatra, hogy pazar bőkezűség- 
gel lettek felszerelve. 

Miután már számos nyilvános épület előtt elhaladtunk, 
melyek közül többnek rendeltetését csak nagy nehezen tudtam 
felfogni, mert „civilisait” Európánk ilyenekkel nem bír, - 
példának okáért csak az „antropológiai tenyész kísérletezés 
intézetét említem, melynek rendeltetése, kísérlet és megfigyelés 
által megállapítani azon befolyást, melyet öröklékenység, 
életmód, élelmezés az ember fejlődésére gyakorol − feltűnt, 
hogy még nem mentünk el kórház előtt. Minthogy kíváncsi 
voltam, hogy a világhírű szabadföldi emberiesség, mely évek 
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óta legalább felét, a világ kórházainak oly gazdagon ellátja, 
saját hazájában mikép gondoskodik betegeiről, megkértem 
Dávidot, vezessen egy kórházba. „Ép oly kevéssé mutathatok 
kórházat, mint a hogy nem mutathatok Édenvölgyben börtönt 
vagy kaszárnyát, egyszerűen az okból, mert ilyenek itt nin- 
csenek − volt válasza. 

„A börtön és kaszárnya hiányát értem, hisz tudjuk, hogy 
ti szabadföldiek bűn- és katonaügy nélkül is meg tudtok 
élni; de − így okoskodtam − betegség csak itt is van, ezek- 
nek csak nincs közük sociális intézményeitekhez.” 

„Ez utóbbi állítást nem oszthatom teljesen, elegyedett a 
beszélgetésbe Ney apó; sociális intézményeink befolyása alatt 
a betegségek is fogytak, de tény, hogy meg nem szűntek; 
Szabadföldön is vannak betegeink, de nincsenek szegény 
betegeink, csak azért mert nincsenek szegényeink, sem bete- 
gek sem egészségesek. Nem is léteznek a tömeges sorvadás 
ama gyűlhelyei, melyeket ott künn kórházaknak neveznek. 
Intézeteink, hol betegek magukat különös gondozás mellett 
ápoltathatják, vannak, s ezeket különösen nehéz műtétek 
eseteiben keresik fel, berendezés és bánásmód tekintetében 
teljesen az önök „előkelő betegek” részére berendezett gyógy- 
helyeikhez hasonlítanak.” 

Ε közben elfáradtunk a kocsikázásban a mi négy óra 
után, a kocsi kényelmessége és csendes járása dacára érthető. 
Neyék tehát azon ajánlatot tették, küldenők haza a kocsit, s 
tegyük meg gyalog az utat házáig, mit szívesen fogadtunk. A 
fuvarozási vállalat egyik állomásánál megállottunk, ott hagy- 
tuk a járművet, s tova haladtunk az árnyas fasorok közt, 
melyek Édenvölgy utcáit szegélyezik. Így jobban volt alkal- 
munk a csinos magánházakat közelebbről megtekinteni, melyek 
bár mindanynyian ama sajátságos, félig a mórra, félig a 
görögre emlékeztető édenvölgyi építészeti modort tüntetik fel, 
különben azonban sem nagyságban, sem felszerelés tekin- 
tetében egymáshoz nem hasonlítanak. Ε villák kiváló báját, 
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csodálatosan kedves kertjeik képezik válogatott fákkal, hihe- 
tetlen virágpompájukkal, szökökútaikkal s különböző szelí- 
dített állatokkal, − különösen kis majmok, papagájok, dísz- 
pintyőkék és más éneklő madarakkal, − melyek e kertekben 
a körülöttük ujjongó gyermekek közt sürgölődnek. Meglepett 
az utcák rendkívüli tisztasága, minek főokát annak tulaj- 
donítják, hogy az önmozgó kocsik feltalálása óta semmiféle 
vonó-állat Szabadföld városainak utcáin a port nem kavarja 
fel és szemetet nem hagy. 

„Itt tehát nincsenek lovak?” kérdem; mire felvilágosí- 
tottak, hogy igen is vannak, még pedig igen nagy számban s 
kiválóan nemes faj; azonban csak a város határán kívül, a 
szomszédos réteken, ligetekben és erdőkben teendő sétalovag- 
lásoknál használják okét. 

„Ez azonban itt nagyon drága fényűzés lehet”, vélekedék 
atyám. A ló maga s a mit megeszik, olcsó lehet; minthogy 
azonban az emberi erő Szabadföldön a legdrágább, nem tudom 
elképzelni, miként tudná egy szabadföldi család a lovásztartás 
költségeit viselni. Vagy pedig a munkások ez osztálya kivétel- 
képen kevesebb fizetést kap?·' 

„Ez alig volna nálunk lehetséges, − feleié mosolyogva 
Ney úr, − mert ki akarna ez esetben Szabadföldön lovász 
lenni? Nekünk az istállóban alkalmazottaknak ugyanazon 
átlagos jövedelmet kell juttatnunk, mint más munkásoknak 
és ha ama hét paripa gondozóinak, melyeket családom hasz- 
nálatára tartok a fuvarozási vállalat istállóiban, nyugati 
fogalmak szerint kellene fizetnem, úgy erre öszszes jöve- 
delmem sem volna elég. De nagyon egyszerűen fejthető meg 
a talány az által, ha a lóistállóban előforduló munkát is gépek 
segélyével végzik, minek folytán teljesen elegendő lesz 50 
állat mellé egy ember. Hitetlenül rázza fejét? Majd ha látja, 
hogy alig néhány perc alatt géppel mozgásba hozott, henger- 
alakú kefével tükörtisztára tisztítanak egy lovat; hogy mily 
rövid idő alatt tisztítják meg a legnagyobb istállót a ganajtól 
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s minden szeméttől seprőink és vízvezetékeink, hogy mikép 
lesz a takarmány gép segélyével az állatok közt kiosztva: 
úgy nem csak ezt, de azon tényt is megérti, hogy Szabad- 
földön a „lovászok” is művelt gentlemenek, üzletemberek oly 
tiszteltek és becsültek, mint a többiek.” 

Ilyen beszélgetés között értünk haza, hol jól megregge- 
liztünk s némely ügyeket végeztünk. A már leírthoz hasonló 
ebéd után gazdáinkkal újólag az Éden-tóhoz hajtottunk, hol 
mindenekelőtt a nagy operába néztünk be, melyben e napon 
egy szabadföldi zeneköltő művét adták. Előttünk ez nem volt 
újdonság, mert azon számos szabadföldi zeneművek egyike, 
melyeket külföldön is gyakran adnak elő nagy tetszés között. 
Meglepett azonban a nézőtérnek sajátságos − minden sza- 
badföldi színházban egyforma, − berendezése. Az ülőhelyek 
színkör alakjában tetemes magasságig emelkednek, a tető 
oszlopokon nyugszik, melyen át a külső levegő szabadon 
ömlik be. 10,000 ember ilykép kényelmesen elfér az ily 
nagyobb színházakban, a nélkül, hogy bennük hőség vagy 
rósz levegő volna. 

Az előadás kitűnő, a kiállítás minden tekintetben fényes 
volt; dacára ennek, a helyárak − rendkülönbség a helyeknél 
nem létezik, − nyugati fogalmak szerint, nevetségesen 
alacsonyak. Fél sillingbe került egy hely, de csak itt a nagy 
operában; a többi színházak sokkal olcsóbbak. Vállalkozó 
mindenütt a városi község, a játszó művészek és a kezelő- 
személyzet alkalmazottjaik; e mellett irányadó azon gazdasági 
elv, hogy az építés és az épület fenntartásának költségeit a 
közpénztár viseli, a belépti-díjak a személyzet díjait, osztalék- 
jait és a kiállítás költségeit fedezik. 

Dávidtól tudom, hogy Édenvölgynek a nagy operán 
kívül még víg operája és négy színháza, azonkívül három 
hangverseny terme van, melyben minden este, zene-, énekkar 
és házi zene hallható. Mint szabadföldi különlegességet öt 
„tanszínházat” említett, melyben csillagászati, régészeti, föld- 
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tani, őslénytani, történelmi, föld- és természetrajzi, szóval 
minden képzelhető tudományos előadásokat tartanak a szem- 
léltető előadási művészet képzelhető legnagyobb pompájával 
kisérve. Az előadást a legszellemesebb tudósok írják, a leg- 
ügyesebb szónokok adják elő, s legavatottabb mérnökök és 
díszítők hozzák színre. Az ily színházak a leglátogatottabbak; 
a létező helyek rendszerint nem elegendők, úgy hogy a város 
két újabb ily előadási termet építtetett, mindkettőt valószínű- 
leg néhány hónap múlva nyitják meg. Az előadások − melyek- 
kel a legközelebbi este ismerkedtem meg − igazán bámula- 
tosak, s habár a hallgatóság nagy részét tényleg az ifjúság 
képezi, azért felnőttek is szorgalmasan látogatják. 

Színház után Neyék kibérelték a parton egyik szövet- 
kezet által készen tartott, s villanyos erővel járó csónakok 
egyikét, s ezen a tó belseje felé eveztünk. A tavat, a partjain 
tetemes magasságban alkalmazott hatalmas villanyos sugár- 
vető lámpák nappali fénynyel világították meg, s ép ma kü- 
lönös élvezetnek nézhettünk eléje, mert Walter, a leghíresebb 
szabadföldi dalköltő, ez este egyik új dalát adatta elő, az 
édenvölgyi énekkar tagjai által. Ez az egylet, mely heten- 
kénti előadásai színhelyéül rendszerint az Édentavat választja, 
e célra a legnagyszerűbb dísz-csónakokkal rendelkezik, - 
melyeknek néha igazán mesés felszerelésének költségeit a 
tagok és tisztelők önkénytes adományai fedezik. 

A jelenet sajátságosságának hatása, vagy pedig a zene 
szépsége volt-e, a benyomás melyet reám a dal gyakorolt ki- 
mondhatlan volt. Haza menet, bevallottam Dávidnak, hogy 
soha sem volt előttem a zene földöntúli hatalma oly világos, 
mint a tavon élvezett előadásnál; teljesen azt a benyomást 
éreztem, mintha a világ szelleme szólna lelkemhez ama han- 
gokban, s mintha ez teljesen megértené annak hangját, s csak 
közönséges halandónak érthető olaszra vagy angolra lefordí- 
tani nem képes. Egyúttal azonban csodálkozásomat fejeztem 
ki a felett, hogy ily fiatal társadalom, mint a szabadföldi, a 
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művészet minden ágában elismerésre méltót, kettőben pedig, 
az építészetben és zenében, az elmúlt kor legjobb alkotásaival 
egyenértékűt képes nyújtani. 

Neyné aszszony ezt a szabadföldi szellem szükségképi 
következményének véli, Hol víg életöröm, nyugodt kényelem- 
mel párosul, ott virulnia kell a művészetnek, hisz az valójában 
nem más, mint a gazdagság és kellő időben való nemes pihe- 
nés eredménye. S hogy épen az építészet és zene képezi a 
művészet felvirágzásának kezdetét, azt is igen könynyű meg- 
magyarázni. Az elsőt az új és nagyszerű társaság szülte 
szükséglet teremtette; felreismerhetlen különben az ország 
hatalmas és mégis kedves természeti jelenségeinek befolyása 
is. A zene pedig a művészi alakok legközvetlenebbike, az, 
melyen az emberi genius először nyilatkozik, ha a művészi 
teremtés új szakát, − az érzés és gondolkodás új alakja 
nyitja meg. 

„Népének a szép iránti oly élénk érzése mellett, csak 
azon csodálkozom, − fordult Ney aszszonyhoz atyám, − 
hogy oly keveset fordítanak Szabadföld legszebb ékességének, 
értem a királynőhöz hasonló hölgyeik díszítésére. Bár e vise- 
let jól áll és sehol sem találtam a megfelelő alak és szín vá- 
lasztásában oly kiváló ízlést, de tulajdonképen ékességet nem 
találni. Elvétve egy-egy arany övet a hajban, vagy itt-ott 
ezüst vagy arany csatot a ruhán, ez minden; az itteni 
nők úgy látszik megvetik a drágaköveket és gyöngyöket. Mi 
ennek oka? 

„Az ok abban rejlik, − felelt Neyné aszszony, − mert 
nálunk hiányzik azon kizárólagos rugó, mely másoknál az 
ékszert tulajdonképen kívánatossá teszi. A hiúság, úgy a 
férfiaknál mint a nőknél itt is otthonos; de ezt nem elégíti 
ki az úgynevezett „drágaság,” melynek más hasonló dolgok 
között csak az az előnye, hogy sokba kerül. Csakugyan azt 
hiszi, hogy a gyémánt szépsége az, ami arra bír akárhányat, 
szánalomraméltó testvéreink közül ott künn, hogy boldogsá- 
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gukat és becsületüket áldozzák, csakhogy ama csillogó kö- 
vecske birtokába juthassanak? Miért lökné félre akkor az a 
no, ki az igaz kőért magát eladja, a hamisítványt, hisz való- 
jában ezt meg sem tudja amattól különböztetni? Bizonyára 
nem kételkedik, hogy az igaz gyémánt is figyelemre” nem 
méltó kavicscsá változnék, s szempillantásra sem méltatná 
„ízléssel bíró nő” ha valamely okból magas értékét elveszítené. 
Az ékszer tehát nem azért tetszik, mert szép, hanem mert 
drága. Nem fénye által elégíti ki a hiúságot, hanem a birtoko- 
sában felkeltett azon tudat által, hogy e semmisnek látszó kis 
dolog oly nagyon sok ember életerejének kivonata. 

„A hatalom, melyet az ékszer birtokosának fitogtatnia 
kell, a más élete és munkája feletti hatalom, Szabadföldön 
nem létezik. A ki például 600 font értékű gyémánttal bírna, 
az ugyan itt is rendelkeznék az emberi munkának egy évi 
jövedelmének megfelelő értékkel, a ki azonban csak ezért 
szerezné meg és mutogatná, ez által − szemben intéz- 
ményeinkkel, − csak nevetségessé tenné magát; mert saját 
munkája volna az, melynek jövedelmét ilykép lekötné, egyen- 
értékűt volna kénytelen egyenértékért bárkinek adni, a kinek 
munkáját ama kő megszerzésére fel akarná használni és 
tiszteletet kifejező bámulat helyett szánalmat keltene; szá- 
nalmat, mert lemondott nemesebb élvezetekről, vagy haszon- 
talanul vesződött, csak azért, hogy azt a balga kavicsot 
megszerezze. Ugyanaz volna ez, mintha a gyémánt birtokosa 
hirdetné a világnak: „Nézzétek, mialatt ti pihentetek vagy 
élveztetek, én szűkölködtem és dolgoztam, hogy megszerezzem 
ezt a hiábavalóságot.” Nem hatalmasabbnak, ostobábbnak 
tekintené bárki, − sa ko, − melynek kábító hatalma azon 
képzelethez van kötve, hogy birtokosa a föld uraihoz tartozik, 
kik mások munkája felett rendelkeznek s ép ezért megtehetik 
azt a tréfát, hogy számos ember verejtékének eredményét, 
haszontalan dologra fordítják, − a kő nem csábíthatja őt 
többé. A ki azt Szabadföldön megvenné, az hasonlítana ahhoz, 
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ki életét oly koronáért kockáztatná, mely megszűnt az uralom 
jelképe lenni.” 

„Ön tehát tagadja az ékszer díszítő hatását? tagadja, 
hogy a gyöngy és gyémánt alkalmas a szép test bájait még 
inkább kiemelni?” kérdé atyám. 

„Természetesen,” volt a válasz. „Nem hogy ékítő hatását 
egyáltalán kétségbe vonnám; csak azt tagadom, mintha más 
eszközzel nem volna ugyanaz, sőt rendszerint nagyobb hatás 
férhető. Általában azonban az az emberi testhez nem is illő 
játékszer távolról sem szépít, sőt száz eset közül kilencven- 
kilencszer elcsúfítja büszke birtokosát. Hogy önöknek uraim, 
ott künn gyémánttal ékített nő jobban tetszik, mint a virággal 
díszített, ennek ugyanaz az oka, mint a miért − a bármily 
nyakas köztársaságinak is jobban tetszik egy királynő, mint 
az elfogulatlan szépészet ítélőszéke által talán szebbnek talált 
vetélytársnője. Valami, sajátságos varázs lengi körül − ne 
vegyék rósz néven a szigorú szavat, − a szolgaérzet varázsa, 
és ez, nem pedig az önök szép érzéke az, mely elhiteti önök- 
kel, hogy a gyémánt nagyobb bájt kölcsönöz, mint a rózsából 
font koszorú; tegyék a rózsát az uralom jelképévé, a melylyel 
csak királynők élhetnek, s bizonynyára azt fogják hinni, a 
rózsa az, mely érvényre emeli a méltóságot.” 

„Azért mi szabadföldi nők is hiúk vagyunk. Mi nemcsak 
szépek akarunk lenni, hanem szépeknek is akarunk látszani, 
s férjeink teljes erővel támogatnak e törekvésünkben; de 
kérem, ne tessék feledni, mi nem díszelegni, hanem tetszeni 
akarunk. Ezért sohasem öncél a szabadföldi nő előtt öltönye 
és díszítéke, hanem eszköz a cél felé. Az európai divathölgy 
a legtöbb esetben elrútítja magát, mert nem személyének, 
hanem ruhájának és díszének hatását tartja szem előtt; nem 
riasztja azt az öltönyt, mely személyes bájait a legjobban 
eltünteti, hanem a legdrágábbat, a menynyire csak tehetsége 
terjed. Mi nem teszünk így; már jó ízlésünk sem engedi, hogy 
Valamely  ruhaművész kedvéért más ruhát vegyünk, mint 
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olyat, melyről sejtjük vagy tudjuk, hogy legelőnyösebben 
juttatja alakunkat érvényre. Azonkívül azonban, művészileg 
képzett férfiak tanácsával is élhetünk. Nincs előkelő festő, 
ki méltóságán alólinak tartaná, fiatal hölgyeknek öltönyeik 
választásánál tanácscsal segédkezni, sőt e fontos pontra vonat- 
kozólag külön felolvasásokat is tartanak. Nálunk természe- 
tesen megállapodott divat nem lehet, mert az öltöny öszsze- 
állitása, fodrozása és színe tisztán a viselő egyéniségétől függ; 
ha a sovány és testes, nagy és kisnövésű, szőke és barna, fen- 
séges és kicsinyded takaros, ugyanazon minta szerint járna, 
a legnagyobb ízetlenségnek tekintenék. Ép oly nevetségesnek 
találná azonban a szabadföldi nő, ha azt kívánnák tőle, hogy 
változtassa ruházatát vagy hajdíszét, melyet jónak tapasztalt, 
csak azért, mert ama viseletben gyakrabban látták. Azt nem 
tudjuk elképzelni, ha valaki tetszeni akar, hogy ezt csak 
különböző módon való elrútítás által érheti el; általában 
ragaszkodunk meggyőződésünkhöz, melyben ismét csak fér- 
jeink támogatnak, hogy a ruhának az emberi testet takarnia 
és fednie kell, de nem szabad azt elrútítania.” 

Udvariasan kinyilatkoztattuk, hogy mi teljesen méltá- 
nyoljuk ez elveket. A tény az, hogy a nyugati divat szélső- 
ségeihez szokott idegen, Szabadföldre érkezve, a művészi 
elvek szerint öszszeállított női viseletet kezdetben ugyan egy- 
szerűnek találja, de aztán kiállhatatlannak találná a nyugati 
torzképekhez való viszszatérést. Talán emlékezel, menynyire 
erősítette Dávid Rómában, hogy reá az európai divat ugyanazt 
a benyomást gyakorolja, mint az afrikai vadaké; alig egy 
heti itt tartózkodás után kezdem osztani e felfogást. 

De íme, újra be kell zárnom levelemet anélkül, hogy 
befejezhetném értesítésemet. A mulasztás pótlását ígérve 

barátod 

............. 



XVI. Fejezet. 
Édenvölgy, .... július 28-án. 

Ígéretemet, hogy mielébb fogok írni, nem tarthattam 
meg, mert a múlt hetet rövidebb és hoszszabb kirándulásokra 
szenteltem, melyeket Dáviddal részben lovon, vagy önmozgó 
kocsin Édenvölgy közvetlen környékén és a szomszédos Dana- 
városba, részben pedig vonaton egész az Ukereve partjáig 
tettem.  így meglehetős  számú  szabadföldi  várost és több 
szétszórva lévő ipar- és mezőgazdasági telepet ismertem meg. 
Láttam az Aberdare hegység árnyas erdőkbe bújt, kedves 
helységeit, hatalmas érciparukkal; Naivascha-cityt, a bőripar 
és gyapjú-kivitel főhelyét, melynek villa sorai a Naivascha 
tavat 64 kilometer hoszszúságban veszik körűi; láttam  a 
Baringó-tótól északra fekvő hegyekben a gyarmatokat, ló, 
szarvasmarha, disznó, birka,  szelíd  elefánt,  bivaly, zebra- 
csordáikkal, arany és ezüst bányáikkal és Ripont a malom- 
ipar és az ukerevei kereskedés főhelyét. Valamenynyi város- 
ban  lényegileg  ugyanazon   intézményeket   találtam,   mint 
Édenvölgyben;  villanyos vonatokat a főutcákon, villanyos 
világítást, fűtést, tudományos intézeteket, színházakat stb. 
Legjobban meglepett azonban az, hogy a falvak is nagymérvű 
városi kényelemmel bírnak. Ezeken is villanyos vonatok men- 
nek keresztül, s öszszekötik őket a fő forgalmi vonalakkal, a 
hol csak  5-6  villa  van  egymás  mellett −   a villaszerű 
építészeti modor egész Szabadföldön  szokásos, − ott már 
villanyos világítás és fûtes van; távírda és távbeszélő még a 
lefélreesőbb völgyben sem hiányzik, ép úgy nincs ház fürdő 
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nélkül; s hol kisebb távolságra néhány száz villa van, ott, 
bizonynyára van színház is, melyben felváltva majd színi elő- 
adást, majd hangversenyt vagy tudományos előadást tartanak. 
Iskola mindenütt bőven van, s ha valaki nagyon félreesőn 
telepedett meg, úgy hogy a gyermekek a közel lévő iskolába 
el nem járhatnak, akkor jó barátoknál helyezik el őket, de 
azért az ifjúság oktatása Szabadföldön semmikép sem szen- 
vedhet hátrányt. 

Természetes, hogy nem mulasztottam el a szabadföldi 
népet munkájánál, − a földeken és a gyárakban − meg- 
tekinteni. Itt láttam még csak mily nagy Szabadföld. Rengeteg, 
kábító volt a kép a mely szemeim elé tárult. A gép-berende- 
zések nagyszerűségéről, ama végtelen erőről, melyet a leigázott 
elemek itt az ember rendelkezésére bocsátanak, a nyugati ép 
oly kevéssé tud magának képzetet alkotni, mint a hogy nem 
tudja elképzelni, mily   furfanggal  k i e s z e l t ,  mond- 
hatnám   a r i s t o k r a t i k u s    k é n y e l e m m e l    jár   itt 
a munka. Nem végez itt az ember piszkos, emésztő kézi 
munkát;  a legszellemesebben kieszelt  készülékek minden 
igazán kellemetlen munka alól felmentik; lényegileg nincs 
más feladata, mint fáradhatlan vas-rabszolgáira felügyelni. S a 
folyton szorgalmas szolgáknak, még zörgésükkel, nyögésükkel 
vagy csörömpülésükkel sem szabad uraik fülét sérteni. Meg- 
fordultam Leikipia zúzómalmaiban, hol az ottani mezőgazda- 
sági szövetkezet részére az ásványos trágyát készítik ezer 
mázsás nyomó erejű őrlő kövekkel, s nem volt semmiféle 
kellemetlen zaj hallható, egyetlen porszem látható. Bejártam 
vasgyárakat, hol 3000 tonna esés súlyú acél kalapácsokat 
alkalmaztak; ugyanezen csend uralkodott a világos, barát- 
ságos gyári termekben, nem lehetett a munkások kezén és 
arcán kormot látni, s mi sem zavarta azt a benyomást, hogy 
gentlemenek  állanak előttünk, kik leereszkednek, hogy az 
elemek  kovácsmunkáját   ellenőrizzék.  Láttam  szántani  és 
vetni a földeken − itt is csak úgy jelenik meg az ember mint 
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a teremtés ura, ki ujjának egyetlen nyomásával irányítja a 
„gőz” és a „villany óriást” oda és arra a célra, a mire akarja. 
Voltam a koszén- és vasbányákban a föld alatt; ott is csak 
ezt láttam; nincs piszok, nincs az embert felemésztő vesződség, 
előkelő nyugalommal ügyel fel, mint dolgoznak részére acél 
és vas teremtményei, fáradság és duzzogás nélkül, nem kérve 
tőle mást, minthogy őket vezesse. 

Ε kirándulások közben a Szabadföldön szokásos élve- 
zetek egész sorával ismerkedtem meg; meglátogattam Dáviddal 
a Kenia- és Aberdare-hegység több elragadó, kimagasló pontját, 
hol minden vasárnap az ifjúság zene- és táncmulatságokat tart, 
fűszerezve rendszerint a vigalmi-bizottság − ilyen Szabadföld 
minden községében létezik, − valamely meglepetésével, mit 
akármily alkalom megünneplésére rendeznek. Legjobban meg- 
leptek engem a Kenia-havasok jégtaván tartott ünnepélyek. 
Öt évvel  ezelőtt Édenvölgy,  Danaváros és Felső-Leikipia 
egyesült vigalmi-bizottsága itt egy 2400 hektárnyi és a tenger 
színe felett 4250 méternyire fekvő fensíkot tóvá változtatott, 
mely vizét a vele határos jégmezőkről nyeri. Május végétől 
augusztus közepéig az éjjelek itt igen hidegek, minek folytán 
a tóban a fagypontot úgyis megközelítő víz csakhamar erős 
jéggé változik. A bizottság a jégpályát fényes, fűthető váró-, 
öltöző- és étkező-termekkel vette körűi s miután még fogas- 
kerekű  vonattal  öszszekötötték a hegy lábával,  ingyenes 
használatra adta át a közönségnek. Ε felszerelés − a mint 
el lehet képzelni, tetemes öszszegű − költségei rövid idő alatt 
önkénytes aláírásokkal lettek fedezve, ép úgy a karbantartás 
szükségletei is bőven kikerülnek a számos látogató adoma- 
faiból. Mert a hűvös időszak alatt a jég-tó óriás felületét 
tteui csak Kenia környékéről, hanem egész Szabadföldről oda 
sereglő korcsolyázók, különösen pedig korcsolyázó nők fedik, 
még az Indiai-Oceán partjaitól és a nagy tavaktól is eljönnek 
ez egészséges sport barátjai és barátnői, hogy résztvehessenek 
a fényes jégünnepélyeken. Jelenleg  a jégpálya közvetlen 
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szomszédságában szálloda építésének tervével foglalkoznak, 
hogy e kecses és egészséges testgyakorlat különösen szívós 
tisztelői a tenger színe felett 4200 méter magasságban tölt- 
hessék az éjét. A Kenia jég-tavának közkedveltsége szolgált 
indokul arra, hogy már a Kilima-Ndzsaron is megindult 
hasonló vállalat, még pedig ott 500 méterrel magasabban, 
a mely már befejezéséhez is közeleg; az Albert-tó melletti 
Hold-hegységen létesíteni akart harmadik ilyen vállalat, 
még csak a kísérlet kezdetén áll, mert az ottani bizottság 
nem igen tud elég magasan fekvő s elég terjedelmes területet 
találni. 

De jobban, mint e mulatságok, felkeltette bámulatomat 
ama zavartalan, mondhatnám gyermekies öröm és vígság, 
melylyel nem csak ez intézkedéseket, hanem az egész életet 
Szabadföldön élvezik. Azt a benyomást érzi az ember, hogy 
itt ismeretlen valami a gond. Amaz elfogulatlan vígság, mely 
nálunk csak az ifjú-kor kezdő éveinek előnye, itt minden 
homlokon látható, minden szemből sugárzik. Járd be az 
egész világot, ritkán, sőt mondhatnám soha sem fogsz gon- 
dolkodó embert találni, kinek arcáról a nyugodt boldogság, 
háborítatlan életöröm volna olvasható; nehéz gonddal, leg- 
többnyire aggodalommal telt arccal sietnek vagy suhannak 
el egymás mellett nálunk az emberek s ha valahol igazi, nem 
csak tetetett vígság látszik, úgy az csaknem kivétel nélkül a 
gondatlanság eredménye. Nálunk legfölebb a „lelki szegények” 
igazán boldogak; úgy látszik, mintha eszünk csak arra volna, 
hogy az élet kínjai és gyötrelmei felett tépelődjünk. Itt láttam 
először emberi arcokat, melyek az öntudatos gondolkodás és 
az elfogulatlan boldogság bélyegét együtt magukon hordják. 
És az általános boldog elégedettség e képe lélekemelőbb volt 
reám, mint bármi más, a mit itt láttunk; szabadabban, köny- 
nyebben emelkedik a kebel; úgy érzem, mintha fojtó gőzzel 
telt börtön félelmetes légköréből először jutottam volna szabad 
levegőre, hol balzsamos szellők lengenek körűi.   „Honnan 
 



231 

veszitek mindnyájan a boldogító vígság e fénysugarát?” − 
kérdem Dávidot. 

„Ez nem más, − volt válasza, − mint ama gondtalan 
életnek eredménye, melyet folytatunk. Mert nem csak látszat, 
hanem tény az, hogy nálunk ismeretlen a gond, legalább is a 
legcsúfabb, a leglealázóbb gond, a kenyér utáni. Nem az, 
hogy gazdagabbak vagyunk, nem is az, hogy mindanynyian 
azok vagyunk, hanem értsd meg jól, egyedül az a döntő e 
tekintetben, hogy mindenki teljesen biztos közülünk az iránt, 
hogy az is marad. Itt nem szegényedhetik el senki, mert az 
öszszeség vagyonában való része elárúsíthatlan. Vígan és 
biztatóan vár bennünket a „holnap”; nem hozhat reánk 
roszat, mert közöttünk a legutolsónak jóléte tekintetében is 
kezességet és biztonságot nyújt egy hatalom, erős és tartós, 
mint fajunknak e bolygón való fennmaradása: az emberi 
haladás hatalma. Ε tekintetben csakugyan a gyermekekhez 
hasonlítunk, kiket a szülői ház védelme és ótalma óv minden 
anyagi gondtól.” 

„S nem féltek, kérdezem, hogy e gondtalanság épen 
annak vet véget, a mire támaszkodik, a haladásnak? Eddig 
legalább az emberi tevékenység leghatalmasabb rugója a 
szükség és gond volt; ha e kettő kisebbedik, ha megszűnik a 
félelem az élet-szükséglettől, megbénul a haladás, ezt megál- 
lapodás, majd viszszaesés követi és az ezzel szükségkép újra 
kezdődő elszegényedéssel ismét beáll a nélkülözés és a 
gond. Hogy mindezt köztetek most nem lehet észlelni, be kell 
látnom, de ez nem képes megnyugtatni. Mert egyelőre mások 
haladásának gyümölcseit élvezitek Szabadföldön. A mit évez- 
redek nélkülözései és kínjai közt kieszeltek és feltaláltak, az 
teszi egyelőre szerencséteket lehetségessé. De mi lesz akkor, 
ha egykor − hisz ti nyilvánvalóan ez után törekesztek, − 
az ö s z s z e s  emberiség elveitekhez tér? Hiszitek-e, hogy 
eltűnhetik a szükség teljesen a föld színéről, a nélkül, hogy 
magával vinné a haladást is?” 
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„Ezt nem csak hiszszük, − volt válasza, − de tudjuk 
is és mindenkinek, a ki az öröklött előítéletek nélkül vizsgálja 
a tényeket, osztania kell meggyőződésünket. Küzdelem a 
létért ama kérlelhetlen parancsolat, melyhez a természet a 
haladást, sőt minden élő lénynek létét kötötte, − ezt mi 
jobban tudjuk, mint bárki hazánkon kívül. De tagadjuk, hogy 
e küzdelmet épen az éhségnek kell előidéznie, ép úgy, mint 
hogy ugyanazon faj egyénei között kellene e küzdelemnek 
szükségképen kölcsönösnek lennie. Mi is részt veszünk a 
létérti küzdelemben, mert munka és vesződség nélkül nekünk 
sem repül a sült galamb a szánkba. De nem egymás ellen, 
hanem egymás m e l l e t t  küzdünk s ezért nem lehet kétséges 
az eredmény. Ha az állati világban uralgó küzdelem példájára 
történik hivatkozás, utalhatnánk arra, hogy az ember, kinek 
más eszközök állanak rendelkezésére, mint alantabb álló állati 
rokonainak, máskép is volna képes a fejlődés küzdelmeit 
folytatni, mint ezek, de ez ép oly rósz, mint felesleges kitérés 
volna. Mert tényleg máskép áll a dolog; szükség és megél- 
hetési gond − egyes, magányosan álló kivételeket nem 
tekintve, − nem természetes feltétele a létérti küzdelemben 
való részesülésnek; az állatok túlnyomó többsége nem szenved 
szükséget soha és semmi alakban sem gondoskodik a holnapról, 
de azért a mindenség kezdetétől fogva alá volt vetve a haladás 
nagy, kivétel nélküli törvényének. Legkevésbé szabály azonban 
az állatvilágban ugyanazon fajhoz tartozóknak egymás 
elleni küzdelme; ugyanazon faj egyénei békésen s lényegileg 
harc nélkül élnek egymás mellett, fegyvereik kifelé, más 
fajhoz tartozó ellenség ellen vannak fordítva. Az oroszlán és 
párduc ellen, nem pedig saját fajbéliei ellen küzdi a zerge 
gyorsasága és ébersége által küzdelmét a létért; a zerge és 
bivaly ellen vívja az oroszlán és a párduc az övét, nem pedig 
oroszlán vagy párduc ellen. A harc magunk között és egymás 
ellen, kizárólagos tulajdonsága az emberi fajnak és az is volt. 
Az bizonyos, hogy e szomorú kivételes állapot a haladás 
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követelménye volt; hogy azzá fejlődjünk, a mivé lettünk, 
többet kellett a természettől követelnünk, mint a menynyit 
önkénytesen adni képes volt; hogy ezt elérjük, évezredeken 
át zárva volt előttünk minden út, mint hogy a magasabb 
igényeink kielégítésére szükségeset kölcsönösen egymástól 
erőszakoltuk ki, kölcsönösen egymást zsaroltuk. S csak ez 
által vált a szükség a harc okává a létért való küzdelemben. 
Jól értsd meg tehát, az, hogy ember küzdjön ember ellen s 
hogy az anyagi gond ösztönözzön kiválóan e küzdelemre, 
nem egyszerű meghonosulása az emberi társadalomban az 
öszszes élő természetben érvényes törvénynek, hanem az 
emberi fejlődés egy bizonyos szakának lefolyása által elő- 
idézett eltorzítása a természet ama nagy törvényének. Szük- 
séget szenvedtünk nem azért, mert a természet ezt minden- 
képen megkívánja, hanem, mert kölcsönösen megraboltuk 
egymást s megraboltuk egymást, mert a művelődés kezdetével 
helytelen viszony támadt szükségleteink és az azok kielé- 
gítésére szolgáló eszközök között. Most azonban a természeti 
erők felett uralomra vergődött haladás ezt a helytelen viszonyt 
kiegyenlítette; hogy felesleget és szabad időt élvezhessünk, 
nem kell ezután egymást kizsákmányolnunk s ha most már 
az embernek ember elleni küzdelme s az anyagi szükség- 
végét érte, úgy ez nem jelent eltérést a létért való küzdelem 
természetes alakjától, hanem inkább ahhoz való viszszatérést. 
Nem a küzdelemnek szakadt vége, hanem csak természet- 
ellenes alakja szűnt meg. A tisztán állati természet fölé való 
emelkedésének küzdelmében, az emberiség évezredekig tartó 
ellentétbe jutott magával a természettel és ez az ellentét volt 
forrása ama végtelen gyötrelemnek és kínnak, bűnöknek és 
utálatosságoknak, melyeknek szakadatlan láncolata képezi 
fejünk történetét, fejlődő művelődésének kezdetétől egész a 
jelen korig. Ez a rettenetes küzdelem azonban most már a 
legfényesebb győzelemmel végződött; azzá lettünk, a mi után 
évezredeken át törekedtünk: oly fajjá, mely képes a termé- 
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szettől minden hozzátartozója részére felesleget és szabad 
időt kierőszakolni és épen a szükségleteink és az azok kielé- 
gítésére szolgáló eszközök közötti emez elért harmónia által 
állott helyre az öszhang a természettel. Alá vagyunk vetve a 
létért való küzdelem változhatlan törvényének, de ezentúl ép 
úgy folytatjuk e küzdelmet, mint a természet többi lényei: 
kifelé, nem pedig embertársaink ellen s menten az anyagi 
szükség ösztönétől.” 

„De mi ösztönözze − kérdezem, − az embert a műve- 
lődés szolgálatában való küzdelemre, ha e hatását a szükség 
elvesztette?  

„Különös kérdés! Kétségtelenül igazolja, mily nehéz 
megérteni oly dolgokat, melyek ellentmondanak ama néze- 
teknek, melyeket az anyatejjel szívtunk magunkba s melyeket 
megszoktunk a rend és erkölcs oszlopainak tekinteni, még 
akkor is, ha a legnyilvánvalóbb tények cáfolják meg e fel- 
fogást. Mintha bizony a szükség lett volna az emberi műve- 
lődés kizárólagos vagy csak legelőkelőbb rugója is!? Bár 
amaz ellentét a természettel, melybe az emberiséget a barbár- 
ságból az igazi emberies kultúrára való átmenet évezredeiben 
azon helytelen viszony sodorta, mely a kultur-igények és az 
ezek kielégítésére tevékeny erők között fennforgott, azon 
következménynyel járt, hogy a létért való küzdelem termé- 
szetes jelenségei mellett, természetellenes, a természeti lények 
benső tulajdonságaival homlokegyenest ellenkező alakokat is 
öltött; de egyeduralomra azért ezek még sem jutottak, sőt a 
természet rendszerint hatalmasabbnak bizonyult, mint a vele 
ellentétes emberi intézmények és a művelődés történetének 
minden szakában nem a szükségnek köszönhetjük az emberi 
ész legnagyobb vívmányait, hanem ama többi rugóknak, 
melyek fajunk sajátságai s azok maradnak, míg mint e bolygó 
ura azt benépesíti. Háromszorosan vak, a ki ezt látni nem 
akarja. Minden kor és nemzet nagy gondolkodóit, feltalálóit 
s felfedezőit nem az éhség ösztönözte, sőt a legtöbb esetre 
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elmondhatjuk, hogy tűnődtek és gondolkodtak, kutattak és 
találtak, nem mert, hanem d a c á r a  annak, hogy éheztek. 
„Igen, − mondják talán, − ezek fajunk kiválasztottjai; a 
mindennapi ember-tömegét azonban csak a közönséges, prózai 
éhség tudja arra buzdítani, hogy teljes erővel használja fel 
azt, mit amazok kigondoltak és felfedeztek.” A ki így ítél, 
az is bámulatos tévedésből indul ki. Mily előítélet szükséges 
hozzá, hogy elzárkózzunk azon tény elöl, hogy épen a 
vagyonosabbak azok, tehát a nem éhezők, a kik legbuzgóbban 
haladnak előre.” 

„Bár az éhség is ösztön a munkára, de káros és idegbontó 
s a ki ama nyomorultakra utal, kiket tényleg csak a legkese- 
rűbb szükség képes a munkára ösztönözni s azonnal renyhe 
tétlenségbe sülyednek, amint égető éhségük csillapítva van, 
az feledi, hogy épen a nyomor idézte elő ez elfajulást. A művelt 
ember, a ki megismerte egyszer a magasabb igényeket, annál 
buzgóbban fárad azok kielégítésén, minél kevésbé töri meg 
testi és lelki ruganyosságát a megalázó szükség, s minél két- 
ségtelenebb, hogy törekvését siker koronázza. Mert nem 
a r e m é n y t e l e n  s z ü k s é g b e n ,  h a n e m  az eszes ,  a 
b iz tos  cél felé v i d á m a n  t ö r e k vő  önzésben  kell 
m i n d e n  e l f o g u l a t l a n n a k  a t e v é k e n y s é g  leg- 
h a t h a t ó s a b b  ö s z t ö n é t  f e l i s m e r n i e .  Ezt az önzést 
pedig társadalmi rendszerűnk − távol attól, hogy el tompítsa 
− fejlesztette csak ki igazán. Teljesen nyugodt lehetsz tehát, 
a mit eddig nálunk észlelni alkalmad volt, hogy a feltalálásban 
és tevékenységben a többi nemzeteket megelőztük, nem vala- 
mely átmeneti befolyás eredménye, hanem intézményeink 
szükségképeni következménye, s bármely nép, mely bennün- 
ket ez utóbbiak tekintetében utánoz, ugyanezen eredményeket 
fogja elérni. Ép oly kevéssé, mint a hogy nincs szükségünk a 
kínzó szükségre, hogy valamit feltaláljunk, vagy javításokat 
eszeljünk ki, melyek szellemi és anyagi élvezeteink számát 
és különféleségét növelni alkalmasak, oly kevéssé fog valamely 
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népnél azon okból megbénulni a haladás, mert ez a mienkhez 
hasonló szerencsés helyzetbe jut, melyben haladásának gyü- 
mölcseit élvezheti.” 

Nem tudtam ellenállani, hogy lelkesült jósként beszélő 
barátomnak nyakába ne boruljak. „Ha jól szemügyre veszem 
a dolgot, − jelentem ki − úgy az ellentétes felfogás oda 
irányúi, mintha művelődés csak ott virágozhatnék, a hol az 
haszontalan. Mert köztetek szabadföldiek, és közöttünk ép 
abban rejlik a különbség, hogy ti élvezitek minden haladás 
gyümölcsét, míg mi azzal tulajdonképen a túltermelés Danaidák 
hordaját töltögetjük. Kétségtelen, igaza volt Mill Stuartnak, 
midőn panaszkodott, hogy valamenynyi felfedezés és feltalálás 
sem volt képes e g y e t l e n  embernek is vesződségét és szük- 
ségét enyhíteni; mily borzasztó őrültség mégis azt képzelni, 
mintha épen arra volna szükség, hogy kutassanak és fel- 
találjanak.” 

„De hogy viszszatérjünk, a honnan kiindultunk, − 
folytatám − még így sem tudom megmagyarázni, ama bámu- 
latos, szívet gyönyörködtető vidámságot, mely a boldogok ez 
országában mindenkit eltölt. Szükség és anyagi gond itt 
ismeretlen, helyes. De Szabadföldön kívül is vannak száz- 
ezerén és milliók, kik a nyomasztó gondoktól mentek; miért 
hiányzik ezeknél az igazi vidámság? Hasonlítsd csak öszsze 
a te és az én atyámat. Az enyém kétségtelenül a gazdagabbik 
s mégis mily mély barázdát vágott homlokán a gond, mily 
kemény vonást hagyott ajka szögletén a fájdalmas tépe- 
lődés; és az örök ifjúság mily örömtelt fénye sugárzik atyád 
minden vonásából. Csaknem azt vagyok hajlandó hinni, hogy 
a levegőnek is, melyet ez országban belélegzenek, nagy be- 
folyása van; mert atyám arcáról a ráncok és barázdák, 
melyeket elébb említettem, ama két hét óta, mióta itt vagyunk 
tünedeznek, s én is vígabbnak, boldogabbnak érzem magamat, 
mint azelőtt.” 

„Feleded − viszonzá Dávid − a legfontosabbat, az 
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az öszszeség érzületének az egyes érzületére való befolyását. 
Az ember társadalmi lény, gondolatait és érzelmeit csak rész- 
ben nyeri saját feje- és szívéből, míg a másik nem kevésbé 
fontos rész, mondhatnám az alaphang, melytől az egyesnek 
szellemi- és kedélyélete a szint és tartalmat kölcsönzi, a minden- 
kori ösztársadalomban leli eredetét. Mindenki a vele együtt 
élőkkel nemcsak külsőleg, hanem bensőleg is feloldhatlan 
érintkezésben él; azt hiszi, úgy gondolkodik, érez és cselek- 
szik, a hogy azt egyénisége kívánja, pedig lényegileg úgy 
érez, gondolkodik és cselekszik, a hogy azt a minden főt, 
szívet és cselekedetet átölelő korirányzat hozza magával. 
A jelenkor felvilágosodott, emberies gondolkodója, ha három- 
száz évvel elébb született volna, a legközömbösebb, ma neki 
nevetségesnek tetsző vallási különbség miatt, a más hitűeket 
ugyanazon gyűlöletes haraggal üldözte volna, mint a hogy 
azt a többiek tevék; s ha még néhány évszázaddal elébb, 
talán a pogány szászok között, nagy Károly idejében látta 
volna meg, a napvilágot, úgy ép oly kevéssé borzadt volna 
viszsza az emberáldozattól, mint Hertha istennő többi imádói. 
Ugyanaz az ember pedig, ki mint pogány szász, a Weser és 
Elba erdeiben növekedvén fel, gyönyört és örömet talált volna 
abban, ha a leölt foglyok vérét Hertha istennő oltárán az ég 
felé látta volna párologni; már akkor legyőzhetlen borzadályt 
érzett volna ily tett iránt, ha a végzet − ugyanazon egyéni 
tulajdonságokkal felruházva, a germán barbárok sátrai helyett 
a császári Bizáncban engedte volna születni; itt azonban 
habozás nélkül hazudott és követett volna el árulást, míg a 
dacos germán hősök körében − tetőtől talpig ugyanaz az 
ember − képtelen lett volna ily elpuhult bűnökre. Minthogy 
bonban így van, minthogy azon kortársainknak, kik között 
Rulettünk és nevelkedtünk, erényei és bűnei, gondolatai és 
érzelmei, saját lényünk alaphangját is képezik, teljesen lehe- 
tetlen, hogy az éhségtől való őrült félelem által minden ízében 
zavart társadalom hozzátartozója, valaha zavartalan gond- 
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talansággal örüljön életének. A hol a kortársak végtelen több- 
sége sohasem tudja, vajjon mit hoz a holnap, vajjon a nyo- 
morult lét további meghoszszabbítását-e, vagy pedig teljes 
gazgasági tönköt-e, oly socialis rendszer uralma alatt, mely a 
létért való küzdelem sikerét attól teszi függővé, vajjon sikerül-e 
a kenyerünk után sóváran áhítozó, − velünk együtt lázas 
félelemtől eltöltött versenytársunktól kenyerét, fogai közül 
elragadni; oly társadalomban, melyben mindenki ellensége 
mindenkinek: az élet örömtelt élvezetéről szólani, az esztelen- 
ség netovábbja. Nem lehet az egyesnek anynyi vagyona, mely 
oltalmat nyújtana embertársai öszszeségének szétzúzó nyo- 
mora ellen. A százszoros milliomosnak, a kiválójában kamatai 
kamatjának századrészét sem képes felemészteni, ép úgy lel- 
kébe markol erős karmaival az éhség borzasztó kísértete, mint 
a nyomorultak ama legnyomorultabbikának, ki lakhely nélkül, 
fázva és éhezve csatangol nagy városaitok utcáin. A különb- 
ség kettőjük között, nem az agyban és szívben, hanem ki- 
zárólag a bőr és gyomor idegeiben fekszik; a második testileg 
is érzi, mit az első csak lelkileg és szellemileg érez. A lelki 
és szellemi szenvedések azonban tartósabbak, és azért hatható- 
sabbak. Nézzétek csak az éhség e s z e lő s  l á z á t ó l  gyötört 
Krősusokat, mint igyekszik lélekszakadva új kereset után, 
mint áldozza fel magát, övéinek szerencséjét és becsületét, 
gyönyörét és békéjét a bálványnak, Mammon bálványának, 
melytől segélyt vár az általános szükségben! Mert nem ő 
birja vagyonát, az tartja őt karmai között. Vagyont vagyonra 
akar halmozni, azon hiszemben, hogy végtelen milliói szédítő 
magasságában biztonságba jut a nyomor tengerének hullámai 
ellenében, melyek őt borzadályt keltőleg csapkodják körűi; 
igen, anynyira el van vakítva az esztelen, hogy még azt sem 
veszi észre, hogy csak a közös nyomornak óceánja az, mely 
benne borzadályt kelt, hanem inkább azon szomorú képzelet- 
ben él, hogy kisebbedni fog aggodalma, ha minél mélyebbé- 
tátongóbbá teszi az űrt szédítő magas helye körül. És ne 
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hidd, hogy e kísérteties félelem az éhségtől, csak „egyes 
eszelőst szállott meg. Az egész korszak el van vele telve, és 
a legnemesebb természetek legjobban. Mert minél fogékonyabb 
a fő és szív, annál zabolátlanabb uralomra jut az általános 
nyomor iránti részvét, az egyéni jólét múló érzetével szem- 
ben; csak a kőszívű önzők, vagy a teljesen együgyűek képez- 
nek itt-ott kivételt; csak ezek tudnak igazi élvezettel vagyo- 
nuknak örülni, nem törődve az éhség kísértetével, mely 
testvéreik millióit fojtogatja. 

„Ez az, óh Károlyom, mely mindanynyiótok arcába a 
szenvedés hyppokratesi vonását nyomja; nem tudtok addig 
zavartalanul az életnek örvendeni, míg a nyomor, ínség és 
félelem légkörében vesztek lélekzetet. S ugyanezen közérzület, 
mely minden embert környezetéhez köt, az, mely bennetek 
alig hogy oly társadalomba érkeztetek, mely előtt az a nyomor, 
ínség és aggodalom teljesen ismeretlen, a gondolkodás és érzés 
azon derültséget keltette, mely minden természeti lény ősi 
tulajdonsága. S különösen mi, kik már egy emberöltőn át 
élünk a nyomortól s a nyomortól való félelemtől ment társa- 
dalomban, az emberi sors komor felfogásától, mely minket 
is eltöltött, míg bennünket az ó-világ önkényt magára vett 
martyriumával viszszatartott, csaknem teljesen megszaba- 
dultunk. A korlátozó „csaknem” kifejezést azokra vonatkoz- 
tatom, kik már a férfikorban lettek szabadföldiek. Mi fiatalok, 
kik ez országban születtünk és növekedtünk, ez által lénye- 
gesen különbözünk az öregektől, kik ifjúságukban a szolgaság 
Medusa fejét szemtől-szembe látták. Huszonöt éve már, hogy 
atyáin és anyám, mindketten az elsők között, a Keniához 
Megérkeztek, menekülve a tömeges nyomor fojtó levegőjéből 
és embernek ember által való megaláztatásától; de a borzal- 
masra való viszszaemlékezés, melyet együtt éltek át, melynek 
eszesei voltak, a nélkül, hogy megakadályozhatták volna, 
nem fog lelkűkből soha teljesen eltűnni és nem foglalhatja el 
Liviiket soha amaz isteni nyugalom és derültség, mely gyer- 
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mekeik természetes örökségét képezi, a kiknek kezén soha 
sem tapadt leigázott emberek véres verejtéke, kik, hogy 
élvezzenek, soha sem tulajdonították el mások munkájának 
gyümölcsét és soha sem állottak ama borzasztó választás 
előtt, vajjon üllő vagy kalapács akarnak-e lenni a létért való 
küzdelemben.” 

Ezzel mostanra befejezte  Dávid  oktatásait − és  én 
utánozom. 



XVII. Fejezet. 

Édenvölgy, ..... augusztus hó 2-án. 

Az itteni ifjúsági nevelés már rég nagy mérvben érdekelt; 
a tegnapelőtti napot e tárgy tanulmányozására szenteltem. 
Először is Dávid társaságában a számos gyermekkert egyikét, 
látogattam meg, melyek Édenvölgyben meglehetős egyenle- 
tesen vannak a városban szétosztva. Részben a napnak kitett 
gyeppázsitból, részben fával beültetett térségből álló kertben, 
két − 18-20 éves, − leány és egy fiatal özvegy felügyelete 
alatt körülbelül 50 − 4 és 6 év közötti, − fiúcska és 
leányka sürgött-forgott. Énekeltek, táncoltak, mindenféle 
tréfát űztek, e közben magyarázat mellett képeskönyveket 
nézegettek, meséket, oktató történetkékkel felváltva halgattak 
s különböző, részben tanító, részben szórakoztató játékokat 
játszottak. 

Az apró népség között, a mely fenségesen érezte 
magát, meglehetős jövés-menés volt; az egyik anya hozta 
Magzatját, a másik vitte el. Általában ugyanis a szabadföldi 
anyák legjobban szeretik gyermekeiket maguk körűi tartani 
s csak ha valamely üzlet vagy szórakozás végett hazulról 
távoznak, viszik gyermekeiket a legközelebbi gyermekkertbe 
s ha megérkeznek ismét haza, − kivéve, ha maga az apróság 
könyörög, hagynák, illetve vinnék a kertbe s az anya hajlandó 
e kérést teljesíteni. Ez azonban mind csak kivétel; a szabály 
az, hogy a gyermekek otthon maradnak a szülők szemei előtt 
az első nevelés különösen az anya feladata. Ritkán szorul 
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szabadföldi nő oktatásra, hogy miként nevelje gyermekeit; 
szükség esetén azonban kéznél van a közeli gyermekkert 
vagy nevelő-intézet, hol mindig lehet jó tanácsot kapni. Mint 
tényt közölték velem, hogy a Szabadföldön nevelt hat éves 
gyermek tud olvasni, fejből számolni és más hasznos tudni- 
valókat, anélkül, hogy addig mást látott volna, mint képes 
könyvet. 

A gyermekkert után, az elemi iskolát vettük sorba. Ezek 
az iskolák is egyenletesen vannak Édenvölgyben felosztva, s 
ugyancsak nagy kertekben elhelyezve. Négy osztályúak, s a 
fiuk és leányok együtt részesülnek oktatásban. A tanítást ki- 
zárólag fiatal leányok és aszszonyok teljesítik; csak a fiuk 
úszási- és testgyakorlatát vezetik férfitanítók. Az utóbb említett 
két gyakorlat, fiuknál és leányoknál naponta egy-egy órát 
vesz igénybe; mindegyik osztály hetenként legalább három- 
szor kirándul több órára egyik tanítónő vezetése alatt a közeli 
erdőkbe és hegyekbe, mely alkalommal szemléltetőleg folyik 
az oktatás. Megfigyeltem a tanítványokat a könyv mellett és 
a tornatéren, úszás közben és a hegyek között, s alkalmam 
volt megyőződni róla, hogy a gyermekek legalább anynyit 
tudtak és oly rendszeres ismeretekkel bírtak, mint európai 
kortársaik, emellett azonban a nyújtón, ugró-korláton, kúszó- 
rúdon, hintakötélen úgy mozogtak mint a kis mókusok, és 
hegyen-völgyön való három órai gyalogolás után oly vígan 
ugrándoztak, mint az őzek. 

Ezután a középiskolákat látogattuk meg, hol a fiúk és 
leányok elkülönítve 10-től 15 éves korukig nyernek oktatást, 
az elsők férfi- az utóbbiak részben női tanítóktól. Itt még 
nagyobb gondot fordítanak a különböző testi gyakorlatokra, s 
hogy e célra elégséges térrel bírjanak, ez iskolák a város 
körül, az ezt körülvevő erdők szomszédságában vannak el- 
helyezve. Alkalmam volt úgy a fiuknak mint a leányoknak 
kitartását, erejét és kecsteljességét a testgyakorlat-, futás- és 
ugrásnál, tánc és lovaglásnál megbámulni, azonkívül láttam a 
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fiukat bírkózási-, vívó- és lőgyakorlataiknál. Egyik-másik 
fiatal emberrel, vítőrrel vagy karddal való kiállás után, leg- 
nagyobb csodálkozásomra arról győződtem meg, hogy nem 
csak megmérkőzhetnek velem, hanem bizonyos tekintetben 
túl is tesznek rajtam, habár tudod, hogy az e művészetben 
kiváló Olaszországunkban is a jobbak közé tartozom. A serdülő 
korban lévő daliáknak a birkózásnál és tornánál előtűnő izmai 
ép úgy felkeltették csodálkozásomat, mint ama játszi köny- 
nyűség, melylyel a sebesen vágtató lovat elérik s hátára 
vetik magukat. Különösen meglepett azonban a biztosság, 
melylyel a fiúk lőfegyvereiket kezelték. Ritkán tévesztették 
az 500 méter távolságnyira lévő alig tányérnagyságú cél- 
táblát, s akárhány az ifjú lövészek közül golyót golyó után 
röpített a feketébe. Mindent öszszevéve a középiskolák felsőbb 
osztályainak növendékei megjelenésükkel válogatott athléta 
csapat benyomását tették, e mellett azonban ez athléták, mind- 
azon ismeretágakban, melyeket Európa legjobb középiskolái- 
ban tanítanak teljesen jártasaknak bizonyultak. 

A közép iskolák befejezéséig amint értesültem, Szabad- 
földön minden gyermek egyenlő oktatásban részesül, egyedül 
azon különbséggel, hogy a leányoknál kevesebb súlyt helyez- 
nek a testgyakorlatra, ellenben annál nagyobbat zenei ki- 
képeztetésükre. Innen kezdve azonban megoszlanak a hiva- 
tások. A fiatal leányok vagy a szülői háznál maradnak, hogy 
ott ama művészetekben és ismeretágakban magukat kiképez- 
zék, melyeknek alapját eddig megvetették, vagy pedig ugyan- 
ezen célból mint fogadott leányok, magas műveltségükről és 
szellemességükről ismert nők házába mennek. Másik rész a 
tanítónői képezdéket látogatja, hogy magát tanítónőnek ké- 
pezze ki, vagy pedig az egyetemen hallgatja valamelyik tan- 
folyamot. 

A fiuk azonban mindanynyian a magasabb tanintézetekbe 
oszlanak szét. A többség az ipari és kereskedelmi szakisko- 
lát látogatja, melyekben egy-két éven át elméleti és gyakor- 
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lati útmutatást nyer a legkülönbözőbb kereskedelmi és ipari 
szakokban. Ε szakiskolák valamelyikén mindegyik szabad- 
földi munkás keresztül megy, akár földműves lesz később, 
akár takács, akár bányász vagy bármely más iparágat űz is. 
Ez intézkedésnek kettős célja van, először hogy mindegyik 
munkás, különbség nélkül be legyen avatva az ösztermelés 
egymáshoz való viszonyába, másodszor, hogy módjában álljon 
szükség esetében, választott iparágát változtatni. A közönsé- 
ges takács, kinek nincs más teendője, mint orsói járására 
felügyelni, teljesen ismeri a szövőintézet üzletmenetét és be- 
rendezését, a beszerzési forrást és a piacot, minek azután az 
a következménye, hogy az ily munkás, ha arról van szó, hogy 
szövetkezete vezetőit megválaszsza, oly szakavatottsággal 
adja szavazatát, hogy a megfelelő személyek megválasztásánál 
csaknem lehetetlen a balfogás. Másodsorban ez az egyszerű 
takács Szabadföldön nem gép, a kinek ismerete és képessége 
szűkebb foglalkozásának ismeretével már ki van merítve; 
mindenesetre otthonos még egy vagy több foglalkozási ágban, 
minek aztán az a következménye, hogy emberünk képes az 
ezen iparágakban kedvezőnek látszó kilátásokat felhasználni, 
a szövőszéket az ekével, a kalapácscsal vagy esztergával, 
sőt az íróasztallal vagy számvető táblával is felcserélni, s ép 
ez által lehet a legkülönbözőbb jövedelmi ágak között azon 
bámulatos egyensúlyt helyreállítani, a mely ez ország társa- 
dalmi rendjének alapját képezi. 

Fiatal emberek, kik magasabb szellemi tevékenységre 
éreznek képességet, a tulajdonképeni felsőbb iskolákat keresik 
fel, itt képezik ki Szabadföld tanárait, felsőbb hivatalnokait, 
orvosait, mérnökeit stb., vagy pedig a legnagyszerűbben 
felszerelt művészeti akadémiákat látogatják, a honnan az 
ország építészei, szobrászai, festői és zenészei kerülnek ki· 
De mind e tanintézetekben a szellemi kiképzés mellett a test 
edzésére is a legnagyobb súlyt fektetik. Az ipari- és keres- 
kedelmi iskoláknak ép úgy van torna-, birkózó-, lovagló- és 
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vívó-terük, lövöldéjük, mint a felsőiskoláknak és az akadé- 
miáknak s minthogy azok a fiatal emberek, kik itt nyernek 
kiképzést, nem állanak a tanárnak oly közvetlen befolyása 
alatt, mint a középiskolákban, kerületi és országos gyakorlatok 
által gondoskodnak arról, hogy a test kiképzésére vonatkozó 
igyekezetük meg ne bénuljon. Valamenynyi ifjú ugyanis 16-ik 
évének befejeztétől egész míg a 23-ikba nem lép, lakhelye 
szerint ezredekbe van beosztva, melyek saját maguk által 
választott vezetők alatt havonként gyakorlatot tartanak, 
melynél testi erejüket és képességöket próbálják ki. A 48 
kerület mindegyikében − melyekre Szabadföld közigazga- 
tásilag fel van osztva, − évenként egyszer, versenybírói 
testület előtt, melynek tagjai a múlt évi győztesekből állanak, 
nagy díjversenyt tartanak, melyen először az egyes ezredek 
által kijelölt leventék, − természetesen az ezredek legkitű- 
nőbbjei, − mint egyes vívók, lövők, lovaglók, birkózók és 
futók mérkőznek egymással; ezután pedig az egész ezredek, 
mint ilyenek, tehát öszgyakorlatokban küzdenek a különböző 
díjakért. Ε kerületi gyakorlatok győztesei néhány hét múlva 
azután egész Szabadföld mester-díjáért küzdenek az Aberdare- 
hegység egyik e célra külön berendezett völgyében megtartani 
szokott országos ünnepélynél és úgy hallom, hogy Hellás 
fénykorában nem volt görög ifjú, ki hőbb vágygyal küzdött 
volna az isthmuson az olajágért, mint a szabadföldi ifjak az 
aberdarei játékoknál a verseny-díjért, bár ez itt sem áll 
másból, mint egyszerű levélkoszorúból − mindenesetre még 
a győzelem zajából, mely viszhangzik az Indiai-Óceántól a 
Hold-hegyekig és a Tanganikától a Baringó-tóig, − és újongó 
Öröméből ama szerencsés kerületnek és városnak, mely a 
győzőt magáénak mondhatja. Százezrenként sereglenek az 
ország minden részéből e versenygyakorlatokhoz a nézők s a 
győztes, különösen pedig a győztes ezred szerencsés szülő- 
városa, a legkiválóbb ünnepélyek egész sorával várja haza- 
térő ifjait. 
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Hallva ezeket, nem fojthattam el azon megjegyzést, hogy 
mégis csak túlzás egy egyszerű játék miatt ekkora lelkesültség; 
s különösen a felett fejeztem ki bámulatomat, hogy Szabadföld 
a socialis igazság hazája, képes lelkesülni olyanért, a minek 
a harcias Hellasban nagy értéke lehetett; itt azonban, a hol 
minden törhetlen békét lehel, ártatlan testgyakorlatnál egyéb 
jelentőséggel nem bírhat. 

„Teljesen igaz, − jegyzé meg Dávid, − csakhogy épen 
ez ártatlan testgyakorlatban való jártasságunk biztosítja 
részünkre a békének − melyet élvezünk, − törhetlenségét. 
Nincsen semmiféle katonaságunk s ha nem bízhatnánk azon 
hatalomban, melyet nekünk testi erőnk és ügyességünk nyújt, 
könynyen zsákmányává válhatnánk bármelyik vagyonunk 
után áhítozó katonai államnak.” 

„Csak nem hiszed, − kérdem gúnyos mosolylyal, − 
hogy képesek vagytok vívó és lövő gyermekeitekkel és isth- 
musi játékaitok győzteseivel azon erősebb katonai állammal 
szembe szállani, melynek csakugyan eszébe jutna benneteket 
megtámadni? Azt hiszem, biztosságtok az európai államok 
kölcsönös bizalmatlanságában rejlik, mely nem engedi, hogy 
egyikük is ily zsákmányhoz jusson, másrészt pedig a nagy 
távolságban, a tengerben és hegyekben, melyek megóvnak 
benneteket ily veszélyes látogatástól. Minden eshetőségre 
azonban, azt hiszem, csekély katonai előrelátás, talán jó 
honvédség felállítása, különösen pedig erős hadi tengerészet, 
melynek költsége, gazdagságtok mellett számba sem jöhet, 
nagyon üdvös volna.” 

„Más nézeten vagyunk, − magyarázta Dávid. Nem 
harci játékaink, hanem az azokban feltűnő ügyességünk az, 
mely bennünket a leghatalmasabb ellenséggel szemben is 
megvéd; hisz ez bármely fegyvert a legnagyobb tökélyig 
menő ügyességgel kezelő ifjainkkal és férfiainkkal nem állíthat 
mást szembe, mint elsatnyult, a fegyverrel bánni is alig tudó 
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proletárokat. Azt hiszszük, háborúban nem anynyira a 
lövések, mint a találások száma; nem anynyira a tömeg, 
mint a harcolók kitűnősége a döntő. Ha velem együtt tanúja 
lettél volna, miként nyerte el céllövészetével a múlt évi 
országos ünnepélynél díját a győztes ezred, talán belátnád, 
hogy annak a csapatnak, melynek ilyen, vagy megközelí- 
tőleg ilyen lövészei vannak, nem kell egyik európai hadsereg- 
től sem félni.” 

„De hogy akartok az európai hadseregek ágyúi ellen 
védekezni?” − kérdem. 

„Ejnye, hát ágyúval! − feleié Dávid; − minthogy ez 
intézménynyel kettős célunk van, buzdítani a test kiképzésére 
és óvakodni a támadó ellenségtől, céllövészeteinknél a legkü- 
lönbözőbb nagyságú ágyúk is nagyban nyernek alkalmazást. 
Ezek a gyakorlatok is már az iskolákban kezdődnek. A közép- 
iskola negyedik osztályától kezdve azon fiúk, kik más 
téren kitűntek, ágyúkkal is tartanak gyakorlatokat. Hogy ez 
ágyúkat még nem láttad, ennek az az oka, mert a lövölde 
meszsze kívül van a város határán, a mi annál szükségesebb, 
mert ez ágyúk között 200 tonna súlyú szörnyetegek is vannak 
és ezeknek dörgése nagyon roszul férne öszsze Édenvölgyünk 
idylli csendjével. Az ifjak e helyes kis játékszerrel anynyira 
bizalmasakká lesznek és alapos tanulmányozás után oly 
tökélyre viszik a kezelést, hogy véleményem szerint e téren 
is túlszárnyalnák bármelyik európai ellenfelet, ép úgy, mint 
a fegyverrel való bánásmódban. Ugyanez mondható lovas- 
ságunkról is. Szóval, nincs hadseregünk, de ifjaink és férfiaink 
sokkal jobban képesek bármely fegyverrel bánni, a melyre 
hadseregnek szüksége van, mint akármelyik állam katonái 
s minthogy a versenyjátékok céljából szervezet is létezik, 
a melynél fogva a 2 és ½ millió harcképes férfiból és ifjúból 
− enynyi van most Szabadföldön, − a 2-300.000 
legügyesebb és legderekabb bármikor rendelkezésre áll, azt 
hiszszük, könynyű volna viszszatartani a legnagyobb betörő 
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hadsereget is, mely veszélytől különben komolyan nem telünk, 
mert nem hiszszük, hogy az európai népek közül akármelyik 
is reá volna bírható, hogy minket megtámadjon. Ellenünk 
öszszegyűjtött ágyúk és puskák nagyon könynyen fordulnának, 
hozzájárulásunk nélkül is azok ellen, kik irántunk ellenséges 
indulattal viseltetnek.” 

Mindezt csak helyeselni tudtam. Ezután a nevelés még 
egyéb tárgyairól beszélgettünk, miközben a szabadföldi örö- 
kösödési jogra tértünk át. 

„Szabadna kérdeznem, miként vagytok az örökösödéssel 
s különösen a fekvő birtok örökösödésével. Mert úgy sejtem, 
a házakra vonatkozó tulajdonjog zátonyt képez, a melyen a 
földbirtokra vonatkozó általános elveitek hajótörést szen- 
vednek. Az alapelv, melyre rendszertek támaszkodik, hogy a 
föld senki tulajdonában nem lehet; a házak azonban, hajói 
vagyok értesülve, magántulajdont képeznek. Miképen  egyez- 
tethető ez öszsze?” 

„Mindenki − így felelt Dávid, − oly szabadon 
rendelkezik egész tulajdonával a halála esetére, mint éle- 
tében. Minthogy e tulajdon, miután minden termelési tényező 
közvagyont képez, csak élvezetre szánt javakból és holt tőkét 
képező kincsekből áll, s így nagyobb jelentőséggel intézmé- 
nyeink öszszeségével szemben természetesen soha sem bírhat, 
nem is volt okunk a végrendeleti szabadságot korlátozni; 
nem szabad azonban szem elől téveszteni, hogy a házasfelek 
között teljes vagyonközösség létezik, minek az a következ- 
ménye, hogy a közös vagyonról csak a túlélő fél rendelkez- 
hetik. A ház birtokát azonban nem lehet megosztani, s ép 
úgy nincs megengedve, hogy egy házhelyen, illetve a kert- 
helyen egy laképületnél többet építsenek. Végűi a lakást csak a 
tulajdonos lakhatja, de az bérbe nem adható. Ha e három 
dolog közül valamelyik bekövetkezik, ha általán a házhely 
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más célra használtatik, mint a tulajdonos lakhelyéül, nem éri 
ugyan büntetés a szabályellenesen eljárót s különös  kény- 
szert sem alkalmazunk ellene, hanem ennek közvetlen követ- 
kezménye az, hogy elveszti a házhelyre való kizárólagos 
használati jogát. A házhely ezáltal olyanná lesz, mint más 
föld, melyre az egyes nem, hanem mindenki osztatlan jogot 
formálhat, mert elveink szerint a föld nem lehet senki tulaj- 
dona, tehát a házhely sem, és ama jog, hogy ennek dacára 
bizonyos területet elkülöníthetünk és kizárólag használhatunk 
csupán bizonyos célra nyújtott használati jog. Hasonló ez, a 
vasúton utazónak azon jogához, melylyel az általa elfoglalt 
helyhez bír, de csak azon célból, hogy arra leüljön, nem pedig, 
hogy azt fizetésért másoknak átengedje; így van jogom, a 
földön bizonyos helyet, melyen otthonomat alapítani akarom, 
elfoglalni s magam részére fentartani, s nincs joga senkinek 
házhelyemen mellém megtelepülni, aminthogy nincs joga, a 
vonaton mellém  ülni, még akkor sem, ha szükség esetére 
kettőnek volna ott hely. De nem függ tetszésemtől sem, hogy 
ülésemen jó barátomnak helyet adjak, mert a velem utazók, 
nem tartoznak az ez által okozott kényelmetlenséget tűrni; 
tiltakozhatnak az ellen,  hogy az ülésemen osztozkodó ne 
alkalmatlankodjék  közelükbe jutó  könyökével és lábaival, 
vagy a kocsiban bizonyos számú személyre kiszámított légűr, 
önkényem folytán több tüdő között oszoljék meg. Ép úgy nem 
kötelesek szomszédaim tűrni, hogy házam falait, vagy tetőm 
gerincét egész közelükbe toljam, s hogy a város légűrét sű- 
rűbben megtöltsem, mint a hogy az, az általános megállapo- 
dásnak megfelelne. 

„De ama bizonyos földterületre nyújtott használati jogom 
által, azt a területet elválaszthatlanul öszszekötöttem oly do- 
loggal, melyre nem csak használati, hanem tulajdonjogom is 
van, t. i. a házzal. Ebből azon következtetést vonjuk le, hogy 
használati jogom arra is átmegy, kire házamat akár ingyené- 
in, akár viszontszolgáltatás ellenében átruházom. Eladhatom, 
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elajándékozhatom tehát házamat, vagy arról végrendeletileg 
intézkedhetem, a nélkül, hogy ebben akadályozva volnék azon 
körülmény által, hogy a házhelyhez nincs tulajdonjogom. Attól 
sem kell tartanunk, hogy különösen kedvezően fekvő házak 
házhelyeinek értékemelkedése által nagyobb vagyoni különb- 
ségek keletkeznek, mert a házhelyre vonatkozó birtokjog, mint 
említém, azon feltételtől függ, hogy a ház a tulajdonosnak és 
csakis ennek szolgálhat lakhelyűi.” 

. 



XVIII. Fejezet. 
Édenvölgy, ..... augusztus hó 6-án. 

Tegnap a két angol ügyvivő társaságában a szabadföldi 
központi bankot látogattuk meg, melynek mindent átölelő és 
épen ezen általánosságánál fogva oly egyszerű elkönyvelési 
rendszere a két szakértő úr legnagyobb mérvű csodálkozását 
vívta ki. Meggyőződve arról, mily elenyésző csekély készpénz 
szükséges itt ez óriási forgalom kiegyenlítéséhez, Elgin lord 
ama kérdésre érzé magát indíttatva, hogy egyáltalán mi 
szüksége van Szabadföldnek az aranyra, mint értékmérőre s 
kifejezést is adott ama nézetének, hogy miután a legfontosabb 
szolgálatokat amúgy is a munkaidő értéke szerint értékelik, 
legegyszerűbb volna e számítási módot általánosítani, vagyis 
a munkaórát mint értékmérőt, mint pénzegységet használni. 
Ez − így véle, − jobban meg is felelne Szabadföld socialis 
rendjének, melyben amúgy is minden értéknek a munka a 
forrása és alapja. 

„Idegenektől − így felelt Clark úr, az intézet igazgatója, 
− már gyakran hallottam e nézetet, de ez kizárólag az 
é r t é k m é r őn e k ,  a jövedelem f o r r á s á v a l  való öszsze- 
cserélésén alapszik. Mi itt Szabadföldön biztosítottuk a mun- 
kának a jogot az általa előállított öszjövedelemre; de ezt mi 
nem ama valótlan állítással indokoljuk, mintha a munka 
volna e jövedelem értékének egyedüli forrása, hanem azzal, 
hogy a munkásnak, az egyéb tényezőkhöz, vagyis a tőkéhez, 
ősanyaghoz, a természeti erőkhöz, melyek az értékek előál- 
lításához szükségesek, ép olyan joga van, mint saját munka- 
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erejéhez. De ez csak mellékes. Még ha egyedüli f o r r á s a  és 
a l k a t r é s z e  volna is a munka az értéknek, azért mégis 
a képzelhető legroszabb é r t é k m é r ő ,  mert valamenynyi 
dolgok között, melyek értékkel bírnak, ez az, melynek értéke 
a legnagyobb változásnak van kitéve. Az emberi ügyesség és 
iparkodás növekedésével emelkedik értéke, vagyis a munka-nap 
vagy munka-óra minden képzelhető érték folyton nagyobbodó 
tömegére változik át. Hogy a munka eredményének értéke 
különböző, a szerint, a mint a munkaerő jól vagy roszul van 
felszerelve, jól vagy roszul van alkalmazva, kétséget nem 
szenvedhet és soha sem vonták komolyan kétségbe. Igaz, hogy 
nálunk Szabadföldön az öszszes munkaerő lehetőleg jól van 
felszerelve és alkalmazva, mert épen a teljes és korlátlan 
szabadságnál fogva a legjobb, vagyis a legnagyobb értéket 
nyújtó munka alkalmat lehet felhasználni, a mi, ha nem is 
feltétlen, de mindenesetre viszonylagos egyenlőséget idéz elő; 
de, hogy ez létrejöjjön, ahhoz szükséges épen az állandó, 
megbízható értékmérő, a melylyel a munka által előállított 
dolgok értéke meg legyen mérhető. Hogy a cipőárú- és fonalra, 
gabona- és vasneműre fordított munka nálunk egyenlő értékű, 
azt csak onnan látjuk, hogy az ugyanazon időben készített 
cipő, fonal, termelt gabona és vasnemű ugyanazon értékkel 
bír; e körülményt azonban soha sem mutatja ki a felhasznált 
idővel, hanem mindig valamely állandó értékű dologgal való 
öszszehasonlítás. Ha az ugyanazon időben termelt javakat, 
már azért tekintenők egyenlő értékűeknek, mert ugyananynyi 
idő alatt lettek termelve, úgy csakhamar oda jutnánk, hogy 
cipőket készítenénk, midőn arra nincs szükség, e helyett 
azonban hiány volna fonálban, vagy nem törődve a vasne- 
műben való túlbőséggel, növelhetnők annak előállítását, míg 
talán minden rendelkezésre álló kézre szükség volna, hogy 
segítve legyen az érzékeny gabonahiányon. A munkanappal, 
mint értékmérővel − ha egyéb okból nem volna lehetetlen, 
− csak a kommunismus gazdálkodhatnék, a mely az ajánlat 
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és kínálat egymáshoz való viszonyának helyreállítását nem 
bízza a forgalomra, hanem hatóságilag eszközli, ezt pedig 
ismét úgy létesíti, hogy nem kérdi, ki mit akar élvezni és dol- 
gozni, hanem mindenkinek élvezetét és munkáját hatóságilag 
szabja meg.” 

„Nekünk Szabadföldön, kik a kommunismus ellentétét, 
vagyis a feltétlen egyéni szabadságot valósítottuk meg, in- 
kább, mint bárkinek szükségünk van lehetőleg pontos és meg- 
bízható értékmérőre, vagyis olyanra, melynek csereértéke 
minden más javakkal szemben lehető csekély eltérésnek és 
ingadozásnak van kitéve. Ezt a lehető legjobb, legállandóbb 
mértéket, a művelt világ joggal az aranyban találta fel. E' 
tény, nem valami ez ércben rejlő titkos tulajdonságnak, hanem 
nagy mérvű tartósságának az eredménye, mely lehetségessé 
tette, hogy évszázadok és évezredek folyamán oly aranymeny- 
nyiséget lehetett öszszegyűjteni és a kereslet rendelkezésére 
bocsátani, a melylyel szemben egyéb termel vények termelé- 
sének még oly hatalmas időszaki változása sem bír semmi 
jelentőséggel. Míg az aratás jó vagy rósz minősége döntő 
befolyást gyakorol a búza idei értékére, mert a régi búza- 
készlet az új aratás eredményéhez viszonyítva csak mellékes 
jelentőséggel bírhat, addig az arany értékére aránylag nem 
igen gyakorol befolyást több termelési évnek még oly nagy 
ingadozása sem, mert a régi aranykészlet minden esetre sok- 
kal nagyobb, mint egyes év még oly gazdag termelésének 
értéke. A világ öszszes aranybányái egyszerre kiapadhat- 
nának, a nélkül, hogy ez az aranykészlet tömegére azonnal 
érezhető befolyást gyakorolna, míg egyetlen, általános rósz 
aratásnak, a legborzasztóbb gabonahiány volna közvetlen és 
elmaradhatlan következménye. Ez az oka tehát, a miért a 
lehető legjobb, habár távolról sem feltétlenül jó értékmérő, az 
arany. A munkaidő azonban a képzelhető legroszszabb érték- 
mérő volna, mert két egyforma terjedelmű munkaidő nem ok- 
vetlenül egyenlő értékű, és a munkaidő általánosságban véve 
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nem is tartja meg értékét változatlanul, sőt csereértéke más 
dolgokkal szemben a munkaeszközök haladásának érvényesí- 
tésével folyton növekszik.” 

Mindanynyian meghajoltunk ez érvek előtt, csak Elgin 
lord nem tudta elhallgatni ama megjegyzést, hogy azért 
Szabadföld mégis számos szolgáltatást a munka-egyenleg 
alapján értékel. Mire atyám azonnal, találóan azzal felelt, 
hogy ez a hallottak után csak ott történik, a hol akarják, hogy 
a fizetésemelés a munka értékének növekedésével lépést 
tartson. A fizetések és az eltartási igények e m e l k e d j e n e k  
akkor és oly mérvben, midőn és a mily mérvben a munka 
jövedelme és ezzel együtt az általános szükséglet emelkedik, 
és csak azért, mert ezt így akarják, lehet azokat a munka- 
egyenleg alapján megállapítani. 

Clark úr most arra hívta fel figyelmünket, hogy a for- 
galmi- és jövedelmi viszonyoknak a bank útján való felderí- 
tése által, mily meszszemenő, mindent átható nyilvánosság és 
áttekinthetőség uralkodik Szabadföld öszszes vagyoni viszo- 
nyaiban. Senki sem tévedhet, s nem ejthet senkit sem téve- 
désbe vagyoni állapotára nézve, s ez társadalmi tekintetben 
azon fontos következménynyel jár, hogy senki sem iparkodik 
viszonyait meghaladó költekezéssel fényleni. A pazarlás 
nagyon is gyakran azon iparkodásból származik, hogy a világ 
előtt gazdagabbaknak akarunk látszani, mint a milyenek 
vagyunk; ily kísérlet itt csak mosolyt keltene. De még ha 
valaki a jóléthez való túlzott ragaszkodás miatt akarna is 
többet költeni, mint menynyi jövedelme van, nem tehetné, 
mert ily célra a bank természetesen nem nyújt hitelt, s e 
nélkül a pazarló kizárólag embertársai jótékonyságára volna 
utalva, hogy rósz hajlamainak hódolhasson. Minden bevétel 
és kiadás nyilvános, mindenki tudja mije van valakinek s 
honnan van. S minthogy bárki bármelyik foglalkozásba kaphat, 
nem kelthet irigységet a jövedelem közötti különbség. 

Most azonban Elgin lord azon kérdést veté fel, vajjon a 
 



255 

különböző díjazásoknak, például a hivatalnoki fizetéseknek 
megállapításánál elkerülhetlen önkényből nem származik-e 
ellentmondás a korlátlan, szabad pályaválasztás különben 
érvényes elvével és a különböző munkajövedelmeknek épen 
ezen szabadság által keletkező egyenlőségével. „Ha a gyapjú- 
szövés jövedelme bármely okból magasabb, mint a gabona- 
termelésé, úgy addig tódul a szövéshez új munkaerő, míg 
mindkét jövedelem egyensúlyba nem jön; ha e két termelési 
ág valamelyikénél állandóan nagyobb jövedelem mutatkoznék, 
úgy ez, szemben az önök intézményeivel, nyilvánvalón csak 
onnan származhatik, hogy a jövedelmezőbbnél kellemetlenebb, 
fárasztóbb a munka vagy pedig, hogy az kiválóbb ismereteket, 
képességeket igényel; de háttérbe szorításért senki sem 
panaszkodhatik és enynyiben a szabadság által teremtett 
öszhang csakugyan bámulatos. De amint kinevezésekről és 
díjazásokról van szó, meg kell szűnnie ennek az egyenlőségnek. 
Ön, mint az egyik kormányzati ág főnöke 1400 fontot, szom- 
szédja, a kézműves 600 fontot keres; honnan tudja ön, hogy 
ez utóbbi e miatt nem érzi magát háttérbe szorítva?” 

„Ha ön Mylord − vélekedék mosolyogva Clark úr, - 
ezt úgy érti, hogy honnan tudom, vajjon nem érzi-e szom- 
szédom magát a t e r m é s z e t  á l t a l  háttérbe szorítva, a 
miatt, mert képtelen, mint én évenként 1400 fontot megkeresni, 
úgy azt kell felelnem, hogy e tekintetben csakugyan csak 
sejtelmeim lehetnek, de biztos tudomásom nincs; de ha ön 
ezt olykép érti, hogy szomszédom vagy bárki Szabadföldön, 
magasabb fizetésemben hatósági önkényt vagy a választók 
kegyét, esetleg felesleges előnyt látna, úgy ezt határozottan 
kétségbe vonhatom. Mert fizetésem alapjában, ép úgy a szabad 
verseny eredménye, mint kérdéses szomszédom munkajöve-  
delme. Vajjon állásomra való ember vagyok-e, e tekintetben 
igaz, azon testületnek semmiféle gépies intézménye által nem 
pótolható és ellenőrizhetetlen véleménye dönt, melytől meg- 
választásom függ; de, hogy mikép kell  állásomat díjazni, 
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hogy reá alkalmas vagy mondjuk, alkalmasnak vélt egyént 
találjanak, ez ugyanazon változhatlan törvény szerint irányúi, 
mint a takácsnak vagy mezőgazdának munkajövedelme. 
Alkalmazást nyer pedig ez a legfiatalabb postatiszttől, egész 
hozzánk, a szabadföldi kormányágak főnökeiig. A kinevezés 
mindig az elöljárók vagy a választó-testület szabad belátásától 
függ; a fizetést azonban ez elöljárók és választó-testületek 
olykép kénytelenek megállapítani, hogy mindenkor találkozzék 
elégséges számú és alkalmasnak talált pályázó. Az természe- 
tesen nem irányadó, vajjon a fizetés egy-két fonttal évenként 
több vagy kevesebb-e, elv az, hogy a fizetéseket úgy kell 
megállapítani, hogy a pályázókban inkább legyen felesleg, 
mint hiány; de ha a felesleg bizonyos mértéket meghalad, 
úgy leszállítják a fizetéseket, míg a pályázók fenyegető 
hiányánál a fizetésemelést alkalmaznák. Mint magától érthetőt 
azt akarom itt megjegyezni, hogy viszszautasított pályázók 
alatt Szabadföldön, nem kenyér nélküli jelölteket kell érteni; 
kinevezés vagy viszszautasítás soha sem a lét-, hanem csak 
a hajlam s mindenesetre gyakran a hiúság kérdése. Ép úgy 
ott hagyják a hivatalt, ha másutt jövedelmezőbb vagy kel- 
lemesebb foglalkozás csábít. Az államhivatalokat nem is 
díjjazzák minden ágában egyenlően; különösen fárasztó vagy 
kiválóbb ismereteket igénylő munka itt is nagyobb jövedelmet 
tételez fel, ép úgy, mint a különböző iparágaknál. És míg a 
közönségesebb munka jövedelme zsinórmértékűi szolgál az 
alsóbb hivatalnokok fizetésére nézve, addig a különböző 
társulatok vezetőinek fizetése a magasabb, nyilvános hivatalok 
díjazására gyakorol befolyást. Ε mellett nálunk is ismétlődött 
a már önöknél tett tapasztalat, hogy a nyilvános teendőkkel 
járó állás vonzereje az államhivatalnokok, tanárok stb. fize- 
tését tetemesen azon mérték alá szorította, mint a szövet- 
kezetek vezér-állásainál elérhető fizetés. Általában az intel- 
ligencia emelkedésével a magasabb fizetések aránylagos − 
távolról sem feltétlen, − sülyedése érvényesül. Míg azonban 
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a nagyobb társulatok igazgatóikat évenként körülbelül 5000 
óra értékkel díjazzák, addig a szabadföldi központi kormány 
legfelsőbb hivatalnokai most már csak 3600 óraértéket kapnak, 
enynyit is azonban csak azért, mert a parlamentek a fizetések 
leszállítására irányuló folytonos indítványaink ellen ép oly 
makacs ellentállást tanúsítanak, s azoknak csak vontatva, 
kénytelen-kelletlenül engednek. De hogy igazságosak legyünk, 
meg kell jegyeznünk, hogy ugyanezen körülmények ismétlőd- 
nek a társulatoknál is. Az igazgatók sokkal kevesebb fizetéssel 
is megelégednének, s az igazgatóságnak a fizetések leszállí- 
tására vonatkozó indítványai, különösen az utóbbi 10 évben, 
mióta az óra-egyenleg értéke oly nagy mérvben emelkedett, 
a legtöbb közgyűlés tárgysorozatában állandóan előfordulnak. 
Ismétlem azonban, hogy ezt a mérséklést mindig az óra- 
egyenleg mérvére való tekintettel kell érteni; a munka-óra 
értéke 20 év alatt megnégyszereződött; a kik tehát, mint mi 
kormányfőnökök 28½-al  kevesebb  óraértéket  kapnak  mint 
eredetileg, azok fizetése mégis, arányban kifejezve, csaknem 
megháromszorozódott. A szövekezetek azonban még az így 
értelmezett fizetés leszállításról sem akarnak hallani. Attól 
tartanak ugyanis, hogy igazgatóik közül egyik vagy másik, 
dacára kijelentett készségüknek, hogy kevesebb fizetéssel is 
megelégszenek, valamelyik versenyző és nagyobb fizetést adó 
társaság által elcsábíttatja magát, s minthogy tényleg amaz 
óriási öszszegekkel szemben, minőket ily nagy társaság éven- 
ként forgat néhány száz fonttal több vagy kevesebb, szóra sem 
érdemes, a szövetkezeteknél csak nagyon lassan halad  a 
fizetések leszállítása. Dacára ennek mindig jobban és jobban 
kiegyenlítődik a legmagasabb és legkisebb jövedelem közötti 
különbség, mert az általános műveltség terjedésénél fogva, 
a magasabb és kiválóbb képességet igénylő hivatások tekin- 
tetében is mindinkább megközelítjük a kereslet és kínálat 
közötti egyensúlyt. Ha majdan ez egyensúlyt teljesen elérjük, 
a mi intézményeinknek az öszszemberiségre való kiterjesz- 
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tésével, s a műveletlen tömegnek ezzel kapcsolatos teljes 
eltűnésével előre látható, a fizetések közötti különbségek 
teljesen el fognak tűnni, vagy legalább elenyésző csekély- 
ségre apadnak le. 

Elgin lord köszönetet mondott e felvilágosításokért. Most 
azonban Bartelet úr sokkal fontosabb kérdéssel állott elő. 
„Ami központi bankjuk óriási forgalmának áttekintésénél 
újabban s különösen feltűnt − így szóla − és a mit még nem 
tudok megfejteni, ez az a kérdés, hogyan lehet önkény és 
kommunistikus intézmények nélkül tőkét, mint a milyenre 
önöknek szükségük van, előteremteni, a nélkül, hogy tőke- 
kamatot fizetnének vagy számítanának. Nem hiszem ugyan, 
hogy a kamat, a tőkésnek szükséges és igazságos jutalma 
ama „nélkülözésekért,” melyeket magára vállalt; de adónak 
tekintettem mindig a kamatot, melyet fizetni kell a takarékos- 
nak, mert saját akaratából származó takarékossága felmenti 
a társadalmat a jogtalan takarékossági kényszer szüksége 
alól, melyet különben a felsőbbségnek alkalmaznia kellene. A 
mit tudni óhajtanék az az, hogy mily okok vezérelték önöket, 
hogy megtiltsák a tőkekamatot? Vagy Szabadföldön azon 
nézetben vannak, hogy jogtalanság a takarékosnak, takarékos- 
sága gyümölcséből részt juttatni?” 

„Nem vagyunk e nézetben, − volt az igazgató válasza. 
De először is ki kell jelentenem, hogy teljesen hamis felte- 
vésből indul ki. Mi ép oly kevéssé t i l t j u k  a tőkekamatot, 
mint a hogy nem „tiltjuk” a vállalkozónak vagy a földbir- 
tokosnak a nyereségét. Ε három jövedelmi ág nálunk egy- 
szerűen azon okból nem létezik, mert nincs senki ama kény- 
szerhelyzetben, hogy kénytelen volna azt megfizetni. Senki 
sem fogja önt akadályozni, ha bérért dolgozókat akar alkal- 
mazni, csak hogy először bizonynyára kénytelen lesz nekik 
legalább is anynyit ajánlani, mint a menynyit Szabadföldön a 
munka általában jövedelmez, másodsorban pedig még így is 
alig  talál  majd  olyanokat, kik parancsszavának  magukat 
 



259 

alárendelik. Ugyanígy áll a földjáradékkal. Nálunk a föld − 
a menynyiben nem házhely, hanem művelésre szolgál, - 
teljesen uratlan, szabad mint a levegő; sem egyesé, sem az 
öszszeségé; mindenkinek, a ki földet akar művelni, ez sza- 
badságában áll, ott a hol akarja s jogában áll a termés reá 
eső részét betakarítani. Ezzel természetesen elesik a földjá- 
radék lehetősége, mely tulajdonképen nem más, mint a föld- 
birtokosnak a föld használatáért fizetett bér; de „tilalomról” 
szó sincs. Bizonynyára nem rejlik abban tilalom, ha nincs 
jogom valamit megtiltani; még azt sem lehet mondani, hogy 
nekem meg volna „tiltva” valamit megtiltani; bátran megte- 
hetem, nem akadályoz benne senki, csak hogy az egész világ 
nevetne rajtam, ép úgy, mintha megtiltanám a lélegzetvételt, 
azt állítva, hogy a levegő az én tulajdonom. A hol nincs 
hatalom ily ostobaságok érvényesítésére, ott nem szükséges 
azokat megtiltani. Ily hatalommal pedig Szabadföldön senki 
sem rendelkezik, mert nem szükséges a földet birtokolni, hogy 
az megmunkálható legyen. A varázsszer, melynek segélyével 
uratlan földet munkálni vagyunk képesek, a nélkül, hogy 
egymás hajába kapnánk, ugyanaz, mint a mely képesít 
bennünket termelni, gazdák, vállalkozók nélkül: az egyesülés 
szabadsága.” 

„Ép oly kevéssé tiltjuk el a tőkekamatot. Nem akadá- 
lyozza önt Szabadföldön senki, hogy tetszés szerinti magas 
kamatokat kérjen; csak hogy nem talál senkit, a ki azokat 
megfizesse, mert mindenkinek kamat nélkül is elég tőke áll 
rendelkezésére. Azt kérdi azonban talán ön, nem jogtalan-e, 
h°gy így intézkedünk az öszszeség megtakarításairól a tőkére 
szorulók érdekében, − vajjon nem kommunismus-e ez? 
Megengedem, hogy itt nem oly egyszerű a dolog, mint a 
vállalkozói nyereségnél és a földjáradéknál. A tőkekamatot 
Ugyanis tényleges szolgáltatásért fizetik, a mely lényegesen 
különbözik a földbirtokos és a vállalkozó szolgáltatásától. 
S ugyanis ez utóbbiak gazdasági  szolgáltatása  nem  áll 
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másból, mint az urasági viszony érvényesítésében, a mely 
feleslegessé válik azon percben, melyben a dolgozó tömeg 
engedelmességre kényszerített szolgákból szabadon társuló 
férfiakká lesz, addig a takarékos a munkásnak eszközt nyújt, 
a mely minden körülmények között hatványozza tevékeny- 
ségét. És a míg világosan látható, hogy a gazdasági igazság 
meghonosultával a vállalkozói nyereséget és földjáradékot 
élvező teljesen feleslegessé, sőt tárgytalanná válik, addig a 
tőkebirtokosra, vagyis a megtakarítások birtokosára vonat- 
kozólag épen az mondható, hogy sokkal nagyobb mérvben 
reá van utalva a szabad társadalom, mint a szolgaságban 
nyögő, mert sokkal nagyobb tőkét képes és kénytelen is 
alkalmazni, mint ez utóbbi. A tőke gyűjtésére szolgáló adó 
minden termelőre egyenlően lesz felosztva; a tőkeszükséglet 
azonban nem egyforma; hogyan tehettük tehát, hogy oly 
egyének adójával, kiknek kevés tőkére van szükségük, felsze- 
reltük azok termelését, a kiknek esetleg nagy a tőkeszükség- 
letük? Mily előnyt nyújtottunk az elsőknek, a reájuk kény- 
szerített takarékossággal szemben?” 

„A válasz mégis igen egyszerű. A k i z s á k m á n y o l ó  
t á r s a d a l o m b a n  n i n c s  a h i t e l e z ő n e k  semmi 
e lőn y e ,  a d ó s á n a k  az ő t a k a r é k o s s á g á v a l  javí- 
tott t e r m e l é s é bő l ;  a soc ia l i s  s z a b a d s á g o n  és 
i g a z s á g o n  a l a p u l ó  t á r s a d a l o m b a n  a z o n b a n  
e g y e n l ő  mind a k e t t ő n e k  e lőn y e .  Ott, a hol - 
mint nálunk, − minden termelési előnyben egyenlően kell 
mindenkinek részesülnie, tárgytalanná válik a kérdés, vajjon 
milyen rész jut a takarékosra tőkéjének hasznából. A gép- 
kovács vagy takács, kinek adója például mezőgazdasági 
gépek előállítására vagy tökélesbítésére lesz fordítva, ebből 
− nálunk, − ugyanazon előnyt húzza, mint maga a mező- 
gazda; mert, hála intézményeinknek, a bármely termelési 
ágban és bárhol beálló jövedelem emelkedés, közvetve átszáll 
minden egyéb termelési ágra és helyre.” 
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„De ha azt kérdik, mily joggal kényszerítheti, a kom- 
munismust elvető, tisztán az egyén szabad önrendelkezési 
jogán alapuló társadalom tagjait takarékosságra, úgy a válasz 
az, hogy ily kényszer valójában nem is létezik. Az adót, 
melyből a toké képződik, mindenki csak munkásságának ered- 
ményéhez képest fizeti. Pedig senki sincs kényszerítve a 
munkára; a menynyiben azonban dolgozik, igénybe is veszi 
a tőkét; s csak azt, még pedig épen arányosan követelik azt 
tőle, a mit maga felhasznált; s ezzel teljesen elég van téve 
úgy az igazságnak mint az önrendelkezési jognak. 

„Láthatják, ugyanaz áll a tőkekamatról, mint a vállal- 
kozói nyereségről és a földjáradékról: a munkás szabad tár- 
sulási képessége, felmenti őt azon kényszer alól, hogy munkás- 
sága eredményének egy részét, bármily címen harmadik sze- 
mélyeknek engedje át. Önmagától tűnik el a kamat, ép úgy 
mint a vállalkozói nyereség és a földjáradék, csak azon okból, 
mert a szabadon szövetkező munkás maga a tőkepénzes, 
vállalkozó és földbirtokos. Vagy ha máskép akarják: Meg- 
m a r a d  a kamat, v á l l a l k o z ó i  n y e r e s é g  és föld- 
j á r a d é k ;  csak a m u n k a b é r t ő l  s z é t v á l a s z t o t t  
külön l é t ü k e t  v e s z t i k  el; az u t ó b b i v a l ,  a 
m u n k a  e g y s é g e s  és s z é t v á l a s z t h a t l a n  jöve- 
d e l m é v é  e g y e s ü l n e k . ”  

És ezzel jó éjt mára! 



XIX. Fejezet. 
Édenvölgy, .... augusztus hó 11-én. 

A szabadföldi központi bank igazgatójának közlései és 
felvilágosításai még sokáig foglalkoztatták atyámat és engem. 
Minthogy e magas hivatalnok, ki a Ney-család benső barátai 
közé tartozik, másnap ezeknél ebédelt, az asztalnál hasonló 
tárgy körűi forgott a beszéd. Atyám első sorban is azon 
kérdést veté fel, hogy miként előzi meg a szabadföldi társa- 
dalom a válságok veszélyeit, melyeknek itt, véleménye szerint, 
sokkal vészteljesebbeknek kell lenniök, mint bárhol másutt. 

„Bármily alakú válság − volt a válasz, − kétségtelen, 
hogy a szabadföldi intézmények öszszeségét a légbe röpítené; 
csak hogy ez itt lehetetlen, mert be van tömve a forrás, 
melyből másutt a válságok keletkeznek. Minden válságnak 
− akár nevezzük termelési-, akár tőke-válságnak, − oka 
ugyanis a túltermelés, vagyis azon aránytalanság, mely a 
termelési erők és a fogyasztási képesség között van; és ez 
aránytalanság nálunk nem létezik. Igaz, a régi kizsákmányoló 
társadalom nemzetgazdászai is azt vitatták, hogy igazi túl- 
termelés nem létezik, mert nem létezik termelvény, mely 
feltétlenül hasznavehetetlen volna, mert − így okoskodnak  
− az ember csak akkor dolgozik, ha őt erre valamely szük- 
séglet ösztönzi s így már a dolog természete kizárja, hogy 
többet termeljenek, mint a menynyire szükség van. Ez okos- 
kodás, egy feltétel alatt, melyre azonnal viszszatérek, helyes 
is. Mindenki, valamely szükséglet fedezésére akarja az általa 
termeltet felhasználni; termelvényét vagy maga akarja elfo- 
gyasztani vagy pedig másnak termelvényeért akarja becse- 
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rélni; közömbös, vajjon mi ez a másik termelvény, minden- 
esetre valamely termelvény és ezért soha sem azt kellene 
kérdezni, vajjon egyáltalán van-e kereslet, hanem azt, hogy 
milynemű termelvényekre irányúi az épen. Vegyük fel például, 
hogy a búzatermelés javítva lett, úgy bizonynyára lehetséges, 
hogy ez által még a búza iránti szükséglet nem növekedik, 
vagy legalább nem a bőség lehetőségének arányában, mert 
az csak nem okvetlenül szükséges, hogy a búzatermelők jöve- 
delmük többletét nagyobbmérvű búza fogyasztására fordítsák; 
de ez esetben, úgy látszik, más valami iránt kellene a keres- 
letnek emelkednie; pld. ruha vagy munka-eszközök iránt és 
ha ez így mindenkor idejekorán tudva volna s e szerint 
lehetne irányítani a termelést, úgy az egyes javak csere- 
viszonyában soha sem volna zavar. Tehát nem általában a 
termelvények sokaságából, nem egyszerűen a termelési erők 
és a fogyasztási képesség közötti helytelen viszonyból, hanem 
az egyes termelvények közötti helyes viszonynak átmenetileg 
való megzavarásából magyarázza a régi tan a válságok 
keletkezését s még hozzá teszi, hogy az egész világon 
uralkodó nyomorral szemben, általános szükséglethiányról 
szólani esztelenség. 

„E különben megdönthetlen gondolatmenetnél csak egyet 
feledtek el, de ez az egy, fájdalom, valamenynyi kizsák- 
mányoló társadalom alapintézménye. Igazi borzadályt keltő 
esztelenségnek látszik a végtelen nyomorral szemben álta- 
lános szükséglethiányról beszélni; ott azonban, a hol az 
emberek többsége nem bír joggal fáradsága gyümölcséhez, 
rettenetes jelentőséggel bír ez az esztelenség. Mit használ a 
szűkölködő munkásnak, ha nagyon jól és sürgősen fel tudná 
basznál ni az általa előállított termelvényt, de az nem az övé? 
Maradjunk csak a cultura javított eszközeivel nagyobbított 
búzatermelés példájánál. Ha maguk a mezei munkások ren- 
delkezhetnének a gabonatermelés többletével, úgy bizony- 
sára több vagy finomabb kenyeret ennének, tehát maguk 
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fogyasztanák el a termelési többlet egy részét; a másik 
részszel nagyobb keresletet idéznének elő ruhák-, harmadik 
részszel ugyancsak nagyobbított keresletet a munka-esz- 
közökben, a melyekre szükség volna, hogy gabonában és 
ruhában a többletet előállítani lehessen. Itt csakugyan nem 
volna másra szükség, mint hogy a búza, ruha és munka- 
eszközök termelése közötti viszonyt, melyet csak a búzában 
jelentkező túltermelés bizonynyára megzavart, helyreállítsák, 
minek következménye nagyobb termelés és általános jólét 
volna. Minthogy azonban a búzában jelentkező túlbőség nem 
a munkásokat illeti, mert ezek ebből csak az életük fenntar- 
tására szükségeset kapják, nem is élvezhetik ezek a termelési 
águkban jelentkező haladást, nem használhatják ezt fel, sem 
több búza, sem több ruha beszerzésére s ennek következ- 
ménye, hogy a búza és szövet előállítására szükségelt eszközök 
tekintetében sem emelkedik a szükséglet.” 

„De azzal, − vetem ellen én, − hogy a munkásoktól 
elvonják termelésük többletét, az még nem válik uratlanná; 
az a munkaadóknál marad és azok is emberek, kik nyere- 
ségüket valamely szükséglet fedezésére akarják fordítani; a 
munkaadók is emelni fogják szükségleteiket s ismét lehetet- 
lenné lesz, legalább így vélem, hogy általánossá legyen a 
kereslet és kínálat közötti aránytalanság. Csak hogy termé- 
szetesen más szükségleti cikkek felé kell a termelésnek for- 
dulnia, hogy az egyes munkaágak között megzavart egyensúly 
helyreálljon. Ha a munkásoké volna a jövedelmi többlet, akkor 
a kereslet több gabona, durvább szövet és munka-eszközök 
felé fordulna; mint hogy azonban nem azoké, hanem a munka- 
adóké, a kereslet csak a nyalánkságok, csipkék, fogatok és 
oly munka-eszközök iránt növekszik, melyek e fényűzési árúk 
előállításához szükségesek.” 

„Nagyszerű! − elegyedett a beszélgetésbe Dávid, − 
csak hogy a munkaadók nem képesek s nincs is igen szán- 
dékukban azt a felesleget, melyet a termelés jövedelmi több- 
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léte nyújt, fényűzési szükségletük fedezésére fordítani, hanem 
nagyrészben tőkésíteni akarják, vagyis a felesleget is termelési 
eszközökbe fektetik. Sőt akárhányszor a „munkaadó” nem 
is ember, nincs is emberi szükséglete, hanem jogi személy, 
ijesztő rém, ki nem élvez, hanem tőkésít.” 

„Annál jobb! − vélem, − annál gyorsabban növeked- 
hetik a vagyon, mert gyorsan növekedő tőke, rohamosan 
emelkedő termelést jelent és ez egy jelentőségű a gyorsan 
növekvő gazdagsággal.” 

„Pompás! − kiált Dávid. Mert tehát sem a munkás 
tömeg, sem a munkaadók nem fogyasztanak többet, mert 
ennek folytán az emberi élvezeti cikkeknek nincs nagyobb 
keletjük, mint azelőtt, a felesleges termelési erőt termelési 
eszközök szaporítására használják. Ez más szóval anynyit 
tesz: nincs senkinek több gabonára szüksége, − készítsünk 
tehát új ekéket; nincs senkinek több szövetre szüksége, - 
alapítsunk tehát új szövő-intézeteket és új takácsműhelyeket! 
Nem látod még az esztelenség végét, hová tanaitok vezetnek?” 

Azt hiszem Luigim ez egyszerű de meggyőző okoskodás 
ellen te ép oly kevéssé tudtál volna valamit szólni, mint a 
hogy én nem tudtam. Oly gazdasági rendszer, mely az emberi 
tevékenységnek és a feltalálási szellemnek eredményétől, 
annak egyedüli rendeltetését, hogy valamely emberi szük- 
ségletnek minél jobb kielégítésére szolgáljon, megtagadja, s 
aztán csodálkozik azon, hogy azt felhasználni nem lehet, 
csakugyan határos az őrültséggel. Azt pedig mindenkinek be 
kell vallania, hogy nálunk Európában és Amerikában nem 
állanak másképen a dolgok. 

„De az Isten szerelméért, mi történik az ilykép használ- 
atlanná vált termelési erővel? − kérdem tovább. − A mű- 
vészetben, tudományban, technikai képzettségben haladtunk 
anynyira, mint ti Szabadföldön; azt kell tehát hinnem, hogy 
ha fel tudnók használni tevékenységünk jövedelmét, oly gaz- 
dagok, vagy legalább is megközelítőleg oly gazdagok lehet- 
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nénk mint ti. Tényleg azonban gazdagságtok tized részét sem 
bírjuk és dacára ennek, nálunk kétszer akkora erőkifejtéssel 
dolgoznak, mint nálatok. Mert ha nálatok valamenynyien is 
dolgoztok, és nálunk henyélők is vannak, kik csak mások 
munkájából élnek, ez jelentéktelen azon körűlménynyel szem- 
ben, hogy nálunk a munkás tömeg 8-10 óra hoszszat, sőt 
azon túl is a járomba van fogva, míg itt átlag csak 5 óra hosz- 
szat dolgoznak. Igaz, hogy nálunk sok millió szünetelő munkás 
van, de ezt bőven ellensúlyozza az aszszony- és gyermek- 
munka, amit ti nem ismertek; újra kérdem tehát, miben rejlik 
az a megmérhetlen különbség, a hogy ti használjátok fel a 
termelési erőket és a hogy mi használjuk azokat?” 

„A munkaerő f e l s z e r e l é s é b e n ”  − volt a válasz. 
Mi szabadföldiek nem erőltetjük meg magunkat anynyira, 
mint ti, − mert mi egész teljességben felhasználjuk azon 
segélyeszközöket, melyeket a tudomány és technika nyújt, 
míg ti azokat csak kivételesen és soha sem használhatjátok 
oly tökéletesen. Ti ép úgy ismeritek az emberiség nagy szel- 
lemeinek találmányait, mint mi; de általánosan csak mi hasz- 
náljuk azokat. Minthogy remek társadalmi viszonyaitok miatt 
nem élvezhetitek ama dolgokat, melyeknek könynyebb előállí- 
tására azon találmányok szolgálnak, − nos, hát lemondotok 
azok élvezetéről, vagy csak oly csekély mérvben élvezitek, 
amint azt társadalmi intézményeitek megengedik.” 

Még atyámat is megrendítette, ama rendszernek ilyképeni 
megvilágítása, melyet mint az örök bölcseség kifolyását rég 
időtől tisztelni megszokott. „Hihetetlen! Borzasztó!” mormogá, 
csak általam érthetően. 

Clark úr azután így folytatá: „Nálunk tényleg valósággá 
vált a classicus gazdaság ama tana, hogy általános túltermelés 
lehetetlen, mert Szabadföldön a termelés és fogyasztás tényleg 
fedi egymást. Itt tehát csakugyan csak átmenetileg lehet 
egyes dolgokból a szükségesnél többet termelni, vagyis az 
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egyes termelési ágak között csak átmenetileg zavarható meg 
az egyensúly. De még ettől a különben jelentőség nélküli 
veszélytől sem kell tartanunk. Intézményeink által a külön- 
böző érdekek között létesített öszszefüggés már eleve biz- 
tosítja a jövedelmek közötti egyensúlyt. Hisz ha jobban szem- 
ügyre veszszük, egész Szabadföld egyetlen termelési szövet- 
kezetet képez, melynek tagjai minden más tekintetben függet- 
lenek egymástól, de öszszefüggők egy pontban, munkájuk 
jövedelmében. Ép azért, mert mindenki ott dolgozhatik a hol 
akar, és anynyit, a menynyit akar, munkájával pedig mindig 
egy célra, a legnagyobb haszon elérésére törekszik, átmeneti, 
jelentőség nélküli tévedéseket tekintetbe nem véve, máskép 
nem is lehetséges, minthogy egyforma munka, mindenütt 
egyenlő haszonnal járjon. Intézményeink mind ez egy 
pontra irányúinak. Eleinte, társadalmunk kezdetleges sza- 
kában megtörtént, hogy csak utólag voltak a nagyobb 
egyenlőtlenségek kiegyenlíthetők; a munkás gyakran csak 
az évi mérleg lezárásakor tudta meg, hogy menynyit kere- 
sett ő és menynyit mások. Ez azonban ma már a gyermek- 
kor rég meghaladott álláspontja; ma minden szabadföldi 
csekély, előre nem látott események által előidézett el- 
téréseket számba nem véve, nem csak azt tudja egész biz- 
tonsággal, hogy mit kerestek ő és a többiek, hanem a leg- 
nagyobb valószínűséggel azt is, hogy a közel jövőben mit 
fognak keresni; nem várja már be az egyenlőtlenséget, 
hogy azt utólag kiegyenlítse, hanem úgy jár el, hogy 
egyenlőtlenség be se állhasson. Minthogy statistikánk csal- 
hatatlan biztonsággal közli, menynyit termeltek mindegyik 
termelési ágban, és a szükséglet, s ép úgy ennek az ár 
képződésére való befolyása, a korábbi évek szorgos meg- 
figyeléséből alaposan ismeretes, nemcsak minden munkaág- 
nak, hanem minden egyes részének is jövedelmezősége egész 
biztonsággal kiszámítható előre, úgy hogy nagyobb tévedések 
csak elemi csapás esetén lehetségesek. Ha pedig ilyesmi fordul 
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elő, az esetben a kölcsönös biztosítás lép közbe segélyzőleg; 
különben itt nemcsak hogy nincsenek válságok, de még a 
különböző termelési ágak jövedelmében sincs nevezetesebb 
ingadozás. Statistikai hivatalunk a legnagyobb pontossággal 
eszközli szakadatlanul közzétételeit, s ezekből folyton látható, 
hol lesz a legközelebbi jövőben szükség munkára, s hol lesz 
munka-felesleg, ez után irányozódik a munkások raja saját 
érdekében, és ez nagyon ritka kivételeket nem számítva telje- 
sen elegendő a jövedelmek egyensúlyának fenntartására. Hogy 
itt-ott valamely új vállalat szerencsétlenül végződik, előfordul. 
Nem szabad azonban e szerencsétlenséget bukásnak vélnünk, 
− hogyan bukhatnának meg vállalkozók, kik sem földjára- 
dékot, sem kamatot, sem munkabért nem fizetnek, s kiknek 
nagy értékű munkaerejük minden esetre megmarad − hanem 
a legroszabb esetben csalódott várakozásnak. S ha akár az 
állam, akár valamelyik társulat az adós kora halála folytán 
elveszti a kölcsönzött öszszeget, ugyan mi jelentősége lehet 
ennek, a forgalmunkban veszélytelenül alkalmazott óriási 
öszszeggel szemben? Ha ily veszteségek fedezésére díjat 
szednének, úgy ez egy százalék ezred részét sem tenné ki, s 
nem volna érdemes tintát reá pazarolni.” 

„És külső válságok nem zavarják időközönként szabad- 
földi munkájuk egyensúlyát? Piacukat nem árasztja el a kül- 
földi túltermelés oly árúkkal, melyekre itt szüksége nincs? 
kérdem én.” 

„Azt nem állíthatnám, mintha a kizsákmányoló termelési 
viszonyok anarchikus alakulásai által a világkereskedelem 
árucikkei árában gyakran előidézett heves áringadozás, reánk 
is érzékeny kellemetlenségekkel nem járna. Nagyon is gyakran 
vagyunk kénytelenek egyes termelést korlátozni, s az így 
szabaddá lett munkaerőt más ágban alkalmazni, a nélkül, 
hogy ezt akár a termelési költségeknek, akár a fogyasztási 
viszonyoknak valódi változásai indokolnák. Ezek az idegen, 
hirtelen és kiszámíthatlan befolyások néha tényleg okai, hogy 
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a jövedelem egyensúlyának fenntartása végett, a munkaerők 
egyik munkaágból kénytelenek a másikba valósággal átván- 
dorolni, míg a kínálat és kereslet természetes okok előidézte 
változásait kiegyenlíti a munkás sarjadék természetszerű nö- 
vekedése és fogyta. Jövedelmi viszonyainkat azonban ezek a 
külföldi, ugrás szerű események sem rendíthetik meg mélyeb- 
ben. A hogy nem lehetséges a folyadékot, mely minden nyo- 
másnak és lökésnek engedve az elöl kitér, egyensúlyából 
kihozni, ép úgy nem vesztheti el gazdaságunk, absolut szabad 
mozgékonysága miatt, egyensúlyát. Előidézhető ugyan haszon- 
talan, zavaró ingadozás, de a természetes nehézségi erő csak- 
hamar helyreállítja az összes viszonyok egyensúlyát.” 

Ebéd után Ney úr meghitt bennünket, kísérnők el az 
országházba, a hol a közmunkák szakparlamentje éjjeli ülést 
tart, melyen az ő általa eléje terjesztett nagy csatorna-javaslat 
felett fog határozni. Azt hiszi minket is fog érdekelni a tárgy. 
Köszönettel követtük meghívását. 

A közmunkák szakgyűlése 120 tagból áll, amint Dávid 
mondja, ki ugyancsak velünk volt, legtöbbje nagyobb társa- 
ságok, különösen építészeti társaságok igazgatói; ezeken kívül 
azonban a műegyetemek tanárai és más szakemberek is tagjai 
a parlamentnek. De nincsenek e testületnek laikus tagjai, kik 
a közmunkákhoz mit sem értenek; általában az állítható, 
hogy Szabadföld technikai tudományának és képességének 
színe, java, van itt öszszegyűjtve. 

A tárgyalás alapját képező javaslatot Édenvölgy, Eszak- 
Baringó, Ripon és Vasvár víz- és felépítmények társaságainak 
igazgatói, a riponi műegyetem két tanárával egyetemben, 
egy évvel ezelőtt kezdeményezték. Nem kevesebbről volt szó, 
mint egyrészről a Tanganikától, Muta-Ncigen és Albert- 
Njancán, a Nil folyásának felhasználásával, a Közép-tengerig; 
másrészről pedig a Kongo torkolatától a Kongón felfelé, 
Aruvhimin át az Albert-tóba, innen kisebb folyók felhasz- 
nálásával a Baringó-tón át a Dana alsó folyásáig és innen 
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az Indiai-Óceánig terjedő, 2000 tonnás hajók által járható 
vízi útnak elkészítéséről. Két vízi útról van tehát szó, melynek 
egyike a nagy, közép-afrikai tavakat a Közép-tengerrel, a 
másik pedig az egész világrészt áthasítva, az Atlanti-Óceánt 
az indiaival kötné öszsze. Minthogy a rettenetes munka egyik 
része idegen területen − a Kongo-államban és Egyptomban, 
− volna végzendő, ez államokkal szerződéseket kellett kötni, 
melyek Szabadföld részére a szükséges jogokat biztosítsák. 
Érthetőnek fogjuk találni, az idegen hatalmak készségét, 
melylyel a szabadföldiek kívánságát teljesítették, ha meg- 
gondoljuk, hogy Szabadföld csatornáinak használatáért semmi- 
féle díjat sem szándékozott szedni, tehát óriási munkájával 
szomszédait meg akarta ajándékozni. Ε tervvel a Suez- 
csatorna megszerzése állott öszszefüggésben, a mely még egy- 
szer oly szélesre és mélyre volna kikotrandó, és ugyancsak 
ingyenes használatra volna a forgalomnak átengedve. Az 
angol kormány, melynek birtokában volt a csatorna-részvények 
nagyobb része, a legnagyobb előzékenységgel járult a szabad- 
földi kormány óhaja elé, részvényeit mérsékelt árban engedé 
át részükre, úgy hogy ezeknek csak a kisebb részvénye- 
sekkel volt dolguk, kik azonban elég bőven ki tudták a 
helyzetet aknázni. Az angol kormány csak a csatorna sem- 
legessége iránt kívánt biztonságot, különben a vállalatot teljes 
erővel támogatta. 

Az előirányzott költségek a következők: 
a dél-északi csatorna (hoszsza 
6250 kilométer)      . . . .     385 millió font, 

a kelet-nyugati csatorna (hosz- 
sza 5460 kilométer)     .    .    .    412 millió font, 

a Suez-csatorna (megvétele-, szé- 
lesítése- és mélyítéseért)   .    .    280 millió font. 
                           Öszszesen       1077 millió font. 
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Az építési időt 6 évre tervezték s e szerint évenként 
180 millió font látszott szükségesnek. A szabadföldi kormány 
az eddigi tapasztalatok alapján bizton vélt arra számíthatni, 
hogy az ország évi öszbevételei, a legközelebbi 6 év folyamán 
7 ezer millió fontról, − ez a múlt évi bevétel, − legalább 
10½ ezer millióra emelkednek és a 6 évben átlag 8½ ezer 
milliót fognak kitenni; az építési költség tehát a remélhető 
nemzetjövedelemnek 2½ százalékát teszi ki és fedezhető a 
nélkül, hogy az e jövedelem után szedett közadót rendes 
mérvén felül kellene emelni. A költségelőirányzat mellé 
részletes építészeti tervek voltak mellékelve, úgyszintén jöve- 
delmezőségi kimutatás is, mely szerint a csatorna használatba 
vételének első évében már 32 millió font fuvarköltség megta- 
karítást eredményezne; tehát már ez által és az előrelátható 
forgalom emelkedés folytán körülbelül 30 év alatt fedezve 
volna az öszszes költség; ezenkívül a mesterséges vízi utaknak 
részben mint öntöző- és lecsapoló-csatornáknak is kell szol- 
gálniuk s az ez által származó haszon évi 45 millió fontban 
volt felvéve, úgy hogy az öszszes befektetések költségei 
legfölebb 14 év alatt fedezve volnának, mikor azonban mindig 
csak a Szabadföldre eső haszon van számításba véve, míg a 
külföldnek nyújtott előny számításon kívül van hagyva. 

Minthogy valamenynyi javaslat már hetek óta ki volt 
osztva a szakparlament tagjai között s ezek ezt szorgalmasan 
áttanulmányozták, − azonnal annak megvitatásába fogtak. 
Elvileg senki sem szólt a javaslatok ellen; a tanácskozás 
tulajdonképen csak két kérdés körűi forgott; az első: vajjon 
nem volna-e lehetséges a tervezett munkálati időt megrö- 
vidíteni; a második: vajjon nem volna-e a kormány által 
javasolt tervezettel szemben, egy szintén részletesen kidol- 
gozott és beterjesztett másik terv elfogadandó? Az első tekin- 
tetében kitűnt, hogy kiváló férfiak által javasolt, egészen új 
rendszerű kotrással, tényleg meglehetne fél évi időt takarítani; 
elhatározták tehát, hogy ennek megfelelően fognak eljárni; a 
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terv tekintetében azonban a Ney úr által felhozott okok alapján, 
a kormány javaslatát fogadták el. A tanácskozás nem tartott 
három óránál tovább s ennek elteltével a kormány felhatal- 
mazást nyert, hogy 1077 millió font sterlinget, vagyis vala- 
mivel többet, mint a menynyibe a többi művelt nemzetek ösz- 
szes csatornái kerültek, fordítson 5£ év alatt a célra, hogy a 
tengeri hajók Afrika szárazföldjét keletről-nyugatra átszel- 
hessék, hogy a közép-tengertől déli szélesség 10-ik fokáig 
hatolhassanak és hogy a Közép-tengerből a Veres-tengerig 
díjtalanul és fennakadás nélkül tehessék meg az utat. 

Mindettől csaknem megzavarodtam. „Ha nem határoztam 
volna el, hogy ez országban kitörlöm szótáramból a „lehetetlen” 
szót, úgy most alkalmaznám”, − jegyzem meg hazamenet 
Ney úrnak. 

Meg akarom jegyezni, hogy a szabadföldi parlamentben 
minden javaslatot a hallgatóság között is szét osztanak, úgy 
hogy alkalmam volt az ép most elfogadott javaslat részleteit 
is felületesen áttekinteni. Tudod, hogy valamit értek az ilyes 
dolgokhoz s így képes voltam a tervekből felfogni, hogy a 
két belhajózási csatorna több vízválasztón át volt tervezve. 
A vízválasztók egyikét ismertem nagyon jól, mert nem régen 
hatoltunk rajta át egyik kirándulásunk alkalmával; ez, 
számításom szerint, legalább is 500 méternyire emelkedik a 
csatorna talpától; azt kérdem tehát Ney úrtól, vajjon azon 
2000 tonnás hajóknak való vízi utat 500 méternyire föl és 
le akarja-e vezetni; ez talán, úgy építészeti, mint forgalmi 
szempontból mégis csak lehetetlen. 

„Természetes, − feleié ő mosolyogva. De ha alaposabban 
megnézte volna a részletes terveket, úgy látta volna, hogy 
nem is akarunk mi ily vízválasztókon, több zsilip segélyével 
á t h á g n i ,  hanem egy vagy több alagút segélyével alatta 
elhajózni. 

Most tekintettem még csak igazán hitetlenül reá s atyám 
szintén nem kisebb bámulatot árult el. 
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„Mit találnak ezen, oly nagy mérvben bámulatosat 
kedves vendégeim? Miért lenne az a csatornáknál kivihetetlen, 
a mi a vaspályáknál, melyeket pedig könynyebben lehetne 
hegyen völgyön át vezetni, oly régóta és oly nagy mérvben 
nyer alkalmazást? kerdé Ney úr. Csatorna alagútaink igen 
drágák, minthogy azonban forgalmunknál minden dolog kö- 
zött a legértékesebbet, értem az emberi munkát, takarítják 
meg, ezért nagyon megfelelnek viszonyainknak. A vízválasztó, 
melyet ön említ, nem is a legjelentékenyebb valamenynyi 
között; legnagyobb átvágásunk, − mely az Ukerewe folyam 
területét az indiai Óceánnal köti öszsze − 17 kilométernyi 
hoszszúságában 1200 métert tesz meg vízválasztó alatt, ez 
új tervben pedig öszszesen 132 kilométer hoszszúságú alagút 
építés van. Ez alagutak különben nem újak; amint tudják, 
van néhány Franciaországban is, habár rövidek; nálunk már 
régi csatornarendszerűnkben is előfordulnak alagutak, még 
pedig néhány tekintélyes, csakhogy a most tervezettekkel 
− sem hoszszaság, sem szélesség tekintetében öszsze nem 
hasonlíthatók, melyeken nagy tengeri hajók − természetesen 
viszszahajtott árbocokkal − gőzölögnek egész hegyláncolatok 
bensején át. Óriás öszszegbe kerül az ilyen, de tessék meg- 
gondolni, hogy egy szabadföldi tengerésznek, minden órai 
idö megtakarítás már ma 8 sillinget ér, s hogy ennek értéke 
évről-évre emelkedik. 

„Mindamellett megfejthetlen marad előttem az a gyorsa- 
ság, mondhatnám könynyedség, melylyel önöknek azt a ren- 
geteg sok milliót megszavazták, mintha bizony a legutolsó 
semmiségről volna szó, vélekedék atyám. Szakparlamentjük 
tagjainak becsületességét még csak gondolatban sem akarnám 
megbántani, de nem hallgathatom el, hogy a gyülekezet reám 
azt a benyomást tette, mintha a javasolt munkálat keresztül 
viteléből, mindegyikre a legnagyobb egyéni előny háramlanék. 

„Ez a benyomás teljesen meg is felel a valónak, felelé 
Ney úr. De kérem még tegye hozzá, hogy Szabadföld mind- 
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egyik lakosának e csatornaterv megvalósulásából ugyanazon 
egyéni hasznot kell húznia és fogja is húzni. Csak azért, 
mert nálunk létezik az az érdekközösség, melyről Szabad- 
földön kívül oly hamis fogalmakkal bírnak, csak azért vagyunk 
képesek ily óriási öszszegeket oly befektetésekre fordítani, 
melyekről igazolható, hogy hasznuk meghaladja a reá fordított 
költségeket. Ha önöknél építenek csatornát, a mely meszsze 
vidék jövedelmezőségét emeli, úgy erről is azt tanítja az önök 
iskolás nemzetgazdaságtanuk, hogy ez mindenkinek előnyére 
válik; ámde ez csak az érdekelt földbirtokosokra vonatkozólag 
válik be, míg a lakosság többi nagy tömegének ily csatorna 
hasznot nem hajt, sőt a versenyző földbirtokosokra néze egye- 
nesen káros hatású. A gabona árak mérséklése − állítják 
nemzetgazdászaik − a nem birtokos tömegre is előnyös, de 
nem veszik észre azt a csekélységet, hogy a gabonaárak 
sülyedése, leszállítja a „munkabért” is. Igaz, hogy ezzel szem- 
ben más részről meg vigaszul szolgál, hogy az ily középít- 
kezések által előidézett adóemelés tartósan nem károsíthatja 
a nem birtokos osztályt: mert a ki csak anynyi bért kap, a 
menynyi élete tengéséhez szükséges, attól valami sokat el- 
vonni nem lehet; s így a reá eső adót, végeredményében a 
munkaadóra illetve a fogyasztóra kell áthárítani. Az ily be- 
fektetések feletti viták önöknél otthon, a földbirtokosok és 
munkaadók közötti érdeköszszeütközések, melyből az egyik 
rész hasznot húz, a másik rész pedig üres kézzel, vagy káro- 
sulva vonul viszsza. Nálunk ellenben munkásságának mér- 
véhez képest, mindenki érdekelve van a hasznos befektetések- 
nél, s minthogy nálunk munkásságának eredményéhez képest - 
mindenki egyenlően járul a költségekhez is, érdeköszszeüt- 
közés, vagy az előny aránytalan megoszlása épenséggel ki 
van zárva. Hét millió hektár mocsár ez új csatorna által 
termékeny földdé lesz alakítva; kinek lesz abból haszna, ha 
a közvetlenül e kitűnő vízi út mellett fekvő szűz föld hek- 
táronként néhány font sterlinggel többet jövedelmez, mint a 
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másik? Természetes, hogy Szabadföldön mindenkinek, és pedig 
mindenkinek egyformán, akár földműves, akár iparos, tanár 
vagy hivatalnok. Kinek válik előnyére, a fuvardíjaknak le- 
szállítása? Talán csak a szövetkezeteknek, munkásoknak kik 
azt a vízi utat a szállításra tényleg használják? Korántsem; 
mert hála munkaerőnk korlátlan, szabad mozoghatásának, 
azt az előnyt, melyet ilykép elérnek, kénytelenek Szabad- 
földön mindenkivel megosztani. Mi tehát a legnagyobb meg- 
nyugvással engedjük át ily kérdésekben a döntést azoknak, 
kiket az legközelebbről érdekel. Ezek tudják legjobban, mi 
válik leginkább előnyükre, s minthogy a mi reájuk előnyös, 
előnyös mindenkire nézve, oly tárva, nyitva áll előttük 
mindenkinek vagyis az öszszeségnek pénztára, akár csak a 
saját maguké. Bele nyúlhatnak bátran, minél mélyebben, 
annál jobb! Nekünk nem kötelességünk kutatni, vajjon k i n e k  
használ a befektetés, hanem csak azt, vajjon egyáltalán hasz- 
nos-e, vagyis takarít-e meg munkát.” 

„Csodálatos, de igaz!” volt kénytelen atyám jóváhagyni. 
Miután azonban így van, miután itt a legnagyobb érdek- 
közösség létezik, érthetlen előttem az, miért követeli a társa- 
dalom ama tőkék viszszafizetését, melyeket az egyes szövet- 
kezeteknek előlegezett.” 

„Mert az ellenkező kommunismus volna, az öszszes tőle 
elválaszthatlan következményekkel,” volt a válasz. Bár az 
ily tőkeadományozásnak előnye, szintén mindenkit egyképen 
illetne, de ki állana jót azért, vajjon az ily tőkebefektetések 
előnyösek vagy hátrányosak-e? Mert hisz a tőkebefektetés 
csak akkor előnyös, ha általa több munka lesz megtakarítva, 
mint a menynyi a tőke előállításához szükséges volt. Gép, 
mely több munkát igényel, mint a menynyit megtakarít, káros. 
Most ily pazarlástól, vagy legalább is a tőkének szándékos 
pazarlásától óva vagyunk. Az öszszeség úgy mint az egyesek 
tévedhetnek számításuknál, jövedelmezőnek gondolhatnak 
Valamely befektetést, mely utóbb nem jövedelmezőnek mutat- 
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kőzik, vagyis kevesebb munkát takarít, mint a menynyit reá 
fordítottak; pedig minden kiadásnál csak erőmegtakarításra 
irányulhat a szándék, mert úgy az egyesnek mint a társa- 
dalomnak meg kell befektetéseit fizetni. De ha a társadalomnak 
kellene az egyesek illetve a szövetkezetek befektetéseit is 
fedezni, úgy a társulatokra nézve nem forogna fenn ok, hogy 
ne igényelnének oly befektetéseket is, melyek kevesebb erőt 
takarítanak meg, mint a menynyibe előállításuk került; e 
szabadelvűség kiegészítő részét képezné aztán az, hogy a 
kormányzat a tőkére szorulók felett felügyeleti és gyámkodási 
jogot igényelne magának, a mi pedig öszszeegyeztethetlen 
a szabadsággal és haladással. Az egyéni felelősség tudata 
elenyésznék, a kormányzat kénytelen volna oly viszonyokba 
keveredni, melyeknek megfelelni képes nem volna és a 
fensőbbség korlátozó önkénye dacára sem volna a veszteség 
elkerülhető.” 

„Ez oly világos és egyszerű, mint a hogy csak képzelni 
lehet”, − vélekedék atyám. De egy másik körülmény tekin- 
tetében is kérek felvilágosítást. Az önöknél uralkodó érdek- 
közösségnél fogva, bárki résztvesz a bárhol beálló javítások 
előnyeiben; ez megtörténhetik az által, hogy mindenkinek 
jogában áll a kevésbé jövedelmező munkaágat vagy helyet 
elhagyva, a jövedelmezőbbhöz áttérni. Mily érdek vezérli 
tehát az e g y e s  termelőt, az e g y e s  szövetkezetet, midőn 
javításokat létesít; nem volna-e sokkal egyszerűbb, kényel- 
mesebb és veszélytelenebb e tekintetben az elsőbbséget má- 
soknak átengedni s hozzájuk csak akkor csatlakozni, midőn 
a siker már biztosítottnak látszik? Nos, de én azt észlelem, 
hogy itt nem hiányzik az iparkodás és vállalkozási szellem; 
mikép magyarázható ez meg? Mi készteti termelőiket, hogy 
veszélyeknek − ha még oly csekélyek is, − teszik ki 
magukat, ha az ez által elért előnyt csakhamar kénytelenek 
másokkal megosztani?” 

„Figyelmen kívül hagyja − válaszolt Ney úr, − először 
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is, hogy nem egyedül a nyereség az, mi a tevékeny embert, 
különösen pedig a szabadföldi munkást vezérli. Intelligens, 
hatalmas, közerzülettől áthatott egyéneknél azt a becsvágyat 
is tekintetbe kell venni, melylyel a vállalatot, melyben részt- 
veszünk a haladás élén, nem pedig másokat követve, akarjuk 
látni: De ne tessék kérem azt sem feledni, hogy a szövetke- 
zetek tagjai, nagy mérvben anyagilag is érdekelve vannak 
saját vállalatuk sikerénél. A szabadföldi munkásoknak kivétel 
nélkül kényelmes, sőt fényűzéssel berendezett lakásuk van, 
természetesen műhelyük közelében; kénytelenek volnának 
tehát azokat elhagyni, ha vállalatuk a többi mögött maradna. 
De meg az idősebb, tehát a szövetkezetek régibb tagjai, 
folyton növekedő előnyben részesülnek; reájuk nézve a 
munkaidő néhány százalékkal magasabban lesz értékelve, 
mint az újonnan belépőké. Az érdekközösség dacára tehát a 
társulatok tagjainak nagyon is érdekükben áll, hogy válla- 
latukat túl ne szárnyalják s minthogy a javításokkal járó 
kockázat nagyon csekély, a vállalkozói szellem oly hatalmas 
és merész nálunk, mint sehol a világon. A társulatok a 
legélénkebben versenyeznek az elsőbbségért, csak hogy ez a 
verseny békés és nem elkeseredett s nem is a mások káro- 
sítására irányuló küzdelem.” 

Nagyon késő lett e beszélgetés közben; atyám és én 
ugyan még örömmel hallgattuk volna szíves házi gazdánk 
érdekes felvilágosításait, de nem élhettünk viszsza szeretetre- 
méltóságával és így elváltunk, − a mi nekem is indokul 
szolgál, hogy én is búcsút vegyek tőled Luigim. 



XX. Fejezet. 
Édenvölgy, .... augusztus hó 16-án. 

Utolsó leveledben csodálkozásodnak adsz kifejezést a 
felett, hogy miként képes házi gazdánk 1440 font sterlinget 
kitevő fizetéséből, mint a szabadföldi kormány egyik tagja, 
a leveleimben leírthoz hasonló háztartást vezetni, tizenkét 
lakhelyiségből álló elegáns villában lakni, finom konyhát, 
kocsit, paripákat tartani, szóval oly fényűzést űzni, minőt 
nálunk csak a leggazdagabbak engedhetnek meg maguknak. 
Magyarázatát e körülmény abban találja, hogy a munka és 
forgalom csodálatraméltó szervezeténél fogva itt minden 
mesésen olcsó, sőt számos dolog, mely Európában és Ame- 
rikában igen sok pénzt emészt meg, egyáltalán nem terheli 
a szabadföldi háztartást, mert azt a kormány ingyen adja, 
költségét a tiszta jövedelemből levont adóból fedezve. így 
például az útiköltségben vasúton és hajón a menet-díj egy 
fillért sem tesz ki, mert mint korábbi leveleimből láthattad, 
a szabadföldi kormány a személyszállítást ingyen eszközli. 
Ugyancsak ingyenesen használhatók a sürgöny- és távbeszélő- 
hivatalok, posta, villanyos-világítás és a gépi mozgató erő stb. 
Szárazon és vizén való teherszállításnál a kormány csak 
önköltségeit térítteti meg. Meg akarom ez alkalommal jegyezni. 
hogy csaknem mindegyik szabadföldi család az évnek átlag 
két hónapját utazásokra szenteli, melyeket többnyire saját 
hazájuk bámulatos és sokféle természeti szépségeinek megte- 
kintésére használ fel, de előfordulnak − bár kivételesen, − 
a meszsze külföldig terjedő utazások is. Minden szabadföldi 
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legalább hat hétre, néha azonban tíz hétre is megválik öszszes 
üzletétől és ez időt, mint turista üdülésre, szórakozásra és 
tanulmányozásra fordítja. Különösen a Kilima-Ndzsaro, a 
Kenia és az Elgon, az Aberdare- és a Hold-hegység fensíkjain 
és a tavak partjain hemzseg, a két esős időszak kivételével, 
az év minden szakában a kocsikázó, lovagló, gyalogoló, evező 
és vitorlázó férfiak-, nők- és gyermekek csapata, kik teljes 
tüdővel élvezik az utazás minden gyönyörét. 

Általában jellemvonása a szabadföldinek, hogy okosan 
és bensőleg tud a természetnek és szépségeinek örülni. Mind- 
anynyian közös tulajdonosai e gyönyörű földnek és e remek 
tulajdon feletti boldogító öröm meglátszik mindegyiken. így 
például jellemzetesnek tartom, hogy Szabadföldön sehol 
sincsenek a források és a folyók hulladékokkal megmérgezve, 
sehol a festői hegylejtők körültekintés nélkül megkezdett 
kőbányák által elcsúfítva s általában mindenütt óvakodnak a 
táj szépsége elleni bűntől. De miért is fosztanák meg magukat 
e munkások, kik egyszersmind saját gazdáik is, a csekély 
megtakarítás miatt, melyet különben is kénytelenek volnának 
mindenkivel megosztani, oly élvezettől, minőt ép e szép és a 
lehető legegészségesebb táj nyújt? Nagyon természetes, hogy 
a táj bájainak e gondos ápolása az utazóknak is előnyére 
válik. Az utakat és vaspályákat mindenütt többszörös pálma- 
sor övezi, mely fa ágtalan törzse nem akadályozza a kilátást, 
míg lombos koronája üdítő árnyékot nyújt. Ez ép oly egyszerű, 
mint üdvös intézkedés folytán itt az egyenlítőn sokkal keve- 
sebbet kell az utazásnál a portól és hőségtől szenvedni, mint 
a „mérsékelt” éghajlatú Európában, hol a nyári hónapok 
alatt több órai utazás vaspályán vagy kocsin valóságos kínzás. 
A szép és regényes helyeken, a számos és hatalmas eszközökkel 
dolgozó szállodai- és vigalmi bizottságok, óriási szállodákat 
és igen sok kisebb villát építettek, a hol turisták és nyaralók 
szeszélyük és ízlésükhöz képest pár órára vagy napokon, 
heteken és hónapokon át, százával és ezrével egyesülve vagy 
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egyedül, falusi viszszavonultságban ellátást és minden kép- 
zelhető kényelmet találnak. 

Ha már a Ney család fényűzésén csodálkozol, mit fogsz 
akkor szólani, ha megsúgom, hogy itt minden közönséges 
munkás nagyjából úgy él, mint házigazdánk. Lakásaikban 
kevesebb a lakhelyiség, egyszerűbb a bútor, az utazási válla- 
latok istállóiban elhelyezett saját paripák helyett bérlovakat 
használnak, kevesebbet költenek művészeti tárgyakra és köny- 
vekre, külföldi jótékony célra, de ez aztán az öszszes különbség. 
Itt van például Moro szomszédunk. Ő, az édenvölgyi festő- 
gyár szövetkezet közönséges  művezetője, bájos feleségével 
együtt a Ney-ház benső barátai közé tartozik, kinél már 
gyakran kitűnően étkeztünk,, kényelmesen és csinosan be- 
rendezett, hét lakhelyiséggel bíró otthonában. Sőt − mellesleg 
legyen mondva − még a „nevelt leányok” sem hiányoznak 
házában, mert az ő neje is − és mondhatom nem ok nélkül - 
a kiváló szívjóság és szellemi műveltség hírében áll, s mint 
tudod a nevelt leányok nem a nagy házat, hanem a kiváló 
háziaszszonyt keresik. S ha hihetetlennek találnád, hogy ily 
Phönix egy közönséges munkás felesége, úgy ne feledd kérlek, 
hogy a szabadföldi munkás más ám,  mint az európai.  Itt 
mindenki kitűnő középiskolai képzettséggel bír, s ha egy fiatal 
ember, munkás és nem tanár, orvos, mérnök, vagy más ilyes 
valami lett, úgy ennek oka csak az, mert nem érez, vagy nem 
sejt magában k i v á l ó  szellemi képességet. Ez országban a 
szellemi hivatásnak, csak a kiváló képességgel bíró szentel- 
heti magát eredményre való kilátással, mert a kevésbé képes, 
a kiválóan tehetségesek versenyével szemben, nem tud zöld 
ágra vergődni. Nálunk, a hol csak nagyon kevésnek vannak 
rendelkezésére a tanuláshoz szükséges elegendő anyagi esz- 
közök, a nagy többség e szegénysége kiváltságot szerez a 
vagyonos ostobáknak is. A gazdagok ép oly kevéssé lehetnek 
mindanynyian tehetségesek, mint a szegény sorsúak nem 
mind azok; minthogy azonban a szellemi munkások tekin- 
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tétében való szükségletünket, − a mindenütt előforduló ki- 
vételeket nem véve tekintetbe − mégis csak a gazdagabb 
családok fiainak kisebb tömegéből kell fedeznünk, s így a 
legjobb esetet véve, egy tehetséges tanulóra tíz korlátolt esik, 
de minthogy azzal az egygyel az egész szükségletet fedezni 
nem lehet, a tíz közül, legfölebb a két-három legbutább szenved 
hajótörést. Itt azonban, a hol mindenkinek módjában áll tanulni 
természetes, hogy sokkal több tehetséges tanuló is van, minek 
folytán a szabadföldiek szellemi szükségletük fedezésénél nem 
szorulnak a legkevésbé tehetségesre. A legkitűnőbbek náluk 
nem okvetlenül kitűnőbbek, mint a mienkek, de tanulóink 
között a legtehetetlenebbek sokkal, sokkal tehetetlenebbek, 
mint általában náluk a még lehető legképtelenebbek. A ki 
nálunk középszerű volna, annak náluk már épen kilátása 
sincsen. Moró barátunk például, valószínűleg Európában vagy 
Amerikában sem lett volna a „tudomány fénye” vagy az 
„ügyvédség dísze” de nagyon megfelelő, középszerű tanár, 
ügyvéd vagy hivatalnok vált volna belőle. Itt azonban közép- 
iskoláinak befejezése után, nagyon meg kellett fontolnia szel- 
lemi képességét, minek folytán azon eredményre jutott, hogy 
reá nézve sokkal üdvösebb, ha kitűnő gyárvezetővé lesz, mint 
középszerű tanárrá vagy hivatalnokká. És a szigorú, talán 
nagyon is szigorú önvizsgálat eme tanácsát annál nyugod- 
tabban követhette, mert Szabadföldön igazán nem szégyen 
kézművesnek lenni, ellentétben Európával és Amerikával, a 
hol szintén hangoztatják ugyan ez elvet, de ott nem egyéb, 
mint egyike azon szokásos hazugságoknak, melyekkel ön- 
magunkat szoktuk ámítani. A munka nálunk − akármit mond 
a demokratikus phrasis − mégis csak szégyen, mert a mun- 
kás nem független, ő kizsákmányolt szolga, kinek gazdája 
olyan, ki parancsol neki, s ki használja mint az állatot, nincs a 
világon olyan erkölcsi elmélet, mely a szolga becsületét az 
úréval egyenlőnek tekintené. De itt máskép van. Hogy ezt 
egész teljességében felfogni képes légy, csak a társas öszsze- 
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jöveteleket kell egyszer megtekintened. Bár a dolog termé- 
szetében rejlik, hogy az azonos érdekkörű egyének keresik 
fel legelébb egymást és vonzódnak leginkább egymáshoz, de 
azért ezt nem szabad úgy képzelni, mintha ezáltal a külön- 
böző hivatások szerint elkülönített, társadalmi osztályok kép- 
ződnének. Az általános műveltség oly magas fokú, az emberi- 
séget illető fenséges kérdések iránt még a munkások között 
is oly nagy az érdeklődés, hogy a tudósok, művészek és magas 
hivatalnokok a gyári munkásokkal és földművesekkel is szel- 
lemi és társadalmi kérdésekben a legélénkebb érintkezésben 
állanak. 

Anynyival is inkább áll ez, mert hisz itt, a szellemi és 
kézi munkások között, tulajdonképen nem is lehet szigorú 
válaszfalat emelni. A ki ma kézműves, társai választása folytán 
holnap üzletvezetővé, tehát szellemi munkássá lehet, és viszont, 
sok ezerén vannak a kézművesek között, a kik eredetileg más 
hivatást választottak, és megszerezték az ehhez szükséges 
magasabb képzettséget, később azonban, − vagy mert képes- 
ségüket nem találták elegendőnek, vagy mert ízlésük vál- 
tozott − munkaeszközzel cserélték fel a tollat. így hagyta el 
például a Ney család egy másik barátja sok éven át közmeg- 
elégedésre gyakorolt orvosi hivatását és fogott a kertészethez, 
mert úgy találta, hogy ez a foglalkozás kevésbé vonja el 
kedvenc tanulmányától, a csillagászattól, mint az orvosi. Hogy 
mint csillagász megéljen, nem bírt elégséges ismerettel és 
képességgel, és mert gyakran megesett, hogy érdekes meg- 
figyelései közben éjjel, hirtelen megbetegedett gyermekekhez 
hívták, jobbnak találta, hogy háztartását a kertészet jövedel- 
méből fedezze és éjjel kedves csillagait vizsgálja. Egy másik 
ember, kivel itt megismerkedtem, a központi banknál viselt 
hivatalát a géplakatossággal cserélte fel, csak azért, mert a 
hoszszas ülő foglalkozás nem vált ínyére; társai már több 
ízben egyesületük vezetőjévé akarták megválasztani, de nem 
fogadta el, mert az irodai tevékenység iránti ellenszenve 
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még mindig nem tudta legyőzni. Különösen igen sokan vannak, 
a kik a testi és szellemi munkát váltakozva egyesítik. Álta- 
lában Szabadföldön a k i z á r ó l a g  szellemi tevékenység iránt 
oly nagy az ellenszenv, hogy valamenynyi magasabb hivatást 
és közhivatalt úgy kellett szervezni, hogy az azt betöltők testi 
munkával is foglalkozhassanak. A társulatok és a központi 
bank könyvelői, levelezői, tanárok, hivatalnokok és egyéb al- 
kalmazottak, az üdülésre szánt két hónapi szünidőn kívül 
tetszésük szerint rövidebb vagy hoszszabb tartamú szabad- 
ságot szoktak venni, a mely időt más jövedelmező tevékeny- 
ségre fordítják. Ezt a rendkívüli szabadságidőt természetesen 
levonják a fizetésből, de ez az irodákban dolgozók legnagyobb 
részét nem tartja viszsza attól, hogy minden második, har- 
madik évben néhány hónapon át mint gyári munkások, bányá- 
szok, földművesek, kertészek stb. meg ne változtassák hivatás- 
szerű foglalkozásuk egy formaságát. A központi kormány 
egyik szakosztályának főnöke, ismerősöm, minden második 
évben nyolc héten át az aberdarei és baringói kerület más 
és más bányájában dolgozik; amint mondja, dolgozott már 
kőszén-, vas-, cink-, ón- és kénbányában s már előre örül 
azon időnek, melyet Elmeteita sóbányáiban fog tölteni. 

A legközönségesebb testi és a legmagasabb szellemi 
foglalkozás oly általánosan és oly anynyira öszszeolvad, hogy 
rang- vagy osztálykülönbségről szó sem lehet. A földműves 
itt ép oly becsült és öntudatos gentleman, mint a tudós, művész 
vagy hivatalnok és ezek egyikének sem jutna eszébe az 
érintkezésnél vele nem mint barátjukkal bánni, feltéve, hogy 
jellemük és észjárásuk megegyezik. 

Különösen a nők − másutt épen az aristokratikus 
elkülönítés legfőbb képviselői, − azok ez országban, a kik 
a lakosság öszszeolvadásának legfőbb előmozdítói. A szabad- 
földi nők, csaknem kivétel nélkül az ethikai és szellemi 
műveltség magas fokán állanak. Menten minden anyagi 
gondtól és munkától, egyedüli hivatásuk magukat nemesíteni. 
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fogékonyságukat minden jó és nemes iránt élesíteni. Minthogy 
fel vannak oldva azon lealázó kényszerűség alól, hogy az 
eltartót keressék a férjben, önmagukban hordják lényüknek 
becsét s ez független férjeik társadalmi állásától, tehát 
hiányzik is belőle az a sértő gőg, mely mindenütt előfordul, 
hol a valódi kiváló tulajdonságok hiányzanak. Nálunk az 
úgynevezett jobb osztályhoz tartozó hölgyek, többnyire csak 
azért oly ridegen viszszautasítók a szerencse által kevésbé 
kedvelt nővéreik iránt, mert nem tudnak azon ösztönszerű 
érzéstől megmenekülni, hogy azok nagyon jól betölthetnék az 
ő helyüket, s hogy ők helylyel-közzel teljesen beillenének 
azok szolgálati viszonyaiba, ha férjeiket felcserélnék. S ha 
ez nincs is így, ha bír is az európai hölgy magasabb ethikai 
és szellemi értékkel, mégis be kell vallania, hogy becsértéke 
a világ ítéletében nem anynyira saját tulajdonságaitól, mint 
férje rangjától, tehát egy harmadik egyén értékétől függ, a ki 
a kölcsönzött trónra ép úgy emelhetett volna mást is. Nem 
egészen valótlan, a mit Schopenhauer mond: az aszszonyok 
többnyire ugyanazzal foglalkoznak, férfi vadászattal és az 
irigység képezi gőgjük alapját. De elfeledte hozzátenni, vagy 
talán maga sem tudta, hogy az aszszonyok e közös, általa 
oly metsző gúny nyal ostorozott foglalkozása és az ezzel járó 
csúf következmények, jognélküli állapotuk által vannak reájuk 
kényszerítve, de korán sincsenek természetükkel elválaszt- 
hatlanúl öszszekötve. 

Az itteni aszszonyok, kik szabadok és egyenjogosúltak, 
a szó legnemesebb értelmében nem ismerik ezt a külső élet- 
viszonyokon alapuló gőgöt. Még ha a férj foglalkozása vagy 
vagyona megállapítaná is az osztálykülönbséget, nem ismernék 
azt el a nők soha, hanem érintkezésükben csak a személyes 
tulajdonságok által befolyásoltatnák magukat. A legszelle- 
mesebb, legszeretetreméltóbb aszszony az, a kinek barátságát 
leginkább keresik;, hogy férje mily állást foglal el, az 
közömbös. Láthatod ebből, hogy Moró aszszony megválaszt- 
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hatta férjét a nélkül, hogy az itteni társaság ellen bármit is 
vétett volna. 

Minthogy épen e tárgynál vagyunk, ki akarom használni 
az alkalmat, hogy az itteni társas élet lényegét jellemezzem. 
Az igen élénk; az ismerős családok csaknem minden este 
öszszejönnek, fesztelen kört képezve, melyben csevegnek, 
zenélnek s az ifjú nép gyakran táncol is. Ebben semmi 
különös sem volna, de a mi ez öszszejöveteleknek azt a saját- 
ságos, az idegen előtt csaknem megfoghatlan bájt kölcsönzi, 
az a benne uralkodó szabad hang, a legtisztább nemességgel 
és kifogástalan finomsággal párosulva. Miután néhányszor 
megízleltem őket, valósággal szomjaztam ez öszszejövetelek 
örömeit, a nélkül, hogy kezdetben megtudtam volna magya- 
rázni a varázs természetét, melyet azok reám gyakoroltak. 
Végűi ama meggyőződésre jutottam, hogy leginkább az igaz 
emberszeretet Szabadföldön mindent átölelő légkörének kell 
annak lennie, a mi itt a társas öszszejöveteleket oly élve- 
zetesekké teszi. 

Az európai társaságok alapjukban nem mások, mint 
álarcos mulatságok, melyeken mindenki hazudik a másiknak; 
ellenségek öszszejövetele, a kik a roszat, a mit egymás ellen 
terveznek, udvarias arcfintorítások mögé akarják rejteni, a 
nélkül azonban, hogy ez által bárkit is megtévesztenének. 
És ez nem is lehetséges máskép a kizsákmányoló társada- 
lomban, melyben az érdekellentét a szabály, a valódi érdek- 
közösség igen ritka és csak esetleges kivétel; nálunk olyan 
erény az emberszeretet, melynek gyakorlásához az önmeg- 
tagadás nem mindennapi mérve szükséges; s így tudja azt 
mindenki, hogy a lekötelezőn mosolygó álarcosok kilenc- 
tizedrésze elkeseredett gyűlölettel törne egymásra, ha nem 
irtaná viszsza az illem szabálya, melyben született vagy 
a melyre idomították. Ily társaságban tehát az embert az az 
érzés fogja el, melyet ama különböző vadállatokéhoz lehetne 
talán hasonlítani, melyek a látványosságnak örvendő közönség 
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gyönyörködtetésére egy ketrecbe zárva, kénytelenek egy- 
mással jól, roszul öszszeférni. A különbség csak abban áll, 
hogy minket kétlábú tigriseket, párducokat, hiúzokat, med- 
véket és farkasokat jobban idomítottak mint négylábú hason- 
másainkat; ezek agyarkodva, dörmögve kerülgetik egymást, 
vérszomjukat láthatólag csak nehezen nyomják el, félénk 
oldalpillantást vetve az állatszelidítő ostorára; mi ellenben 
szívünkbe rejtjük a rósz akaratot, legfölebb a figyelmes 
szemlélő előtt árulva azt el egy alattomos szempillantással 
vagy más csekélységgel. Igen, minket kétlábú vadállatokat 
oly jól idomítottak, hogy általa néha önmagunkat is tévedésbe 
ejtjük; vannak percek, midőn a hiéna bennünk, egész komo- 
lyan azt hiszi, hogy becsületes szándékkal történik a tigris 
iránti lekötelező mosolya, a tigris pedig azt képzeli, hogy 
halk dörmögése állattársa iránti hiú szeretetet és barátságot 
takar. De ezek csak az édes öncsalódás futó percei s általában 
nem tudunk megszabadulni azon gondolattól, hogy természetes 
ellenségek között vagyunk, a kiket csak a külső kényszer 
akadályoz, hogy a nyomorult eledel miatt torkon ne ragad- 
janak. A szabadföldiek azonban a társaságban igaz, őszinte 
barátok között vannak. Nincs a mit egymás előtt titkolniok 
kellene, nem akarják egymást megcsalni, sem kizsákmányolni. 
Versenyeznek ők is egymással, de ez nem történik a barát- 
ságos jóindulat rovására, mert a győző győzedelme a legyő- 
zöttnek is előnyére válik. Gondtalan nyíltság, igazán gyer- 
mekies nem törődés otthonos közöttük és ez a víg életnézettel, 
szellemi sokoldalúsággal párosulva az, a mi az itteni társas 
öszszejöveteleknek azt a csodálatos bájt kölcsönzi. 

De most már folytatom itteni élményeink elbeszélését. 
Tegnap találkoztunk itt az első − részeg emberrel. Atyám 
és én Dávid társaságában az Éden-tó felé sétáltunk, melynek 
partján van tudvalevőleg Édenvölgy legtöbb szállodája; épen 
midőn már hazafelé indultunk, jött fölénk tántorogva a részeg 
és dadogva egy szálloda után tudakozódott. Láthatólag, nem 
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rég érkezett bevándorló volt. Dávid arra kért bennünket 
tennők meg nélküle a néhány lépésnyi utat, aztán karon fogta 
a szánalomra méltót és szállodája felé vezette; e szíves szol- 
gálatánál én is segédkeztem és atyám egyedül tért haza. 
Midőn haza érkeztünk, Neyné aszszonynyal e kis kaland 
feletti élénk beszélgetésben találtuk. „Képzeld csak, − kiáltá 
felém, − Neyné aszszony azt állítja, hogy ez országban ritka 
esemény látásával dicsekedhetünk; ama 25 évben, melyben 
Szabadföldön tartózkodik, öszszesen három részeget látott és 
meg van róla győződve, hogy Édenvölgy ez órában bizony- 
nyara nem rejt falai között még egy embert, ki valaha eszét 
leitta volna. Önök, szabadföldiek − fordult aztán Dávid felé, 
− bizonynyára nem borgyűlölők; sörük és pálmaboruk kitűnő, 
egyéb boraik is kifogástalanok s nem látszanak olyanoknak, 
kik e jó dolgokat csak a vendégek tiszteletére tartanák; hát 
csakugyan oly rendkívüli dolog volna önöknél, hogy valaki 
többet innék szomjánál?” 

„S mégis úgy van, a hogy anyám mondja; szeretjük a 
jó italt s nem is ritkán élvezzük; azt sem tagadom, hogy 
ünnepélyes alkalmakkor a bor heve elég élénk lángot vet, de 
azért olyan szabadföldi, ki a sárga földig leinná magát, mégis 
ritka jelenség. Ha ezt ön olyan nagyon csodálatosnak találja, 
gondolja meg kérem, vajjon Európában és Amerikában be 
szokott-e rúgni erkölcsös és művelt ember? Úgy tudom, 
önöknél is vajmi ritkán történik ilyesmi, pedig a közvélemény 
ott távolról sem oly szigorú, mint nálunk. Szabadföldön 
nincsen népsöpredék, mely borba igyekeznék fojtani nyomorát 
és ezek példája nem szolgálhat arra, hogy e legaljasabb bűn 
látványához hozzá szokhasson.” 

„Azon nem csodálkozom, hogy önök szabadföldiek vér- 
tezve vannak e bűn ellen, feleié atyám. De kedves anyja azt 
mondja, hogy még a bevándorlók között is oly ritka a részeges 
mint a fehér holló. Arról nincs tudomásom, hogy országuk 
határán a mértékletesség apostolai állanának őrt; a beván- 
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dorlók pedig nagyobb részt oly fajhoz és osztályhoz tartoznak, 
mely nem irtózik az ivástól, − még pedig a legcsúfabb ér- 
telemben vett ivástól; − mi változtatja meg ezeket anynyira, 
hogy ily önmegtartóztatókká lesznek?” 

„Először is azon okok megszűnte, melyek Európában és 
Amerikában az ivásra csábítanak. Európai tanulmány-utam 
alkalmával, mely nem csak a művészetnek, hanem életszoká- 
saik megfigyelésének is volt szentelve, alkalmam volt a sze- 
génység barlangjaiban megfordulni, s ott oly viszonyokat 
találtam, melyek mellett épen az volna csodálatos, ha az 
ezekben élők nem a pálinkás üveghez fordulnának, hogy kín- 
jaikat, nyomorukat és megaláztatásukat elfeledjék. Láttam 
embereket, − kik tucatszámra − minden kor és nem vegye- 
sen, − aludtak egy szobában, melyben csak anynyi hely volt, 
hogy a bennlakók sűrűn egymás mellé szorulva, a talajra 
hintett undok szalmán, helyet találtak; embereket, kiknek 
nappal nem volt más otthonuk, mint a gyár, vagy a korcsma. 
S ezek nem tétlen, hanem rendes munkában levő emberek 
voltak, s e jelenség nem elvétve előforduló kivétel, hanem a 
munkások között meszsze vidéken megszokott állapot. Hogy 
ily emberek nélkülözéseik, feleségeik és leányaik szégyenének 
emléke elöl állatias kábultságban keresnek menedéket, hogy 
elvesztik emberi méltóságuk tudatát, ezen nem csodálkoz- 
tam, s még kevésbbé ütköztem meg rajta. Ε kettős érzés 
csak azon esztelenség iránt töltött el, mely nyugodtan tűri 
ezt a nyomort, mintha bizony az valamely változhatlan ter- 
mészeti törvény folyománya volna. S ép oly természetesnek 
találom, hogy itt ugyan ezek az emberek, a mint viszsza- 
nyerik méltóságukat, a mint eléjük tárul a gondtalan és szép 
életöröm, a nyomorral együtt a vele járó bűnt is lerázzák. 
Ezek az új jövevények gyönyörteljes vágygyal iparkodnak 
társaságunkba; többnyire alig tudják bevárni, míg egészen 
és teljesen hozzánk hasonlókká lesznek; minél nyomorul- 
tabbak, lealázottabbak voltak az előtt, annál végtelenebb el- 
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ragadtatásuk, büszkeségük, hogy itt velük mindenki, mint 
hozzá hasonlóval bánik; semmi áron sem kockáztatnák új 
társaik becsülését s mert ezek irtóznak a részegségtől, mér- 
tékletesek ők is.” 

„Megmagyaráztad miért nincsenek nálatok részegek,- 
vevém át a szót. De még bámulatosabbnak tartom, hogy ama 
elvetek mellett, melylyel minden munkaképtelent − bármi 
okból is ilyen, − eltartatok, nem árasztanak el benneteket 
nyomorékok és aggok. Vagy van valamely előttünk ismeretlen 
intézményiek, mely távol tartja tőletek az ily vendégeket? 
Miként óvakodtok kínzó, nyomozó felügyelet nélkül a restektől, 
kik az igazán munkaképteleneknek járó támogatást ki akarják 
csalni, hogy tétlenül élhessenek? Talán különbséget tesztek 
az eltartás tekintetében belföldiek és bevándorlottak között s 
minő eljárás szükséges amaz igény érvényesítésére?” 

„Az eltartási igény tekintetében nincs különbség s annak 
érvényesítésére elegendő valamelyik orvosunk betegségi bizo- 
nyítványa, vagy a 60-ik életév betöltésének igazolása. A 
betegségi bizonyítvány kiállítása a legnagyobb szabadelvű- 
séggel történik, sőt jogában áll mindenkinek az esetre, ha 
valamelyik orvos a bizonyítvány kiállítását megtagadja, 
másikhoz fordulni, mert elveinknél fogva inkább etetünk tíz 
rest álbeteget, semhogy egy igazit viszszautasítsunk. Dacára 
ennek, nincs nálunk sem idegen, sem bennszülött hivatásszerű 
csavargó. Ε tekintetben is elégségeseknek bizonyulnak 
intézményeink, hogy ilyes vágyakat csirájukban elfojtsanak. 
Mindenekelőtt gondold csak meg, hogy az újonnan bevándor- 
oltnak legfőbb becsvágyát az képezi, hogy hozzánk hasonló 
legyen s hogy hozzánk csatlakozhassék; e célból, ha különben 
egészséges és erőteljes, részt kell vennie üzleteinkben. Roszul 
ismeri az az emberi természetet, a ki azt hiszi, hogy proletárok 
a kikben még létezik az emberi becsület egy szikrája, akkor, 
midőn alkalom kínálkozik, hogy mint egyenjogosult és önren- 
delkezéssel bíró férfiak, virágzó és hatalmas üzletekbe lép- 
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hessenek, erről lemondanának s inkább a társadalom költségén 
élnének. Az új jövevények mindenben részt a k a r n a k  venni, 
a mi itt elérhető s a mit itt tenni kell és száz eset közül 
kilencvenkilencben nincs szükség más ingerre. Ama kevesen 
pedig, kiknél ez az inger nem hat, midőn az újnak látása és 
hallása megszokottá lesz, az unalom és elhagyatottság folytán 
érzik magukat utalva valamely jövedelmező tevékenység után 
látni. Nálunk a nyugati értelemben vett korcsmai élet s így a 
szokásszerű csavargók öszszejövetele ismeretlen; itt dolgozni 
kell mindenkinek, ha jól akarja magát érezni s dolgozik is 
mindenki, a ki munkaképes. A legmagasabb restség és közö- 
nyösség sem képes néhány hétnél tovább ellentállani ama 
gondolat varázsának, hogy nem szükséges más jogcím ahhoz, 
hogy ez ország elsejével, mint hozzá hasonlóval fogjon kezet, 
mint némi tisztességes munka. Erőteljes, egészséges dolog- 
kerűlő így a bevándorlók között is csak nagyon kivételesen 
találkozik; ezeket pedig, mint egy nemét a lelki betegeknek, 
megtűrjük. De azért éhezniök e resteknek sem szabad nálunk. 
A nélkül, hogy követelni joguk volna, megkapják a mire 
szükségük van s pedig európai fogalmak szerint elég bőven.” 

„A mi azon kérdést illeti, vajjon az eltartás intézménye 
nem csábítja-e a többi világ testi és szellemi nyomorékjait és 
öregeit országunkba, csak azt felelhetem, hogy Szabadföld 
m i n d e n k i t  ellenállhatlanúl vonz, a kihez intézményeink 
hire eljut és a munkaképes vagy munkaképtelen bevándorlók 
közötti viszony tisztán attól függ, vajjon e hír az elsők- vagy 
az utóbbiakhoz ér-e könynyebben és gyorsabban. Mi nem 
utasítunk viszsza senkit és a sánta nyomorékot ép úgy ingyen 
szállítjuk országunkba, mint a legerőteljesebb munkást; de a 
dolog természetében fekszik, hogy nagyobb számban jönnek 
az egészségesek, tevékenyek, mint a testi, lelki betegek.” 

„Azon kívánalomhoz, hogy minden bevándorlónak kell 
irni, olvasni tudnia, ha részese akar jogainknak lenni, államunk 
alapítása óta ragaszkodunk. A szabadság és egyenjogosultság 
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az ismeretek bizonyos mérvét feltételezi, melyet senki kedvéért 
sem mellőzhetünk. Igaz, hogy nyitva maradna részünkre az 
az út, hogy a tudatlanokat gyámság alá helyezzük, de ez által 
a hatóságok oly tevékenységi körrel lennének felruházva, a 
mely az igazi szabadsággal összeegyeztethetetlen; ezért az 
irni, olvasni nem tudó bevándorlókkal idegenekként, vagy ha 
úgy tetszik, vendégekként bánunk, kiket támogatni minden- 
kinek emberi kötelessége s kik anyagi tekintetben, a meny- 
nyiben munkaképesek, a belföldiekkel szemben sehol sincsenek 
háttérbe szorítva, de politikai jogokat nem gyakorolhatnak.” 

„De mikép állapítják meg − kérdé atyám, − tudatlan 
földieik e szellemi állapotát? Talán valamely különös hatóság 
létezik e célra s nem fordulnak elő viszszaélések a vizsgá- 
latnál?” 

„Mi nem kutatunk semmit és semmiféle hatóság sem 
törődik az emberek ismereteivel. Kezdetben, hogy a tudatlan 
idegenek el ne áraszszanak bennünket, azt az elővigyázatot 
alkalmaztuk, hogy az írni, olvasni nem tudókat nem szál- 
lítottuk ingyenesen Szabadföldre; de 19 évvel ezelőtt ezt is 
abbahagytuk. Kivétel nélkül mindenki ingyen utazhatik 
Szabadföld bármelyik pontjára; nem kérdezi senki, hogy ki, 
mit tud; szabadságában áll mindenkinek intézményeinket 
felhasználni s gyakorolhatja öszszes jogainkat − de csak 
úgy, a hogy ezt mi teszszük, − és épen erre nem képesek 
az írni, olvasni nem tudók. Bárhova is fordul, a központi 
banknál, valamenynyi szövetkezetnél, a szavazó urnánál kell 
olvasni és írni − még pedig észszerűen írni, − tudnia, 
jártasnak kell lennie úgy az írott, mint a nyomtatott betűben, 
szóval a képzettség bizonyos fokával kell bírnia; ezt − még 
ha akarnók − sem engedhetjük el.” 

«Hisz akkor − vélekedék atyám, − az önök hires 
egyenjogosúltsága nagyrészben csak a műveltebb emberek 
eszére létezik.” 

«Természetesen, − magyarázá Neyné aszszony. Vagy 
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csakugyan hihetné ön, hogy teljesen tudatlanok képesek 
volnának magukat kormányozni? Igen, az igazi szabadság és 
egyenjogosultság mellőzhetlen feltétele a műveltség bizonyos 
foka. A szegénység és vadság szabadságát és egyenjogosult- 
ságát mindenesetre megvalósíthatnák tudatlan tömegek is; 
de a gazdagság és kényelem magas művészet és haladás 
eredménye, azt csak igazi kultur-ember élvezheti. Előbb 
tanítania kell annak az embereket, a ki okét szabadokká és 
gazdagokká akarja tenni; ez már a dolog természetében van 
s nem a mi, hanem az önök hibája, hogy oly sokakat földieik 
közül előbb nevelni kell a szabadságra.” 

„Ismét igaza van, − sóhajtott atyám. Nos, és mily 
tapasztalataik vannak e tudatlan bevándorlók tekintetében?” 

„Tapasztaljuk azt, hogy épen a teljes egyenjogosultságból 
való kizárás, ép mert nem jár anyagi hátránynyal, legyőzhetlen 
ösztönül szolgál, az otthon mulasztottak pótlására. Az ily 
bevándorlók érdekében különös, felnőttek iskoláját szerveztük; 
szomszédok és jó barátok is pártfogásba veszik őket és ez 
emberek megható igyekezettel tanúinak. Nem elégesznek meg 
az ismeretek ama mérvének gépszerű elsajátításával, melyre 
a szabadföldi jogok gyakorlásához épen szükségük van, hanem 
derekasan törekesznek, hogy minél több tudást szerezzenek s 
ritka kivétel, hogy az ily bevándorlóból rövid idő alatt ne lett 
volna elég művelt ember.” 

„A mi pedig a valóban rokkantan beérkező bevándorlókat 
illeti, − vévé át Dávid a szót, − ép úgy teljesítjük irántuk 
eltartási kötelességünket, mintha valamely itteni műhelyben 
öregedtek volna meg vagy lettek volna betegekké.” 

„Szíveskedjék még csak egy aggályomat, azt hiszem a 
legfontosabbat, eloszlatni. Mit csinálnak a bűnösökkel, kiknek 
bevándorlásától szintén nincsenek óva? Már azon is csodál- 
kozom, hogy mikép tudnak rendőrség és büntető eljárás nélkül 
saját lakosságuk millióival boldogulni, de teljesen megfoghatlan 
előttem, hogyan tudnak elbánni azokkal a zsiványokkal és 
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gazemberekkel, kiket az itten uralkodó kegyesség, mely a 
legnagyobb bűnöst is nem büntetni, de javítani akarja, bizony- 
nyara úgy vonz, mint a méz a darazsat. Ön azt monda ugyan 
nekünk, hogy a polgári ügyekben eljáró békebírák, mint első 
bíróság határoznak a bűnügyekben is és hogy innen felsőbb 
bírói tanácshoz van a felebbvitel megengedve; de hozzátéve, 
hogy valamenynyi bírónak csaknem semmi dolga sincs s a 
legritkább esetben kénytelen az itt szokásos javító eljárást 
alkalmazni. Hát csakugyan a legmakacsabb bűnös lelkületére 
is oly szelidítőleg hatnak intézményeik?” 

„Kétségenkívül, − feleié Neyné aszszony. S ha megfon- 
tolja, mi minden bűnnek a valódi és végső oka, úgy nagyon 
érthetőnek is fogja ezt találni. Ne feledje kérem, hogy a 
kizsákmányoló társadalomban a jog és törvény oly igényekkel 
lép fel az egyén iránt, mely az emberi természettel ellenkezik. 
Az éhező és a hidegtől szenvedő kénytelen látni, a mint más 
bőségben úszik s nincs joga tőle anynyit elvonni, a menynyi 
szükségének fedezésére elegendő, sőt se joga, se hatalma, 
hogy vele született erejét és képességét értékesítse. Szeresse 
embertársát, dacára annak, hogy ez ép azon a téren, melyen 
az érdekellentétek, mert a lét alapját érintik legengesztel- 
hetetlenebbek, az ő versenytársa, kényura, rabszolgája, min- 
denesetre ellensége, kinek hátrányából reá előny, előnyéből 
reá szenvedés háramlik. Tagadhatlan, hogy évezredeken át a 
kérlelhetlen szükség kívánta így mindezt; de balgaság volna 
he nem látni azt, hogy ugyanaz a kérlelhetlen öszszefüggés, 
mely az embernek ember által való kizsákmányolását, tehát 
a jogtalanságot tette a haladás alapjává, ugyanaz teremtette 
a bűnt is, vagyis a megkínzott egyénnek fellázadását az ösz- 
szeség érdekében szükségessé vált jogtalan rendszer ellen. 
A kizsákmányoló világrendszer megkívánja az egyéntől, hogy 
tegyen olyat, a mi ártalmára van, mert így kívánja azt a 
közjólét s nem mint valamely különös elismerésre méltó, kiváló 
cselekvényt  követeli  ezt, a minőt csak oly nemes termé- 
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szetektől lehet elvárni, kikben a közérzület az önzés minden 
csiráját elfojtotta, hanem elvárja azt, mint önmagától értetődőt, 
mindenkitől mindenkor és mindenütt s nem nevezi az ily 
önfeláldozást erénynek, de igen is bűnnek annak elmulasztását. 
A hős is, ki életét a hazáért és az emberiségért áldozza, egyéni 
érdekét a közérdeknek rendeli alá s az emberiség soha sem jut 
azon helyzetbe, hogy ily áldozatokról lemondani képes lenne; 
mindenkor kívánni fogja legnemesebbjeitől, hogy győzedel- 
meskedjék az „én” iránti szereteten a faj iránti szeretet, sőt 
a haladó művelődés logikai követelményeként jelezhető, hogy 
ez a kívánság mind követelőbben lép fel az emberi kebelben 
s hogy abban folyton odaadóbb engedelmességre talál. De 
ezen engedelmesség neve „hősiesség” s hiánya nem bűn; 
nem lehet azt kierőszakolni, hanem nemes lelkek szeretetének 
önkénytes adója az. A gazdasági téren pedig hasonló vagy 
sokkal nagyobb hősiességet várnak, sőt míg a kizsákmányolás 
a társadalom alapja, kénytelenek követelni a legutolsóktól és 
a legnyomorultabbaktól, sőt mi több, ezektől első sorban és 
„bűnösnek” mondják mindazokat, a kik nem mutatkoznak 
oly nagyoknak, mint Leonidas vagy Winkelried a csatatéren, 
vagy mint az emberszeretetnek azok a többnyire névtelen 
hősei, a kik bátran áldozták fel életüket az ellenséges termé- 
szeti erők elleni küzdelemben, ha a szent szózat, az ember- 
szeretet szózata követelte tőlük.” 

„Mi Szabadföldön nem kényszerítünk senkit ily hősies- 
ségre. Gazdasági téren nem várunk az egyéntől semmi olyat, 
a mi saját érdekével ellenkezik. S ebből következik, hogy 
jogrendszerűnkkel ellentétbe nem jut. Nálunk valósággá lett, 
mit a régi rendszer alatt, csak a tetszelgő meggondolatlanság 
állíthatott, hogy t. i. a gazdasági erkölcs semmi más, mint 
józan önzés. Nagyon érthetőnek fogja tehát találni, hogy 
j ó z a n  emberek nem sérthetik meg jogrendszerűnket. Van 
országunkban néhány javíthatlan gonosztevő, de ezek kivétel 
nélkül gyógyíthatlan bárgyúak. 
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Ε körülmény felderítése után, atyám még egy felvilá- 
gosítást kért. Kijelentette, hogy most már teljesen érti, miért 
alkalmasak a szabadföldi intézmények épen azért, mert semmi 
mást nem tartalmaznak, mint a gazdasági igazság következe- 
tes keresztülvitelét, minden méltányos és józan igény kielégí- 
tésére. Dacára ennek azonban csodálkozását fejezte ki, az 
általában uralkodó s kivétel nélküli megelégedettség felett. 
Mert nem okoz-e az esztelen pártoskodás Szabadföldön nehéz- 
ségeket? Különösen tudni óhajtotta volna, vajjon a kommunis- 
mus és nihilizmus nem okoznak-e itt is zavart. „Az igazi 
kommunista szemében önök még sem mások − kiáltá fel - 
mint gonosz aristokratak! Feltétlen egyenlőségről szó sincs 
önöknél! Mi értéke lehet az önök hírhedt egyenjogosultságuk- 
nak az oly emberek szemében, kik azon elvből indulnak ki, 
hogy minden falat kenyér, melylyel egyiknek többje van, mint 
a másiknak lopás s kik épen azért, hogy egyiknek se legyen 
több mint a másiknak, megszüntetnek minden tulajdont. S 
még csak rendőrségük, katonaságuk sincs, mely ezen őrjön- 
gőket féken tartaná. Közöljék velünk is azt a szert, melylyel 
a nihilista és kommunista rajongókat ártalmatlanná lehet 
tenni!” 

„Mi sem könynyebb ennél − feleié Neyné aszszony. − 
Törekedjenek arra, hogy mindenki jól lakjék, s majd senki 
sem néz a más szájába. A feltétlen egyenlőség az éhláz káp- 
rázata, semmi más. Az emberek nem egyformák sem szük- 
ségleteik sem képességeik tekintetében; önnek jobb étvágya 
van, mint nekem; ön talán a szép ruhát szereti, − én egy 
ifillért sem adok érette; míg én talán nyalánk vagyok, ön a 
közönségesebb ételeket szereti s így megy ez a végtelenségig. 
Hol lenne abban az emberi ész, ha azt kívánnók, hogy egy- 
forma mértéket alkalmazzanak mindkettőnk igényeire?! Nem 
is akarom vizsgálni, vajjon az ezzel elválaszthatlanul járó 
kényszer nem tenné-e a szabadságot és haladást tönkre; már 
maga a cél oly esztelen, hogy teljesen megfoghatlannak lát- 
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szanék, miként juthattak józan emberek ily gondolatra, ha csak 
más valami is fenn nem forogna, az t. i., hogy az egyik közü- 
lünk sem nagyobb sem kisebb étvágyát, sem finomabb sem 
közönségesebb ruhák iránti előszeretetét, sem nyalánkságát 
sem egyszerűbb étel utáni vágyát kielégíteni nem képes, hanem 
bántó, vad nyomort kénytelen tűrni. Ha még ehhez az a téve- 
dés is járul, hogy az én túlbőségem okozza az ön nélkülözését, 
úgy érthetővé lesz, hogy ön és mindazok, kik szánalmat érez- 
nek szenvedéseivel, osztozkodást, teljesen egyenlő osztoz- 
kodást akarnak. Szóval nincs más alapja a kommunismusnak, 
mint az emberiség nyomorának tudata, kapcsolatban azon 
téves felfogással, hogy az egyesek kezében lévő gazdagsággal 
kell enyhíteni ezt a nyomort. Ez utóbbi nézet mindenesetre 
érthetlen őrültség, mert csak akarni kell, és láthatóvá lesz, 
hogy a gazdagság előállítására oly bőven létező képességet 
mily csekély mérvben használják fel; de nem a kommunisták 
azok, kik ez esztelenséget kitalálták; az önök elavult gazda- 
ságtana hozta forgalomba azt a tant, hogy a munka nagyobb 
jövedelmezősége nem képes a létező értékeket szaporítani, az, 
nem pedig a kommunisták tették az embereket a gazdasági 
folyamat öszszefüggése iránt vakká; a kommunisták valójában 
nem mások, mint az elavult nemzetgazdaságtan úgynevezett 
„alapigazságainak” buzgó követői, és az egyedüli különbség 
mely az önöknél uralkodó párt és közöttük létezik, csak az, 
hogy míg a kommunisták éhesek, addig önök jól vannak 
lakva. Azzal a tudattal, hogy a valódi egyenjogosultságra 
van csak szükség, hogy bőségben legyen mindenki, eltűnik a 
kommunismus, mint a gonosz, gyötrő álom. Míg azt hiszszük, 
hogy az öszszes gazdagság, melyből élünk nem elégséges 
másra, mint a száraz kenyérre, követelhető, − habár nem is 
lehet keresztül vinni − hogy mindenkire egyenlő adag kenyér 
jusson; mert jól lakni mindanynyian akarunk. De azt kívánni, 
hogy mindenkire egyforma menynyiségű és minőségű pecsenye, 
sütemény és csemege jusson, akkor mikor már kitűnt, hogy 
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e jó dolgokból is van anynyi, hogy mindegyikre juthat elég, 
igazán bárgyúság volna. Ezért nincs és nem is lehet nálunk 
kommunismus.” 

„Ugyanezen okból a nihilismus sem lehetséges nálunk 
Szabadföldön, mert az sem más, mint az éhség kétségbeesése 
által teremtett agyrém, mely csak az elavult világnézet talaján 
tenyészik. Ha a kommunismus alkalmazása azon tannak, 
melyet az éhség következtet abból, hogy az emberiség mun- 
kája nem elegendő arra, hogy mindenkinek bőséget teremtsen, 
akkor a nihilismust meg a kétségbeesés azon következtetésé- 
nek lehet tekinteni, melyet ama tanból von le, hogy a műve- 
lődés és haladás öszszeegyeztethetlenek a gazdasági egyen- 
jogosultsággal. Az elavult tan hozta e dogmát is forgalomba, 
igaz, hogy mint a jóllakottak szószólója, ennek más folyomá- 
nyát nem tartja lehetségesnek, mint csak azt, hogy a kitaga- 
dott tömegnek a civilisatio érdekében megadással kellene 
sorsát tűrnie; az éhezők azonban dühös haraggal fordulnak e 
civilisatio ellen, melyről még szószólói is azt állítják, hogy az 
emberiség nagy tömegén segíteni nem lesz soha képes, s azért 
e tömegre nem is bír más hatással, mint hogy növeli nyomorú- 
ságának é r z e t é t .  Mi bebizonyítottuk, hogy a civilisatio nem 
csak öszszeegyeztethető a gazdasági egyenjogosúltsággal, 
hanem hogy ennek alapfeltétele is, − itt tehát a nihilsmusnak 
is ismeretlennek kell lennie. 

„Ön azt hiszi tehát, − vevém át a szót, − hogy az 
egyenjogosultságból nem következik a tényleges jövedelem 
egyenlősége? A mi engem illet, be kell vallanom, hogy előttem 
ellenszenves a felesleges gazdagságnak haszontalan falhalmo- 
zása, a hogy azt a kizsákmányoló társadalomban észlelni al- 
kalmunk van, még ha meg is győződtem arról, hogy a nagy 
tömeg nyomorának oka nem a kisebbség túlbőségében rejlik, 
s hogy e nyomort ama gazdagság felosztásával lényegesen 
enyhíteni nem lehet. Szemeim előtt tökéletlen az a társadalmi 
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rendszer, mely ezt az egyoldalú, rengeteg túlbőséget meg nem 
szünteti, habár mindenkinek jólétéről gondoskodik is.” 

„Ez érzést én sem tudom leküzdeni, monda atyám. Én 
azonban azon nézeten vagyok, hogy magában véve az egyen- 
lőtlenség elleni felzendülésben nem rejlik más, mint amaz 
erkölcsi felháborodás, a mely az egyenlőtlenség eddigi okai 
miatt, minden elfoglatlanul gondolkodó lelkében megfogamzott. 
Otthon azt tapasztaljuk, hogy a nagy vagyon soha sem kiváló 
egyéni tulajdonságoknak az eredménye, hanem rendszerint 
embertársaink kizsákmányolásából származik, és hogy rend- 
szerint ugyanerre lesz is felhasználva. Ez az, a mi ellen- 
szenvünket felkelti. Ha még oly nagy vagyont volna is képes 
a kiváló egyéni képesség előállítani, s ha e vagyon csakis az 
egyéni élvezetek növelésére volna fordítható, mint a hogy 
Szabadföldön történik, csakhamar megszűnnék e tagadhat- 
lanúl létező ellenszenv. Különben mint vélekedik e dologról 
szeretetre méltó háziasszonyunk?” 

„Az igen nagy vagyon iránti ellenszenv okát, − vála- 
szolá ez − véleményem szerint nem csak jogtalan eredetében 
és alkalmazásában kell keresni, hanem mélyebben is, t. i. azon 
tudatban, hogy egyes kivételeket figyelembe nem véve, nincs 
az emberek tehetsége között oly mélyre ható eltérés, a mely 
a gazdagság oly hatalmas különbségeit eléggé indokolni képes 
volna. A nagy mérvben előrehaladott társadalom gazdagsága 
oly túlnyomó részben a múltak hagyatékából áll, és oly el- 
enyésző csekély mérvben az egyesek saját tevékenységének 
eredménye, hogy az egyenlőség bizonyos foka, − nemcsak a 
jogokban, hanem a tényleges élvezetekben − a dolog lényege 
által indokolt és az igazság követelménye. Minden lépés a 
művelődés haladásában, a szolgáltatási képességek különféle- 
ségének folytonos kiegyenlítését jelenti. Helyezze csak magát 
az ősállapotba viszsza, a midőn az egyén a létért való küzdel- 
met a vele született segédeszközökkel volt kénytelen kivívni, 
és azt fogja találni, hogy akkor nagyok voltak a különbségek: 
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csak az erős, az ügyes, a ravasz volt képes magát fenntartani; 
a kevésbbé tehetséges el lett nyomva. Midőn később, a műve- 
lődés anynyira szaporította az ember segédeszközeit, hogy 
még a kevésbé tehetséges is, képes volt az élte fentartásához 
szükségeset előállítani, kezdetben még mindig elég nagy volt 
a tevékenység eredménye közötti különbség. Az ügyes vadász 
sokkal nagyobb zsákmányt ejt, mint a kevésbé ügyes; az 
erős, gyakorlott földműves, nagyobb eredményt fog felmutatni 
az ásóval, mint a gyenge, nehézkes. Már az eke feltalálásával 
kisebbedik a szolgáltatások közötti különbség is, − mint a 
testi képességek okozata, − a gépek feltalálásával csaknem 
teljesen elenyészik. Habár oly mérvben, mint a testi képessé- 
gek terén, a szellemieken nem szorul az eltérés háttérbe, de 
azért ez sem indokolja a gazdagság amaz óriási különbségét, 
a melyre gondolni szokás, midőn a „nagy vagyon”-ról van 
szó. A gőzekével dolgozó munkás, − akár óriás akár gyenge 
legyen, − körülbelül egyforma eredményt fog felmutatni; a 
termelés folyomatának vezetésénél eszesség és körültekintés 
még mindig sokszorosíthatja a jövedelmet; oly szolgáltatásra 
azonban, mely a közönséges, átlagos szolgáltatás értékét 
százszorosíthatja vagy ezerszeresítheti ma már csak − a 
lángész képes, s ehhez képest csak ennek ítélné oda méltá- 
nyossági érzetünk az eredményt.” 

Ezzel véget ért e beszélgetés, a mely reám örökké 
emlékezetes marad, mert ez által érlelődött meg véglegesen 
határozatom, hogy szabadföldivé leszek. 



XXI. Fejezet. 
Édenvölgy, ... augusztus hó 20-án. 

Legutóbbi leveledben nem találod rendén, hogy leveleim- 
ben egy szóval sem említem a fiatal hölgyeket, kikkel már 
6 hete ugyanazon fedél alatt tartózkodom. Ha egy fiatal 
ember, így érvel kérlelhetlen logikád, szép leányokról, kikkel 
közlekedik, különösen az egyikről, ki az első találkozáskor 
saját vallomása szerint − valóban zavarba hozta, semmit 
sem tud beszélni, úgy akkor attól a bizonyos „egyik”-től vagy 
kosarat kapott, vagy készülőben van ilyennek magát kitenni. 
A logika helyes Luigim; szerelmes vagyok, helyesebben voltam 
az első pillanattól, még pedig Bertába, Dávid barátom isteni 
testvérkéjébe s kicsi a híja, hogy a kosár is valósággá nem 
lett. Nem azért, mintha kedvesem nem viszonozta volna érzel- 
meimet; Berta az első alkalommal, midőn bátorságot vettem 
a vallomáshoz, azzal az elragadó nyíltsággal, mely neki - 
helyesebben valamenynyi szabadföldi nőnek, − oly elragadón 
illik, bevallotta, hogy ő is azonnal szívébe zárt engem, hogy 
találkozásunk első estvéjén már tudta, hogy vagy senkié, 
vagy az enyém lesz s dacára ennek, midőn kezét megkértem, 
oly határozott „nem”-mel felelt, mely jelentősége tekintetében 
mi kétséget sem hagyott fenn. Berta ugyanis, nem tudta 
magát elhatározni arra, hogy hercegné legyen és atyám, - 
halld és bámulj, − ki nevemben mint leánykérő lépett fel, 
tőle, mint valami magától érthetőt, azt kérte, kövessen engem 
Olaszországba hercegi birtokainkra, helyezze a hercegi 
koronát fürtéire − azokra az elragadó szőke fürtökre, − s 
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tekintse velem együtt életfeladatának a Falierik fényes nem- 
zetségének fenntartását. Szándékomat, hogy mint szabadföldi 
települök le Szabadföldön, atyám túlzott bolondságnak tekin- 
tette. Ismered nézetét, a mely az őszinte szabadelvűségnek 
és az aristokratikus gőgnek sajátságos vegyülékéből áll, 
helyesebben állott; itt Szabadföldön alapelvének demokratikus 
oldala fejlődött mindjobban és jobban ki; sőt egész tűzzel 
kezdett a szabadföldi intézményekért rajongani; ha létezett 
volna a családnak más ága, melyre a hercegi család hagyo- 
mányait bízni lehetett volna, − per baccho, − atyám azonnal 
beleegyezett volna tervem megvalósításába. De ily, − habár 
nemes rajongásért − oly ház családfájára fogni a fejszét, 
melynek ősei már az első keresztes harcosok között küzdöttek 
s később, mint olasz duodec-hercegek (gaz-)tetteik hírével betöl- 
tötték a világot, − ez már több volt, mint a mibe bele tudott 
volna egyezni. Berta iránti szerelmem ellen azonban nem volt 
ellenvetése; valóban, kedves barátom, a legcsekélyebb ellen- 
vetése sem volt. Ellenkezőleg, midőn kérdésére, vajjon meg 
vagyok-e győződve a leányka szerelméről, egész biztonsággal 
„igen”-nel feleltem, valóban büszke volt reám. „Ördög adta 
fiú, − kiáltá, − ily rohamosan hódítja meg azt a remek 
leányt. Ebben utánozzon valaki bennünket, Falieriket.” Berta 
ép úgy meghódította atyámat, mint engem s minthogy 
általában nagy tisztelettel viseltetett a szabadföldi nők iránt, 
teljesen tetszésére volt a „polgári” meny. De csak azon 
feltétel alatt, ha felhagyok az itt maradás őrült gondolatával. 
„Annak a leánynak kis ujjában több esze van, mint neked 
egész testedben, − kiáltá, − szépen megköszönné, ha 
vőlegénye öszszetörve helyezné lábai elé a hercegi koronát. 
Szabadföldi nőnek lenni szép dolog, de − hidd el, azért 
hercegnének lenni még is szebb. Ε mellett e két szép dolgot 
egyesíteni is lehet. A telet és tavaszt Rómában és Velencében 
Palotáinkban, a nyarat és őszt − ha megengeditek, − velem 
együtt, tavaitokon és hegyeitek közt tölthetitek. Ε mellett 
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marad tehát, − én megkérem Berta kezét részedre, de állandó 
letelepedésről egy szót sem akarok többé hallani.” 

Nekem sehogysem tetszett a dolog; szándékomat, hogy 
szabadföldivé leszek, elhiheted, nem kedvesem miatt táplál- 
tam; de annak bájos alakját sehogysem tudtam sem a hercegi 
koronával, sem palotáink dísztermeibe képzelni. Egyelőre 
azonban kénytelen voltam atyám akarata előtt meghajolni és 
így δ végrehajtotta a leánykérést, a menynyiben az én és 
Berta jelenlétében, ennek szüleitől megkérte leányuk kezét, 
fia, Falieri Károly herceg részére, hozzátéve, hogy azonnal 
házasságunk után nekem adja át romagnai, toskanai és 
velencei birtokait, úgyszinte Rómában, Floreneben, Milanóban 
és Velencében lévő palotáit; magának csak siciliai birtokait 
tartja meg, − agg-részként, − jegyzé meg mosolyogva.” 
Az öreg Neyék e nagy ígéreteket, semmi jót sem jósló, hideg 
nyugalommal fogadták; néhány percnyi hallgatás után s 
miután feleségére és leányára hoszszú, vizsgáló-, reám pedig 
szemrehányó pillantást vetett, így szólt Ney úr: „Mi szabad- 
földiek nem vagyunk leányaink zsarnokai, csak tanácsadói; 
ez esetben azonban gyermekünk nem szorult tanácsra; ha 
Berta, mint Falieri hercegné Olaszországba akar menni, mi 
nem tartjuk viszsza.” Felegyenesedve, haragvó cherubhoz 
hasonlóan fordult erre Berta atyámhoz: „Soha! Soha! - 
kiáltott remegő ajakkal. Eletemnél jobb szeretem fiát, meg- 
halok, ha önnek engedelmeskedve, lemond rólam; de elhagyjam 
Szabadföldet és mint hercegné hagyjam el? Soha! Soha! 
Ezerszer inkább a halált!” 

„De szerencsétlen gyermek, − válaszolá atyám, egészen 
elborzadva ajánlatának e nem várt fogadtatásán, − hisz úgy 
mondja ki e szót „hercegné,” mintha az önre nézve minden 
borzasztó öszfogalma volna. Igen, hercegné lesz önből, Európa 
leggazdagabb és legbüszkébb hercegnéinek egyike, vagyis 
nem lesz ezentúl kívánsága, melynek teljesítésében ezren nem 
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versenyeznének; hatalma és alkalma lesz ezreket boldogítani; 
milliók fogják majd önt irigyelni . . . .” 

„ .... és elátkozni − szakítá őt félbe Berta − remegve 
az izgatottságtól. Hogyan, hat hete él közöttünk, és  nem 
tudja megérteni, mit kell éreznie egy szabadföldi leánynak, 
midőn azt ajánlják neki, hagyja el e boldog virányokat, hogy 
távol, az önök szomorú hazájában, nem az elnyomottak köny- 
nyeit felszárítani, hanem kisajtolni segítsen, nem azért, hogy 
rabszolgaságuk undokságait leküzdje, hanem hogy maga is 
gyakorolja? Anynyira szeretem Károlyt, hogy képes volnék 
oldalán e boldog országot a nyomor hazájával felcserélni, ha 
őt oda valamely változhatlan kötelesség hívná; de csak azon 
feltétel alatt, hogy tisztának kellene  maradnia kezünknek 
idegen vagyontól, hogy becsületes munkával kellene meg- 
keresnünk, a mire életünkhöz szükségünk van; de hercegné 
legyek − hercegné! ezer szolga adózzék csontja velejével 
hogy én feleslegben élhessek, ezer és ezer halálra kínzott 
ember átka tapadjon az ételhez, melyet élvezek, a ruhához, j 
mely testemet fedi! (Borzadva rejté e szavaknál arcát kezébe, j 
később öszszeszedve magát így folytatá): Képzelje csak, ha i 
önnek leánya volna s tőle azt kérnék, menne az emberevő 
Njam-Njamok közé királynénak, és a vőlegény atyja azzal 
biztatná, hogy részére számos és kövér rabszolgát vágnak le, 
mit szólna az a szegény gyermek, a ki az anyatejjel szívta 
magába az emberhústól való borzadályt? Nos, lássa mi szabad- 
földiek akkor is borzadunk az emberhústól, ha az áldozatot 
vérontás nélkül, lassan, ízenként ölik meg, mi ép úgy irtózunk 
embertársunk lassankénti kiszipolyozásától és felhasználásá- 
tól, mint a hogy ön a szószerinti felfalásától, és a hogy ön 
nem képes az emberevők étkezésében részt venni, úgy lehe- 
tetlen nekem is, leigázott embertársaim kizsákmányolásából 
élni. Nem tudok hercegné lenni, nem tudok! Oh ne válaszszon el 
károlytól, mert mindketten tönkre megyünk, és − ezt nemcsak 
Mostantól tudom − ön nemcsak őt, engem is szeret.” 
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Ε könyörgő pillantással és kezeinek gyengéd megraga- 
dásával kísért kérelem több volt, mint a menynyit atyám 
− ilyen ajakról − megindulás nélkül elviselhetett volna. 
„Leányka, igazán enmagam iránt keltettél borzadályt bennem! 
Emberevők vagyunk tehát, csak abban különbözünk szere- 
tetreméltó njam-njamjaidtól, hogy míg azok egy bátor csapás- 
sal bunkózzák le áldozataikat, és aztán felemésztik, addig mi 
lassan és ízenként élvezzük őket! Nos, talán van benne némi 
igazság, és semmi körülmények között sem akarom egy 
hercegné örömeit reád kényszeríteni, a mely tekintetben oly 
sajátságos nézeteid vannak! Elfajult fiam is, úgy látszik inkább 
osztja e tekintetben a te, mint az én − e d d i g i  ízlésemet. 
Legyetek egymáséi, − s legyetek boldogok saját fogalmaitok 
szerint. A mi engem illet, majd találok utat módot, hogy 
legalább kedves, kis új leányom előtt ne tűnjek fel az ember- 
evő színében.” 

Ε szavak hallatára Bertám először az én, aztán atyám, 
majd sorban szülői, testvérei és aztán ismét atyám nyakába 
borúit. Oly lelkesülten és oly hévvel ölelte, csókolta ipát, hogy 
egy hajszál tartott viszsza a féltékenységtől. Atyámat most 
már anynyira tűzbe hozta kilátásban lévő öszszeköttetésünk, 
hogy az öszszekelésünkhöz szükséges alakiságok azonnali 
megtételére sürgette őket. Úgy véli, hogy egy hó múlva viszsza 
kell térnie − ideiglenesen − Európába, és nagy örömére 
szolgálna, ha addigra bennünket, már mint férj és feleség 
láthatna. Így aztán öszszekelésünket két héttel későbbre, 
vagyis szemptember 3-ra állapítottuk meg. 

Uugama, augusztus hó 24-én. 

Midőn néhány nappal  ezelőtt  bezártam  levelemet és 
azon utóirat végett, melyet Berta akart beleírni, (kötelezve 
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érezte magát a legjobb barátomtól, az ellene elkövetett lopás 
miatt bocsánatot kérni), egyideig még viszszatartottam, − 
még nem is sejtettem, hogy oly hatalmas események fognak 
közém és leghőbb vágyaim mielébbi teljesülése közé állani. 
Bár a háború, mely a küszöbön van, csodálatosan nyugodtan 
hagyja új hazámat és ha nem volnék Ungamán, úgy mi sem 
árulná el, hogy oly ellenség ellen készül a harc, mely Európa 
leghatalmasabb és harcedzettebb államainak, anynyi gondot 
okozott; de még nem vagyok elég régen szabadföldi, hogy nem 
érezném azt a keserű szégyent és nagy szerencsétlenséget, 
mely legutóbb szülőföldemet érte és minden esetben − tehát 
úgy is, mint volt olasz s úgy is, mint mostani szabadföldi, - 
egyképen kötelességemnek tekintem, hogy részt vegyek a 
háborúban; míg ennek vége nincs, természetesen lakodalomra 
és házasságra nem gondolhatok. A háború kockája egyelőre 
Édenvölgyből az Indiai-Óceán partjaira vetett; de hadd 
kezdjem sorban az eseményeket. 

Először is, most már megtudhatod, nem „diplomatiai 
titok” már: atyámnak és angol, úgyszintén francia collegáinak 
azon iparkodása, hogy 300.000-350.000 emberből álló 
angol-francia-olasz hadseregnek szabad keresztül vonulhatást 
szerezzenek Szabadföldön át, teljesen hajótörést szenvedett. 
Az édenvölgyi központi kormány kijelentette, hogy Szabadföld 
Abyssiniával békében él s nincs joga annak a nyugati hatal- 
makkal való ügyeibe avatkozni. Változnának a körülmények, 
ha a nyugati hatalmak elhatároznák, hogy afrikai területeiken 
a szabadföldi jogot fogadják el, mely esetben ez Szabadföldhöz 
tartozónak tekintetnék s mint ilyet kötelezve volna Szabadföld 
oltalmába venni. De ez esetben a kívánt hadi szövetség épen 
feleslegessé válnék, mert ekkor Szabadföld szövetségesei elleni 
bármely támadást a maga részéről tekintené casus bellinek 
és saját erejéből kényszerítené Abyssiniát nyugalomra. Ezen 
alkudoztak már hetek óta eredménytelenül. London, Paris és 
Róma kormányai, úgy látszik, nem bíztak Szabadföld ígére- 
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teinek komolyságában, bár követeik s közöttük különösen 
atyám, mindent elkövettek, hogy Szabadföld hadi ereje iránt 
bizalmat keltsenek; az európai hatalmak nem idegenkedtek 
ugyan a Veres- és Indiai-tenger partjain lévő gyarmataikon 
a szabadföldi jognak befogadásától, mint a szövetség felté- 
telétol, de e mellett még a hadi conventiót is követelték, ebbe 
azonban Szabadföld belemenni nem akart. így állottak a 
dolgok egész az utóbbi napokig. 

Az eljegyzésem utáni reggelen, épen reggelinél ültünk, 
midőn atyámnak Ungamából − az Indiai-Óceán partján fekvő 
szabadföldi kikötő-városból − érkező, titkos jegyű sürgönyt 
hoztak, melynek megfejtése után, szokott államférfiúi nyugal- 
mától elhagyva, holthalaványan felugrott s Ney apót kérte, 
hogy a szabadföldi központi kormány fejeit rögtön hívja öszsze 
gyűlésre. Barátaink résztvevő ijedségét észrevéve, kijelenté 
atyám: „Amúgy sem maradhat a dolog titokban, halljátok 
tehát az én ajkamról a szerencsétlen hírt. A Cialdini parancs- 
noktól, Massauában állomásozott páncélhajóink egyik kapi- 
tányától érkezett sürgöny tartalma ez: „Ungama, augusztus 
21-én, reggeli 8 óra. Erebus páncélos fregattal és két jelző- 
hajóval − egyik mienk, másik francia, − tetemes veszteség 
után és menekülve érkeztem Massauából. Abyssiniai János 
tegnapelőtt éjjel, a fenálló béke megszegésével és árulással 
megrohanta Massauát s csaknem kardcsapás nélkül elfoglalta. 
A kikötőben lévő hajóinkat, úgy az angol és francia hajókat 
− öszszesen 17-et, − szintén megrohanta és elfoglalta, csak 
nekem és a két jelző-hajónak sikerült a menekülés. A kisebb 
parti várak, melyek előtt elhaladtunk, szintén az abyssiniai 
kezébe jutottak. Minthogy az út Ádenbe, több üldöző ellenséges 
hajó által el van vágva és az Erebus harcképtelen, Ungamában 
kerestünk menedéket, hogy hajókárunkat kiigazítsuk. Ha az 
Abyssiniak itt reánk akadnak, hajóinkat légbe röpítem.” 

Ez bizony szomorú hír volt nem csak a szövetségesekre, 
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hanem Szabadföldre nézve is, mert itt ez háborút jelentett az 
abyssiniaiakkal, mit pedig kikerülni reméltek. Bár kezdettől 
fogva el voltak határozva, hogy az európai hatalmakat, mint 
szövetségeseket fogják az abyssiniaiak ellen segélyezni, de 
bizva azon tiszteletben, melyet Szabadföld a szomszéd népektől 
élvezett, reménylették, hogy e makacs fél barbárokat erélyes 
fellépéssel fogják megfélemlíteni és békés úton nyugalomra 
késztetni. Az áruló megrohanás azonban, épen abban az 
időben, midőn a szövetségesek megbízottai Édenvölgyben 
időztek, szétrombolta e reményt. 

Az országházban már együtt találtuk Szabadföld kor- 
mányzóit s csakhamar utánnuk megérkeztek az angol- és 
francia megbízottak. A franciák szétdúlt arcán azonnal ész- 
revehető volt, hogy a szerencsétlen hír tudomásukra jutott; 
az angolok csak néhány órával később kaptak közvetlen 
értesítést, midőn „Nelson” nevű páncélos gyorshajójuk, két 
abyssiniai kézbe került hajóval küzdött öldöklő csata után 
s miután az egyik hajót elsülyesztette, csaknem mint rom 
érkezett szintén Ungamába. Ε közben azonban a különböző 
parti városokból is érkeztek a szabadföldi külügyi hivatalhoz 
kimerítő értesítések, melyek a szerencsétlenséget egész terje- 
delmében megerősítették. A túlnyomó hatalommal foganatba 
vett megrohanás, melyet nyilvánvalóan árulás is elősegített, 
teljesen sikerült az abyssiniaiaknak. Minthogy a velük kötött 
békének még néhány héten érvényben kellett volna lennie, a 
többnyire egészségtelen parti erődök őrsége még csekély volt 
s nem is igen éber; az abyssiniaiak ugyanazon órában − 
éjjeli 2 órakor, − megrohanták az olaszok, angolok és frán- 
yák fővárait, Massauát, Arkikot és Obokot; ezeknek mind a 
nyolc parti erődét megmásztak, az álmában meglepett őrséget 
részben lemészárolták, részben foglyul ejtették, egyidejűleg 
pedig a kikötőben lévő hajókat, az említett négy kivételével, 
halmukba kerítették. Hogy néhány e hajók közül másnap 
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már vitorlakészen állott s velük a tengerre kelhettek, a 
negusnak már korábbi levelemben említett tengerész-tobor- 
zásából magyarázható meg és e körülményből is látható, mily 
régóta tervezett s mily jól kieszelt volt a megrohanás. Oly 
kitűnően sikerűit az árulás, hogy a négy megmentett hajóra, 
néhány perccel később, miután a többi megrohanása sikerűit, 
már hajó-ágyúkkal lövöldöztek igen hathatósan és erélyesen. 
Mind a három kikötőben az abyssiniaiak kezébe 7 angol, 5 
francia és 4 olasz páncél-hajó került, közöttük több elsőrendű 
nagyságú; azonkívül 11 angol, 8 francia és 4 olasz ágyú- 
naszád és jelző-hajó; a várakban és hajókon foglyul esett 
vagy leölt csapatok 24.000 emberből állottak. 

Mind a három hatalom megbízottjai, a mint tudomásukra 
jutott a szerencsétlen hír, sürgönyöztek kormányaiknak és 
utasításokat kértek. A szabadföldi kormány iránt pedig kije- 
lentették, hogy most már kétségtelenül egész erélylyel fogják 
a hadi megállapodás megkötését szorgalmazni. És csakugyan, 
még aznap folyamán érkezett meg a három hatalomnak, 
meglehetős röviden hangzó, együttes kívánsága. Ép oly rövid 
volt azonban teljesítésének megtagadása, kisérve azon magya- 
rázattal, hogy Szabadföld, a reá nézve most már valószínűleg 
elkerülhetlen háborút maga akarja kivívni. A szövetségeseket 
annak megfontolására hivták fel, hogy hadseregük amúgy is 
elkésve érkeznék meg. Még ha a Suez-csatorna csapatok 
szállítására fel is volna használható, 350.000 emberük - 
enynyire kértek keresztülvonúlhatási engedélyt, − lefölebb 
két hónap alatt lehetne nálunk központosítva és ez esetben is 
János királyt nagyon alacsonyra becsülnék, ha azt hinnék 
róla, hogy nem követne el mindent Szabadföldnek hadi szem- 
pontból fontos pontjait hatalmába keríteni. Biztosan elkésve 
érkeznének a szövetséges hatalmak most, a midőn az abyssi- 
niaiak a Suez-csatorna elzárására használják fel az elfoglalt 
hajókat. Az egyptomi szárazföldi utat is oly könynyen elzár- 
hatják az abyssiniaiak, hogy azt hadászati alapul választani. 
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az őrültséggel volna határos. Maradna tehát csak a jó remény- 
foka körüli út; hogy azon 350.000 főnyi segély-csapat menynyi 
ido alatt érkeznék ide, erre Rómában, Parisban és Londonban 
is nagyon jól megtudnak felelni. Különben barátaink egész 
nyugodtan maradhatnak, gyorsabban, mint gondolnák és 
teljesebben veszünk érettük elégtételt. Mielőtt Angliában, 
Franciaországban és Olaszországban ily nagy hadsereg fel- 
szerelésével csak elkészülhetnének, mi már leszámoltunk a 
negussal. Ε közben azonban készítenék útra a szövetséges 
hatalmak a Veres- és Indiai-tenger parti helyiségeibe vezényelt 
új őrségeiket; e csapatok odaszállítására egész nyugodtan 
választhatják a Suez-csatorna szokott útját, mert míg szállító- 
hajóik az elé érkeznek, − a mi legkorább a jövő hó végén 
történhetik meg, − Szabadföld már vagy elvette, vagy tönkre- 
tette az abyssiniaiak rablott hajóit. 

Különösen ez utóbbi biztatás keltette fel a hatalmak és 
megbízottaik bizalmatlanságát és bevallom, magam sem tudom 
felfogni, mikép lennénk képesek 16 legjobb hadi hajóból és 23 
kisebb járműből álló flottát a tenger színéről elfújni, a nélkül, 
hogy egyetlen hadi járművel is bírnánk. Nem minden kese- 
rűség nélkül jegyzék meg a megbízottak, hogy ily nagyratörő 
tervek helyett talán gyakorlatibb hasznú volna Ungama 
kikötőjében lévő és szánalmasan megsérült hajóik lehető gyors 
kijavításán közreműködni, hogy ezek onnan menekülhessenek. 
Hisz ama lehetőség, hogy az ellenség túlnyomó hadi hajói elől 
megmentessenek, szembén Ungama készületlenségével, csak 
azon az igen bizonytalan reményen alapul, hogy az ellen- 
ségnek nem jut eszébe őket ott keresni. 

„E percre, vagy mondjuk néhány órára − válaszolá a 
kormányzók egyike a megijedt diplomatáknak − még minden 
esetre igazuk van. Ha az est beállta előtt az abyssiniai túl- 
hataloin Ungama előtt megjelenik, s hajóikkal a harcot meg- 
kezdi, úgy minden emberi előrelátás szerint, ezek elvesztek. 
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Ha azonban az abyssiniai hajóraj holnap mutatkozik, úgy oly 
fogadtatást készítünk számára, hogy elmegy a kedve újra 
mutatkozni.” 

„Hogyan – kérdek, mint egy ajakkal. Mit tettek, mit 
tehettek a nemrég még oly büszke hadi hajó-rajunk szomorú 
maradványainak megmentésére?” Ε mellett a hazafiságukban 
oly mélyen sértett férfiak tekintete lázas feszültséggel függött 
barátaik ajakán, s rövid idő óta tartó szabadföldi minőségem 
dacára, osztozkodtam aggodalmaikban. Elképzelheted, nem a 
miatt a néhány hajó miatt aggódtunk; de hogy végre valahára 
ellentállási pontra találhatunk ama vakmerő barbár ellen, 
hogy nem leszünk többé szégyenletes futásra kényszerítve: ez 
volt, a mi mint édes ígéret csengett füleinkben. Siettek is 
bennünket felvilágosítani. 

Mint már elmondottam, a szabadföldi oktatásügyi kor- 
mányzat, az ifjúság használatára az ország minden részében, 
tekintélyes számú s különböző nagyságú ágyukkal rendel- 
kezik. A legnagyobbak közülök a jelenleg használatban lévő 
bármely erős páncélos hajót úgy keresztül fúrják, akár a 
kártyát; az első értesítések beérkezte után a legközelebbi 
parti kerületekből 84 ily óriási ágyút Ungamába indítottak. 
Minthogy ez óriások amúgy is síneken járnak, melyek a 
szabadföldi vasúti hálózattal öszsze vannak kötve, valameny- 
nyi, a velük elbánni tudó ifjak kíséretében még azon délelőtt 
útban volt rendeltetési helye felé, s valószínűleg részben az 
nap este, részben pedig az éj folyamán meg is érkeztek. Mint- 
hogy Ungamán a rendes kikötői szolgálat céljából, a vasúti 
hálózattal öszszekötött sínvonalak vannak a tenger partján 
húzva, a megérkező ágyúk minden fennakadás nélkül bejár- 
hattak helyeikre, melyek – ugyanazon nap folyamán – 
ideiglenes földvédekkel lettek ellátva. Ε munkálatok később 
páncélvédőt nyernek; egyelőre azonban a központi kormány 
arra számított, hogy a 84 ágyú, a kezelésükhöz szokott leg- 
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jobb tüzérekkel, különös fedezet nélkül is képes lesz az ösz- 
szeszedett kalandorokkal felszerelt páncélos hajókat illő távol- 
ságban tartani. 

Nem bírtam tovább Édenvölgyben maradni, röviden el- 
búcsúzva   atyámtól,   valamivel   hoszszasabban  Bertámtól, 
Ungamába siettem, s már másnap meggyőződtem, hogy a tett 
óvintézkedések sem feleslegesek, sem elégtelenek nem voltak. 
Augusztus 23-án 5 abyssiniai páncélos hajó és 4 ágyúnaszád 
jelent meg Ungama előtt, s minthogy védtelennek vélték a 
helyet, egyszerűen a kikötőbe akartak evezni, hogy a szövet- 
ségeseknek ott lévő hajó-romjait végleg megsemmisítsék. A 
legnagyobb páncéltörőből 10.000 méternyi távolságból reájuk 
irányított lövés, mely az elől járó páncélos kéményét eldöntötte, 
nagyobb óvatosságra intette ugyan őket, de előnyomulásukban 
nem akadályozta. Most fiatal tüzéreink a már figyelmeztetett 
ellent 7 kilométernyire engedték közeledni, a nélkül, hogy 
magukról életjelt adtak volna; erre 37 ágyúból egyszerre 
tüzeltek, de ez csak rövid ideig tartott. Már az első sortűz 
elsülyesztett egy ágyúnaszádot, s valamenynyi hajón  oly 
pusztítást vitt véghez, hogy az ellenség csatasora láthatólag 
rendetlenségbe jutott. Egyik-másik hajó megkísérlette ugyan 
a mieinkek tüzelését viszonozni, a legtöbb  azonban  nagy 
hajlamot mutatott ellengőz adására és a viszszavonulásra. 
Két perccel később a második sortűz süvített át a habokon; 
világosan volt látható, hogy nem hibázott a 37 lövés közül 
egy sem; nagy kárt szenvedett valamenynyi hajó, s kedvüket 
vesztették folytatni az egyenlőtlen harcot. Ellengőzt adtak s a 
legnagyobb gyorsasággal menekültek. Követte őket a harma- 
dik és negyedik sortűz, mely még egy ágyúnaszádot és a 
legnagyobb páncélos  hajójukat  sülyesztette  el;  a  további 
lövések szintén tetemes kárt okoztak a menekülő ellenségnek, 
de már hajót azonnal elsülyeszteni nem tudtak; a francia 
jelző hajó által azonban, mely távolról követte a menekülőket 
értesültünk, hogy egy órával a harc befejezte után még egy 
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harmadik ágyúnaszád is elsülyedt, s hogy egy páncélos hajót 
úgy kellett parti ütegeink golyói elől elvontatni. A mieinkek 
közül csak két ember veszett el. 

A szabadföldi fegyvertények ez elsejének − melynél én 
csak bámuló szemlélő szerepét vittem − leírásával zárom 
levelemet. Vajjon mikor, hol − vagy általában írhatok-e még, 
csak a harc istene tudja. 



XXII. Fejezet. 

Massaua, szeptember hó 25-én. 

Ha jól emlékezem, épen egy hónapja és egy napja, hogy 
legutóbbi levelemet hozzád küldöttem; a rövid idő alatt oly 
események folytak le, melyek bizonynyára sok tekintetben 
megleptek titeket öreg Európában, s a melyek ha nem csaló- 
dom új földieim szándékában, − közvetett eredményükben az 
egész lakott földre döntő következményűek lesznek. Azt 
hiszem a világ szabadsága az, mely a Veres tenger, és Galla- 
ország csatatéréin győzedelmeskedett, nemcsak a lelketlen 
abyssiniai János, hanem egyéb zsarnokság felett is, mely 
úgynevezett művelt világotokban leigázva tartja az embereket. 
De minek találgassuk a dolgokat, melyeket a közeli jövő már 
felderít; mostani levelemnek csak az a célja, hogy zavartalan 
jólétemről értesítselek, s hogy leírjam a szabadföld-abyssiniai 
hadjáratot, melynél az első lövéstől az utolsóig jelen voltam. 

Augusztus 25-én, tehát két nappal később, az első üt- 
közet után érkezett az éden völgyi kormányhoz a negus ulti- 
mátuma, melyben tudata, hogy Szabadföld iránt nem viseltetik 
rósz szándékkal, hanem csak azért ragadott fegyvert, hogy 
magát és Szabadföldet az európai betörés ellen, a mely mint 
hallja, reánk erőszakolva lett, megvédje. Minthogy mi nem 
vagyunk elég erősek, hogy ellenségeit határainktól távol 
irtsuk, az önfentartás kötelessége parancsolja neki, hogy 
tőlünk némely stratégiailag fontos pont átengedését kérje. Ha 
e kívánságát teljesítjük, úgy egyéb jogainkat és szabadságun- 
kat tiszteletben tartja, sőt feledni kész az Ungamánál hajóiban 
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okozott kárt; ha pedig ellene szegülünk, úgy háborúval támad 
meg bennünket, melynek kimenetele, minthogy gondoskodott, 
hogy Európából hamarjában segélyt ne kaphassunk, kétséges 
nem lehet. Északi határaink ellen már megindult egy 300.000 
emberből álló hódító hadsereggel s legfölebb egy hét alatt 
oda érkezik; rajtunk áll, vajjon mint ellenséget vagy barátot 
akarjuk-e fogadni. 

A válaszban értésére lett adva a negusnak, hogy aggo- 
dalma mintha Szabadföld idegen csapatokat akarna befogadni, 
alaptalan; mert a hogy előtte nem, ép úgy a franciák, olaszok 
és angolok előtt sem vagyunk hajlandók határainkat háború 
céljából nyitva tartani; de békét csak úgy tarthatunk vele, 
ha δ is békét hagy az említett európai hatalmaknak és teljes 
kárpótlást nyújt a nekik okozott jogtalanságért. Nem akarjuk 
elhallgatni, hogy Szabadföld e hatalmakkal szövetséget szán- 
dékozik kötni, mely esetben aztán kötelezve volna barátai 
ellenségeit, ellenségeinek tekinteni. Figyelmeztetve lett, ne 
tekintse Szabadföldnek mindenkor tanúsított békeszeretetét 
bátortalanságnak vagy gyengeségnek. Egy heti időt enge- 
délyezünk neki, mely alatt hagyjon fel fenyegető magatartá- 
sával, s békeszeretetének és megbánásának adja biztosítékait. 
Ha mindez elmarad, úgy Szabadföld ott, a hol találja meg- 
támadja. 

Hogy ez üzenetváltásnak mi eredménye lesz, nem kétel- 
kedett senki, és legnagyobb erélylyel készültünk a háborúra. 

Alig hordta szét Szabadföldön sürgöny és hírlap az 
abyssiniai megrohanás hírét, már is minden oldalról érkeztek 
jelentések és tudakozódások a központi kormányhoz, melyek 
kétségtelenné tették, hogy az ország összes lakossága nem 
csak azzal volt tisztában, hogy háború előtt állunk, hanem 
minden hatósági gyámkodó beavatkozás nélkül, az ellenállás- 
nak oly erejét fejtette ki önmagától, minőnél nagyobbat a 
háborúra mindig kész katonai hatalom sem lett volna képes. 
Szabadföld önmaga mozgósította magát, és ekkor kitűnt, hogy 
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az a sok millió intelligens, emellett azonban átható öszműkö- 
désre szokott fő megfontolt tevékenysége, oly eredményt tud 
teremteni, minore a legbölcsebben tanulmányozott és előké- 
szített hatósági mozgósítási terv távolról sem volna képes. 
Az ország minden ezredétől már az nap folyamán érkeztek a 
központi kormányhoz tudakozódások, vajjon szükségesnek 
tartja-e közreműködését; a Baringó tartományt és Leikipiát 
magában foglaló északi és északkeleti kerületek első osztályú 
ezredei egyidejűleg tudatták, hogy már másnap − néhány 
esetleg elutazott tag kivételével − teljesen öszszegyülekez- 
nek, mert reménylik, hogy az abyssiniaiakkal való küzdelem 
kivívása az ő feladatuk leend. Szabadföldön ugyanis általános 
volt az a felfogás, hogy 40-50000 ember elegendő lesz az 
abyssiniaiak legyőzésére, s minthogy az északi kerületek 
tudvalevőleg 85 a kerületi gyakorlatoknál győztes ezreddel 
rendelkeztek, senki sem kételkedett, hogy ezeket terhelendi 
a háború munkája. Bár az ország különböző részében bizony- 
nyara sok ifjú lelkében feltámadt a tettvágy, de azért sehol 
sem nyilatkozott a szándék, hogy e vágy érvényesítése végett 
a szükségesnél több munkaerő vonassék el az országtól, vagy 
pedig, hogy a természetes mozgósítási tervben, távolabb eső 
ezredek előtérbe tolása által zavart okozzanak. A mily kész- 
séggel léptek a többiek viszsza, ép oly természetesnek találták 
az északi kerületek, hogy a tevékenységben rajtuk a sor. 
Csak azon ezredek, melyek az utóbbi évi aberdarei játékoknál 
győztesek voltak, fejezték ki azon óhajukat, hogy habár nem 
tartoznak a mozgósított kerületekhez, vonatnának be a 
mozgósítási tervbe, úgy szintén azok, kik a kerületi és orszá- 
gos játékok egyes gyakorlatainál, mint győztesek tűntek fel, 
kérték ki ama kegyet, hogy a mozgósított ezredek keretébe 
soroztassanak. Mindkét kérelem teljesíttetett mi által a ren- 
delkezésre álló ember-anyag négy ezreddel és 960 egyes 
küzdővel szaporodott. Ekép körülbelül 90.000 ember állott 
volna rendelkezésre, a mi az országban uralkodó felfogás 
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szerint, kétszer anynyi, mint a menynyire szükség volt. De 
ezt is azonnal tekintetbe vették az érdekelt ezredek, − saját 
kezdeményezésüknél fogva, − a menynyiben a központi 
kormány közvetítésével abban állapodtak meg, hogy csak az 
utóbbi 4 korosztály a 22 és 26-ik életévek között és ezek 
közül is csak a nőtlenek vonuljanak háborúba. Ez által a 
létszám 48000 emberre csökkent, közülök 9500 lovas; – 
hozzájuk tartozott még 180 ágyú; melyekhez utóbb a Nai- 
wascha kerületből még 80 ágyú lett csatolva. 

Ε csapatok már eredetileg az ezredesi rangig bírtak 
tisztekkel. A főtisztek választása, miután a négy külső-ezred 
századosai és ezredesei is − az e célból gyülekezési helyként 
kijelelt Észak-Leikipiában − megérkeztek, augusztus 23-án 
történt. Az öszszegyűlt tisztek a fővezérséget egyikre sem 
bízták maguk közül, hanem az ukerevei építkezési-társaság 
főnökére, Riponban élő Arago nevű fiatal mérnökre, a ki e 
tisztséget természetesen el is fogadta, azonban maga mellé a 
központi kormány forgalmi ügyosztályának egyik főhivatal- 
nokát kérte táborkari főnökül. Ungamából egyenesen Észak- 
Leikipiába sietve, ehhez fordultam azon kéréssel, venne fel a 
táborkarba, a mit, miután megfelelő ismereteimet igazoltam, 
tekintetbe véve, hogy csak nem rég váltam meg az olasz 
állampolgárság kötelékéből, − készséggel teljesített is. Velem 
együtt érkezett ide Dávid is, menyaszszonyomtól a legszí- 
vélyesebb üdvözletet és azon izenetet hozva, hogy elhatáro- 
zásommal teljesen meg van elégedve. Barátom egyúttal kije- 
lenté, hogy a hadjárat alatt nem fog oldalam mellől távozni. 

Fegyverekkel és töltényekkel az ezredek bőven el voltak 
látva, ép úgy nem volt hiány jól betanított lovakban sem. 

A hadsereg élelmezése az édenvölgyi és a Dana városi 
élelmezési-társaságra lett bízva. A technikai szolgálatot - 
utászatot, hidépítészetet, távírdai szolgálatot stb., − a köz- 
ponti- és Kelet-Baringo két szövetkezete vállalta magára, a 
a szállítást végűi a szabadföldi közigazgatás megfelelő ága 
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teljesítette. Szabadföld határain belül a közlekedési hálózat ily 
mérvű kifejlődöttsége mellett ekkora hadseregnek szállítása és 
élelmezése a legkisebb nehézséget sem okozhatott. Minthogy 
azonban nem szándékoztak az abyssiniaiakat bevárni, hanem 
Gallaországba és Habesbe akarták a háborút átterelni, teher- 
szállításra 5000 elefánt, 8000 teve, 20,000 ló és 15,000 
bivalyökör lett alkalmazva. Sátrakat, tábori főzőedényeket, 
konserveket és más ilyeket kellett előteremteni, szóval gon- 
doskodni arról, hogy a hadsereg Szabadföldön kívül a műve- 
letlen vidéken se szenvedjen hiányt. 

Mindez előkészületek augusztus 29-én be voltak fejezve. 
Arago már két nappal előbb 4000 lovast 28 ágyúval a 
Konso-szoroson át a szomszédos Vakvafi országba küldött, 
azon megbízással, hogy legyezőalakúlag terjeszkedjenek szét 
s törekedjenek az abyssiniaiakat kipuhatolni, mert ez oldalról 
vártuk felvonulásukat. Hogy minden oldalról biztosítva 
legyünk, 1200 és 900 emberből álló és ágyúval ellátott kisebb 
portyázó csapatokat küldött szét a hadműveleti vonalától, 
Endika és Silalitól északkeletre és északnyugatra elterülő 
hegyláncolat megfigyelésére. A Konso-szorosnál 6000 emberből 
és 20 ágyúból álló tartalékot hagyott hátra s augusztus 30-án 
36,000 emberrel, 200 ágyúval lépte át Galla határát. Hogy 
lehetőleg nagy menetelési eredményt érjünk el, de e mellett a 
legénység még is kiméivé legyen, a kézi podgyász a legszük- 
ségesebbre lett szorítva. A fegyvereken − ismétlő-puska, 
ismétlő-pisztoly és vágószuronyként használható rövid kardon 
– kívül csak 80 töltényből, tábori kulacsból és egy étkezésre 
elegendő élelem megőrzésére alkalmas bőrtáskából állott. A 
többi podgyászt vezeték-lovakra rakták, melyek közvetlenül 
a menet-oszlop után következtek és a melyekből minden 
századra 25 jutott. Ezen a legénységnek mindenkor rendel- 
kezésére álló csapat, vízhatlan sátrakat, változtatásra szük- 
séges ruhát és cipőt, esőköpenyegeket, néhány napra élelmet 
és italt s − minden emberre 200-at számítva, − töltény- 
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tartalékot vitt magával. Ifjaink így minden szükségessel el 
voltak látva, a nélkül, hogy túlterhelve lettek volna és némely 
napon 40 kilométernyi utat tettek meg, dacára ennek azonban 
gyengélkedők nem fordultak elő. 

A szabadföldi központi kormány a hadsereg mellé biztost 
rendelt, kinek tisztét képezte a hadvezérek esetleges kíván- 
ságait, a menynyiben annak teljesítése a kormány feladata 
volt, átvenni; a menynyiben a negus béketárgyalásokra 
hajlandónak mutatkoznék, azokat vezetni; végül pedig az 
idegen katonai megbízottak és hírlaptudósítók − kik hadjá- 
ratunkban részt vettek, − kényelméről és biztonságáról 
gondoskodni. Ez urak egy része lóháton, másik része pedig 
elefántokon kényelmesen elhelyezve kísért bennünket; leg- 
többen közülük a főhadiszállást követték, mely okét a történt 
eseményekről pontosan értesítette. 

A menetelés harmadik napján, szeptember 2-án portyázó 
lovasságunk arról értesített bennünket, hogy az ellenségre 
bukkantak. Minthogy Arago, mielőtt döntő ütközetbe bocsát- 
kozott volna, előbb tények által akart meggyőződni, vajjon 
seregünknek az ellenségét túlszárnyaló ereje tekintetében 
nem tartja-e őt is, valamenynyiönkkel együtt veszélyes 
tévedés fogva, utasítást adott az előhadnak, hogy forcírozott 
kémszemlét tartsanak, vagyis kényszerítsék az ellenséget 
teljes erejének kifejtésére s mindaddig ne vonuljanak viszsza, 
míg az ellenség főhaderejének irányáról biztonságot nem 
szereztek. 

Szeptember 3-án, hajnali szürkületkor támadtuk meg – 
engem ugyanis óhajomra e csapathoz osztottak, − az abys- 
siniai előhadat Ardebnál, a Dsub-folyam völgyében. Számban 
nem volt túlnyomóbb előhadunknál és az első rohamnál futásra 
kényszerítettük, elfoglaltuk öszszes ágyúit − 36 darabot, – 
s foglyul ejtettünk 1800 embert, a nélkül, hogy a mienkek 
közül ötnél több ember veszett volna el. Az egész alig tartott 
40 percig. Tüzérségünk az ellenfél tüzérségéhez, a mely már 
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6000 méternyi távolságból lődözött eredménytelenül kifejlődő 
sorainkra − 2500 méterre közeledett egyetlen lövés nélkül, 
innen azonban elhallgattatta őket néhány sortűzzel; 19 ágyút 
hasznavehetetlenné tett, a többit pedig viszszavonulasra 
kényszerítette. Ezután a vakmerően előrevágtató lovasság 
felé fordult, melyet néhány jól célzott gránátlövéssel szét- 
ugratott, úgy, hogy a mi lovasságunkra nem jutott már más 
feladat, mint a rendetlenül menekülők üldözése és a gyenge, 
saját menekülő lovasságuk által, különben is éktelen rendet- 
lenségbe hozott gyalogság eltipratása. Ez öszszeütközés 
befejezését üldözés és a vak rémülettel menekülők elfogása 
képezte; az ellenség vesztesége sebesültekben és holtakban, 
bár tetemesen nagyobb mint a mienk, de egészben aránylag 
mégis csekély volt. 

Ezzel azonban a véres dráma előjátéka volt csak befe- 
jezve. Lovasságunk épen gyülekezett és a foglyokat az ágyú- 
zsákmánynyal együtt, csekély fedezettel épen a főhadiszállásra 
küldtük el, midőn a távolból, az ellenségnek mind sűrűbb 
tömege látszott. Ez az abyssiniaiaknak egész − 65000 em- 
bert és 120 ágyút magában foglaló − balszárnya volt. Ágyúink 
közül 20 darab, egy kisebb, az ellen utvonala fölött uralkodó 
magaslatra hajtott, és onnan reggeli 7 órakor eldördült az 
első lövés. Csakhamar látható volt, a mint az ellenfél gyalog- 
sága oldalvást elfordult, míg tüzérségünkkel szemben, egymás- 
után 90 abyssiniai ágyú foglalt állást. Az ágyúk között így 
kifejlődő harc egy óra hoszszat tartott, a nélkül azonban, hogy 
tüzérségünk nagy kárt szenvedett volna, mert az abyssiniai 
tüzérség ily nagy távolságra − jó 5000 méter volt − csak 
roszszul talált, ellenben a mieink gránátjai lassanként 34 
ellenséges ágyút szereltek le. Kétszer kísérlettek meg az 
abyssiniaiak az állásunkhoz való közeledést, de mindanynyi- 
szor kénytelenek voltak viszszavonulni, oly öldöklő pusztítást 
Vittek ágyúink soraikban véghez. Minthogy így mire sem 
fentek, rohamot kísérlettek meg. Egész, igen ritkán húzódó 
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harcvonalunk hoszszában, fejlődött ki öszszes gyalogságuk 
és lovasságuk, s kevéssel 8 óra után, felénk indult az egész 
rettenetes tömeg. 

Lehetetlennek tartottam volna azt a mi ezután követ- 
kezett, habár már eleget hallottam a szabadföldi ezredek harci 
ügyességéről, és az ellenség előhada felett játszva kivívott 
győzelem, méltán felcsigázhatta várakozásomat. Bevallom, 
menthetlen könynyelműségnek, és a főparancsnok által reá 
bizott feladat teljes félreértésének tekintettem, hogy Ruppert 
ezredes − a kis csapat vezetője, – szembe szállt a támadással, 
s pedig nem viszszavonulva védőleg, hanem rendszeres ütkö- 
zetben, mely ha elvész, menthetetlenül 4000 emberének teljes 
elpusztulásával végződik. Mert öt kilométer hoszszúságban, 
az ellenség harcvonalát valamivel túlszárnyalva, ritka vonal- 
ban, hátul csekély tartalékkal – állította fel lóról leszállított 
s kitűnő karabélyaiból lődöző lovasait, s ide várta az abys- 
siniaiakat, mintha ezek egyes csatárokként nem pedig tömött 
rohamoszlopban közeledtek volna. És én nagyon jól ismertem 
ezt a rohamoszlopot; ez verte meg Érdek és Oboknál az 
angoloknak számra vele egyenlő, kipróbált indiai hadseregét, 
a franciák breton gránátosait, és az olasz vadászokat; fegy- 
vereik egyenértékűek voltak a szabadföldiekkel, katonai fe- 
gyelmüket jobbnak kellett mostani bajtársaiménál tartanom; 
hogyan volna képes vékony vonalunk, számarányukat tíz- 
szeresen felülmúló harcedzett harcosok rohamát kiállani? 
Biztosra vettem, hogy ez a vonal a legközelebbi negyed órában 
úgy szét fog foszlani, mintha fonállal akarnák a vasúti moz- 
dony útját elzárni, és aztán − gyermek is átláthatta, néhány 
percnyi mészárlás után vége lesz mindennek. Búcsút vettem 
szellemileg távoli kedvesemtől, atyámtól s reád is gondoltam 
Luigim ez órában, melyet azt hittem, alaposan tartok utolsó 
órámnak. 

A mi leginkább bámulatba ejtett, a szabadföldiek osztani 
látszottak ez érzelmeimet; vonásaikban mi sem volt látható, 
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ama vad harcvágyból, mit olyanoktól elvár az ember, kik 
indok nélkül − egy, tizenhat ellen, − indulnak a végzetes 
harcba. Mély, komor komolyságot, sőt ellenszenvet és borza- 
dályt láttam e szabadföldi ifjak és férfiak, különben tiszta és 
víg tekintetében; úgy látszott, mintha mindanynyian velem 
együtt a biztos halált várták volna. Maguk a tisztek, sőt a 
parancsnokló ezredes is osztozkodtak e kellemetlen érzelem- 
ben, − az Isten szerelméért, miért nem kerülték hát ki az 
öszszeütközést? Ha előre sejtették a roszat, ugyan miért nem 
vonultak idejében viszsza? − De mily igazságtalan voltam 
én ez emberek iránt, menynyire tévedtem, aggodalmuk oka 
és iránya tekintetében! Bármily hihetetlenül hangzik is, baj- 
társaim nem magukért, hanem az ellenség bőréért aggódtak, 
borzadtak ama mészárlástól, mely nem reájuk, de az ellenségre 
vár. A gondolat, hogy ők, a szabad férfiak legyőzettethetnének 
e szegény szolgáktól, oly távol állott tőlük, mint a vadásztól 
a gondolat, hogy a nyulak veszélyesekké válhatnak reá, de 
maguk előtt látták a kényszerűséget, hogy kénytelenek lesz- 
nek e szánalomra méltók ezreit hidegvérűen lelődözni, és ez 
keltett bennük, kik előtt az ember a legszentebb és legmagasz- 
tosabb oly végtelen borzadályt. Ha ezt a csata előtt mondták 
volna nekem, úgy nem értettem volna meg, s minden esetre 
szájhősködésnek tartottam volna; most, midőn borzadva éltem 
át, érthetőnek találom. Mert, hogy siessek megmondani, a 
szabadföldi harcvonal felé rohanó és ezeknek tüzelése által 
szétszakított oszlop oly látványt nyújt, mely a tömeges öl- 
dökléshez némileg hozzászokott férfiúban is, mint bennem is, 
Jéggé fagyasztja a vért. Volt alkalmam néhányszor munkánál 
tátni a harctérhalál angyalát, s így páncélozva vélhettem 
tagamat annak borzalmai elől. Itt azonban .... 

De hisz én nem saját érzelmeimet, hanem az eseménye- 
it akarom leírni. Midőn az abyssiniaiak talán l ½ kilométerre 
feledtek felénk, utoljára ugrattak végig harcvonalunkon 
Rupert  hadsegédei s kiálták felénk a jelszót:  „Kímélet, 
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egyetlen lövést sem, amint hátrálnak! „Aztán síri csend lett 
nálunk, míg a túlsó oldalról az abyssiniaiak süvítő csata- 
kiáltása, dobpergéssel és vad zenével váltakozva hangzott át. 
Midőn az ellen 700 méterre közeledett, egyetlen sortüzet 
adott harcvonalunk; s mintha döghalál futott volna rajtuk 
végig, úgy omlott öszsze az ellen homlokvonala; ingadoztak 
sorai, s újra kellett alakulniok. Ez alatt egyetlen lövés sem 
dördült el a szabadföldiek részéről; midőn azonban az abys- 
siniaiak vad csatarivallgás között újólag, futó lépésben köze- 
ledtek, hangzott a második, midőn a halált megvető, barna 
harcosok, szétroncsolt első sorukon áthatolva folytatták a 
rohamot, a harmadik sortűz süvített a harctéren át. Ez aztán 
teljesen elég volt nekik; megfordulva vad futásnak eredtek, s 
csak a lőtávolon kívül állottak meg. Ekkor is amint az ellen 
megfordult, azonnal beszüntettük a tüzelést, de már ideje is 
volt. Nem mintha a roham folytatásából, reánk a legkisebb 
veszély háramolhatott volna; az abissyniaiak alig 100 méter- 
rel nyomultak előre s így még mindig 600 méter távolságban 
voltak, s megdönthetlen volt a tudat, hogy élve egyik sem 
érheti el vonalunkat; de épen ez, a harc izgalmát kizáró saját 
biztonságunk tudata tünteté fel oly megrendítő erővel, az 
ellenség sorai között pusztító mészárlás borzalmasságát, hogy 
több kellett mint emberi ideg e látvány hoszszabb időn át 
való végig nézéséhez. Néhány perc alatt több mint 1000 abys- 
siniai esett el holtan vagy sebesülten és sokan a szabadföldi 
harcosok közül bevallották később előttem, hogy a soronként 
eldűlő és a földön vonagló ellenség látásánál ájulás környé- 
kezte őket; értem ezt teljesen, mert én is komolyan roszúl 
lettem e borzalmas látványtól. 

Orvosaink és egészségügyi csapataink épen az ellenség 
sebesültjeinek öszszeszedésével voltak elfoglalva, midőn az 
abyssiniai tüzérség újra megkezdette a harcot, s csakhamar 
gyalogságuk is őrült tüzeléshez fogott. Minthogy azonban, 
körülbelül 2000 méternyi tiszteletteljes távolságban tartóz- 
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kodtak, kezdetoen tüzelésük teljesen veszélytelen volt, s a 
mieinkek nem is viszonozták; később azonban egyik, másik 
golyó mégis soraink közé tévedett, minek folytán Ruppert 
ezredes, a tizedeseket, úgy hogy az ellenség tisztán láthassa 
őket, − a harcvonal elé állíttatta, és sortüzet vezényelt; a 
figyelmeztetést megértették oda át; azonnal megszűnt gyalog- 
sági tüzelésük, mert e kis sortűz hatásából is nagyon belátták 
az abyssiniaiak, hogy a szabadföldi lövészek ily nagy távol- 
ságról is sokkal kellemetlenebbé válhatnak, semhogy tanácsos 
volna őket, különben is hasztalan tüzeléssel válaszadásra 
kihívni. Ε makacs fickók azonban, kik bizonynyára nem tud- 
ták elviselni a gondolatot, hogy a kisebbségnek kénytelenek 
a küzdőteret átengedni, újólag rohamoszlopot alakítottak, 
ekkor már keskenyebb arcvonallal és nagyobb mélységgel. 
De ez is úgy járt mint a többi, csak gyorsabb tüzeléssel kel- 
lett fogadni; 800 ember veszteséggel néhány perc alatt viszsza 
lett verve, s nem volt többé előnyomulásra bírható. Az abys- 
siniai sebesültek megmentése végett, kik nálunk sokkal jobb 
gondozásban részesültek mint földieiknél, Ruppert előre- 
nyomulást vezényelt, mire az ellenség sietve viszszavonúlt, 
úgy hogy mi maradtunk a csatatér kétségtelen urai. Veszte- 
ségünk 8 halottból és 47 sebesültből állott; az abyssiniaiak- 
nak 360 halottjuk, 1480 sebesültjük volt és 39 ágyút hagytak 
zsákmányul. A mieinknek első gondját, a sebesülteknek - 
akár ellenség akár barát egyforma szeretetteljes gondosko- 
dással − a nagy számban létező, és szellemes kényelemmel 
berendezett betegszállító kocsikban való elhelyezése, s Szabad- 
föld felé küldése képezte. Azután biztonságba helyeztük az 
ágyúkat és a többi zsákmányolt fegyvereket, és eltemettük a 
halottakat. 

Épen befejeztük az utóbbi munkát és megkezdettük a 
főhadiszállás felé való viszszavonulást, midőn nyugatról erős 
abyssiniai hadoszlopok tűntek fel s egyidejűleg újra előbukkant 
az ellenségnek észak felé  elvonult bal szárnya.  Ez által 
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azonban Ruppert szándékában nem engedé magát zavar- 
tatni. Az ellenséges lovasság megkísérté ugyan üldözé- 
sünket, de csakhamar viszszaverte őket tüzérségünk és 
zavartalanul folytathattuk azután főcsapatunkhoz való viszsza- 
vonulásunkat. 

Most már tapasztalatból tudtuk, hogy a szabadföldi 
férfiaknak túlereje, bármely ellenséggel szemben tény. Áz 
abyssiniaiak oly derekasan harcoltak ellenünk, mint azelőtt 
az európai csapatok ellen; fegyverzetük, fegyelmük, isko- 
lázottságuk, – mindanynyi, a kíméletlen zsarnoknak kizárólag 
e célra szentelt, sok évi munkájának eredménye, − európai 
fogalmak szerint, szintén mi kívánni valót sem hagytak s 
tényleg ezek a barna katonák, nyílt csatában mindig egyen- 
értékűeknek bizonyultak a nyugati hadseregekkel. Mi azonban 
tizenhatszoros túlhatalmat kényszerítettünk viszszavonúlásra, 
a nélkül, hogy e mellett a mérleg csak egy percig is ingadozott 
volna. Hogy a harc általában oly soká tartott s már korábban 
nem végződött az abyssiniaiak teljes leveretésével, annak 
oka csak az volt, mert az előhad parancsnoka ragaszkodott 
utasításához: kényszerítenie kellett az ellenséget haderejének 
kifejtésére. Ha e helyett, egész erejével az ellenre vetette 
volna magát, nem engedett volna neki időt kifejlődésére s 
erélyesen használta volna ki az elért előnyt, úgy az ellenség 
balszárnyának 65,000 embere szét lett volna ugrasztva, 
mielőtt zöme még működésbe léphetett volna. Ezzel azonban 
nem azt akarom mondani, hogy Ruppert ezredes helytelenül 
járt el, hogy a küzdelmet húzta és inkább védőleg folytatta. 
Nem is véve tekintetbe, hogy tulajdonképen ő is a küzdelem 
folyamában szerzett meggyőződést a szabadföldieknek addig 
csak sejtett nagyfokú túlerejéről, de akkor, midőn már két- 
ségtelen volt ügyünk győzelme, minden lelkiismeretes vezető 
kötelessége volt, hogy ne engedje feleslegesen és hősieskedés 
céljából szabadföldi ifjaink vérét folyni. Velünk együtt ő is 
azon  meggyőződésben lehetett, hogy már az első lecke is 
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nagyon elég volt felvilágosításkép a negusnak arra nézve, 
hogy a küzdelem folytatása őrültség volna részéről. 

Számadásunkat azonban, a zsarnok elbizakodottságára 
nem számítva, csináltuk. Midőn a főhadiszállásnál tartózkodó 
kormánybiztos másnap az abyssiniai főhadiszállásra oly 
üzenettel küldött Jánoshoz békeköveteket, hogy Szabadföld 
még mindig hajlandó volna vele, az elfoglalt várak és hajók 
viszszaadása és a megállapítandó békefeltételek biztosítása 
mellett békét kötni; ez fennhéjázva, azon kérdéssel fogadta 
a követeket, vajjon meghódolást kifejezni jöttek-e? Mert 
előhadunk végűi viszszavonult, a tegnapi nap eseményét 
abyssiniai győzelemként tüntette fel. Csak parancsnokai 
tehetetlenségének köszönhetjük, hogy teljesen tönkretéve nem 
lettünk; csak várjunk, − véle, − majd megmutatja ő, hogy 
kell harcolni. Szóval engedékenységről az elvakított mitsem 
akart tudni. 

Szeptember 8-án támadtuk meg a Dsub-folyó mellett 
elsáncolt abyssiniai főhaderőt. Két órai harc után az ellen 
meg volt verve, 167.000 ember tette le a fegyvert; a maradék 
vad, rendetlen futással menekült az abyssiniai hegyek közé. 
10 nap múlva Massaua falai alatt állottunk, a hol a negus 
serege romjaival menedéket keresett. 

Szabadföld központi kormánya, a mint a szövetségesek 
parti erődéinek és hajóinak abyssiniai megrohanásáról értesült, 
hajóraj szervezését határozta el, mely határozat foganatosí- 
tásával egy órát sem késett. Természetesen páncélos hajóraj 
előállítására nem volt idő, de ezt feleslegesnek is tartotta a kor- 
mány. Terve, nagy sebességgel haladó járművek készítésére irá- 
nyúit, oly meszsze vivő ágyúkkal, hogy ezek az idegen páncélos 
hajókat szétrombolhatták, még mielőtt azok hajóinkhoz köze- 
ledhettek volna. Ε mellett azonban kormányunk nem csak a 
hajók nagyobb gyorsaságára és ágyúink nagy lőtávolságára, 
hanem főleg tüzéreink kitűnőségére számított. Ha hajógépeink 
az  ellent  mindig  csak a nekünk  megfelelő  távolságnyira 
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engedik közeledni, úgy − ez volt a számítás alapja, − sike- 
rülnie kell a mieinknek, a legerősebb ellenséges hajót meg- 
semmisíteni, még mielőtt jármüvünk eltalálható is volna. 
2000-3500 tonnás hajóknak − ilyeneknek kellene lenni az 
ágyúnaszádoknak, − néhány hét alatt tetszés szerinti meny- 
nyiségben való elkészítésére, képesek voltak a szabadföldi 
hajógyárak és egyéb iparvállalatok, a menynyiben megfelelő 
erélylyel fognak a munkához s az zavartalanul folyhatik. 
Ε szerint azután már augusztus 23-án Ungamában 36 hajó 
tögerendája készen volt; ugyanitt a gépgyárakban 2000 − 3000 
lóerejü hajógépek, melyekből a nagyobb hadihajókba négy 
lett volna elhelyezendő, készen állottak. Szabadföld öszszes 
lövöldéiből a legkitűnőbb és legnagyobb ágyúk öszsze lettek 
vonva és Dana város öntődéjében 24 új, e téren minden eddig 
előállítottat árnyékba szorító ágyú lett készítve s így történt, 
hogy 22 nap múlva a 36 hadi hajón megtehető volt az utolsó 
kalapácsütés és gyalulás. Külcsín tekintetében nem volt a 
kiállítás kifogástalan; de technikailag a kivitel tökéletes volt. 
A járművek párkánya meglehetősen lapos volt, hogy minél 
kevesebb célpontot nyújtsanak az ellenséges golyóknak, víz- 
hatlan kamarákra lettek osztva, hogy esetleg a víz vonala 
alatt bevágó gránátok által se legyenek elsűlyeszthetők; 
minthogy mindegyik hajó legalább két, önállóan működő 
géppel bírt, még a mozgékonyság megbénulásától sem kellett 
tartani; páncélozva és pedig a legerősebb lapokkal csak a 
lőporos kamarák lettek. A 95-245 tonnás ágyúk kizárólag 
szabadon mozgathatólag lettek a fedélzeten alkalmazva s úgy 
voltak a hajókon felosztva, hogy némelyikre 1, másikra 2-3 
jutott; mind a 36 hajón 78 volt. A különböző hajók legnagyobb 
menetsebessége óránként egy tengeri mérföldet tett ki. 

Miután a nyugati hatalmaknak, a Suez-csatornát elzáró 
flottának az európai sereg megérkezte előtt leendő ártalmat- 
lanná tételét ígértük meg, sietni kellett, hogy adott szavunkat 
beváltsuk. Szeptember 19-én este találkoztak hajóink Bab-el- 
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Mandeb körül cirkáló 5 abyssiniai páncélosból álló hajórajjal. 
Ezek, hajóinkat személyszállító-hajóknak tartva, azonnal 
üldözésükre gondoltak s nem kevéssé csodálkoztak, midőn a 
védtelennek tartott járműveket zavartalanul látták utjokat 
folytatni. Csak midőn az abyssiniaiak 14,000 méterre köze- 
ledtek s tűzokádóinkból néhány durva falatot küldtünk izlel- 
tetőűl, látták be tévedésüket s azonnal meg is fordultak. 
Flottánk zöme nem is vesztegetett üldözésükre időt, hanem 
folytatta útját a Veres-tenger felé; csak 6, a legnagyobb és 
leggyorsabbnak tartott hadi gőzöseink közül sietett a mene- 
külők után s közülök kettőt néhány jól célzott lövéssel, melyet 
az abyssiniaiak nem is viszonozhattak a nagy távolság miatt, 
elsülyesztett, a többit pedig a partig kergette. A vízbe hullott 
abyssiniaiak közül a menynyit lehetett a mieinkek csónakba 
szedtek és azután − a Bab-el-Mandeb körüli jelenet nem vett 
2½ órát igénybe, − folytatták Suez felé útjukat. 

Massaua előtt hadihajóink 19 és 20-ika közötti éjjel 
észrevétlenül gőzölögtek el; az elmaradt 6 hajót egy ellenséges 
cirkáló hajó azonban a hajnali szürkületben észre- és üldözőbe 
vette. Minthogy a mieinkeknek nem volt szándékukban, Mas- 
saua előtt már most megállapodni, még kevésbé az ott álló 
abyssiniai hajókat, cirkálójuknak menet közben adott leckével 
idő előtt figyelmessé tenni, ezért nem is viszonozták annak 
lövéseit, habár egyik másik talált, hanem a lehető legnagyobb 
gyorsasággal iparkodtak tova siklani, a mi nagyobb kár nél- 
kül sikerült is. Mint később hallottuk, Massauaban is pósta- 
hajóknak tartották hajóinkat, melyek megfoghatatlanul a 
Suezt őrző hadihajók karmai közé siettek. Minden, a mit a 
negus tétetett az volt, hogy a következő éjjeleken szorgalma- 
sabban cirkáltatott Massaua körül, hogy a menynyiben a 6 
postahajó a Suez-csatorna előtt ideje korán viszszafordulna, 
ne menekülhessen. 

Hadihajóink 22-én délután jelentek meg a Suez-csatorna 
előtt, s megtámadták azonnal a csatornát őrző abyssiniai 
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hajókat és rövid ütközet után hármat közülük elsülyesztettek. 
A többi, közöttük három páncélos a partig menekült, hol 
legénységét egyiptomi csapatok foglyul ejtették. Parancs- 
nokunk ugyané csapatoknak ideiglenesen a kihalászott abys- 
siniai tengerészeket is átadta, s aztán újra délnek fordult és 
szeptember 24-én Massaua alá érkezett. 

Ez idő alatt szárazföldi seregünk ott tétlenül állott; jól 
tudtuk, hogy hajóink csakhamar átadásra kényszerítik a várat. 
Midőn ezek Massaua magaslata előtt megjelentek, néhány 
abyssiniai hadi jármű közeledett feléjük. Néhány lövés mene- 
külésre kényszeríté okét s csak most látta át a negus a hely- 
zetet. Bár még mindig elbánni reménylett hajóinkkal, de aztán 
óriás ágyúink első lövéseinek hatása tengernagyjaival együtt 
észre térítette. A közeledő nehézkes páncélosok elöl folyton 
hátrálva, okádták utolérhetlen romboló gépeink lövegeiket és 
két hajó sülyedt el, mielőtt egyetlen golyó érte volna vala- 
melyik szabadföldi hajót. Az abyssiniaiak viszszafordultak, a 
mienkek folyton változatlan távolságban nyomukban marad- 
tak és mielőtt az ellenséges hajóraj a kikötőt elérte volna, 
elsülyedt a harmadik páncélos hajó. De a kikötőben is oly 
kevéssé voltak biztonságban mint a szabad tengeren; a bor- 
zasztó páncél-pusztítók golyót golyó után röpítettek; sülyedt 
a negyedik és ötödik hajó; egyidejűleg hatalmasan döngették 
óriás ágyúink a kikötő bástyáinak kőkockáit, − minden perc- 
ben vártuk a megadás jelét, − a fehér lobogónak Massauán 
való lobogtatását. Ε helyett a negus, belátva a vár tarthatat- 
lanságát, kétségbeesett kirohanást kísérlett meg, hogy a 
hegyek közé menekülhessen. De csak a külső előőrsláncola- 
tunkat volt képes áttörni; amint harcvonalunk elé ért néhány 
sortűz megállította a rohamot, a negusra pedig halált hozott. 
Az abyssiniaiak eldobták a fegyvert, a háború be volt fejezve. 
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Itt végződnek, Palieri Károly új földinknek barátjához, 
Cavalotti Luigihoz intézett levelei. A két barát ezután helyet 
cserélt. Cavalotti nálunk telepedett meg Szabadföldön, Falieri 
pedig fiatal feleségével az ukerevei paradicsomi szigeteken 
töltött rövid mézes hetek után, ki lett körünkből ragadva. 
Követte szülőföldének hívását, mely igénybe akarta venni 
segélyét, azon újítások keresztülvitelénél, melyeket − a leve- 
lekben leirt események következményeként, úgy itt, mint min- 
denütt a lakott földön, meghonosítani akartak. Ε küldetésénél 
kíséri őt felesége, s feladata megfejtéséhez, központi kormá- 
nyunk Szabadföld korlátlan segélyeszközeit bocsátá rendel- 
kezésére. De ezzel már azon események körébe jutunk, – 
melyeknek leírása a következő könyv feladatát képezi. 



NEGYEDIK KÖNYV. 



XXIII. Fejezet. 

Végtelen volt abyssiniai hadjáratunk erkölcsi sikere 
mindenütt, a hová híre, művelt vagy félig művelt népek közé 
eljutott. Mi is üdvös következményeket vártunk ettől, mert 
reménylettük, hogy erőnknek az egész világ előtt bebizonyított 
nagysága, elleneseinket nagyobb óvatosságra inti s bennük 
igazságos kívánságaink iránt nagyobb hajlandóságot kelt. 
De az eredmény legnagyobb várakozásunkat is meghaladta. 
Nem megfélemlítve, hanem meghódítva lettek a gazdasági 
igazság eddigi ellenesei, a mi különben minket szabadföldieket 
jobban meglepett, mint külföldi barátainkat. Nem tudtunk 
rajta eligazodni, hogy azok az emberek, kik évtizedeken át 
kivihetetlennek és elvetendőnek tartották socialis és gazdasági 
törekvéseinket, azon tényből, hogy ifjaink derék harcosoknak 
bizonyultak, hirtelen azon következtetésre jutottak, hogy 
kivihető, sőt hasznos dolog, ha mindegyik munkás megkapja 
szorgalmának öszeredményét. Mi, kik az ész és az igazság 
uralma alatt éltünk, nem tudtuk az e között s fegyvereink és 
ágyúink hatása között lévő öszszefüggést felfogni; Szabad- 
földön kívül azonban, hol még mindig az erőszak a jog alapja, 
kétségtelennek tartotta mindenki, − még azok is, kik elvből 
követői eszméinknek, − hogy az a villámszerűén sújtó csapás, 
helynek elemi hatása alatt az abyssiniaiak királya öszsze- 
roskadt, a legfényesebb argumentum ad hominem, öszszes 
intézményeink kitűnősége mellett. Különösen a szabadföldi 
hajórajnak hirtelen, győzelmes fellépése szintén döntő bizo- 
nyítékul szolgált a tekintetben, hogy nem üres utópia, hanem 
 



334 

nagyon is alapos valóság a gazdasági igazság, − szóval 
harci babéraink socialis intézményeink dicsőségévé alakult. 
Hatalmas, lázas izgatottság fogta el a lelkeket s azt, a mit 
aránylag igen kevesen mertek csak mint egykor megvaló- 
sítandó eszményképet tekinteni, a mit igen sokan ellenszenvvel 
fogadtak, a nagy tömeg pedig figyelembe sem vett, azt most 
egy csapással akarták megvalósítani. 

Ε mellett azonban kitűnt, − de ez aztán nem minket 
lepett meg, − hogy annál hevesebb volt a türelmetlenség és 
forradalmi láz, minél kevésbé foglalkoztak azelőtt elveinkkel. 
Az előrehaladott szabadelvű népek, kiknek vezérférfiai már 
azelőtt is jó indulattal voltak irányunkban és rokonszenveztek 
velünk s kik már azelőtt is tettek, habár öszszefüggéstelen 
kísérleteket, hogy a munkástömeget gazdasági szabadságra 
neveljék, aránylag nyugodtan, a létező érdekek lehető 
megóvása mellett indították meg a gazdasági és társadalmi 
forradalmat. Anglia, Franciaország és Olaszország, melyek 
már az abyssiniai hadjárat kitörése előtt hajlandók voltak 
intézményeinket, habár egyelőre csak a kelet-áfrikai birto- 
kaikon meghonosítani, most a nélkül, hogy különös politikai 
átalakulás lett volna éhez szükséges, elhatározták, hogy intéz- 
ményeiknek a mieinkekéhez hasonlóvá való átváltoztatása 
végett érintkezésbe lépnek Szabadfölddel, mely határozatukhoz 
több más európai állam, Amerika és Australia is csatlakozott. 
Az illető európai államokban ezt az átalakulást mindenütt 
a nép lelkesedésének hangos kitörései kisérték; de, néhány 
ablaküveg kivételével, senkinek kára nem esett. Erőszakosabb 
rázkódtatással ment azonban a dolog Europa némely „conser- 
vativ” államaiban s az ázsiai tartományokban; ezekben 
gyakori volt a zenebona, gyűlölt államférfiaknak − kik 
hasztalan állítgatták, hogy most már mi kifogásuk sincsen 
a gazdasági egyenjogosultság ellen, − komoly üldöztetése, 
helyenként vérontás és vagyon elkobzás. Ε helyeken a 
munkások tömegei nem bíztak a birtokos-osztályban, de a 
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követendő irány tekintetében maguk között sem tudtak meg- 
állapodásra jutni s mind fenyegetőbbé, gyűlölködőbbé vált a 
pártok egymás iránti helyzete. Különösen roszszul alakultak 
a viszonyok ott, a hol a kormány öntudatosan népellenesen 
járt el, a hol a birtokos-osztályt szándékosan dédelgette a 
vagyontalan tömeg rovására és ez utóbbiakat tudatlanságban 
és nyomorban engedte sínylődni. Ott hiányzott a művelt 
néposztály, mely befolyását a dühöngő és esztelen harag 
kitörései ellen érvényesíthette volna; ott folyt a kegyetlenkedés 
és alávalóság; az egykori elnyomók tömeges legyilkolása; és 
nem is lehetett volna ez esztelen és céltalan kegyetlenkedés 
végét belátni, ha tekintélyünk és az irántunk érzett tisztelet 
szerencsére azon országokban is nem csillapította volna le a 
dühöngő tömeget s nem terelte volna a mozgalmat rendes 
medrébe. Miután e téren minden biztos cél nélkül vergődő 
egyik pártnak, az a gondolata támadt, hogy közbenjárásunkat 
veszik igénybe, e példa mindenütt követőkre talált. Min- 
denünnen, keleti Európából, Ázsiából, egyes afrikai tartomá- 
nyokból felénk fordultak az anarchiába sülyedtek, küldenénk 
biztosokat hozzájuk, kiket korlátlan hatalommal ruháznának 
fel. Mi természetesen készséggel teljesítettük e kérést, s az 
így kiküldött szabadföldi biztosok, mindenütt arra a korlátlan 
bizalomra találtak, mely a béke helyreállítására szükséges volt. 
Ε közben azonban azon államok is, melyek józanul 
haladtak előre, bizalmi férfiakat kértek tőlünk, kik kormá- 
nyaiknak tanácscsal és tettel lennének segélyére. Nem ok 
nélkül mondjuk: tanácscsal és t e t t e l ,  mert a szabadföldi nép 
amint észre vette, hogy igénybe akarják venni támogatását, 
elhatározta, hogy Szabadföldnek anyagi segélyforrásai feletti 
rendelkezést, azon népek érdekében, melyek azt kérték, ki- 
küldötteire bízza, akár a kormányok mellé adott tanácsadók 
akár pedig korlátlan hatalommal felruházott biztosok voltak 
ezek. A segély természetesen nem ajándék-, hanem kölcsön- 
képen adatott. Az édenvölgyi központi kormány ugyan maga- 
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nak tartotta fenn esetről-esetre a döntés jogát, a kiküldöttek 
által bejelentett pénzigények felett, minthogy azonban irányt- 
adó volt az elv, hogy a szükséges segélyt meg kell adni, a 
segély szükségességét pedig csak a helyszínen lévők bírál- 
hatták meg, tényleg mégis csak a biztosokat és bizalmi fér- 
fiakat illette a rendelkezési jog a folyóvá tett tőkék felett. 

Az, hogy ilykép alig néhány hónap alatt, 2000 millió 
font sterlinget megközelítő igényeket képesek voltunk kielé- 
gíteni, onnan magyarázható, hogy központi bankunk biztosí- 
tási ügyosztálya ekkor a 10.000 milliót meghaladó tartalék 
tőkéjének egy ötödét, bármikor folyósítható alakban tartotta. 
A többi négy ötöd rész gyümölcsözőleg volt elhelyezve, azaz 
a szövetkezeteknek és az államnak volt befektetésekre köl- 
csönképen átengedve; egy ötöd azonban minden eshetőségre 
a bank raktáraiban elhelyezve a most hirtelen feltűnő 
szükségletre volt fordítható. Ε tartalék tőkét természetesen 
nem ezüst vagy arany alakjában őriztük, mert így nem hasz- 
nálhattuk volna a szükség órájában. Nem arany és ezüst, 
hanem egészen más dolgok azok, melyeket a szükség idejében 
igényelnek; a nemes érc csak arra való, hogy azon a szüksé- 
gelt dolgokat megszerezni lehessen; e végből azonban, azok- 
nak a szükségelt dolgoknak valahol megfelelő menynyiségben 
létezniök kell, és ép ezt nem lehet hirtelen fellépő, nagy ter- 
jedelmű szükségnél reményleni. A kinek több ezer millió értékű 
árúra van hirtelen szüksége, az nem lesz képes azokat meg- 
v á s á r o l n i ,  mert sehol sem lesznek készletben; a ki ily 
nagy szükséglet esetére óva akar lenni az ínségtől, annak nem 
a pénzt a bevásárlásra, hanem a szükségelt árút kell készen 
tartania. Mit használt volna például az oroszoknak, a kik 
földbirtokosaik magtárait, kereskedőik árúraktárait, gyáraik- 
ban gépeiket elégették és elpusztították, ha mind e megsemmi- 
sített dolgok beszerzésére és szaporítására szükségelt sok 
ezer millió rubelt aranyban adtuk volna? Sehol sem volt nél- 
külözhető készlet, a mit megvehettek volna; ha pénzünkkel 
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a vásáron jelentek volna meg, úgy ez az öszszes árak emel- 
kedését idézte volna elő, és ínségük átháramlott volna a 
szomszéd népekre is. Ép így mindazon nemzeteknek, kiket 
azon törekvésükben, hogy eddigi nyomorukból, hozzánk ha- 
sonló gazdagsághoz jussanak, támogatni akartunk, nem több 
pénzre, hanem élelmi szerekre, nyersanyagokra és eszközökre 
volt szükségük. Ily dolgokba helyeztük is el tartalékunkat. 
Körülbelül fele gabonából, másik része nyers anyagokból, 
különösen ércből és szövéshez szükségesekből állott. Midőn 
aztán oroszországi biztosunk lassanként 285 millió font ster- 
linget kért, egy fillért sem küldtünk neki pénzt, hanem 3040 
hajórakomány búzát, gyapotot, vasat, rezet, fát s. t. e., a 
minek az volt következménye, hogy ez elpusztult ország 
miben sem szenvedett szükséget, sőt rövid időre azután, – 
igaz, nem ezen kölcsönzött kincsek folytán, hanem ezeknek 
szabadföldi szellemben való felhasználása által − oly jólétnek 
örvendett, a minőre még álmában sem mert volna gondolni, 
így használtunk készleteinkkel a világ több nemzeteinek is, 
és arra az esetre, ha ez nem lenne elegendő, el voltunk tökélve, 
a hiányt jövő évi termésünkből pótolni. 

De azért mi korántsem akartuk testvérnépeink iránt, 
a gazdasági és társadalmi gondviselés szerepét, az épen 
szükségesnél hoszszabb ideig játszani. Nem mintha idegen- 
kedtünk volna a tehertől és felelősségtől, hanem csak azért, 
mert minden tekintetben és mindenki érdekében a legüdvö- 
sebbnek találtuk, ha a socialis átalakulási folyamat, a melyre 
most már az öszemberiség készen volt, ez által minden ren- 
delkezésre álló erejével, közösen jól megfontolt terv szerint 
vitetik keresztül, e célból határoztuk el, hogy a világ öszszes 
nemzeteit Édenvölgybe hívjuk tanácskozásra, a hol megvi- 
tassuk, mi történjék ezután. Nem óhajtottuk, hogy e tanács- 
kozásnál döntő határozatokat hozzanak, hanem inkább azt 
indítványoztuk, álljon szabadságában mindegyik népnek a 
gyülekezet   tanácskozásaiból   a   neki   leginkább   megfelelő 
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következtetéseket levonni; véleményünk szerint, mindenesetre 
hasznos volna tudni, vajjon mikép vélekedik az öszszeség a 
megindult mozgalomról. 

Ez indítvány sehol sem talált komolyabb ellentállásra. 
Kelet viszszamaradottabb népeinél ugyan felszínre kerekedett 
az az irányzat, mely követelte, hogy ne vesztegessék az időt 
haszontalan beszéddel, hanem tegyék meg azt, mit a szabad- 
földiek tanácsolnak; a mi okét illeti, − ezt tudatták velünk 
a legtöbb − és pedig nem épen a legkisebb − nemzetek 
alkotmányozó gyűlései, − úgy is csak reánk hallgatnak, 
bármit határoz is a kongreszszus. De csak arra való utalásunkra 
volt szükség, hogy ha tanácsolni akarunk nekik, meg is kell 
őket hallgatnunk, ennek pedig leghelyesebb módja a kong- 
reszszus tartás, hogy ennek látogatására bírjuk őket. Azt sem 
akadályozhattuk meg, hogy sokan az Édenvölgybe küldött 
képviselők közül szigorú utasítást nyertek arra nézve, hogy 
a határozatok hozatalánál hozzánk csatlakozzanak, csakhogy 
ez utasítások anynyiban bizonyultak tárgytalanoknak, mert 
a kongreszszus tulajdonképen csak alaki kérdésekben hozott 
határozatokat, különben azonban csak tanácskozott, minden- 
kinek belátására bízva, mily eredményt vonjon le a tanács- 
kozásokból. 

Ε közben azonban és pedig a legelőrehaladottabb álla- 
mokban, − habár csekély számú ellenzék ütötte fel fejét, a mely 
általánosságban helyeselte ugyan a gazdasági igazság elvét, 
de annak általános megvalósíthatása ellen állítólag „gyakor- 
lati” aggályokat hozott fel. Ez az ellenzék a saját erejéből 
sehol sem jutott volna megbízó levélhez a világkongreszszusra; 
de mindenütt erőteljes támogatásban részesült a szabadföldi 
bizalmi férfiak és biztosok részéről, a kik a szabadföldi 
közvéleménynek teljesen megfelelően oda törekedtek, hogy 
biztosítsák minden említésre méltó pártirányzatnak a képvi- 
seletet, nehogy az elavult gazdasági rendszer esetleges követői 
azt mondhassák, hogy őket nem hagyták szóhoz jutni. 68 
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nemzet lett a kongreszszuson való résztvételre meghíva; kép- 
viselőiknek száma tetszésüktől függött, mi csak arra kértük 
őket, hogy 10 képviselőnél többet ne küldjenek; tényleg a 68 
állam öszszesen 425 képviselőt választott, éhez számítva a 
szabadföldi kormánynak a kongresszuson szintén résztvevő 
12 főnökét, a kongreszszusi tagok öszszes száma 437 volt. 

Szabadföld alapításának 26-ik évében március hó 3-án 
ült öszsze a kongreszszus Édenvölgy országházának nagy 
termében. Jobb felől ültek a folyamatban lévő újítás általános 
érvényesíthetésében kételkedők, középen Szabadföld követői, 
bal felől a radikálisok, kik csak erőszakos eszközöktől remény- 
lettek sikert. Az elnöki tisztet, a szabadföldi kormány elnöki 
osztályának főnöke − az állam alapítása óta szakadatlanul 
dr. Strahl, − tölte be. 

A tárgyalás első napja. 

Az elnök a szabadföldi nép nevében üdvözli, az ennek 
meghívása folytán a told öszszes testvér nemzeteinek megjelent 
képviselőit s azután így folytatja: 

„Hogy a tárgyalás menetében valami, habár nem is 
szigorú és merev rendszer legyen, ajánlom, hogy a megvita- 
tandó kérdésekben bizonyos sorrendet állapítsunk meg; eltérés 
e sorrendtől bizonynyára nem lesz elkerülhető; de azért 
minden esetre célszerű lesz, ha a szónokok a tárgyalás alatt, 
lévő dologhoz iparkodnak ragaszkodni. Hogy az alakiságok 
feletti vitatkozást megrövidítsük, a szabadföldi kormány bátor 
volt a napirendet megállapítani, mit önök elfogadhatnak, 
Megváltoztathatnak vagy elvethetnek; sietek azonban meg- 
jegyezni, hogy e napirendbe felvett tárgyalási anyag nem a 
Mi kezdeményezésünk folytán keletkezett, hanem a különböző 
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külföldi pártok vezérférfiai által lett, mint felvilágosításra 
szoruló feltüntetve; mi csak rendszeresítettük az elénk ter- 
jesztett kérdéseket. A tárgyalási anyag következő sorrendjét 
ajánljuk tehát: 

1. Mikép magyarázható meg azon körülmény, hogy 
Szabadföld alapítása előtt, a történelem folyamában még 
soha sem sikerült, a gazdasági igazság és szabadság elveinek 
megfelelő társadalmat alakítani? 

2. Nem alapul-e a szabadföldi intézmények eredménye 
csak különösen előnyös viszonyok kivételes és ép ezért múlé- 
kony kölcsön hatásán vagy pedig mindenütt létező, az emberi 
természetben gyökeredző feltételek következménye-e az? 

3. Nem alapul-e természeti törvényen a szükség és 
nyomor s nem áll-e be túlnépesedés, ha átmenetileg sikerülne 
a nyomort általában megszüntetni? 

4. Lehetséges-e mindenütt a gazdasági igazság intéz- 
ményeit, a szerzett jogok és átháramlott érdekek kímélésével 
megvalósítani; s ha igen, melyek az alkalmas eszközök? 

Van-e valakinek javaslatunkra megjegyzése? Nincsen. 
Kitűzöm tehát az 1-ső pontot a napirendre és Kraft Erasmus 
képviselőnek adom a szót.” 

Kraft E r a s m u s  (jobb p.): Mindenütt, a hol gondol- 
kodó lények laknak a földgömbön, készülődünk a szolgaság 
és nyomor állapotát, melyben fajunk azóta a meddig emlékek 
viszszahatnak sínlődött, a dolgok boldogabb rendjével felcse- 
rélni. A fényes példa, mely itt Szabadföldön szemeink elé 
tárul, a mellett tanúskodik, hogy sikerülni fog, sikerülnie kell 
a kísérletnek. De minél világosabban tűnik elénk e látvány, 
annál kényszerítőbb, elodázhatlanabb a kérdés, miért nem 
történt meg már előbb, a minek most történnie kell, miért 
aludt ily soká az emberiség geniusa, mielőtt ez áldásos mun- 
kára szánta magát. Látjuk, ahhoz, hogy túlbőségben legyen 
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mindenki, nem szükséges más, mint mindenkit meghagyni 
annak teljes élvezetében, a mit maga állított elő és dacára 
ennek, évezredeken át türelemmel tűrték a végtelen szükséget 
öszszes következményeivel, a nyomorral és bűnnel együtt, 
mintha változhatlan természeti követelmény volna. Mi ennek 
az oka? Okosabbak, bölcsebbek lettünk, mint elődeink vagy 
a munkánk sikere mellett tanúskodó, látszólag csalhatlan 
bizonyítékok dacára mégis tévednénk? Az emberiségnek, 
igaz legfontosabb részében az ősidők homályába burkolt 
történelme oly régi, hogy lehetetlen elhinni, mintha a minden 
lény legforróbb vágyának megfelelő, anyagi jólétet előidéző 
törekvés csak most lépne először felszínre; nem egyszer ,  
bizonynyára többszörösen lépett az már fel, habár megbízható 
adatot semmiféle hagyomány nem nyújt róla. De hol az ered- 
mény? Vagy talán volt eredmény, habár arról mitsem tudunk; 
az arany-korról szóló elbeszélés több mint jámbor mese s 
talán most is ilyennek kezdetén állunk? De akkor meg fel- 
támad a kérdés, mily tartamú lesz e korszak, nem-e követi 
ismét az az érc- és vas-kor, − talán még szomorúbb alakban, 
mint volt az, melytől most szándékozunk búcsút venni. Követni 
akarom a tisztelt elnök úr intését s nem fogom már most a 
nagyobb nyomorba való viszszaesés esetleges okait kutatni, 
mert ez a napirend harmadik pontjának tárgyát képezi; de 
meg azon nézetben is vagyok, hogy mielőtt törekvésünk 
sikerűitének minden képzelhető következményeit felderítenők, 
előbb meg kellene állapítani, vajjon egyáltalán fog-e az és 
mily terjedelemben fog sikerülni; e célból meg célszerű volna 
azon kérdés megfejtése, mi az oka, hogy e törekvés soha sem 
vezetett eredményre, vagy hogy talán meg sem lett kísértve. 
K a s t o r  K e r e s z t é l y  (középp). Téved az előttem szóló, 
ha azt hiszi, hogy az utóbbi évezredek történelmi folyamán 
tteiri történt a gazdasági igazság elvének megvalósítására 
irányuló komoly kísérlet. A legnagyszerűbb ilyen kísérlet: a 
kereszténység. A ki ismeri az evangéliumot, annak tudnia 
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kell, hogy Krisztus és apostolai kárhoztatták az embernek 
ember által való kizsákmányolását; az írás igéje: „Jaj nektek, 
kik mások izzadtságával építtitek fel palotáitokat,” csirájában 
magában foglalja a szabadföldi jogot, s mindazt mi után mi 
ma törekszünk. Igaz, hogy a hivatalos kereszténység utóbb 
abbahagyta felszabadítási munkálatát, de azért egyes egyház- 
atyák a szentírásra támaszkodva mindig és mindig iparkodtak 
megvalósítani Krisztus eredeti szándékait. Hogy a közép- 
kor egész folyamán és később is, részben az újkorban 
komoly kísérletek történtek a keresztény eszme megvalósí- 
tására, szintén ismeretes. Egyelőre csak ezt akartam fel- 
említeni. Azon kérdés megfejtését, hogy miért szenvedtek 
mindé kísérletek hajótörést, avatottab erőkre bízom. 

Oss ip  V a l d e m á r  (bal). Nem jut eszembe, hogy a 
kereszténység nemes alapítóját öszszetéveszszem azzal, a mivé 
később változtatták tanait; de az amerikai egyesűit államok- 
ból küldött barátunk (előttem szóló), azt hiszem mégis túl lőtt 
a célon, ha őt és követőit, a mi elődeinkként tünteti fel. Mi 
a boldogságot és szabadságot hirdetjük, Krisztus önmegtaga- 
dást és alázatosságot prédikált; mi gazdagságot, ő szegény- 
séget akart mindenkinek, mi a világ dolgaival foglalkozunk, 
ő a túlvilágot tartá szemei előtt; mi − hogy röviden szóljak - 
forradalmárok, habár békés forradalmárok vagyunk, ő vallás- 
alapító volt. Hagyjuk a vallást; azt hiszem eredménytelen 
volna az enyém és tied kérdésében a kereszténységre hi- 
vatkozni. 

L i o n e l  A c o s t a  (közép). Teljesen más nézetben va- 
gyok mint a tisztelt előttem szóló s csatlakozom északamerikai 
barátunk nézetéhez. Krisztus tanaiban, a socialis szabadság, 
– habár az eszköz és cél tekintetében még nem öntudatosan, - 
oly tiszta, oly nemes alakban nyer kifejezést, mint eddig még 
soha; a socialis felszabadulás ígéretét, nem pedig vallási 
újítást tartalmaz az „öröm-hír” (evangélium); Krisztust vallás- 
alapítónak, és nem socialis újítónak hirdetni, azt a tant, mely 
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röptében meghódítá az elnyomottak szíveit, mert szenvedé- 
seikből megváltást ígért, − a feléledt erélj elaltatására fel- 
használni, ez volt a leigázási művészet remeke. Krisztus 
magával a vallással nem is foglalkozott, az új testamentom 
egyetlen sorából sem lehet kiolvasni, hogy régi vallása tanait 
meg akarta változtatni; a legvallásosabb, a legbuzgóbb zsidó, 
nyugodtan engedheti meg gyermekeinek az evangeliom olva- 
sását, nem fognak benne semmi olyat találni, mi vallásos 
érzületüket sértené. (Egy hang: Ugyan miért feszítették 
akkor Krisztust a keresztre?) Azt kérdik, miért feszítették a 
zsidók Krisztust a keresztre, ha nem vétett Mózses törvényei 
ellen? Hát e g y e d ü l  csak vallási okokból gyilkolnak? Krisz- 
tust megölték, mert socialis, nem pedig mert vallási újító volt; 
s nem a vallásosak, hanem a zsidók hatalmasai követelték 
halálát. Erről felesleges szót vesztegetni azok előtt, a kik el- 
fogulatlanul vizsgálják Izrael legszomorúbb, de egyúttal leg- 
dicsőségesebb napjainak világrendítő eseményeit, melyek 
egyikén fiainak legnemesebbike az ön választotta vértanú- 
halállal múlt ki. Első sorban is, eléggé hiteles történelmi tény, 
hogy Júdeában akkori időben a vallási felekezetek alkotóit ép 
oly kevéssé büntették halállal, mint az utóbbi időben Európá- 
ban. Másodsorban pedig a kivégzés módja, a zsidóknál isme- 
retlen kereszt, szól a melletti, hogy Krisztus a római és nem 
a zsidó törvény szerint lett elitélve; a rómaiak azonban mint 
Vallási dolgokban a legtürelmesebb nép, vallási újitás miatt 
csakugyan nem Ítéltek volna senkit halálra; nem tűrték volna 
kivégzését, még kevésbé hozták és hajtották volna végre az 
ítéletet; a kereszttel azonban a l á z a d ó  r a b s z o l g á k a t  
Vagy f e l b u j t ó i k a t  büntették. 

Nem azért mondom ezt, hogy elhárítsam Krisztus halála 
miatt a felelősséget Judáról; hisz minden nép szomorú kivált- 
ba, hogy önmaga legyen legnemesebbjeinek hóhéra, és a 
hogy nem mások ölték meg Sokratest mint az athéneiek, úgy 
Krisztust sem ölték meg mások mint a zsidók; a római csak 
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eszköze volt a zsidók gyűlöletének, de ne tessék félre érteni, 
a vagyonukért remegő gazdag zsidók gyűlöletének, kik a „nép 
csábítóját” feljelentették a helytartónak. Sőt nagyon valószínű, 
hogy a helytartó nem igen volt hajlandó az aggódó árul- 
kodók kívánságát teljesíteni, mert ő, a merev tulajdonjog 
rendíthetlen hitében nevelkedett római, Krisztus socialis tanai- 
nak jelentőségét és horderejét nem is volt képes felfogni. 
Ártatlan rajongónak − az evangéliumok igazolják ezt, s 
máskép nem is lehet érteni, − tartotta, a kit néhány vesző 
csapással futni szoktak hagyni. Nemzedékeknek kellett el- 
tünniök, míg a r ó m a i  világ megtanulta, hogy tulajdonképen 
mit jelentenek Krisztus tanai, − ekkor azonban pusztító 
haraggal fordult követői ellen, keresztre feszítette, a vad- 
állatok közé dobta őket, szóval elkövetett mindent, a mit Róma 
sohasem tett meg más vallásúakkal, hanem igenis jogi és 
tulajdoni intézményeinek ellenségeivel. Nem így Juda urai; 
ezek azonnal felfogták a kereszténység értelmét és horderejét, 
mert Mózses öt könyvében és a korábbi próféták tanaiban 
rég megismerkedtek e socialis követelések csiráival. Az örömév, 
mely a földbirtoknak minden 49-ik évben való új felosztását 
követelte, azon intézkedés, mely szerint a szolgák a hetedik 
évben szabadon bocsátandók, nem voltak mások, mint a 
Krisztus által követelt egyenlőség előhírnökei. Kétséges, vajjon 
ezen a régi Juda szent írásában kifejezett socialis gondolatok 
valaha gyakorlatilag érvényesíttettek-e, de rég ismeretesek 
voltak a zsidók előtt s midőn Krisztus a gyakorlati életben 
való megvalósításukat megkísérté, midőn hatalmas, elragadó 
beszédeiben „jaj”-t kiáltott a gazdag felé, ki testvére verej- 
tékével hizlalja magát, felismerték azonnal Jeruzsálem hatal- 
masai az érdeküket fenyegető veszélyt, a mi nem zsidó 
osztálytársaik előtt csak később vált nyilvánvalóvá. Nem 
szenved kétséget, hogy a római helytartó előtt nem hallgatták 
el aggodalmaik valódi lényegét, mert nem mint vallásújító, 
hanem mint lázadó lett Krisztus elítélve. 
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A népnek természetesen nem lehetett megmondani, hogy 
azért követelik Krisztus halálát, mert a szent írásban gyöke- 
redző és a próféták által is akárhányszor követelt egyenlő- 
séget a gyakorlati életben akarta megvalósítani; ennek a 
nazarenus eretnekségéről szóló mesét kellett feltálalni, mely 
mesét azonban − a kivégeztetésnél öszszegyülemlett tudatlan 
népet nem számítva − soká senki sem hitte el. Izraelben 
mindenütt jó zsidónak tekintették az első keresztény közsé- 
geket s a római írók, kik megemlékeznek róluk „judaei”-nek 
nevezik őket. Hogy mik voltak, miben különböztek a többi 
zsidó községektől, arról − a kezdetben, érthető okokból 
gyakorlott elővigyázat, s a későbbi szintén érthető okokból 
eszközölt hamisítások dacára − elég felvilágosítást nyújtanak 
az apostolok történetei. Socialisták, sőt részben kommunisták 
voltak; gazdasági egyenlőség, vagyonközösség uralkodott 
közöttük. Csak később, midőn a keresztény egyház socialis 
létének feláldozásával békét kötött az államhatalommal, lett 
az egyenlőség kegyetlenül üldözött vértanújából a hatalom, 
s talán épen e hitehagyottság miatt annál borzasztóbban 
üldöző hatalom eszköze, csak ettől kezdve híresztelte önmagá- 
ról egykori vádlóinak hazug rágalmait, és adta ki magát új 
vallásnak, − a mivé azontúl lett is. Hogy sikerűit neki több 
mint másfél évezreden át e szerepét Krisztus nevével öszsze- 
kötni, nagy részben a zsidó törzs hibája, mely a golgotai 
szelíd szenvedőre való hivatkozással ellene folytatott véres 
üldöztetés által, vak, esztelen gyűlöletre ragadtatá magát 
fiainak e legnagyobbika, leghűbbike iránt. 

De azért igaz marad, hogy Krisztus a socialis igazságért 
és csak ezért szenvedte a halált, sőt hogy ez eszmék még őt 
megelőzőleg ismeretesek voltak a zsidók előtt. És ép oly igaz, 
hogy e megváltó eszmének későbbi elhomályosítása és meg- 
hamisítása dacára, a gazdasági felszabadulás eszméje soha 
sem volt teljesen elfojtható. Hasztalan tiltotta el az egyház 
a laikusokat ama könyvek olvasásától, melyek állítólag nem 
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tartalmaznak mást, mint az egyház tanait, Európának a leg- 
mélyebb megaláztatásban nyögő népei, újra és újra e tiltott 
könyvekből merítettek bátorságot és lelkesedést a felszabadítás 
megkísértéséhez. 

D a r j a-S i n g (közép): Az ép most hallottat kiegészíteni 
óhajtanám, még pedig azzal, hogy egy másik nép kebelében 
600 évvel Kr. e. már megszületett a szabadság és egyenlőség 
eszméje, − ez a hindu nép. A budhaismusnak tulajdonképeni 
alapja, a valamenynyi ember egyenlőségéről és az elnyomatás 
s kizsákmányolás bűnösségéről szóló tan, sőt ki merem 
mondani azon nézetemet, hogy Mózses öt könyvének és a pró- 
fétáknak említett szabadság-eszméi s így közvetve Krisztusé 
is, indiai kezdeményezésre vezethetők viszsza. Az első pil- 
lanatra ez az időszámítás öszszetévesztésének látszik, mert 
mint mondám Budha Kr. e. 600 évvel élt, míg a zsidó monda 
az öt könyv szerkesztését Kr. e. a 14-ik századba helyezi. De 
tudom azt, hogy újabb kutatás csaknem kétségtelen bizton- 
sággal megállapította, hogy a Mózsesnek tulajdonított ez öt 
könyv legkorábban a hatodik században, és semmi esetre sem 
előbb, mint az úgynevezett babyloni fogságból való viszsza- 
térés után lett szerkesztve. De ugyanabban az időben, midőn 
Juda legnagyobb része Babylonba lett áthelyezve, menesz- 
tette Budha apostolait szerte egész Ázsiában s kétségtelen, 
hogy a „Babel vizénél könyezők” nagyon fogékonyak lehettek 
az ily tanok iránt. 

Ha tehát némelyik germán író azt vitatja, hogy a keresz- 
ténység idegen vércsepp az árja néptörzs testében, anynyiban 
csakugyan igaza van, hogy a kereszténység tényleg a sémiták- 
tól, t. i. a zsidóktól származott; de azért az árja nép a keresz- 
ténység alapgondolatát magának vitathatja, mert több mint 
valószínű, hogy ő adta az első eszmét hozzá a sémitáknak. 
Nem azért mondom ezt, hogy a nagy sémita szabadság vér- 
tanú érdemeit kisebbítsem. Fájdalom, be kell vallanom, mi 
árják, a kebelünkben kifejlődött isteni gondolattal, saját erőnk- 
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ből, mitsem tudtunk volna kezdeni. A hogy bizonyos, hogy 
az indiai kasztrendszer, a szolgaság vér- és könyáztatta 
földjének e fertelmes gyümölcse idézte elő először Indiában 
az emberiség e csapása ellen a szellemi viszszahatást, ép úgy 
bizonyos más részről az, hogy ugyanaz a kasztrendszer törte 
meg anynyira az indiai nép ellentállási erejét, hogy nem volt 
képes a szabadság gondolatát gyümölcsöztetni. A budhaismus 
megszűnt Indiában, Indián kívül pedig megfosztották socialis 
tartalmától. Az az érzékentúli szemlélődés, melyre nyugaton a 
kereszténységet is megkísérlették rászorítani, keleti Ázsiában 
a budhaismusnak egyedüli hatása maradt. Sőt már a minden 
fensősége dacára népének bélyegét magán hordó, indiai szár- 
mazású alapító lelkében másképen alakúi a szabadság eszméje, 
s máskép Juda Messiásában, ki soha meg nem zabolázott 
egyenlőségi vágytól áthatott nép között látta meg először a nap 
világát. Budha csak azon reménytelen lemondás alakjában 
képzelhette a szabadságot, a mely tévesen lett azok által a 
keresztény szabadság eszméje mögé rejtve, kik mások igé- 
nyei által saját élvezetüket zavartatni nem akarták. 

Meg vagyunk róla győződve, hogy nyugatra vándorolt 
erőteljesebb rokonaink sem lettek volna képesek a szabadság 
és egyenlőség eszméjét értékesíteni, ha mi − indiaiak − azt 
reájuk eredeti alakjában juttattuk volna. Mert midőn Európába 
jöttek, sőt ezred évvel később sem veszett ki még belőlük a 
kastszellem; hogy minden ember egyenlő, − már itt a földön 
egyenlő, − oly megfoghatatlannak látszott volna a germán 
nemesnek és a germán szolgának, mint a hogy megfoghatatlan 
maradt a hindu pária vagy sudra, és a bramán vagy kilatrija 
előtt. Ezt a gondolatot előbb a Jordán folyó partján lakó 
szigorúan demokratikus kis sémita törzsnek kellett erős, 
jövőben elmoshatlan alakba foglalni, Róma és Görögországnak 
kellett józan kutatásaival világos − habár kezdetben viszsza- 
utasító − vizsgálat alá vennie, mielőtt a tisztán árja nép közé 
ültetve gyümölcsöt hozhatott volna. Hisz a megtért germán 
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királyok csak azért vették fel a keresztségét, mert alkalmas 
eszköznek tartották uralmuk megszilárdítására. Hogy mire 
tanította az új tan a szolgákat azzal kezdetben nem törődtek, 
mert a szolga, ki félénk tisztelettel tekintett az istenek le- 
származóira, uraira, mind örökre veszélytelennek látszott; a 
kiktől óvakodniok kellett azok a hűbéresek, a nagyok, a 
nemesek voltak, mert ezek csak a hatalom véletlensége folytán, 
de nem lényegileg különböztek a királyoktól. Az úri jog - 
árja felfogás szerint − az istentől eredt, igaz; de a legkisebb 
nemesé épúgy mint a királyé; mindanynyian az istenektől szár- 
maztak. Krisztusban aztán feltalálták a királyok az e g y e t -  
len legfőbb urat, a ki nekik, kizárólag csak nekik kölcsönözte 
a hatalmat; ismét volt az úri jognak forrása, de e forrás 
egyedül csak okét illette. Ezért olvassuk a történelemben 
anynyiszor, hogy a királyok nagyjaik akarata ellenére - 
gyakran kétségbeesetten védett akarat ellenére − hozták be 
a kereszténységet, de sehol hogy a nagyok a király akarata 
nélkül, vagy annak ellenére vették volna fel a keresztségét. 
A tömeg, a szolgák − hol kérdezték ezeket valaha? Ezeknek 
azt kell hinniök és tenniök, a mit uruk jónak talál, − és 
ellentállás nélkül teszik meg mindanynyian, mint a birkák 
engedik magukat a kereszteléshez a vizbe kergetni, s aztán 
parancsra hiszik, hogy egy istentől jön minden hatalom, a 
ki azt egy úrra ruházta. Mert az árja szolga akarat nélküli 
dolog, önálló gondolkodásra még nevelni kell. Igaz, nagyon 
soká tartott a nevelés, de a mint az előttem szóló helyesen 
jegyezte meg, nem aludt a szabadság gondolata. 

Holm Ernő (jobb): Azt hiszem, semmiféle bizonyí- 
tékot sem lehet az ellen felhozni, hogy a gazdasági igazság 
általános eszméje már évezredes korú, s hogy nem aludt ki 
soha. De kérdéses az, vajjon az egyenlőség és szabadság ez 
általános eszméje öszszefügg-e több tekintetben azzal a külö- 
nössel, melynek megvalósítása végett mi most öszszejöttünk, 
s nem inkább bizonyos ellentét van-e e kettő között; másod- 
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sorban aggodalmat kell annak keltenie, hogy ez a 2½ ezred- 
évnél idősebb gondolat eddig még soha és sehol megvalósít- 
ható nem volt. 

A mi az elsőt illeti, be kell látnom, hogy Krisztus ellen- 
tétben Budhával, − nem értelmezte az egyenlőséget érzék 
felettien és metaphysikailag, hanem anyagilag és betű szerint. 
Bár a szellemileg szegényeket is boldogoknak mondja, de 
a gazdagok alatt, kik szerinte nehezebben jutnak a menyor- 
szágba, mint egy teve a tű fokán át, bizonynyára nem a szel- 
lemileg, hanem a földi javakban gazdagokat értette. Igaz, 
hogy monda: „Az én országom, nem e világból való”, s a 
császárnak megadni rendelte, mi a császáré; de a ki e 
helyeket nem ragadja ki öszszefüggésükből, annak be kell 
látnia, hogy ezzel a politikai ügyekbe való beavatkozást 
tagadta meg, nem politikai, hanem erkölcsi célok miatt, az 
örök igazság miatt akarta a socialis igazságot győzelemre 
juttatni. Vajjon Róma vagy Izrael uralkodik-e, az közömbös 
előtte, csak igazságot gyakoroljanak; de hogy ezt nem a 
túlvilágon, hanem már itt a földön akarta gyakoroltatni, csak 
a jámbor korlátoltság tagadhatja. De a mit Krisztus értett az 
igazság alatt, az-e az, a mit mi értünk alatta? Az általa és 
más zsidó tanítók által tanított tan: „szeresd felebarátodat, 
mint tenmagadat”, értelem nélküli phrasis volna, ha nem a 
gazdasági egyenlőségre vonatkoznék. Azt az embert, kit 
kizsákmányolunk, mint házi állatunkat, nem pedig mint 
magunkat szeretjük; esztelenség volna a kizsákmányoló társa- 
dalomban az igazi „keresztényi felebaráti szeretetet” kívánni 
s hogy ebben mit szülne, azt eddig untig tapasztaltuk. Külön- 
ben e tekintetben az írás eloszlatja minden kétségünket, hisz 
minden kétséget kizárólag kárhoztatja a mások izzadtságából 
való hízást, vagyis a kizsákmányolást. Ε tekintetben tehát 
teljesen egy törekvésünk volna Krisztussal. De ép úgy kár- 
hoztatja a gazdagságot és dicsőíti a szegénységet, míg mi 
általánossá akarjuk tenni a gazdagságot, tehát oly állapotba 
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akarjuk embertársainkat helyezni, melyben − Krisztussal 
szólva, − nehezebben jutnak a menyországba, mint a teve a 
a tű fokán át. Itt oly ellenmondás mutatkozik, melyet alig 
hiszek áthidalhatonak. Mi a nyomort, Krisztus a gazdagságot 
tartá a vétek és bűn forrásának; a mi egyenlőségünk a 
gazdagságban, az övé a szegénységben áll; ezt kérem tessék 
első sorban figyelembe venni. 

Másodsorban Krisztus az eléje tűzött − s mint be kell 
látni, − sokkal szerényebb célt  sem volt képes elérni. Ε 
magasztos szellemre való hivatkozás nem inkább alkalmas-e 
arra, hogy minket célunk követésében elbátortalanítson, mint 
hogy buzdítson? 

L e r m a  Emil (szabadföldi): Az a kapcsolat, melyet 
az előbbi szónok a Krisztus által magasztalt és követelt sze- 
génység − és felszabadítási munkálatának − állítólagos, - 
nem sikerülte között lát, − téves. Nem d a c á r a ,  hanem 
mert Krisztus a szegénység alapján akarta az egyenlőséget 
létesíteni, nem sikerűit az neki. Egyenlőséget a szegénységben 
nem lehet létesíteni, mert az a művelődés megállásával volna 
egyenlő; megvalósítani az egyenlőséget a gazdagságban − a 
mint előfeltételei megvannak, − nem csak lehetséges, hanem 
szükséges is, mert ez a művelődés haladásával egy jelentőségű. 
Igaz, − ezt fogják felelni, − így áll a dolog a mi felfogásunk 
szerint, de Krisztus felfogása szerint veszély a gazdagság. 
Nagyon igaz. Csakhogy a dolog szorgos kutatásánál lehe- 
tetlen, hogy kikerülje figyelmünket, hogy Κr i s z t us csak 
a z é r t  veté meg a g a z d a g s á g o t ,  mert a k izsák -  
m á n y o l ás az e r e d e t e .  Mi sem tanúskodik Krisztus 
életében a mellett, hogy az a komor, önkínzó volt, mint a 
milyennek kellett volna lennie, ha oly bűnösnek tartotta 
volna a gazdagságot, mint ilyet; az evangélium sok helye az 
ellenkezőről tanúskodik. Krisztus igényei, igaz egyszerűek 
voltak; de azért örömmel élvezte, a mit követői esetleges 
vagyonukból  neki  nyújtottak s nem  találta veszélyesnek, 
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élvezni az életet, a hogy azt az igazság megengedi. Nem 
változtatott e nézetén az a harag sem, a melylyel Jeruzsálem 
gazdagai üldözték; van is valami lealázó és az evangélium 
szellemével ellentmondó, a többször idézett s a gazdagokra 
vonatkozó kárhoztató ítéletben, ha nem olvassuk öszszefüg- 
gésben e mondattal: „Jaj! nektek, kik mások izzadtságával 
építitek fel palotáitokat!” A gazdagságban csak eredetét 
kárhoztatja Krisztus; mert a gazdagság nem volt máskép, 
mint a testvérek izzadtságával megszerezhető, ezért és csak 
ezért volt előtte zárva a menyország. Kétségtelen, hogy 
Krisztus, úgy mint mi, megbékült volna a gazdagsággal, ha 
lehetséges lett volna már akkor kizsákmányolás nélkül, sot 
ha épen csak e nélkül lett volna lehetséges a gazdagság. 
Alkalmunk lesz még bőven arról nyilatkozni, miért nem volt 
ez Krisztus idejében, sőt számos évszázadokon át utánna 
lehetséges; most csak azt akarom hangsúlyozni, hogy lehetet- 
lenség volt, mert a választás csak szegénység vagy kizsák- 
mányoláson alapuló gazdagság között kínálkozott. 

Hogy ezt inkább mint bárki más felismerte, és mégis 
elragadó hévvel fordult a kizsákmányolás ellen, ez épen 
Krisztus halhatatlan tette. Ezért kellett a kereszten szen- 
vednie, mert ha az igazság a haladás követelményével jut 
ellentétbe, az elsőnek kell hátrálnia; meg kellett halnia, mert 
az igazi emberszeretetnek, szabadságnak, egyenlőségnek, 
szóval az emberi szív legnemesebb érzelmeinek lobogóját 
csaknem két évezreddel korábban bontá ki, − ne értsenek 
félre kérem, reá, nem reánk nézve korán − mert a rest em- 
beriségnek szüksége volt arra a két évezredre, hogy meg- 
tanulja ismerni, mit akart vértanújuk. Az emberiségre nézve 
egy nappal sem támadt fel korán. Nincs tehát ellentmondás 
a keresztényi eszme és törekvéseink között; az egyedüli 
különbség e kettő között csak az, hogy amaz, az egyenlőségnek 
első ízben való hirdetése, oly időbe esik, a midőn még ez isteni 
eszme megvalósításához szükséges anyagi feltételek hiányoz- 
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tak, míg a mi törekvéseink már az „ige testté változását” 
jelentik, mint gyümölcsét az emberi észbe akkor elvetett 
magnak. A keresztény felszabadulási művelet sikertelenségéről 
sem lehet e szerint szólani: „csak két ezredév fekszik a 
Krisztus által magára vállalt munka kezdete és befejezése 
között.” 

Az előrehaladott idő miatt az elnök itt bezárta az 
ülést és a napirendre kitűzött kérdés megfejtését holnapra 
halasztotta. 



XXIV. Fejezet. 

A tárgyalás második napja. 
(A napirend első pontja feletti tárgyalás folytatása.) 

Szólásra jelentkezett S t o c k a u  L i p ó t  (közép): Azt 
hiszem, a napirend első pontjának előkészítő része, vajjon a 
gazdasági   igazság helyreállítására vonatkozó törekvésünk, 
bármily irányú történelmi előzmény nélkül áll-e, ki lett, még 
pedig tagadólagos irányban merítve. Legalább én az ellenzék 
szónokai által, azon nyilatkozattételre vagyok feljogosítva, 
hogy teljesen meg vannak győződve arról, hogy Krisztus 
tanai valamely lényeges pontban nem különböznek attól, a 
mi Szabadföldön meg van valósítva s a minek áldásaiban az 
egész földet részeltetni akarjuk. Áttérünk most már a kérdés 
azon részére, annak kutatására ugyanis, miért maradtak siker- 
telenek a korábbi kísérletek, melyekkel az emberi gaz- 
dagság alapjává az igazságot és szabadságot akarták tenni. 
A választ e kérdésre a tegnapi utolsó szónok már érintette. 
A korábbi kísérletek nem sikerültek, mert a szegénységben 
akartak egyenlőséget létesíteni, a mienk sikerülni fog, mert a 
gazdagságban hirdetjük az egyenlőséget. Egyenlőség a sze- 
génységben, a művelődés megállapodását jelentené. A művé- 
szetnek és a tudománynak, a haladás e két rugójának feltétele 
azonban a bőség és kényelem; nem létezhetnek, még kevésbé 
fejlődhetnek, ha nincs senki, a kinek többje lenne, mint a 
amennyi állatias tengéséhez szükséges. Az emberiség korábbi 
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korszakában nem lehetett mindenkinek bőséget és szabad időt 
teremteni; nem volt lehetséges, mert a termelési tényezők 
nem voltak elegendők arra, hogy velük bőséget lehetett volna 
előállítani, még akkor sem, ha mindenki öszszes testi erejének 
megerőltetésével szakadatlanul dolgozott volna, még kevésbé, 
ha élvezte volna mindenki azt a szabad időt, mely a magasabb 
szellemi képességek kifejlesztéséhez ép úgy szükséges, mint 
a bőség a szellemi igények megéri éléséhez. S minthogy nem 
volt lehetséges mindenkinek emberies létet teremteni, szo-  
morú bár, de azért a művelődésnek nem kevésbé változhatlan 
követelményévé lett, az emberek többségét, az osztályrészüket 
képező csekélységben megrövidíteni s a tömegtől így megvont 
zsákmányt annak a kisebbségnek juttatni, mely ilykép bőséghez 
és reá érő időhöz jutott. A haladás követelménye volt a szol- 
gaság, mert így legalább egyesek fejleszthették a magasabb  
igényeket és képességeket, míg e nélkül vadság lett volna 
valamenynyi sorsa. 

Az a nézet különben, mintha a szolgaság oly régi volna 
mint az emberiség, téves; csak az emberi művelődéssel egy- 
korú. Volt idő, midőn ismeretlen volt mindegeik, midőn nem 
volt sem úr, sem szolga és senki sem iparkodott embertársai 
munkaerejét kiaknázni; csak hogy ez nem arany-kor, hanem 
fajunk vad-korszaka volt. Míg az ember nem tanulta meg a  
művészetet, előállítani azon dolgokat, melyekre szüksége volt, 
hanem   megelégedett  azzal,   hogy  a természet önkéntes 
adományait öszszegyűjtse vagy öszszevadászsza; míg 
minden versenytárs ellenségként tűnt fel, a ki ugyanazon 
dologra törekedett, melyet a másik a maga részére rendes 
zsákmánynak tekintett; addig az emberiségnek a létért való 
küzdelme   egymás   elpusztítására,  nem pedig leigázására, 
kizsákmányolására irányult. Ekkor még mitsem használt 
erősebbnek, ravaszabbnak, ha a gyengébbet       leigázta, meg 
kellett ölnie a létért való küzdelemben versenytársát, s már 
hogy e küzdelem eleme a harag és babona, csakhamar eszébe- 
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jut, hogy fel is emészti a megöltet. Mindenkinek mindenki 
ellen való irtóháborúja, emberevés kíséretében volt a tisztán 
állatias igénytelenség és ártatlanság első fokán felülemel- 
kedett fajunk ős állapota. 

A társadalmi rend e kezdetleges állapotát nem erkölcsi 
vagy phylosophiai elmélkedés évitette el, hanem a munka 
rendjében beállott változás. Az az ember, kinek először jutott 
eszébe, hogy magot vessen a földbe, azt ápolja és gyü- 
mölcsözővé nevelje, az váltotta meg az emberiséget a vadság 
legalsóbb és legvérengzőbb állapotából, mert az teremtette 
meg a módot, a művészetet, miként lehet az élelmi szereket 
nem öszszegyfíjteni, hanem előállítani; s midőn e művészet 
anynyira javult, hogy lehetségessé vált a munkástól jövedel- 
mének egy részét elvonni, a nélkül, hogy e miatt már az éh- 
halálnak lenne kitéve, kitűnt lassanként, hogy célszerűbb a le- 
győzöttet inkább igás állatnak, mint vágó marhának használni. 
S minthogy így is volt, mert a rabszolgaság először nyújtott, 
legalább egy kiváltságolt kisebbség részére, bőséget és szabad 
időt, az is volt a magasabb művelődés első kezdeményezője. 
A művelődés azonban hatalom s így történt, hogy a rabszol- 
gaság vagy szolgaság valamely alakban lassanként meghó- 
dította a földtekét. 

De ebből nem következik, hogy uralmának örökké tar- 
tónak kell lennie, vagy hogy örökké tartó lehetne. A hogy az 
emberevés kora, az emberi munka jövedelmezőségének ama 
legkisebb foka volt, a mely mellett még a legnagyobb erőki- 
fejtés épen csak az állati lét tengésére volt elégséges s a hogy 
ki kellett térnie a szolgaság kora előtt, a mint a munka jöve- 
delmezőségének emelkedésével a bőség lehetősége először 
mutatkozott; úgy ez sem más, mint a jövedelmezőség azon 
közép mérvének társadalmi eredménye, melynél bár elégséges 
a munka arra, hogy egyeseknek, de nem arra, hogy minden- 
kinek bőséget szabad idővel nyújtson és ennek is ki kell egy 
másik, magasabb társadalmi rend elől térnie, a mint meg van 
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haladva a jövedelmezőség közép mértéke, mert ettől kezdve a 
kultúra követelményéből, annak hátráltatójává vált. 

Nemzedékek óta tényleg meg is történt ez; a mióta 
sikerűit az embernek, hogy hasznosíthatja termelésénél a 
természeti erőket s mióta izmait az elemekkel pótolhatja, mi 
sem áll útjában annak, hogy mindenki bőségben élhessen s 
hogy mindenkinek legyen reáérő ideje, mi sem − csak az az 
elavult társadalmi rendszer, értem a szolgaságot, mely nem 
engedi a tömeget e javak élvezetéhez. Nem csak megvalósít, 
hatjuk, hanem meg is kell a társadalmi igazságot valósítanunk, 
mert ezt a munka új alakja ép oly parancsolólag követeli, 
mint a hogy parancsolólag követelte a munka régi alakja a 
rabszolgaságot. A művelődés ez egykori eszköze, a haladás 
akadályává lett, mert nem engedi a haladás öszszes segély- 
eszközeinek felhasználását. Az által, hogy testvéreink nagy 
részének élvezetét csekély mérvre szorítja, oly mérvre, 
melynek kielégítéséhez a modern termelési eszközök nem 
szükségesek, okozója annak, hogy munkánk távolról sem éri 
el azt a terjedelmet és tökéletességet, a mit azonnal elérne, 
a mint az ilykép előállítható gazdagságot fel lehetne használni. 

Öszszegezve a mondottakat, a művelődés korábbi sza- 
kában a gazdasági egyenjogosultságot azért nem lehetett 
megvalósítani, mert azon korban az emberi munka nem volt 
anynyira kiadó, hogy mindenkinek gazdagságot létesíthessen; 
az egyenlőség tehát mindenkire egyképen szegénységet és 
ez műveletlenséget jelentett volna; most azonban nemcsak 
hogy megvalósítható, de meg is kell valósítani, mert hála 
a művelődés létező eszközeinek, kiapadhatlan gazdagság 
termelhető mindenki részére; ezen a művelődés haladásának 
megfelelő gazdagság feltétele azonban, hogy mindenki élvezze 
szorgalmának gyümölcsét.” 

Erre az elnök kérdi, hogy akar-e még valaki a napirend 
1-ső pontjához szólani s miután ki sem jelentkezik, ezen 
pontnak tárgyalását bezárja. 
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Tárgyalás alá kerül a 2-ik pont: 
  Nem alapú l-e a s z a b a d f ö l d i  i n t é z m é n y e k  

e r e dmé nye  csak k ü l ö n ö s e n  e lőnyös  v i s z o n yo k  
k i v é t e l e s  és ép e z é r t  m ú l é k o n y  k ö l c s ö n h a -  
t á s á n  vagy p e d i g  m i n d e n ü t t  l é t e ző ,  az emberi 
t e r m é s z e t b e n  g y ö k e r e d z ő  f e l t é t e l e k  követ- 
kezménye-e  az? 

Szólásra jelentkezett D a r e  György (jobb): Szabad- 
földön a gazdasági igazság első kísérletének oly kézzelfogható 
eredménye van előttünk, hogy tárgytalanná vált a kérdés, 
vajjon sikerülhet-e ily kísérlet. Más kérdés azonban, vajjon 
sikerülnie kell-e, vajjon mindenütt kell-e sikerülnie, mert 
ez egy esetben sikerűit. Mert Szabadföld viszonyai nem egy 
tekintetben kivételesek. Nem is szólva ama férfiak kiváló 
tehetségéről, lángoló igyekezetéről, áldozatkészségéről, kik e 
boldog társadalmat alapították s a kik részben még ma is 
annak élén állanak, a mily férfiakat bizonynyára nem min- 
denütt találunk; de nem hagyható figyelmen kívül az sem, 
hogy a természet oly bőkezűen áldotta meg ez országot, 
mint kevés mást és hogy a sivatag és erdők széles öve - 
legalább kezdetben, − minden idegen zavaró befolyástól 
megóvta. Ha lángeszű, polgártársaik feltétlen bizalmával 
megtisztelt férfiak oly földön, hol minden mag százszoros 
gyümölcsöt hajt, létesítik a csodát és semmiből milliók részére 
teremtenek kiapadhatlan gazdagságot, kiirtják a bűnt és 
nyomort, a művészet és tudomány haladását a végletig viszik, 
és véleményem szerint ez még nem bizonyíték arra, hogy 
közönséges emberek, kik e mellett még esetleg egymással 
óvakodnak, egymás iránt bizalmatlanok, sovány földön és a 
világ versenyküzdelmének zajában, ugyanolyan vagy csak 
hasonló eredményt is érhetnek el. S hogy e tekintetben némi 
aggodalmaim vannak, annál érthetőbb lesz, ha meggondoljuk, 
hogy mi Amerikában száz és száz ily társadalmi kísérletnek 
tanúi, melyek azonban többé-kevésbé kudarcot val- 
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lottak vagy a legjobb esetben is csak egy sikerűit magán- 
vállalat jelentőségére tudtak emelkedni. Igaz, a modern 
társaság socialis felzavarására irányuló egyik-másik kísérlet 
igen szép anyagi eredmény nyel járt; de ez volt minden a mit 
elért, a társadalmi rend üdvös alapját, még csak csirában 
sem teremtette meg. Ezt ajánlom komoly megfontolásra s 
mielőtt Szabadföld példája elkábítana bennünket, nagyon 
józanul kell megfontolni a kérdést, vajjon a mi érvénynyel 
bír Szabadföldre, érvénynyel kell-e annak bírnia az egész 
világra nézve. 

J o h n s t o n  Tamás (szabadföldi): Téved az előttem 
szóló, ha a szabadföldi vállalat sikerének okát, kivételesen 
előnyös viszonyokban találja. Tartós előny ugyan, hogy a mi 
földünk jobb minőségű, mint a világ többi része, de ez csak 
a fuvar-díj különbözetében válik előnyünkre, mert ha ezt 
leszámítja, úgy mindenütt, a hová vaspálya vagy gőzhajó 
eljut, részesülhet e termékenység ugyanazon előnyében. A 
többi világtól való elzárkozottságunk kezdetben előnyünkre 
vált, de hátrányunkra lenne most, ha meg nem szüntettük 
volna; s a mi végűi a szabadföldi kormány képességét illeti, 
a nekünk mondott bókokat − nem szerénységből, de az igaz- 
ságnak megfelelően, − kénytelen vagyok viszszautasítani. 
Nem vagyunk okosabbak mint mások, a kiket minden művelt 
államban tucatszámra talál. 

Hogy azok a kísérletek, melyeket az előttem szóló úr 
említeni szíves volt, kudarcot vallottak, annak oka az, mert 
téves alapon lettek megindítva. Ahhoz, a melyet mi itt Sza- 
badföldön megvalósítottunk s melyet önök utánozni akarnak, 
csak anynyiban hasonlítanak, hogy mindegyik segélyt keres 
a kizsákmányoló világ nyomora ellen; de más a segély, a 
melyet mi és más, a melyet azok kerestek; ebben, nem pedig 
kivételes előnyökben rejlik a sikernek oka nálunk és a siker- 
telenségé náluk. 

A mivel azok célhoz jutni akartak, az nem a gazdasági 
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igazság volt; menekülést kerestek a börtönből oly úton, mely 
vagy nem vezet onnan ki, vagy bár kivezet, de helyette másik, 
sokkal undokabb börtönbe visz. Ez amerikai vagy egyéb 
socialis kísérleteknél, a shaker gyarmatoktól kezdve egész 
öabet telepeiig, sehol sem jutott a munkásnak mint ilyennek 
munkája csorbítatlan jövedelme, hanem a jövedelem vagy a 
vállalatnál részes és tevékeny munkaadót illette tőkebefek- 
tetése arányában, vagy pedig az öszszeséget, mely mint ilyen 
az egyesnek munkaereje és ép úgy a munka jövedelem felett 
is önkényűleg rendelkezhetett. Ezek az újítók, egyesűit apróbb 
tőkepénzesek vagy kommunisták voltak mindanynyian. Ha 
különös szerencséjük volt, vagy kiváló képességű vezetők 
alatt állottak, átmenetileg érhettek el sikert, de a létező gaz- 
dasági rendszer megváltoztatására képesek nem voltak. 

S t o r m  J á n o s  (jobb): Azt hiszem nem szükséges 
további bizonyíték arra nézve, hogy nem létezik semmiféle 
rokonság a kis tőkés vagy kommunistikus társadalommentő 
kísérletek s a szabadföldi intézmények között. A tekintetben 
is befejezettnek tekintem a vitát, hogy ama kivételes külső 
előnyök, melyek ugyan nagyban elősegítették és megkönynyí- 
tették e szabadföldi intézmények sikerét, nem oly természe- 
tűek, hogy tartanunk kellene, mintha azok hiánya kockáztatná 
szándékolt munkánk sikerét. De mindezzel még mindig nem 
tudjuk, vajjon csakugyan mélyen az emberi természetben rejlő, 
tehát mindenütt biztosra vehető feltételek biztosítják-e a 
társadalmi újítás sikerét. Már a napirend első pontja feletti 
vita alkalmával megállapítottuk, hogy a kizsákmányolás, hála 
a természeti erők feletti uralmunknak − a művelődés hátrál- 
tatójává, s annak megszüntetése a haladás kényszerítő köve- 
telményévé lett. A szigorú kutatás azonban ezzel még nem 
hegedhetik meg. Vajjon minden, a mi a kultúra elősegítéséhez 
szükséges, egyúttal lehetséges is-e? Hátha az a csodálatos 
felvirágzás, melyet itt Szabadföldön bámulva észlelünk, csak 
múló tünemény, ha nagysága dacára, vagy épen a miatt hordja 
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magában romlásának csiráját, hátha az emberiség öszszeségé- 
ben és állandóan nem lehet részese a haladásnak, melynek 
alapfeltétele minden esetre a gazdasági igazság? 

Az ellenkezőnek eddig hallott bizonyítéka oda irányúi, 
hogy az embernek ember által való kizsákmányolása csak 
addig szükséges, a míg elégtelen az emberi munkának ered- 
ménye, hogy mindenki részére bőséget és kényelmet biztosít- 
son. De hátha még egyéb okokból is szükséges a kizsákmá- 
nyolás és a szolgaság, oly okokból, melyeknek kényszerítő 
hatását a munkás nagyobb jövedelmezősége sem képes, talán 
soha sem megszüntetni. A gondosan a jövőbe tekintő szeme 
előtt a gazdasági igazság helyreállításának és annak, bol- 
dogságban, gazdagságban álló következményeinek leghatal- 
masabb hátráltatója − a túlnépesedés; miután e tárgy napi 
rendünk különös pontját képezi, követni akarom előttem szólott 
társaim példáját, s most elhallgatom e körűi csoportosuló 
aggodalmaimat; de ezeken kívül van más, nem kevésbé fontos. 
Létezhetik-e, haladhat-e az oly társadalom, melyből hiányzik 
az önzés rugója, vajjon képes-e ezt hasanló hatálylyal a köz- 
érzület és a józan megfontolás pótolni? Nem ugyanez áll-e a 
a tulajdonra vonatkozólag? Szívesen beismerem, hogy a sza- 
badföldi intézmények nem szüntették ugyan teljesen meg az 
önzést és a tulajdont, de lényegesen korlátozták. A gazdasági 
igazság uralma alatt is az egyén önmaga viseli kisebb vagy 
nagyobb mérvű jólétéért a felelősséget, itt sincs a saját tevé- 
kenysége és saját haszna közötti öszszefüggés teljesen meg- 
szüntetve; minthogy azonban a társadalom mindenkit, a 
szükség, tehát saját hibája vagy mulasztása végeredménye 
ellen, minden esetben és feltétlenül óv, a saját felelősségének 
tudata nagy mérvben el van tompulva. Ép így látjuk, hogy 
a tulajdon bár nem teljesen, de lényeges jelenségeiben meg 
van szüntetve. Az egész föld, az öszszes benne rejlő erőkkel 
együtt uratlannak van nyilvánítva; a termelési eszközök 
közvagyont képeznek; maradhat-e ez így mindenütt és min- 
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denkor káros hatás nélkül? Vajjon állandóan pótolhatja-e a 
közérzület, azt a szeretetteljes, minden eshetőséget előre meg- 
fontoló gondoskodást, melyben a tulajdonos a kizárólag tulaj- 
donát képező dolgot részelteti? Az a vig gondtalanság, melynek 
itt Szabadföldön igaz, csak fényoldalát látjuk, nem változik-e 
könynyelműséggé s megvetéssé mind az iránt, a mi különös 
felelősség mellett senkinek sincs átadva? A tényt, hogy ez 
eddig még nem történt, talán csak az újság lelkesűltségével 
lehet indokolni, hisz még egy emberöltő sem tellett el, a mióta 
e társadalom fennáll. Minden új seprő jól seper, szokták 
mondani. A szabadföldi az egész világ tekintetét magára és 
tetteire látja irányítva, érzi, hogy ő az új intézmény úttörője; 
büszke reá és az utolsó munkás is érzi a felelősséget, mely őt, 
mint a szabadság apostolát tetteiért terheli. De így marad-e 
ez állandóan, így fog-e az öszemberiség érezni és cselekedni? 
Kétségbe vonom, vagy legalább nem vagyok teljesen meg- 
győződve róla, hogy így leszen. De mi történik, ha nem így 
lesz, ha kitűnik, hogy valamenynyi, − vagy ne mondjuk 
valamenynyi, de számos nép, nem nélkülözheti a szükség 
teremtette önzés ösztönét, a teljes kizárólagos tulajdon csábját, 
hogy el ne tompuljon és el ne satnyuljon? Ezek ama kérdé- 
sek, melyekre mindenek előtt választ kérünk. 

Held R i c h a r d  (közép): Az előttem szóló, az önzést 
és tulajdont a tevékenység oly lényeges tényezőinek találja, 
hogy nélkülök az emberi haladást elképzelni sem lehet, s a 
közérzület csak megbizhatlanúl volna képes pótolni őket. Én 
sokkal tovább megyek. Én azt mondom, hogy a tevékenység 
e két ösztönzője nélkül valamely nagyobb társadalom fel- 
virágoztatására gondolni sem lehet, legalább addig nem, a 
míg az emberi természet gyökeresen meg nem változik, vagy 
a munka meg nem szűnik terhessé lenni. Kudarcot vallana 
mieden kísérlet, a melylyel megkísértenék az önzést közérzü- 
lettel, vagy más ethikai rugóval pótolni. Feleslegesnek tartom 
ezt különösen bizonyítgatni; de mert így van, mert az önzés 
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és járuléka a tulajdon a legjobb, semmi más által nem pótol- 
ható ösztön a munkára, azt hiszem épen ezért érdemelnek a 
gazdasági igazság intézményei a legnagyobb mérvben előnyt, 
a kizsákmányoló gazdasági rendszer felett. Mert csak azok 
juttatják igazán az önzést és a tulajdont érvényre, míg a ki- 
zsákmányoló rendszer hamisan dicsekszik ez előnynyel. 

A szolgaság valójában tagadása az önzésnek. Az önzés 
folyománya az volna, hogy a munkás saját hasznára dolgozzék; 
– de így történik-e ez a kizsákmányolás uralma alatt, - 
s a j á t  hasznára dolgozik a szolga? Ha a gazdasági igazságról 
a szolgasággal szemben, az önzés tekintetében valami hát- 
rányosat akarnánk mondani, úgy azt kellene állítani, hogy 
akkor leggyümölcsözőbb, legeredménydúsabb a munka, ha a 
munkás néma saját, de a más hasznára dolgozik. Talán azt 
hozzák fel, hogy hisz a munkaadó mégis csak a saját előnyére 
termel. Helyes. De nem is véve tekintetbe, hogy itt nem a 
saját, hanem idegen munka hasznáról van szó, mégis világos, 
hogy oly rendszer, mely csak egy kisebbségnek nyújt hasznot 
a munkából sokkal kevesebb értékkel bír, mint az a másik, 
az általunk szándékolt, mely e hasznot m i n d e n k i n e k  
biztosítja, a ki dolgozik. A kizsákmányoló társadalom - 
ritka kivétellel, − csak oly embereket ismer, a kik mások 
hasznára dolgoznak és olyanokat, a kik hasznot húznak a 
munkából, a nélkül, hogy dolgoznának; csak nagyon mel- 
lékesen fordul elő, hogy valaki saját hasznára dolgoznék. 
Az igazság mily látszatával dicsekedhetnék tehát a kizsák- 
mányolás, hogy az önzést használja fel munkaösztönbül. 
Kiszipolyozás volna a helyes neve e munka-rugónak s hogy 
ez hatékonyabbnak mutatkoznék, mint az önzés, melyet az új 
gazdasági rendszer, mint újdonságot honosított meg a modern 
világban, azt mégis csak nehéz volna bebizonyítani. 

Csaknem ugyanez mondható a tulajdonról. Mily határ- 
talan előítélet szükséges hozzá, hogy azt állíthassuk egy 
rendszerről, a mely megfosztja az emberiség kilencvenkilenc 
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századrészét tulajdonától s a levegőn kívül, melyet beléleg- 
zenek, mitsem hagy sajátjuknak, hogy az emberi tevékenység 
ösztönéül használja a tulajdont s ezt oly rendszerrel szemben 
állítani, mely minden embert kivétel nélkül tulajdonossá, még 
pedig csorbítatlan, feltétlen tulajdonossá teszi mind a felett, 
a mit önmaga állított elő. Vagy pedig az volna a kizsák- 
mányoló „tulajdon” előnye, hogy oly dolgokra terjed ki, a 
melyeket nem a tulajdonos állított elő? Kétségtelen, a régi 
rendszer követői nem bírnak az „enyém” és „tied”-ről zavar- 
talan fogalommal. Tulajdonkép mi az enyém? „Minden, mit 
valakitol elvész!” − volna a helyes válaszuk, ha őszinték 
akarnának lenni. Minthogy idegen tulajdonnak az elsajátítása 
az évezredek folyamán bizonyos megrögzött, a kegyetlen 
kényszerűség által szentesített alakot öltött, teljesen elfeledték 
a tulajdonnak a dolog lényegével öszszekötött természetes 
fogalmát. Nem tudják elképzelni, hogy a hatalom bár birtokban 
és használatban tarthatja azt, a mi neki tetszik, de hogy 
mindenkinek ősjoga saját erejét felhasználni s hogy annak a 
társadalmi- vagy államrendnek, mely figyelmen kívül hagyja 
ez ősjogot, alapja nem a tulajdon, hanem a rablás. Szükséges, 
sot hasznos lehet e rablás, − láttuk, hogy évezredeken át 
az volt, − tulajdonná azonban azért még sem lesz s a ki 
annak tartja, elfeledte, mi a tulajdon. 

A mondottak után feleslegesnek tartom sok szót vesz- 
tegetni amaz aggály eloszlatására, mintha könynyelműség 
és a termelési eszközökkel való megfontolatlan bánásmód 
harapódznék el. A mi az elsőt illeti, talán elég, ha azt kérdem, 
vajjon a reménytelen nyomor, a gazdasági előrelátás oly 
kitűnő ösztönzője volt-e, hogy veszélyessé lenne ennek helyet- 
tesítése az ezen ösztöntől ugyan megfosztott, különben azonban 
teljes mérvben általánosított felelősség tudatával? A mi a 
második aggályt illeti, ennek csak akkor volna létjoga, ha a 
régi rendszer alatt tulajdonosa lett volna a munkás a termelési 
eszközöknek. Bár az új rendszer sem biztosít ezekre vonat- 
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kozólag kizárólagos tulajdont, e helyett azonban a háborítatlan 
haszonélvezetet s a ki nem lelkesül anynyira a régi rendszerért, 
hogy jobb buzdítónak találja a gazda botját a gondos előre- 
látásra, mint a munkás önérdekét, az nyugodt lehet, e tekin- 
tetben sem roszszabbodhatik, csak javulhat a helyzet. 

Prud Károly (jobb p.): Megfoghatatlan előttem, a 
tisztelt előttem szóló miként vonhatja kétségbe, hogy az eddigi 
rendszer mellett önzés volt az, a mi a tömeget munkára 
késztette. Tagadhatatlan, hogy munkája eredményének egy 
részét másnak kellett átadnia, de a másik rész neki maradt 
s így, bár nem kizárólag, de saját haszonra is dolgozott. 
Kénytelen is volt dolgozni, ha csak éhen nem akart halni 
s azt hiszem, ez a leghathatósabb rugó. Enynyit akartam az 
önzésnek, mint az úgynevezett kizsákmányolt munkára való 
rugónak tagadására megjegyezni. A mi az általunk védett 
tulajdon fogalma elleni támadást illeti, bátor vagyok azon 
szerény megjegyzést kockáztatni, hogy jogérzetünk meg volt 
nyugodva, mert senki sem kényszeríté a munkást munka- 
adójával való osztozkodásra. Mint szabad ember kötött vele 
szerződést . . . (Általános, gúnyos nevetés.) Csak nevessenek, 
mégis így van. Politikailag szabad államokban mi sem aka- 
dályozza a munkást, hogy osztatlanul, saját részére dolgozzék; 
helytelen tehát azt a részt, melyet a vállalkozónak enged át, 
rablásnak nevezni. 

S z é k e l y  Béla (közép): Azt hiszem, az előttem szóló 
úr céltalan szóáradatot akart megindítani. A munkabért, a 
termelési jövedelem egy részének állítja, lehet, hogy elvétve 
itt vagy amott a munkások a haszonnak egy részét, bérként 
vagy ehhez pótlék gyanánt kapják; de általános szokás ez a 
művelt világban nem volt, sőt inkább a munkásnak, tekintet 
nélkül azon haszonra, melyet munkája hajtott, egy élete 
tengéséhez szükséges öszszeget fizettünk; a haszon vagy a 
vállalat vesztesége kizárólag a vállalkozót illette. Csaknem 
ugyanezen joggal, azt is lehetne mondani, hogy az ökör és ló 
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is részt vesz a termelés hasznában. Midőn azt mondottam: 
„csaknem ugyanezen joggal”, ezzel azt akartam jelezni, hogy 
több joggal lehetne ezt a lovakról és ökrökről állítani, mert 
míg e hasznos állatok rendszerint jobb, bővebb takarmányt 
kapnak, ha munkájuk meggazdagította gazdájukat, addig 
nagyon ritkán, elvétve szoktak a 2 lábú, észszel bíró munkás- 
teremtményekkel így bánni. 

Prűd úr ezenkívül teljesen öszszetéveszti az éhséget az 
önzéssel. A tömegnek dolgoznia kell, különben éhen vész. 
Kétségtelen. De a rabszolgának is dolgoznia kell, különben 
– verést kap; é különös logika szerint, tehát azt kell 
mondaniok, hogy a rabszolgát is az önzés ösztönzi a munkára. 
Vagy talán arra akarnak támaszkodni, hogy az önzés csak 
anyagi javak elérésére törekszik? Ez ugyan téves, mert 
kikerülni akarni a verést, utóvégre is olyan törekvése az 
önzésnek, mint az éhséget csillapítani; de nem akarok ily 
csekélységek felett vitatkozni, mondjuk tehát, hogy a bot és 
korbács a nagyobb tevékenységre serkentő önzés jelképe. 
De hogyan áll a dolog azon rabszolgatartókra vonatkozólag, 
a kik − bizonynyára a „munka szabadság” érdekében, - 
nem verik rest rabszolgáikat, hanem éheztetik? Ε rendszer 
mellett − Prűd úr véleménye szerint, − az önzés, mint 
munkarugó, a végletig meg van feszítve. Ki tagadhatná, hogy 
az éhség nagyon hathatós kényszereszköz, még hathatósabb, 
mint a korbács, azért az utóbbit a munkaadók előnyére 
mindenütt ki is szorította. És az önzés? Már a szó értelme 
mutatja, hogy ez megkívánja, hogy a munka haszna a 
munkást illesse. Enynyit az önzésről. 

Teljesen érthetetlen előttem a kizsákmányolás jogtalan- 
ságának tagadása. „Szabadok” voltak a munkások s mi sem 
kényszerítette őket, hogy más hasznára dolgozzanak? Igen, 
semmi sem, csak az a csekélység, hogy éheztek! Nem voltak 
reá kényszerítve, ha éhen akartak halni! Ugyanaz a „szabad- 
ság,” mint a rabszolgáé! Ha nem fáj neki a korbács ütés, úgy 
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mi sem kényszeríti a dologra. A békók, melyekben a kizsák- 
mányoló társadalom „szabad” tömegei senyvednek szűkebbek, 
kínzóbbak mint a rabszolga láncai. Nem tetszik az előttem 
szólónak a „rablás” szó? Csakugyan kemény, csúnya szó; 
de nem csak a „rabló” az egyedüli zsákmányoló, hanem a 
kizsákmányoló társadalom is, ezt pedig egykor a létérti küz- 
delem keserű kényszerűsége késztette a rablásra. Ezért nem 
is büntetőjogi értelemben rablás a kizsákmányolás; de ha 
idegen tulajdonnak jogtalan eltulajdonítását rablásnak nevez- 
hetjük, − a jelen esetben csak erről van szó − akkor rablás 
és semmi más a kizsákmányoló társadalom alapja, a modern 
„szabad”-é ép úgy mint a rabszolgaságon vagy hűbériségen 
alapuló ó- vagy középkorié. (Hoszszas helyeslés, melyhez 
Storm és Prűd urak is hozzájárulnak.) 

(Vége a második napi tárgyalásnak.) 



XXV. Fejezet. 

A tárgyalás harmadik napja. 
(A napirend 2. pontja tárgyalásának folytatása és befejezése.) 

Brown János (jobb). Magyarországi társunk (Székely) 
az önzésnek és a tulajdonnak a kizsákmányoló társadalomban 
való valódi lényegét oly jellegzetes szavakkal rajzolta le, hogy 
arról ezután bizonynyára nem lesz szó. De ha igaz is, hogy 
a gazdasági igazság helyezte a munka e két rugóját jogaiba, 
úgy még mindig kérdéses, vajjon járható lesz-e a célhoz 
vezető egyedüli út, vagyis a szabad, független és ki nem 
zsákmányolt munka szervezése, mindenütt és kivétel nélkül 
létesíthető lesz-e? Bármily hangzatosan hirdetjük is azon elvet, 
hogy minden munkás a saját gazdája, és bármily korlátlan 
rendelkezési jogot biztosítunk is minden munkásnak a ter- 
melési eszközök felett, mit sem érünk el vele, ha ezek kép- 
teleneknek mutatkoznának e jogokat megfelelően felhasználni. 
Még mindig eldöntetlen marad az a kérdés, vajjon a jövő 
munkásai mindenkor és mindenütt képesek lesznek-e azon 
fegyelmezettségre, mérsékletre és bölcsességre, a mely valóban 
gyümölcsöző, haladó termelés szervezéséhez szükséges. A ki- 
zsákmányoló gazdaság mögött ezredéves tapasztalat van; 
nemzedékeken át szerzett tapasztalat tanítja meg a munka- 
adót, miként kell eljárnia, hogy a néma engedelmességre 
késztetett szolgahadat rendben tartsa. S mégis gyakran téved, 
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s hányszor szenvednek hajótörést tervei alárendeltjei ellen- 
szegülése  miatt! A szabad  munkás-szövetkezetek vezetői, 
csaknem semmi tapasztalattal sem bírnak mely megtanítaná 
őket, hogy mily szervezetet alkalmazzanak; ugyanazok uraik 
a kiknek parancsolniok kell, − s mégis, úgy mondják, nem 
maradhat el a siker, sőt nem szabad elmaradnia, különben a 
szabad társadalom alapjában rendülne meg. Mert míg a kizsák- 
mányoló társadalomban, az egyes vállalat sorsáért, csak az  
érdekelt vállalat felelős, addig a szabad társadalomban a már 
többször említett érdekközösségnél fogva a társadalom jóléte 
elválaszthatlanúl öszszefügg, az egyes vállalatok sorsával. 
Szívesen fogadom, ha igazolják, hogy tévedek; de a míg ez 
meg nem történik lehetetlen, hogy a most mondottak olyan 
aggodalmat ne keltsenek, a melyet Szabadföld eddigi tapasz- 
talatai szét nem oszlattak. A szabadföldi munkások értettek 
a maguk fegyelmezéséhez; következik-e ebből, hogy másutt 
is értenek majd hozzá a munkások? 

S p a d a  Mihály (bal): Egyedül azon kérdésre akarok 
válaszolni, melylyel az előttem szóló beszédjét befejezte. Abból, 
hogy a szabadföldieknek „gazda” beavatkozása nélkül sikerűit 
a munka szervezése és a fegyelmezés, s abból, hogy ez két- 
ségtelenül még sok népnek fog sikerülni, csakugyan nem 
következik, hogy minden népnek szükségkép sikerülnie kell.  
Lehet,  sőt mondjuk   valószínűleg  lesznek   népek,   melyek 
képtelenek lesznek az önkormányzati jog e legmagasztosabb 
alakjával élni; annál roszabb reájuk nézve. De ebből, remény- 
lem senki sem közetkezteti azt, hogy e miatt azoknak a né- 
peknek is le kellene mondaniok róla, melyekben meg van a 
képesség és legyenek bár ezek a kisebbség. Ezek a képesek 
lesznek aztán az elmaradottak mesterei. De ha az utóbbiak 
nem csak képteleneknek mutatkoznának, hanem még tanulni 
sem akarnának, nos, akkor eltűnnek a föld színéről, mint a 
hogy el kell az emberevőknek tűnniök, a mint művelt nemze- 
tekkel lépnek érintkezésbe. 
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T o n o f  V a l d e m á r  (szabadf.): Igen tisztelt angol- 
országi képviselőtársunk (Brown) téved úgy az itt szóban 
forgó szervezés és fegyelem nehézségei, mint a szabad társa- 
dalomban az egyes vállalatok esetleges sikertelenségének 
jelentősége tekintetében. Az elsőt illetőleg, utalni akarok a 
tőkeegyesületek szervezetére, melyek tudvalevőleg több száz 
évvel ezelőtt keletkeztek, s melyek a mi a vezetés és felügyelet 
alakját illeti, mintaként szolgálhatnak a munkaegyesületeknek. 
Vannak ugyan mélyre ható különbségek, melyeket figyelmen 
kívül hagyni nem lehet, de a dolog természetében rejlik, hogy 
e különbségek a munkaegyesületeknek válnak előnyükre. 
Ezeknél ugyanis nem kell a tőkeegyesületek főhátrányaitól, 
mint a tagoknak a vállalat feladata iránti közönyössége, sőt 
a vállalat hivatása tekintetében való teljes tudatlansága, - 
tartani, s ép ez okból a munkaegyesületeknél nélkülözhető is, 
az a zaklató, a vezetés cselekvés képességét akadályozó s 
mégis haszontalan felügyeleti szervezet, mely a tőkeegyesüle- 
teknek szintén hagy hátrányát képezi. A részvényes társa- 
ságának ügyeiből rendszerint mit sem ért, s nem is szokott 
ügyletmenetével törődni, csak épen az osztalékot veszi föl. 
Dacára ennek azonban a vállalat ura, s annak sorsa az ő szava- 
zatától függ; mily körültekintésre van tehát szükség, hogy 
azt a részvényest saját tudatlansága, hiszékenysége s hanyag- 
sága ellen meg lehessen óvni. Az egyesült munkások ellenben 
nagyon jól ismerik vállalatuk lényegét, annak felvirágzása 
első rendű anyagi érdeküket képezi, s kivétel nélkül ennek is 
ismerik el. Ezek döntő előnyök. Vagy talán abban vélnek 
nehézséget feltalálni, hogy a munkások oly vezetők alatt 
állanak, kiknek állása a vezetettek szavazatától függ? Ugyan- 
ezen joggal lehetne a választott politikai vagy más hivatal- 
nokok tekintélyét is kétségbe vonni. Hiányzik a vezetőknek 
az eszköz az engedelmesség kikényszerítésére? Tévedés; csak 
egy joguk nincs meg: az engedetlent önkényűleg el nem 
bocsáthatják. De akárhány más, a tagok fegyelmezettségére 
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s józan engedelmességére utalt testületek sem bírtak e joggal, 
s dacára ennek, vagy épen ezért, sokkal nagyobb fegyelem 
uralkodott náluk, mint az oly egyesületeknél, melyeknél a 
tagok engedelmességét a legmeszszebb menő kényszeresz- 
közök biztosították. A hol hiányzik a külső kényszer, ott igaz, 
nem fajúihat a fegyelem zsarnoksággá, de ez talán csak nem 
hiba. Ε helyett a szabad munkaegyesületek vezetői oly kény- 
szereszközzel rendelkeznek, mely nagyobb hatalmat képvisel, 
mint a legkorlátlanabb zsarnokság: a tagoknak mindent át- 
ható, kölcsönös ellenőrzése, melynek tartósan a legmakacsabb 
sem képes ellentállani. Igaz, mindehhez szükséges hogy vala- 
menynyi munkás, vagy legalább a túlnyomó rész saját előnye 
felfog asara szükséges mértékben, értelmes legyen. De ez a 
gazdasági igazság első és fő feltétele. Minden kétségen felül 
áll, hogy a gazdasági igazság − mint az emberiség eddigi 
fejlődésének eredménye − csak oly embereknek felel meg, a 
kik a vadság legalsóbb fokáról már felemelkedtek. Ebből az 
következik, hogy nevelni kell az oly népeket és egyéneket, 
kik a fejlődés e fokát még el nem érték; de ez a nevelés némi 
jó akarattal nem nehéz. Kétségbe vonjuk, hogy valahol, ha 
komolyan megkísértik, ne sikerülne. 

Lássuk már most a kérdés másik oldalát. Vajjon a szabad 
társadalom sorsa csakugyan elválaszthatlanúl íiigg-e öírzsze 
az egyes vállalatok sorsával? Ha ez alatt azt értjük, hogy 
ily társadalomban mindenki érdekelve van mások, tehát az 
egyes vállalatok jóléte által, úgy ez teljesen megfelel a tény- 
állásnak; de ha ezzel azt akarjuk kifejezni, − sa tisztelt 
szónoknak nyilvánvalóan ez volt a szándéka − hogy ily 
társadalom sorsa függ hozzátartozó minden egyes vállalatá- 
nak sorsától, úgy ez állítás minden helyes alapot nélkülöz. 
Ha roszúl megy valamely vállalat, úgy tagjai ott hagyják, s 
jobban virágzóhoz csatlakoznak, ez az egész. Ez az érdek- 
közösség, munkaerők szabad mozoghatásával kapcsolatban, 
épen ellenkezőleg megóvja a társadalmat valódi tévedések 
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mélyebbre ható következményeitől. Ha valahol roszúl válasz- 
tották meg a vezetőket, úgy ezek aránylag kevés kárt okoz- 
hatnak; mert csakhamar elhagyatva látják magukat, illetve 
az általuk vezetett vállalatot, a veszteség nem lesz nagy jelen- 
tőségű, mert csak kis körre szorul. Ez a szabad mozgás, végső 
esetben bármily hiba javítójaként jelentkezik, a mely félre 
szorítja a rósz szervezetet s a meg nem felelő egyént s csak- 
nem gépszerűleg pótolja megfelelőbbel. Mert a bármely okból 
roszúl sikerülő vállalatot aránylag rövid idő alatt felszívja a 
sikerűit, a nélkül, hogy ez, mint a kizsákmányoló társadalom- 
ban, az elsőnél részt vettek tönkretételét idézné elő. Ezért 
nem is szükséges, hogy e szabad egyesületek mindjárt kez- 
detben eltalálják a helyes utat, hogy mindenütt rend és fel- 
virágzás uralkodjék, mert a békés versenyben eltűnik a 
hibás a küzdtérről, a mennyiben a megfelelőnek tapasztalt 
vállalatokba olvad be, és ezek lesznek azután egyedül a 
helyzet urai. 

M i g u e l  D i e g o  (jobb): Tudjuk már most, hogy az új 
rendszer a siker minden természetes feltételét magában fog- 
lalja; az pedig már korábban lett igazolva, hogy életbe lép- 
tetése a haladás követelménye. Dacára ennek, mi az oka, hogy 
nem ellenállhatlanul, szükségképi történelmi események követ- 
kezményeként, hanem inkább mint műtermény, mint egyes 
férfiak tervszerű törekvésének eredménye lépett a világba? 
Ugyan mi történt volna, ha a „Nemzetközi szabad társaság” 
nem alakúi, ha felhívása sikertelen marad, ha törekvése már 
csirájában elnyomatott vagy bármi más okból eredménytelen 
maradt volna? Meg fogják engedni, hogy ezek nagyon meg- 
fontolásra méltó eshetőségek. Hogyan volnánk a gazdasági 
igazsággal, ha ez eshetőségek valamelyike ténynyé vált volna? 
Ha tényleg kikerülhetetlen szükségesség a gazdasági igazság, 
akkor az  egész világ ellentállása dacára  is érvényesülnie 
kellene, akkor  kimutathatónak kell lenni, hogy és minő vele 
elválaszthatatlanul kapcsolatban lévő hatalommal győzedel- 
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meskedett volna előítéleten, roszakaraton és szerencsétlensé- 
gen. Csak ez által volna bebizonyítva, hogy az a mű, a 
melylyel foglalkozunk, nem a bizonytalan emberi szellem múló 
eredménye, hanem inkább, hogy azok a férfiak, kik kezde- 
ményezték és fejlődésére felügyeltek, ebben csak mint a világ 
szellem eszközei jártak el, a mely − ha azok felmondták 
volna a szolgálatot − nem lett volna zavarban más esz- 
közök és utak választásának tekintetében. 

Ney Henrik (szabadföldi): Valóban, ha a gazdasági 
igazság, hogy ténynyé legyen, reánk, Szabadföld alapítóira 
lett volna utalva, hogy megvalósulhasson, akkor bizonytalan 
volna ép úgy szükségessége, mint a biztossága. Mert a mit 
egyes emberek alapítottak, azt mások csakhamar lerombol- 
hatják. Emberi munka ugyan külsőleg tekintve minden törté- 
nelmi esemény, de a nagy történelmi szükségességek mégis 
különböznek az esetleges eseményektől, mert azokban felis- 
merhető, hogy az azokat alkotó személyek csak eszközei a 
sorsnak, eszközök, melyeket az emberiség geniusa elővesz, 
ha reájuk szüksége van. Nem tudjuk, hogy ki találta fel a 
beszédet, a tűz használatát, az írást; de bárki volt is, azt 
tudjuk, hogy lényegileg csak a haladás eszköze volt, − és 
ép oly határozottsággal állíthatjuk, mint a hogy valamely 
természeti törvényt kimondunk, hogy fel lett volna találva a 
beszéd, a tűz, az írás akkor is, ha esetleges felfedezője soha 
sem pillantotta volna is meg a napvilágot. Ugyanez áll a 
gazdasági igazságról is; fel lett volna találva, még ha mi, 
a kik azt tényleg felfedeztük, nem is léteztünk volna. Csak- 
hogy természetesen ez esetben a történelmi tények világába 
való belépése valószínűleg más lett volna, talán békésebb, 
talán még örvendetesebb, mint a melynek tanúi vagyunk, de 
esetleg erőszakos, pusztító. 

Hogy ezt, minden kétséget kizáró módon igazoljam, 
először azt kell kimutatnom, hogy a modern társadalomnak 
fennállása azon  alakban, a mivé az utóbbi évszázadokban 
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fejlődött, teljes lehetetlenség. Ε célból azonban  szabadjon 
beszédem fonalát távolabbról kezdenem. 

Az eredeti vad társadalomban, melyben a munka jöve- 
delmezősége még oly csekély volt, hogy az erősebb a gyen- 
gébbet nem zsákmányolhatta ki, hanem saját jólétét csak 
versenytársának félreszorítása és megsemmisítése által emel- 
hette, vérszomj, kegyetlenség és ravaszság volt nem csak az 
egyén boldogulásához szükséges, hanem előnyére vált az annak 
a társadalomnak is, a melyhez az egyén tartozott. Ε tulaj- 
donságok nem csak el voltak terjedve, hanem általában 
erénynek is tekintették azokat. A legdiadalmasabb, legkegyet- 
lenebb emberpusztító volt a legtiszteltebb hordájában és 
bizonynyára képben és dalban, mint utánzásra méltó példát 
dicsőítették. 

Midőn azután a munka jövedelmezősége növekedett, 
elvesztették ugyan ez erények eredeti jelentőségüket, de az 
ellentétté csak akkor változtak, a mint a rabszolgaság felta- 
lálásával beállott a lehetőség, hogy a legyőzött versenytársnak 
nem vérét, hanem munkaerejét használhatta fel a győző saját 
és a társadalom érdekében. Ezzel a vérszomjas kegyetlenség, 
mely addig még mindig hasznos volt, károssá vált, mert múló 
élvezet − az emberhús élvezete − miatt, úgy a győztes 
egyént, mint a társadalmat a melyhez tartozott, nagyobb jólét 
és hatalom állandóbb előnyétől fosztotta meg. A létért való 
küzdelem új alakjában tehát lassan, lassan el kellett tűnnie a 
a vérszomjnak, a csodált és dédelgetett erény, általánosan 
kárhoztatott tulajdonsággá – azaz bűnné lett. Ezzé k e l l e t t  
lennie, mert csak azok a hordák, a melyeknél ez erkölcsi 
változás megtörtént, élvezhették a munka egész teljességben 
új alakjának előnyét és az új társadalmi intézményt – a 
rabszolgaságot, – e módon növelték kultúrájukat és hatal- 
mukat, e hatalmat pedig vérengző szokásaikhoz ragaszkodó 
törzsek kiirtására vagy leigázására használhatták. Ilykép új 
erkölcs honosúlt meg az emberek között, oly erkölcs, a mely 
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alapvonásaiban mind e mai napig megmaradt, ez a kizsák- 
mányolás. 

A legsajátságosabb ámítás azonban, ha ezt az erkölcsöt, 
„emberszeretetnek” nevezik. Az embertárs iránti vad, vér- 
szomjas gyűlöletet szelídebb érzelem válta fel; de ettől, az 
igazi emberszeretetig, mely alatt embertársunknak, mint 
h o z z á n k  h a s o n l ó n a k  megbecsülését értjük, megkülön- 
böztetésül attól a hideg jóakarattól, melylyel utóvégre az 
állat iránt is viseltetünk, még nagy lépés van. Igazi ember- 
szeretet oly kevéssé fér öszsze a kizsákmányolással, mint a 
kannibalizmussal. Mert a létért való küzdelem új alakja 
kárhoztatja ugyan a legyőzött megölését, de ennek helyébe a 
saját boldogulásának parancsoló követelményeként az ember- 
társ elnyomását és az a felett való hatalmaskodást teszi. És 
tessék jól megérteni, igazi, tökéletes emberszeretet, a létérti 
küzdelem azon alakja mellett, minőt a kizsákmányoló társa- 
dalom folytat, nem csak nem fejleszthető, hanem határozottan 
károsnak is mutatkozik és mint általánosan elterjedt fajösztön 
fenn sem állhat. Lehetnek egyének, akik igazán mint hozzájuk 
hasonlókat szeretik embertársaikat, − de a míg a kizsák- 
mányolás uralkodik, − ilyenek nagyon elvétve fordulnak elő 
s a közvélemény különcöknek tekinti őket. Csak a képmutatás 
és otromba ámítás képes ezt kétségbe vonni. Nyugat úgyne- 
vezett művelt nemzetei igaz ezredévnél is régebben irták 
zászlajukra: „Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat”, s 
bátran állították, hogy ragaszkodnak is ehhez vagy törekesznek 
legalább e szerint élni. Valójában azonban a legjobb esetben 
úgy szerették felebarátukat, mint a hasznos házi állatot 
szokás, lelkiismereti furdalás nélkül húztak hasznot bajából, 
kínjából s nem riadtak viszsza hidegvérű megölésétől sem, 
ha valódi vagy vélt előnyük úgy kívánta. És ez nem csak 
egyes, különösen keményszívű egyének felfogása és érzelme 
volt, hanem az egész társadalomé; a közvélemény nem kárhoz- 
tatta, hanem parancsolólag követelte s mindenféle hangzatos 
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néven erénynek nevezte, ellentéte pedig, az igazi emberszeretet, 
a mint üres szavak helyett tettről volt szó, szánalomraméltó 
esztelenség, sőt rendszerint halálra méltó bűn volt. Azt, a ki 
ama szavakat monda s a kit szentegyházaikban imádtak, újra 
keresztre feszítették, elégették, kerékbe törték, felakasztották 
vagy talán az utóbbi időben csak börtönbe vetették volna, ha 
újra merészelte volna, mint ezerkilencszáz évvel ezelőtt, nyilt 
piacon, gyújtó, félreismerhetlen szavakkal hirdetni azt, a mit 
tanítványainak irataiban gyenge szemük bár látott, de ezred- 
éves ámítás által elferdített eszük felfogni képes nem volt. 

Döntő pedig ebben az, hogy a kizsákmányolás korában 
az emberiség máskép nem érezhetett, nem gondolkodhatott, 
még kevésbé cselekedhetett volna. Ragaszkodnia kellett a 
kizsákmányoláshoz, a míg ez a haladás követelménye volt és 
nem érezhette s nem gyakorolhatta az emberszeretetet, mert 
ez oly öszszeférhetlen a kizsákmányolással, mint az öldökléstől 
való iszonyodás az emberevéssel. A hogy az emberiség első 
vad korában, már az, a mit a kizsákmányolás nevezett 
„emberiesség”-nek, a létért való küzdelemben hátrányos lett 
volna, úgy sülyesztette volna háttérbe később az, a mit mi 
nevezünk „emberiességinek, − az igazi emberszeretet, – 
az általa megszállott nemzeteket. Felemészteni vagy felemész- 
tetni, ez volt a jelszó a vérengzés korában; elnyomni vagy 
elnyomatni, a kizsákmányolás idejében. 

A munka jövedelmezőségében új változás állott be, ez 
pedig ép oly kevéssé hagyhatja érintetlenül a társadalmi 
intézményeket, mint az emberi erkölcsöket. De − és ezzel 
előadásom forduló pontjához érkeztem, − a fejlődés több 
alakja képzelhető. A fejlődés egyik alakja az, a melylyel 
eddig kizárólag mi foglalkoztunk; a munka új alakja által 
előidézett változásnak alávetik magukat a társadalmi intéz- 
mények és a létért való küzdelemnek ez által előidézett 
változása, megváltoztatja az emberi érzelmeket is; békés 
verseny, teljes érdekközösség váltja fel a kölcsönös kizsák- 
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mányolást,  emberszeretet,  az  embernek   ember  által  való 
kihasználását. 

Hogy e fejlődési folyamat feltétlen szükségességét minden 
kétséget kizáró módon, egyszer és mindenkorra igazoljuk, 
vegyünk kiindulási pontul más esetet: a munka változott 
alakjához nem alkalmazkodtak a társadalmi intézmények. 

Láttuk, hogy a kizsákmányolás, a versenytársnak 
korábban megsemmisítésére irányúit harcot, utóbb annak 
elnyomására irányulóvá változtatta; már pedig abban a 
percben, a melyben a munka termelése oly nagy lesz, hogy a 
kizsákmányolás által leszorított fogyasztás vele lépést tartani 
nem képes, a saját boldogulásának feltétele újra a versenytárs 
félreszorítása s ha nem is physikai, de gazdasági értelemben 
vett megsemmisítése lesz. A l é t é r t  való k ü z d e l e m n e k  
e g y i d e j ű l e g  kell az e l n y o m á s  és megsemmi- 
s í t é s  a l a k j á v a l  b í r n i a .  Nagyon keveset használ most 
már a gazdasági téren, a még oly nagyszámú kizsákmányol- 
ható emberek feletti korlátlan uralom is; a menynyiben a 
kizsákmányolónak nem sikerűi versenytársát a piacról leszo- 
rítani, neki kell a létérti küzdelemben buknia. S ép így 
ezentúl a kizsákmányoltaknak is nem csak gazdáik kemény- 
szívűsége ellen kell magukat megvédeni, hanem ha éhen 
halni nem akarnak, kénytelenek lesznek a „munka-piac” 
jászolánál, a korlátolt számú helyekért fogaikkal és karmaikkal 
egymás ellen küzdeni. 

Képzelhető-e, hogy a létért való küzdelem alapjának ily 
rettenetes változása, befolyás nélkül maradna az emberiség 
erkölcsére? Ugyanazon oknak, ugyanazon okozatot kell 
előidéznie s így a vérengző korszak erkölcsének viszsza kell 
térnie. Bár az irtó háború változott alakjának megfelelően, 
az egykor kegyetlen, gonosz ösztönöknek is változniok kell, 
de az alaphang, az embertárs iránti kíméletlen ellenséges- 
kedés megmarad. Azon évezredekben, melyekben a harc csak 
a felebarát kizsákmányolására irányúit, a midőn a kizsák- 
 



377 

mányolt még hozzá volt szokva, hogy kizsákmányolójában 
magasabb lényt lásson, legalább a gazda és szolgája között 
volt lehetséges a ragaszkodás azon foka, mely ember és házi 
állat között szokott létezni. Maguk között az urnák és 
szolgának mi oka sem volt, hogy egymást gyűlölje. Kölcsönös 
kímélet, nagylelkűség, gyengédség és háladatosság ily álla- 
potban is tenyészhetett, helyettesítve − bár halványan, - 
az emberszeretetet. Ezután azonban, midőn kizsákmányolás 
és félretolás az együttes jelszó a küzdelemben, ez erények a 
létért való küzdelem káros hátráltatóivá válnának, el kellene 
tehát tűnniök és a teret a könyörtelenségnek, ravaszságnak, 
kegyetlenségnek és alattomosságnak átengedniök. S jól meg- 
értsék kérem, mind e gonosz tulajdonságok nemcsak, hogy 
elterjednének, de becsültetnének is és a leggyalázatosabb 
alávalóság öszfogalma, az „erény” fogalmává változnék. 
A hogy nem lehet emberies emberevőt, igaz emberszeretettel 
eltelt kizsákmányolót képzelni, ép úgy nem lehet nagylelkűnek, 
az eddigi értelemben vett erényes kizsákmányolót, a túlter- 
melés tartós lidércnyomása alatt gondolni s a mily bizonyos, 
hogy az emberevő társadalom az álnok vérszomjat az erények 
legdicsőbbikének volt kénytelen tartani, oly bizonyosan jutna 
a túltermelés alatt nyögő kizsákmányoló társadalom is 
anynyira, hogy az erény eszményeként tisztelné a legra- 
vaszabb csalót. 

De mindez, azt fogják talán mondani, logikai megdönt- 
hetlensége dacára, sokkal inkább ellenkezik a tényekkel, 
semhogy igaz lehetne. A túltermelés, a munka jövedelme- 
zősége és a kizsákmányolás által korlátozott fogyasztási 
képesség közötti ez űr, tényleg már nemzedékeken át létezik, 
a nélkül, hogy túlzás nélkül bárki is állíthatná, hogy a művelt 
emberiség erkölcsi érzete a korább jelzett borzasztó válto- 
záson ment volna át. Igaz ugyan, hogy némely alávalóság, a 
a gazdasági versenynek mind kíméletlenebbé való változása 
folytán mindinkább elterjed, hogy időnként a közvélemény 
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itélő képessége anynyira megzavarodik, hogy nem képes 
helyes különbséget tenni az igazi érdem és a diadalmas 
gazság között; de viszont az emberiesség soha sem volt 
anynyira becsülve és elterjedve, mint épen a jelen korban. 

Ε tagadhatatlan tények azonban még nem igazolják, 
hogy az állandó túltermelés a korább jelzettnél egyebet nem 
eredményezhetne, − hanem csak azt, hogy az emberiség 
gazdasági életében még nem fejlődött ki anynyira e rettenetes 
betegség, hogy már érett gyümölcse volna s hogy az emberiség 
erkölcsi ösztöne előbb sejtette a gazdasági űrből kivezető 
helyes utat, mintsem az emberi tudat azt felismerhette volna. 
Még csak néhány nemzedék óta tűnt fel a termelési és a 
fogyasztási képesség közötti különbség; s ugyan mily szerepet 
játszik néhány nemzedék az emberiség életében? Hoszszú 
évszázadok voltak szükségesek, míg a kizsákmányolás korának 
erkölcse legyőzte a vad korét; miért történnék a vad korszak 
erkölcséhez való viszszaesés rohamosan? Az az ösztönszérű 
sejtelem azonban, hogy emelkedő művelődés nem járhat kar- 
öltve társadalmi megállással és erkölcsi hanyatlással, hanem 
csak mindkettő haladásával, a nyugat népeibe, minden eszte- 
lenség és szörnyűség dacára, mit időközönként elkövettek, 
eltörölhetlenül beoltott vágy a szabadság, egyenlőség és 
testvériség után, amaz „idegen vércsepp Európa néptörzseinek 
testében”, a sémi keresztény kovász, óvta meg az emberi- 
séget, hogy még átmenetileg se sülyedjen az előbb leirt 
enyészet szakába. A dolgok nem fognak az elébb mondott 
határig fejlődni, a kizsákmányolás nem lesz képes az emel- 
kedett termelő képesség mellett megállani és ez az oka, miért 
maradnak el a már jelzett erkölcsi következmények. De ha 
az anyagi haladást együtt képzeljük a kizsákmányolással az 
emberiség sorsának, úgy logikailag ezt máskép elgondolni 
nem lehet, mint az erkölcs teljes hanyatlásával. 

Volna még a fejlődésnek egy harmadik alakja is: a küz- 
delemben, melybe a munka termelő képessége, a létező társa- 
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dalmi renddel jutott, az első, a munka új alakja elbukhatik; 
az emberiség gazdasági képességei felhasználásának lehe- 
tetlensége elé állítva, elveszthetné újra eme képességeit. Ez 
esetben a termelési és fogyasztási képesség, munka- és jogrend 
között a régi alapon volna az öszhang helyreállítható  és 
ennek megfelelően, az emberiség erkölcse is a régi kerékvá- 
gásban maradhatna.  Elmaradna ugyan az igaz  embersze- 
retethez való eljutás, mert a létért való küzdelem ezután is a 
felebarát elnyomásán alapulna, de az irtó harc szükségessége 
elmaradna. Ily fejlődés  sejtelme sem hiányzott a nyugati 
emberiségben; gyakoriak voltak, különösen az újabb korban, 
a majd céltudatos, majd öntudatlan kísérletek ez irány léte- 
sítésére. A túltermelés fojtó ölelésétől remegve, az őrültséghez 
közel, nemzetek rázkódtatták meg a termelő képesség alap- 
oszlopait, iparkodtak eltemetni a munka jövedelmezőségének 
forrását és fojtott haraggal üldözték a művelődés virágzását, 
mely gyakran oly keserű gyümölcsöt hajtott. A népnevelés, 
munkamegosztás, gépipar elleni támadást, nem lehet máskép, 
mint ama törekvés által megmagyarázni, melylyel a termelés 
és a javak megoszlása közötti eltérést, az elsőnek kisebb 
mérvre való szorítása által akarták megszüntetni. Félreis- 
merhetetlen, hogy ezzel az erkölcsöt is megóvni akarták az 
elfajulástól, melynek teremtő erejét ugyan az ilyen újítók 
felfogni képesek nem voltak, de amely lelki szemük előtt, 
mint komor sejtelem lebegett. 

Miután a három, egyáltalán lehetséges fejlődési alakot 
sorba vettük: 1. a társadalmi jogrendnek a munka új, nagy- 
szerűbb alakjához való alkalmazkodását és ennek megfelelően 
a  magasztosabb erkölcsnek kifejlődését; 2. a munka alakjá- 
nak a jogrendhez való állandó ellentétességét és ennek meg- 
felelően az erkölcs hanyatlását; 3. a nagyszerűbb termelési 
képesség feláldozásával a munkarendnek az eddigi társadalmi 
jogrendhez való alkalmazását, az eddigi erkölcs fenállásával, 
– tekintsünk önmagunkba és kérdezzük, vajjon a küzdelemben 
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e három irány közül, lehetne-e más a győztes, mint az első? 
Mint mondám, elképzelni mind a hármat lehet; de vajjon 
képzelhető-e hogy anyagi és erkölcsi hanyatlás, anyagi és er- 
kölcsi haladással együtt fenállhat, vagy hogy ez utóbbi felett 
még győzedelmeskedhetik is? Lehet, sőt mondjuk valószínű, 
hogy 25 évvel ezelőtt sikeresen megkezdett vállalatunk nélkül 
az emberiség még hoszszú időn át, egyrészről az erkölcsi el- 
vadulás, más részről a haladás elleni küzdelem útján haladt 
volna; de a társadalmi felszabadulás kísérletei soha sem hiá- 
nyoztak volna, s a győzelem mégis csak idő kérdése lett volna. 
Az emberiség nem tartozik nekünk hálával semmi olyanért, a 
mit nélkülünk is el nem ért volna; ha van érdemünk, úgy az 
egyedül csak abban állt, hogy gyorsítottuk a minek jönnie 
kellett, s hogy valószínűleg kevesebb vérontással létesítettük, 
a mint az különben talán történhetett volna. (Zajos, hoszszas 
taps, helyeslés minden oldalról. Az ellenzék öszszes szóvivői 
kezet fognak a szónokkal, s hozzájárulásukról biztosítják.) 

(A harmadik tárgyalási nap vége.) 



XXVI. Fejezet. 
Minthogy több congressusi tag azon óhaját fejezte ki, 

hogy alaposabban óhajtana meggyőződni arról, vajjon a Sza- 
badföld öszszes gazdasági intézményeiben feltűnő öszhang 
tényleg jól megfontolt s szabadon működő önzés eredménye-e, 
két napra felfüggesztették az ülést, mely időt a tagok több 
Édenvölgyi és danavárosi vállalat megtekintésére és arra hasz- 
nálták fel, hogy a meglátogatott vállalatok igazgatóival és a 
központi bank vezetőjével folytatott eszmecsere utján − mely 
célra az említett igazgatók szolgálataikat készséggel felajánl- 
ták − tisztázzák az esetleg felmerülő kételyeket. 

Az első aggály, azon kérdést illeté, vajjon az a számos 
munkás, honnan veszi a szükséges szakismeretet és képzett- 
séget, a melylyel képes mindenkor biztosan megítélni, hol van 
reájuk a legnagyobb szükség. „Mindenre kiterjedő, igen pontos 
statistikájuk van, – vélekedék a látogatók egyike − mely a leg- 
nagyobb pontossággal tünteti fel gazdasági életük minden 
mozzanatát, − mindez nagyon helyes; de mily nagy fokú 
értelmiség szükséges ahhoz, hogy valaki az ily kimutatások- 
ban magát tájékozni legyen képes.” 

„Ehhez az értelmiség nagyon mérsékelt foka szükséges, 
s általában nem több, mint a menynyit minden értelmes em- 
bertől elvárni lehet, − volt a válasz. Mert tulajdonképen, 
senkinek sem kell mással törődnie, mint a saját szakmájában 
egy órára eső jövedelemmel. Ha nem volna szabad piacunk, 
melyen kereslet és kínálat szabályozná az árt, úgy nem csak 
nehéz, hanem megoldhatlan feladat volna megállapítani, vajjon 
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mely termények iránt jelentkezik időközönként nagyobb vagy 
kisebb szükséglet, és ennek megfelelően, hol volna nagyobb 
munkaerőnek ajánlása kívánatos. Minthogy a kereslet és 
kínálat egymáshoz való viszonyában beállott minden változás, 
kifejezést nyer az árban, nyilvánvaló, hogy ez árak arányá- 
ban az egyes munkaórára eső tiszta jövedelem a legcsalhat- 
lanabb módon mutatja ki, vajjon a kérdéses termelési ágban 
vagy vállalatban, más termelési ághoz vagy vállalathoz viszo- 
nyítva, a munkaerőnek szaporítása vagy apasztása válik-e 
kívánatossá. így pld. hogy e gépgyár, melynek helyiségeiben 
most vagyunk, üzemét nagyobbítja, az végső sorban arra 
vezethető viszsza, mert terményei ez időben nagyon kere- 
settek, mely tényt, magában véve megállapítani, tényleg 
nagyon bonyolódott dolog, és nehéz feladat volna; minthogy 
azonban az itt előállított gépek iránti nagyobbodott kereslet, 
mindaddig míg annak megfelelően előállításuk is nem növe- 
kedett, szükségképen aránylagosan növelte az itt dolgozók 
jövedelmét, teljesen elég csak ez utóbbi körülményt köztudo- 
másra hozni, hogy önmagától beálljon a fogyasztók érdekében 
álló körülmény, t. i. a munkások nagyobb ajánlkozása. 

„De közönséges, átlagos értelmiségű munkásokra, nem 
képez már maga a mindenütt és minden időben jelentkező jöve- 
delem kipuhatolása nehézséget?” − volt a további kérdés. 

„Nem, − magyarázta a szabadföldi központi bank igaz- 
gatója. A sok ezer társulat által a központhoz beterjesztett, 
itt kiegészített és átdolgozott eredeti jelentéseken eligazodni 
igaz, nem mindenki képes. De ily beható kutatás csak azok 
dolga, kik kizárólag statistikai tanulmányokkal foglalkoznak. 
A közönséges munkás, a ki nem akar mást tudni mint azt, 
vajjon melyik helyen jut képességével a legnagyobb jövede- 
lemhez, megelégszik azon áttekinthetőleg összeállított kimu- 
tatással, melyet statistikai központi hivatalunk használatára 
kiad, s melyet a szaklapok minden irányban magyarázattal 
is  kísérnek. Semmi más szellemi igénynyel iránta fel nem 
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lépnek, mint azon kérdés eldöntésével, vajjon pld. tartózko- 
dási helyén egy órának 8 sillingnyi jövedelmével megelég- 
szik-e, vagy pedig más hason körű vállalathoz akar-e néhány 
fillérnyivel nagyobb jövedelem miatt csatlakozni, avagy részt 
akar-e venni valamelyik földszövetkezetben, a mely átmene- 
tileg − az aratás idejében − 10 sillinget is jövedelmez 
óránként. Azt azután jól meg kell fontolnia, vajjon ily jöve- 
delmi többlet elégséges kárpótlást nyújt-e a helyváltozással 
esetleg járó anyagi hátrányért, vagy valamely szellemi élve- 
zet hiányáért, a hurcolkodás nehézségeiért és kellemetlensé- 
geiért, a fárasztóbb munkáért, stb. stb.; de legkevésbé sem 
szükséges,  hogy megértsen bizonyos   bonyolult   gazdasági 
körülményeket, vagy hogy más, mint saját előnye iránt bír- 
jon érdekkel. 

„De hogyan akadályozzák meg, − kérdé egy másik úr, – 
hogy a munkások a szükségesnél nagyobb számban ne ajánl- 
kozzanak, ha valamely helyen a jövedelem emelkedőben van? 
Minthogy semmiféle hatóság sem intézkedik, vajjon kik és 
hányan ajánlkozzanak, bizonynyára lehetséges, hogy a kívánt 
száz helyett, ezerén jelentkeznek.” 

„Ez csak akkor volna lehetséges, − volt a válasz, – 
ha sürgöny és nyomda nálunk ismeretlen volna, vagy nem 
tudnánk vele bánni. Hogy mily arányban sülyed a jövedelem, 
ha a munkaerő kínálata növekszik, azt természetesen min- 
denütt legalább megközelítőleg meg lehet állapítani, s mint- 
hogy senki sem oly bolond, hogy fusson valahol jelentkező 
nagyobb jövedelem után, mielőtt meg nem győződik, hogy a 
Ε nagyobb jövedelmet, újabb rendeltetési helyére érkezve, fel- 
találja-e, rendes szokás nálunk, hogy a munkások szándékukat 
a szövetkezetek vezetőinél idejekorán bejelentik, ezek aztán 
folyton közzé teszik a jelentkezéseket, s így mindenki meg 
lehet nyugtatva, még mielőtt útra kelne, vajjon szükség van-e 
reá jövendő munka helyén.” 

Erre azonban a vendégek egyike azon kérdést veté fel, 
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vajjon a munkásoknak e szabad mozoghatása nem jár-e oly 
helyeken, hol a legnagyobb jövedelem mutatkozik, erőpazar- 
lással? Két különböző jóságú föld jövedelme közötti különb- 
ség az által egyenlítődik ki, hogy a jobb minőségű föld műve- 
léséhez több munkás ajánlkozik mindaddig, míg az egyes 
munkaórára eső jövedelem mindenütt egyenlő, e mellett azon- 
ban megtörténhetik, hogy épen-ezen egyenlőség helyreállítása 
céljából alkalmazott munkások többlete, magában véve ke- 
vesebbet termel, mint a roszabb  földön. „Vegyük például 
– így hangzott az aggály − hogy A. mezőgazdasági társu- 
latnál 1000 munkaóra 10.000 sillinget jövedelmez, B. társa- 
ságban azonban ugyan ilyen 1000 órára, azonos terjedelmű 
föld munkálása csak 8000-et juttat, minthogy A-ban 10- 
B-ben 8 sillinget jövedelmez egy óra, B-ből addig költözköd- 
nek A-ba munkások, míg mindkét helyen az egy órára eső 
jövedelem mondjuk 9 sillinget tesz ki. A-ban például most 
1200, − B-ben 800 munkás nyer alkalmazást; az A-ba 
újonnan érkezett 200 munkás nem henyél; oly szorgalmasan 
és erőmegfeszítve dolgoznak mint azelőtt az 1000 munkás; 
ezentúl pld. segélyükkel háromszor szántanak ott a hol aze- 
lőtt az eke csak kétszer járt, gondosabban öntöznek stb. stb. 
Mindez azonban mitsem változtat a tényen, hogy ugyanazon 
földterületre alkalmazott nagyobb munka, épen mert kevésbé 
szükséges, kevésbé is jövedelmező, mint a korábbi, de szük- 
séges munka. Igaz, hogy ugyanez állítható B-re a 200 mun- 
kás korábbi munkahelyére vonatkozólag is, itt meg 800 em- 
ber nem lesz képes mindazt elvégezni, mit azelőtt 1000 vég- 
zett; most egyszer szántják a földet, mely az előtt kétszer 
lett szántva, az öntözési munkálatokat a legszükségesebbre 
szorítják, stb.; de ép azért mert a legszükségesebb az amire 
a 800 munkás szorgalma öszpontosul, munkájuk jövedelme- 
zőbb is lesz mint azelőtt az 1000-é, az elköltözött 200 mun- 
kás a munka átlagos jövedelmét, melyet A-ban leszorított, 
– B-ben felemelte. De megtörténhetik az is, hogy nagyobb 
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lesz a veszteség, mint a nyereség, s hogy a 200, magában 
véve kevesebbet képes termelni A-ban, mint B-ben, vagyis, 
hogy az öszjövedelem ott nem szaporodik anynyival, mint a 
menynyivel B-ben kevesbedik. Ez esetben tehát, nem a meg- 
felelő helyen alkalmazták erejüket, és épen a szabadföldi 
szabad költözködhetés volna az, mely az erőpazarlást elő- 
idézte. Nálunk Európában a föld jövedelmi többlete is a 
tulajdonosé; semmi indok sincs, mely a munkásokat, kik csak 
„bér”-üket kapják, a jobb föld felé vonzaná. Eszembe sem 
jut, hogy védeni akarnám a földre vonatkozó magán tulaj- 
donban rejlő jogtalanságot; azonban mégis azt hiszem, e 
jogtalanság miatt mégsem kellene mellőzni a régibb intézmény 
jobb gazdaságát, s minden esetre meg kellene fontolni, vajjon 
nem lehetne-e a szabadföldi joghoz való ártalmatlan alkal- 
mazása által mindkettő előnyeit egyesíteni. Hátrányos volna-e 
például, ha a szabadföldi kormány bért szedne a földbirtok 
után, a mely bér természetesen a föld minőségéhez képest 
különböző volna, de épen ez által egyenlősítené a munkásokra 
eső jövedelmi különbséget?” 

„E gondolatban látszólag van valami csábító, volt a 
válasz, de bővebb megtekintés után öszszeegyeztethetlennek 
tűnik ki a munkaerő szabad mozoghatásával s így öszszes 
intézményeink alapjával. Ép most ismerte be ön is, hogy és 
mily módon kisebbíti a munkaerő nagyobb kínálata a föld 
átlagos jövedelmét; ezzel aztán az is meg van mondva, hogy 
a munkaerőnek nagyobb mérvben való jelentkezése, felemészti 
a jövedelem azon többletét, mely a bérfizetésre maradt volna. 
Ha mint az előbbi példában különösen termékeny földön 1000 
munkás 10-000 sillinget állít elő, s ez időben egy órára eső 
átlagos jövedelem 9 sillinget tesz ki, úgy ez ezer ember, míg 
magukra maradnak 1000 silling bért fizethet. Amint azonban 
újabb munkaerő ajánlkozása folytán mérséklődnék a munka 
jövedelme, nem kerülne ki a bér a munka átlagos jövedelmén 
felüli többletből, hanem a munka értékének rovására kellene 
 



386 

fizetni. Ennek folytán az egyes társulatokra kellene a jogot 
ruházni, hogy a reájuk nézve kényelmetlen munkaerőt távol 
tarthassák. Azt feleli talán ön, amúgy sem jelentkeznének 
oda újabb munkások, hol az egy órára eső tiszta jövedelem, 
jelentkezésük folytán az országos átlagos jövedelem mérve 
alá sülyedne; helyes. De ez csak azt jelentené, hogy a bér, 
már egymaga szolgálna eszközül, a természet által követelt 
szabad mozoghatás megzavarására és ez által még nagyobb 
munkapazarlást idézne elő, mint a mekkora a munkaerők 
szabad mozoghatásával még az esetben is járna, ha nem volna 
ennek lényegével öszszeegyeztethető más mód, ilyes pazarlás 
megakadályozására. Mert téves azt gondolni, hogy a föld- 
járadék bármely alakban képes volna a munkának helyes, 
gazdasági alkalmazását biztosítani. Sőt ellenkezőleg oly tár- 
sulat például, mely birkatenyésztéssel foglalkozik, bizonyos 
körülmények között magasabb bért fizethetne, mint vala- 
mely földművelő szövetkezet, dacára, hogy ugyanazon föld- 
területen, melyen az utóbbi, mondjuk egy millió értékű 
gabonát termel, csak egy fél millió értékű gyapjú és hús- 
értéket képes előállítani; megtehetné azért, mert egy 
millió értékű gabona előállításához, oly nagy munkabe- 
fektetés szükséges, hogy a munkának országos értékét 
leszámítva semmi vagy nagyon csekély maradna a bér- 
öszszegre, ellenben a birkatenyésztés oly csekély munka- 
befektetést igényel, hogy még a kisebb nyers jövedelemből is 
nagyobb többlet maradna, a mi épen a földnek legelő gazdaság 
melletti bérértékét jelentené. Hogy ez nem alaptalan aggo- 
dalom, tanúsítják azon országok példái, melyek ismerték vagy 
ismerik a földjáradékot. Semmi más csak ez, változtatta a 
rómaiak idejében Olaszország felét, újabban Nagy-Britannia 
és Írország felét legelővé, s fosztott meg sok szorgalmas föld- 
művest kenyerétől s késztette őket kivándorlásra. Vajjon a 
magántulajdonos, vagy az állam szedi-e a bért az e tekintet- 
ben mitsem változtat a dolgon, mert mindkettő az egyes, úgy 
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mint az öszszeség, a járadék uralma alatt a földet nem annak 
engedi át, a ki a legnagyobb jövedelmet, hanem annak, ki 
munka befektetés és jövedelem között a legnagyobb különb- 
séget állítja elő, a mi pedig nem azonos. 

Szabad mozgásunkat e szerint akadályozná a járadék és 
pedig a munkaerő gazdasági hasznosításának nagy hátrá- 
nyára. Ε helyett azonban az intézményeink által követelt 
szabadság, a mely érvényesíti mindenkinek jól felfogott ér- 
dekét, önmagában is megakadályozza az erőpazarlást. Ha 
valahol a jövedelem egyenlősítése a munkások jelentkezése 
vagy távozása útján nem mutatkoznék gazdaságosnak, úgy 
természetesen mindegyik érdekelt fél, az A-ban úgy mint a 
B-ben foglalkozók érdeke e nem gazdaságos körülmény meg- 
szüntetését igényli, − mert hisz az általa okozott kár min- 
denkit sújtana. Az eszköz, melyet rendesen alkalmazásba 
veszünk, igen egyszerű: a termékenyebb földet művelő tár- 
saság, a föld nagyobb termékenységéből származó e többletet 
felosztás végett azon társaságnak juttatja, melyek kevésbé 
termékeny földet művelnek. Az ilykép felosztás alá kerülő 
jövedelmi különbözet feletti vita teljesen ki van zárva; a fel- 
osztó társaság tetszése szerint állapítja meg. Tévedés minden 
esetre lehetséges, minthogy azonban úgy az adó, mint az 
átvevő társaság érdeke azt kívánja, hogy eltalálják a helyes 
mértéket, vagyis a határt, melyen a gazdasági erőmegoszlás 
történik, bízvást a legközvetlenebb érdekeltre, vagyis az adó- 
társaságra lehet az esetleges tévedés kijavítását bízni. 

„Bányákra és erdőkre úgy látszik ez elvek nem nyernek 
alkalmazást − ellenveté a vendégek egyike − mert a mint 
halljuk, ezek állami kezelésben állanak.” 

„Igaz, még pedig az okból, mert ezeknél nem lehet, mint 
a földművelésnél természeti erők segélyével való termelésről 
szó, hanem lényegileg csak a természet által előállított javak- 
nak betakarításáról. Az erdőben kivágott fát ép oly kevéssé 
lehet a favágó termelvényének mondani, mint a föld méhéből 
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előhozott ércet a bányászénak. Emberi munka szükséges 
ugyan a fa kivágásához, vagy az ércnek felszínre való hozá- 
sához, de még oly megerőltetett munka sem képes meghatá- 
rozott erdőterületen a fa menynyiségét, vagy a bányaérben az 
érc menynyiségét szaporítani; itt az ember csak azt gyűjti 
öszsze, a mit a természet az ο hozzájárulása nélkül felhal- 
mozott. Ε miatt e termelési ágban a jövedelem közötti eltérést 
nagyobb munkaerő jelentkezése vagy távozása folytán ép oly 
lehetetlen kiegyenlíteni, mint az esetleges öszszegyűjtőnek 
e javakra − melyeket a természet nyilvánvalóan nem csak 
neki, hanem valamenynyinek teremtett − vonatkozó kizáró- 
lagos tulajdonjogának igazságtalanságát. Hogy ilyképen az 
erdőben és bányában felhalmozott természeti kincseknek - 
később nehezen, vagy egyáltalán nem pótolható − pazarlása 
és elpusztítása is hathatósan meg van akadályozva, egygyel 
több bizonyíték arra nézve, hogy a helyes elvnek m i n d e n  
irányban hasznosnak és üdvösnek kell bizonyulnia. 

További eszmecsere tárgyát a számos gyárban létező 
kísérleti állomások és tudományos műhelyek képezték, melyek- 
ben a dolgozó technikusok és vegyészek a termelés javítására 
irányuló legkülönbözőbb kísérleteket tettek. Ez intézmény 
nagy gyakorlati hasznát rögtön felfogták a vendégek, de leg- 
többen annál kevésbé az igazgató − a danavárosi vegyészeti 
gyárban történt épen − ama felvilágosítását, hogy a tapasz- 
talatokat természetesen azonnal közzé teszik, sőt a különösen 
hasznosaknak látszókra még külön fel is hívják a többi társa- 
ságok figyelmét, míg viszont a többi társulatok is közlik, az 
ő állomásaikon tett találmányokat.” 

„No ha ez itt „természetes” dolog, akkor önök szabadföldi 
iparosok, oly önzéstelenek, mint az angyalok, − véle a látoga- 
tók egyike. Aztán az igazgatóhoz fordulva így folytatá: „Hát 
mégsem lehet az önök összes intézményeit nálunk meghono- 
sítani, mert nálunk, arról biztosíthatom, nem tudná magát 
senki sem elhatározni, hogy az általa kitalált termelési javí- 
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tásokat versenytársaival közölje, abban meg legkevésbé sem 
bízhatna, hogy ezek tudomására hozzák az ő találmányaikat. 

„Igaza van, volt a válasz − addig nem tenné ezt önök- 
nél senki sem míg ragaszkodnak régi intézményeikhez; de 
amint meghonosítják a mi intézményeinket, úgy az a mit ön 
a legbámulatosabb önzetlenségnek tart, épen az önzés köve- 
telményének fog feltűnni. Mert, hogy mi, itt például Dana- 
városban az általunk kitalált javítás előnyeit teljesen élvez- 
hessük, feltétlenül szükséges, hogy az ország összes vegyé- 
szeti gyárai ugyan ezt a javítást minél előbb alkalmazzák. 
Ha elég ostobák volnánk, és titokban akarnók tartani talál- 
mányunkat, − a mi mellesleg mondva üzleti körülményeink 
teljes nyilvánossága mellett lehetetlen kísérlet lenne − úgy 
ennek nem volna más eredménye, mint hogy a versenyző tár- 
sulatoktól hozzánk sereglenének a munkások, addig a míg 
munkánk jövedelme, munka órákra átszámítva, csak annyit 
tenne mint bárhol Szabadföldön, s így találmányunkból vagy 
felfedezésünkből épen semmi előnyünk sem volna. Nincs, más 
mód, mint hogy másokkal is közöljük találmányainkat, egye- 
dül ez által emeljük másutt is a termelést, és akadályozhatjuk 
meg, hogy termelési előnyeink élvezete, másokat hozzánk ne 
csábítson. Ugyanígy áll a dolog a többi társulatoknál is; teljes 
biztossággal számíthatunk reá, hogy a másutt tett javítások 
velünk azonnal közöltetnek, mert mindegyiknek azonos az 
érdeke, t. i. a mi jövedelmünknek is emelése, hogy ilykép az 
általuk eszközölt javítások előnyét teljesebben élvezhessék. 

Ez okoskodás ellen nem lehetett semmi alaposat felhozni. 
Aziránt is hangzott azonban aggály, vajjon nem lehet-e az 
öszszeségnek a bárhol elért javítások ismeretére vonatkozó 
igényét, kerülő utakon meghiúsítani. 

„Mi történnék − kérdezek az igazgatók egyikét − ha 
Ön mint az észak-leikipiai földszövetkezet vezetője, a társulat 
régibb tagjai többségének, − természetesen titkos − határoza- 
tával utasítást kapna a termelésükben eszközölt javítások 
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élvezetéből az újabban jelentkezőket rósz, barátságtalan 
bánásmód által viszszariasztani, ki óvja az újonnan jelentke- 
zőket, önnek a szövetkezet régibb tagjai által nem csak helye- 
selt, hanem határozottan az ö érdekükben elkövetett önké- 
nyétől? A rossz bánásmódban részesülteknek szabadságukban 
áll eltávozni, − de − bocsánat a tisztán elvi felvilágosítás cél- 
jából alkalmazott példáért − önöknek csak ez a céljuk, a minek 
nem volna szabad megtörténhetnie, hacsak nem akarják romba 
dönteni egyenjogosítási intézményüket. Vagy az is képzelhető, 
hogy a többség oly mérvű külön díjat állapít meg magának, a 
minek folytán, az így gyakorolt jogtalanság riasztja visssza a 
csatlakozni szándékozókat. Miben rejlik most már az önzés 
túlkapásai ellen az óvszer oly társadalomban, mely az egyéni 
önzés korlátait sem nem ismeri, sem ismerni nem akarja?” S 
„Ismét a szabad versenyben,” viszonzá mosolyogva az 
igazgató. Ily túlkapás nálunk csak akkor volna lehetséges, 
ha teljesen titokban maradhatna, vagyis, ezt ne tessék szem 
elől téveszteni − ha nem csak az erre vonatkozó határozatot, 
hanem annak foganatosítását is el lehetne az ország figyelme 
elől vonni. Szövetkezeti tagtársaimtól nemcsak azt a titkos 
utasítást kellene kapnom, hogy a jelentkezőket furfanggal 
tartsam távol, hanem értenem is kellene a művészethez, ezt az 
utasítást titokban úgy végrehajtani, hogy ne vegye észre senki, 
legkevésbé eljárásom áldozatai. Mert azon percben, a mely- 
ben neszét vennék cselszövéseimnek, megszűnném − .ebben 
biztos lehet − igazgató lenni, titkos megbízóim pedig nem ké- 
peznék már az észak-leikipiai földszövetkezet tagjainak több- 
ségét. Ugyanezek a következmények állanának be, ha nyilvá- 
nossá lenne, hogy régibb tagjaink szokatlan díjat kötöttek ki 
maguknak. Mert amint könnyen elképzelhető, Szabadföld köz- 
véleménye semmi tekintetben sem oly féltékenyen éber, mint 
életerejét, az egyéni érdeket oly közelről érintő e pontban; s 
minthogy a munkások korlátlan szabad mozoghatásuknál 
fogva, tetszésük szerint bármelyik szövetkezethez csatlakoz- 
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hatnak, nem kell erős képzelő tehetség hozzá, előre látni a 
jövendőket. Az első munkás, kit cselszövényeim társulatunk 
elhagyására késztetnének, talán még nem venné észre gonosz 
szándékomat; a második már − egyelőre még valószínűleg 
hasztalanul − lármát csapna, a harmadik, negyediknél már 
felébredne az általános bizalmatlanság, és mielőtt a tizediken 
kísérletet tehetnék művészetemmel, már az öszszes kerületek- 
ből jelentkező új tagok határozatával ártalmatlanná volna 
téve a rosz akaratú többség és én természetesen vele együtt.” 

„Értem most már, – monda a vendégek egyike, − hogy 
a Szabadföldön megvalósított érdekközösség, minden hatósági 
beavatkozás nélkül is elegendő, minden egyes munkás jogai- 
nak megóvására. De valóban ki van-e ez által minden képzel- 
hető érdekösszeütközés lehetősége zárva? Mi történik, ha egy 
egész szövetkezet érdeke jut egy másikéval öszszeütközésbe? 
Bizonynyára gyakran előfordul, hogy például az egyik társu- 
lat igényli azt a földterületet, melyet a másik már elfoglalt; 
ki dönt ily esetben melyiké legyen a föld? Biztosra veszem, 
hogy vannak Észak-Leikipiában iparvállalatok, melyek épít- 
keztek, vegyük oly telkeken, (az észak-leikipiai földszövetke- 
zet igazgatójához fordulva,) melyek az önök területéhez tar- 
toznak, mi indította önöket e földterület önkéntes átengedé- 
sére, s ha nem tették önkéntesen, ki kényszerítette rá önöket?” 

„Nagy földművelési szövetkezetünk területén 97. külön- 
böző iparvállalat létezik, mindezeknek az általuk igényelt 
földet készséggel engedtük át, a nélkül, hogy valamely ható- 
ságnak törődnie kellett volna vele, és s a j á t  e l ő n y ü n k  
volt az, ami erre m i n k e t  k é s z t e t e t t ,  − volt a vá- 
lasz. Hogy a polgári világ felfogásához ragaszkodjam, azt 
mondhatnám, átengedtük a földeket, mert oly árt kaptunk 
értük, mely meghaladta azt az értéket, a minővel azok a mi 
gazdaságunkban bírtak. Csakhogy ez nem kezeinkhez leolva- 
sott vételárban, hanem munkánk használati értékének emelé- 
sében állott. Előfordult néhányszor az is, hogy oly vállalko- 
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zókat, a kik ipar eszméiket körünkben akarták megvalósítani 
és e célból földátengedést kértek, elutasítottuk, mert, − hogy 
a polgári kifejezés mellett maradjak − az ajánlott ár nekünk 
nem felelt meg, a mi szabadföldi értelemre lefordítva, anynyit 
tesz, hogy e vállalatok létesítése nem emelte, hanem kisebbí- 
tette volna munkánk használati értékét; lényeges az, hogy 
mindkét esetben, akár helyt adtunk a kérésnek, akár elutasí- 
tottuk, a határozatot mindkét fél érdeke − a mezőgazdáké 
és iparosoké − egyképen igényelte s ennek megfelelően egyet- 
értőleg is hoztuk. Nem akarom állítani, hogy mindenkor he- 
lyes volt a hozott határozat, volt eset, midőn átengedtünk, 
ipari célokra földterületet, pedig jobb lett volna, ha nem tesz- 
szük, két esetben pedig az elutasító határozat nem volt ész- 
szerű, mert a két elutasított vállalat, másik, nálunk bátrabb 
és jobb tanácscsal ellátott társulatnál, a hol készséggel fogad- 
ták, felvirágzott és nagy hasznot hajtott. De az elutasítás 
vagy engedélyezés − és erről van most szó − soha sem 
érdeköszszeütközés következménye, a melynél arról volna szó 
vajjon a mi érdekünk szoruljon-e háttérbe a kérvényezők 
érdeke előtt, vagy a kérvényezőké a mienké előtt, hanem ki- 
zárólag csak azt kutattuk s csak a körűi forgott az eszme- 
csere, vajjon mily határozat válnék mindkét fél előnyére. 

Mert az új iparvállalat – bárhol tervezik is Szabadföl- 
dön − csak akkor lesz alapítóira nézve előnyös, ha legalább 
is anynyit jövedelmez nekik a munka, mint a mennyit ha- 
sonló szakavatott munka az egész országban átlag jövedel- 
mez. Ez esetben az új vállalat azoknak a melyeknek körében 
keletkezett nem árthat, ha pedig az új vállalat jövedelme 
meghaladja az országos átlagot, e körülmény a szomszédos 
vállalatok munkásaira − akár ipari − akár fölművelői mun- 
kások azok − határozott előnynyel jár, mert a nyereség 
többlet, a munkaerők szabad mozoghatásánál fogva megosz- 
lás utján átháramlik a szomszédos vállalatokra. Ép így meg- 
fordítva, nem válnék előnyére valamely újonnan alapítandó 
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vállalatnak, ha bármely más iránya vállalat szomszédságá- 
ban vagy közelségében is megtelepülne, a melynek e meg- 
település által ártalmára válnék, mert épen a szabad mozog- 
hatás folytán reá is át háramolnék a hátrány. Ha tehát ily 
társulat, másoktól oly földet igényel, melyet ezek már hasz- 
nálnak saját érdekében meg kell fontolnia, vajjon a hátrányt, 
melyet ez által az engedélyező társulatoknak okoz, ellensú- 
lyozza-e az az előny, melyet azon föld felhasználása által 
úgy a s a j á t  mint a t ö b b i  társulatok részére remél. Lát- 
hatja, ugyanazon kérdésről van szó itt is, ott is, s annak el- 
döntésénél lehetnek vélemény kölönbségek, de nem érdek- 
ellentétek· „ 

„De téves volna azt is hinni, hogy e vélemény különb- 
ségek felmerülésénél, éles ellentétet képező két tábor − az 
egyikben az ipari, másikban a mezei munkásokkal − állana 
egymással szemben. Nem is véve tekintetbe, hogy nálunk 
nem létezik oly éles ellentét a foglalkozási ágak között, s hogy 
pld. a mezei munkások nagy része az év bizonyos szakában 
valamely ipar vállalatban keres foglalkozást, már a dolog 
természetében rejlik, hogy ott a hol az érdek közös, a felmerülő 
vélemény különbségek csak az egyéni felfogásra vezethetők 
viszsza. Ha valamely földbirtoknak ipari célokra való áten- 
gedése tekintetében szavazásra kerül a sor azok között, a kik 
„nem”mel szavaznak, rendesen számosan vannak olyanok, 
kik − ha a szándékolt ipar-vállalatot jónak tartanák − ab- 
ban azonnal részt vennének, míg az „igen”-nel szavazók 
között vannak olyanok, kiknek eszük ágába sem jut eddigi 
foglalkozásuk elhagyása. Ép oly téves volna azt hinni, hogy 
valamely művelés alatt lévő föld más célra való átengedésé- 
nek eldöntését, mindenkor, vagy rendszerint is vélemény 
különbség előzné meg, vagy hogy a döntésnél két különböző 
felfogású pártról van szó. A legtöbb esetben ily birtokválto- 
zás megtörténik, a nélkül, hogy véleménykülönbséget még 
csak csirájában is fel lehetne fedezni. Az új iparvállalat léte- 
 



394 

sítésére többnyire azon mezőgazdasági társulatnál keletkezik 
az inger, a melynek földjére szükség van. A ki megfontolja 
mily nagy előnyére válik a mezőgazdasági társulatnak, ha 
közvetlen szomszédságában számos és sokoldalú iparvállalat 
keletkezik, az mindezt érthetőnek találja s még azon sem 
csodálkozik, ha a föld átengedés ingyenesen történik, habár 
tetemes költségbe kerülő mezőgazdasági befektetést is kell e 
miatt tönkre tenni. Az átengedő társulat ugyan jogosítva 
volna ily esetben a költségek megtérítését követelni, de elen- 
gedi ezt az egyszerűsítés kedvéért, mert a munkaerők szabad 
mozoghatása folytán, az egyik oldalon esetleg okozott kár, 
a másik oldalon keletkező nyereséggel amúgy is kiegyenlítő- 
dik. Szóval az ily birtokváltozást nem olykép kell felfogni, 
mintha ez által a tulajdonos személyében történnék változás, 
hanem a birtok alkalmazása változik a vátozhatlan tulajdo- 
nos hasznára és előnyére. Nem is merülhet fel nálunk a kér- 
dés, kié legyen ez vagy amaz föld, mert az minden körülmé- 
nyek között mindenkié; s mert a földnek bármily alkalmazá- 
sából származó haszon mindenkinek előnyére válik, senkinek | 
sem fekszik érdekében, hogy ő használja a földet, melyet má- i 
sok jobban tudnak értékesíteni.” 

A danavárosi porcellángyárban készült edények alakja- jj 
nak és színének tökéletessége a vendégek egyikét azon kérdésié 
ösztönzé vajjon mikép egyeztethető öszsze, az itt bizonyára 
elkerülhetetlenül szükséges kiváló erőknek kiválasztása, a  
munkások szabad mozoghatásával? „Itt − vélekedék az  
illető − bizonynyára csak kiváló, nem csak technikailag kép-  
zett, hanem a művészi tökélyig vitt személyzetet lehet alkal- 
mázni, s a műhelyekben uralkodó rend, és az onnan kikerülő  
művek tökéletessége igazolja, hogy tényleg ilyenek is vannak  
alkalmazva. Kétségtelennek tartom ennek folytán, hogy az  
egyesre itt eső jövedelem tetemesen nagy. Mi az oka, hogy  
ide nem tolakodnak alkalmatlanok? Mily eszközzel tartják  
fenn e gyárat magas színvonalán? 
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„Mi nem foglalkoztatunk ott képtelen munkást, a hol 
nem használhatjuk, − volt az igazgató válasza. Mint segéd- 
munkás, vagy gépszerű munkára mindenki alkalmas a ki 
jelentkezik; a ki a rajz- vagy mintázó termekben akar alkal- 
mazást találni, annak szigorú vizsgát kell kiállani, s tekintet 
nélkül lesz viszszautasítva ha ennek meg nem felel.” 

„S ki határoz az ily vizsgánál a jelentkező felvételéről 
vagy elutasításáról? kérdé egy másik látogató. 

„Egyedül én − tudata az igazgató. 
„S hogyan egyeztethető ez öszsze a híres szabadföldi 

szabad mozoghatással? kérdé ismét amaz. 
„A szabad mozoghatás csak valamely társulatba való 

b e l é p é s r e  vonatkozik, de nem az ottani a l k a l m a z á s  
módjára. Csatlakozhatok bárki, bármelyik társasághoz, az 
egyszerű jelentkezés elég, hogy taggá legyen. De hogy egy- 
általán s mily munkára legyen alkalmazva, a felett egyedül 
a társulat vezetősége határoz. Az alapszabályok, melyek az 
igazgatóságnak ide vágó hatáskörét szabályozzák, nem min- 
denütt egyformák; a hol csak közönséges kézi munkáról van 
szó, ott az igazgatóságra ruházott rendelkező jog korlátoltabb; 
a hol, mint például itt a porcelán gyárban, az üzlet érdeke 
nem csak jó akaratot, hanem a munkások kiváló képességét 
is igényli, korlátlan. A személyzet alkalmazása itt tisztán 
szabad belátásomtól függ és semmiféle szabályzat által kor- 
látozva nem vagyok. 

„Ez esetben azonban, − vélekedék a látogatók né- 
melyike − mégis csak üres szó a szabad költözködhetési jog. 
Mit használ a munkásnak, hogy beléphet akármelyik szövet- 
kezetbe, ha ezzel szemben áll a vezetőségnek az a joga, mely- 
nél fogva csak akkor alkalmazza, ha akarja? A jövedelemben 
mégis csak szolgáltatásuk arányában részesülnek, ez pedig 
kevés vagy semmi ott, a hol szolgáltatásukat csekély mérv- 
ben, vagy egyáltalán nem veszik igénybe, és ebből mégis 
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csak az a tanúság, senki sem kényszeríthető ugyan Szabad- 
földön munkára, de mások munkájában is csak akkor vehet 
részt, ha ezt e mások, vagy az ezek által megválasztott igaz- 
gatók megengedik.” 

„Lassan, lassan uraim − elegyedett a beszélgetésbe a 
szabadföldi kormányzók egyike. Már elfeledték, a mit egy 
órával elébb az észak-leikipiai földszövetkezet igazgatója 
mondott”? Az igazgatók intézkedhetnek a társasági tagok 
mikénti alkalmazása felett; de megbízatásuk bármikor viszsza- 
vonható. Ez intézkedéseikben első sorban is a tagok jogér- 
zetének figyelembe vételére készteti őket. Azt az igazgatót, a 
ki hatalmával viszsza akarna élni, nem választanák meg 
újra, vagy ha túl hajtaná a dolgot, azonnal le is tennék. S 
hogy a régi szövetkezeti tagok hozzájárulásával sem bánhatik 
méltánytalanul az új tagokkal, erre nézve kezeskedik minden 
tagnak már belépési nyilatkozatával kezdődő szavazati joga. 
Az igazgatók jogkörük gyakorlásánál nem csak esetleges 
tagtársaik akaratát, hanem a szabadföldi közvéleményt is 
kénytelenek figyelembe venni és ez nem tűrné, ha az új tagok 
alkalmazása iránti jogkörüket másra, mint az alkalmatlanok 
távoltartására használnák fel, vagy ha azzal, helytelenül 
alkalmazott szigor útján a tényleg alkalmazott tagok számá- 
nak korlátozása végett viszszaélnének. 

„Most már értjük, − szólt az első kérdező. Ha ily visz- 
szaélés történik, az érdekelteknek csak közzé kell tenni a 
történteket, hogy a tömegesen belépő új tagok által keletkező 
többség a közgyűlésen vád alá helyezze a hibás igazgatókat 
és segélyt nyújtson ellenük. De mindig oly könynyen tájékozza 
magát a közvélemény, hogy ily vitás kérdésekben a jogtalan- 
sággal vádolt igazgatóknak vagy vádlójuknak van-e igazuk? 
S nem hibás dolog-e az ízlés és képesség kérdésében a köz- 
véleményt bíróként felhívni? Nem akadályozza-e az igazgató- 
kat a jogos szigor gyakorlásában is, az őket fenyegető és 
 



397 

talán vak népítélettől való félelem? S nem szenved-e a fe- 
gyelem úgy mint a köznyugalom, a közgyűlésen való több- 
ségért a közvélemény felhívásával folyó küzdelem alatt? 

„Alaptalanok mind ez aggályok − volt a válasz. Egy 
munkásnak sem jut eszébe, ha az igazgatóság nem akarata 
szerint alkalmazza, ok nélkül lármát csapni, s a közvéleményre 
hivatkozni. Ha meg is tenné nem igen figyelnének reá. Ha 
nincs ügyének igazságától áthatva, s ha nem szembeötlő a rajta 
esett jogtalanság, úgy csendesen marad s másfelé fordul, a hol 
készséggel fogadják. De ha el van tökélve, megkezdeni a harcot, 
úgy ekkor sem fordul azonnal a közvéleményhez, hanem köve- 
telni fogja, hogy választott bíróság döntsön ügyében, mit megta- 
gadni nem lehet. Talán azt kérdi, vajjon csalhatatlan-e e válasz- 
tott bíróság határozata? Nem, sot az igazgatóság nem is tartozik 
e bíróság határozatát tisztelni, s az ügynek a nyilvánosság vagy 
a közgyűlés elé vitelét kívánhatja. De ha az ilyen ítéletek sza- 
porodnak valamely igazgatóság ellen, úgy az veszve van. 
Mindez oly nyilvánvaló, hogy csak a legkivételesebb esetek- 
ben érik enynyire a dolog. Annak a lehetősége is ki van 
zárva, hogy mint a legfőbb bíró eljáró közvélemény igaztalanul 
járhatna el. Utóvégre az is tévedhet, de hogy becsületesen 
iparkodik a helyes utat megtalálni, arról kezeskedik az a 
kétségtelen érdek, minélfogva mindenki az igazgatóságokra 
ruházott hatalomnak helyes alkalmazását óhajtja. Mert míg 
egyrészről nálunk mindenki érdeke, hogy mindenkinek meg 
legyen engedve képességének megfelelő munkával a leg- 
nagyobb jövedelmet elérni, addig más részről az is kétségtelen 
közérdek, hogy a termelést alkalmatlan munkaerők tolakodása 
ne zavarja. Nem egyeznék abba egy szabadföldi sem, hogy 
e porcelán gyár megfelelő ügyességű rajzolók és mintázok 
elől valamely okból elzárkózzék, de azt sem kívánja egy 
szabadföldi sem, hogy haladás helyett hanyatlás legyen-e gyár 
sorsa. A közvélemény legalább mindig t ö r e k s z i k  nálunk 
az igazság után, s minthogy ezt a társulatok vezetői tudják, 
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nincs is okuk aggodalomra, feltéve, hogy ok is ragaszkodnak 
az igazsághoz.” 

Ez előadásnak anynyira döntő hatása volt, hogy nem 
merült fel több kétely a gazdasági érdekeknek szabad verseny 
által létesített öszhangja iránt. A kongreszszus tagjainak ugyan 
még többször volt alkalmuk a látottak és hallottak felett 
csodálkozni; de arról meggyőződtek, hogy a szabadság és az 
egyenjogosultság oly csalhatatlan varázsszer, mely képes 
ugyanezt a csodát Szabadföldön kívül is elővarázsolni. 



XXVII. Fejezet. 
A két napi szünet letelte után, újra megkezdődtek a 

tanácskozások. 
Tárgyalás alá került a napi rend 3. pontja: Nem 

a l a p u l - e  t e r m é s z e t i  t ö r v é n y e n  a s z ü k s é g  és 
n y o m o r ,  s nem áll-e be t ú l n é p e s e d é s ,  ha át- 
m e n e t i l e g  s i k e r ü l n e  a n y o m o r t  á l t a l á b a n  meg- 
s z ü n t e t n i ?  

Szólásra jelentkezett: 
M u r c h i s o n  R o b e r t  (jobb p.): A társadalmi újítás 

foganatosíthatásában kételkedő társaim nevében mindenek- 
előtt azon nyilatkozatot vagyok köteles tenni, hogy most már 
nem csak foganatosíthatásáról, hanem ennek természeti tör- 
vényen alapuló elkerülhetetlenségéről is meg vagyunk győ- 
ződve. A tárgyalások eddigi eredménye azon további reményt 
l|s megérlelte, hogy sikerülni fog a tisztelt ellenpártnak még 
ezután fennforgó aggályainkat is eloszlatni; egyelőre azon- 
ban nem tudok ez aggályoktól menekülni, s minden kétely 
szétoszlatása céljából, erőmtől kitelhetően fogok azok indo- 
kolásán iparkodni. Ez aggályok legfontosabbika, mely függet- 
lenül az eddig vitatott kérdésektől, még eldöntetlen, a most 
tárgyalás alá kerülő. Nem a felszabadítási és boldogító mun- 
kálat keresztül vitelének lehetőségével foglalkozik. A gazda- 
sági igazság valósággá iosz és kell is lennie, ezt jól tudjuk; 
de ezzel meggyőződésünkké lett-e már az is, hogy képes is 
lesz maradandón fennállani? Gazdagságot teremt a gazdasági 
igazság minden emberi lény részére. Eltűnik a föld színéről 
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a szükség és a nyomor, következményével a bűnnel együtt. 
Ezekkel együtt azonban eltűnnek azok az akadályok is, melyek 
eddig az emberiség szaporodását korlátozták. Folyton és foly- 
ton szaporodik majd a népesség száma, míg végre − akár- 
mily távol jövőbe esik is ez az idő − a föld nem lesz képes 
lakosait táplálni. 

Nem akarom önöket nagynevű földim, Malthus ismert 
tanainak kimerítő ismétlésével és indokolásával terhelni. 
Sokat beszéltek már ellenük de meg még sem döntötték őket. 
Hogy az élő egyének szaporodása nem ismer más határt, 
mint az élelmi szerek hiányát, oly természeti törvény, mely- 
nek nem csak az ember, hanem minden élő lény kegyelem 
nélkül alá van vetve. Valamint a heringek ha korlátlanul szapo- 
rodnának, nem találnának végül helyet a tengerben, úgy nem 
találna az ember sem helyet a földszínen, ha nem volna szá- 
mának szaporodása a létszerek hiánya által korlátozva. Iga- 
zolást nyer e kegyetlen igazság minden kor és nép tapaszta- 
latai által; mindenütt észleljük, hogy az élelmi szerek hiánya, 
a szükséges következménye az mely az élők számát bizonyos 
határok közé szorítja. Így is marad ez mindenkoron. A gaz- 
dasági igazság a meszsze-meszsze jövőbe tolhatja ki e határt, 
de teljesen meg nem szüntetheti. Uralma alatt tízszer, száz- 
szor nagyobb lehet az élelmi szerek köre, de a végtelenségig 
nem növelheti. S mi történik azután, ha egyszer beállott az 
elmaradhatatlan? A gazdagság mind jobban és jobban hát- 
térbe vonul a nélkülözés és végül a legkeserűbb szükség elől, 
mely szükség azért lesz annál keserűbb és kétségbeejtőbb, 
mert a művelődést elnyomó köréből még oly részleges menek- 
vés sincs, mint a minőt a kizsákmányolás a kiváltságolt ki- 
sebbségnek nyújtott. Ismét viszszatér majd az emberiség, 
miután megtette pályafutását az emberevéstől a kizsákmányo- 
lásig és ettől a gazdasági igazságig, a kizsákmányoláshoz, 
vagy talán az emberevéshez? Ki tudná ezt megmondani? 
Világosnak csak az látszik, hogy a gazdasági igazság nem 
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oly fejlődési szak, melynek fajunk hoszszabb időn át ör- 
vendhetne. 

Ajánlottak ugyan Malthus és mások óvintézkedéseket 
a túlnépesedés ellen, hogy így megelőzzék a nyomor viszsza- 
hatását. De mind ez, a népszaporodás mesterséges tervszerű 
elnyomására irányuló szerek − még ha általánosságban al- 
kalmazni lehetne is őket, csak szegény, a nyomor legvégső 
következményeitől rettegő népnél képzelhetők; de felfogni 
nem tudom, miként lehetne bőségben és kényelemben élő, e 
mellett még a legteljesebb szabadságnak örvendő embereket, 
nemi önmegtartóztatásra késztetni. Nézetem szerint, az ilyes 
óvintézkedést szabad társadalomban foganatba venni még 
csak akkor lehetne, a midőn a túlnépesedés okozta nyomor 
már oly fokot ért el, hogy az egykori jólét és ezzel együtt 
az egyéni szabadságérzet lényegesen meg lenne csök- 
kentve. Mindezek, nem is véve tekintetbe az − épen a gaz- 
dasági igazság uralma alatt oly bensővé alakuló- családi 
életbe való erőszakos behatások által előidézett erkölcsi bajt, 
távolról sem örvendetes kilátások! A háttérben oly kép 
tűnik elénk, mely szomorúan elüt az első kezdet sokat 
ígérő fejlődésétől. Reménylik-e Szabadföld férfiai, hogy alkotá- 
sukat ezen veszélytől is képesek megóvni? 

E s p e r o  F e r e n c  (bal): Az ember épen abban külön- 
bözik a többi élő lényektől, hogy önmaga készíti élelmi sze- 
reit, teszi pedig ezt annál könynyebben, minél sűrűbbé lesz 
a művelődés haladásánál az emberiség. Igazolta ezt annak 
idején Carey, a nagy amerikai nemzetgazdász s kimutatta, 
hogy ama különben megdönthetlennek tartott természeti 
törvény, mely szerint a fajok szaporodásának az élelmi szerek 
menynyiségének körén belül kell maradnia, az emberiségre 
nem nyer alkalmazást. Hogy dacára ennek, a szükség és 
gyomor eddig az emberiség szaporodását akadályozta, nem 
természeti törvényen, hanem a kizsákmányoláson alapul. 
Képes lett volna a föld mindenkinek eleget előteremteni, csak 
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megengedték volna mindenkinek ereje szabad használatát. A 
kizsákmányolás azonban emberi intézmény a mint láttuk, 
nem pedig természeti. Távolítsák el s örökre elűzték az éhség 
kísértetet. 

Való I s t v á n  (szabadf.): Szükségesnek tartom a fel- 
merült vitában Szabadföld álláspontját azonnal megállapítani. 
A kongreszszus igen tisztelt brazíliai tagjának Espero úrnak 
igaza van, ha az emberiségnek a kizsákmányolás korában 
szenvedett nyomorát, a természeti erők uralma helyett az 
emberi intézményekkel hozza kapcsolatba. Szükséget szenve- 
dett a tömeg mert el volt nyomva, nem pedig mert a föld nem 
volt képes bővebben eltartani. Ki akarom azonban a mondó ttat 
bővíteni azzal, hogy a tényleges nyomor soha sem akadályozta 
a tömeget oly mérvű szaporodásában, aminőt a népesedés 
mozgalmára döntő befolyást gyakorló egyéb tényezők épen 
előidéztek, sőt a nyomor épen a népszaporodás rugójának 
bizonyult. De azért nincs igaza brazíliai barátunknak, ha, 
támaszkodva Carey üres szavaira, kétségbe vonja, mintha a 
népesedés, ha a végtelenig szaporodhatnék, az élelmi szerek | 
hiányát idézné elő. Viszont helyesen jegyezte meg a mai első 
szónok, hogy ez esetben végül oda jutnánk, hogy az emberek- 
nek nem volna elég hely a földön. Csak nem képzelik lehetőnek 
az oly állapotot, melyben fajunk úgy töltené be a föld színét, 
mint a sáska a vele megvert földet? Sőt, utóvégre az emberi- 
ség szakadatlan szaporodásánál, nem csak a földfelület lenne 
elégtelen, hanem bolygónk anyagtartalma sem volna elegendő 
a szaporodó emberi testekhez szükséges elemek nyújtására. 
A népesedés szaporodásának tehát − ebben igaza van Mal-  
thusnak és követőinek − kell határának lennie. Egészen más 
kérdés azonban, vajjon e határt épen az élelmi szerek rneny- 
nyiségének körében kell-e keresni, kérdés, melyre csak az 
esetben lehetne igennel felelni, ha kétségtelenné, vagy csak 
valószínűvé is volna téve, hogy jóval elébb, mielőtt még az 
élelmi szerek hiánya beállana, nem érvényesülnek más be- 
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folyások, melyeknek az a hatásuk, hogy az élelmi szerek 
körének határa rendkívüli eseteket nem tekintve, megközelí- 
tőleg sem érhető el, még kevésbé léphető túl. 

F r e u c h  Arthur (jobb p.) A most hallottak végtelen 
csodálkozással töltenek el. Hogyan a szabadföldi kormány 
tagja beismeri, − a mit különben észszerűen nem is lehet 
tagadni, − hogy lehetetlenség a korlátlan szaporodás, s mé- 
gis tagadja, hogy az élelmi szerek hiánya a nagy szaporodás 
keresett határa. Hogy Malthus tévedett, midőn e természetes 
akadályt eddig is hatályosnak állította az emberi társadalom- 
ban, azt minden további nélkül meg lehet engedni. Az embe- 
rek eddig éhséget szenvedtek, mert nem engedték őket jóllakni, 
nem pedig mert a föld képtelen volt valamenynyit bőven, vagy 
legalább is bővebben ellátni; a kizsákmányolás, tehát tényleg 
még az élelmi szerek menynyiségének körén belül a népsza- 
porodás korlátozójaként jelentkezett, hasonlóan az éheztető 
gyógymódhoz, mit az ember önmaga vállal magára, még mi- 
előtt őt a természet ilyennek elszenvedésére ítélné. Kevésbé 
érthető előttem mit ért szónok azon állításával, hogy a kizsák- 
mányolás által mesterségesen teremtett nyomor, gyakran nem 
akadályozóként, hanem épen ellenkezően, a népszaporodás 
ösztönzőjeként mutatkozott. Különösen többet óhajtanék hal- 
lani, ama másik döntő befolyásokról, melyek mindezt állítólag 
előidézték, s melyektől a szónok kétségtelenül a jövőben is a 
népesedés számarányának szabályozását várja. Ε többi ténye- 
zők azon csodás hatással bírnának, hogy az élelmi szerek 
menynyiségének határát a népszaporodás által még csak 
megközelíteni sem engedik. Mesterséges kényszerrel alkal- 
mazott eszközök ezek nem lehetnek, mert különben a szabad- 
födi, korlátlan szabadságon alapuló társadalom kormányának 
tagja, nem szólna róluk oly bizalommal. De mindezt tekin- 
tetbe nem véve, hogyan lehet a szaporodás oly hatalmas aka- 
dályozóját, minő az élelmi szerek hiánya épen az emberi tár- 
sadalomban kétségbe vonni, midőn az öszszes szerves termé- 
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szetben oly hathatósan lép előtérbe? Az összes élő lények 
között talán az ember van csak e természeti törvény alól 
kivéve, vagy talán ismernek Szabadföldön oly szert, mely 
például kényszerítené a heringeket, hogy elszaporodásukban 
ne érintsék az élelmi szerek menynyiségének határát, hanem 
hogy inkább tartsák meg azt a józan mértéket, mely fajuk 
boldogulásához szükséges? 

Ε vágó éllel előadott beszéd, óriási izgatottságot keltett. 
Emelte még a feszült várakozásteljes érzelmet azon körül- 
mény, hogy a szabadföldi kormány több tagja az elnökhöz 
sietett, s azt láthatólag szólásra való jelentkezésre ösztönözte. 
– Az egész gyülekezetet eltölté azon tudat, hogy a vita - 
nemcsak a mai, hanem az egész eddigi − forduló pontjára 
jutott. Ha a gazdasági igazság szószólói most is képesek lesz- 
nek az ellenfél aggodalmait szétoszlatni, azoknak téves voltát 
és alaptalanságát beigazolni, úgy végleg győzedelmeskedtek' 
a nagy szellemi harcban; a mi ezután következnék az nemi 
érintené azon kérdést v a j j o n  létesítendő-e, hanem legfölebb 
csak azt m i k é p lehetne az új rendszert legcélszerűbben és 
tartósan életbe léptetni. De ha e pontban felmondja a szabad- 
földiek képessége a szolgálatot, ha nem sikerül az ellenfél 
érvelésének épületét szétfújni mint a kártyavárat, úgy siker- 
telen volt minden eddigi törekvés. Megszüntetni a jelen nyo- 
morát, hogy annál borzasztóbb táruljon a jövő elé, ezért ugyan 
senki sem lelkesült. 

Lélegzetet viszszafojtó várakozás mellett vévé át a szót 
dr. S t r a h l ,  miután elnöki helyét Neynak, kormánytársának 
adta át: 

„Jobb párti barátunk,- így kezdé beszédét,- hozzánk in- 
tézett felhívását azon kérdéssel fejezé be, vajjon ismerjük-e azt 
a szert, mely a heringeket szaporodásuknál ama korlátok 
közötti maradásnál kényszerítené, a mely fajuk boldogulásá- 
hoz szükséges. Válaszom egyszerűen és röviden: Igen, ismer- 
jük azt a szert. (Mozgás.) Csodálkoznak? Pedig nincs okuk 
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kedves barátim, mert önök valójában ép úgy ismerik mint mi, 
s csak az a sajátságos szellemi rövidlátás, a mely megaka- 
dályozza az embert még oly ismert dolog észrevételében is, 
amint annak valamely tárgyra vonatkozó alkalmazásáról 
van szó, minek elbírálásánál az anyatejjel beszívott előítélet 
tiltja az ész és ítélőképesség használatát, egyedül ez az a mi 
önökkel elhiteti, hogy nem ismerik azt a szert. Én tehát azt 
állítom önök mindanynyian úgy ismerik azt a szert, mint mi. 
De ezzel távolról sem azt akarom mondani, a mit önök úgy 
látszik vélnek, hogy mi, vagy önök képesek volnánk, a herin- 
geket arra az előrelátó gondoskodásra kényszeríteni, ez tény- 
leg nagyon nehéz feladat volna; sot én inkább azt állítom, 
hogy azt a szert, melyet közösen ismerünk, nem felfedezésünk, 
hanem megfigyelésünk útján ismertük meg, más szóval, rég 
idő óta történik a heringekkel az a mire a kérdező véleménye 
szerint élelmességünk útján kellene őket kényszeríteni, s így 
hogy mi megismerjük azt a kérdéses körülményt, először 
csak arra volt szükségünk, hogy kinyissuk szemünket, mely- 
lyel láthatjuk mi történik a természetben, aztán másodszor, 
hogy csak némileg is használjuk eszünket amivel a termé- 
szet eljárásának m i k é n t j é r e  is reá jutunk. 

Nyissuk ki tehát előbb szemünket, más szóval távolítsuk 
el a köteléket, melyet az öröklött gazdasági előítélet vont 
körüle. Hogy ezt megkönynyítsem, arra kérem barátim, ve- 
gyenek bármely természeti lényt, például a heringet figye- 
lembe, a nélkül, hogy egyelőre annak az emberi társadalom 
népesedési kérdéséhez való viszonyára gondolnának, vagyis 
ne keressék a heringekben az emberi nyomor megfejtésének 
alapját, hanem vegyék azt egyszerűen egynek a természet 
asztalánál étkezők közül. Lehetetlen, hogy kikerülje figyel- 
müket, miszerint ez állatfaj bár megszámlálhatatlan példány- 
ban van képviselve, de azért még számtalan találna annál 
a bizonyos asztalnál helyet. Merem állítani, hogy − ha csak 
a heringet tartják szem előtt, s utó gondolattal nem gondol- 
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nak egyidejűleg az emberi nyomorra is, − önmagukat nevet- 
nék ki, ha csak távolról is gondolnának arra, mintha a herin- 
gek nem találnának táplálékot a világtengerben ha többen 
volnának, s hogy csak anynyian vannak, a menynyien épen jól 
lakhatnak. Vagy vegyünk más állat fajt, melynek élelmezési 
viszonyait nem elvont gondolkodás útján, hanem kívánatra sze- 
meinkkel észlelhetjük,pld. az elefántot, melyet Malthus is névleg 
megemlített, sőt ki is számította, menynyi idő alatt volna képes 
egyetlen párocska utódaival az egész földet megtölteni, a mi- 
ből aztán azt a következtetést vonta le, hogy az élelem hiány 
az, a mely a szaporodásnak gátot vet. Nem tanítja-e meg 
önöket a legfelületesebb körültekintés, hogy nincs a földön 
megközelítőleg sem anynyi elefánt, mint a menynyi bőven 
találna táplálékot? Nem tartanák-e képzelgőnek, a ki önöket 
az ellenkezőről akarná meggyőzni? 

Tudják most már − és ezt kérem ne feledjék el,- hogy 
minden állat faj, akár gyakori, akár ritkább, lehet az többé 
vagy kevésbé szapora, szaporodásával mindig oly korlátok 
között marad, a mely az élelmi szerek menynyiségének határá- 
tól végtelen meszsze van, sőt tovább megyek, nem csak azt 
tudják önök, hogy így van, hanem azt is tudják, hogy ennek 
így kell, s hogy miért kell így lennie. A természeti események 
elfogulatlan megfigyelése, némi gondolkodás mellett megtanítja 
önöket arra, hogy oly faj, mely rendszerint az élelmi szerek 
köréig szaporodnék, tehát rendszerint éhségnek és nélkülö- 
zésnek volna kitéve, szükségkép elsatnyulna. 

Tudják e szerint, hogy ama kimeríthetetlen bőség, mely 
ellentétben az emberi társadalom nyomorával, mindenütt ural- 
kodik a természetben, s a melyről ép ez ellentét miatt, min- 
den kor gondolkodója és költője irt és énekelt, nem a véletlen- 
ség műve, hanem szükségesség, s így csak okát kell még 
kutatni e természeti folyamatnak, ez okozati öszszefüggésnek, 
melynek folytán e szükségképiség beáll. Ε pont tekintetében 
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igaz Malthus idejében, csak általános szólamokra voltak 
utalva. Akkor még nem volt megvilágítva a szervi lények fej- 
lődés történetének homálya; meg kellett tehát azzal elégedni, 
hogy az állat- és növényvilág minden eseményét az isteni 
gondviselés vagy az úgynevezett életerő uralmával indokol- 
ták, − de természetesen azért ez senkit sem akadályozott 
e tények és a megfejthetlen természeti folyamot szükségessé- 
gének látásában és felfogásában. Önök azonban − Darvin 
utáni században élve, − egy percig sem lehetnek e pontra 
nézve kétségben. Önök tudják, hogy a létért való küzdelem 
az, amiben az élő lények azzá fejlődnek, a mik, hogy oly tu- 
lajdonságok, melyek a faj fejlődéséhez szükségesek vagy 
hasznosak, előbújnak, kifejlődnek, állandósulnak e küzdelem- 
ben, oly tulajdonságok ellenben, melyek a faj fejlődésére káro- 
saknak bizonyulnak, elnyomatnak, kivesznek. Minthogy pedig 
az a tulajdonság, hogy a szaporodás soha se történjék az 
élelmi szerek határáig, minden faj fejlődéséhez sőt létéhez 
nemcsak hasznos, hanem határozottan szükséges is, úgy ezt 
a tulajdonságot is a létérti küzdelem teremtetette, fejlesztette 
és tette minden faj állandó jellegévé. 

Mindezt tudták önök barátaim, mielőtt én elmondtam 
volna; csakhogy e tudásuknak oly esetben jutottak tudatára, 
s vált az gondolkodásuk hasznára, a midőn növény- vagy 
állattani kérdésről volt szó; amint azonban elmélkedésük a 
társadalmi vagy gazdasági problémák valamelyikét érinté, 
azonnal sűrű, áthatlan fátyol fedé az addig .még tiszta isme- 
reteket; nem úgy látják aztán már a világot, mint a milyen, 
hanem aminek azon bizonyos fátyolon át, melynek szálait 
előítéletek és ábrándok képezik, látszik; ítélő képességük nem 
működik már azon általános szabályok szerint, melyek külön- 
ben „logika” név alatt tiszteletük tárgyai, hanem sajátságos 
bukfenceket vet, melyek, − ha nem fedné értelmüket az a 
bizonyos fátyol − nem maradhatnának hatás nélkül nevető 
idegeikre. Anynyira megszokták a képeket, melyeket azon 
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fátyolon át látnak, az igazi világnak tartani, hogy nem képe- 
sek attól szabadulni, még ha önmaguk tépték is szét a 
fátyolt. 

Malthus elméletének tévelygései és hamis következtetései 
tulajdonkép azáltal keletkeztek, hogy szerzőjük az emberiség 
nyomorának okát kereste, de a valódi okot megtalálni nem 
tudta. Miért éhezik az ír paraszt és az egyptomi fellah, ezt 
kérdezé magától és mert − ama bizonyos fátyol által aka- 
dályozva − nem tudta észrevenni, hogy azért éhezik, mert 
elveszik tőle munkája jövedelmét, sőt mert még dolgozni sem 
hagyják, e mellett azonban észrevette, hogy éhező tömeg van 
mindenütt és mindenkor, helyivel közzel ugyan kevésbbé érzé- 
kenyen, de azért mindenütt és mindenkor, minden szorgalom 
és vesződség dacára éheztek, éheztek, éheztek, amenynyire 
csak emberemlékezet visszaterjed − így jutott azután arra a 
gondolatra: ez az általános éhség természeti törvény 
következménye. így aztán megértette, a fellah éhezik, az ír 
paraszt, az egész világ és minden kor népei éheznek, mert 
sokan vannak, s csak azért vannak sokan, mert az éhség 
akadályozza, hogy még többen ne legyenek. Végűi is érthető, 
hogy a talány által kínzott világ ezt elhitte, okának kell a 
nyomornak lenni, s a helyes hiányában elő kellett a hamisat 
rántani; önök azonban barátim, a kik a nyomor okát a ki- 
zsákmányolásban és a szolgaságban tudják, bámulatra méltóan 
még mindig hisznek abban a sajátságos természeti törvény- 
ben, melyet tulajdonkép Malthus csak azért talált ki, mert 
máskép magán segíteni nem tudott; ez anynyit tesz: szét- 
tépték, keresztül lyukasztották a fátyolt, de foszlányai még 
mindig körül lengik arcukat, elméjüket. Annak a felfogásáig 
miért éhezik m a a fellah és ír paraszt, fel tudtak emelkedni, 
de utódaink érdekében még mindig rettegnek a túlnépesedés- 
től, a heringet még mindig az éhség gondjától látják üldözve, 
és az elefánt önök előtt még mindig korgó gyomorral csatan- 
gol Hindustan vagy Afrika kopárra legelt erdőiben, − a mint 
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a hering és elefánt után a mai szegény túlnépes utódainkra 
gondolnak.” 

Dr.. Strahl beszédjének végeztével ujjongó helyeslés és 
zajos derültség tölte meg a termet. A szószéktől az elnöki 
székhez vezető úton  barátai mellett az ellenzék szónokai 
várták, hogy vele kezet szoríthassanak, s az utóbbiak öröm- 
mel és nyílt szívűen ismerték be teljes győzelmét. 

M u r c h i s o n  R o b e r t  (jobb p.): Másod ízben fogok 
szóhoz elvtársaim nevében, mindenek előtt, hogy kijelentsem, 
le vagyunk győzve, teljesen, véglegesen legyőzve. Hogy le- 
győzetésünk miatt  nem  bánkódunk,  hanem,  hogy  annak 
őszintén, szívből örvendünk, bizonynyára el fogják hinni; ki 
ne örülne, ha látja, hogy az a rémalak, mely anynyira ijeszté 
és kínzá, nevetséges  mumussá lett. De − s ezt a boldog 
szabadföldiek végtelen türelme meg fogja nekünk bocsátani, – 
a kiallott aggodalom utóhatását, még mindig érezzük egy 
kissé. Hasonlítunk a gyermekekkez, kikből ugyan sikerült a 
„fekete embertől” való ostoba félelmet kiűzni, de azért félnek 
magányosan a sötétben. Kérnők önöket világosítsanak még 
meg néhány szögletet, melynek homályából még mindig ijesz- 
tenek minket. Ne gyanúsítsanak, mintha titokban még mindig 
a fekete emberre gondolnánk; azt már nem feledjük, hogy az 
puszta rémkép; de azért mégis megnyugtatásunkra szolgál, 
ha az önök ajakáról halljuk a valódi tényállást. 

Tehát először: Melyek az önök véleménye szerint azon 
eszközök, melyeket a természet a fajok létérti küzdelmében 
felhasznál, hogy azokat az élelmi szerek menynyiségének 
határát érintő elszaporodástól megóvja? 

W a l l a c e  L o t á r  (szabadf.): Mi azon nézetben vagyunk, 
hogy a kérdéses tulajdonság, miután közös sajátsága minden 
szervezetnek, a szerves világ nagyon korai fejlődésében érle- 
lődött meg, ami indokolja, hogy a létérti küzdelemnek erre 
vonatkozó egyes jelenségeit, csak nehezen tudjuk elképzelni. 
Csak egész általánosságban állíthatjuk, hogy a szaporaság 
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és halandóság között okvetlenül kell lenni kölcsönösségnek, 
ami azután azt eredményezte, hogy a kipusztulás által fenye- 
getett faj emelte termékenységét, vagy pedig (életmódjának 
változtatásával) kisebbítette halandóságát, míg fordítva a 
nagy szaporaság által fenyegetett faj, kisebbítette termé- 
kenységét, vagy (ismét életmódjának változtatásával) halan- 
dóságát növelte Felesleges is mondanom, halandóság alatt, 
nemcsak betegség és agg kor okozta gyengeség folytán be- 
következett halált, hanem a külső veszélyek folytán előidé- 
zettet is értjük. Ε felfogás szerint ítélve meg pld. a heringek 
szaporaságát, az oka és okozata is volna életmódjuknak, mely- 
nek folytán költözködésük idejében tömegesen pusztulnak el. 
Vajjon a heringeket és egyéb vándor halakat mostani élet- 
módjukra túlságos szaporodásuk késztette-e − ez esetben a 
nagy szaporodásnak más természeti eseményben kell indokát 
keresnünk − vagy pedig ezen már eredetileg más okból kelet- 
kezett életmódjuk következménye-e túlságos szaporodásuk, 
nem tudhatjuk; de hogy e tekintetben kölcsönhatás létezik, 
szükségképen léteznie kell, az kétségtelen, mert kimutatható, 
hogy ki kell halnia annak a fajnak, a melynek halandósága 
a veszély nagyobbodása folytán növekedett, a menynyiben a 
halandóság növekedése nem kapcsolatos a szaporodás növe- 
kedésével, és viszont a faj elsatnyulását idézi elő a túlságos 
szaporodás, ha nem jár együtt nagy halandósággal. 

A termékenységnek és halandóságnak egymáshoz való 
kölcsönös alkalmazkodása, a létező fajoknak kétségtelenül 
régtol kezdve, kivétel nélküli faji jellege. Ε faji jelleg létezését 
nem csak azon általános tény igazolja, mely szerint minden 
veszély dacára − hirtelen, hatalmas erővel kitörő külső be- 
hatásokat nem számítva − a fajok óva vannak úgy az el- 
pusztulástól, mint az elsatnyulástól, hanem egyes jelenségek 
is, melyek az említett kölcsönös alkalmazkodás alapját képező 
fiziológiai eseményekbe mélyebb bepillantást engednek. Na- 
gyon meszsze e tekintetben sem terjed az emberi tudás, de 
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részint a véletlenség, részint a kutatás nyújtott már némi 
újmutatást. Így tudjuk pld. hogy a bő táplálkozás hátrányára 
van az állatok termékenységének; ménlovaknak, bikáknak 
stb.; nem szabad elhízniok, ha nem akarjuk, hogy nemző- 
tehetségüket elveszítsék, ugyanezt észlelték számos nőstény- 
nél is. A mi az embert illeti, régi dolog, hogy a szegények 
bővebben élvezik a gyermek-áldást mint a gazdagok, sőt 
gyermekeik nagyobb halandósága dacára, több utódot hagynak 
maguk után, mint emezek. A „proletár” név már a rómaiak 
előtt is ismert eme jelenségre vezethető viszsza. Angliában, 
Svájcban s más országokban észlelték, hogy a nemesek, tehát 
a gazdagok, a gondtalanul, bőségben élők aránylag kevésbé 
szaporodnak, sőt kevesbednek; a művelt államokban eszközölt 
népszámlálások, a nemzeti vagyon és a népszaporodás között 
fordított arányt igazolnak, óvakodni kell azonban, a nemzet 
egyes osztályainak gazdagságát, a jólét általános fokával – 
erről van itt szó − öszszecserélni. Európában a népszaporo- 
dás élén Oroszország áll, fogalmaink szerint kétségtelenül a 
legszegényebb állam; a legalsóbb fokon Franciaország, a hol 
több mint egy évszázad óta, a legarányosabban oszlik meg a 
jólét. Az angol nép gyorsabb szaporodása, dacára hogy öszszes 
vagyona legalább is van akkora, mint Franciaországé, a mon- 
dottak után, vagyonának egyenlőtlenebb feloszlásából magya- 
rázható. Az észak-amerikai egyesült államokban pld. − nem 
is véve a bevándorlást figyelembe − nagymérvű és egyen- 
letesebb jómód mellett gyors szaporodást észlelünk, tehát 
látszólagos kivételt szabályaink alól. De ha a yankeenak iz- 
gatott, nyugodt élvezetet nem kedvelő jellemét tekintetbe 
veszszük, úgy meg van fejtve a kivétel és pedig a fenti elvnek 
megfelelően. Különben az idevágó viszonyok tanulmányozása 
ûiég sokkal inkább gyermekkorát éri, semhogy teljes világos- 
ságot várhatnánk tőle; de hogy életmód és termékenység 
között az általunk szükségesnek talált öszszefüggés létezik. 
azt eddig ismert tények is eléggé igazolják. 
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V u k e t i c h  J á n o s  (jobb p.): A népesedési mozgalom 
egyes jelenségei azonban, úgy látszik ellent mondanak azon 
elvnek, mely szerint káros események gyakorisága gyorsítja 
a szaporodást. így pld. azon tényt, hogy háború, járvány után, 
általában a lakosság számát kisebbítő esemény után, a szüle- 
tések száma hirtelen felszökik, azzal magyarázzák, hogy mert 
kisebbedett az emberek száma, nagyobbodott az élelmi szerek 
köre, a mi a népesedés növekedését idézi elő. Ε szerint a 
könynyebb életmód eredményezné azt, a mit elméletünk sze- 
rint a nehezebb életmódtól várunk. 

V e i d e n  J á n o s  (jobb p.): Tudom én is, hogy az em- 
lített rég ismert jelenségnek ez a szokásos magyarázata, s be 
kell vallanom még csak egy órával is elébb ezt a magyará- 
zatot találónak, megdönthetetlennek tartottam. De most egész 
bátran tévesnek jelentem ki. Tényleg lehetséges volna fel- 
állítani a szabályt, hogy háborúk, járványok, szerencsétlen- 
ségek után az életmód könynyebb és a gazdagság nagyobb? Azt 
hiszem ép az ellenkező áll, a háború és járvány után sokkal 
nyomorultabbak az emberek mint voltak az előtt, és e z é r t ,  
nem pedig az ellenkező okból szaporodnak gyorsabban. 

A felfogás, a melyre barátunk most hivatkozott hajszál- 
nyira hasonlít az éhező heringekről és elefántokról mondot- 
takhoz; csak azon okból keletkezhetett, mert a gazdasági 
előítélet úgy kívánta, s csak addig tarthatja fenn magát, inig 
ez előítélet követeli. Ha nem a népesedés kérdéséről vitatkoz- 
nánk, hanem egyszerűen csak háborúról és békéről, járvány- 
ról és egészségről szólanánk, bizonynyára csodálkozva nézne 
reám az előttem szóló, s talán azt is hinné, hogy nem vagyok 
eszemnél, ha azt találnám mondani, hogy pld. a harminc éves 
háború után a német nép megtizedelt maradványa nagyobb 
jólétnek, könynyebb életmódnak örvendett, vagy az ó- és 
középkor járványait túlélők, jobb anyagi viszonyok között 
éltek, mint a járvány előtt. Józan esze fellázadna e ferde fel- 
fogás ellen, s ha makacsul ragaszkodnám állításomhoz, köny- 
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nyen sikerülne neki a régi krónikákkal, melyek oly élénk 
színekkel festik azon kor végtelen nyomorát, engem meg- 
cáfolni. Miután azonban a népesedés kérdéséről van szó, s 
ama bizonyos fátyol foszlányai melyekről tisztelt elnökünk 
szólott, még mindig szemei előtt lebegni látszanak, veszi a 
szóban lévő lehetetlenséget, közelebbi kutatást nem is igénylő, 
kétségtelen igazságnak a háború és járvány utáni nyomort, 
mintha csakugyan így kellene lennie, s máskép nem is lehetne, 
az élelmi szerek nagyobbodott körének tekintik, mert hisz - 
így mutatja a régi tan fátyola − a nyomort, csak az igen 
nagy népességi szám indokolja. Miután szükséget szenvednek 
az emberek ha sokan vannak, jobb sorsuknak kell lenni, ha 
háború vagy járvány megtizedelte őket. Nincs felebbezés e 
rövid „kell” ellen, sem a józan észhez, sem a legismertebb 
tényekhez, s ha mégis megkísértené a lázongó ész, találkoz- 
nék majd valami, amivel port igyekeznének szemébe hinteni, 
a milyen pld. az arra való utalás, hogy a túlélők birtokaikat 
örökség által nagyobbítanák, hogy a munkáskezek kínálata 
– természetesen e kényelmetlen alkalomnál a keresletet el 
lehet feledni − csökkent, s több efféle. 
M u r c h i s o n  R o b e r t ,  (jobb.) Másik kérdésünk oda 
irányul, vajjon nincs-e az ember k i v é t e l k é p e n  a túlnépe- 
sedés veszélyének alá vetve? Azt most már tudjuk, hogy az 
élelmi szerek hiánya nem általános természeti törvény, de 
nem fenyegeti-e e g y e d ü l  c s a k  az embert az élelmi szerek 
hiánya? Ez az aggodalom annál indokoltabb, mert hisz a 
többi állatfajoknál sem anynyira a szaporodási viszony válto- 
zása, mint inkább a külső ellenség iránti viszony változása 
állítja helyre az egyensúlyt, ha a halandóság valamely okból 
változott. Vegyük pld. ha a heringek megszabadulnának, egy 
reájuk veszélyes ellenségtől, hogy pld. az ember − közömbös 
mi okból − megszűnnék őket üldözni, úgy első sorban 
nem termékenységük kisebbedése akadályozná korlátlan sza- 
porodásukat, hanem a heringeknek több mint valószínűen 
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beálló nagymérvű elszaporodása fogja egyik természetes ellen- 
ségeik számát és káros hatását utólagosan növelni, a mi által 
újra helyre áll az egyensúly. 

Az embernek, a teremtés királyának, különösen pedig a 
művelt embernek, lényegileg nem kell más ellenségtől tarta- 
nia mint önmagától; nála tehát, azon bajok elestével, melye- 
ket önmaga teremtett magának, az egyensúlyt tényleg csak 
termékenységének kisebbedtével lehetne helyre állítani; a 
természet elől el volna zárva az az út, melyet az állatvilág- 
nál, a hogy előbb kiemeltem, mint a legegyszerűbbet alkalmaz, 
mely szerint új veszélyek teremtése által emeli a halandóságot. 
Megengedem a szabadföldi szónokok által említett tények azt 
sejtetik, mintha a természet ez egyedül nyitva álló utat − a 
termékenység kisebbedését − szokta alkalmazni. Tagadha- 
tatlan, a születések száma, a jólét emelkedésével apad; de 
biztos-e, hogy ez mindig oly mértékben történik, melylyel a 
túlnépesedés veszélye örökre meg van akadályozva? Biztos-e, 
hogy nem áll be azon eset, melyben a természet mintha így 
szólna az emberhez; „Gyermekem,eszed által sok tekintetben 
felszabadítottad magadat hataimam alól, azon eszközöket, 
melyekkel állat-rokonaidat a túlszapordástól óvom, magadra 
nézve hatálytalanná, alkalmazhatatlanná tetted, egyet hagy- 
tál hatalmamban, s pedig csak azt, melyhez a legvégső eset- 
ben nyúlok; ne várd tőlem, hogy épen neked adok ezen baj 
ellen rögtön ható óvószert, óvd meg magad eszeddel − utó- 
végre az is az én adományom.” 

Az a sejtelem, hogy a természet e pont tekintetében ön- 
magára hagyja az embert, nyer jelentőségében, ha fajunk 
eddigi fejlődését megfigyeljük, Nagyon élethűen állították 
szabadföldi barátaink szemeink elé, miként bántak az eddigi 
két művelődési szakban az emberek egymással, először mint 
vágómarhával aztán mint igás barommal. Vajjon nem a szük- 
ség kényszerítette-e őket mind a kettőre? Nem nyomul-e ön- 
kényt előtérbe azon gondolat, hogy elődeinknek épen mivel 
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nagyon is erősek voltak a természettel szemben, semhogy ez 
megvédette volna őket a túlságos elszaporodástól, egymást 
kellett előbb megenniök, azután pedig nélkülözések által meg- 
tizedelniük. Az első szakban az élelmi szerek hiánya ellen az 
ember azzal védekezett, hogy a természet asztalánál vele 
versenyzőt leölte és az éhségtol űzve rögtön meg is ette; a 
a második szakban sem történt lényegileg más; lassan dara- 
bonként lett az ember felemésztve, s elszaporodása úgy lett 
megakadályozva, hogy ő és utódai a szolgaság kínjai és nyo- 
mora által lettek épúgy lassan, darabonként megölve. Szóval 
az ember mióta eszét használni képes, nem tiszta természeti 
lény már, saját akarata igazítja sorsát, s én azt hiszem a né- 
pesedési kérdés megfejtésénél nem bízhatik kizárólag a ter- 
mészetben, hanem saját eszközeit is kénytelen használni. 

Montfort Lotár (szabadf.) Kétségbe vonhatatlanul 
igaz, hogy az ember esze által a természet királyává lett, s 
önmagán kívül nincs a kitől félnie kellene, bizonyos az is, 
hogy eszét a létért való küzdelem minden viszonyában felhasz- 
nálja, s fel is kell használnia. Nem is kételkedem benne, hogy 
ha a túlnépesedés kérdésével tényleg úgy állanánk, mint a 
hogy a korábbi szónok aggodalmában jelezte, ha ugyanis az 
ember sokkal hatalmasabb volna, semhogy rajta a természet 
úgy segíthetne, mint állattársain, képes volna az ember ön- 
maga ezt a problémát esze helyes felhasználásával megfejteni. 
Ha azóta mióta saját fajának üldözésével felhagyott, tényleg 
túlnépesedés fenyegetné, utódai szándékos korlátozásával se- 
gíteni tudna és segítene is a bajon. 

Mindenekelőtt, nem nagy bátorság szükséges ama fel- 
tevéshez, hogy sikerülne a fiziológiának biztos, ártalmatlan, 
a szép érzetet nem sértő, sanyargató önmegtartóztatást nem 
követelő szert feltalálnia, míg az eddig több oldalról ajánlott 
és helylyel közzel alkalmazottak között egy sincs, mely e fel- 
tételeknek legalább egyike ellene vétene. Másodsorban remény- 
lenünk  kell, hogy a közvélemény amint  a közérdek  úgy 
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kívánná a nemzés korlátozása felé fordulna, s hogy ezt eddig, 
a korlátozást hirdető apostolok még oly megindító szónoklatai 
dacára sem tette, annak nagyon helyes indoka az, mert telje- 
sen feleslegeset ajánlottak. Nincs és nem volt túlnépesedés, a 
munkás tömegen nem volna a gyermeknemzéstől való tartóz- 
kodással segítve; az óvakodás valójában nem volna más, 
mint a kizsákmányoló előítélet molochjának hozott gyermek- 
áldozat egy neme. A tekintetben nem hagyta magát a nép 
ösztöne tévedésbe ejteni és az erkölcsi ösztönök, nem pedig 
az elméletek azok, melyek az erkölcsi nézeteket irányítják. 
De ha valóságos túlnépesedés fenyegetné az emberiséget, - 
közömbös, hogy mily alakban − s így közérdekké lenne a 
gyermeknemzés korlátozása, az óvakodás tekintetében is 
változnának a nézetek. Ha ez eset beállana, teljesen a társa- 
dalom tetszésétől függne, hogy a szükséghez képest sza- 
bályozza a népesedést. Nagyon jól képzelhető ez úgy, hogy 
hozzá semmiféle hatósági beavatkozás nem szükséges − ható- 
sági ö n k é n y, a közérdekből gyakorolt k é n y s z e r  a szabad 
társadalomban természetesen föltétlenül ki van zárva, és nem 
is vonható a megfontolás körébe. − A népesedés kérdése 
tekintetében változott nézetek, a lassankint erkölcsi elvvé 
emelkedő véleménynek, mely szerint káros a sok gyermek- 
nemzés a társadalomra, elég hatályosnak kell bizonyulnia, 
feltéve természetesen, hogy létezik a nemzés korlátozására 
csalhatlan, és a szép érzést nem sértő eszköz. Ha a társada- 
dalomra való tekintet nem bizonyulna elégségesnek, úgy ez 
eljárásra a gyermekek nevelési költségeinek emelésével, vagy 
valamely más módon lehetne az ingert növelni. 

Valójában azonban teljesen fölösleges ily találgatásokba 
bocsátkozni, mert a természet ez esetben egyáltalán nem 
szorult az ember említett segélyére, a többi teremtmények 
közül nem képez az ember e tekintetben kivételt; amit ez 
irányban a természettől vár, az őt abban a többi állatokkal 
egyenlő mérvben részelteti, és ami az elsőt illeti egyedül arra 
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kell utalnom, hogy igaz, az ember az állatok királya! de az 
épen itt tekintetbe jövő körülményben nem különbözik az 
öszszességtől és nem különbözött soha. Vannak állatok, melyek 
megszabadulva valamely ellenségüktől, más ellenségük sokkal 
nagyobb üldözésének lehetnek kitéve, melyeknél tehát, mint 
azt az előttem szóló úr nagyon helyesen megjegyezte, az 
egyensúly helyreállta, nem termékenységük kisebbedésének 
következménye; vannak azonban állatok, melyeknél ugyan 
úgy van, mint az embernél: nincs ellenségük, melytől félniök 
kellene, s a halandóságban beállott változást csak nemző- 
képességüknek e tényhez való alkalmazkodása egyenlítheti 
ki. A sivatagok és a tenger vadjai és sok más állat tartoznak 
e csoporthoz. Mi akadályozza az oroszlánt, a király-tigrist, a 
cápát, hogy az élelmi szerek menynyiségének határáig sza- 
porodjék? A ki kételkedik ebben, válaszoljon arra a kérdésre, 
ki akadályozta akkor, a mikor az ember még mit sem véthetett 
ellenük, vagy a mikor még nem is létezett? Mint faj soha 
sem szenvedtek élelemhiányban, tehát részeltette őket a ter- 
mészet ugyanabban, a mit tőle mi várunk. 

De a mint mondám, eddig sem tagadta meg tőlünk a 
természet e segélyt. Mert, hogy a művelődés korábbi szakai- 
ban az ember támogatta volna a természetet a halandóság és 
termékenység közötti egyensúly fentartásában, az nem áll. 
Az emberek ugyan iparkodtak eddig halandóságukat növelni, 
amenynyiben pusztították és halálra kínozták egymást; de ez 
által nem a nagy termékenység, vagy a csekély halandóság 
által megzavart egyensúlyt állították helyre, hanem megfor- 
dítva,   megzavarták  a  természet   által   létesített   rendet, 
kényszerítve ezzel a természetet az általuk okozott bűnt, 
a nemző képesség növelése által pótolni. Téved az előttem 
szóló, ha az emberi társadalom első küzdelmében az ember- 
revés keletkezését az  éhség és az élelmi szerek korlátolt- 
sága által magyarázza, mintha ez késztetné a vadat társa 
megölésére és megevésére. Az ellenfélnek megölése vagy élet- 
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ben hagyása nem sokat változtat e két lábú vadállatok meg- 
élhetési viszonyain; gondoskodik arról maga a természet, 
hogy élelmi szereik menynyiségének határáig ne szaporodja- 
nak; ha tízszer anynyian volnának nem találnának sem több, 
sem kevesebb élelmet; üldözik és ölik egymást gyűlöletből és 
boszúvágyból, melyet nem a valódi szükség, hanem azon igény 
hevit, a melylyel valamenynyi minden iránt viseltetik, (a nélkül, 
hogy mint a gazdasági igazság uralma alatt, a valamenynyi 
által óhajtott elérésében egymást segélyeznék.) Sokan van- 
nak-e vagy kevesen, az teljesen mindegy. Telepítsünk meg 
bizonyos földterületen két tíz-tíz emberből álló hordát, s ép 
oly dühvel üldözik egymást, mintha ezer anynyian volnának. 
A szokásos mese a kannibalismust élelem hiánynyal s külö- 
nösen húshiánynyal indokolja; de a tévedés csak abból szár- 
mazott, mert a kizsákmányolás hirdetői hívőiket a túlnépese- 
dés agyrémével ijesztegették. Nem bírnak ugyan a vadak a 
mi fogalmaink szerinti bőséggel, csak azért mert vadak, kik 
nem emelkedtek még az emberiség első fejlődés-fokán túl, 
vagy nem rég emelkedtek azon felül; de azért vadságukat a 
túlnépesedéssel vagy élelem hiánynyal indokolni, mégis gyenge 
ítélőképességre mutat. Soha sem az éhezők gyönyörködnek 
az ember húsban, hanem a jóllakottak, a gazdagok; nem élelmi 
szer, hanem nyalánkság a vadnak vad társának húsa és e 
rettenetes ínyencség mindig átszármazott jelenség; a vadnak 
tetszik a cselekvés, melynek indoka kezdetben mindenütt 
harag és babona. 

De a kizsákmányolót sem az élelmi szerek korlátoltsága 
ösztönzi eljárására, s nem is képes az a túlnépesedést meg- 
akadályozni. Nem az ösztönözte az embereket egymás elnyo- 
mására, mert az élelmi szer ritkább, hanem mert gyakoribb, 
könynyebben elérhető volt, s a nyomor, melyet az elnyomot- 
takra zúdítottak, nem kevesbítette, hanem nagyobbította az 
utóbbiak számát. Igaz a nyomor megtizedeli ama szerencsét- 
leneket, kiknek szaporodását folyton és folyton növeli, de azt 
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igazolja a tapasztalat, hogy az utóbbi hatás ellensúlyozza az 
elsőt, különben nem növekedhetnék a népesség annál gyor- 
sabban, minél proletariabbak a viszonyok, s állandóbb ma- 
radna az aránylagos jólét emelkedésével. 

Minden lény fölött uralkodó törvénynél fogva tehát, 
egyensúly létezik a természetben a szaporodás és az élelmi- 
szerek menynyisége között, s mi sem jogosít bennünket azon 
hiedelemre, mintha egyedül az ember volna e törvény alól 
kivéve. 

(A negyedik tárgyalási nap vége.) 



XXVIII. Fejezet. 

Ötödik tárgyalási nap. 
Tárgyalás alá kerül a tárgysorozat negyedik és utolsó pontja: 

L e h e t s é g e s - e  m i n d e n ü t t  a gazdasági igaz- 
ság i n t é z m é n y e i t ,  a s z e r z e t t  j o g o k  és áthá- 
r a m l o t t  é r d e k e k  k í m é l é s é v e l  m e g v a l ó s í t a n i ;  
és ha igen, m e l y e k  az a l k a l m a s  e s z k ö z ö k ?  

Az elnök: Azt hiszem a gyülekezet óhajának felelek 
meg, ha felhívom az amerikai kongreszszusnak ma reggel 
Édenvölgybe érkezett különös megbízottját, Stuart Vilmos 
urat, teljesítse feladatát, tegyen jelentést ama javaslatokról, 
melyeket a gazdasági egyenjogosultság átmeneti intézkedé- 
seinek kidolgozásával megbízott bizottság, hazája kongresz- 
szusa elé terjesztett. 

S t u a r t  Vi lmos .  Az amerikai nép képviselőinek nevé- 
ben kérem e nagytekintetű gyülekezet jóindulatát azon tör- 
vényes intézkedések iránt, melyeknek rendeltetése, szoká- 
sainknak megfelelő erélylyel, de egyúttal a létező jogok kimé- 
lésével, nálunk az eddigi állapot helyett a gazdasági egyen- 
jogosultságot meghonosítani. 

Javasolva van az „Egyesült államok”-ban létező földet 
uratlannak nyilvánítani, az eddigi birtokosokat azonban a 
teljes kataszteri értékkel kárpótolni. Hogy azoknak érdekei, 
kik e megváltásnál károsítva erezik magukat, lehetőleg meg- 
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óvassanak, külön szakértő bizottságok lesznek a minden 
irányú felszólamlások megvizsgálására alakítva, és az „Egye- 
sült államok” közvéleményének megfelelőleg, e bizottságok a 
méltányosság elvét kötelesek zsinórmértékűi használni. Ugyan- 
ezen elvek volnának az épületek megváltásánál is irányadók, 
azon módosítással mégis, hogy a birtokosnak lakásul szolgáló 
laképületek kívánatra a megváltás alól kiveendők. Az így 
megállapított megváltási öszszegek a jogosult választása 
szerint vagy azonnal egészben, vagy pedig részletekben vol- 
nának kifizetendők olykép, hogy minden részlet fizetésének 
elhalasztásáért évenként 1/5 % lenne fizetve, mely díjat a jogo- 
sult szintén mint részletet, az eredeti vételár kifizetése után 
kapna meg. Ha pld. valamely ingatlan 10.000 dollárra volna 
becsülve, úgy a tulajdonos, ha az egész öszszegnek kifizetését 
óhajtja, megkapja a 10.000 dollárját, s azt tehet vele a mi 
neki tetszik; de ha évi 1000 dolláros részletben óhajtja a 
fizetést, úgy 20 dollárból álló 10 díjra van igénye, mely neki 
együttesen mint 200 dolláros tizenegyedik részlet lesz ki- 
fizetve. Ha 200 dolláros ötven részletben kívánja a fizetést, 
úgy díjigénye ötvenszer 20, vagyis 1000 dollár, melyet to- 
vábbi öt évi 200 dolláros részletben kap meg. Ugyanezen 
viszszafizetési feltételek szólanak az azonnal felmondandó ál- 
lami kölcsönökre is. 

Magánosok hitel- és adóssági viszonyai épségben marad- 
nak; de bármily fizetési feltételek voltak is kezdetben meg- 
állapítva, az adósnak jogában áll a kölcsönvett tokét a kikötött 
idő letelte előtt azonnal viszszafizetni. Az állam által termelés 
céljából nyújtandó kölcsönök képesítik majd az adóst e jogát 
gyakorolni; csakhogy a bizottság javaslata szerint az állam 
egyideig ugyanazon díjat, melyet hitelezőinek fizet, adósaitól 
is jogosítva volna szedni. Ez utóbbi intézkedés célja kézzel 
fogható; ezzel volna megakadályozandó, nehogy a magán- 
hitelezők − minden előny híjában − tőkéjüket a forgalomból 
kivonják és tétlenül heverni engedjék. Ha a tőkére szorulók 
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szükségletüket minden költség nélkül, csak a kikölcsönzött 
tőke viszszafizetésének kötelezettsége mellett kapnák, úgy 
régi hitelezőiknek semmiféle kárpótlást sem volnának hajlan- 
dók nyújtani, míg, ha el lesz a bizottság javaslata fogadva, 
azt a díjat, melyet az állam is követel tőlük, egyideig a régi 
hitelezőknek is készek lesznek megfizetni. 

Megemlítendő még, hogy a termelési tevékenység, nem 
hogy nem lett sehol zavarva, de még soha nem ismert virág- 
zásnak indult arai azonban nagy részben már a kongreszszusi 
tagok választási mozgalmánál is hangoztatott azon elvnek 
köszönhető, hogy a szerzett jogokat a legnagyobb mérvben 
tisztelni kell. Az alakuló félben lévő szövetkezetek kényszerí- 
tették a vállalkozókat, hogy az üzletük folytatásához szük- 
séges munkaerőket nagymérvű béremeléssel tartsák meg, s 
épen e béremelés folytán növelt fogyasztás ugrásszerűen emeli 
a termelvények keresletét, fel is költi a vállalkozók érdekét, 
hogy a fennakadástól vállalatukat megóvják. A két irányzat 
annyira támogatja egymást, hogy e percben 5 dollárra emel- 
kedett a legalacsonyabb napszám és lázas vállalkozási szellem 
szállta meg az egész üzletvilágot. Különösen a gépipar fej- 
lődött ki oly mérvben, mely minden képzeletet felülmúl. A 
mesék országába valónak tekintik a túltermeléstől való félel- 
met, s mert a vállalkozók bizton remélhetik, hogy jól beren- 
dezett vállalataikat legközelebb átveszi valamelyik szövet- 
kezet, mindent elkövetnek, hogy magán tevékenységük utolsó 
perceit minél jobban kiaknázzák. A föld birtokosok is nagyon 
jól járnak e mellett, mert a földtermények iránti nagyobbodott 
kereslet a föld értékét is felszöktette. Szóval, minden feljogo- 
sít bennünket ama várakozásra, hogy a dolgok új rendjére való 
átmenet nálunk nem csak csendesen és simán, hanem a lakos- 
ság minden részének teljes megelégedésére fog végbe menni. 

Az elnök felveti a kérdést, vajjon a gyülekezet most 
akar-e az amerikai kongreszszus üzenetének tárgyalásába 
bocsátkozni, illetve át akar-e menni a tárgysorozat 4-ik pont- 
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jának megvitatására, vagy pedig meg akarja-e előbb hallgatni 
azt a jelentést is, melyet az Oroszországba küldött szabad- 
földi biztos, Édenvölgybe ép most érkezett követe által tétetni 
akar. Minthogy a kongreszszus az utóbbi tekintetében fejezte 
ki készségét, 

Ν ο w i k ο f Dömötör (az Oroszországba küldött sza- 
badföldi biztos követe) vette át a szót; Midőn mi, az orosz 
nép óhaja folytán kiküldött szabadföldi biztosok Moszkvába 
érkeztünk, látszólag anynyira helyreállottnak találtuk a nyu- 
galmat, hogy a pártok, melyek eddig kíméletlen dühvel mar- 
cangolták egymást, megérkezésünk hírére egyelőre fegyver- 
szünetet kötöttek. Nemcsak az ágyuk, fegyverek, hanem a 
nyaktiló és akasztófa is szünetelt. Radosztajev, meghatal- 
mazott biztosunk azonnal maga köré gyűjté a különböző pártok 
fejeit, a fegyverek végleges letételére, a foglyok szabadon 
bocsátására birta őket, feloszlattatá a hét, eddig mindanynyi 
az orosz nép akaratának kizárólagos képviselőiként viselkedő 
parlamentet, s miután időközben a különböző pártok bizalmi 
férfiaiból tanácsot alakított maga köré, minden késedelem 
nélkül új választást hirdetett az alkotmányozó gyűlésre. 

Minthogy a termelés és forgalom csaknem teljesen pan- 
gott, határtalan volt a nyomor. A szélső pártok halálra méltó 
bűnként üldözték a munkában való foglalkoztatást, ezért senki 
sem mert munkásokat foglalkoztatni; saját szervezésére a 
tudatlan, szolgaságában elnyomott tömeg az ország legtöbb 
részében képtelen volt, s minthogy a túlzóbb nihilisták a 
szabad szövetkezetek szervezőit is lefejeztetni kezdek, mint 
„álarc alá bújt urakat”, úgy látszott, hogy a kölcsönös öl- 
döklés lesz az egyedüli tevékenység, melyet ezután Orosz- 
országban gyakorolnak. 

A magán vállalkozók még akkor sem mertek munkához 
kezdeni, midőn már szabadon állott előttük az út; azonban, 
különösen a nyugati kerületekben, szabadföldi szabályzataink 
hintájára, szabad munkásegyesületek keletkeztek. A munkás 
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nép nagy tömege azonban képtelen volt e szervezésre, s így 
a kormányhatalom utalva volt szervezőleg közbelépni. Húsz 
különböző termelési ágnak megfelelően, húsz bizottság lett 
alakítva, s ezek a bizottságok, a magát készséggel rendel- 
kezésre bocsátó intelligentiával − vették kezükbe a termelést. 
A szabadság anynyiban van érvényre emelve, hogy a munkára 
nincs kényszerítve senki. Jelenleg 83.000 ily vállalat dolgozik 
12½ millió munkással. A jövedelem felosztása tekintetében a 
szabad társuláson és a kommunismuson alapuló rendszer 
uralkodik. A tiszta jövedelem fele a 12½ millió munkás között 
egyenlően lesz felosztva, a másik részt a vállalatok saját 
munkásaik között egyenlően osztják fel. Reméljük, hogy 
ilykép megóvjuk az egyes vállalatokat a termelés sikertelen- 
ségének következményeitől, másrészt azonban, hogy felkel- 
tettük az érdekeltek érdeklődését a vállalat sikere iránt. 
Ugyancsak e vegyes rendszer szerint kapják a termelési szö- 
vetkezetek vezetői is fizetésüket. 

A munkaidő heti 36 órában van megállapítva. Ezenkívül 
két órán át naponta felnőttek oktatása folyik, a tanítást 65.000 
vándortanító eszközli, s ezek száma folyton szaporítva lesz. 
Kel van állítva 12.000 népkönyvtár, melynek a legszüksége- 
sebb könyvekkel való ellátásáról magában Oroszországban 
felállított több nyomda, és a külföld nagyobb nyomdái gon- 
doskodnak; maguk a szabadföldi nyomdák 28 millió kötet 
könyvet szállítottak. Minthogy a fiatalság oktatása is a leg- 
nagyobb erélylyel folyik − 780 tanító-képezde részint meg- 
alakult, részint alakuló félben van, külföldről, különösen 
Csehországból tömegesen lesznek tanerők meghíva, stb. - 
remélhetni véljük, hogy néhány év múlva anynyira emeljük a 
tömeg műveltségét, hogy kipusztíthatjuk a kommunismus 
maradványait. 

Ε közben az ideiglenesen gyakorolt gyámkodás, – 
melynek azonban a tömeg magát készségesen aláveti − a 
szokások nemesítésére, és a szükségletek emelésére is fel lesz 
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használva. Szeszes italok, különösen pálinka csak korlátolt 
mértékben lesznek kimérve, a nyomorult vályog kunyhók és 
munkás barlangok lassanként lebontatnak és csinos, kerttel 
ellátott házakkal lesznek pótolva; legalább egyszer havon- 
ként népünnepélyeket rendeznek, melyeknél könynyű bár, de 
jó zene, színielőadások, népszerű felolvasások hivatvák az 
erkölcsi, finomabb konyha az anyagi ízlést emelni. Különös 
gond van a nők nevelésére fordítva. Közel 80.000 vándor- 
tanítónő járja be az országot, s az elemi ismeretekre és 
jobb háztartásra oktatja a-minden durvább munkától fel- 
szabadított-nőket, öntudatot, ízlést törekesznek bennük fel- 
kelteni, felvilágosítják őket újabb kötelességeik és jogaik 
tekintetében, s különösen az eddig szokásos családi brutalitást 
iparkodnak kiirtani. Minthogy a magasabb nőiesség ez apos- 
tolait − mint általában a tanerőket − a hatóságok teljes 
tekintélyükkel támogatják, ők pedig teljes odaadással szen- 
telik magukat feladatuknak, már most is nagyszerű ered- 
mények konstatálhatok. A munkás osztályok aszszonyaiban, 
kik eddig piszkos, megkínzott, makacs állatok voltak, éledni 
kezd az emberi és az aszszonyi méltóság tudata. Nem engedik 
magukat férjeik által verni, tisztán tartják azokat, magukat, 
gyermekeiket és házukat, egymással versenyezve sajátítják 
fel a hasznos ismereteket. Hihetetlen változás, sőt forradalom 
történt az erkölcsi viszonyokban, amiért különös hála az asz- 
szonyok rögtön meghonosított eltartási igényét illeti. Míg az 
előtt, különösen a városi proletárok között, a nemi fajtalanság, 
a testnek árúba bocsátása általánosan el volt terjedve, most 
hallatlan ritkasággá lett a ballépés. Ε mellett igen érdekes, 
mily különbséget tesz a nép a régi időbeli ilyes bűnök, és a 
mostan esetleg felmerülök között. Míg a feledés fátyola borítja 
a múltat, nem ismer kíméletet a közvélemény az újabb téve- 
dések iránt. „Boldogtalan volt a ki magát ez előtt eladta, 
elvetemült volna, a ki azt most tenné,” így gondolkodik és 
cselekszik e tekintetben a nép. Az azelőtti utcai kéjhölgy 
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felemelve, büszkén hordja fejét, és megvetéssel tekint arra az 
aszszonyra vagy leányra, a ki most, miután „nekünk aszszo- 
nyoknak már nem kell magunkat eladnunk, hogy kenyerünk 
legyen,” a legkevesebbet is vét. 
Ezután a tárgysorozat 4-ik pontja kerül tárgyalás alá.  
C a m p c a d o r  A l f o n z  (szél. balp.) Nem jut eszembe 
helyeselni azokat a kegyetlenségeket, melyeket a láncait 
széttörő orosz nép egykori kínzóin elkövetett, mely kegyetlen- 
ségeknél, a mint jól tudjuk, más népek, kiket hasonló állapot- 
ban talált a nagy forradalom, még sokkal borzasztóbbakat is 
elkövettek. De nem rokonszenvezhetek ama puhalelkű fél· 
szegséggel sem, mely az amerikai kongreszszus bizottságá- 
nak jelentéséből kiviláglik, nem nyerik meg ezzel az új 
rendszer elleneseit, hanem csak kezükbe adják, vagy mond- 
jak náluk hagyják azon eszközöket, melyekkel a jövőben 
támadásaikat intézhetik. Nem tudnak, vagy nem akarnak 
dolgozni? Hozzá vannak szokva élvezni, s másokat magút 
helyett dolgoztatni? Ennek alapján csakugyan igényt tarthat-  
nak a kiváltságra? De talán azt mondják, csak azt igénylik 
a mi őket illeti. Igazán nagyszerű! De mily joggal illeti őket 
ezen úgynevezett tulajdonuk? Ok teremtették a földet, melyet 
maguknak igényelnek? Az ő munkájuk gyümölcse a tőke, 
mely felett rendelkeznek; az övéké azon emberek munkaereje, 
a kik vállalataikban dolgoznak? Nem, nincs senkinek sem 
többre joga, mint saját munkájának eredményére, s minthogy 
a dolgok új rendje mellett ezt senki sem csorbítja, sőt a leg- 
nagyobb mérvben fejleszti, így hát nincs oka panaszra sen- 
kinek, ki csak a magáét követeli, de nem azt is, a mi jog- 
szerint másokat illet. Az utóbbi igényeket tekintetbe venni 
azonos volna azzal, mintha elismernők a rablónak vagy tolvaj- 
nak is jogát a lopott tárgyhoz. 

Azt fogják mondani, a tulajdonosok jóhiszeműleg bírjál· 
azt a mivel bírnak, eddig általán érvényben lévő törvények 
alapján az övék volt az. Helyes! De ép azért nem is büntet- 
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jük e jó hiszemű birtokosokat, hanem csak azt veszszük el 
tőlük, a mit ezentúl bona fide már nem birtokolhatnak. A tu- 
lajdonosok megfizették, a miről most le kellene mondaniok; 
miért veszítenék el a vételárt, ha a korábban érvényben lévő 
törvények nem tiltották a vételt? Talán viszszaható erővel 
bírjon az új törvény? Ezek lehetnek a további kérdések. De 
ezek által is csak az vezettetheti magát tévútra, a ki így 
akarja! Mert jogszerint ép oly kevéssé illeti a birtokosokat a 
vételár, mint maga a megvett dolog; a ki lopott pénzzel lopott 
dolgot vesz, annak nincs igénye kárpótlásra. Nem büntethető, 
ha jóhiszemüleg cselekedett, − de kárpótlásra volna igénye? 
De, − és ez a lágy szívűek végső érve − a vételár az 
ingatlanba, vagy valamely üzletbe fektetett tőke, a mi fo- 
gaimaink szerint is jogosan illetheti a birtokost; saját mun- 
kájával kereshette és takaríthatta meg; akkor sincs igénye 
ká/pótlásra? De igen − az én válaszom e kérdésre ez - 
ily tőkéért megtagadni a kárpótlást, rablás volna; de ugyan 
nem elég kárpótlást nyújt-e a gazdasági igazság, midőn min- 
den munka jövedelmét megtöbbszörözi, nem elég-e ez az olyan 
tőkékért, melyeket valaki csakugyan saját szorgalmával kére-, 
sett? Fontolják csak meg miként lett a kizsákmányoló világ- 
ban a munka díjazva, s mily tőkét lehetett az ily keresmény- 
ből megtakarítani, s aztán mondják még, hogy az ily esetle- 
ges megtakarítások felett rendelkező valódi munkás, nem 
találand-e kárpótlást munkája megtízszeresedett, sőt meg- 
százszorosodott jövedelmében. Vagy attól tartanak, hogy hátha 
ez a kis tőkepénzes munkás, nem lesz már munkaképes? 
Legyenek nyugodtak, erről is gondoskodott a dolgok új rendje! 
Eltartási igénynyel bír a munkás, ha elhagyta ereje; nem 
lesz oka a kizsákmányoló világban tett megtakarításai után 
sóvárogni. Erre az eltartási igényre utalom különben a volt 
kizsákmányolókat is, a kiknek munkakedvét és képességét 
öröklött szokásaik elrontották. Elég nagylelkű lesz a jövő 
társadalom, hogy őket sem engedi szűkölködni; mint ember- 
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társaink ezzel az igénynyel ők is bírnak az új rend tekinte- 
tében; de hogy ennél több joguk volna, azt tagadom. 

Wolmut Ernő (párton kiv.) Ellentétben az előbbi szó- 
nokkal a magán tulajdon elkobzását jogtalanságnak tartom 
az eddigi tulajdonosok ellenében, a kik − legalább rendsze- 
rint − jóhiszeműleg szerezték birtokukat és így is birtokol· 
ták, sőt a gazdasági rendszer nem is engedett nekik más vá- 
lasztást, minthogy szerezzenek és birtokoljanak úgy, a hogy 
tették; azt hiszem azonban, hogy a folyamatban lévő forra- 
dalom oly kényszerűség következménye, mely előtt  egyéb 
tekinteteknek háttérbe kell szorulni. Honnan vegye az ameri- 
kai Unio, honnan a többi nép, melynek talán eszébe jutott 
annak példáját követni, azokat a rengeteg eszközöket, melyek 
a föld és termelési eszközök megváltásához szükségeltetné- 
nek? Magának az Uniónak e célra való szükségletét 30 ezer- 
millió font sterlingre becsülöm, mert ott ez időben az öszszes 
nemzeti vagyont 40 ezer millió £-ra teszik, s ha ebből, ennek 
negyed részét, a termelésnél nem használt, holt kincsekre 
számítom, úgy nagyon előnyösen számítottam. 30 ezer millió 
font azonban jóval több mint a menynyivel az egész világ 
rendelkezik, s ha meg is engedem, hogy a halasztási díjak 
folytán nem az egész öszszeg kerül egyszerre fizetésre, úgy 
mégis kétségtelennek tartom, hogy a közvetlen  kifizetésre 
kerülő részletek öszszege már meghaladja az Unióban rendel- 
kezésre álló pénz menynyiségét. A megváltással tehát 
kötelezettség lenne elvállalva, melynek nem is lehetne mi 
felelni. Az új társadalomnak azonban bírnia kell a termelés 
eszközöket, a legjobb akarattal sem tehet e szerint mást, mint 
hogy ellenszolgáltatás nélkül vegye azokat el a volt tulajdo 
nosoktól. Kétségtelenül jogtalanság ez, de nem nagyobb, mint 
a minővel eddig mindig terhelte a győzelmes rendszer a le 
győzötteket, ha a régi jogrendszer fennállása öszszeegyeztet- 
hetlen volt az új rend felvirágzásával. Azt hiszem a birtokos- 
osztály engesztelő áldozatnak tekintheti ez őket érő jogtalan- 
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lágot a múltban általuk évezredeken át elkövetett jogtalan- 
ságért, s ha elgondoljuk, hogy az új társadalom, a mint a ko- 
rábbi szónok nagyon helyesen megjegyzé, a volt birtokosok- 
nák méltányos igényeit is tekintetbe veszi, nem is oly súlyos 
az áldozat. 

Habár más indokból, ugyanazon következtetésre jutok 
mint az előbbi szónok, vagyis kárpótlás nélkül kérem a föld- 
nek és a termelési eszközöknek elvételét. Ellenben azt hiszem 
felesleges, ép  ezért  méltánytalan  volna  a  tulajdonosoktól 
egyéb birtokaikat is elvenni. 

L l o w s k i  S z a n i s z l ó  (szabadf.) Az utóbb hallott két 
állásponttól különbözik a szabadföldi. Vajjon a birtok elkob- 
zás jogos, vagy jogtalan megtorlás-e a múltak bűneiért, nem 
vizsgálhatjuk, már elveink értelme alapján sem érezhetjük 
magunkat jogosítottaknak embertársainkat akár a múltban, 
akár a jelenben elkövetett bűneikért, „büntetni”. Különben 
az első szónok maga is beismerte, hogy e bűnökért nem az 
egyes személyek, hanem az eddig érvényben volt rendszer a 
felelős, már pedig ellenkezik jogérzetünkkel, még oly súlyos 
bűnökért is ártatlanokat sújtani. 

Az első szónok nem büntetés végett, hanem azért óhaj- 
taná a jogtalanul szerzett vagyon elkobzását, hogy megaka- 
dályozzuk annak az új rendszer elleni támadáshoz való fel- 
használását. Ε kívánság alapját képező aggodalom azonban 
teljesen tárgytalan. Mert még oly nagy vagyon, a mint el- 
vesztette képességét, hogy tulajdonosának mások munkája 
felett hatalmat nyújthatna, nem lehet többé veszélyes. A mil- 
liomos, a ki tétlenül csak élvezetre használhatja vagyonát, de 
nem embertársai kizsákmányolására nem lesz ugyan rokon- 
szenves, de veszélyes jelenség sem. A tokének a munka után 
kamat vagy járadék alakjában vont adója végleg meg lesz 
szüntetve,  a mint a kamat és járadék nélkül használhatja 
minden munkás a földet és egyéb termelési eszközöket. 
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A második szónok oly számítás alapján vonta kétségbe 
a megváltás lehetőségét a mely bár magában véve helyes, de 
a kérdéshez mi köze sincs. Hogy a világ öszszes pénze sem 
elégséges a kárpótlásra jogosultakat pénzzel kielégíteni, az 
kétségtelen, de az is bizonyos, hogy nem is lesznek készpénz- 
zel kifizetve. A hogy nem fizeti valamely ország a behozott 
árukat, kül- vagy belföldön lévő tartozásai után a kamatokat 
pénzzel,   hanem   azon   javakkal,   melyekre   az   eladónak 
illetve hitelezőnek cserében árúiért szüksége van, ahol a pénz 
lényegileg csak az értékmérő, s azért közvetítő szerepet visz. 
ép úgy nem fogja az új társadalom a régi birtokosok iránt 
elvállalt kötelezettségeit pénzben kifizetni, hanem oly áruk- 
kal melyekre azoknak szükségük van, az ezek beszerzésére 
szükséges eszközöket pedig a munkára mint a tőke haszon- 
élvezőjére vetett adóval fogja fedezni. A polgári világnak 
ugyan az áruk közvetítésénél tetemes menynyiségű pénzre 
volt szüksége, de azért az utóbbi az áruk értékéhez viszo- 
nyítva már jóval csekélyebb volt, ezer millió érték lett gyak- 
ran néhány millió felhasználásával forgalomba hozva. A sza- 
bad társadalomnak tökéletes clearing rendszerével, elenyésző 
csekély pénzre lesz szüksége. Az eljárás az leszen, hogy a 
kárpótlásra jogosultaknak a központi bank könyveiben akár 
pótlási öszszeget javukra írják, és ugyanott megterhelik mind- 
azzal amit szükségleteik fedezésére a piactól, vagyis a kö 
ponti bank egyéb laptulajdonosaitól vesznek. Nem szüksége 
sőt kezdetben nem is valószínű, hogy a kivett érték fedez ni 
fogja a javukra irt öszszeget; nagyobb többletek fognak jelent- 
kezni, melyeket a kárpótlásra jogosultak készpénzben igt 
nyelhetnek, de nem hiszszük, hogy ez igényüket érvényesíte 
fogják, mert ez egyenlő volna a kivett pénz megőrzésén 
hasztalan vesződségével. Kamatra pedig úgy sem adhatják 
már ki tőkéiket. Ha bizonyos volna, hogy az egész művelt 
világban egyszerre lesz a reform befejezve, úgy az amerikai 
Uniónak nem is volna szüksége, hogy a javasolt halasztási 
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díjakat adja tőkepénzeseinek. Ezek csak arra szolgálnak, 
hogy még időlegesen is megakadályozzák a tőke kivitelét. A 
hogy a dolgok állanak, ugyan reménykedhetnének az ameri- 
kai tőkepénzesek, hogy egy ideig külföldön magasabb kama- 
tokat érhetnének el, de az aggodalom, hogy esetleg a jövőben 
minden díjtól eleshetnek, s hogy a külföld méltánytalanabbul 
is bánhatik velük elveszi kedvöket e remény követésétől. 
Arra mindenesetre készen kell lenni, hogy találkoznak külön- 
cök, kik kérni fogják pénzüket, mert látásába akarnak gyö- 
nyörködni, de az ily különc vágyak inkább előnyére mint ter- 
hére lesznek az új társadalomnak, mert megszabadul attól a 
felesleges pénztől, mely a készpénznek csekély szükséglete 
miatt egyéb ügyleteknél szabaddá lesz. Forgathatjuk a dolgot 
a hogy akarjuk, az kétségtelen, hogy a termelési eszközök 
megváltására szükséges pénz nem hiányozhatik; kérdéses 
csak az lehet, vajjon mindegyik állam képes lesz-e a terme- 
lőkre vetett adóval előteremteni azokat az eszközöket, melyek- 
kel megszerezhetik a volt birtokosok szükségleteit. De ha 
megfontoljuk a szabaddá lett munka nagy jövedelmezőségét, 
úgy nem okozhat gondot az oly igények kielégítése, miket a 
munkások habár más néven, de legalább is ily terjedelemben 
eddig is kielégítettek. Mert többet mint eddig felemésztettek, 
midőn vagyonuk járadékot, kamatot, nyereséget hajtott, ezu- 
tán sem használhatnak a volt birtokosok megváltási öszsze- 
gük részleteiből, s eddigi szükségletükről még a kizsákmá- 
nyolás által leigázott munka is képes volt gondoskodni. Szó- 
val, meggyőződésünk szerint a felszabadult nép játszva nyújt- 
hat kárpótlást a volt birtokosoknak, sőt, hogy említésre méltók 
nem lesznek az erre szükséges eszközök, szemben a termelő 
képesség és a gazdagság szükségképi óriási növekedésével. 

De nem csak jogtalan és felesleges, hanem káros hatású 
is a vagyonelkobzás. Már a jogtalanság természetében rejlik, 
hogy békésen sem keresztül vinni, sem fenntartani nem lehet, 
főhatalom szükséges érvényűén tartásához és ez okból zavart 
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és fenakadást idéz elő. Jellegzetesek azon példák, melyeket 
Amerika és Oroszország küldöttei elénk tártak. Bár nem okvet- 
lenül szükséges, hogy a birtok elkobzás gyújtogatással és 
lefejezésekkel járjon együtt, − de azért a termelés súlyos 
károsítása nélkül sehol sem lehet keresztül vinni, s azt hisz- 
szük az ez által keletkező kár meghaladja a kárpótlás nélküli 
birtok elkobzással járó hasznot. Különösen káros volna, az 
előttem szóló által javasolt megkülönböztetés termelési esz- 
közök  és  egyéb  birtok között,   melyek  közül az  utóbbi 
kárpótlással, az első a nélkül volna megváltandó. Ép oly jog- 
talan ez a megkülönböztetés, mint a mily kivihetetlen gyakor- 
latilag. Jogtalanság volna, mert a termelési eszközök becsü- 
letes munka gyümölcsei lehetnek, míg az egyéb javak a leg 
arcátlanabb kizsákmányolás- és tolvajlásé, hogyan lehetni 
józan észszel amazokat elkobozni, emezeket pedig tiszteletben 
tartani? Keresztül vihetetlen  pedig  azért,  mert  csaknem 
mindent fel lehet a termelésnél használni, míg viszont, a leg 
több termelési eszköz ha használaton kívül helyeztetik, közön- 
séges jószággá lesz.   Azonkívül ily  határozat  közzététele 
teljesen megbénítaná a munkát. Sietne a legtöbb tulajdonos 
vagyonát a termelésből kivonni, s végtelen nyomor volna 
ennek következménye. Előttem szólót e gondolatra, − mely a 
múlt termelés büntetését célozza − bizonynyára azon szándék 
vezette, hogy ezzel azon ellentétet, mely a szabadföldi intéz- 
mények szelleme és a kárpótlás nélküli megváltás között 
fennforog, áthidalja. Mert nálunk közös vagyont képeznek a 
termelési tényezők, s ezután mindenütt azzá kell lenniök, e 
mellett azonban a tulajdon szentségét tiszteljük, azon nézetben 
van az előttem szóló, hogy a termelési eszközöket elkobozni, 
egyéb magán vagyont azonban tisztelni kell. Ez azonban a 
szavakkal való haszontalan játék. Mi általában sérthetet 
nek tartjuk a tulajdont, s ha termelési eszközeink senki 
tulajdonát nem képezik, hanem mindenkinek rendelkezésére 
állanak, úgy ez csak azért van így, mert vagy nem voltak 
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soha egyesek tulajdonában, hanem a természet adományai, 
vagy pedig termelőjüktől az öszszeség részére meg lettek véve. 

R e n a u l d  Ödön (bal p.): A termelési eszközöknek 
megváltása, valamint a kizsákmányoló gazdaság uralma alatt 
felhalmozott nagy gazdagságnak a dolgok új rendszerébe való 
átvétele ellen más aggályaim vannak. Tartok tőle, hogy a 
dologtalan jövedelem megörökítése, állandóan nem lesz öszsze- 
egyeztethető az egyenjogosultság  elvével.  Nem gondolunk 
ugyan oly értelmű feltétlen egyenlőség meghonosítására, hogy 
mindenki egyenlő mérvben élvezhessen; de hogy az élvezet 
megfeleljen a vesződségnek, ez a legfőbb elve a gazdasági 
igazságnak; ezt pedig megsértjük mindaddig, a míg lesznek 
emberek, a kik élveznek a nélkül, hogy dolgoznának. S ha 
egyes esetekben az tűnik ki, hogy ezek a munka nélkül él- 
vezők, felülemelkednek kortársaik fölé, ha a múltban szerzett 
vagyon képesiti tulajdonosát, a tisztán munkájuk jövedelméből 
élőket felülmúlni, ha őket megjelenésének fényével elvakít- 
hatja, talán céljaira meg is vásárolhatja, úgy ez nem maradhat 
káros viszszahatás nélkül. Utalt  ugyan arra a szabadföldi 
kormány tisztelt tagja, hogy ezután már a legnagyobb vagyon 
sem bír anynyi hatalommal, hogy mások munkáját leköthesse,; de 
ha ebből egyszerűen azt a következtetést vonják, hogy a 
vagyonát munka nélkül élvező milliomos ellenszenves bár, de 
veszélytelen jelenség leszen, úgy véleményem szerint teljesen 
figyelmen kívül hagyták, hogy a nagy vagyont nemcsak él- 
vezetre, hanem befolyás szerzésre lehet használni még akkor 
is, ha nincs is senki, a ki kénytelen jövedelmének egy részét 
kamat, járadék vagy vállalkozói nyereség alakjában átengedni. 

A milliomos teljes értékét lesz ugyan kénytelen megfizetni ha 
valamit vesz, úgy szintén ha kedve kerekednék embertársának 
tőkéjét vagy képességét megszerezni; de hogy még ezt is meg- 
szerezheti, ha úgy akarja, épen ezt tartom én aggályosnak. 

Vagy talán a szabad társadalom különös  óvintézkedéseket 
léptessen életbe a volt kizsákmányolóknál maradt hatalom 
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ellen? Be fogják látni, hogy ez nem volna az igaz szabad- 
sággal öszszeegyeztethető. Talán utalnak arra, hogy nem 
lesz hoszszú tartamú a nagy vagyon, ha tulajdonosa csak fo- 
gyasztja de nem növelheti kamattal; nagyon kétes érték 
azonban ez a vigasz, azzal a rengeteg nagysággal szemben, 
a mivé a kizsákmányoló gazdaság alatt e szörnyetegek növe- 
kedtek. Menynyi ideig tart ezer millió, ha még oly gyors 
egymásután történik is az örökség felosztása, s ha a változó 
birtokosok még oly pazarlók is? Vegyük, minden nemzedék- 
ben csak három örökös van, mindegyik átlag egy év alatt egy 
milliót költ, mégis egy századnak kell letelnie, míg ki lesz 
adva az utolsó millió. Türelmesen várja-e ezt a jövő társa- 
dalom, nem jut-e eszébe egyiknek vagy másiknak ez előke 
csavargók közül, az elmaradhatlan unalmat és létének pusz- 
taságát zavar okozással élénkíteni? S ha még ezt sem teszi, 
de nem hat-e ölő méregként e tétlenség példája? 

Nem oly veszélytelen tehát a nagy vagyon, mint a hogy 
az előttem szóló úr gondolja, s ha nyíltan be is ismerem, hogy 
nem ismerek a szabadsággal és egyenlőséggel öszszeegyez- 
tethető szert e veszély ellen, úgy mégis nagyon óhajtanám, 
ha komolyan foglalkoznánk e kérdéssel. 

Demestre (szabadf.): Azt hiszem nem lesz nehéz 
ez utóbbi aggodalmat is szétoszlatni. Kezdjük a legélesebb 
alaknál, melyben az kifejezést nyert, az attól való félelemnél 
ugyanis, hogy egyesek nagy vagyona emberek megfizetésére 
használható fel, kik engedelmes bérencekként segédkeznek 
majdan a dolgok új rendje elleni támadásnál. Igaz, ez meg- 
történhetik, de csak azon feltevés mellett, ha a gazdasági 
igazság és szabadság uralma alatt is találkoznának ilyen 
emberek, s veszélyessé csak akkor válhatnék a dolog, ha szá- 
mosan találkoznának. De képzelhető-e ez? Ami engem illet, 
én csak mosolyogni tudok ezen. Addig, a míg tíz ember közíü 
kilenc kénytelen volt magát eladni, hogy megélhessen, mindent 
el lehetett pénzzel érni; de hogy ez így maradhat akkor is, 
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ha mindenki nem csak meg tud élni saját erejéből, hanem 
vagyont, szabadságot, boldogságot is szerezhet, teljesen lehe- 
tetlennek tartom. Ne feledjük azt sem, hogy a nagy gonosz- 
tettek a múltban is, csak úgy voltak lehetségesek, mert sem 
elkövetőjük és a felfogadott bűnsegédek még kevésbbé bírtak 
azon bün tudatával, melyre fel lettek fogadva. A szolga – 
akár darócban akár fényes ruhában járt, az mindegy − rend- 
szerint eladta testi vagy szellemi erejét az úrnak, hogy ez 
mit akart elérni vele, az rendszerint csak az úr dolga volt. 
S maga az úr is, − támaszkodva a kizsákmányolás erkölcsére, 
rendesen igazságosnak  tartotta, a mi hatalma  növelésére 
szolgált. De ha nem így volt, ha tudatával bírt az úr annak, 
hogy cselekvése gonosz tett, s ha sejtette a szolga, hogy bűn- 
segédül akarják alkalmazni, úgy még a múltban is csak a 
legroszabb esetben jutottak ily vállalatok sikerűit gazság 
jelentőségére.  Tehát oly hatalmas kísérletekhez, a milyen 
a létező állapotoknak megváltoztatása, vagy csak lényeges 
megzavarása is, a múltban sem mindig pénz volt csak szük- 
séges, hanem csábításnak is hozzá kellett járulnia. A nyo- 
morult tömeget, melynek nem volt mit elveszítenie, nem volt 
nehéz a kizsákmányoló világ ellen csábítani; de mivel káp- 
ráztatná az a tömeget, a ki a gazdasági igazság rendszerét 
akarná megváltoztatni, mit ígérhetne ezeknek, a mivel amúgy 
is nem bírnának? Nem, társadalmunknak sem a csábítástól, 
sem a megvesztegetéstől nem kell tartania! 

Marad még, az előkelő henyélés rosz példája. Ez is tárgy- 
talan. Nem csábító, riasztó példa lesz a henyélés. A polgári 
társadalomban, a menynyiben gazdagsággal párosult,'a rest 
tétlenség, habár üres szólamokkal már akkor dicsőítették a 
munka tiszteletre méltó voltát, fő jellegét képezte az előkelő 
életmódnak, mert legbiztosabb jele volt a gazdagságban meg- 
testesült hatalomnak, a hatalom pedig becsülést is szerzett. 
A szabad társadalom azonban, mely lelökte a gazdagságot 
uralkodói állásáról, az általa bitorolt hatalmat a munkára 
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ruházta, a hatalommal járó becsülést természetesen nem a 
gazdagságnak, hanem csak a munkának nyújthatja. Ezentúl 
az egyedüli út, a melyen a becsvágy működhetik, a társak 
tevékenységének irányítása és vezetése lesz, ezen az úton 
és erre fektetem a fősúlyt − a törekvőnek, becsvágyónak 
saját gazdagságának fáradság nélküli élvezete lesz a legna- 
gyobb akadály. Nem a gazdagság eredete miatt. Kezdetben 
valószínűleg a szabad munkást ez is elfogulttá teszi a vezető 
állásra törekvő gazdag iránt, de remélhető, hogy az ily elő- 
ítélet, ha más alapos okkal nem lesz táplálva el fog tűnni. 
Nagy gazdagság azonban, joggal irányítja birtokosára a mun- 
kások bizalmatlanságát, azon egyszerű okból mert annak elő- 
nyét elválasztja attól a közösségtől, mely a szabad társada- 
lom többi öszszes érdekeit áthatja. Ennek az érdekközösség- 
nek pedig feltétele, hogy minden jövedelemnek munka legyen 
a forrása. A ki a gazdasági egyenjogosultság uralma alatt 
feje vagy keze munkája után él, nem bírhat más érdekkel 
mint a többi munkások és így ezek feltétlen bizalommal ru- 
házhatják reá érdekeik megóvását; tévedhet az ilyen, de szán- 
dékosan kárt nem okozhat, mert ezzel önmagát károsítaná 
meg. A ki azonban nem munkája hanem vagyonából él, annál 
megeshetik, hogy közömbös, vagy káros reá nézve az, ami a 
munkásokra hasznos, vagy hasznos reá nézve, a mi a dolgo- 
zókra közömbös, vagy káros; ilyenre tehát a munkások 
joggal nem fogják oly könynyedén ügyeik vezetését bízni, – 
a gazdag előtt e szerint épen gazdagsága zárja el a hatalom 
és befolyás ajtaját. Nem akarom ezzel azt mondani, hogy ez 
akadály mindenkép legyőzhetlen lesz, de akadály lesz és 
marad. 

Véleményem szerint ez maga megutáltatja a tisztessége- 
sebb, törekvőbb gazdaggal nagy vagyonát. Az első nemze- 
dékben talán még az öröklött Mammon imádat szokása kész- 
teti a legtöbbet vagyonához való ragaszkodásra, még akkor 
is, midőn már megszűnt az a hatalom és tisztelet emeltyűje 
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lenni, hanem a háttérbe szorítás okává lett, de már a második, 
természetes világnézlet uralma alatt felnövekedett nemzedék 
el fogja vetni felesleges terhét. Legfölebb a lelki és jellem- 
szegény gazdagok kapaszkodnak majd a múltból származó 
vagyonhoz, de épen e miatt magukra is vonják nem csak 
a közvélemény bizalmatlanságát, hanem megvetését. Néhány 
évtized múlva már egy fogalom lesz a gazdag és szánalomra 
méltó és mert az örökösödés láncolatában elég, ha elválik egy 
kapocs, hogy a következő nemzedékeket megfoszsza a bír- 
tokától, előre látható: mielőtt a harmadik nemzedék száll sírba, 
rege lesz egyeseknek a múltból származó óriás vagyona. 

Annal biztosabban bekövetkezik ez, mert még oly nagy 
vagyon birtoka, csak a legkevesebbre jár igazi élvezettel. Az 
élet minden képzelhető kellemeinek és a kényelemnek meg- 
szerzéséhez, a szabad művelődés eszközeit felhasználó társa- 
Malomban mérsékelt munka jövedelme is elégséges; a nagyobb 
(költséget  igénylő  hiú  pompa  után   nem sóvároghat józan 
lember ott, a hol megszűnt a pompa a hatalom jelvénye lenni, 
és a hiúságnak hízelegni − kivéve, ha ily nagyobb költeke- 
zés alapját művészi hajlam képezi; polgártársai között az 
egyedüli, kézzel fogható különbség a gazdagra nézve − egyes 
ritka kivételeket nem véve figyelembe − az képezné tehát, 
hogy a gazdag képes volna semmittevő tétlenségnek hódol- 
ni mi azonban mint a korábbi szónok nagyon helyesen meg- 
jegyzé, oly üressé, pusztává tenné életét, hogy józan észszel 
soká ki nem bírná. Ez állításokat ne tessék öszszezavarni 
azon szónoklatokkal, melyeket a régi világ erkölcs-hirdetői a 
tétlenség ellen tartottak. Addig a míg az előkelő semmittevés 
(nemcsak tisztességes dolog volt hanem szórakozásra és még 
oly beteges vágyak és szeszélyek kielégítésére rendelkezhetett) 
emberi játékszerek esze, élete és becsülete felett, − élvezet 
volt a tétlenség, legalább felületes jellemekre nézve; csak a 
mi társadalmunkban lett szégyenné és egyúttal kínná, mely- 
nek senki sem veti magát tartósan alá. A gazdagnak tehát 
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foglalkoznia kell valamivel, hacsak nem akar roszabb álla- 
potban lenni, mint mások, − s így miután nálunk minden 
szükséglet kielégítésére elegendő a munka jövedelme, csakha- 
mar haszontalannak találja vagyonát. 

Az egyéni gazdagság − a helyett, hogy bajt okozna a 
szabad társadalomnak, annak uralma alatt rövid ido alatt ön- 
magától tünik el, a nélkül, hogy az átmeneti időszakban a 
legkisebb kárt okozhatta volna. Ezt a megsemmisülését tár- 
sadalmi úton kierőszakolni, vagy befolyásolni nemcsak feles- 
leges, de ellenkezik is a szabadság szellemével, melylyel ösz- 
szeegyeztethetetlen minden néven nevezhető kényszer, tehát 
az erény kényszere is. Hogy velünk egyenlőkké lehessenek a 
nagy vagyonok birtokosai, vagyonuktól kell megválniok, - 
de ettől tőlünk származó kényszerrel nem szabad őket meg- 
fosztani. 

Sietek beszédemet befejezni. Láttuk, az ész és igazság 
öszszes érvei a mellett szólanak, hogy az átmenetet a kizsák- 
mányoló gazdaságból a szabad gazdasághoz békés úton, a 
létező jogok tiszteletben tartásával kell megvalósítani, láttuk 
azt is, hogy könynyen megszerezhetők az ehhez szükséges 
eszközök. Ha egyes népek a nagy és üdvös forradalmat csak 
vérrel tudták kivívni, nem a mi, hanem egykori elnyomóik bűne. 
Miután szólásra senki sem jelentkezett, az elnök bezárta 
tárgysorozat e pontja felett a vitát, s ezzel együtt a kon- 
gresszus tanácskozásait. 

VÉGE. 


