
 

Dániel Arnold:  Kommunizmus és indi- 
                            vidualizmus. I.  

tőkenyereség magassága a munkabérek magas-  
s á g á t ó l  f ü g g ,  a  mu n k a b é r e k  ma g a s s á g a ? . ,  a  
gabona árától .”* 

„A gabona értéke nem azért magas, mert  
j á radékot  f ize tnek;  hanem azér t  f ize tnek  já ra-  
dékot ,  mer t  a  gabona  ér téke  magas .”**  
Ricardo Dávid, ki e szavakat már közel egy évszá- 

zaddal ezelőtt mondta ki, a földjáradék, a tőkenyereség és a munka- 
bér egymáshoz való viszonyának alakulását a gabona értékének ala- 
kulására vezette vissza, ami ismét attól függ, milyen mértékben képes 
a gabona s általában a tápszerek*** termelése a tápszerek iránt mutat- 
kozó szükségletet kielégíteni. Ricardo azt mondja: A gazdasági élet 
hosszabb-rövidebb időszakaiban aszerint módosul a jövedelemeloszlás, 
amint a tápszerek termelése jobban vagy rosszabbul követi a népes- 
ség szaporodását. Ha a tápszerek gyorsabban szaporodnak, mint az 
emberek, ha tápszerbőség áll be, ha a gabona általában olcsó: a 
dolgozó   osztályok    jövedelme    aránylag    emelkedni   fog;   ellenkező 
 

  * Ricardo: A közgazdaság és adózás alapelvei. Ford. Láng Lajos. 
Budapest 1899. 115. 1. V. ö. továbbá Pikler Gyula: Ricardo. Budapest 1885. 
189. 1. 
           ** Ricardo i. m. 61. 1. 

*** A klasszikus   nemzetgazdaságtan a „gabona” szóval az összes   táp- 
szereket együttesen jelöli. Valóban, a különféle tápszerek   árának   alakulását 
mindig vissza lehet vezetni a gabona áralakulására,  valamint termelésük ará- 
nyát a gabona termelésének a szükséglethez való viszonyára. 
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esetben, midőn tápszerhiány üti föl fejét, s a gabonaárak emelkedő 
rányzatot vesznek: a dolgozó nép sorsa rosszabbodik és főkép a 
földjáradék javára billen a jövedelemeloszlás tendenciája. 

Hogy a tápszerek termelése bőségessé vagy szűkössé válik-e: 
ez függ egyfelől a népszaporodás gyorsaságától, másfelől a mező- 
gazdasági produkció terjeszkedésének lehetőségétől. A termőföld 
területének nagyobbodása, vagy a művelés technikájának valamely 
javulása egyaránt alkalmasak arra, hogy tápszerbőséget váltsanak ki, 
mely mindaddig tart, míg a nép megszaporodott tömege a kitágult 
élelmi kört ismét túl nem zsúfolja. Szóval Ricardo a népélelme- 
zésnek és főleg az új népszaporulatok ellátásának történelmileg adott 
természeti és technikai lehetőségére vezeti vissza a jövedelemeloszlás 
mértékét. Ez a gondolat vonul végig az ő egész munkásságán, ez 
az ő tanításának alapgondolata. 

Sajátságos, hogy ez az alapgondolat — noha egyszerű és meg- 
kapó, mint minden igazság — nem élte túl alkotóját és nem talált 
megértésre azok között, kik őt követték. Ricardo tanítványai, ille- 
tőleg a nemzetgazdaságtan polgári-liberális iránya, melyet ők meg- 
alapoztak, alig vett át egyebet a mester megoszlástanából, mint az ő 
földjáradékelméletét. Egy másik hatalmas, s a XIX. század második 
felében győzelmesen uralkodó irány, mely szintén Ricardo vállain áll 
— a tudományos szocializmus — még ennyit sem tartott meg; 
Marx olyan földjáradékelméletet alkotott, mely a ricardoihoz formá- 
jában hasonló ugyan, de tartalmában egészen más; ő a ricardoi alap- 
gondolatot még ebben a részében sem fogadta el.* 

Mi okozhatta ezt a szkepszist egy nagystílű tudományos gon- 
dolattal szemben? Kétségtelen, hogy Ricardo az előbb kifejtett alap- 
eszmét az ő tanításában nem juttatta kifogástalanul érvényre: műveiben 
sok a kezdetlegesség s a következetlenség, főleg azokon a pontokon, 
melyek a tőke és a munka viszonyát érintik. De ezek a hibák nem 
indokolják magának az alapeszmének elvetését; föltéve, hogy a tanít- 
ványok mesterük gondolatmenetét megértették és követni akarták 
volna: e hibák csak arra sarkalhatták volna őket, hogy lebontsák a 
hibás építményt és jót állítsanak a helyes alapra. Ám úgy látszik, 
épen a megértés s a követés szándéka hiányzott; a gondolkodás 
érzelmi gyökereiben volt a hiba, amit a követők osztályálláspontja 
eléggé megmagyaráz. A polgári liberálisok: kapitalista álláspontot 
védelmeznek, Marx és követői: proletár ideológiát hirdetnek. Ellenben 
 

* V. ö. szerzőtől: Marx Karoly földjáradékelmélete. Huszadik Század, 
1908 november. Ugyanez átdolgozva németül: Zur Kritik der Marx sehen 
Grundrententheorie. Zeitschrift für Sozialwissenschaft,  1909 július-augusztus. 
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az említett ricardoi alapgondolat, hibátlanul végiggondolva és kifej- 
lesztve: kisparaszti és kispolgári, extrém individualisztikus ideológiát 
eredményez. A tőkés osztály karakteréből nem hiányzik ugyan az 
individualizmus, de koncessziókkal és megalkuvásokkal van terhelve, 
magát a tőkenyereséget, melyhez munka nélkül jut, el kell rejtenie 
a munkás szemei elől s e célra nem nélkülözheti a tekintély-elv palástját. 
Innét van, hogy a polgári liberálisok a jövedelemeloszlás ricardoi gon- 
dolatát csak részben fogadták el, csak annyiban, amennyiben a föld- 
járadék alakulására vonatkozik. A proletár pedig, kit a kapitalisztikus 
árúforgalom válságokkal sújt és nyomorba kerget: született ellensége 
még annak a nem túlságosan nagy darab individualizmusnak is, mely 
a mai rendet kapitalisztikussá teszi; az ő ideálja — mint Szabó 
Ervin mondja — a biztosított megélhetés, s ezt mint proletár, 
csupán a kommunizmusban találhatja. A tisztavérű proletár-ideológus 
tehát mitsem kezdhet a jövedelemeloszlás ricardoi alaptételével. 

A következő rövid fejtegetés meg fogja mutatni — vázlatosan, 
amint ilyen szűk keretben máskép nem is lehet — a ricardoi alap- 
gondolat antikapitalisztikus s egyben antikommunisztikus természetét, 
s be fogja mutatni magukat a kommunisztikus törekvéseket a ricardoi 
alapigazság világításában. 

* 
Azon elvet, hogy a társadalmi jövedelem megoszlása a dolgozó 

és az uralkodó osztályok között a tápszerek iránt mutatkozó szükség- 
letnek s ezek termelés-lehetőségének viszonyától függ, nem csupán a 
mai, kapitalisztikus társadalomra lehet alkalmazni. Képzeljük el például, 
hogy valamely feudális, jobbágyszervezetű társadalomban a mező- 
gazdasági termelőmód valamiféle jelentősebb javítása lép életbe, a 
minek következtében egy adott földdarabon több munkaerőt lehet 
elhelyezni és több tápszert lehet termelni, mint annakelőtte. Az ered- 
mény kétségtelenül a jobbágyok jövedelmének sülyedése lesz. Mert 
minden földesúr birtokán új tér nyílik jobbágyok elhelyezésére és 
mindegyik azon lesz, hogy ezt az üres teret — jövedelme szaporítása 
végett — be is telepítse. Tehát minden földesúr azon lesz, hogy új 
jobbágyokat édesgessen magához, ami csak úgy lehetséges, ha leszál- 
lítja az egyes jobbágy szolgáltatásait. Szóval a földben támadt fölösleg, 
s a földesurak ebből származó versenye a jobbágyért, az utóbbinak 
válik javára. A jobbágyság története elég példával igazolja ezt. 

Sőt épen nem valószínűtlen, hogy a jövedelemeloszlás ricardoi 
törvényének még az antik társadalom is alá volt vetve, s az élelmi 
körnek (a népességhez viszonyított) kitágulásai vagy összébbhúzódásai 
itt is módosították a jövedelem eloszlást. Kétségtelen, hogy a rab- 
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szolgák piaci értéke hanyatlott olyankor, mikor a rabszolgák száma 
gyorsabban nőtt, mint a mezőgazdasági termelés kiterjesztésének lehe- 
tősége, míg ellenkező esetben, mikor rabszolgákban aránylag hiány 
volt, a rabszolga értékének emelkednie kellett. Lehetetlen, hogy a 
rabszolgák értékének jelentékenyebb módosulásai ne hatottak volna 
ki a velük való bánásmódra is. Olyan időszakokban, midőn a rab- 
szolgák drágák voltak: kétségtelenül jobban táplálták és jobban kímélték 
őket, mint olyankor, mikor olcsók voltak; egyszersmind ritkábban 
alkalmaztak halálbüntetést vagy más kegyetlenebb büntetéseket a drága, 
mint az olcsó rabszolga ellen. 

Ezt meggondolva, rá kell jönnünk a megoszlás ricardoi törvé- 
nyének egy további következésére. Mikor nagy volt a rabszolga értéke: 
jobban meggondolta a tulajdonos, vagy a felügyelő, megölje-e őt. 
Ám a rabszolga, ha kisebb volt az a veszély, mely őt naplopás vagy 
lusta dolgozás esetén fenyegette: bizonyára kevesebbet és kisebb 
energiával dolgozott. Vagyis: a társadalom élelmi körének viszony- 
lagos tágulása vagy összébbszorulása nem csupán a társadalmi jöve- 
delem megoszlását módosítja, de egyszersmind annak mértékét és 
módját is, amint a munkást dologra kényszerítik. 

A munkára való kényszerítésnek ilyen módosulása azonban nem 
csupán valamely adott társadalmi renden belül fordulhat elő, de kinőhet 
magából a társadalom rendjéből, mert hiszen épen a munkára való 
kényszerítés módjának és mértékének különbségei választják el egymástól 
a társadalmi rendeket. Szóval a népélelmezés természeti és technikai 
lehetőségeinek nagyobb változásai, midőn módosítják a munkára való 
kényszerítés módját és mértékét: átalakítják egyszersmind kisebb vagy 
nagyobb mértékben a társadalom rendjét. 

Képzeljük el, hogy az antik társadalom virágzása idejében Észak- 
Afrika óriási száraz és kopár területei valamely hirtelen változás követ- 
keztében esőben dúsakká és termékenyekké váltak volna. Képzeljük 
el, hogy ezen óriási területet római földesurak aránylag rövid idő 
alatt birtokba vették volna arra a célra, hogy rabszolgákkal telepítsék be. 
Mi lett volna a következmény? A rabszolgák piaci értékének óriási 
emelkedése, mert a rabszolgák számát nem lehetett volna rövid idő 
alatt oly nagy mértékben növelni, amint a termőföld területe növe- 
kedett. A rabszolgák nagy értéke azonban jelentékenyen enyhítette 
volna a velük szemben alkalmazott büntetések kegyetlenségét. Kény- 
szerítő erővel lépett volna föl az a szükség, hogy a rabszolgát más 
módon indítsák munkaerejének kifejtésére, amely más mód csak abban 
állhat, hogy őt a munkában érdekeltté tegyék. Tehát meg kellett 
volna adni a rabszolgának — egy bizonyos mértékben — az élethez 
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és tulajdonhoz való jogot, telket kellett volna neki adni, jobbággyá 
kellett volna őt előléptetni. Vagyis az élelmi kor erős kitágulása 
elegendő lett volna ahhoz, hogy feudalizálja az antik társadalmat. 

Kérdés: vajon a történelmi fejlődés valóságában nem ugyanezen 
tényező — a tápszerek növekedő bősége — alakította-e át az antik 
társadalmat feudálissá, s a feudálist kapitalisztikussá? Kétségtelen 
annyi, hogy a földművelés módja fokozatosan jobbá és jobbá lett a 
történelem folyamán; javultak egyszersmind a szállítóeszközök is, 
melyek a népélelmezés lehetőségeit alkalomadtán szintén növelik. Bizo- 
nyos, hogy a középkor folyamán — átlag véve — nagyobb volt a 
tápszerek bősége, mint az antik időkben, s az újkor átlagában nagyobb, 
mint a középkor átlagában. Ezzel függ össze kétségtelenül, hogy a 
rabszolgákból jobbágyok és cselédek, s ezekből ismét szabad bérmun- 
kások, kisbirtokosok és kisiparosok lettek. De a társadalmi szerve- 
zetnek a történelem folyamán fölfelé való haladása épen nem vala- 
mely sima és egyenletes fokozatban ment végbe; a történelem mind- 
három szakában voltak idők, amelyekben aránylag tápszerbőség ural- 
kodott és megvoltak azután a viszonylagos túlnépesedés, a tápszer- 
hiány állapotai is, melyek csak népirtó kül- és belháborúkkal, vagy 
a mezőgazdasági termelés újabb növekedéseivel értek véget. Ehhez 
képest a társadalomszervezet magasabb fokára való feljutás is hol 
nyugodt evolúció útján történt, hol pedig ugrásszerűen, forradalmi 
úton. Ám egészében szemlélve sem az nem lehet kétséges, hogy a 
kulturemberíség a növekvő tápszerbőség jegyében haladt az antik 
korból a modern időkbe, sem pedig az, hogy épen ezzel a növekvő 
tápszerbőséggel függenek össze a társadalomszervezet nagy történelmi 
változásai, s ezzel függ össze a történelmi fejlődésnek az a tenden- 
ciája, hogy a munkást dologra serkentő okok között mindegyre kisebb 
szerepet játszik a külső kényszerítés, ellenben mindegyre nagyobbat 
a munkás belső, egyéni érdekeltsége. 

Hova irányul a történelmi tények e logikája szerint a társada- 
lom fejlődése? Egy olyan állapot felé, melyben a tápszerek abszolút 
bőségben, a szükségletet túlhaladó mértékben termelhetők, s a melyben 
már teljesen megszűnt minden külső munkakényszer. A munkásnak 
ilyen módon, külső kényszer nélkül dolgozó típusa a mai társadalomban 
sem ismeretlen: a kisgazda és  kisiparos,  szóval  a kispolgár*  az,  ki 

 
* A „kispolgár” kifejezést az alatta közönségesen értett társadalmi 

osztálynak csak egy szűkebb csoportjára vonatkoztatjuk; azokat a munkásokat 
értjük alatta,  kik   saját   munkaeszközeikkel,  önmaguk   számára   dolgoznak  s 
s ehhez  képest nem bérmunkások,  de  viszont ők sem alkalmaznak bérmun- 
kásokat, s ehhez képest nem is kapitalisták. 
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saját munkaeszközeivel dolgozik és munkája egész termékét önmaga 
élvezi, úgy, hogy kizárólag saját belső érdekeltsége készteti munkára, 
anélkül, hogy bárki más ösztökélné erre. A tápszerbőség állandó foko- 
zódásával előbb-utóbb a társadalom összes tagjai kispolgárokká lesznek, 
vagyis olyan munkásokká, kik saját magántulajdonukat alkotó munka- 
eszközökkel, önmaguk számára termelnek. 

Ez talán merészen hangzik és kétségeket ébreszt az olvasóban. 
Kérdés mindenekelőtt, vajon a tápszerbőség, ha teljessé, abszolúttá 
válik, létrehozza-e a jövedelemnek és a vagyonnak azt az elosz- 
lását, mely a társadalmat kispolgárivá teszi? Kérdés továbbá, nem 
képtelenség-e a termelés mai technikája mellett, hogy a munkaeszköz 
a munkás magántulajdona legyen? Mert a modern munkás nem olyan 
eszközökkel dolgozik, mint a régimódi kisparaszt vagy kisiparos; a 
mai termelőfolyamat nem valamely elszigetelt munkás egyéni munkáján, 
hanem sok munkás kooperációján alapul. S a kooperációban az egyén 
az összességnek rendeli magát alá; mikép legyen tehát lehetséges a 
munkára hívó parancsszó kiküszöbölése ott, ahol kooperáció megy végbe? 

Az első kérdésre igennel lehet felelni. Mint tudjuk, épen a 
tápszerek relatív bősége vagy szüksége szabja meg a társadalmi jöve- 
delemeloszlás mikéntjét. A tápszerek fokozódó bősége mindenkor a 
munkás jövedelmének emelkedését jelenti és tiszta dolog, hogy ez 
az emelkedés a munkátlan jövedelem (a földjáradék vagy a tőke- 
nyereség vagy mind a kettő) rovására megy. Ha a tápszerbőség 
állandóan fokozódik: a munkajövedelem előbb-utóbb teljesen kiszorítja 
a munkátlan jövedelmet. Olyan időben, mikor bőségesen több a termő- 
föld, mint amennyi a társadalom élelmezéséhez szükséges, el sem 
lehet képzelni, hogy a társadalom dolgozó és dologtalan osztályokra, 
s a társadalmi jövedelem munkajövedelemre és munkátlan jövedelemre 
tagozódjék. A földbirtok járadékának 0-ra kell leszállania, ha a legjobb 
földekből többet kínálnak bérbe vagy megmunkálásra, mint amennyihez 
egyáltalán akadhat bérlő vagy munkás, s amikor e földek egy része — ter- 
mékeikre nem lévén szükség — parlagon hever. Ilyen állapotban meg kell 
szűnnie egyszersmind a tőkenyereségnek is, mert a tápszerbőség egyszer- 
smind tőkében való bőséget jelent.* Világos azonban, hogy nem akadhat 
proletár ott, ahol bárki, ha  dolgozni  akar, haszonbér fizetése nélkül 
 

* Ε szabályt Ricardo is érinti. Azt mondja (i. m. 89. 1.): „Új telepeken, 
[t. i. dústalajú és gyér népességű tengerentúli országokban,] a hová a műve- 
lődés dolgában messze előre haladt országok mesterségeit és ismereteit beve- 
zették, nagyon valószínű, hogy a tőke hajlandó gyorsabban növekedni, mint 
a lakosság. És, ha a népesebb országok nem fedeznék a munkások ezen hiányát, 
ez az irányzat  nagy mértékben emelhetné a munka árát.” 
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juthat földhöz és kamat fizetése nélkül termelőeszközökhöz. Így állván 
a helyzet: a munkás, ha kölcsön vett termelőeszközökkel dolgoznék 
is, könnyen a maga tulajdonába viheti át ezeket, mert tartozásának 
letörlesztése — a meg nem rövidített munkatermékből — nem okoz 
neki különös nehézségeket. Ha a munka teljes terméke a munkásé, 
akkor övé a termelőeszköz is, mert az sem egyéb, mint munkatermék. 
Ezzel már félig kész a válasz a további kérdésekre. Ahol minden 
egyes munkásnak van földje és vagyona, ott a kooperáció csak egy 
alapon lehetséges: a szabad, önkéntes szövetkezés alapján, melyből 
az egyes tetszése szerint kiléphet, ha nem akar tovább beletartozni. 
A kooperatív termelőfölszerelés nem lehet ugyan az egyes munkás 
tulajdona, de értékének egy részét bírhatja az egyes munkás, mint 
szövetkezeti részvényt, magántulajdon gyanánt. Kétségtelen, hogy az 
ilyen szabad és önálló munkás, ki a szövetkezetből bármikor kiléphet 
és megél a szövetkezet nélkül is: csak olyan mértékben veti magát 
alá az összességnek, amennyire azt a kooperáció előnyei indokolják. 
Az összesség nem számíthat arra, hogy az egyes tag engedelmességből 
fog dolgozni és nem gyakorolhat ez irányban kényszert, mert az egyes 
tagnak nincs nagyobb szüksége a szövetkezetre, mint a szövetkezetnek 
az egyes tagra. Tehát nem marad hátra egyéb, mint a kooperáció 
olyan módon való szervezése, hogy az egyest saját egyéni érdeke 
ösztönözze dologra. Ez nem lehetetlen; gondoljunk csak — halavány 
példaképen — a darabszámos díjazásra. Ki fog fejlődni, ha szükség 
lesz rá, úgy az iparban mint a mezőgazdaságban a nagyüzemnek egy 
olyan szervezete, melyben az egyes minden kényszer nélkül, csupán 
saját egyéni érdekétől ösztönöztetve dolgozik. Hogy ilyen nagyüzemi 
szervezet ma még nincs, ennek egyrészt az az oka, hogy a mai kapita- 
lisztikus nagyvállalkozóknak nincs rá szükségük, mert elég fenyítő 
hatalmuk van munkásaikkal szemben, kik kényszer jegyében egyesülnek 
kooperációra és engedelmességből is hajlandók dolgozni. 

A történelem folyamán, midőn módosulást szenvedett a munkára 
való kényszerítés módja és mértéke: módosult egyszersmind a jószágok 
forgalmának külső alakja is. A jószágforgalomnak két alakja van: a 
kétoldalú szolgáltatás, vagyis csere, s az egyoldalú szolgáltatás. Ott, 
ahol a munkakényszer teljesen hiányzik: a jószágok nem kerülhetnek 
máskép a termelőktől a fogyasztókhoz, mint csere tárgyai gyanánt, 
vagyis árúk gyanánt, mert világos, hogy a termelő munkás, ha szabad 
és független, nem fogja az ő fáradsága termékét senkinek odaadni, 
Hacsak nem valamely őt kielégítő ellenszolgáltatás fejében. Szabad és 
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egymástól független felek gazdasági érintkezése csak a csere alapján 
történhetik. Más azonban a helyzet ott, ahol a munkás külső kényszer 
hatása alatt dolgozik, mert akinek hatalma van arra, hogy embertársát 
dologra kényszerítse, arra is elég lesz a hatalma, hogy ettől munkája 
termékét, vagy annak egy részét ellenszolgáltatás nélkül elvehesse. Ahol 
tehát munkakényszert látunk, ott egyszersmind egyoldalú szolgáltatást 
kell találnunk és pedig annál nyíltabb, burkolatlanabb formában, minél 
erősebb a munkakényszer. A rabszolga nem ellátásáért teljesíti munkáját 
és nem munkája fejében kapja ellátását; hiszen, ha lemondana ellátá- 
sáról: ezzel a munkakényszer alól nem vonhatná ki magát. 

Épúgy, amint a munkakényszer egyoldalú szolgáltatást hoz 
magával: az egyoldalú szolgáltatás is magával hozza a munkakény- 
szert. A rabszolga, kiről ura gondoskodik, biztos afelől, hogy nem 
hal éhen, tehát mitsem dolgoznék, ha nem kényszerítenek rá. Hamar 
tönkremenne az a rabszolgatartó, ki nem alkalmazna kegyetlen 
fenyítéseket rabszolgái ellen; épígy tönkre menne az a kommunista 
összesség is, mely elmulasztaná, hogy nem dolgozó tagjait valamely 
hathatós fizikai vagy erkölcsi kényszereszközzel munkára ösztökélje. 
Senki sem vállalhatja a munkás szükségletei felől való gondoskodást, 
ha nincs módjában, hogy a munkást dologra kényszerítse. A munkás 
csak úgy szabadulhat a munkakényszertől, ha vállalja a saját egyéni 
szükségleteiről való gondoskodást; szabadsága csak ön felelősségével 
járhat együtt. 

A modern, kapitalisztikus munkaszervezetben, mint előzőleg 
említve volt, szintén van munkakényszer. A munkás azért dolgozik, 
hogy napibérét a vállalkozótól megkapja; föltéve, hogy ezzel bérét 
nem veszélyezteti: szívesen kivonja magát a munka alól; a vállalkozó 
tehát kényszeríti őt, elbocsátással fenyegetvén azon esetre, ha nem 
dolgoznék. Hogy ilyen a helyzet: ennek az az oka, hogy a munka 
terméke nem a munkásé, hanem a vállalkozóé; ez ismét azért fog- 
lalja le a terméket a maga számára, mert csak így biztosíthatja 
befektetett tőkéje visszatérülését s a nyereséget, amelyet ezenfelül 
élvez. A nyereség azonban nem egyéb, mint meg nem fizetett, a 
munkás által egyoldalúan szolgáltatott munka. Vagyis a kapitalisz- 
tikus gazdaságban meglevő munkakényszer is egyoldalú szolgáltatással 
függ össze. Ugyanezzel kapcsolatban megtaláljuk az önfelelősség 
hiányát is, mely azonban csak azon időre terjed, melyet a munkás 
a termelő folyamatban tölt. A kapitalisztikus gazdaságszervezet: 
átmenet egyfelől a munkakényszeren, másfelől az egyén önfelelősségén 
alapuló gazdaságrend között. 

A tápszerek fokozódó bősége, midőn háttérbe szorítja a  munka- 
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kényszert s előtérbe hozza az önfelelősséget: egyszersmind háttérbe 
tolja az egyoldalú szolgáltatásokat s előtérbe állítja a kétoldalú szol- 
gáltatás, vagyis a csere szerepét. Vele kapcsolatban a termelés egyre 
okozódó mértékben válik árútermeléssé, vagyis elcserélni, elárusítani 
való jószágok termelésévé. 

Ε megismerések kibővítik a ricardoi alapgondolatot, mely most 
már így hangzik: A tápszerek termelésének a népesség számához és 
szükségletéhez való viszonya szabja meg, miképen aránylik egymáshoz: 

1. a munkajövedelem  s  a  munkátlan jövedelem  a  jövedelem- 
eloszlásban; 

2. az egyéni  önfelelősség s a külső   munkakényszer a munka- 
szervezetben; 

3. a  csere   és   az   egyoldalú   szolgáltatás   szerepe   a  jószágok 
forgalmában. 

* * * 
Amint az előadottak során már kitűnt: egy gazdaságrend 

sem változatlan, hanem módosul aszerint, amint a társadalom élelmi 
köre — tagjainak számához viszonyítva — kitágul vagy összébbhúzódik. 
Az élelmi kör változásai s a velük járó szervezeti módosulások 
lehetnek kisebbek, az adott rend keretében megférők, de lehetnek 
nagyok is, a társadalmi rend átalakulásával egyértelműek. Kérdés, 
miképen kell átalakulnia a mai társadalmi rendnek, ha a társadalom 
élelmi körének akkora változása áll be, amely már túlnő a kapita- 
lizmus keretén? Két irányban történhetik a változás: a tápszer- 
bőség vagy a tápszerhiány irányában. Ha az előbbi következik be: 
egészen más alakulásnak kell jönnie, mint az utóbbi esetben. 

Lássuk először az első lehetőséget. Tegyük föl, hogy társadal- 
munk fejlődésének most következő szakában a mezőgazdasági termelés 
gyors, a népszaporodás meneténél jóval gyorsabb terjeszkedése fog 
végbemenni, részben új termékeny területek művelés alá vétele, rész- 
ben a művelés módjának javítása által. Ε gyors terjeszkedés legköze- 
lebbi következménye a gabonaárak hanyatlása lesz. Be kell továbbá 
állnia a munkabérek emelkedésének is, mert maga a fokozódott mező- 
gazdasági termelés is sok munkáskezet igényel és még ezen kívül, 
növekedvén a népesség vásárlóképessége, az ipari termelés is fokozott 
mértékben fog terjeszkedni, ami szintén növeli a munkáskezek után 
való keresletet. Ellenben a munkátlan jövedelem sülyed; a földjáradék- 
nak előbb-utóbb hanyatlania kell, ott, ahol a gabona ára sülyed, a 
munkabér pedig emelkedik; hasonló sorsra jut a tőkemennyiség gyors 
szaporodása következtében a tőkenyereség is. 

Gazdasági  válságok   nem  szakíthatják félbe   ezt   a   tendenciát. 
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Minél inkább érezhetővé válik a tápszerbőség: annál ritkábbakká és 
szelídebbekké lesznek a válságok. Ezt a szabályt jól föl lehet ismerni 
a XIX. század második felének gazdaságtörténetében. 

A munkás teljes munkatermékéből mindegyre kevesebbet vonnak 
el járadék és nyereség fejében. Fokozódó mértékben áll módjában, 
hogy megtakarításokat tegyen félre jövedelméből. A földműves nép 
földet vásárol a megtakarításokból, amire annál inkább nyílik alkalma, 
mert a nagybirtoknak földjövedelem híján föl kell darabolódnia. 
A mezőgazdaságban mindinkább háttérbe szorul a proletár, s egyre 
jobban előtérbe lép a kisparaszt. 

Az ipari nagyüzemek nem darabolódnak fel, de a proletár-típus 
az iparban is mindinkább háttérbe szorul. Az ipari munkás egyelőre 
bérmunkás marad ugyan, de azért mindegyre kevésbbé lehet őt pro- 
letárnak nevezni. Munkabére mindinkább megközelíti a teljes munka- 
termék színvonalát; megtakarításai megduzzadnak; mindegyre kevésbbé 
van kiszolgáltatva a kapitalistának; mindinkább képessé válik arra, 
hogy ő maga tegye félre jövedelméből a termelőeszközöket, melyekre 
szüksége van. A proletár lassanként előlép kispolgárrá. 

A társadalmi jövedelemnek egyre kisebbedő részét foglalja 
el a földjáradék és a nyereség, a munkabér mindent magába nyel. 
A társadalmi vagyonnak — a földnek és a termelőeszközöknek — 
egyre nagyobbodó része jut a dolgozó nép kezére. 

A jövedelem és vagyoneloszlásnak ezen eltolódása maga után 
vonja a munkaszervezet átalakulását. A mezőgazdaságban kiszorítja 
a nagyüzemet a kisparaszti üzem, de közben ő maga is átalakul 
— szövetkezetein keresztül — szövetkezeti nagyüzemmé. Az ipari 
népesség körében is kiterjed a szövetkezeti élet, az ipari termelés 
nagy fogyasztószövetkezetek számára dolgozó termelő szövetkezetek 
kezébe kerül. 

Így alakítja át a fokozódó tápszerbőség a kapitalista társa- 
dalmat individualisztikus, egyszerű árútermelő, szövetkezeti társada- 
lommá. Lássuk most, milyen átalakulásnak volna alávetve a kapita- 
lisztikus társadalom azon esetben, ha a továbbfejlődés nem a fokozódó 
tápszerbőség,   hanem   a  fokozódó   tápszerhiány  jegyében  történnék. 

Képzeljük el, hogy a mai napon tenger nyeli el a földgömb 
mindazon el nem foglalt vadon területeit, melyek ez időszerint a mező- 
gazdasági szélességben való terjeszkedését lehetővé teszik, tegyük föl 
egyszersmind, hogy az agronómia haladása a mai nappal megáll: 
viszont  ezzel   szemben   tegyük   föl,   hogy   a   népszaporodás    menete 
továbbra is olyan gyors lesz, mint a XIX. század folyamán volt. Mi 
fog történni ebben az esetben? 
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Mindenekelőtt: a gabonaárak állandóan emelkedni fognak azon- 
képen, amint a népesség szaporodik, mert a termelést csak a már 
művelés alatt álló földeken, s itt is csak a csökkenő földhozadék tör- 
vényének hatása alatt lehet növelni. Ε körülmény folytán a népesség 
minden szaporodását a földjáradék erős emelkedése fogja kísérni. 

A csökkenő földhozadék törvénye azonban, midőn korlátozza 
a mezőgazdasági termelést, korlátozza egyszersmind (bizonyos szabályok 
szerint, melyekre most nem térhetünk ki) az ipari termelés kiterjesz- 
tését is. Ehhez képest a munkáskezek után való kereslet sokkal las- 
sabban nő, mint a munkáskezek kínálata, ami azután a munkabér 
sülyedésére vezet. A termelés korlátozottsága a tőkeelhelyezés körül 
is érezteti hatását. A tőkének, nem kevésbbé mint a népességnek, 
megvan az a tendenciája, hogy szaporodjék, a tőke újabb szaporula- 
tait csak úgy lehet elhelyezni, ha a termelést megfelelően ki lehet 
terjeszteni. Mivel ez korlátozást szenved: mindegyre nehezebb és 
nehezebb lesz az újabb tőkeszaporulatok elhelyezése, ehhez képest 
aztán a tőke birtokosai is mindegyre kisebb és kisebb nyereséglábbal 
kénytelenek megelégedni. Az újabb és újabb mezőgazdasági befekte- 
tések csökkenő termékenysége a tőke fölhalmozódásának menetét is 
meg fogja ugyan lassítani, ám olyan viszonyok között, amilyenekről 
szó van — mint Ricardo mondja — „a tőke legszerényebb fölhal- 
mozódását a nyereség lábának igen nagy csökkenése .. . fogja kísérni”.* 

A munkabérek hanyatló irányzatának hatása az általános prole- 
tarizálódás lesz. A munkások nemhogy megtakarításokat tehetnének 
félre, de inkább még azt is fölemésztik, amijük van; mindinkább 
előtérbe lép a valódi proletár, aki máról holnapra él és kegyelemre 
ki van szolgáltatva a termelőeszközök birtokosainak. A mezőgazda- 
ságban is beáll a proletarizálódás. Míg a nagybirtok — az emelkedő 
földjáradék jegyében — nő és hatalmasodik: addig a kisgazda-osztály 
pusztul, mert tagjainak száma szaporodik, földjét ellenben nem képes 
kiterjeszteni; az átlagos kisgazda földje és jövedelme mindegyre kisebb 
lesz, mindegyre kevésbbé képes racionálisan gazdálkodni és birtokát 
megtartani. Különböző okokból a kisiparban is erősen és rombolóan 
érvényesül a proletarizálódás irányzata. 

A kapitalista nagyüzem válik a termelés általános szervezetévé. 
De ezzel még nem ér véget a munkaszervezet átalakulása. A kapitalisz- 
tikus termelésnek az a föltétele, hogy a tőkeelhelyezések nyereséget 
adjanak. Am a tőkenyereség — az adott körülmények között — 
hanyatló irányzatot vesz. A megoszlás fejlődése így alakul: a társa- 
dalmi összjövedelemből egyre nagyobb rész jut földjáradékra,   míg a 
 

*i. m. 123. l. 
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tőkések és a munkások egy fokozatosan kisebbedő) részen kénytelenek 
osztozni. Míg a tőkéseknek módjukban áll, hogy a munkásosztályra 
jutó részből egy-egy újabb és újabb darabot lecsípjenek: addig a 
tőkenyereség hanyatlása nem lesz túlságosan gyors; van azonban a 
munkabérnek egy olyan abszolút minimuma, amelyen alul már nem 
lehet leszorítani. Minél közelebb jut a munkabér állása ehhez az abszolút 
létminimumhoz: annál rohamosabb lesz a tőkenyereség sülyedése, 
egészen egy olyan állapotig, melyben a tőkeelhelyezések már semmi 
nyereséget nem adnak s amelyben a társadalmi összjövedelem azon 
egész része, „mely a munkások kifizetése után megmarad, a föld- 
birtokosok s az adószedők kezébe kerül”.* 

Ha azonban a tőkenyereség megszűnik: akkor a kapitalisták 
bezárják gyáraikat és egyéb üzemeiket, mert ők azért dolgoztatják 
munkásaikat, hogy nyereségre tegyenek szert. A kapitalisztikus munka- 
szervezet képtelenséggé válik. 

Ilyen állapot — kisebb-nagyobb mértékben — időszakosan is 
előfordulhat rossz termések után, midőn a gabona ára oly magas, hogy 
a munkás eltartásának költsége többé-kevésbbé fölemészti a munka- 
termék azon részét is, mely máskülönben nyereségre jutna. Az ilyen 
állapotot közönségesen válságnak nevezik. Természetes, hogy minél 
magasabb a gabona évtizedes átlagára: annál gyakoribbak és élesebbek 
a válságok. A tápszerhiány kiéleződésével a mindinkább gyakori és 
romboló válságok hovatovább tűrhetetlenné teszik a termelés kapi- 
talisztikus szervezetét. Új munkaszervezetre van szükség; ki kell venni 
a termelés vezetését a kapitalista kezéből, ki azért termeltet, hogy 
nyereségre tegyen szert és beszünteti az üzemet, ha nincs nyereség; 
át kell adni a vezetést olyasvalakinek, ki azért termel, vagy termeltet, 
hogy fogyasszon, mert fogyasztásra mindig lehet termelni. 

Ilyen körülmények között azonban csak úgy szüntethetjük meg 
a kapitalizmust, ha egyáltalán megszűntetjük az eladás céljaira való 
termelést, vagyis a cseregazdaságot. Mert ki vegye át a termelés 
vezetését? Az egyes proletár, mint kisiparos, kisgazda, vagy szövet- 
kezeti tag? Olyan viszonyok közölt, amilyenekről szó van, nem lehet 
az egyes munkásra bízni a termelőeszközöket s a termelés vezetését. 
Mikor a társadalom egész gabonatermése oly messze elmarad a szük- 
séglet mögött s az egyes munkásra oly kevés jut belőle: ez csak 
nagy nélkülözések árán tudja jövedelmét úgy beosztani, hogy a 
termelés egész tartama alatt megéljen és még a munkaeszközökre valót 
is félrerakhassa, oly nagy nélkülözések árán, amelyekre nem is haj- 
landó, hacsak nem kényszerítik rá mások. Ilyenfokú tápszerhiány mellett 
 

* Ricardo i. m. 117. 1. 
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a munkás önfelelőssége egyenesen veszedelme a termelés folytonos- 
ságának. Mihelyt azonban a munkás nem lehet önálló és független: 
nem is lehet kétoldalú a szolgáltatás, melynek keretében munkájának 
terméke őtőle a társadalom más tagjaihoz jut. 

Az adott körülmények között csak olyasvalaki veheti át a ter- 
melés vezetését, aki a munkástól — mint egyéntől — különáll s azt 
rákényszerítheti arra a nélkülözésre, amely szükséges ahhoz, hogy a 
gabonatermés elegendő legyen a jövő aratásig, a termelés folytonos- 
ságának föntartására. Ez a valaki azonban, mint említve volt, nem 
dolgoztathatja a munkást nyereség szerzése végett (ami az adott álla- 
potban úgyis lehetetlen), hanem csak avégett, hogy olyan jószágokat 
termeltessen, amilyeneket ő fogyasztani kíván. Világos, hogy a ter- 
melés ilyen vezetője, ki egyszersmind a termelt jószágok fogyasztója, 
még formailag sem állhat csereviszonyban a munkással, kit dologra 
és nélkülözésre kényszerit. A kapitalistával egyezkedhetik a munkás, 
mert a munkás termékei iránt való kereslet nem a kapitalista személyes 
szükségletétől függ, hanem a piac szükségletétől; a munkás tehát 
támaszkodhatik valamire, ami nem függ a kapitalistától. Aki azonban 
saját szükségletének kielégítése végett termeltet a munkással: szabad 
tetszése szerint módosíthatja magát a munkaerő után való keresletet, 
s ezzel kivette a munkás kezéből az egyetlen fegyvert, mely őt füg- 
getleníti s egyezkedésre, ellenszolgáltatások kikötésére képesíti. 

Viszont az is igaz, hogy olyan viszonyok között, amilyenekről 
szó van, csupán a biztos, előre meghatározott fogyasztásra való ter- 
melés ad módot arra, hogy proletár megkapja a biztosított meg- 
élhetést, melyet a kapitalizmus hanyatlásának időszakában, a kiéle- 
ződő válságok következtében nélkülöznie kellett. 

Ki lehetne az, aki a tőkésektől a termelés vezetését átvehetne? 
Lehetne a nagybirtokos is, ki a munkásnak gabonát adna s a maga 
fogyasztására való jószágokat termeltetne vele. így gazdálkodott a 
Karoling idők tiszta naturálgazdaságot folytató nagybirtokosa. Azóta 
fokozódott a tápszerbőség, előállott a tőkenyereség s a gazdálkodás 
kapitalisztikussá alakult. De nem logikus-e, hogy amennyiben a táp- 
szerbőség fokozatosan sülyedne és a tőkenyereség visszafejlődnék, a 
kapitalisztikus termelés visszafejlődjék oda, ahonnét kiindult, t. i. a 
Karoling nagybirtokhoz? Azóta megváltozott és nagyobbstílűvé lett 
ugyan az ipari termelés s egy nagybirtok keretébe épen nem fér bele: 
de viszont nem volna lehetetlen, hogy a nagybirtokosok a társadalmi 
termelés ipari részét kollektive, közös vállalat gyanánt vegyék át és 
vezessék. 

Átvehetné azonban a termelés vezetését a proletariátus is, mint 
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összesség, valamely bizottsága útján; átvehetné például a proletárság 
politikai diktatúrája, amelynek magával az egyes proletárral szemben 
kényszerítő hatalma volna; ebben   az  esetben  a  társadalmi  termelés 
mezőgazdasági része   is egységes vezetés alá kerülne. Ez a megoldás 
— lényegét tekintve — nem különbözik az előzőtől; a proletariátus 
forradalma által létrejövő kommunista állam nem volna egyéb,   mint 
egy óriási, a társadalom összes  földjét  magába ölelő,  naturálgazdál- 
kodású nagybirtok, melynek földjáradékát, mint birtokosok, a prole- 
társág diktátorai s az ezek mögé sorakozó proletár-bürokraták élveznék. 
Szóval,  ha valamely kapitalisztikus társadalom  népességének a 
tápszerek termeléséhez való viszonya hosszú időn keresztül úgy alakul, 
hogy az emberek gyorsabban  szaporodnak, mint a tápszerek:   akkor 
az a kapitalisztikus   társadalom előbb-utóbb  átalakul  kommunisztikus 
társadalommá. De a kommunizmus  nem jelenti az emberek egyenlő- 
ségét s a munkátlan jövedelem kiküszöbölését, hanem csak azt, hogy 
kétféle munkátlan jövedelem — földjáradék és tőkenyereség — helyett 
most már csak egyféle van;  jelenti továbbá, hogy a munkaerő mos- 
már nem alkot árút s ehhez képest a munkást  nem  lehet az utcára 
dobni: de a munkás el is vesztette önrendelkezésének a kapitalisztikus 
rendben élvezett mértékét és föltétlen munkakényszer alá került. Midőn 
a kapitalisztikus rend kommunisztikussá alakul át, nem egy magasabb 
színvonalra  emelkedik  fel,   hanem   (a  tápszerhiány  nagyobb  fokának 
megfelelően) egy alacsonyabb színvonalra sülyed vissza. 

A kommunisztikus társadalomban a munkás nem kínálhatja munka- 
erejét árú gyanánt, mert csak egyetlen tényező van, amely ezt az árút 
használhatja: a társadalom, mely ura az összes földnek és termelő- 
eszközöknek. A munkás egzisztenciájának csak egy lehetősége van: 
ha a társadalom kötelezettséget vállal aziránt, hogy a munkásról gon- 
doskodik, hogy neki munkahelyet és munkabért ad. Ám ezzel szemben 
meg kell kapnia azt a jogot, hogy a munkást, ha nem dolgoznék 
kielégítően, megfenyíthesse, mert hiszen a munkás biztosítva van meg- 
élhetése felől s a jószág, melyet termel, nem az övé, hanem a tár- 
sadalomé, ehhez képest megszűnt az ő egyéni érdekeltsége a munka- 
folyamatban. Mindezen, az egyes munkás irányában való funkciókat 
azonban nem teljesítheti a társadalom összessége, már óriási töme- 
génél fogva sem; e célra külön szervek szükségesek s ehhez képest 
szükségszerűen elő is áll egy hatalmas, szervezett bürokrácia, mely a 
termelést vezeti, a termékeket szétosztja s a rosszul dolgozókat meg- 
fenyíti. Hogy ez a bürokrácia helyesen és megbízatása értelmében 
működik-e, azt senki sem ellenőrizheti kielégítően, csak maga a munkás, 
aki  ellen  az  esetleges visszaélések irányulnak.  Ám a bürokráciának 
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fenyítő hatalma van ugyanezen munkás felett s ő rendelkezik e munkás 
életének föltételeivel, a földdel és a termelőeszközökkel. Lehetséges-e, 
hogy ilyen körülmények között a munkás az ő ellenőrző jogát gya- 
korolni merje? Nem, sőt bizonyos, hogy az a bürokrácia, mely az 
összes termelőeszközökkel s egyben a fenyítő hatalom eszközeivel ren- 
delkezik, azt a megbízását, hogy a termékeket széjjelossza, saját javára, 
munkátlan jövedelem képzésére fogja fölhasználni. A kommunizmus 
nem alkalmas a munkátlan jövedelem kiküszöbölésére, mert hiányzik 
belőle ennek alapfeltétele: a munkás szabadsága minden munkakény- 
szertől és az a joga, hogy bármikor, bárkinek megkérdezése nélkül 
használhasson termelőeszközöket. 

Semmi sincs tőlem oly távol, mint az a föltevés, hogy a kommu- 
nista ideál hősei azért folytatták a maguk önfeláldozó küzdelmét, 
hogy új osztályuralmat teremtsenek a réginek romjain. Erről szó 
sincs. Minden osztálynak megvan a maga társadalmi ideálja, melytől 
minden szép és jó megvalósulását várja és megvannak körében egy- 
szersmind ezen ideál becsületes hívői és harcosai is. A valódi, a 
minden vagyontól ment, máról holnapra élő proletár ideálja pedig 
nem lehet más, mint a kommunizmus: ez az a társadalmi rend, melyben 
ő megtartja osztályjellegét s amelyben mégis megszabadul a legnagyobb 
rossztól, mely őt  üldözi:   a  megélhetés  bizonytalanságától. 

A kommunistákat nem izgatja az a kérdés, mely minden társa- 
dalmi rend alapkérdése, hogy t. i. mi fogja az ő társadalmukban a 
munkást dologra ösztönözni? A régi kommunisták közül többen föl- 
ismerték, hogy e célra külső kényszer lesz szükséges, de azért nem 
szűntek meg azt hinni, hogy a kommunizmus egyenlővé teszi az embe- 
reket és kiküszöböli a munkátlan jövedelmet. Marx kikerülte a kér- 
dést; utódai, az ortodox marxisták, szándékosan kitérnek előle azzal 
a kifogással, hogy a jövő társadalom berendezését előre megállapí- 
tani nem lehet. Mintha bizony itt berendezésről volna szó! Vannak 
továbbá olyanok, kik szerint a kérdést meg lehet oldani a munkás 
díjazásának megfelelő rendszerével. Ám olyan körülmények között, 
midőn egyfelől sem a termelőeszköz, sem a termék nem alkotja a 
munkás tulajdonát, másfelől azonban elbocsátani sem lehet őt: nincs 
a díjazásnak az a rendszere, amely a munkást erőinek megfeszítésére 
indíthatná, hacsak nem áll a díjazásrendszer mögött valamely külső 
kényszerítő eszköz. 

Vannak végül a kommunista programmok követői között olyanok 
is — s ezidőszerint ezek alkotják a többséget — kik a kommunista 
társadalmat, vagyis azt a rendet, mely a föld és a termelőeszközök 
társadalmi köztulajdonba való vétele után következik, azonosnak tekin- 
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tik a szövetkezeti társadalommal. Sőt már a marxizmusban rá lehet 
bukkani alkalomadtán e fölfogás csírájára. Pedig ez a nézet hibás; a 
kommunista közösség s a szövetkezet: egymástól lényegesen külön- 
böző két dolog. 

A szövetkezet tagja bármikor kiléphet a szövetkezetből s ettől 
függetlenné teheti magát. Szövetkezet csak ott létezhetik, ahol a terme- 
lés föltételei a szövetkezeten kívül is megvannak, mert különben az 
egyes tagnak nem áll módjában, hogy a szövetkezetet elhagyja s 
olyan szövetkezet, melyből a tag nem léphet ki, már nem szövet- 
kezet. Ehhez képest a szövetkezeti termelés csak úgy állhat fönn, 
ha a termelés első föltételéből, a termőföldből, fölösleg van, melyet 
a szövetkezetekből kilépni akarók bármikor igénybe vehetnek; tehát 
csak úgy, ha a társadalmi termelés több termőfölddel rendelkezik, 
mint amennyire szüksége van. 

Ellenben  a kommunista társadalom tagjának nem áll módjában  

hogy kilépjen a közösségből, mely hatalmában tartja az összes ter- 
melő feltételeket. Ha a föld — a termelés ezen első föltétele — 
társadalmi tulajdon s az egyes, a társadalom végrehajtó szerveinek 
engedelme nélkül használatba nem veheti: akkor nincs más válasz- 
tása, mint beletartozni a közösségbe vagy éhen pusztulni. 

Ε fő különbségből még egyéb különbségek következnek. A szövet- 
kezet egyes tagja a szövetkezet egészével csereviszonyban áll, mert 
meg van a csere föltétele: a beletartozás vagy bele nem tartozás 
fölött való szabad egyezkedés. Ezt nélkülözi épen a kommunista 
közösség tagja, s ehhez képest az ő viszonya az összességhez csak 
egyoldalú szolgáltatáson alapulhat. 

A szövetkezet vagyona üzletrészekre oszlik, s az egyesnek mód- 
jában áll, hogy kilépésével kapcsolatban az ő vagyonrészét egyéni 
tulajdonba vegye. A kommunista közösség tagja nem juthat abba a 
helyzetbe, hogy kilépjen; itt tehát tárgytalan a vagyonnak üzlet- 
részekre való osztása. Ε körülmény kihat a munka szervezetére is. 
A termelőszövetkezet tagja egyénileg érdekelve van a munkafolyamatban, 
mert hiszen ő magánvagyonát kockáztatja, mely benne fekszik a szövet- 
kezeti vállalatban. Ellenben a kommunista társadalom tagja mitsem 
kockáztat; ő ráfekhetik a társadalomra és megpróbálhatja, hogy ez 
megbírja-e őt, hacsak külső fenyítékek nem állják útját az ilyen próbál- 
kozásnak. 

A kommunista társadalom a köztulajdonon, a szövetkezeti 
társadalom a magántulajdonon épül föl. Az előbbi akkor fejlődik 
ki, ha a dolgozó néprétegek elveszítenek minden magántulajdont, 
az utóbbi akkor, ha a dolgozó rétegek megszereznek minden magán- 
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tulajdont. Amaz, ha a magántulajdonosok száma kevesbedik,  emez, 
ha a magántulajdonosok száma szaporodik. 

Az előbbihez, mint tudjuk, a jövedelemeloszlás fejlődésének 
olyan tendenciája kell, mely a dolgozó népre kedvezőtlen, az utóbbi- 
hoz olyan, amely a dolgozó népre kedvező. A dolgozó népre kedve- 
zőtlen megoszlási tendencia a mezőgazdaság termelőképességének 
viszonylagos hanyatlásával, a kedvező tendencia ugyanennek viszony- 
lagos emelkedésével kapcsolatos. 

Marx úgy hirdette, hogy a kapitalisztikus társadalomban épen 
a termelőerők gyarapodása hozza magával a jövedejemeloszlásnak  azon 
tendenciáját, mely a munkajövedelem süllyedésére, a munkátlan jöve- 
delem növekedésére, a vagyonnak kevés kézben való koncentrációjára 
vezet. Ε gondolat helyességének vagy helytelenségének ütköző helye 
a földjáradékelmélet. Marxnak, hogy saját elméletét igazolhassa, meg 
kellett volna cáfolnia azt a ricardoi tételt, hogy a mezőgazdaság ter- 
melőképességének a népesség számához és szükségletéhez viszonyított 
emelkedése a földjáradék hanyatlására vezet. Marx erre nem volt 
képes, sőt épen a földjáradék kérdésében világosan kitűnik elméle- 
tének tehetetlensége.* Kétségtelen, hogy a termelőerők általános, a 
mezőgazdaságra is kiterjedő növekedése, amennyiben tápszerbőségre 
vezet: épen az ellenkező tendenciát váltja ki, a munkálkodó nép jöve- 
delmének, vagyonának, földbirtokának gyarapodását a dologtalan ural- 
kodó osztályok rovására. Lehetséges-e, hogy ezen az úton előálljon 
a kommunista végcél, a termelőeszközök társadalmi tulajdonba való 
vétele? Semmiesetre, mert a dolgozó ember azt a földet és vagyont, 
melyet egyéni tulajdona gyanánt megszerzett, a maga jószántából nem 
fogja a társadalomnak átadni, és még valamely aránylag kicsiny szövet- 
kezetnek is csak azon esetben, ha garanciája van arra, hogy a veze- 
tőség működését kellőleg ellenőrizheti. 

Hogy a kommunista végcél megvalósulhasson:   ehhez   a  mező- 
gazdaság termelőképességének  a  népességhez   viszonyított  sülyedése 
kell. Lehetetlen, hogy a termelőerők általános, a mezőgazdaságra is 
kiterjedő gyarapodása, a jövedelemeloszlásnak a dolgozó népre ked-  
vezőtlen tendenciáját váltsa ki. Itt van a marxizmus eredendő botlása. 

(Befejezés a jövő számban) 

* V. ö. Szerző előző helyen idézett munkáját. 

 



 

Antal Sándor: Strindberg Svédországban 

 

ehet, hogy tisztán művészi szempont vezette a német 
kritikát, mikor Strindberget, mint a 20. század leg- 
nagyobb germán drámaíróját állította a német és a 
németül olvasó nagyközönség elé. Schering, Strind- 
berg német fordítója életfeladatául tűzi ki, hogy a 
20. század Goethéjének helyét megvédje és az 
irodalomtörténet számára biztosítsa. A germánság 
adta a 18. században Goethét, a 19.-ben Ibsent, a 

20.-ban Strindberget! Ez így szép sor, germán sor. Azonban 
a Schering nemes hadakozásának eredménye nagyon illuzórikus, 
mert egyrészt Strindberg csak 51 éves korában találkozott a 
20. századdal, másrészt ennek az alig megkezdődött századnak 
legnagyobb drámaírójáról beszélni — legalább is korai. A faji 
büszkeség és a megszokott szabályos formák szeretete deduk- 
cióra kényszerítette a külömben nagyon analitikus németeket. 
A germánság, a dráma és a 20. század — ez volt a kitűzött 
eredmény és egy harmincötéves gazdag írói pálya tág teret ad 
minden elmélet, minden előleges képlet levezetésére. Minden a 
lényeges adatok célszerű csoportosításától függ és az előlegesen 
kitűzött cél már előre meghatározza azokat a tulajdonságokat, 
melyek az adatot lényegessé teszik. Ebben a jelen esetben lényeg- 
telenek lettek mindazok a vonások, melyek a svéd Strindberget, 
a költőt és a társadalmi reformátort jellemzik. 

Ha még nem is magát az írót, hanem a svédeknek felőle 
való véleményét tesszük vizsgálat tárgyává, meglep bennünket, 
hogy a drámaíró Strindberg még a legutolsó időkben is csak kicsiny 
írói és diák-körök kedvence, míg a svéd nép — a társadalom összes 
osztályait értve most nép alatt — mondhatni kizárólag az 
elbeszélő és költő Strindberget ismeri. Ezt a jelenséget állapítja meg 
Bonnier is, Strindberg svéd kiadója, midőn felhívásában emlí- 
tést sem tesz a drámaíróról. „August Strindberg, a Vörös 
szoba és a Hemsői lakók költője! Minden svéd ismeri az ő 
 nevét és tudja, hogy milyen jelentősége van ennek a névnek a 
svéd kultúrára.   Mint pusztította el az ő szavainak, gondolatai-
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nak súlya a tudatlan és nyárspolgári Svédországot, hogy újat 
teremtsen helyette . . . Könyveiből örök fiatalság, eléghetetlen 
cselekvőképesség sugárzik ki. Olyan könyvek ezek, melyek soha 
sem avulnak el, melyeket minden új generáció örömmel vesz a 
kezébe . . . ”  Ennek a véleménynek osztálykülömbség nélkül 
való általánosságát igazolják a könyvkiadók, akik az elbeszélő 
műveket átlag ötször magasabb példányszámban adták el, mint 
a drámaiakat; a munkáskönyvtárak közül (a stockholmi északi 
és déli, a gőteborgi, malmöi, eskilstulnai, gäflei, kirunaí, karlstadi, 
faluni) mindazok, melyek erre vonatkozó adatait megkaptam, 
hasonló eredményekkel szolgáltak. A stockholmi egyéb nyilvános 
könyvtárak is, egy kivételével. 

Strindbergnek külföldön olyan híres drámáit, mint a Dőds- 
dansen, az idén játszották először a Strindberg kis színházában, 
a Fadren-t, melyet Budapesten a Thália mutatott be, szintén csak 
e két év óta fennálló kis színház közönsége ismeri. Az utóbbi 
időkben Greta Strindbergnek, a költő lányának színtársulata e 
darabokat is előadja a vidéki városokban. Tehát a nép széle- 
sebb rétegei nem is ismerhetik Strindberg ilyen irányú drámáit. 
Amennyiben a stockholmi munkásság ismeri: vampír-drámáknak 
nevezi őket. 

Ama hírhedt könyvek, melyekben saját házaséletét és ezek- 
ben a házasság mai formájáról való véleményét adja elő, amennyi- 
ben meg is jelentek svédül, nem az intimitásokkal, személyi 
notivumokkal hatottak, hanem a nyolcvanas évek alvó és nyárs- 
polgári Svédországának jellemzésével.* Ε könyvek egy részének 
mégis nagyjelentőségű társadalmi hatása volt, sőt épen napjaink- 
ban testesülnek meg legpregnánsabban a Strindberg házassági 
elvei.**) Tudnunk kell azonban, hogy a Strindberg „nőellenes” 
műveinek két forrása, ennélfogva kétféle természete is. Egyik 
csoport a megsértett férfi, a nemi és egyéb érzelmeiben meg- 
gyalázott, kigúnyolt Strindbergnek, a személynek szubjektív igaz- 
ságtalan, nagyon sokszor művészietlen, de szenzációs könyveit 
tartalmazza. Típusa ennek a svédül meg sem jelent Die Beichte 
eines Toren. 

A másik fajta antifeminista könyvek tulajdonképen nem a 
nők ellen irányultak, hanem a nyolcvanas évek művészeti és 
társadalmi  felfogása  ellen,  mely  a  nőt  a  férfi,  az ember   fölé 
 

                 * Mortensen: Fron Aftonhladet till Rőda Rummet. 
**A városi lakosság, különösen a munkásság körében a nő nemi 

érintetlensége sem az erkölcsösségnek, sem a női becsületnek nem kritériuma. 
A pártában maradás, a vén lányság egyáltalában nem szégyen, nem gúny és 
nevetség tárgya. A szabad házasság nem csak a munkások között, hanem 
a felvilágosodott polgári osztályban is annyira gyakori, hogy az 1908-ban 
Stockholmban született gyermekek 51 százaléka törvénytelen, de apja kíván- 
ságára az apa nevét viseli. A polgári osztály nőinek mintegy 75 százaléka 
termelő munkát végez. A nálunk közönséges udvariassági formák (kézcsók stb.) 
kivesztek.
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emelte. Strindberg nemének árulóját gyűlölte ez irány vezé- 
rében, Gustaf af Gejerstamban. Mint valami betegséget, mint 
a társadalmat békókban tartó szégyenletes betegség terjesztőit 
semmivé akarta tenni a férfi-nőket, egyenjogosítani akarván a 
férfiakat. Az ő irányzatának társadalmi hatása nagyon érezhető 
ma. Azonban ez a strindberginek elnevezett irány nem új és 
nem is strindbergi, mert szükségszerűen létrejön mindenütt, ahol 
a nők valamely társadalmi osztályban több hatalommal bír- 
nak, mint amennyi jelentőségüknél fogva megilletné őket. Gon- 
doljunk csak a précieuse-öket, a tudós nőket leíró Molièrere és 
most legutóbb a Björnson új darabjára.* Kettős oka van annak, 
hogy ezt, a férfi-reneszánszra való törekvést a német kritika 
olyan nagy újjongással fogadta. Egyik ok az, hogy ezek az 
autóbiografikus jellegű könyvek nagyon alkalmasak Strindberg- 
nek, az embernek pszihologiai  kifürkészéséhez. 

Kétségtelenül tudományos szempontból mérték meg Cuvier 
és Turgenjeff agyvelejét. Lehet, hogy tudományos szempontok 
vezetnek bennünket akkor is, mikor a zsenik apró, emberi 
sajátságait vizsgálgatjuk. Annyi azonban bizonyos, hogy  ezirányú 
érdeklődésünknek azonos jellemvonásai vannak akár Szent Ágoston, 
akár Rousseau, Goethe, Krapotkin önéletrajzát kutatjuk. Mint a 
gyermekek, szeretjük szétbontani az óra szerkezetét, megkeresni: 
hol ketyeg? Osztályozzuk, válogatjuk a kínálkozó emberi doku- 
mentumokat, hogy rátaláljunk arra a részre, mely a zseniben 
a zsenit teszi. A dualisztikus világnézet kényszerítette ránk ezt 
az örökséget, hogy még mindig keressük a léleknek „legnemesebb, 
alkotásra alkotott” részét. 

Autobiografikus tartalmú könyvei alapján nem lehet meg- 
oldani a Strindberg pszichológiáját, mert õ a szemérmes lírikusok 
fajtájából való. Magáról mindig csak annyit mond ezekben a 
könyvekben, amennyivel bebizonyítja és megvédi lényegesebb 
cselekedeteinek jóhiszeműségét és logikus voltát. Iparkodik objektív 
lenni, de ez természetesen nem sikerül, mert időben sem távo- 
lodott el eléggé az eseményektől. Ilyen kétes értékű és hiányos 
adatok alapján Esswein sem végezhetett eredményes munkát,** 
noha nagy apparátussal dolgozott. Még a mindig értékes emberi 
dokumentumokat is egyensúlyozónak volt kénytelen használni a 
spekulatív okoskodás kötéltáncában. 

A „nőgyűlölő”-nek hírhedt nevét a német kiadó üzleti szem- 
pontból jól kihasználhatta, ha az ilyen irányú közvéleményt ügyes 
reklámmal, a szerző családi ügyeinek szellőztetésével megerősítette. 

Strindberg jelentőségével foglalkozva, haladjunk el a le nem 
írott írói Én előtt, mert Strindberg könyveivel és nem emberi 
mivoltával lett fontos tényezője a svéd kultúrának. Könyvei 
révén  olyan  nemzeti  értéket adott Svédországnak, mely elide- 
 

* Björnson: Naar de ny vin biomster. (Mikor az új bor érik.) 
          ** Esswein:  August  Strindberg, ein psychologischer Versuch. München, 
Piper & Co. 
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geníthetetlen, kamatozó, épen mint a trollhättani vízesés. Ő is, 
mint minden igazi nagyság, temérdeket dolgozott és munkájára 
nagyon alaposan készült, tanult. Tanulmányainak, munkálkodá- 
sának, általában művészetének sajátosságai szociológiai szem- 
pontból csak annyira fontosak, amennyiben hatottak. Itt már két 
részre kell osztanunk a Strindberg életét. Nem kora vagy vallásos 
meggyőződésének foka szerint, hanem aszerint, hogy a társada- 
lomban, az emberek között élve dolgozott-e, vagy pedig elsza- 
kadva minden emberi társaságtól a külföldön vagy karlavägeni 
magányában élt. Életének utóbb említett szakai kezdetben rövidek, 
jelentéktelenek voltak. Az utolsó évtizedben azonban már csaknem 
minden kontaktusát elvesztette a társasélettel, a társadalmi mozgal- 
makkal. Ebben az időben írott munkáinak a mi szempontunkból 
még akkor se volna jelentősége, ha ezek a művek különben 
tökéletes művészetet adnának. Mert nem élvén a társadalomban, 
csak külső jelenségeit látja az egyes rétegek forrongásának. 
Az okot, a célt nem ismeri, tehát nem is érti. Nem mondhat 
súlyos véleményt egyik ellen, egyik mellett. Ennek, a ma élő, 
elismert svéd írók között lábra kapott rezerváltságnak eredménye 
és jellemző tünete, hogy a közelmúlt óriási jelentőségű gazda- 
sági küzdelemben, mely az egész országot lázas izgalomban tar- 
totta: se Strindberg, se Hallstrőm, egyetlen jelentős svéd nagyság 
se szólalt meg. 

A Strindberg igazi miliője tehát a nyolcvanas évek svéd tár- 
sadalma. Ez a társadalom — ha olyan volt, mint aminőnek Strind- 
berg leírja és az egykorú sajtó bírálatával becsületesen tanúskodik 
az ő leírása mellett — máig roppant nagy átalakuláson ment 
keresztül. Bizonyos, hogy ebben az átalakulásban nagyrésze volt 
annak a könyvsorozatnak, mely a Strindberg nevét viseli. Ezek 
között vannak a híres drámák, a Pokol, a Szolgáló fia (három 
rész), Legendák, Egyedül; azok a művek, melyek a szerző élet- 
körülményeire is vonatkoznak, melyek azonban kevéssé ismere- 
tesek a legutóbbi időkig a nép előtt. Azonban külföldön, külö- 
nösen Németországban ezekkel aratott nagy sikereket. Hogy ez 
a siker mennyire hatott a svéd művészvilágra, azt legjobban a 
Bergh Strindberg-arcképe és az Eldh mellszobra mutatja. A fiatal 
leánytestnek, az üde ifjúságnak szobrásza atlétanyakú, bivaly- 
homlokú titánt ad mellszobrában. Megtagadja magát, ép úgy, 
mint Bergh, aki a legmagasabb fokú felindulásban, valami nagy 
szenvedély kitörése előtt ábrázolja Strindberget. Ez az ember 
most csak szeme pillantásával is már hajókötelet tud szétszag- 
gatni. Sem a középosztályban, sem a munkáslakásokban nem 
találtam e művek másolatát. A nép múzeumokból, kiállításokból 
ismeri,  de nem érti. Csodálkozva, szinte megdöbbenve kérdi: 
Ez volna a Svéd sorsok és Kalandok, Mesék, Halásztörténetek, 
Húsvét és Olof mester szerzője? Mert a svéd nép úgy ismeri 
Strindberget, mint e művek szerzőjét. Ismeri, szereti és lelke- 
sedik érte. A svéd Strindberget, a poétát Carl Larson, a leg- 
egyénibb svéd grafikus művész ábrázolta legmegértőbben. 
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A fellépő Strindberg naturalizmusa súlyos, forradalmi táma- 
dást jelentett a svéd irodalomban, de a finomlelkű művelt nőírók 
köreit nem zavarta. A nép azonban az ő naturalista könyveiből 
szokott rá az olvasásra anélkül, hogy értékelni tudta volna a 
Strindberg új művészeti eszközeit. A forradalmi tartalom csaknem 
évtizedeken át teljesen lekötötte az olvasók figyelmét, az új for- 
mákat észre sem vették. A nép sokszor a fogalmi körét meg- 
haladó könyveknél (Vörös szoba) is megérezte, hogy itt az ő 
ellenségeit támadják. A Strindberg harci módja pedig annyira 
meggyőzte a népet a támadás igazságos és őszinte voltáról, hogy 
mikor az érzelmeiben, gondolatvilágában és érdekeiben súlyosan 
megsértett polgárság halált kiáltott az íróra, az egész nép védel- 
mébe vette őt a polgársággal szemben. Strindberg öntudatosan 
készült és lépett a társadalmi reformátor útjára, a munkásság 
és a parasztság azonban csak ösztönszerűleg érezhette meg az 
arisztokrata természetű íróban a maga emberét. Az a kép, melyet 
az alig harmincéves Strindberg Az új állam egyes részeiben 
egyszerű olvasói elé tár, nem a stílus szépsége, nem az újszerű 
tartalom vagy az író őszintesége révén hat. Ε könyv jeligéit 
olvasva épen nem azokat az eszközöket látjuk, melyeket forra- 
dalmár fiatal írók az egyszerű néppel való közösség megszer- 
zésére felszoktak használni. „A mai napon először üdvözlöm 
a fiatal Sveát. Fájdalommal teszem ezt, mert én szerettem az ő 
anyját, akit tegnap temettünk el, és akinek középkori ruhája alatt 
igazi svéd szív, örökifjú szív dobogott. Félelemmel üdvözlöm, 
lehet, hogy talán azért, mert nem ismerem olyan jól, mint az 
öreget. Ő mindenesetre fiatal; első lépései talán akadozók lesznek; 
azért a mi kötelességünk lesz, hogy támogassuk őt, és mi ezt 
szeretettel fogjuk tenni. Talán még nevelésre is lesz szüksége. 
Akkor mi nevelni fogjuk őt gyöngéden, de komolyan, úgy, hogy 
azzá váljék utódaink számára, ami az elköltözött nekünk volt. 
És hogy ne csak olyan szeretett legyen, mint a régi, hanem 
épen olyan boldog, erős és szabad.” Ezt Henning Hamilton mondja. 
Ki az a Henning Hamilton? Erre így felel Strindberg*: „... Õ az 
utolsó száz esztendőben Svédország legfinomabb államférfia. Kül- 
seje nagyon egyszerű, arca nem fejez ki semmi fölösleges értel- 
miséget, keskeny és nyomott . . . Ismeri az államtudomány összes 
titkait, a diplomácia furfangjait. Dicsérettel végezte el Karlstadban 
mind a nyolc osztályt és mint államférfi tanulmányait a trón- 
örökös társaságában folytatta Parisban és Vichy-ben, ahol naponta 
láthatta III. Napóleont. És ennek roppant nagy befolyása volt 
későbbi államférfiúi pályájára. Hazajövet, egy év múlva vallás- 
ügyminiszter lett. I. Oszkár halála után egyidőbén viselte a külügy- 
miniszteri tisztséget, püspök volt Linköpingben és rendőrfőkapitány 
Stockholmban. Ε sokoldalú elfoglaltsága dacára arra is volt ideje, 
hogy főispán legyen Skoneben, elnök a Hitelbankban és igaz- 
gató a Kropps-féle kőszénbánya társaságban. Egy közönséges 
embernek egész idejét, munkaerejét igénybe vette volna e foglal- 
 

 * Illusionernasdagar. 
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kozások akármelyiké, de neki rendkívüli munkaképessége volt.” 
És így folytatja tovább az ország tényleges urainak jellemzését 
a forradalmak és jubileumok idejében. 

Akár saját koráról, akár a dicsőséges svéd múltról, a nagy- 
svédek büszkeségéről ír, szatíráját valami mélységes, meggyőző 
humor hatja át. Épen ez a humor tette azt, hogy a munkásnép 
egyszerre hivatott tanítójának fogadta el Strindberget, az igazság 
megnyilatkozásait látta könyveiben. Az apró, tartalmukban nagyon 
egyszerű elbeszélések a szószoros értelmében megnyitják az addig 
csak kétségeskedő munkásság szemét és betekintést engednek 
az uralkodó osztályok zárt palotáiba. A jogtalanok most először 
merik szemügyre venni a polgárságot, észreveszik ennek a lefelé 
zsarnok, fölfelé dörgölődző rendnek gyarló tulajdonságait, a törek- 
véseinek elérésére való sokszor mulatságos, törvénytelen eszközeit. 
A „felsők”, a nagy hivatalnokok és tisztek, akiket a nép magánál 
különb teremtményeknek tartott, lassan emberi nívóra kezdtek 
sülyedni. A különben konzervatív természetű svéd nép egy évtized 
alatt megtanulta, hogy nem a legfontosabb társadalmi osztály 
áll a kormánykerék mellett, hanem az, amelynek alkalma is van 
a hatalom megszerzésére. 

Az üzleti irodákban, bankokban és részvénytársaságokban 
elhelyezkedett polgárságnak nem mondott Strindberg újságot, 
csak elárulta titkaikat. Evvel azután engesztelhetetlen gyűlöletet 
ébresztett maga ellen. Ennek a gyűlöletnek kortörténeti jellege 
is van, mert a Strindberg bojkottálásának, lehetetlenné tevésének 
művében találkozunk először a svéd polgársággal, mint öntu- 
datos osztállyal. Ez a gyűlölet ma mélyebb és erősebb, mint 
születésekor volt, mert a polgárság is öntudatosabb és szer- 
vezettebb. 

Az előkelő osztály, a nemesség kinevette a kis forradal- 
márt és szónélkül mutatott a herregordok nagytermeinek falát 
díszítő dán-, orosz-, németverő ősökre, a múzeumokban őrzött 
pergamenekre, a Lovag-ház menyezetére festett, megszámozott 
címerekre, a svéd história lapjait díszítő acélmetszetekre, a Stor- 
kyrka zászlóira és a XII. Károly csizmájára. Erre a nemes, öntudatos 
gesztusra jött meg a válasz a Svéd sorsok és kalandok-ban, az 
egyik legelterjedtebb svéd könyvben. Ezekben, a nagyon sok 
kiadásban megjelent regényes, sokszor középkori tárgyú elbeszé- 
lésekben gyöngéd szeretettel szedi le Strindberg az iskolás- 
könyvek emberfeletti lovagjainak vértezetét és az így levetkőz- 
tetett hősöket valódi nagyságban mutatja be az olvasónak. Strind- 
bergnek a történeti múltat rekonstruáló elbeszélő művei, művészi 
tökéletesség szempontjából egy fokon állanak France hasonló tárgyú 
könyveivel. Azonban ezekben a novellákban svéd ír a svédekről 
és ha a gondolatok mélységében, a történeti idők világnézetének 
ecsetelésében a Nemesített gyümölcs, Pártfogó és Új fegyverek 
kivételével legtöbbször elmarad Strindberg nagy francia kortársa 
mellett, az ő novellái mégis forróbbak, súlyosabbak és hatáso- 
sabbak, mert nem az emberismerő, megértő nagyember, hanem 
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a nagy svéd ír a maga fajtájáról, a kicsi és kicsinyes, jövőtlen 
Svédországnak szerető fia vezeti a tollat. 

A történeti miniatűrökben nem mondja Strindberg, hogy 
zúzzátok be a Lifrustkammar üvegszekrényeit, tapossátok szét 
a hagyult bársony és hermelin palástokat, törjétek szét a drága- 
kövekkel kirakott fegyvereket, dobjátok tűzre a régi lomokat. 
Nem tanítja népét ilyesmire. Csak megmagyarázza, hogy Gustaf 
Erikson Vasa kiváló, derék ember volt ugyan, de nagyságra 
nézve fél akkora sem volt, mint a Nordiska Múzeum lépcsőházá- 
ban levő szobor. És hogy XII. Károly idejében nem is volt olyan 
nagyon boldog a svéd, továbbá, hogy azok a vésett címeres, 
szerafim-renddel ékesített páncélok erősek ugyan, de egy jó 
eskilstunai késsel apró kockára lehet vágni majdnem mindegyi- 
ket. Strindberg maga csak annyiban rombol, hogy az északi 
szokás szerint különben is kicsi ablakok túlszéles keresztfáját 
kiveri, rábocsátja a napsugarat a történeti mumusokra. Megfosztja 
a múzeumi, leltári tárgyakat fetisszerű jelentőségüktől, hogy a 
nép fia ne álljon félelemtől reszkető térdekkel egy fabáb előtt. 
Még akkor se, ha ez a fabáb a diadalmas X. Károly lovának 
a szerszámait viseli. Strindberg nem teszi nevetségessé az ősö- 
ket, hanem szeretettel, sokszor szeretetteljes fájdalommal mutatja 
be cselekedeteik, szándékaik nagyon emberi természetét. Meg- 
értő humora az összes gyenge-erős alakokat érthetőkké és 
elfogadhatókká teszi. Még azokat az ősöket sem bántja, akik 
száz év előtt Poltavától Stockholmig futottak. Csak azt nem 
találja természetesnek, hogy eme ősök érdemeiért valamennyi 
dédunoka ma is közpénzekből jutalmaztassák. Ezen a ponton 
már elhagyja humora, már nem kímél, nem simogat szatírája, 
hanem vág, szúr. Ha erről van szó, azok se menekülnek, akik 
már századok óta a föld alatt pihennek. Jellemző példa erre a 
Mons Hund család nemességének története.* Magnus Ladulos 
király a norvégek ellen való háborúja közben Tivedenben ingerült, 
beteg lett. Az orvosok a király szórakoztatására kivégzést vagy 
vadászatot ajánlottak. Parasztot nem lehetett fogni a környéken, 
katonája meg  úgyis kevés volt a királynak, ezért a vadászatot 
választották. Ép aznap fedezték fel a közelben egy szarvas- 
falka nyomait. Azonban kutya nem volt! A király állapota pedig 
egyre rosszabbodott. Néhány napi kétségbeejtő reménytelenség 
után vonítás hallatszott a legsűrűbb erdőből. A katonák boldog 
örömmel dobták sapkájukat a levegőbe. A király kijött sátrából, 
hogy megmentőjét lássa. De várt vadászkutya helyett a tábor- 
szernagy szolgája Mons lóvakaró futott az erdőből négykézláb 
a király elé. Meg akarta gyógyítani a királyt. A tanácsosok előbb 
nevettek, de azután megijedtek. 

„— Mit tudsz? kérdezte a király fáradtan. 
— Ugatni, Felséges Uram! 

* Claris majorum exemplis, eller ärftligheten után moral. Väggskäktans 
berättelse om numro 806. 



Antal: Strindberg Svédországban                                                             329 

— Nagyon helyes. Fel tudod hajtani a szarvast? 
— Nem, nagy állatra nem ugatok, mert az visszaüt. De nyúltól, 

mókustól és egyéb apró állattól nem félek. 
— Nagyon helyes. Én ugyan eddig még sose vadásztam nyúlra 

lóvakaróval, de  ez  mégis szórakoztat,   mert  újság.  Rajta  kürtösök! 
És te nyergeltess főlovászmester. 

Délig a király három nyulat lőtt és nagyon jókedvű volt. Mons-ot 
a lóvakarót előhívták, hogy átvegye a jutalmat. 

— Pénzt akarsz-e vagy  pedig  címet?  Válassz,  mert  csak  az 
egyiket kaphatod! 

— Címet, Felséges Uram! 
— Térdre, kutya! 
A lóvakaró Mons letérdelt, hármat kapott a vállára és mint 

nemesember kelt fel. 
— Három   kutyafej  legyen  a  címeredben  kitűnő  szolgálataid 

emlékéül.   Mivel   azonban a hiúságod  nagyobb volt a tehetségednél: 
sisak  helyett   három  pávatollad   legyen.   Szabad vagy  Mons   Hund; 
menj,  sokasodj meg és foglald el a földet!” 

Súlyosabb és mélyebben sebző fegyvereket használt Strind- 
berg az uralmon épen berendezkedő polgárság ellen, mert 
hiszen csak ezt volt érdemes támadni. A nemesség már névleg- 
is alig volt uralkodó osztály, az pedig nem a nép érdekeit sér- 
tette, hogy az udvari etikett szerint az alhadnagy előkelőbb az 
uppsalai egyetem rektoránál. A Házasodni, Külön, Vörös szoba 
már teljes erejéből támadja a polgárságot azokon a területeken, 
ahol ez sérthetetlen szentségekké próbálta avatni az érdekeit 
védő korlátokat is. Ezek a könyvek etikai, általában társadalmi 
szempontból félreismerhetetlen progresszív, forradalmi tények. 
Ennek ismerte el kora is, mikor a Giftas-t elkobozta, és szer- 
zőjét a fennálló társadalmi rend ellen való merényletért büntetni 
akarta. A munkásság már akkor jól ismerte Strindberget és még· 
felmentése előtt olyan ünneplésben részesítette, amelynek párját 
sem azelőtt, sem azóta nem látták Svédországban. Huszonöt év 
előtti napilapok igazolják, hogy a felsőosztályok egyes kisebb 
körei tették pornografikus szenzációvá e kötetek szubjektív meg- 
írásait. Csak a felsőosztály talált frivolitást e könyvekben, mert 
csak ő keresett, neki volt szüksége rá. Ez idő óta nagy válto- 
zásokon ment át a svéd közélet, a svéd munkásság és Strind- 
berg  is. Nagyon különböző természetű és értékű könyvei jelentek 
meg ez idő alatt. A svéd nép konzervatív abban az értelemben, 
hogy megbecsüli a kapott értékeket dátumra való tekintet nélkül. 
A Strindberg művei is nem egymás tetejére, hanem egymás 
mellé kerültek, úgy, hogy a Kék Könyvek megjelenésekor is 
látszottak a többi kötetek sarkai. Strindberg arcképe a stock- 
holmi Népházában a Sven Adolf Hediné mellett, az úttörők 
között van. 
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A Strindberg művészi ereje két irányban klasszikus tökéle- 
tességű: az ember érzésvilágának és az embert körülvevő termé- 
szetnek ábrázolásában. A természet szeretete és roppant mély 
természetismerete nem teszi leírásait pepecseléssé. De egyúttal 
a momumentalitás is hiányzik leírásaiból. Ez azonban hatás szem- 
pontjából nem káros, mert művészeti monumentalitással kultu- 
rátlan tömegekre nem is lehet hatni. Stríndberg nem stilizál és 
ilyen szempontból nem is modern. 

A svédek általában természetkedvelők. Nyári szombat- 
délutánokon a munkáscsaládok tízezrei hagyják el a várost, a 
hágai, hornsbergi, iiljeni erdőbe, Lidingőre vonulnak, másfél- 
napra való élelmiszert vive magukkal, felkeresik a Mälar apró 
szigeteit és csak vasárnap este térnek haza. A virág szeretete 
annyira általános, hogy amelyik családnak virágra nem jut, az 
legalább egy leveles galyat szerez és avval díszíti naponta szobáját. 
Munkából hazatérő emberek, asszonyok kezéből alig hiányzik a 
leveles ág. A negyedfélszázezer lakosú fővárosban nem mehetni 
tíz percig, hogy az ember fás, virágos teret ne találjon. És még 
itt is, ezeknek az embereknek is feltűnik a Strindberg természet- 
szeretete. A biztonságnak különösen jóleső érzete fogja el az 
embert, mikor a kőből épült, gipszdíszektől mentes stockholmi 
házak tövében elhalad. Ez a kellemes érzésünk megvan akkor 
is, ha a strindbergi alakokat útjaikon elkísérjük. Mindenütt amerre 
járunk, a jó, biztos igazi földet érezzük lábunk alatt. A távol- 
ban nem kékes-szürke kísérteties fákat, hanem fenyőerdőt látunk. 
Ha ősz van, a kékes fák alatt nem zörögnek csizmánk alatt a 
sárgult falevelek, hanem csak tobozok és száraz galyak. A hegy- 
oldalon az a sötétruhás, bánatos lány nem illatos piros virágot, 
hanem illattalan cikláment szed. Még utópisztikus írásaiban sem 
fenyeget az a veszély, mely a modern elbeszélő művek nagy 
részében általános, tudniillik, ha nem kapaszkodunk eléggé a 
hős karjába, minimális figyelmetlenségünk következtében lecsúsz- 
hatunk a semmibe, az űrbe. Eltekintve attól a számos esettől, 
mikor a hős egy egész regényen át a legsúlyosabb lelkiválságo- 
kon megy keresztül, országra szóló kérdéseket old meg, anélkül, 
hogy egyszer is földet érne a lába! 

Akkora természettudományi műveltség rejtőzködik a Strind- 
berg leírásai mögött, hogy ez a műveltség soha sem bánt, való- 
ban el van rejtőzve. Nem vesszük észre, mint ahogy járásköz- 
ben nem veszünk tudomást lépéseinkről. Ezért ott, ahol ennek 
a jellemzésnek helye van, nevezetesen az elbeszélő és lírai művek- 
ben, ez már részben biztosítja a mű sikerült voltát. Társadalmi 
szempontból nagyon fontos, hogy a természetnek strindbergi 
ábrázolása nagyban hozzájárult a svéd nép olvasási kedvének 
fokozásához. A nép természetesen nem ismerte fel az író új 
művészi kvalitásait, csak azt érezte, hogy az új író nem úgy ír, 
mint Almquist, mint a többiek. A Strindberg becsületességét, 
igazmondását beigazolva látták a svéd szigettenger halászai, 
mert ráismertek magukra, szigeteikre, halaikra. A városok meg- 
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lepetve ismerték fel utcáikat, levegőjüket, életüket a Strindberg 
könyveiben, ezért feltétlenül esküdtek az író törekvéseinek helyes, 
véleményeinek igazságos voltára, hiszen valóságos ismerős helyen 
kezdődik minden, aki ott volt talán láthatta és ellenőrizhette is. 
Goethe is írja Önéletrajzában, hogy már gyermekkorában fel- 
tűnt neki, mikor apró barátainak saját, kitalált meséit elmondotta, 
azok a történetek érdekelték a gyermekeket legjobban, melyek 
valami valósághoz fűződtek, egy magas, ismerős kőfalhoz, annak 
oldalában levő kilincsnélküli, zárt vasajtóhoz. 

Hogy a természet sehol sem staffázs a Strindberg művei- 
ben, hogy az írónak sehol sem kell dekorativ foltokat szerkesz- 
tenie, hogy a valóság érzetét ébressze, azt a felsőosztályok 
nemcsak hogy nem méltányolták, hanem Strindberg egész nemes 
naturalizmusát unták, sőt meg is vetették. Ez azonban úgy lát- 
szik, nem volt a nyolcvanas évek művelt svéd társadalmának 
speciális tulajdonsága. Gorkij ugyanezt írja Varenka Olessof-ban 
az orosz középosztályról. 

Emberalakjainak jellemzésében már csak bizonyos esetek- 
ben éri el Strindberg a művészi tökéletességet. Ott, ahol a jelen 
vagy a múlt körülményeinek ismerete, a történettudomány meg 
a pszichológia kielégítő és eredménythozó segítségek, ott a Strind- 
berg alakjai legtöbbször nem csak hogy húsból és vérből való 
eleven emberek, hanem középkoriak a középkorban és jelen- 
koriak a jelenben. Mai alakjai mind egész emberek. Még regéi- 
ben és meséiben sincsenek felruházva természetfölötti tulajdon- 
ságokkal. Azonban a régmúlt idők embereinek gondolatvilágának 
ábrázolásában csak a legritkább esetekben produkál tökéletes 
munkát. Ha a környezet és a történeti korszak kitűnően is van 
rekonstruálva, ha ezeken tanulmányai és történeti érzéke révén 
teljesen uralkodik is Strindberg, önmagán nem tud uralkodni 
akkor, ha ezek a múltba helyezett alakok beszélni kezdenek. 
Közelebbről vizsgálva a nálunk sajnos teljesen ismeretlen közép- 
kori novellák alakjait, észrevesszük, hogy ama főalakok mögött, 
akik filozofálnak, az erkölcsök, a vallás, a társadalom jövendő 
fejlődéséről, esetleg a művészetről beszélnek, eme alakok mögött 
többnyire a nyolcvanas évek társadalmi reformátora, maga Strind- 
berg áll. A legkorszerűbb viszonyok, a legjobban jellemzett érzelmi 
világ harmóniáját megbontja a nevelő, oktató, reformáló Strind- 
berg. Ezen a téren messze elmarad Kemény Zsigmond mögött. 

És érdekes, hogy ennek az épen nem művészi elemnek 
rendkívül nagy hatása volt a svéd népre. Nem csak azért, mert 
a Strindberg értékmegállapításai következtében megszabadult a 
nép az összezsugorodott és könnyűvé lett daliás hősök súlyától, 
hanem valami önbizalommal párosult, jóleső bizalmatlanság is 
ébredt benne a felső osztályok, általában a tekintélyek ellen. 
Az iskoláskönyvek közmondás-bölcsességét, a történeti könyvek 
igazságait az ellenfél fegyvereinek kezdte tekinteni a nép. Általá- 
ban kritikával fogadott minden nyomtatványt, mindent, ami 
felülről jött. Ellenben a Strindberg igazaiban föltétlenül hitt. 
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Annélkül, hogy vállalkoznánk arra az erőnket meghaladó 
feladatra, hogy a Strindberg pszichéjét jellemezzük és megvilá- 
gítsuk, mégis rá kell mutatnunk a Strindberg írásaiban mind- 
untalan felmerülő művészietlen. de a svéd nép fejlődésének 
tekintetében korszakot alkotó elemek eredetére. Esswein szerint 
a Strindberg fauszti természetében rejlik annak a mindent tudni- 
akarásnak az oka, mely őt a boncoló-teremtől a színpadra, a 
festészettől a természettudományokhoz, ezektől a költészethez 
vezette. Nem tartjuk szerencsésnek ezt a hipotézist, mert a 
Strindberg műveiben nem a dolgok mélyét kereső, a lét titkai- 
nak megoldására törekvő, a tudósokat és tudományokat nagyra- 
becsülő léleknek a vergődését találjuk. Sem a harmincéves, sem 
a hatvanéves Strindberg nem mutatja a fauszti karaktert. Strind- 
berg nagyon sokat tanul, de a tudományokat sohasem tiszteli 
meg műveiben. Ellenben az áltudósok és az áltudományok ellen 
egész sor könyvében hadakozik.* Utolsó könyveiben pedig egyene- 
sen támadja a természettudományokat.** Tehát legalább is indo- 
kolt az a célunk, hogy a Strindberg sokoldalú és alapos tudásra 
való törekvésének kulcsát ne az ő állítólagos fauszti természeté- 
ben, hanem egyéb valószínűbb okokban keressük. Előbb emlí- 
tettük, hogy Strindberg tudatosan lett társadalmi reformátor. 
Ő népének vezére, tanítója akart lenni; erre a népvezéri pályára 
készült akkor, mikor a látszólag egymástól nagyon távoleso 
művészetek és tudományok tanulmányozására adja magát. A tudás 
nem célja Strindbergnek; ő tanítani, nevelni, vezetni akar, ezért 
sok tudományra van szüksége. Mint népvezér (majdnem görög 
értelemben) állandó, közvetlen érintkezésben akar lenni népével, 
nemcsak azért, hogy ő maga taníthasson, elvégezze egy nagy- 
ember munkáját, hanem, hogy ellenőrizhesse azokat, kiknek a 
segítségére rá van szorulva. Ez a szakértői, ellenőrzői szerep, 
melyre Strindberg lelke mélyéből vágyódott, nem valami különös, 
másnál elő nem forduló cél. Temérdek ember törekszik erre, 
de kevesen indultak akkora készültséggel, mint ő. Strindberg 
egy nagy elme teljes erejével készült pályájára, mely a tudomá- 
nyok legtávolabb eső területein való tájékozottságot követelte. 
A nagy tömegekkel közvetlenül akart érintkezni, ezért akart 
színész lenni, ezért lett drámaíró. Autobiografikus műveit olvasva, 
látjuk, hogy se házasélete, se színészi, írói, drámaírói sikertelen- 
ségei nem okoztak neki akkora fájdalmat, mint mikor a színpadi 
női ruhákban való szakértelmét első felesége semmibe se vette.*** 
A tanításra, vezetésre való törekvés annyira kidomboiodik némely 
műveiben, hogy nemcsak veszélyezteti, de tönkre is teszi egyes 
műveiben a művészi harmóniát. Csak az Utópiák a valóságban 
egyes darabjaira, Akit nem hívtak végére, a Gót szobára utalok, 
a Kék könyvek-et nem is számítom. 

* De lyckselighatens ő. Det nya riket: Vora entreprenőrer. 
         ** En blo bok; En nya blo bok; En blo bok den tredfe. 
        *** Die Beichte eines Toren. 
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Abban, hogy e célját egészen nem érte el, nagy része van a 
Strindberg túlságos lelkiismeretességének és szinte beteges érzé- 
kenységének. A rosszakarattal, gyanúval, a vetélytársak féltékeny- 
ségével és hiúságával nem tudott vagy nem akart megbirkózni. 
Vagy talán nem tudott megbarátkozni avval a gondolattal, hogy 
céljának elérésére pozitív munkán kívül egyebet is kell végeznie. 
Jóakaratában, hiúságában megsértve teljesen visszavonult a tár- 
sadalomtól, a világról sem akart többet tudni,  mint amennyi a 
Die Woche heti számaiban feltalálható. Nem jutván sem szóhoz, 
sem néphez, kénytelen alakjainak háta mögül beszélni. Ott, ahol 
ezek az alakok rokonok Strindberggel, a gondolkozó emberrel, 
ott nincsen baj, nem szenved a művészi forma. De a Strindberg- 
könyvek alakjai nagyon különböznek egymástól és az írótól, 
hiszen még a drámai alakok is novellisztikus természetűek. Ebből 
származnak azok a művészeti ellentmondások, melyek miatt Strind- 
bergnek egyetlen nagyobb műve sem tökéletes. De épen ilyen 
irányú tökéletlenségük révén lettek ezek a művek a svéd társa- 
dalmat átalakító energia forrásaivá. 

Kizárólag a svéd népre való hatás megismerésének céljából 
vizsgálva a Strindberg írói sajátságait, a népvezér után a lírikus 
regélő következik. Jelentkezzék ez a lira költeményben, regében, 
mesében, kamarajátékban vagy elbeszélésben, mindig van valami 
különös, nehezen körülírható sajátsága. Nem ez az egyéni líra 
teszi őt nagy művésszé, de talán ez különbözteti meg mindenki 
mástól. Az alakok érzésvilágának jellemzésében mester, a szónak 
legnemesebb értelmében. De nem bánik egyforma szeretettel 
alakjaival. Mikor a fizikailag gyengékkel, a későn vagy jókor 
születettekkel, a helyüket nem találókkal foglalkozik, szinte a saját 
szívének vérével építi fel őket. A természetnek harcra képtelen 
fiai a Strindberg műveiben mind nagy gyermekek, akik valami 
megmagyarázhatatlan forrásból temérdek tudást, tehetséget, érzést, 
különösen érzést kaptak vagy örököltek. Csakhogy mindezek a 
szép és nagy tudományok nemcsak, hogy fölöslegesek és érték- 
telenek, hanem egyenesen gátlók a küzdelemben, sőt legtöbbször 
ezek buktatják el a természet-embert. A kiválót épen kiválóságai 
buktatják el. Nem is kell valami nagy éleslátás ahhoz, hogy 
az ember ezekben az ügyefogyottakban Strindbergre ismerjen. 
Szerencse vagy szerencsétlenség, hogy a pompás, érthetetlen 
de csodálni való természetnek annyi közönséges-ember fia van, 
aki egész életében nem látja meg anyját és sokszor szinte 
öntudatlanul gázolja le kiváló testvéreit. Strindberg minden pártos 
szereteté mellett igazságosan ítéli meg a közönséges embert is. 
Amint ő bemutatja, a kiváló és az átlagos ember találkozása nem 
is mehet küzdelem számban, mert hiszen a kiváló sorsa már jó 
előre meg van pecsételve. És ezt mindenki, az ellenfél is tudja, 
ezért a karját se emeli fel ellene. De ő maga sohasem tudja, 
hogy nem erre a világra való. Ő maga kiválóságának érzetében 
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bizalommal indul az életnek. A rosszról kevés fogalma van, a 
közönyösségről azonban egyáltalában nincsen fogalma. Az ő 
részéről a harc egy oldalon a szorosan vett létért való személyi 
küzdelmet jelenti, az összes többi oldalokon a köz, az emberiség 
boldogságáért, jövőjéért vívatik. 

Ezek az alakok még akkor se vihetik előre az emberiséget, 
ha előbb saját maguk érvényesülését próbálnák meg és intéznék el. 
Csakhogy önzetlenül a megfordított sorrendet használják és — 
a mese, rege keretek kivételével — elpusztulnak. Az átlag tömeg, 
ha észre is veszi a megváltói pályán levő kiválóságot, semmi 
pozitív erőkifejtést sem végez ellene. Rendesen városban lakik, 
ha nem is szereti, de természetesnek találja a felsőbbséget, vagy 
mint felsőbbség bölcseségnek tartja a maga véleményét, saját 
beszédének visszhangját tökéletesen bizonyító érvként idézi fel, 
érdekeinek bolygatását szentségtörésnek hirdeti. Elsősorban a 
saját dolgát intézi el és csak másodsorban foglalkozik azokkal, 
akikről feltehető, hogy őt érvényesülésében akadályozhatnák. Ilyen 
működését közéleti tevékenységnek nevezi, melyért jutalmat vár 
és kap. Jó hazafi. Mikor eszik, nem azt mondja: eszem, hanem: 
táplálkozom, mert ebben a szóban benne van a haza véderejének 
fokozására való törekvés. Érdekeit sok, szigorú törvény védi. 
Ezeket a törvényeket külső ember nem érti, csak szenvedi. Akkor 
sem tud köztük eligazodni, ha nem természet-ember. Az elhelyez- 
kedett átlag-ember rendes képviselője, a belül durva, városi úr, vagy 
a közönyös, érzéketlen szolga, törvényeivel, tudományaival szoká- 
saival és egész különös nyelvével már előre aláaknázza, a városba 
vezető utakat, nem harcos kedvből, hanem okosságból. Úgy, hogy 
törődnie se kell a jövevényekkel, mégis legyőzi őket. Hiszen abeteg 
és  holdkóros kiválóságok már az új levegőtől is megzavarodnak. 

Egészen bizonyos, hogy furfangos, egészséges parasztok is 
behajtják marháikat a brunkebergi kapun Stockholmba, amagukkal 
hozott ebédet eszik meg, óvakodnak mindentől és mindenkitől, csak 
addig maradnak a városban, ameddig muszáj és lehetőleg csak pálin- 
kára költenek. De ilyen parasztok Strindbergnél nem szerepelnek. 

Az említett, két csoportba tartozó strindbergi alakok szere- 
pét vizsgálva, rendesen azt találjuk, hogy a tehetetlen természet- 
ember áll a cselekmény közepében, mert csak az ő élete lehet 
novella tárgy, csak vele érdemes körülményesen foglalkozni. 
A nyolcvanas években az urak között lehetett különbséget tenni, 
de a szolgák között nem volt különbség. Az urak között az áll 
magasabban, aki jobban tudja szolgáit termeltetni. A szolgák 
mind egyformán, uraik rendelkezései szerint dolgoznak. Ép úgy 
legázolják a közéjük kerülő kiválóságot, mint gazdáik. Nem azért, 
mintha ők gazdáikkal egyetemben rosszak volnának. Nem rosszak 
ők, csak átlag, közönséges emberek, akik egymáshoz ragasztott 
kőházakban laknak. Nem is reciprok ellentétei ők a kiválóságnak. 
A hős, a gyöngéd természetű, érzékeny, finomtestű Sten Ulfot 
nem érzéketlen és durva emberekkel találkozik, hanem városi 
emberekkel. Ezek még jók is hozzá — a maguk módján. A kovács- 
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legény, a városi tanácsos, a pék lánya, a kolostor főnöke mind 
gyöngédek hozzá, addig amíg az okos emberek között ez meg- 
engedhető, míg nem vétenek saját érdekeik ellen. Csakhogy 
Sten Ulfot élhetetlen, gyenge, neki többre, segítségre van szük- 
sége. Mivel a segítségért semmit se adhat, a közönséges emberek 
nem is értik, hogy mit akar. Csudára, egy másik Sten Ulfotra 
volna szüksége, aki szerencsés. Ilyen csuda a Strindberg írásaiban, 
különösen novelláiban alig egyszer-kétszer fordul elő. A Sten 
Ulfotok különben természetük szerint mind gyengék, akkor sem 
segíthetne egyik a másikon, ha egy novellában többen is vol- 
nának. És Sten Ulfot meghal, elpusztul, mert nem volt életre 
való. Már akkor halálra volt ítélve, mikor a világra főtt, mert 
késett százötven évet. A városba már el kellett jönnie. A közön- 
séges emberekből álló város pedig végzett vele, anélkül, hogy 
rendkívüliségét vagy halálát észrevette volna. 

Strindberg pesszimista, de pesszimizmusa megszűnik, mihelyt 
a munka, a munkás jövőjét rajzolja. Ott még nem tart, hogy az 
átlag-munkást, a munkásságot tegye valamelyik műve hősévé. 
Még utópiáiban sem tudja meghaladni kora ábrándozóinak állás- 
pontját. Antimilitarizmusa is csak polgári antimilitarizmus. 1885-ben 
kiadott egyik novellájában egy gyáros a maga kicsi Tcörében 
már társadalmasítja a termelőeszközöket, azonban arról a fej- 
lődési folyamatról, mely a termelőeszközök általánosításához vezet, 
semilyen, vagy csak nagyon zavaros fogalmai vannak. Noha ő 
maga mondja, hogy szeretett mindig kortársa lenni önmagának, 
máig sem tudott más lenni, mint a nyolcvanas évek társadalmi 
reformátora. Utolsó forradalmi jelentőségű könyve, a svéd-norvég 
unió felbomlásának idejében megjelent Szabad Norvégia, melyben 
súlyos csapást mért a mindenáron háborút akaró nagy-svéd pártra, 
egy pillanatra összehozta őt a háború ellen tüntető, szervezett 
munkástömeggel. Hogy a polgársághoz intézett könyvét csak a 
munkásság értette meg, annak most, utólag is érdekes bizony- 
sága van. Strindberg nemzetének egyik leghíresebb fia, Sven 
Hedin, az utolsó napokban hatalmas újságcikkben ünnepelte Ito 
márki emlékét. A több nagy európai lapban is megjelent cikk 
olvasásakor megdöbbenve kellett tapasztalnunk, hogy egy aránylag 
fiatal, polgári családból való ember, egy modern svéd nem veszi 
észre a japán proletariátust se a békében, se a háborúban! Minden 
japán katonában a hazaszeretet követni való szimbólumát látja. 
Végül szégyenli magát honfiai miatt, akik nem szeretnek katonák 
lenni, akik antimilitaristák! Ott tart Sven Hedin, hogy még ma 
sem vesz tudomást az osztályharcról és a japán nagyhatalmi militariz- 
mushoz akarja hasonlítani azt a tarka játékszert, mely a svéd népre 
óriási áldozatokat ró, de az országot három héten túl nem tudja 
megvédeni. És ezért dolgozott Strindberg harmincöt éven át annyit. 
              Ha a nyolcvanas években lett volna Svédországban mun- 
káskérdés és munkásmozgalom, ha ebben az időben lett volna 
könyvekbe leírt társadalomtudomány, akkor Strindberg épenúgy 
megértette volna  a   munkásmozgalmat,   az   osztályharcot,  mint 
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a hogy megértette és megérezte például a céh-rendszer igazság- 
talanságait, így azonban még rá se hibáz a szolidaritás nagy 
jelentőségére. A Védő-ben például, Bo, a púpos cinöntő legény, 
akit munkástársai mind cserben hagynak, az emberséges mester 
segítségével győz! Ha ez a győzelem nem a haladás győzelme 
volna a maradiság felett, tehát ha jelentőségével nem nőne túl 
a novella keretein, akkor csak egy sikerült régi miniatűrrel állanánk 
szemben, melyet megcsodálunk, megdicsérünk és azután elfelej- 
tünk. De ez a középkori történet örökké igaz, örökké aktuális. 
Ezért jelentőségteljes az író módszere. A becsületes Povel mester 
szerint a céh szabályait reformálni kell, mert a viszonyok meg- 
változtak. Mikor Stockholmnak csak nyolcszáz polgára volt, a 
cinköntő-mesterek számát négyben meghatározó törvény helyes 
volt, mert megvédte a várost a mesterség-rontóktól. De kétszáz 
év óta a város polgárainak száma megnégyszereződött, sok kiér- 
demesült öreglegény is van, illő tehát, hogy a mesterek számát 
négyről tizenhatra emeljék. A céhmester felháborodva feleli: 

„— Nagytiszteletű kannaöntő céh! Nyugtalanságtól és elége- 
detlenségtől telített időben élünk. Becsületükről megfeledkezett emberek 
támadni merik azt, amit őseink századokon át jónak találtak. Elfeled- 
keznek ama jótéteményekről, melyeket épen e most megtámadott 
állapotnak köszönhetnek, mely állapotokat apáink boldogításunkra és 
védelmünkre hagytak ránk. Az emberi természetben mindennek véde- 
lemre van szüksége. A gyermek csontjait pólya védi a meggörbü- 
léstől. Az asszonyt a férfi védi, a polgárt a katona és a király védi 
a katonákat. Miért legyen akkor védetlen a cinkannaöntők céhe? 
Hiszen az evés után az összes emberi tevékenységek legfontosabbja 
az ivás. Ádám kezdetben csak vizet tudott inni, Noé már tovább 
ment egy lépéssel és bort ivott. Megváltó urunknak is innia kellett, 
mikor kereszten lógott; mind iszunk, fiatalok és öregek, kicsinyek és 
nagyok, szegények és gazdagok. Már most azt kérdezem: hogyan 
jutnánk az ivás okozta élvezethez, ha nem volna miből innunk? Hasunkra 
fekhetnénk, mint a lelketlen állatok, de akkor nem volnánk többé 
emberek. (Ebben különbözik ugyanis az ember az állattól.) Azok, 
akik az ivóeszközöket csinálják a kannákat, melyek a legtökéletesebb 
ivóeszközök: legnagyobb jótevői az emberiségnek, mert hiszen az 
embert az állat fölé emelték. A kannaöntőcéh előkelő testület, talán 
a világ legelőkelőbb testülete és most ezt a mocsokba akarják rán- 
tani; leakarják rombolni, amit őseink felépítettek. Egy tollvonással 
akarják megsemmisíteni azt, amit évszázadok szentesítettek. Mit feleljünk 
egy ilyen szemérmetlen támadásra?” 

A tréfás természetű Bo mesterpróbát végez, noha tudja, 
hogy nem lehet mester belőle. A rázárt műhelyben új módszerrel 
önt egy cinkannát. A kanna torkát azonban kiszélesíti, hogy 
kézzel belenyúlva könnyen lehessen tisztogatni. Ez a forradalmi 
újítás. A remek elkészül. Már ott is áll a városháza nagytermé- 
nek asztalán, betakarva egy ruhába. A mesterek a polgármes- 
terrel az asztal mellett ülnek, Bo künn áll a folyosón, de a félig 
nyitott ajtón át minden szót hall. 
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— Micsoda komédia ez már megint, mondja  a  polgármester, 
jönnek, hogy a mesterpróbát letegyék, mikor úgy sincs   szabadhely. 
Terhelni merik az embert.  Egyiknek  fel   kell,  hogy  üssük az orrát, 
hogy a többiek tanuljanak belőle. Na hadd lássuk azt a remek művet, 
hogy az ördög vitte volna el. Le avval a lepedővel! 

— Ott állott a Bo remekműve csupaszon az asztalon. 
— A Jézus nevére, mi a csuda ez? Hát tréfát űz az az ember 

velünk? Kiáltott a polgármester és megvetően nevetett. 
— Azt hiszem, hogy ez az edény  egész más célra való, nem 

ivásra, hiszen az ember a fejét is beledughatja. 
         Povel mester kivételével mind nevettek. 
         — Hidd be azt a kölyköt, mondta a polgármester. 
         Bo belépett. 
         — Hallod öcsém — kezdte   a  polgármester — borbély  akarsz 
lenni? 

— Az nem is olyan lehetetlen,  felelte  Bo;  ha  cinolvasztóból 
tanácsúr lehetett, belőlem is lehet még borbély. 

— Ha az ujjad olyan viccesen járna, mint a szád, akkor cin- 
olvasztó is lehetnél — felelte a polgármester. Hogy hívod ezt az 
edényt? 

— A név nem sokat számít, de mivel nem ittam az éjjel olyan 
sok sört, hát látom, hogy ez egy kanna, felelte Bo. 

— A szád nagy, de hogy ilyen ráülésre való edényre van szük- 
séged, ha inni akarsz, azt mégse gondoltam. 
        Povel mester most megszólalt. 

— Egy eszméje volt a fiúnak, mikor ilyen  szélesre csinálta a 
kanna torkát. 

— Ugyan micsoda eszméje lehetett neki? Halljuk! — mondta a 
polgármester és a füléhez illesztette a kezét. 

— Az eszme az volt, hogy kézzel be lehet nyúlni a  kancsóba 
— felelte Bo. 

— Halljátok csak, ez szegény a kezével iszik! 
— Õ  azt  gondolja,   hogy  be lehet  nyúlni  kézzel,   mikor   ki   akarják

 tisztítani a kannát — folytatta Povel mester. 

— Micsoda beszéd ez — szakította félbe a polgármester — a kannát 
ezentúl is ki lehet öblíteni, mint  eddig.   Különben is ezüstöt tett a 
cinbe, azért oly fényes és kemény. 

— Nem, ónt tett bele — mondta Bo. 
— Ónt? Ezt csak hazudja — mondta a céhmester. — A cin meg- 

szürkül az óntól és puha lesz, mint a viasz. 
— Igen, a rendes esetekben, de nem, ha hideg öntvényt hasz- 

nálnak — mondta Povel mester. 
— Hidegöntvényt? Hidegen önteni! Fogjátok meg a fejemet — 

kiáltott a céhmester; öntsetek egy   veder hidegvizet a fejemre, vág- 
jatok eret a fülem mögött; nekem ment el az eszem, vagy te őrültél 
meg   Povel?   Hogy  lehet  hideg   cint   önteni?   Ezt   biztosan   tavaly 
nyáron tanulta Németországban. 

— Nem hideg cint öntenek, hanem hideg formába öntik a cint, 
felelte Povel mester. 

— Vigye el az ördög a formáitokat meg az újításaitokat! Csak 
azon   csudálkozom Povel, hogy  te,   aki  öreg, értelmes  ember vagy, 
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becsapatod magad ilyen fogásokkal. Vigye innen haza legényed a 
fazekát és ha becsületet akarsz vele aratni, akkor hozd el, mikor 
tisztességes munkát tud majd végezni!” 

Ε kiszakított darabkák nem Strindbergnek jellemzésére, 
hanem az ő mai helyzetének megvilágítására szükségesek. Aki 
így írt 1883-ban, az most némán néz el ama mozgalom felett, 
melytől nagyobb embertömegek sorsa, jövője függ, mint annak 
idejében a népvándorlástól. 

Előbb ismertetett célja elérésében olyan akadályokkal talál- 
kozik Strindberg, melyeket nem háríthat el. Ez és szerencsétlen 
családi élete kiűzi abból a társadalomból, melynek előbb tagja 
és megértő szemlélője volt. Minél jobban elszakad a társasélettől, 
annál szigorúbb lesz kritikája, annál jobban fogy humora. Noha 
önkéntelenül is felhasználja előbbi segédeszközeit, a tudományo- 
kat (ezekről nem is lehet már lemondania), mégis egyre kevésbbé 
becsüli őket. Hogy elválva az emberektől teljesen elmerül a 
természet csudálatában, a gyönyörködésben elég foglalkozást 
nem találó agya előtt nyomorúságosán eredménytelennek látszik 
az a törekvés, hogy némely tudományok egyszerű betűformák- 
ban természeti törvényeket, gondolatfolyamatot akarnak kifejezni. 

Ebben az időben keletkező műveit, amaz emberi és termé- 
szeti jelenségek költői felhasználása, kultiválása jellemez, melyek 
előtt a tudomány mindezideig tehetetlenül áll. Az álomlátás, 
telepátia, szomnambulizmus. Ebben az időben világra jövő strind- 
bergi alakok rajonganak a zenéért, a gyermekért, a virágért. 
Különösen a virágra halmoznak temérdek szeretetet. Gyakoriak 
az olyan alakok, akik megérzik a virágok hangulatait, érzéseit. 
Ezeknek az alakoknak legkitűnőbb képviselője a Posk Eleonórája, 
amint a kis Benjáminnal beszél.* 

Benjamin: Hány éves vagy? 
Eleonóra: Az én számomra nem létezik Idő, sem Tér; én 

mindenütt vagyok és sehol sem! Én apámmal vagyok a börtönben 
és a bátyám iskolájában is vagyok. Anyám konyhájában vagyok és 
Amerikában levő nővérem boltjában. Mikor a nővéremnek jól megy a 
dolga, mikor sokat ad el, akkor érzem az ő örömét; ha rosszul megy 
a dolga, szenvedek. De legjobban akkor szenvedek, ha sokat akar 
nyerni. Benjamin, téged Benjáminnak hívnak, mert te vagy barátaim 
legfiatalabbja . . . igen mind az emberek az én barátaim ... ha azt 
akarod, hogy közéjük vegyelek, te érted is akarok szenvedni. 

Eleonóra: Én azt is értem, amit a seregélyek beszélnek. 
Benjámin:  Hisz azok nem tudnak beszélni! 
Eleonóra: Hát nem láttál még olyan seregélyt, amelyiket meg- 

tanítottak beszélni? 
           Benjamin: Igen, amelyiket megtanítottak! 

Eleonóra: Tehát  a  seregélyek  megtanulhatják  a  beszédet.    Sok 
van közöttük, amelyik magától megtanulja, amelyik  autodidakta . . . 

Ezek ott ülnek, figyelek bennünket,  megértik   anélkül,  hogy  mi 
  

* Posk (Húsvét). I. felvonás. 
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tudnók és azután utánunk mondják. Most is, mikor jöttem, hallot- 
tam,  hogy ketten beszélgettek, 

Benjamin: Milyen érdekeseket beszélsz! De mit mondtak? 
Eleonóra: Igen! „Péter!” mondta az egyik. — „Judás!” 

mondta a másik. — „Mindegy”, mondta az első. — Fi, fi, fi,” mondta 
a második. De mondd, észrevetted-e, hogy a pacsirták csak itt, a 
siketnémák kertjében énekelnek. 

Benjamin: Észrevettem, de miért énekelnek csak itt? 
Eleonóra: Mert akiknek halló fülük van, azok úgysem értik 

a pacsirta beszédét, a süketnémák pedig értik . . . 

Eleonóra: Jegyezd meg magadnak, hogy az egyik ember lát- 
hatja azt, amit a többiek nem látnak . . . azért ne higyj olyan nagyon 
a szemeidnek. Nézd ezt a virágot, amelyik itt az asztalon áll . . .  
Ez egy húsvétililiom, Svájcban terem. Napsugarat ivott, azért sárga 
a szirma és csendesíti a fájdalmat. . . Épen a virágkereskedés előtt 
mentem el, mikor megláttam és bátyámnak, Élisnek akartam adni . . . 
Mikor be akartam menni az ajtón — be volt zárva . . . ma ugyanis 
konfirmáció van. De mert nekem kellett a virág, hát elővettem az 
én kulcsomat, és képzeld el, az én kulcsom kinyitotta . .. Bemen- 
tem . . . Igen, érted te a virágok csendes beszédét? Minden illat egy 
egész csomó gondolatot fejez ki és ezek a gondolatok megrohantak, 
és kitágult szemeimmel beláttam e gondolatok műhelyébe, ahová még 
senki se látott be. Beszéltek nekem az ő fájdalmaikról, gondjaikról . , . 

Egy novellában, Aki hétkor alszik-ban, a karmester rózsája 
szereti a zenét és elhervad, ha rossz indulatú szavakat hall. 
Az ilyen példákat sokáig folytathatnók. 

Nagy magánosságban írta Strindberg azokat a drámákat, 
melyekben a nagy emberi problémáknak mindig csak egyetlen 
végzetes, meg nem nyugtató megoldásuk van. Azokba a drámai 
viszonyokba került embereknek sorsát a viszonyok eldöntötték, 
bukások olyan biztos, mint annak a halála, aki régen a nürnbergi 
Vasszűzbe belépett. A kegyetlen acélkarok feltétlenül végeznek 
vele. A nagy magánosság odaidomította a Strindberg szemét, 
hogy az élet problémáit — a matematika lebecsülése dacára — 
olyan egyenletekké próbálja tömöríteni, melyeknek csak egy meg- 
oldásuk van. Ez az egy, halálosan biztos megoldás végez az 
Apa, Haláltánc és hasonló ilyen darabok hősével. Ezek a darabok 
feltétlenül megráznak, de a katarzisz elmarad. A nép itt sikoltva 
menekült ki e- darabok előadásakor a színházból. A nép érzi, 
hogy az élet eme egyenletei nem igazak. Tudja, tapasztalatból, 
hogy nagyon sok megoldás van. És a nép nem fogadta el ezeket 
a darabokat. 

Ezért Strindbergnek különben olyan termékeny magános- 
sága a nép számára nagyon terméketlen, hatástalan. Ez azonban 
nem azt jelenti, hogy a munkástömegek elidegenedtek volna tőle. 
Még utolsó könyveit is veszik, olvassák. De nem értik, mert 
egy olyan világról van bennük szó, amelyet ők nem ismernek.    
 

Stockholm, 1909. 
 



 

Bergstein Béla: A polgári vagyonok 

                          eredete* I. 

1. 
kézműves gazdasági korban és már jóval azelőtt hatalmas 
vagyonok halmozódtak fel. Ha tőkét nem is, a jószágok 
óriási tömegét találjuk az egyes uralkodók, földesurak 
vagy egyházi fejedelmek kezében. Ezeknek a vagyonoknak 
eredetét alig kutathatjuk. Jórészt még az őskorból szár- 
maznak s történetük majdnem az egész emberiség törté- 
netét foglalja magában. Kezdenünk kellene legalább is az 

állattenyésztő népeknél, akiktől Pikler és Oppenheimer egyaránt a 
vagyonkülönbség csíráit vezeti le. Azután folytatni a rabszolgasággal 
és jobbágysággal, mint olyan intézményekkel, melyek vagyon és osz- 
tálykülönbségeket teremtettek. Kutatnunk kellene az ókor nagy vagyonai- 
nak, Dárius kincsének eredetét, s azt, hogy hova tűntek azok, mikor 
és mely részben jutottak át korunkba. Mindez azonban megoldhatatlan 
feladat. Ezért azokat a medencéket tesszük vizsgálat tárgyává, melyekben 
már a középkorban nagy vagyonokat találunk, s kutatjuk, mi módon 
sodródtak ezek a cseregazdaság áradatába. 

Az első nagy vagyonokat a pápai kincstár és az egyházak kezében 
találjuk. III. Honorius pápa már 1217-ben megparancsolja a magyar 
püspököknek, ut vicesimam fideliter redigant in pecuniam.** Ekkor tehát 
már Magyarországból is pénzben fizetik a huszadot s az egyéb névre 
elkeresztelt pápai illetményeket, melyek, mivel minden út Rómába 
vezet, ugyancsak dúsan folytak az apostolica camera-ba. A keresztes 
háborúk miatt kivetett adó maga  800.000 font  aranyat jövedelmezett 

* Egyik fejezete szerző  A modern kapitalizmus kialakulása c. munká- 
jának, mely a Társadalomtudományi Társaság pályázatán jutalmat nyert. 
      ** Sombart: Der moderne Kapitalismus. I. 238. 1. 
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a pápai kincstárnak, tehát oly nagy aranytömeget, hogy belőle ma 
18-24 millió koronát lehetne verni.* A pápai kincstár az egyik leg- 
nagyobb aranymedence. Évi jövedelmét átlagban 200—250.000 aranyra 
becsülik (à 22—24 kor.), de ez csak az az összeg, ami a kincstárba 
tényleg befolyt. Az az út azonban, amelyet e pénznek meg kellett 
tenni, igen hosszú és körülményes volt s joggal föltehető, hogy itt 
is, ott is lekopott a nagy pénztömegből egy-egy darab s az egyházak 
gazdagságát gyarapította. Elég itt Prága és Bécs templomaira utalnunk, 
melyekben milliókra menő középkori kincsek vannak felhalmozva. 
Ezek a kincsek azonban nemcsak adókból gyűltek össze. Hathatósabb 
kincsgyűjtő erő volt a „szent csalás”. „Az egyháziaknál a hatalmasok 
lelki üdvösségüket vásárolták meg adományokkal.” „Bűnök meg- 
bocsátását avagy az egészség visszanyerését ígérgették azért, hogy a 
haldoklók az egyház érdekében végrendelkezzenek” és „az egyháziak 
a pokol kínjaival való ijesztgetés árán is gazdagodtak”. „Még szebb 
eredménnyel járt a fejedelmek megkopasztása” és „a szentek csodái 
szintén sokat jövedelmeztek”.** Mephistopheles pokoli gúnyja méltó az 
egyházi gazdálkodásra: 

„Die Kirche hat einen guten Magen, 
Hat ganze Länder aufgefressen, 
Und doch noch nie sich übergessen; 
Die Kirch' allein . . . 
Kann ungerechtes Gut verdauen.” 

(Faust I.) 
A nagy pénzbeli vagyon mellett az egyház rengeteg földbirtokkal 

is rendelkezett. Sajnos, Magyarország még ma is hazája a nagybir- 
toknak, melyet Oppenheimer oly találóan nevez a modern cseregaz- 
daságtól teljesen idegen nomád jog végső maradékának. Hogy mi az 
egyház középkori birtokviszonyairól képet nyerjünk, ahhoz elegendő, 
ha azt mondjuk, nálunk még ma is két és félmillió hold örökös ura 
a papság! Minő lehetett ez az anyagi hatalom a középkorban? Számokkal 
nem fejezhetjük ki, de egész bizonyos, hogy annak a mérhetetlen 
területnek a földjáradéka, mely Európában az egyház kezében volt, 
maga is elegendő volt hatalmas vagyontömegek összegyűjtésére. 

A  földjáradék azonban  nemcsak a  papság kezében halmozott 
fel nagy vagyonokat.  A lovagrendek, földesurak és részben az ural- 
kodók is*** ennek köszönhették gazdagságukat, mely semmi esetre sem 
volt csekély.   Ezt bizonyítja  például,  hogy a templáriusok  1191-ben 
 

* Sombart I. 239. 1. 
           ** Harkányi : Babonák ellen. 167. és k. 1. 
       *** Acsády: Magy. orsz. pénzügyei I. Ferdinand alatt. 9. 1. 



342                                                                Bergstein: A polgári vagyonok eredete 

képesek voltak arra, hogy 100.000 aranyért Ciprus szigetét Richard angol 
királytól megvegyék s 2/5-ét a vételárnak azonnal ki is fizették. A hosz- 
pitalisták vagyonát pedig 1307-ben 36 millió frankra becsülik.* A földes- 
urak vagyonára vonatkozó adataink alig vannak. Azonban kétségtelen, 
hogy koruk leggazdagabb embereihez tartoztak. Igaz, hogy jövedel- 
meik eleinte természetbeni szolgáltatásokból állottak, de már a leg- 
régibb időkben találunk nálok kereskedőket, kik a termékfölöslegek 
értékesítéséről gondoskodtak.** A gabonát, a búzát aranyra váltották 
fel s hogy ez az aranytömeg nem lehetett csekély, azt láthatjuk 
például az Andrássyak krasznahorkai várában is. Ε várkastély, mely 
csodálatosan leküzdte az idők viharát, az Andrássyak középkori vagyo- 
nának maradványait rejti magában. Azok az arany és ezüst szobrok 
és edények, értékes festmények, nemes gyöngyök stb., amelyek ott 
napjainkig fenmaradtak, számszerű adatok hiányában eleget beszélnek 
a középkori hűbéres úr vagyoni állásáról. 

A királyi kincstárak is alkalmasak voltak arra, hogy bennök 
nagy vagyonok gyűljenek össze. Az a tény, hogy sok magyar és sok 
külföldi királynak igen sokszor üres volt a kincses kamarája, nem 
bizonyít állításunk ellen. A király kezében, részben ingatlanai jövedelme- 
képen, részben adóban, vámban, stb. nagy összegek gyűltek össze, 
melyek, épen mivel sohasem maradtak hosszú ideig a kincstárban, 
hanem forgalomba jöttek s kereskedő kezekbe gyűltek, különösen 
fontosak a kapitalizmus szempontjából. Acsády írja***, hogy III. Béla 
évi jövedelme 176.000 girát tett ki, ami szerinte 144 millió koroná- 
nak felel meg. 1453-ban azonban már csak 264.000 akkori forint 
volt a magyar király jövedelme, ami körülbelül csak 9 millió koro- 
nát tesz ki. Mátyás alatt ismét tekintélyes emelkedést mutat a magyar 
király háztartása. Két millió aranyforint, tehát 84 millió korona volt 
Mátyás király évi jövedelme. A mi uralkodóink azonban messze 
elmaradtak a nyugatiak mellett. Nem sorolunk fel azonban adatokat, 
csak Sombartra utalunk, kinek Kapitalizmus-ában egész sereg erre 
vonatkozó adat található.† 

A királyi kincstár mellett az egyes városok háztartása is felhal- 
mozott nagyobb vagyontömegeket. Ε vagyon forrása az adó, vám és 
a városi földjáradék volt. †† nagysága pedig vetekedett egy-egy kisebb 
uralkodóéval.   Velence   jövedelme 1492-ben  egy  millió,   ugyanekkor 
 

* Sombart I. 240. 1 
           ** Below: Handwerk. Zeitschr. f. soz. u. wirtsch. Geschichte. Bd. 5.141.1. 
        *** Id. műve 23. és k. 1. 

        † Sombart I. 241 és k. 1. 
        †† Renauld: Entwickelung der Grundrente in München. 1. 1. 
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Nápolyé és Milánóé 600.000 forint volt.* A magyar városok ekkora 
gazdasággal nem dicsekedhettek ugyan, de hogy mégis meglehetősen 
gazdagok voltak, azt azok a nagy összegek is bizonyítják, melyekkel 
az uralkodók adójövedelmét gyarapították.** 

Míg ezek a kincsek az egyház, a földesúr, az uralkodók vagy 
a városok pincéiben hevertek, addig nem bírtak a mai gazdasági rend 
szempontjából jelentőséggel. A rajok váró nagy feladatot csak akkor 
kezdik betölteni, midőn a kincses kamarák rejtekhelyét elhagyják, 
forgalomba kerülnek és kereskedők vagy uzsorások kezében mozdítják 
elő a nagy vagyonok összegyűlését. Ez pedig már igen korán lehet- 
séges volt. A városok, az uralkodók és a pápai kincstár ugyanis nem 
hajthatták be sajátkezűleg az adókat, nem szedhették be maguk a 
vámot és nem ellenőrizhették a bányákat. „A központi hatósághoz a 
bevételek számtalan kéz hozzájárulásával jutottak el az ország külön- 
böző vidékeiről. Voltak már az Árpádok idején speciális pénzügyi 
tisztek, a vidéki kamarák alkalmazottai, továbbá a vámosok, pénz- 
beváltók, sótisztek·***” Mondja a magyar viszonyokról Acsády s ugyanígy 
állt a dolog a külföldön is. S bár a hivatalnokok fizetése nem volt 
valami nagy, a királyi kamara elnöke csak 800 forintot, mai értékben 
16.000 koronát kapott,†  az akkori viszonyok között ez is elegendő 
volt a meggazdagodáshoz. Különösen a nyugati államokban volt ez 
lehetséges, hol a munkát már abban az időben sokkal jobban fizették, 
mint minálunk.†† Azonban a rendes fizetésen kívül egy fontosabb 
körülmény mozdította elő a hivatalnok-sereg meggazdagodását. Azon 
kor primitív viszonyainak megfelelőleg a hivatalnokok alapos ellen- 
őrzése nem volt lehetséges. Ezek pedig a zavaros helyzetet felhasználva, 
bizony nemcsak a köz „szent ügyét szolgálták, hanem kergették saját, 
kis, piszkos érdekeiket is. A hivatal lépcső volt a gazdagsághoz, amely 
azonban eleinte csak feudális karrierek megalapítására szolgált. Az első 
hivatalnokok leszármazottaival, mint nagyurakkal találkozunk s legfel- 
jebb a városatyákból, kik szintén nem feledkeztek meg saját zsebükről, 
lesznek kapitalisták.”††† Azonban később, midőn a pénzgazdaság mind 
nagyobb mértékben tért hódított és a naturális szolgáltatások meg- 
szűnnek,   különösebb   szakismeret   kellett  a   pénzügyek   vezetéséhez, 

* Sombart I. 245. 1. 
            ** Acsády id. m. 121. 1. 
          *** Acsády id. műve. 11. old. 
          † U. o. 59. 1. 
        †† L. Sombart I. 247. 1. 
       ††† Sombart I. 247. 1. és  Sieveking: Vierteljahrschrift f.  soz. u. wirtsch. 
Gesch. VII. 72. és k. 1. 
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A feudális hivatalnokok felmondják a szolgálatot és agyafúrt keres- 
kedők kezébe kerül az állami pénzek, a pápa jövedelmei és a városi 
vámok kezelése. Ezek a kereskedők szellemileg sokkal magasabban 
állnak, mint azok, akik őket alkalmazzák s ellenőrzésük teljes lehe- 
tetlenség. Különösen a zsidók azok, akik a még teljes pompájában 
viruló feudális s kezdődő kézműves gazdasági élet pórusaiba beha- 
tolnak. Spanyol-, Francia-, Német- és Lengyelországban egy egész 
csomó hivatalt ők töltenek be s hogy a zsidó közhivatalnok nálunk 
sem volt ismeretlen, annak bizonysága az aranybulla, mely a zsidók 
hivatalviselési jogát eltörli.* Majd később szokásba jön a vámjöve- 
delmek, a bányák, a sótermelés bérbeadása s hogy e bérletek minő 
óriási vagyonoknak lettek forrásai, arra elegendő a Fuggerek példájára 
utalni, kiknek üzletei még a Carnegiek és a Rockefellerek manőverei 
mellett is megtartják monumentális nagyságukat. A Fuggerek tevékeny- 
sége Magyarországra is kiterjedt s általában nálunk sem volt ismeretlen 
a bányák bérbeadása. Az úrvölgyi rézbányákért 1540—1546-ig 20.000 
forint évi bért fizettek s midőn azok 1546-ban házi kezelésbe mentek 
át, nyers hozadékuk 220.800 forint volt s a kincstár évi nyeresége 
20.000 forintról 76.510 forintra emelkedett.** Az elmúlt idők 
panamái tehát egy csöppet sem voltak szerényebbek a maiak- 
nál. Különös velencei vagyonszerzési mód volt a hajók bérbe- 
adása személyszállításra. Ezzel főleg háborús időben kerültek nagy 
feudális vagyonok kereskedő kezekbe, midőn mesés összegekért szállították 
a katonaságot.*** Ellenben nem tarthatjuk különös velencei szokásnak a 
rablóhadjáratokat, melyekben azonban Velence különösen kitűnt. A keleti 
államokban felhalmozott ősi kincsek jó részét ezek a rablóhadjáratok 
hozták  át a modern kultúrvilágba. † 

Míg így a derék tisztviselők, bánya és vámbérlők, továbbá 
kereskedők betöltötték azt a nagy történelmi hivatást, hogy az egyház, 
az uralkodó és a város kincsesládájának egy részét megmentették a 
közgazdaságnak, addig az uzsorások belemarkoltak a kincsesláda másik 
részébe is. „A pénzkölcsönnek vagy hogy nevén nevezzük a gyereket, 
az uzsorának jutott az a fontos történelmi misszió, hogy a modern 
kapitalizmust a hűbéri vagyon nagy részének polgári vagyonná való 
változtatásával előkészítette. †† A középkori városok kölcsönügyletei 
 

* Ignaz Schipper: Anfänge des Kapitalismus bei den Juden. 53. 1. 
(Wien, 1907). 
         ** Acsády id. műve. 163. 1. 
       *** Heynen id. műve. Zur Entstehung des Kapitalismus in Venedig. 32. 1. 
        † U. o. 39. és k. 1. 

         †† Sombart I. 255. 
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számos kereskedő vagyonát százszorozták meg, a középkori uralkodók 
uzsorásai pedig koruk leggazdagabb emberei voltak. „Az olasz kapita- 
lizmusnak legkimagaslóbb alakjait azokban az emberekben kell keres- 
nünk, akik ügyességüket, pénzügyi ismereteiket idegen uralkodók 
rendelkezésére bocsájtották. Így a Franzesikben, kik a francia Szép 
Fülöpnek csalfa tanácsokat adtak, a Bardikban, és Peruzzikban, kik 
III. Edward angol királynak kölcsönöztek, Cosimo di Mediciben, aki 
a pápai kúria útján nőtt nagyra és Andrea Doriaban, ki Spanyol- 
országnak Genua pénzerejét és flottáját megszerezte”*. Az uralko- 
dókon és városokon kívül ugyancsak jövedelmeztek a gazdag feudális 
urak is. Akinek sikerült egy gazdag földesúr körülhálózása, annak 
biztos volt a meggazdagodása. Az a határtalan könnyelműség és pazarlás, 
mely ma Magyarország földbirtokos osztályát jellemzi, a kézműveskor 
első pillanatától kezdve, az egész középkoron át általános. Apró- 
cseprő dolgokért szép ruhákért hihetetlen összegeket fizetnek s mivel 
ehhez a hadkötelezettség terhei is járulnak, nem maradt más hátra, 
mint az eladósodás. Ez elől még a papok sem tudnak mindig szaba- 
dulni, kiket szintén nagy közszolgálatok terhelnek.** Ε helyzet kiak- 
názásában ismét a zsidók jártak elől, kiknek kezében nagy vagyonok 
halmozódnak össze. Azonban a német-római birodalomban uralkodó 
az az elv: ipsi Judaei et omnia sua regis sunt, Franciaországban pedig 
les meubles aux Juifs sont au Baron.*** Ezt a törvényt vagy inkább 
a kezükben levő hatalmat már most felhasználva, a megszorult ural- 
kodók sohasem felejtkeztek el a zsidók kifosztásáról. Csak néhány 
példát említünk a zsidók rendkívüli megadóztatásának végtelen sorából. 
1140-ben István angol király London zsidóitól 2000 fontot hajt be. 
1171-ben Blois zsidói 280 fontot fizetnek csakhogy feloldják magukat 
a vérvád alól. 1096-ban pedig a kölni és mainzi zsidókkal Bouillon 
Gottfried 1000 ezüstpénzt fizettet magának.**** Így a zsidók kiuzso- 
rázták a földesurakat, mint hivatalnokok sikkasztottak a közpénzekből, 
mint bérlők óriási nyereségre dolgoztak s amit így összeharácsoltak, 
azt egy szép napon megint elvette tőlük valamelyik uralkodó vagy 
rablólovag. Ilyen idillikus körülmények között sodródtak bele a gaz- 
dasági élet forgatagába azok a vagyontömegek, melyek e kor gyűjtő- 
medencéiben felhalmozódtak. „Mert természetes dolog, hogy ezeket 
az elkobzott vagyonokat ritkán zárták el ismét a régi feudális kincs- 
tárakba. Ellenkezőleg, forgalomba jöttek s csakhamar valamelyik zsidó- 
 

* Sieveking id. ért. 87. 1. 
            ** Sombart I. 256. 

  *** Schipper id. műve 37. l. 
      ****  U. o. 60 és k. l. 
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nak vagy a monied interest egy más képviselőjének kezében találjuk 
őket.”* 

Az a néhány adat, melyet fentebb közöltünk, elég bizonyságot 
tesz e vagyonok nagyságáról és óriási jelentőségéről. Azonban ha a 
mai nagy polgári vagyonok eredete után kutatunk, joggal merül fel 
a kérdés, ez e igazán a mai nagy vagyonok kezdete? Nem! Mondja 
Sombart. Anyagi feltételei voltak annak, hogy valaki a vámjövedelmet, 
az adóbehajtást stb. bérbevehesse s pénz kellett az uzsorához is. Azon 
vagyonok eredete után kell tehát kutatnunk, amelyet a fenti módokkal 
csak gyarapítani lehetett. Bár nagyjában elfogadjuk Sombart állítását, 
mégis azt hisszük, hogy a modern vagyonok egy részének első csíráit 
itt kell keresnünk. Maga Sombart is elismeri, hogy a városokban 
szerepet játszó családok a közjövedelmekből meggazdagodtak.** Ezt 
az állítást csak megerősíti Sieveking,** midőn azt mondja: „A Grimaldik, 
Fischik, Dóriak és Spinolák későbbi előkelő állása 13. századbeli 
politikai (Genuában) hatalmukból következett, melyet képesek voltak 
anyagilag kihasználni”. Ahhoz pedig, hogy valaki a városokban szerephez 
jusson, nem kellett anyagi feltétel. A városok vezető emberei között 
számos kereskedő és kézműves polgárt találunk s bár ezeknek csak 
egy kis része használhatta fel politikai állását vagyonszerzésre, de ez 
a kis rész mégis vagyont szerezhetett. 

A másik ellenvetésünk a zsidók vagyonára vonatkozik. Sombart 
ugyanis kimutatja, hogy amint a pénzgazdaság terjedni kezdett, szak- 
képzett erők voltak szükségesek a pénzügyek kezelésére. Ezért a 
feudális hivatalnokokat kereskedők váltják fel s pedig nem a keres- 
kedők soraiból kikerülő hivatalnokok, hanem, legalább is Sombart 
szerint, bérlők. Csodálatos, hogy Sombart, aki mindenütt hangsúlyozza 
a lépésről-lépésre való fejlődést, nem vette észre itt az óriási ugrást. 
Pedig tények is igazolják, hogy midőn először volt szükség szakképzett 
hivatalnokokra, kereskedőket, kik semmivel sem voltak többek egyszerű 
kereskedőknél, alkalmaztak s ezek a kereskedők tényleg szert is tehettek 
nagy vagyonokra. Csak később a fejlődés egy magasabb fokán, midőn 
az uralkodók és a városok fizetési zavarokba kerültek, lett általános 
a közjövedelmek bérbeadása. Így Schipper*** sorol fel adatokat, melyekből 
kitűnik, hogy sok zsidó kereskedő először csak hivatalnok volt. Dagomert, 
Gallia királya már 633-ban megbízza Salamon zsidót a vámok behaj- 
tásával. (Itt még bérbeadásról nincs szó!) Spanyolországban pedig az 
államtitkártól és pénzügyminisztertől lefelé az összes olyan hivatalokat 
 

* Sombart I. 267—68. 
           ** L. e. munka 37. 1. 
          *** Id. műve 51. 1. 
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melyekben pénzzel és adóval foglalkoztak, zsidókkal töltötték be. 
Schipper felsorolásából kitűnik, hogy Európa többi államában is akadunk 
hasonló esetekre s valószínű, hogy ha a rendelkezésünkre álló rövid idő 
ez irányban messzemenő kutatásokat megengedne, kimutathatnók a 
Sombart felsorolta óriási adattömeg egy részéről is, hogy ott még 
nem bérbeadással, csak megbízással, nem üzletemberekkel, hanem 
hivatalnokokkal van dolgunk. 

Összegezzünk. A kézműves kor elején találunk medencéket, melyek- 
ben nagy vagyonok gyűltek össze. Ezen vagyonok egy része két úton 
közvetlenül kerülhetett bele a modern gazdasági életbe. A városokban 
szerephez jutó egyszerű polgárok s a hivatalt szerző kereskedők, jórészt 
zsidók útján. A többi módok már anyagi erőt tételeztek fel s ezek 
eredete után kell most kutatnunk. 

2. 

Első pillanatra látható, hogy a vagyonszerzés különösen ott volt 
könnyű, ahol a föld minden nagyobbszabású munka nélkül kincsekkel 
szolgált. Így az arany- és az ezüstbányászat már a legrégibb időktől 
fogva különösen alkalmas lehetett a meggazdagodásra. Bizonyság erre, 
hogy a magyar bányavárosok lakóit már az Árpádok korában szokatlan 
jólétben találjuk. Soetbeer számításai szerint az osztrák és a magyar 
bányák aranytermelése 1493—1520-ig átlagban 5,58 millió, 1521-től 
1544-ig 4,18 millió és 1545—1560-ig 2,79 millió márka fémértékű 
aranyat tett ki.* Ez természetesen csak csekély része volt az akkori 
kulturvilág össztermelésének, melyből kétségkívül számos ember gazda- 
godott meg. Sombart sorol fel adatokat, melyek arról tesznek tanú- 
bizonyságot, hogy számos bányász gazdagsága révén nemességre tett 
szert.** Ezek a bányászok azonban nem nagy jelentőségűek a kapita- 
lizmus szempontjából. Sokkal érdekesebb azok meggazdagodása, kik 
gazdagságuk dacára is megmaradtak városi polgároknak, tehát azt a 
vagyont, amit szereztek, bennehagyták a cseregazdaság szervezetében 
s így előmozdították a közeledő kapitalizmus kialakulását. Ilyenek 
voltak a magyar bányavárosok polgárai, kiknek nagy gazdagságára 
azok az adóösszegek engednek némi következtetést, melyeket 1564-ben 
a királyi kincstárba fizettek.*** Mindamellett statisztikai adatok hiánya 
következtében semmi számszerű adatot sem közölhetünk arra vonat- 
kozólag, hogy az arany- és ezüstbányászat mennyiben mozdította elő 
a polgári vagyonok létrejöttét.    Azok az adatok ugyanis, amelyeket 
 

* Somb. I. 275. 
            ** U. o. 277.1. 
           *** Acsády id. m. 121. 1. 
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pl. Soetbeernél találunk, arra vonatkozólag semmi felvilágosítást sem 
nyújtanak, hogy az összes arany- és ezüsttermelésből mennyi került 
a feudális kincstárakba és mennyi és mily összegek maradtak az egyes 
polgáremberek kezében. Ezért csak azt a tényt szögezhetjük le, hogy 
az arany  és ezüstbányászat módot szolgáltatott a meggazdagodásra. 
De vajjon csak az arany- és ezüstbányászat-e? Nem volt-e min- 
denütt egyformán nagy a meggazdagodás valószínűsége, ahol a föld 
természeti kincsekkel szolgált? Csak igenlőleg felelhetünk erre a 
kérdésre. Heynen* a velencei kapitalizmusról írt könyvében említi, 
hogy a velencei ősvagyonok eredete a sótermelésre vezethető vissza. 
Velence abban a szerencsés helyzetben volt, hogy sójával, melyet 
minden különösebb munka nélkül korlátlan mennyiségben termelt, a 
Földközi-tenger egész környékét elárasztotta. A magyar sóbánya- 
szatnak is volt némi jelentősége, mint azt Acsádynál olvashatjuk, s 
ugyanott rézbányászatra vonatkozó adatokat is találunk.** S ha  olva- 
sunk középkori drágakőkereskedésről, arról, hogy feudális urak mennyi 
pénzt adtak gyémántokért, gyöngyökért stb., nem jogosult-e az a fel- 
tevés, hogy mindenütt, hol a föld különösebb értékeket rejtett magá- 
ban, lehetséges volt a könnyű és gyors meggazdagodás? Ma is isme- 
rünk ilyen eseteket. Teljesen értéktelen területen keserűsó forrást fedeznek 
fel, melyből milliókat szereznek. Vagy  rábukkannak egy szénbányára, 
mely millióknak lesz forrásává. S bár e modern esetek nem hasonlít- 
hatók a régiekhez, mert ma már minden ilyen monopólium kiaknázá- 
sához nagy tőke is kell, mégis bizonyságai megállapításunknak: A föld- 
ben található kincsek is forrásai  voltak a mai  polgári vagyonoknak. 

(Befejezés a jövő számban) 

* Heynen id. műve. 
          ** Acsády id. műve 162 és k. 1. 

 
 



 

Szemlék és jegyzetek· 

Lakatos László: Jegyzetek a szerb kérdésről 

özelebbről háromféle vonatkozásban is aktualitást nyert a délszláv 
kérdés. A Friedjung-per a szerbiai szerbek ügyét, a Boszniában 

kihirdetendő alkotmány a szorosabb bosnyák kérdést, a Khuen-Héderváry 
kontemplálta magyar-horvát egyezség a horvát kérdést tolta előtérbe. 
Ε három kérdés látszólagos különállása mellett is szorosan összefügg 
és együttvéve és a törökországi Ó-Szerbia és Montenegró, valamint 
Ausztria délszláv (szlovén és horvát) vidékeinek égő és forrongó 
kérdéseivel kibővítve alkotja a délszláv kérdést, amely egy és egye- 
temes és a cilli-i szlovén gimnáziumtól a Stara Serbia (Ó-Szerbia) 
bandagarázdálkodásáig felöleli a délszlávok összes nyomorúságát, gazda- 
sági kifosztottságát és kulturális ínségét. 

I. 

Nem volna helyes dolog magát a Friedjung-pert különállóan 
tárgyalni, hisz ez a per nem volt egy önmagában különálló valami, 
hanem csak tünete annak a nagy, több mint egy évszázad óta folyó 
és egyetlen percig se szünetelő küzdelemnek, amit Szerbiában három 
áramlat folytat: a páncárizmus, a délszláv önállóság és a habsburgi 
terjeszkedés eszméje. Az utóbbi időben e három törekvésnek két 
elseje összeolvadt. Szerbiát lakosságának szegénysége arra kényszerí- 
tette, hogy a maga önállóságára, illetve az összes szerbek független- 
ségére és egyesülésére irányuló törekvéseit egybekösse a cári pán- 
szlávizmusnak ambícióival a közös ellenség, a habsburgi balkánpolitika 
ellen, ami egyébként nem első jelenség a világtörténelemben. Egy 
kicsiny ország, Erdély is az Apaffyak korában kénytelen volt a maga 
függetlenségének megőrzése miatt a Habsburg-ház akkori nagy ellen- 
feleihez, a francia Lajosokhoz oltalomért fordulni, sőt hogy az analógia 
precízebb legyen, fölhozhatjuk egy másik népnek, az olasznak állam- 
központosulási törekvéseit, amelyek, mint tudvalévő, szintén egy idegen 
hatalom, III. Napoleon császár égisze alatt folytak le és diadalmaskodtak. 

Lényegében ugyanis csak erről van szó. A közjogilag hat darabra 
 

K 
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szakított szerbség, mint az újkor küszöbén a franciák vagy a tizen- 
kilencedik században a németek és az olaszok, egységes, nemzeti, 
központi államot akar alkotni. Hogy a franciákat, németeket és olaszokat 
ezekben az ő történelmi törekvéseikben miféle gazdasági szükséges- 
ségek hajtották, ma már közismert dolgok. Ezen a helyen azt kell 
megvizsgálnunk, vajon az ú. n. nagyszerb mozgalomnak is ilyen 
egyetemes gazdasági alapja van-e? Nézetem szerint: nem. A faji és 
kulturális közösségnek lehet ugyan érdeke a Dusán cár egykori biro- 
dalmának helyreállítása, de az összes délszlávoknak egyetemes gazda- 
sági érdeke ezt nem követeli. A nagyszerb mozgalomnak alapja is 
természetesen gazdasági kérdés, de ez egészen másnemű. Ez a gazda- 
sági kérdés a mostani politikailag független szerb királyságnak az 
osztrák-magyar, sőt a németbirodalmi külkereskedelmi és vámpolitikai 
előrenyomulásban való lealázó vergődése, a szerbiai szerbek biztos 
anyagi pusztulása. Egy kicsiny, az elhanyagolt földművelő gazdál- 
kodásban élő társadalom ficánkol itt egy óriási és fejlett gazdasági 
komplexumnak ama törekvése ellen, hogy ezt a kis és elmaradt gazda- 
sági területet a maga számára kapitalizálja. És mind e nyomor és 
szegénység, a sok kegyetlen osztrák vámpolitika ütötte seb keres 
valamit, amivel az ő valóságos éhhalál ellen folytatott mindennapi 
küzdelmét valamivel bearanyozza, egy heroikus külső színében tüntesse 
fel. És — hol álmodoznak többet a nyugati kultúráról, mint a keleten? — 
ekkor a szerbek kölcsönkérnek valamit a maguk számára egy nagy 
nyugati kultúrnemzet történelméből, megteszik a mai szerb királyságot 
a szerb Piemontenak, amelynek hivatása leend az összes szerb terra 
irredenta-t a maga jogara alatt függetleníteni és egyesíteni. 

Nem célom ugyan itt a sok történelmi hazugság egyikét lerom- 
bolni, annak ürességét kimutatni. De hogy a kérdés velejére hatol- 
hassak, kénytelen vagyok itt a szerb Piemonteról szóló frázis mögött 
rejtőző nagyon szomorú kenyérkérdésre, egy félig kultúrás paraszt- 
társadalomnak az őt, igaz, kihasználó és gyarmatosító, de (mint minden 
gyarmatosításnak) egyúttal kultúrát adó kapitalizmus elleni gazdasági küz- 
delmére néhány sorban rámutatni. Hogy a dolgot egyszerűvé és szemlél- 
tetővé tegyem, Németországot, Ausztriát, Magyarországot és Szerbiát 
négy fokozatosan gyengébb és gyengébb gazdasági egységnek vagyok 
kénytelen fölvenni. A hatalmas Németbirodalom uralja és irányítja 
Ausztriát, az első kettő Magyarországot és mind a három együttesen 
Szerbiát, amely teljesen e három ország gazdasági törekvéseinek függ- 
vénye és körülbelül olyan szerepet játszik, mint amilyent játszana 
három vagy négy különösen szegény és egyoldalúan agrikultur magyar 
vármegye, amelyet nemcsak a német és az osztrák kapitalizmus, de 
még saját országunknak iparosodottabb vidékei is elnyomnak. Mind- 
éhez hozzá kell még tenni azt, hogy Szerbiának nemcsak a három ország 
iparától, de a három országnak Szerbiával szemben aránytalanul fejlő- 
döttebb mezőgazdaságától is szenvednie kell és a német junkerek, 
osztrák és magyar agráriusok egyaránt megnehezítik, sőt időnként 
vámháborúk és egyéb gazdasági konfliktusok idejében lehetetlenné 
teszik a szerb paraszt megélhetését. 

 Ε tétel igazságát igen könnyű a legutóbbi évtizedek gazdasági 
 



Lakatos: Jegyzetek a szerb kérdésről                                                                      351 

történetéből bizonyítani. Egyszerűen utalni kell a múlt század kilencvenes 
évek előtti viszonyaira, amikor egész Európában még a szabadkeres- 
kedelmi irányzat uralkodott és amikor Ausztriának is az állt érdekében, 
hogy jó kereskedelmi  szerződésekkel  megkönnyítse  az  osztrák ipar- 
cikkek betódulását Szerbiába és ezzel szemben utat engedjen a szerb 
nyerstermékeknek a monarchiába. Ezekben  az   időkben   (1877—78) 
volt az idősebbik Andrássy Gyulának, akiben a külügyminiszter legyőzte 
a mágnást, a nagy állami érdekek gondozója a  partikuláris  osztály- 
érdekek képviselőjét, az az életre való eszméje, hogy Szerbia lépjen 
be a monarchia vámterületébe. A nagy gazdasági  egységek kialaku- 
lásának ideje  kedvezett  ennek  a  tervnek,   amely ma is  az egyedüli 
módszer volna arra, hogy Szerbia, amelynek tengerpartja nincs, amely- 
nek nincs közvetlen vasúti csatlakozása Boszniához (ezt  a monarchia 
épen azért nem engedte, hogy Szerbiát a vámunióba belekényszerítse), 
amely a Fekete- és az Aegei tengert is csak idegen országterületeken 
át,   egy   időben   kiszolgáltatva   az   osztrák-magyar,   török   és   bolgár 
tarifa-politikának, érheti el, gyors és közvetlen  piacot találjon  az ő 
nyersterményei számára. Ámde — primitív társadalmaknál ez gyakori 
jelenség — a gazdasági érdekek fölött akkor is győztek az ideológiai 
tekintetek. Risztics, az akkori idők legtekintélyesebb szerb államférfia 
attól tartott, hogy a szerb fejedelemség (akkor még csak az volt) a 
vámunióban politikai függetlenségét is elveszti és a Narodna Szkupcsina, 
a parlament,  1878-ban  elvetette ezt  a tervet.  Később  Milán  király 
idejében, aki bár kevesebb sikerrel, de épen úgy igyekezett Szerbiát 
az osztrák-magyar   kapitalizmus  világába  bevonni,   amint  azt   Kállay 
Béni tette Boszniával,   többször  újra fölmerült  ez a terv,   de  mind- 
annyiszor lehetetlenné vált nemcsak a rövidlátó szerb hazafiság, hanem 
kétségkívül a monarchia miatt  is,   amely  a  vámuniót  mindannyiszor 
egy katonai konvencióval  akarta  megduplázni.    (Egy titkos katonai 
egyezmény Milán idejében létezett is néhány évig.) De a kilencvenes 
évekkel eljött a védvámos konjunktúra. A monarchia még hű szövet- 
ségesével, Németországgal  is  gazdasági konfliktusba   keveredik,   ami 
megismétlődik 1904-ben is, az agráriusok hatalomra vergődnek Ostel- 
bientől  a   magyar  Alföldig  és  innét  fogva  Szerbiával   örökké  vám- 
háborúkban   és  provizóriumokban   élünk,   ami   legtűrhetetlenebbé  az 
1905-ben kitört gazdasági konfliktus idejében vált. A szegény Szerbia 
ekkor gondolt arra csak, hogy kivitelét valamiképen megmentse, hogy 
vámunióra lép Bulgáriával. Ezt a tervet a monarchia megsemmisítette. 
Azután gondoltak a   Duna-Adriai   vasút   kiépítésére,   ami   közvetlen 
tengeri   összeköttetést  teremtett  volna  Szerbia   számára,  majd  arra, 
hogy egy földnyelvet kérnek a monarchiától vagy Törökországtól, hogy 
az Adriát elérhessék. Mind olyan terv, amit a monarchia megsemmisített, 
még ama veszély árán is, hogy a végsőkig zaklatott ország, amelynek 
nem engedik meg, hogy Boszniához  vonatot építsen, amely felett a 
Dunán is uralkodnak háborúba kezd. Sőt e háborús konfliktust is arra 
használták fel, hogy szigorú kereskedelmi szerződést varrjanak a szo- 
rongatott ország  nyakába,   amely  épen  e  szerződés  és  annak  belső 
gazdasági következményei miatt kénytelen lesz újra valamilyen nagy- 
háborús mozgalomban kitombolni a szegénység okozta nemzeti 
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keserűséget. Addig fog ez a küzdelem folyni, amíg a Németbiroda- 
lomban és a dualisztikus monarchiában az agráriusok egy adott pilla- 
natban alól lesznek és ekkor Szerbia legnagyobb valószínűség szerint 
be fog vonulni a közös vámterületbe. Nem kell ehhez más, mint Magyar- 
országnak oly fokú indusztrializálódása, hogy az osztrák ipar itt már 
ne találjon bő és elegendő piacot és akkor az osztrák ipar túlterme- 
lése és a csírájában már most is meglévő és a Balkán felé tendáló 
magyar ipari és kereskedelmi export okvetlenül be fogja vonni Szerbiát 
a közös vámterületbe, amelynek belső urai akkor nem az agráriusok 
lesznek. A közös vámterület nagy fogyasztási szükségletét fogja egy 
részében a szerbiai nyerstermelés kielégíteni. Ez feltétlenül nagy anyagi 
haladást jelent majd Szerbiára, igaz, hogy nem abszolút haladást. 
Mert azért mindig fenn fog maradni az a nagy különbség, ami egy- 
azon gazdasági territórium iparos és nyerstermelő vidéke közt fennáll 
és ami ma is megvan az Egyesült-Államok északi és déli államai, 
Lombardia és a régi nápolyi királyság területe vagy, hogy ne kalan- 
dozzunk el messzire, Ausztria és Magyarország, Csehország és a Bánság 
közt. Szerbia lesz akkor a monarchia Szicíliája. 

II. 
Itt meg is kell állnunk kissé. Szerbia egyáltalán sokban hasonlít 

Magyarországhoz. Ezzel nem akarjuk a használatban már kissé elkopott, 
de az új igazság erejével bíró azt a tételt föleleveníteni, hogy Magyar- 
ország tulajdonképen egy Szerbia. Nem politizálok most és a hason- 
latosságot a gazdasági viszonyokra értem, azt a hasonlatosságot gon- 
dolom, amely szükségszerű következése, a két ország gazdasági hely- 
zetének. Mert ez nagyon sok tekintetben hasonló. Miként a félprimitív 
gazdálkodási stádiumban levő Magyarország a fejlettebb Ausztriától, 
úgy függ a primitív Szerbia a félprimitív Magyarországtól, sőt egyben 
a fejlett Ausztriától is. 

Számos példával lehet ezt illusztrálni. Így pl. a legeklatánsabb 
jelenség Zimonyon innen és túl, hogy bár mind a két ország par excel- 
lence mezőgazdasági ország, azért mindkettőnek mezőgazdasága roppant 
elhanyagolt és extenzív. Hogy ez miért van így, azt e szemle olvasóinak 
nem kell bővebben megmagyarázni. A régi nóta ez arról, hogy az 
angol, de még az ausztriai gyenge termőképességű földnek négyszögmért- 
földje nagyobb hozadékkal bír, mint a magyar Alföld zsíros földjének 
ugyanaz a területe. A régi nóta ez arról, hogy azokban az orszá- 
gokban, amelyek leginkább mezőgazdaság után élnek, az élelmiszerek 
a legdrágábbak és a lakosság a legrosszabbul táplálkozik. A mező- 
gazdasági országnak az iparos országgal szemben való rettenetes 
inferioritásáról van itt szó. 

Így pl. egy Szerbia javára meglehetősen elfogult olasz publicista, 
Comte Angelo de Gubernatis az ő francia nyelven megírt munkájában* 
is csodálkozik azon, hogy Szerbiában, amelyet 5 dús termőföldje miatt 
méltán nevez a Balkán Mezopotámiájának (17. o.), ahol oly nagy az 
 

* Comte Angelo   de   Gubernatis:   La Serbie  et  les Serbes.   Florence, 
Bemard Reeber, 1897. 
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állattenyésztés, Németországban fabrikált sajtot és vajat esznek. (136. o.) 
Ugyancsak ő panaszolja el könyvének egy más helyénél 49. o.), hogy 
Szerbiában alig van gőzmalom (tehát hiányzik az a mezőgazdasági 
iparág is, ami nálunk már Széchenyi óta virágzik) és a parasztok nem 
értenek a trágyázáshoz. Koszta Sztojanovitch volt szerb kereskedelmi, 
ipari és földművelési miniszter (ez a három resszort a nyolcvanas 
évek közepéig nálunk is egyetlen miniszter alá tartozott) egy igen 
értelmes hangon írt tanulmányában* maga fedi fel a szerb szarvas- 
marha rossz minőségét (104. o.) és hozzáteszi, hogyha van is Szerbiában 
jó szarvasmarha, azt csak a Duna és a Száva mentén találni, szóval 
a fejlettebb magyar és horvát vidékek felé, ami ismét emlékeztet 
Magyarországra, arra a nagy különbségre, ami nálunk is megvan az 
Ausztria felé eső dunántúli vármegyék belterjes és az Alföld külterjes, 
alacsonyabb fokon álló mezőgazdálkodása közt. Egy belga író, I. Hogge 
könyvében** arról tesz említést (39. o.), hogy az előkelő belgrádi 
családok asztalára Zimonyból hozott gyümölcsöt tálalnak, pedig Szerbia 
klasszikus hazája a gyümölcstermelésnek, csak épen a gyümölcs neme- 
sítéséhez nem értenek. Nem a magyar Alföld termőföldjébe hullajtott 
erfurti magvat juttatja ez az ember eszébe? Vagy nem Magyarországra 
kell gondolnunk, mikor ugyanebben a könyvben azt olvassuk (53. o.), 
hogy a sertés- és marhatenyésztéséről híres Szerbiában a paraszt alig 
jut húshoz? Vagy nem a magyar-osztrák példa, mikor azt olvassuk 
(66. és 67. o.), hogy Belgrádból a levágott állatok nyers bőrét Magyar- 
országra küldik és ez természetesen mint sokkal drágább árúcikk 
kikészítve kerül vissza? 

Miért van mindez? Ha pontos feleletet akarunk adni erre a 
kérdésre, nem érhetjük be pusztán annak a konstatálásával, hogy 
Szerbia az egyoldalúan mezőgazdasági államok bajait sínyli. Szerbiának 
ez elemi fogyatkozáson kívül végtelen kárára van földrajzi helyzete, 
amit Péter szerb király helyesen jellemzett az osztrák-magyar-szerb 
konfliktus idején tett azzal a kijelentésével, hogy Szerbia olyan, mint 
a pincébe zárt ország. Kárára van a szerb királyságnak — és ez már 
kedvezőtlen földrajzi helyzetétől és a nagy vámegységek korában két- 
szeresen kínos, szűk ország határából folyik — az a körülmény is, 
hogy annyira ki van szolgáltatva a monarchia, de még Németország 
vámpolitikájának is. Végezetül — és ez olyan szempont, amire tudtommal 
eddig nem utalt senki sem azok közül, akik a szerb kérdéssel foglal- 
koztak — nem szabad elfelejtenünk, hogy a leginkább kisparaszt- 
birtokokra bazirozott szerb mezőgazdálkodást a magyar nagybirtok 
(egyrészt a feudális nagybirtok, másrészt a meggazdagodott bácskai 
szerbek birtokai) épen úgy nyomja, ahogyan nyomja ugyancsak a magyar 
nagybirtok a magyar kisparasztságot. A magyarországi és a szerbiai 
paraszt édes testvérek a versenynek abban a közös nyomásában, amit 
a magyar nagybirtoktól szenvednek. A demokratikus szerb paraszt- 
gazdalkodas nem  bírja el a nagyüzem   versenyét  és  ezen  a ponton 
 

* Kosta Stojanovitch: Etat économique de la Serbie. Belgrad, Nouvelle 
impimerie Davidovitch, 1909. 

** I. Hogge: La Serbie de nos jours. Bruxelles, Librairie Falk Fils, 1901. 
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ugyanazok a bajok mutatkoznak, amelyekben a magyar parasztság is 
sínylik. Természetes ugyanazok a primitív orvoslási kísérletek is. Ott 
is, mint nálunk, az állam mintagazdaságokkal, primitív és hatálytalan 
házi tűzhely védelemmel, a háziipar állami támogatásával és az agrár- 
bajok egyéb dilettáns orvoslásával igyekszik, persze eredmény nélkül, 
a parasztság mozdulását feltartóztatni, aminthogy az iparban is, akár- 
csak nálunk divatban van az állami szubvenciók osztogatása, ami 
persze itt is, ott is inkább a korrupciót, mint az igazi ipart fejleszti. 

Divatban vannak Szerbiában ezenkívül a parasztszövetkezetek is. 
Csakhogy ott ezeket, nem mint minálunk agrárius főurak alapították 
a maguk céljára, hanem a szerb parasztszövetkezetnek, az ú. n. Zadruga· 
nak, mély históriai gyökere van. A szerb zadruga nem modern szövet- 
kezet, hanem utolsó európai maradványa a régi kommunisztikus család- 
közösségnek, utolsó kivesző maradványa a régi gens-nek vagy clan-nak. 
Itt nincs helyem részletesen írni erről a kiválóan érdekes kérdésről 
és épen azért Friedrich Engelsnek a zadrugáról írt rövid, de tökéletes 
és kimerítő definícióját idézem: 

„A délszláv zadruga — írja Engels* — a legjobb még élő példája 
a családközösségeknek (amelyek az átmeneti fokot képezték a csoport- 
házasságból fejlődött anyajogi család és a modern világ egyes családja 
közt). Magában foglalja egy apa ivadékainak több nemzedékét, akik 
mind egyetlen udvaron közösen laknak, földjeiket közösen művelik, 
közös készletből táplálkoznak és ruházkodnak és a jövedelem fölös- 
legét közösen bírják. A közösség a háziúr (domácin) legfőbb igazgatása 
alatt áll, aki azt kifelé is képviseli, akinek jogában áll kisebb tárgyakat 
eladni, a pénztárt vezeti és ezért, csakúgy mint a szabályos üzlet- 
menetért felel. Választás útján kerül a zadruga élére és nem kell, 
hogy ő legyen a legidősebb. A nők és az ő munkájuk a háziasszony 
(domácia) vezetése alatt állanak, aki rendesen a domacin felesége. 
A lányok férjválasztásánál is övé a fontos, gyakran döntő szó. A leg- 
főbb hatalom azonban a családi tanácsé, az összes felnőtt társak, nők 
és férfiak gyülekezetéé. Ez előtt a gyülekezet előtt számol be a háziúr; 
ez hoz döntő határozatokat, bíráskodik a tagok felett, dönt fontosabb 
vásárlások, nevezetesen földvásárlások alkalmával stb.” ** 

Amint látjuk tehát, a szerb parasztság egyes vidékeken e kommu- 
nisztikus szervezetek fentartásával akarja elviselhetőbbé tenni helyzetét. 
Valamit segít is a zadruga az egyes paraszt helyzetén, de sokat nem. 
Ennek oka pedig az, hogy a szövetkezés is csak modern társadalomban, 
annak a társadalomnak kulturális és gazdasági felfegyverkezettségével 
harcképes. Szerbiában ellenben, ahol az ország nagyobb részében nincs 
vasút,  körülbelül  mindegy,  hogy  a paraszt egyenként vagy   mint a 
 

 * Fr. Engels: Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des 
Staates. 7. Auflage. 44. o. 

** Aki röviden informálódni akar a zadrugáról, annak ajánlom az oly 
korán elhunyt kiváló szerb szocialista írónak, Milorad Popovicsnak kitűnő kis 
tanulmányát: Bäuerliche Hausgenossenschaften in Serbien. Die Neue Zeit, 
XXII. évfolyam, 2. kötet, 816. ο. Foglalkozik e kérdéssel Hogge és Gubernatis 
is föntebb idézett műveikben. 
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zadruga tagja pusztul el. A zadruga is csak oly tehetetlen a kézi- 
malmok és primitív, több helyütt fából készült ekék országában, mint 
az egyes, önállóan gazdálkodó paraszt. Nem is szólva arról, hogy ez 
a históriai maradvány, ha demokratikus is, de nem modern intézmény. 
Inkább haladásellenes, mint a haladásra hasznos. A szerb zadrugák 
szegények és egy más tekintetben is kezdetleges országban inkább a 
paraszti nyárspolgárság utolsó végvárainak, mint a modern szövetke- 
zési eszme szerveinek mondhatók. 

III. 

A zadruga nem az egyedüli megnyilvánulása a szerb társadalmi 
demokráciának. Mondhatni, hogy demokratikus, kezdetlegesen parasztian 
demokratikus, de mégis valóban demokratikus az egész szerb társa- 
dalom. Kutatva ennek az egyetemes demokráciának okát, nem érhetjük 
be a régi iskola embereinek azzal a magyarázatával, hogy e demokrácia 
oka egyedül a délszláv nép jellemében rejlik. Komoly meggyőződé- 
sünk, hogy minden nép alapjelleme demokratikus és hogy mégis demo- 
kratikus népek fölibe annyiszor és annyi helyen alakulhattak ki feudális 
institúciók, annak okát a gazdasági viszonyokban kell keresnünk. Épen 
így egy jó adag gazdaságtörténelem ad magyarázatot arra, hogy a 
szerb társadalom, ahol nincs se nemesség, se főnemesség, se cím, se 
előjog, ahol a hadseregben a tisztek önmagukat léptetik elő,* ma 
olyan demokratikus, amilyen. 

Nem volt a szerb nép se mindig ilyen demokrata, mint amilyen. 
A híres koszovói csata előtt, a régi szerb cárok birodalmában voltak 
nemesek és nemesi előjogok. Így a Gubernatis könyvében olvassuk 
(490.), hogy a szerb Mont Athoson őrizték a szerb nemesek könyvét, 
amelyben minden szerb nemesi család fel volt jegyezve, mint egykoron 
Velencében a híres aranykönyvben gyűjtötték össze a nobilik neveit. 
És valami hagyománya e rég múlt időknek ma is él a szerbek közt. 
„Chaque serbe est noble, parceque chaque serbe peut trouver son ancêtre 
dans l'un des héros de cette grande bataille de Kossovo”, írja Guber- 
natis.** Szóval volt cári udvar, volt nemesség, voltak nemesi előjogok. 
De hamar megszüntette ezt a török hódoltság, aminek Szerbia mai 
elmaradottságával együtt, társadalmi demokráciáját is köszönheti. A török 
uralom akárcsak Magyarország déli részeiben, Szerbiában is kipusztí- 
totta a nemes urakat és ami ennél sokkal fontosabb, felforgatta a 
nemesi birtokviszonyokat. A szerb paraszt lassanként csak a török 
pasát vagy agát ösmerte urául és amikor a török kitakarodott az 
országból, csupa szabad paraszt lakta azt, amint pl. nálunk is ilyen 
állapotok voltak Békés és más déli vármegyékben. Csakhogy, amíg 
mi nálunk a közjogilag épségben maradt többi Magyarország és Ausztria 
a töröktől elhódított, szabad parasztoktól lakott területre, telepítés és 
birtokadományozás, a comissio neoacquistica működése által csakhamar 
rárakta a feudális bilincseket, Szerbiában, amely teljesen török hódoltság 
 

 * Hogge i. m. 122. o. 
             ** Gubernatis i. m. 47. o. 
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alatt állott és ahol az egész régi nemesi állam kipusztult, ez lehetetlen 
volt. Ott nem volt meg a feudalizmusnak az a tartaléka, amely 
az idegen dominatio alól felszabadult paraszttársadalmat nyomban a 
maga igája alá hajthatta volna. Ott a paraszt nem kényszerült a török 
kitakarodása után urat és elnyomót cserélni. (Érdekes, hogy azok a 
szerbek, akik a török elől Dél-Magyarországba menekültek, fajtest- 
véreiktől eltérően belekerültek a nemesi társadalmi rendbe. Sokan 
közülök urak lettek és a bácskai szerbség egy része, amelyből a 
kiegyezés után egyformán kerültek ki a szabadelvű-párti, majd a függet- 
lenségi párti gentry-uralom legfőbb támaszai: a Vojnicsok, Drakulicsok, 
Latinovicsok, Csekonicsok, Tomics Jasa-féle „függetlenségi szerb haza- 
fiak”, a Bogdanovicsok, a Teleki Arvéd szavazói sok helyütt igen 
kitűnően pótolták a magyar gentryt, sőt főurat. Viszont a szerb 
parasztság zöme Magyarországon is demokratikus maradt és nehezen 
élte be magát a változott viszonyokba. A tizennyolcadik században 
egy magyarországi szerb paraszt, Szegedinac Pero, magyar és szerb 
parasztok közös proletár mozgalmának volt vezére,* a magyar demokrácia 
egy másik halhatatlan hősének, Martinovics Ignácnak ereiben is szerb 
parasztok vére csörgedezett és alighanem a délvidéki szerb paraszt- 
ságnak a magyar feudalizmussal való elégedetlensége játszott bele az 
1848—49-iki nemzetiségi mozgalmakba is.) 

Ha a török hódoltság elvitázhatatlanul sok kárt is tett a szerbekben, 
azt azonban nem lehet tagadni, hogy ez a hódoltság volt az, amely 
korán kiragadta a szerbeket a nyugateurópai lovagi feudalizmusból, 
latinos, illetve a Balkánon bizánci hellén rendi műveltségéből. Mint 
Erdélyben, úgy Szerbiában is a nyelvi és vallási dolgokban végtelenül 
toleráns török volt az, aki megóvta az autochton lakosság nyelvi és 
nemzeti karakterét. „Les moeurs devaient rester ceux du pays, la langue 
nationale parlée le serbe, la langue des lois et des prières, un dialecte 
serbifié de l’ancien slavon; . . . l'influence latine ou hellénique pouvait 
illuminer le pays, non pas faltérét et le déguiser, contrairement a ce 
qui était arrive en Croatie, en Hongrie et en Pologne, ou le latin . . . 
avail pris le dessus.** A szerbeknek a tizennyolcadik század végén és 
a tizenkilencedik század elején nem kellett mint a magyaroknak egy 
saját vérbeli főnemesség ellen küzdeniök azért, hogy a latint a nem- 
zeti nyelvvel helyettesítsék és demokratikus szervezetű, a papoknak és 
egyházfőknek a nép által való választottságában egyenesen a protestan- 
tizmusra emlékeztető az ő egyházuk is, amely mint egykoron a magyar 
protestáns egyház volt, nemzeti ügy is odalent. Innen magyarázható, 
hogy Boszniában miért épen a szerb pópák voltak azok, akik az 
okkupáló hatalom ellen a legerősebb ellentállást fejtették ki. Amikor 
1896-ban az alkotmány nélküli Bosznia pópái memorandummal fordultak 
 

* Igaz, hogy a népszabadság e mártírhalált halt hívét a szerb naciona- 
lista történetírás megtette szerb nemzeti hőssé és mulatságos, hogy az annexió 
idejében  a  belgrádi  nemzeti színházban  Ausztria-Magyarország  elleni  tünte- 
tésből adtak elő egy drámát, amelynek  címhőse az a Szegedinac  Pero  volt, 
aki egyformán küzdött a magyar és szerb parasztok jogaiért. 
           **Gubernatis i. m. 83. és 84. o. 
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a királyhoz, egyenesen a Bach-korszak juthatott az ember eszébe, 
hisz akkor is a parlamenti képviselettől megfosztott ország egyik 
ellenzéki vezérembere Tisza Kálmán, a tiszántúli egyházkerület gyűlésén 
(1859. október 8.) mondja el az ő híres ellenzéki, az abszolutizmus 
ellen tiltakozó beszédét. 

A szerb kérdés tárgyalásánál lehetetlen egy a magyar és a szerb 
viszonyok közti szembeötlő hasonlatosságról meg nem emlékezni. Itt 
is, ott is, de Szerbiában még sokkal inkább, mint Magyarországon, 
hiányzik a városi középosztály. Szerbia ebben a tekintetben egyenesen 
a kiegyezés előtti Magyarországra emlékeztet. És mert nincs kellő 
városi középosztály, mint minden ilyen országban a nép, a parasztság 
sokkal nagyobb részt vesz a kulturális és politikai közéletben, mint 
a régen urbanizált társadalmakban, pl. Francia- vagy Angolországban. 
Nem véletlen az, hogy míg a francia paraszt ostobasága közmondásos, 
addig a magyar, szerb, bolgár, török paraszt eszes, értelmes ember 
hírében áll. Írók és publicisták nagy előszeretettel szokták pl. nálunk 
említeni, hogy a legutolsó magyar parasztban is van bizonyos úri, 
arisztokratikus vonás. Csodálatos, de Szerbiában és Boszniában ugyanez 
a vélemény a szerb parasztról is. Amikor Gubernatis* így ír a boszniai 
szerb parasztokról: On doit sentir en les approchant, qu'ils étaient 
faits pour la domination et non pas pour servir — lehet mondani, 
hogy az egész szerb nemzetben élő köztudatot rögzített meg. 

A nemesi származás, az uralomra való születés, mindez csak 
frázis természetesen és komoly ember előtt komolyan számba se jöhet. 
Ε vezércikk szóvirágoknál mi ránk nézve sokkal fontosabb annak a 
tudása, hogy a szerb parasztban igen sok a demokratikus, a szabad- 
elvű vonás. Ezt bizonyítja több példa. Ilyen pl. a más vallásúak iránt 
való végtelen toleranciája (ez is annak tudható be, hogy a bizánci 
kultúrát hamar felváltotta a török uralom). De ennél is fontosabb 
dokumentum, hogy amikor Szerbiában a múlt század hetvenes éveiben 
egy Markovics nevű külföldön tanult és egyáltalán igen képzett mérnök- 
ember az eddigi liberális és radikális párt mellett megalakította a 
haladás-pártot (más pártok, eltekintve a most csírázó szocialista-párttól, 
ma nincsenek Szerbiában és konzervatív jelszóval vagy irányzattal ott 
sohasem alakulhatott párt), annak programmjába — természetesen a 
földművelő nép ideológiájához alkalmazva — átvette Bakuninnak is 
igen sok tanítását. Még pedig nem siker nélkül. A zadruga hazájában 
a paraszt nem idegenkedett annyira a kommunista tanoktól, mint másutt. 

Úgy gondolom, hogy e kis tanulmányomban nem vezérelt semmi- 
féle ellenszenv a szerb társadalom iránt. Nem akartam politizálni, de 
igyekeztem mindig szigorúan objektiv maradni. De épen ez az objek- 
tivitás parancsolja, hogy soraim befejezéseként ne hallgassak el egy 
őszinte véleményt a szerb társadalom demokráciájáról. És ez az, hogy: 
a szerb demokrácia nem fejlődésképes. Ez a demokrácia egy paraszti, 
hogy úgy mondjam: korai demokrácia. Nem előzte meg a kapitalizmus 
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és nem adott neki elegendő kultúrbefogadó képességet. A szerb 
demokrácia kimerül az egyenlő politikai jogok hirdetésében és gya- 
korlásában. Ez pedig nem elég. Mert bármily magasztos valami is 
legyen a demokrácia, elvégre az nem egy önmagában is megálló végső 
cél, hanem csak eszköz arra hogy a társadalom minden tagját kul- 
túrához és anyagi jóléthez segítse. De erre a szerb parasztgazdái 
demokrácia képtelen. Nincsen meg az az anyagi alap, ami ezt a demo- 
kráciát valóban kívánatossá, ajándékozóképessé tegye. Sőt merjük mon- 
dani, hogy ennek a demokráciának vannak végső eredményében káros 
hatásai is, és pedig az az ellentállás, amit a kapitalizmusnak ideig-óráig 
kellemetlen és káros, de végső hatásaiban haladást és jólétet hozó 
kísérő jelenségei ellen kifejt. Boszniában láttuk, hogy a szerb paraszt- 
ságnak ez a harca, tüzelve az egyébként szintén demokratikus érzésű 
nacionalista pópáktól, mint válik valósággal az egész kapitalista kultúra 
ellen irányított küzdelemmé. Ez pedig nem helyes. Mert a kapitalista 
kultúra, ha a szabad parasztok társadalma mégúgy is ellentáll neki, 
ha mégúgy is félti az ő igaz demokratikus, de mégis primitív jogait, 
mint ahogy pl. Boszniában féltették és Szerbiában ma is féltik a 
parasztok szabad erdőgazdálkodását a kapitalista kisajátító részvény- 
társaságoktól, az a kapitalizmus azért még sem fog megállni sem 
a Száva, sem a Duna partján. Az be fog hatolni és vele szemben 
vesztes marad a szerb paraszti demokrácia, aminthogy a demokratikus 
és keletkezésében végtelenül nemes intenciójú zadrugának is el kellett 
buknia a modern mezőgazdálkodással való versenyben. így bukik majd 
el a mai szerb demokrácia is, hogy helyt adjon egy holnapi urbá- 
nusabb demokráciának és ágyat vessen annak az új kultúrának, amelyről 
biztosan hiszem, hogy itt fog megszületni Közép-Európa peremén, 
egy becsületes nemzetiségi politikájú Magyarországon és a Törökország 
módjára reformálódó Balkán-félszigeten. 

 
Julius Bunzel:  Ausztria és Magyarország* 

z újság-cikkekkel általában nem kell sokat törődni. Kiváltképen 
akkor nem, ha a toll urai nem nevezik meg magokat s így az 

se állapítható meg, hogy tudásuk és — ami talán még fontosabb — 
jellemük följogosítja-e őket arra, hogy komoly dolgokról bírálatot 
mondjanak. Mert magukból fejtegetéseikből ez nem mindig világos. 
Ezeknek néha sok a külső előnyük: csillogó szavak, szellemes meg- 
jegyzések, úgy, hogy nem lehet mindjárt észrevenni belső ürességüket. 
Ilyenkor gyakran az a legjobb, ha a többé-kevésbbé szép lelkek e 
fajta nyilatkozásaira és vallomásaira egyszerűen ügyet se vetünk. 

Ez azonban, sajnos, nem mindig lehetséges. Azokkal az apró 
cikkecskékkel, melyeket a Pesti Napló, a Pester Lloyd és a Budapesti 
Hírlap, a  Schmoller-féle   Jahrbuch-ban   nem  rég   megjelent   Ausztria 
 * Bár a kiváló osztrák szociálpolitikus   fejtegetéseivel  nem   mindenben 
értünk egyet, örömmel adunk azoknak helyet, mert úgy gondoljuk, hogy erre 
nemcsak   a   nemzetközi   udvariasság   kötelez,   hanem   az ország jól felfogott 
érdeke is, mely azt kívánja, hogy a külföldi kritika véleménye elől ne zárkóz- 
zunk el. Nem strucc-politika, hanem szabad vitatkozás! A szerk. 

A
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és Magyarország című tanulmánynak szenteltek, például mégis csak 
foglalkozni kell egy kicsit, még ha szerzőik a névtelenség homályába 
rejtőznek is, s még ha maguk a cikkek is, se formájuk, se tartalmuk 
szerint nem elégítik ki a csak kissé is magasabb igényeket. Ezeket 
a nyomda-termékeket — bármennyire tiltakozik is bennünk a jobb érzés 
ellene — helyes világításba kell állítanunk, mivel az ügy megköveteli. 

Evvel azonban megvonatott a határ is, ameddig ebben a nem 
nagyon kellemes foglalkozásban el kell és el szabad mennünk. Arról, 
hogy reflektáljunk a személyes oldalbalökésekre is, föltétlenül le kell 
mondanunk, ha csak némiképen is becsüljük önmagunkat. 

Tárgyi tekintetben azonban annál könnyebb a polémia. Sőt talán 
annak a megállapításával is beérhetnők, hogy a Pesti Napló kénytelen 
elismerni általában szembetűnően civilizált formában írott cikkében, 
hogy „sőt el kell ösmerni, hogy idegen embernél meglepő ösmereteit 
árulja el a magyar viszonyoknak” és hogy maga a Pester Lloyd vezér- 
cikkírója se tagadhatja, hogy ennek az országnak egész történeti 
fejlődését, tehát vonatkozásainak, viszonyának kialakulását is az ural- 
kodó-házhoz és az osztrák örökös tartományokhoz végzetes módon 
befolyásolta a nagybirtok kiváltságos oligarchiájának egészen 1848-ig 
korlátlan osztályuralma, hogy a szétválási politika a magyar nép s 
a magyar állam igazi érdekeinek nem kedvez és hogy az „egymásra- 
utaltság” érzése mind a Lajtán innen, mind a Lajtán túl végre is 
le fogja fegyverezni a dőre elszakadási törekvéseket. Más egyebet 
voltaképen a tanulmány se igyekezett bebizonyítani, s így az avatat- 
lanban talán még csodálkozást is keltene, hogy a „szennyiratot” 
egyébként a legszenvedélyesebb módon támadják. 

Ez csak akkor lesz megérthető, ha tudjuk, hogy a Magyar- 
országon uralkodó klikknek oly hosszú ideig sikerült megcsalnia a 
külföldet Magyarország igazi állapota felől, s most nem is titkolt 
bosszúsággal kell észrevennie, hogy egyre több írás jelenik meg, majd- 
nem minden kultur-nyelven, amelyek úgy festik az állapotokat, aminők 
valóban: „központosítva intézik a rohamot a magyar nemzet politikai 
állása és kultur-hírneve ellen, sőt magának a magyar államnak élni 
törekvése ellen is, a nemzetközi nyilvánosság egész vonalán”, panasz- 
kodik a Pester Lloyd. „Most divat Magyarországgal foglalkozni s 
kimondani a halálos ítéletet a magyar faj fölött”, — jajveszékel a 
Pesti Napló. Az igazságszolgáltatás súlyos keze elől a külföldön élő 
szerzők írásai vagy a sajtó útján közölt nyilatkozásai sincsenek védve, 
fenyegetőzik a Budapesti Hírlap. S mivel az utóbb nevezett lap nagy 
fájdalmára a külföldi gonosztevőket Magyarországon is — mint hajdanta 
Nürnbergben — nem lehet előbb fölakasztani, míg csak „a megsértett 
állam területén el nem fogatnak”, legalább el kell járni az ilyen iratok, 
azok sokszorosítása és terjesztése ellen a belföldön, lehetőleg büntető- 
jogi rendszabályokkal; amennyiben pedig ez — sajnálatos módon — 
nem megy, legalább  „tudományos kritikával”. 

Ezért hiszi például a Pester Lloyd is, hogy  mutatványokat kell 
közölnie azokból a „ferdítésekből, hamisításokból és nyilvánvaló valótlan- 
ságokból”, melyek a Schmoller-féle Jahrbuch-ban megjelent  „szenny-  
iratban” állítólag foglaltatnak, de emellett csak igazán sajnálatra méltóan 
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bizonyítja be példákkal azt, hogy ő maga mennyire járatlan a magyar 
történelemben, valamint azt is, hogy mily teljesen képtelen a tudo- 
mányos kritikára. Ε tekintetben mindjárt ab ovo kezdhetjük a Pester 
Lloyd-dal. A „szennyirat”-ban ez volt: Azt állították, hogy a magyarok 
annak idején meghódították az országot s ezért nyelvüknek kell ural- 
kodónak lennie. Ez persze nem egészen födi a valót. Az ország 
„meghódításáról” a magyarok által egyáltalában szó se lehet. Mert 
az ország birtokba vételéhez semmiféle hosszabb háború nem fűződik, 
mivel senki se volt ott, hogy a benyomulok útját elzárhatta volna. 
A gyér letelepedett lakosság csakhamar összeolvadt a jövevényekkel. 
A Pester Lloyd ezt „oly dőre állításnak mondja, hogy nevetséges 
alaptalanságát még Grácban is minden iskolás-gyerek históriailag ép 
oly könnyen, mint logikailag (?) bebizonyíthatja Bunzel úrnak”. És 
sajátságos, hogy még Helmolt világtörténetében is (V. köt. 370. lap), 
melyet talán még a Pester Lloyd szerkesztőségében is ismernek, az 
országnak a magyarok által való elfoglalásáról, ilyen sorok olvashatók: 
„Az ország elfoglalásához semmiféle hosszasabban tartó háború nem 
fűződik; senki se volt itt, aki az utat elzárta volna. A gyér lakosság 
csakhamar egybeolvadt a jövevényekkel”. Ráadásul még Helmolt saját 
maga át is dolgozta világtörténetének épen ezt a részét: ugyanaz 
a Helmolt, akinek, mint a nagy Meyer-féle Konversations-Lexikon 
történelmi része szerkesztőjének, nem régiben védekeznie kellett a 
Fejérváry-féle „darabont-kormány” támadásai ellen, mivel az említett 
Lexikon ennek a kormánynak tevékenységét magyar nemzeti szem- 
pontból nagyon hevesen kritizálta. 

De menjünk tovább. A „szennyirat” ezt mondja: „S az eperjesi 
vértörvényszék, mely 1687-ben Thököly lázadásának leverésére követ- 
kezett, még világosabban megmutatta, hogy a magyar nemességnek 
most ismét katholizált része s a vele szövetkezett magyar-barát papság 
mily kitűnően értette, hogyan kell fölhasználnia az osztrák udvart a 
német polgárság legyűrésére, ámbár ez már I. Ferdinánd idejében 
természetes szövetségese volt a koronának az állandóan lázongó nemes- 
séggel folytatott harcában. Mert ez a borzasztó eperjesi vértörvény- 
szék . . . voltaképen azon magyar fondorkodók munkája volt, akik 
visszaélve a császári névvel, a gyűlölt és fölfelé törekvő német polgár- 
ságot akarták sújtani a protestánsokban.” Ez, mindenekelőtt, arra 
az állításra lelkesíti föl a Pester Lloyd-ot, hogy Bunzel úr képes „még 
a Caraffa eperjesi vértörvényszékéért is Magyarország protestáns 
nemességét felelőssé tenni”. Igaz ugyan, hogy a tanulmányban kifeje- 
zetten „a magyar nemességnek most ismét katholizált részéről” volt 
szó, de evvel a csekélységgel a Pester Lloyd nem törődik. Hiszen a 
„szennyirat” szerinte Caraffát és annak a kornak elpaposodott bécsi 
udvarát is megtette a protestánsok menedékének, noha világosan 
olvasható benne, hogy az osztrák udvar a német protestáns polgár- 
ságot üldözte. 

A tanulmány említett részét azonban komolyan veendő részről 
is megtámadták s ezért az még némi magyarázatra szorul. Tudott 
hogy általában Caraffa tábornokot, a császár megbízottját, akit 
vad, kegyetlen s a magyarok elleni fajgyűlölettől lángoló szörnyetegnek 
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festenek, tartják általában az eperjesi vértörvényszék szerzőjének. Sőt 
azt is beszélik, hogy Caraffa nevetve nézte végig a halálos ítéletek 
végrehajtását s így lőn átokká még a neve is Magyarországon. Ám 
az újabb kutatások kissé más világításban mutatják ezeket a dolgokat. 
Végre mégis csak észrevették, hogy a felsőmagyarországi protestáns 
polgárok erőszakos megtérítése, amit a jezsuiták a császári katonai 
és polgári hivatalnokokkal egyesülve, de a katholikus magyar nemesség 
segítségével is hajtottak végre, együtt járt avval, hogy e német váro- 
sokat nem kevésbbé erőszakos módon magyarizálták s tanácsosaivá 
és városbíráivá erőszakosan magyar nemeseket tettek. S aki például 
a Göttingában 1808-ban megjelent Magazin für Geschichte, Statistik 
und Staatsrecht der österreichischen Monarchie II. köt. 261. s köv. 
lapokon az 1687-ben az eperjesi császári bíróság által kivégzettek 
és elfogottak névsorát olvassa, s a német polgárok szembetűnően 
hosszú lajstromát látja benne, minők: Sigmund Zimmermann, Kaspar 
Rauscher, Friedrich és Daniel Weber, Georg Schönleben, Simon 
Feldmayer, Johann Roth, Sigmund Guth, Johann Schwarz, Peter Feigel, 
és Martin Lang, akik mind Caraffa áldozatai voltak: annak lelkében 
valósággal föl kell támadnia a gondolatnak, hogy ebben a játékban 
ott volt a polgárság ellenségének, a magyar nemességnek a keze is. 
Ezt a föltevést bizonyossággá érlelték Krones, a kitűnő hisztórikus 
kutatásai. Archiv für österr. Geschichte című munkájában (4/XXX. 
köt. II. rész, 351 s köv.) közzétett Zur Geschichte Ungarns című 
tanulmánya például sokkal világosabban kifejti azokat a szálakat, 
melyeket a jezsuiták a magyar nemességnek ismét katholizált, sőt 
egyenesen jezsuita-barát része s a bécsi udvar között szőttek, sem- 
hogy tovább is kételkedhetnénk azon, miképen fordult a császári 
pallos az állandóan lázongó oligarchia helyett egyenesen „a német 
polgárok, a korona természetes védencei és érdekszövetségesei” ellen. 
És épen ezért — a hogy Kaindl írja — már jóval e mostani „tanul- 
mány” megjelenése előtt állította egy kiváló történetbúvár: „Fontos 
jelek vannak arra, hogy az eperjesi vértörvényszék nem Caraffa műve, 
aki csak elnökölt azon, hanem magyar cselszövőké volt” s Kaindl 
maga is „kétségtelen”-nek mondja a Lamprecht-féle Allgemeine Staaten- 
geschichte keretében megjelent Geschichte der Deutschen in den 
Karpathenländern (II. köt. 69. lap) című könyvében, hogy a magyar 
méltóságok megcsalták a császárt és kormányát s visszaéltek bizalmukkal. 

A tanulmány illető helye tehát — tudományos támadásokkal 
szemben is   —  minden esetre teljesen föntartható. 

De térjünk vissza a Pester Lloyd-hoz. Megemlékezett a „szenny- 
irat néhány szóval a magyar nemesi inszurgens-csapatok siralmas 
magatartásáról is 1809-ben. Természetesen maga a Pester Lloyd se 
tagadhatja, hogy „ez az inszurrekció valóban szánalmasan viselkedett 
a Napoleon elleni harcban”. Csakis azt panaszolja hát, hogy a tanul- 
mány „egyetlen szóval se emlékszik meg” arról, hogy „amidőn 
Napoleon . . .  az ismeretes schönbrunni proklamációt  a magyarokhoz 
intézte, amelyben fölszólította őket, hogy a Habsburg-háztól . . . 
szakadjanak el... Magyarországon  egyetlen egy teremtett lélek se . . .  
követte ezt a csábítást”. Hát először is nagyon pompás s egy jövendő 
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történetbúvár számára nagyon értékes illusztráció ez arra nézve, hogy 
a magyar nemesség az idők folyamán „miképen őrizte meg hűségét 
állhatatosan a törzsökös uralkodóház iránt még a balsorsban is”, — 
ha a Pester Lloyd különösképen dicséretre érdemesnek akarja elismer- 
tetni azt a tényt, hogy a nemesség kivételesen ez egyszer nem 
szakadt el s kivételesen ez egyszer nem szövetkezett Ausztria ellen- 
ségeivel. Azonban, ezt leszámítva, a Pester Lloyd-nak az az állítása, 
hogy a tanulmány egy szóval se említi ezt a minden esetre egészen 
szokatlan tényt, egyszerűen nem igaz. Mert kifejezetten hangsúlyoz- 
tatik, hogy a nemes urak — ha nem is épen „állhatatosan” — 
harcoltak az osztrák csapatok mellett. S ebből talán elég világosan 
következik, hogy — mivel ezek az urak bizonyára nem küzdhettek 
egyidejűleg két különböző oldalon — a nekik Napóleontól ismételten 
tett ajánlatokat, melyeket különben a tanulmány szintén kifejezetten 
megemlít, nem fogadtak el. 

Továbbá: az 1866-ik évi háború leírásánál azt mondja a „szenny- 
irat”, hogy: „Ellenben . . .  a magyarok ismét a monarchia ellenségei- 
nek oldalán harcoltak. S ha a forradalom nem került akkor újabb 
kitörésre, ez csakis annak a körülménynek tulajdonítható, hogy a 
háborút gyorsan befejezték. Magyarországnak „több, mint elégedetlen 
hangulata”, melyet maga az osztrák vezérkarnak a háborúról írt mun- 
kája is megállapít, szintén egyik főoka volt a béke gyors megkötésé- 
nek. Hogy ezt (a forradalmat) elhárítsák, megkötötték 1867-ben a 
kiegyezést Ausztria és Magyarország között.” Ehhez megjegyzi a Pester 
Lloyd: „Bunzel úr . . .  úgy rajzolja a dolgok folyását, mint hogyha 
ez a békekötés a korona és Magyarország között csak azért jött volna 
létre, mert a magyar elem az 1866-iki hadjáratban megbízhatatlannak 
bizonyult volna.” Ezt azonban — ahogy a föntebbi idézetből nyilván- 
való — szerző egyáltalában nem is állította tanulmányában. Sőt ebben 
pusztán csak az mondatott, hogy Magyarország hangulata egyik főoka 
volt a gyors békekötésnek Ausztria és Poroszország között. Csak a 
Pester Lloyd tette meg az Ausztria és Poroszország közt kötött békét 
Magyarország és a korona békekötésévé, s aztán „Bunzel urat” ócsá- 
rolva, helyreigazítja saját magát. 

Ilyen az a többféle „szemelvény”, melyeket a Pester Lloyd 
„találomra kiragad”, hogy bebizonyítsa a Bunzel-féle „szennyirat ferdí- 
téseit, hamisításait és nyilvánvaló valótlanságait”. Ε szemelvények 
magyarázatait olvasva, meg kell engedni, hogy némi önmegtagadás 
szükséges ahhoz, hogy foglalkozzunk az e fajta lapok „tudományos” 
kritikájával, melyek a magyarságot igazán rosszabb hírbe hozzák, mint 
a megkritizált „szennyirat”. S ugyancsak teljes bocsánatot kell kérni 
azért is, ha ezek után a magyarázatok után és velük kapcsolatosan, 
foglalkozunk azokkal az előkelő formájú és szigorúan tudományos 
szellemtől áthatott fejtegetésekkel, melyeket Lakatos László közölt a 
Huszadik Század szeptemberi füzetében. De állást kell foglalnunk 
néhány szóval azokkal a tételes kérdésekkel szemben is, amelyeket 
Lakatos érint. 

Lakatos szerint ugyanis a tanulmány módszere nem tudomá- 
nyosan  következetes,  mert a magyar történelmet ugyan igen, de az 
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osztrák történelmet már nem a történelmi materializmus alapján taglalja 
s nem az osztályharc teóriája szerint tárgyalja. Sőt Ausztriát inkább 
mint ideális államot kezeli a tanulmányban s a szerző a Grillparzer- 
féle schwarzgelb nacionalizmus őszinte hívének vallja magát. 

Ez részben igaz is. Igaz ugyanis az, hogy Ausztria történetét 
nem oly tüzetesen és kritikai pragmatikával tárgyalja, mint Magyar- 
országét. Míg a tanulmány, a történeti események számbavételével, 
kritikailag igyekszik megvilágítani az oligarchia működését Magyar- 
országon, ez, az abszolutizmusra vonatkozólag Ausztriában nem tör- 
ténik meg. Azt persze elég gyakran kiemeli (178., 189., 190. lap), 
hogy Ausztriának „az itt tárgyalt korszakban állandóan egy abszolút 
kormányzatű hivatalnok-állam jellege volt.” Azt ellenben nem fejti 
ki, hogy az abszolutizmus milyen befolyással volt az osztrák örökös 
tartományok fejlődésére. Ez, meg kell vallani, igaz. Csakhogy ennek 
korántse az az oka, hogy a szerző oly ideális államnak tekinti Ausztriát, 
amelynek fejlődése nem nyújt alkalmat a kritikára, hanem az, hogy 
az ilyen szempontból való tárgyalás egyszerűen egészen kívül esett 
a tanulmány keretein. Mert ennek nem az volt a célja, hogy leírja 
Ausztria és Magyarország történetét, hanem csak az, hogy „rámu- 
tasson azokra a szempontokra, amelyekből tárgyalni kellene a köl- 
csönös vonatkozásokat Ausztria és Magyarország között” (227. lap), 
s a rövid történeti vázlatnak, mely a tanulmány-ban van, csak az volt 
a célja, hogy „ama sokféle vonatkozásnak, melyek Ausztria és Magyar- 
ország között fennállnnak, csak egy oldalát megvilágítsa” (190. lap). 
Ausztria és Magyarország kölcsönös vonatkozásaira azonban az 
osztrák örökös tartományok belső állapotainak sohase volt jelentékeny 
befolyásuk. Mert ezekben az örökös tartományokban csakis az ural- 
kodók akarata volt mértékadó, „akik a két állam szövetségét házi 
hatalmuk érdekében mindig joggal parancsoló szükségnek tartották”. 
S ha Ausztria lakossága szenvedett is amiatt, hogy „az uralkodók, 
akik itt abszolutisztikusán kormányoztak, Magyarországon pedig a 
nemesi hatalommal kellett küzdeniök, a magyar nemesség kívánságait 
az örökös tartományok rovására teljesítették”: ez a körülmény nem 
érintette a kölcsönös vonatkozásokat Ausztria és Magyarország között. 
Hiányzott tehát minden ok arra, hogy ezeket a dolgokat tüzetesebben 
tárgyaljuk, mint ahogy ez a 208. lapon különben is történt. 

Hogy azonban ezzel Ausztriát „ideális államnak” festettük le, 
csakugyan nem állítható komolyan; mert, mint állam, egyáltalában 
nem is került tárgyalásra. Az pedig, hogy a tanulmány szerzője 
személyes híve-e a Grillparzer-féle schwarzgelb nacionalizmus-nak vagy 
sem, hogy az osztrák nagytőke ideológiáját követi-e vagy sem, minden 
esetre teljesen közömbös. A történelem modern tárgyalása, mely meg- 
szokta, hogy az államok életét a természet törvényei szerint való 
fejlődés szempontjából taglalja, semmi teret se enged a kutató 
személyes érzelmeinek. így lehetséges az, hogy egy olyan tudós, mint 
Gumplowicz, akinek személyes érzései bizonyára a demokrácia felé 
hajlanak írásaiban az imperializmus harcosának mutatkozik, mert épen 
a dolgok melyére való tekintés oly következtetésekre vezette, amelyek 
nagyon messze esnek saját egyéni ideáljaitól. 
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Ezért, ha — hogy a kicsit a naggyal mérjük össze — a tanul- 
mány vizsgálódásai annak megállapítására vezettek, hogy az Ausztria 
és Magyarország közösségére közreműködő erők hatalmasabbak, mint 
a különváláson irányuló törekvések, ez még épen semmit se mond 
el azokról a kívánságokról, melyeket a tanulmány szerzője a két 
állam közti viszony további alakulása felől esetleg táplál· A fejlődés 
megy a maga útján és se a jó, se a rossz kívánságok nem befolyá- 
solhatják. Az ösvényt csak megvilágíthatja a tudomány is, de rá nem 
mutathat. Ha az ember evvel tisztában van, személyes óhajait és érzel- 
meit hamar elhallgattatja. 

Graz,   1909.  december. 

 
Fóti József Lajos:  Az új Széchenyi könyvtár 

 kormányzat sülyedő hajójáról menekülő nemzeti miniszterek közül, 
Apponyi Albert gróf hátrahagyott íróasztalában egy nagy fontos- 

ságú határozat részlegesen kidolgozott tervezete vár a megvalósulásra. 
A Széchenyi könyvtár újjáépítéséről, illetve kitelepítéséről van szó, 
melynek terveit a volt miniszter már jóváhagyta, csupán a pályázat 
kiírása van most hátra. Ez új könyvtár égető szükségességéről fölös- 
leges egy szót is vesztegetni. Ha van ország, melynek kulturális 
fejlődését, vasmarokkal, a könyvtárak barbár szervezete hátráltatja, 
úgy bizonyára szerencsétlen hazánk az. Ki csak némileg tisztában van 
a könyvtárak hivatásával és kulturális erejével, az nem fogja tagadni, 
hogy Magyarországon a könyvtárak még csak nem is közelednek, de 
de meg sem indultak a kultúra és a haladás felé. Ezerszeres örömmel 
kell tehát üdvözölni egy új nagy arányú közkönyvtár felépítésének 
tervezetét és mindenkép remélnünk kell, hogy az új könyvtár némileg 
enyhíteni fog a kétségbeejtő és szégyenletes kulturális bajokon. Sajnos 
azonban, a bemutatott előleges tervezetek megingatják e véleményt, 
sőt félő, hogy ha a minisztériumi tervek alapján épül fel az új könyvtár, 
e bajokon alig lesz segítve. Nem tudjuk, ki készítette e tervet, de 
az nyilvánvaló, hogy az nem felel meg a modern könyvtár igényeinek, 
sőt oly elvi hibái is vannak, melyek nemcsak óriási költségtöbbletet 
okoznak, de a könyvtár tudományos használhatóságát is kockáztatják. 

Foglaljuk röviden össze a szempontokat, melyek alapján a minisz- 
tériumi  tervek  készültek és bíráljuk el egyenként e beosztás  hibáit. 

Az előleges tervek szerint, az épület két emeletből, vagyis három 
szintből fog állani. 

A földszint beosztása a következő: 
Szolgálati gyülekező szoba, portásfülke, látogató jegykiadó iroda, 

könyvfelvétel, könyvkötés és kölcsönzés, három nagy teremmel, egyik 
a törzscédula-katalógus és a repertóriumok részére. A cédula-katalógus 
1450 dobozból áll, mihez még 50 doboz jár a hírlaptár anyagáról. 
Ε dobozok egy 250 m. hosszúságú állványon nyernek elhelyezést; a 
közönség részére, külön el nem távolítható cédula-katalógus fog rendel- 
kezésre állani. 

Itt meg kell jegyezni,  hogy a cédula-katalógust   egészen más- 
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kép kell szerkeszteni, mint a budapesti könyvtárak cédula-kata- 
lógusai és a milyeneket az új könyvtár is tervez: 1450 doboz, 
50 doboz a hírlapnak, 250 méteres állványokon stb. Ez mind feles- 
leges és ezeket a monstrumokat már minden jobb európai könyvtár 
kiküszöbölte. A cédula-katalógusra ugyanis nem írunk egyebet, mint 
a könyv szerzőjét, címét, keltét, legfeljebb egy sor megjegyzést (illusz- 
trációk, metszetek stb.) és a jelzetet. Ez pedig mind elfér egy név- 
jegy nagyságú karton lapon. Legcélszerűbb e kartonlapokat élivel 
felállítani, a középen átlyukasztva egy dróttal összefűzni és az egészet 
nyitott nagy fakeretben tartani. Egy millió cédula kevesebb helyet 
foglal el mint 100 doboz. És mennyivel egyszerűbb könnyebb és 
tisztább a kezelés, mint a magas polcon álló, folio nagyságú könyv- 
alakú dobozoknál, melyeket minden alkalommal külön le kell venni 
és visszatenni, hol a lapok nincsenek összefűzve stb! És mennyivel 
olcsóbb és mennyivel kevésbbé tűzveszélyes. A jó cédula-katalógus 
szabad használatától függ a könyvtár tudományos értéke és ha az 
újonnan épülő könyvtárunk sem tervez modern szerkezetű katalógust, 
használhatóságából keveset remélünk. 

Ami az egész földszinti tervezetet illeti, az szerintünk nem 
aknázza ki eléggé a helységet. Fölösleges ugyanis egy egész szintet 
portás fülke, jegykiadó iroda, könyvkötés stb.-vel kitölteni. Ezek, 
mind olyan apró irodák, melyek kényelmesen elférnek minden szint 
főhelyiségei után fenmaradó részeken. 

Nézzük most a további szinteket, az első emelet tervét. Igaz- 
gatósági helyiségek: elő-, fogadó-, dolgozó-szoba és tanácsterem, segéd- 
személyzet stb. helyiségeken kívül ide szánja a minisztériumi terv a 
kézirattárt a következő beosztással: egy terem elzárható szekrényekkel 
és egy szoba az osztályvezető részére; dolgozószoba 20 személyre, 
külön asztalokkal is; a kézirattári repozitórium zárható szekrényekkel; 
irodalmi levelestár fiókokkal vagy fülkékkel. A levéltár beosztása: 
két adminisztrációs helyiség; nagyobb terem elzárható szekrényekkel; 
dolgozószoba 20 személyre, kézikönyvtárral. 

Ε beosztásban sarkalatos hiba a két dolgozóterem felállítása, 
külön egy a kézirattárnak és külön egy a levéltárnak. Célszerűtlen ez 
nemcsak hely és költségkímélés szempontjából — kétannyi felügyelő 
és kétannyi kiszolgáló személyzet kell, de célszerűtlen a könyvtár 
berendezése és használhatósága szempontjából is. Mindkét dolgozó- 
terem segédkönyvtárakat igényel, azaz szükségesek szótárak, biblio- 
gráfiák, repertóriumok és enciklopédiák és pedig a két rokonszakban 
épen ugyanazok a szótárak és enciklopédiák és ezek közt van nem 
egy, mely két példányban már alig szerezhető meg. 

Mindebből következik, hogy a különválasztott két dolgozóterem 
felszerelése nem lehet tökéletes és kétségtelen, hogy egy közös nagy 
dolgozó termet félannyi költséggel sokkal gazdabban és megfelelőbben 
lehetne berendezni. Elismerjük, hogy a raktárakban külön kell választani 
a kéziratokat a levelektől, de a két különálló tár pompásan nyílhat egy 
kozos dolgozóterembe. Ismételjük, nemcsak költségkímélés, de tudo- 
mányos használhatóság szempontjából is kívánatos az egyesített dol- 
gozóterem. 
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Nunc venio adfortissimum: a második emelet beosztásához. Szóról- 
szóra idézem a minisztériumi tervezet beosztását, hogy abszurditása 
annál jobban kitűnjék. A második emeletre jön a hírlaptár, két nagy 
teremmel, ezerötszáz önálló hírlap elhelyezésére; továbbá ennek olvasó- 
terme 60 személy részére. Ugyancsak ide tervezik a nagy olvasó- 
termet 200 kutató számára, kezelő helyiség, katalógus-terem és segéd- 
könyvek tára a közönség számára. A második emeletre kerül még a 
folyóiratok olvasóterme. Egyéb tervbe vett felvételek még: két 
terem az inkunábulumok és a Régi Magyar Könyvtár számára, közéjük 
iktatva ezen speciális szakmák kutatói céljaira egy húsz személynek 
megfelelő dolgozó helyiség és a különleges gyűjteményeknek két 
terem. 

Ha jól értettük a beosztást, a tervezet készítője külön olvasó- 
termet akar berendezni a hírlapok számára, külön egyet a folyó- 
iratok számára és végre külön egy nagy olvasót — azt hiszem a 
könyvek számára. Ε beosztásra hely, személyzet, költség és felsze- 
relés szempontjából háromszorosan állnak a fent mondottak, hasz- 
nálhatóság szempontjából pedig a legnagyobb abszurditás. Budapestet 
kivéve még sehol sem találtuk külön választva a hírlapokat, folyó- 
iratokat és a könyveket. Aki a külföldi folyóiratok színvonalát ismeri, 
az tudja, hogy ezek a könyvektől nem választhatók el. Ellenkezőleg 
ezek a tudományos könyvek megelőzői. Csak egy példát akarok fel- 
említeni. Olvasom pl. a Monumenta Germaniae Historica-t, a történelmi 
kutatások nélkülözhetetlen forráskiadványait. Ε szöveg minden sorához 
fűzött jegyzetek egyidőben nem is egy, de tíz folyóiratra utalnak. 
Csak Budapesten kénytelen a tudományos kutató a folyóiratokat 
figyelmen kívül hagyni, vagy a könyv szövegétől külön olvasni, mi 
teljesen céljavesztett. Aki valaha tudományos kutatásokat végzett, az 
tudja, hogy könyv és folyóirat elválaszthatatlan. És mi kigondol- 
ható előnye van e szétválasztott dolgozó termeknek? Semmi. Ugyanez 
áll a Régi Magyar Könyvtár külön húsz személyre berendezett dolgozó 
szobájára. Tévedés azt hinni, hogy a régi magyar irodalom speciális 
szak. Ehhez ugyanazok a bibliográfiák, enciklopédiák, repertóriumok 
szükségesek, mint a többi irodalomhoz, miket a külön kis dolgozó 
szobákban felállítani nem lehet és a nagy olvasóból elvonni nem szabad. 
Mindebből nyilvánvaló a minisztériumi tervezet hibája és önként 
következik a modern könyvtárépítészet főszabálya: a beosztásnak 
centrálisnak kell lenni, egy nagy olvasóterembe összpontosuljon minden, 
mely a legtökéletesebben legyen felszerelve az összes szükséges kata- 
lógusokkal és segédkönyvekkel; ide összpontosuljon a személyzet 
működése és az egész igazgatás. Egy teremben legyen olvasható 
minden, folyóirat, új és régi könyv; a kutatás minden segédeszköze, 
egyként álljon rendelkezésére minden látogatónak. Ε főszabály figye- 
lembevétele nélkül nem érdemes új könyvtárt építeni. 

Végül az új könyvtár felépítéséhez, a személyzet megválogatása 
dolgában még egy új speciális  magyar szabályt  is kell  diktálni:  a 
vezető   könyvtárnoki  állások   szigorú   feltételek   mellett ,  
csakis tudományos működésű  egyénekkel tölthetők be. Köz- 
tudomású, hogy a magyar állami könyvtárakban ez állásokat nem tiszta 
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nyílt pályázatok útján töltik be, de a nyilvánosság teljes megkerülésével, 
a tanárok fiaikat, leányaikat és cousine-jukat (ez tény!) teszik meg 
könyvtárosokká. Ε rendszer a nagyságos és méltóságos papáknak zseb- 
pénz dolgában nagy megtakarítást jelenthet, de talán a magyar kultusz- 
minisztérium is el fogja ismerni, hogy e célra nem szükséges új könyv- 
tárt építeni. A szabad, tiszta tudományos pályázatok a kulturális 
haladás elengedhetetlen feltételei. 

 
Jászi Oszkár: A magyarországi reakció szervezkedése* 

 hosszúra nyúlt politikai válság kezd végre-valahára gyorsabb tem- 
póban haladni megoldása felé: az általános választójog kérdése 

véglegesen a politikai élet középpontjába nyomult. Ugyan a naivak 
és a ravaszkodók, a rövidlátók és a furfangosak még mindig azt rebes- 
getik, hogy az általános választójog ügye nem aktuális, hogy egyéb 
más kérdések (a rend helyreállítása, a bank, a pártalakítás, a kiegyezés 
védelme stb.) vannak az előtérben: mégis minden értelmes ember 
tisztán láthatja már, hogy a bank-délibáb ép ugy eloszlott a politikai 
horizonton, mint a vezényszó-délibáb s hogy mindazon egyéb frázis, 
mely az egyre hangosabb politikai boszorkánykonyhából a misera 
plebs felé kidobatik, csak a szakácsok művészetének leplelezésére 
szolgál, kik főztüket nem merik valódi nevükön a publikum készülő 
politikai étlapjára tenni. 

Kétségbeejtő ennek az országnak politikai iskolázatlansága, mely 
mindent feled és semmit sem tanul. Amilyen hozsannával fogadta egykor 
a nagy koalíciós kormánynak a „nemzeti demokrácia” című agrár- 
klerikális alkotását, ép olyan hallelujával köszönti ma az új kormány 
„nemzeti munkapárt” nevű szülöttét, melyet több keresztapa közül 
gróf Tisza István tartott keresztvíz alá. Ahelyett, hogy a tényleges hatalmi 
erőket, a kikerülhetetlen szükségességeket nézné, a magyar közvélemény, 
ez a javíthatatlan öreg gyerek, egyesegyedül a személyi szempontokat 
mérlegeli. De ha legalább jó individuálpszichológiát csinálna, ha látná 
legalább az egyéni karakterek kényszerű determináltságát. Szó sincs 
róla. Ez a tisztelt publikum olyan, mint a rossz regényíró: csak egy- 
egy szembeszökő, csillogó vonást vesz észre, de képtelen meglátni 
az emberi léleknek a cselekvést formáló mélységeit. És mert Tisza 
István gróf kemény legény, bátor, nyílt, szókimondó ember, a zsidó 
bankárokkal és zsurnalisztákkal urbánus modorral bánni tudó főúr és 
lelkes kálvinista: ez a pár feltűnő vonás elegendő volt arra, hogy 
ezt a politikust a nap hősévé tegyék a polgárság széles körei előtt, 
tisztán azért, mert a levitézlett koalíció gyáva, ravasz, hazudozó, anti- 
szemita és klerikális ízű volt. Hiszen egyéni és esztétikai szempontból 
nagyon érthető és némileg örvendetes is a közvéleménynek ez a meg- 
fordulása. Apponyi Albert helyett Tisza István: a csere nem is látszik 
olyan rossznak. Azonban az ilyen nézés puszta társaságbeli, kaszinói 
nézés, mely nem irányíthatja komoly politikusok ítéletét. Ahhoz, hogy 
 

              * Félreértések elkerülése  végett   megjegyezzük,   hogy ez a cikk   nem  
mindenben egyezik meg  a szerkesztőség több tagjának véleményével.   A szerk. 
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egy államférfit helyesen ítéljünk meg, ismernünk kell egyéni pszicho- 
lógiáját, az őt körülvevő tömeg lélektanát s a hatalmi erőket, melyekre 
támaszkodik. Nos, mindezek a tényezők jól ismertek lévén, nem nehéz 
kiszámítani, hogy mit várhat Tisza Istvántól a magyar demokrácia? 
Tisza István temperamentuma a Vollblut junkeré, ezen embertípus 
minden erényével és hibájával. Bátor, energikus, gyorselhatározású, 
őszinte és szótartó. Viszont szenvedélyes, tekintetnélküli, elbizakodott 
és brutális, mindenben az erős kéz politikájára hajlandó. Világnézete 
egyezik Ost-Elbien legkonzervatívebb nemessége felfogásával: vallás- 
erkölcsi, szocialista- és nemzetiségellenes, a történelmi osztályokat 
konzerváló. „Liberalizmusa” pusztán abból áll, hogy szívesen nyit utat 
a polgárság és a zsidóság felkapaszkodott vagy meggazdagodott elemeinek 
és gazdasági doktrínájában hajlamosabb a mozgó tőke érdekei iránt, 
minthogy maga is a „közgazdasági tevékenység” bank- és részvény- 
társasági tereit szívesen kultiválta. Tekintsék csak át gondolatban e 
férfiú közéleti pályafutásának néhány legkiemelkedőbb etapját: a dua- 
lizmus védelme, nagybirtokosi és részvénytársasági munkásság, hajla- 
mosság a meggazdagodott zsidók irányában, a proletariátus és a parasztság 
iránti ellenszenv, a szocializmus és a szabadgondolat gyűlölete, Apponyi 
népiskolai politikájával teljes szolidaritás, a vármegyei basák védelme 
Andrássy szigorúbb és modernebb közigazgatási elveivel szemben, az 
általános és egyenlő választójog fanatikus gyűlölete, az önálló vám- 
terület elleni hadjárat azzal az indoklással, hogy az megsemmisítené 
a történelmi osztályok hatalmát, más elemek kezébe téve le a gazda- 
sági vezetést, buzgó protestantizmus, mely azonban ép úgy fél a 
szekularizációtól és a kultúrharctól, mint akár Majláth püspök úr, az 
összeférhetetlenek védelme Szilágyi purifikáló politikájával szemben . . , 
így fest (hogy csak néhány legemlékezetesebb tényt ragadjak ki a 
múltból) a magyar liberalizmus ideáljának politikai arculata. Soha nem 
mondott vagy nem tett ez a férfiú oly valamit, amiből — a leg- 
nagyobb jóakarattal is — a nép szeretetére, a szabadság tiszteletére, 
a modern kultúra megbecsülésére lehetne következtetni. Ő mindig a 
legjunkerebb magyar junker volt, minthogy élet- és politikai gyökerei 
nem az arisztokrácia internácionalis és kifinomodott talajából táplál- 
koztak, hanem a vármegyei dzsentri vadászó, úrlovas, szinekurás elemeiből. 
Míg az Apponyi konzervativizmusát enyhítette némi, bár kalksburgi 
és fekete, de a demokráciával kokettáló europäerizmus, míg Andrássy 
a maga Schöngeist és esztéta mivoltában ösztönszerűen idegenkedett 
a vármegye lármás, bárdolatlan, korrupt dzsentri-népétől: addig gróf 
Tisza István megmaradt mindvégig büszke köznemesnek, az una 
eademque nobilitas elve örökösének, kinek ellenszenvét a szocialisták 
és a nemzetiségek iránt — és ebben Andrássyval teljesen megegyezik — 
csak parasztútálata múlja felül. A nemesi középosztály égő szeretete 
vitte rá Tiszát — szemben Apponyival és Andrássyval — hogy 
inkább legyen hajlandó a dzsentri vármegyei rémuralma előtt szemet- 
húnyni, valamint a politikusok gazdasági tevékenységét favorizálni. 
Az úri hivatalok és a mandátumok monopóliuma és a zsíros igaz- 
gatósági állások a bankokban és a részvénytársaságokban: ebben látta 
Tisza István gróf pusztuló osztálya megmentésének anyagi lehetőségeit, 
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amivel a született hatalmas grófok kevesebbet törődtek. Innen elnéző 
indulata a megyék ázsiai közigazgatásával és barátságos udvarias- 
sága a mozgó tőke vezérképviselőivel szemben. Nem csoda, hogy a 
vármegyei dzsentri és a bankok emberei teszik ki táborkarának leg- 
lelkesebb és legfanatikusabb részét és az a magyar „polgárság”, mely 
elsősorban ezekhez az elemekhez dörgölőzik, hogy anyagi és társa- 
dalmi előnyökhöz juthasson. 

A magyar demokrácia vezére így elsősorban a vármegyei klikk- 
uralomra, a protestáns lelkészség maradi részére és a bankokra (melyek- 
nek legnagyobb része tudvalevőleg a parasztság kiuzsorázásából él) 
támaszkodik. 

Így fest durva körvonalakban a magyar liberalizmus kollektív 
lélektana. 

Ezekkel a hatalmi erőkkel kormányzott Tisza Kálmán is, de 
a nagybirtok szervezkedése, a néppárti propaganda, a 48-as párt 
megerősödése folytán ezek a hatalmi erők gyöngéknek bizonyultak 
és ép a Tisza István „vaskezében” tört az egész rendszer össze. 
A „szabadelvű párt” megbukott, a vezér az ország leggyűlöltebb 
politikusa lett s vezérkara csaknem a darabontokkal egyenlő elbánás- 
ban részesült. Azonban a koalíciós éra elvtelen, ellenzéki kontroll által 
nem enyhített garázdálkodása, klerikalizmusa, antiszemitizmusa, az 
agrárkövetelések túltengése, a nagyhangú jelszavak siralmas csődje 
az országban olyan kiábrándulást teremtett, hogy a szabadelvű 
párt feltámasztása a lehetőségek sorába jutott. 

Tisza István megváltó nevét egyre sűrűbben kezdte emlegetni 
nemcsak összetört táborkara, hanem az ország kijózanodott közvéle- 
ménye is. Ennek az in integrum restitutio-nak azonban egy nagy 
akadálya volt. Bécs átlátta, hogy a minduntalan fellobogó közjogi dema- 
gógiának és az egyre kínosabb nemzetiségi elnyomásnak csak egyet- 
len radikális orvosszere van: a parlament demokratizálása az általá- 
nos, egyenlő választójog alapján. Ámde eme furcsa magyar liberaliz- 
mus különös vezére még az Andrássy reakciós választójogi tervet is 
sokalta. A koalíció a választójogot meghamisította, Tisza nem akart 
róla tudni, a függetlenségiek a bankot tolták előtérbe: így jutott 
újra holt pontra a magyar politika. 

A korona utolsó cselekvési lehetősége, a Lukács-Justh kombináció 
meghiúsulása után, a Khuen-Héderváry gróf kemény, harcias és 
királyhű egyinéségének megbízása volt. Őt küldték el rendet csinálni. 
Valóban keserves feladat, melynek szinte tragikomikus nehézségei 
vannak. Letörni a kurucokat, az egyedüli parlamenti pártot, mely 
nolens-volens kénytelen az általános, egyenlő választójogot vállalni 
s újra megalapozni a 67-es uralmat, melynek főtámasza a nagybirtok 
és a dzsentri, mely szükségkép halálos ellensége a radikális reformnak. 
Kétségbeesett helyzet, melybe a miniszterelnök került: minden 
lépés ,  mely a  67-es  a lap  megmentése fe lé  v iszi ,  e l távol í t ja  
ő t  az  á l t a lános ,  egyen lő  vá lasz tó jog tó l ;  s  minden  lépés ,  
mely az általános, egyenlő  választójog irányában történik, 
maga ellen ingerli a nagybirtokot és a dzsentrit,  a 67-es 
kiegyezés ezidőszerinti  fő támaszait .  
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Csakis ebből a látószögből érthető meg a Khuen-kabinet hely- 
zete s mérlegelhetjük, hogy mit várhat  tőle  a  magyar  demokrácia? 

Az alkotmánypárt politikai és morális csődje után a 67 meg- 
mentésére csakis a Tisza pártja volt alkalmas. Ez képviseli az egye- 
düli 67-es népszerűséget és prestige-t az országban. Az új kormány 
kénytelen volt tehát elsősorban Tiszára támaszkodni, ha nem akart 
egy második darabont-kormány sorsára jutni. Viszont, ha a Tisza-párt 
halottaiból fel akart támadni, nem nélkülözhette a politikai hatalmat, 
melyet csakis Khuen-Héderváry tudott számára a koronától meg- 
szerezni. Mutatis mutandis Khuen gróf elmondhatta volna Tiszának 
a történelmi szavakat: Fac tu me regem, facio te palatinum. Hadd, 
hogy miniszterelnök legyek, Te pedig az ország fővezére lesz. így 
történt. Mindkét férfiú nyilván a legsúlyosabb kényszerűség alatt 
cselekedett, azzal a reménységgel, hogy a jövő az ő céljai irányában 
dönti majd el a helyzetet. Tisza azt hiszi, hogy egy kormányképes 
67-es koncentrációt hoz majd létre, mely képes leend a királynak 
a dualizmus megvédésének minden garanciáját nyújtani. A király 
pedig ennek fejében le fog mondani az általános választójogról vagy 
legalább meg fog elégedni annak OMGE-féle kiadásával. Khuen ezzel 
szemben azt reméli, hogy a régi liberális pártot képes lesz új, modern 
tartalommal telíteni, az általános, egyenlő választójognak többséget 
biztosítani s ennek alapján hosszú időre egy liberális, polgári ízű 
rezsimet biztosítani. 

Vajon csakugyan bízik-e ebben az eshetőségben a miniszterelnök? 
Sokan kétségbe vonják s azt hiszik, hogy Khuen gróf csupán takti- 
kázik az általános választójoggal s ugyanazt akarja, mint Tisza. Vagyis, 
hogy ép úgy beakarja csapni a magyar demokráciát, mint ahogy a 
koalíció, a néppárt és a függetlenségi párt tették. Ez a kérdés fontos. 
Eldöntése szerfölött nehéz, mert a belső motívumok mit sem számí- 
tanak a politikában, annál kevésbbé azok a bizonytalan és óvatos 
nyilatkozatok, melyeket a miniszterelnök tett. Ismét csak a hatalmi 
erők szempontjából lehet a helyzetet mérlegelni. A kormány helyzete 
csak látszólag erős: a kiábrándulás vele szemben még gyorsabb lehet, 
mint a koalícióval szemben. Az általános választójog elejtése újra a 
nagybirtok felülkerekedését jelentené az egész vonalon. (Hisz nyilván- 
való, hogy tisztán azért támogatja Khuent a kuliszák mögött, mert 
reméli, hogy utolsó percben megfojthatja az általános választójogot. 
És e ponton érdemes a választójog diadalmas előrehaladására figyel- 
meztetni. Khuen és Fejérváry között sem a lényegben, sem a formában 
semminemű különbség nincsen. Ha Kristóffyék darabantok voltak, 
akkor Khuenék is darabantok. Mégis a nagybirtok akkor szóba sem 
állt a kormánnyal s mint hazaárulót kivégezte. Ma mellé áll és támo- 
gatja. Akkor elég erősnek érezte magát az általános választójog nyilt 
és brutális leverésére, ma már látja, hogy csak a Khuen „támogatása” 
révén remélheti annak kijátszását.) Ezzel szemben a függetlenségi párt 
még mindig erős és kénytelen-kelletlen, de egyre hangosabban fogja az 
általános, egyenlő választójogot követelni. Annál hangosabban, minél 
inkább halkul el a Khuen szava ez irányban. A szocialisták, a 
keresztényszocialisták, a nemzetiségek — tehát a nagy tömeg pártjai — 
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szintén a leghevesebb ellenzékbe mennének oly kormánnyal szemben, 
mely az általános választójogot meghamisítani. A polgárság műveltebb 
része és az intellektuellek kis csapata szintén kész a végletekig harcolni 
a nagy radikális reformért, mert tudja, hogy anélkül nincs kultu- 
rális haladás Magyarországon. S végül Bécsben talán messzebblátó 
államférfiak intézik az ügyeket. Ők talán tudják, hogyha a függetlenségi 
párt obstrukciót fog kezdeni a kormány népcsaló választási reformja ellen: 
eey táborban fogja egyesíteni nemcsak a kurucokat, de minden demo- 
krata és progresszív elemet Magyarországon. Bécsben nem feledték el, 
hogy abból a jobbágy felszabadításból, melyet a dinasztia évszázadokon 
át előkészített, miként vált a Kossuth kezében antidinasztikus poli- 
tika az udvar habozása és a magyar reakcióval való szövetsége miatt. 
Számoljunk csak egy kissé. Tegyük fel a kormányra a legkedvezőbb 
eshetőséget: a munkapárt többséget kap. De kétségtelen, hogy ez 
esetben is lesz az új házban legalább 60—80 végsőkig elkeseredett 
függetlenségi, 20—30 nemzetiségi s vagyegy tucatnyi őszintén radi- 
kális töredék. Ha most a Tisza akarata győz és egy agrár színezetű, 
barossjánosista választói reform kerül a ház elé: az obstruáló száz főnyi 
ellenzék mellé fog1 állani nemcsak az utca, hanem minden modern és 
becsületes ember ebben az országban. Zsebkendővel pedig lehet a 
házszabályokat áttörni, de nem lehet egy a népet jogaitól megfosztó 
választóreformot keresztül erőszakolni, ép oly kevéssé, mint katonát és adót 
megszavaztatni oly kormánynak, mely nyilvánvalóan junker érdekeket szol- 
gál. Bárminők legyenek is a miniszterelnök és kabinetjének titkos rokon- 
és ellenszenvei, lehetetlen, hogy ezekről a szempontokról megfeled- 
kezzenek, különösen akkor, mikor a trónörökös határozott egyénisége 
kétségtelenül megfelelően kioktatná a habozókat. Ha végül tekintetbe 
vesszük, hogy a nemzeti munkapárthoz nemcsak junkerek, zsidó bankárok, 
reakciós mágnások s mindenre kapható mandátumzsarolók csatlakoztak, 
hanem néhány olyan férfiú is, kiknek igaz liberalizmusa és őszintén 
demokratikus törekvése kétségtelen (a Csáky Albinok nemes gárdájá- 
ból), akik átlátják, hogy csakis az általános, egyenlő, titkos választó- 
jog adhatja vissza a liberális pártnak a létjogosultságot és a nagy 
néptömegek őszinte csatlakozását: ekkor a felvetett kérdésre úgy kell 
válaszolnunk, hogy igenis a Khuen kormány — akár tetszik 
neki, akár nem — kénytelen lesz a választójog radikális 
megoldására  törekedni .  

Ezt megállapítva azonban nem szabad szemet hunyni azelőtt 
sem, hogy milyen nehéz, veszedelmes, hibrid és perverz ez a helyzet. 
Az új párt és az új kormány bálványa, gróf Tisza István már meg- 
kezdte az összes reakciós elemek ralliálását a saját pártja és kormánya 
fő programmpontja az általános, egyenlő választójog ellen. A március 
19-e re  összeh ívo t t  o r szágos  gyű l é s  az  igaz i  pá r t sze rvez-  
ete des, mert oda csakugyan azok mennek el, akiket gazdasági érdekük 
es világnézetük összefűz, míg a nemzeti munkapártban azok 
vannak, akiknek muszáj ott lenni. A nagygyűlés aláírója majdnem 
Kivétel   nélkül   OMGE    nagybirtokos,    vagy   a    szolgálatukban   álló 
ügyvéd, parcellázó, szövetkezeti igazgató és egyéb főúri cseléd. Néhány 
név  azonban  meglepő.    Ugyanis  egy  pár  nagy  zsidó  kapitalista  is 
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aláírta az ívet, kiknek pedig osztály érdekük és ideológiájuk egészen 
más. Ezeket az urakat a belső sárga folt terelte a főúri társaságba. 
Ez a belső sárga folt azt eredményezi, hogy a meggazdagodott 
zsidók szeretik, tisztelik és követik azokat a grófokat, akik nemcsak 
nem rúgják őket, de szóba is állnak velük, esetleg szivarral kínálják 
meg őket, sőt — uram bocsá! — még el is mennek az újdonsült 
bárónő zsúrjaira! Azután aláírták az ívet Kossuth Ferenc jeles párt- 
jának agrár vitézei. Végül néhány szocialistafaló, elhájasodott udvari 
tanácsos munkaadó. Egy névre azonban külön is ki kell térni. Berzeviczy 
Albert, „az akadémia elnöke” is aláírta az ívet. Jól tette. Ε tény 
megfelel látókörének és meggyőződésének. Az érdekes a dologban 
csak az, hogy a hazafias sajtó nem fogja megróni a „politizáló aka- 
démiát”. Ellenben a szegény Társadalomtudományi Társaság hazaáruló 
volt és tiltott politikát művelt, amikor néhány tagja kibontotta az 
általános és egyenlő választójog zászlaját. 

Történelmi időket élünk. A feudális reakció félelmesebben mozog, 
kavarog és szövetkezik, mint valaha, mert a választójog ante portas. 
A reakció fővezére többé nem a filozóf gróf Andrássy Gyula, hanem 
a szolgabírói eszme platói megtestesülése: gróf Tisza István. OMGE, 
Kossuth-párt, vármegyei dzsentri, zsidó bankárok, volt alkotmánypárt, 
a Nemzeti Társaskör egy része együtt van. A keverék még mindig nem 
homogén, a vegyi folyamat még nem befejezett. De a tendencia, a 
lényeg tisztán áll minden gondolkodó ember előtt. 

A nagy veszedelemmel szemben a magyar demokrácia nemcsak 
szervezetlenül áll, de egy jórésze (a rövidlátó, tanulatlan, félrevezetett 
tömeg) a reakció fővezérének hódol. A Justh-párt ugyan előre ment 
egy lépéssel, midőn periratszerű, léleknélküli proklamációjában az álta- 
lános és egyenlő választójogot hangsúlyozza. De ez a párt sokkal 
inkább kuruc és sokkal kevésbbé demokrata, semhogy — a mi tör- 
ténelmi missziója volna — a liberális-demokrata tradíciók élére áll- 
hasson. Mindenki érzi és tudja, hogy a nemzetiszínű sallang nála a 
lényeg, míg a demokrácia csak taktikai fogás. Hisz a koalíció minden 
népnyúzását végig csinálta, hisz Justh a pluralitást felkínálta Andrássy- 
nak a bankért, hisz Lukács bölcs és őszintén demokrata tervét félre- 
dobta a kuruc gravaminális politikáért. Pedig el fog pusztulni ez a 
párt, ha meg nem érti, át nem látja a jövő szellemét és nem refor- 
málja magát azon elv alapján, hogy csak radikális demokrata politika 
vezethet el az ország gazdasági függetlenségéhez. 

Sajnos a modern Magyarország még nem szülte meg a maga 
vezérét, akinek tekintélye és szava tömöríteni képes volna a haladás 
összes híveit pártkülönbség nélkül a junker reakció ellen. Mert nem 
lehet egészséges pártképződés az általános, egyenlő, titkos választójog 
törvénybeiktatása előtt. A mai választói rend alapján csak hibrid, 
korcs képződmények jöhetnek létre: csupa paklizás, taktikázás, kaszinói 
pajtáskodás. Most nem új pártokra van szükség, hanem a 
produktív ,  munkás ,  őszintén demokrata  e lemek szövetsé-  
gére, ligájára. Ma mindenkinek egy táborban kell küzdeni, aki az 
általános, egyenlő, titkos választójogot akarja s minden más reform 
előtt akarja. Csakis így verhető vissza az agrár-feudális reakció. Nem 
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pedig úgy, hogy elrikkantjuk magunkat az általános és egyenlő választójog 
mellett s azután a pezsgős bankett melegségében Tisza István keblére 
borulunk. Mert csak rövidlátó kávéházi politikus avagy ravasz demagóg 
az, aki nem látja vagy nem akarja látni a történelmi fejlődés intő szavait: 
Ma Magyarországon csakis a Tisza István polit ikai  hulláján 
át    vezet előre  a  demokrácia útja! 

Nem kell kétségbeesni. A társadalmi fejlődés Tisza Istvánnál 
sokkal hatalmasabb egyéniségeket is felőrölt, kik makacsul el akarták 
útját állani. Tisza István gróf ezt már saját kárán megtanulhatta volna. 
Hisz ami rendszerét már egyszer elsöpörte, az sem a parlamenti obstrukció 
volt, hanem az általános választójog távoli földrengése. 

 

Kortörténeti jegyzetek. 

Francia és  olasz szociálpolitika.  —  Tudós professzor Marczali. —  Az 
egyke és egy plébános. — Egy  kortörténeti dokumentum. — Magyar és 

külföldi szövetkezetek. 

I. 

A választójog reformja Franciaországban is aktuális kérdés. A kép- 
viselet tökéletlenségeit sokan eredetével hozzák összefüggésbe és azt 
hiszik, a megalakulás módjának megváltoztatásával segítve lesz min- 
denen. Egy időben a lista-választástól várták a csodát, most az arányos 
képviseletben van minden reménység. 1896 óta úgyszólván évről-évre 
foglalkozik a képviselőház idevágó reformjavaslatokkal. A Charles 
Benoist vezetése alatt működő szabad parlamentáris bizottság (Comité 
du suffrage universel) sokat tett népszerűsítésére és ismertetésére. A refor- 
merek most már előkészítettnek látták a talajt. Midőn az előző kor- 
mányt az általános politikája fölött folytatott vita megbuktatta, a reform 
útjából elhárult az akadály. A többségi pártok annak idején a reform 
mellett foglaltak állást, a reakcionáriusok vele akartak szerencsét pró- 
bálni. A kormány kénytelen volt napirendre tűzni. Minthogy a több- 
ségi pártok mandátumaikat féltették tőle, a kormány megtette nekik 
azt a szívességet, hogy akkor, midőn már a képviselet elvben elfogadta 
a reformot, a bizalmi kérdés felvetésével útját állta megvalósításának. 

A reformerek erre egy választóliga alakításával feleltek, melynek 
feladata lenne a jövő választás egyetlen kérdésévé a reformot tenni. 
A liga tagjai pártkülönbség nélkül szavaznának oly jelöltre, aki ígé- 
retet tesz, hogy amennyiben egy éven belül a reform meg nem való- 
sulna, lemond. Nagyon valószínűtlen, hogy a liga sikert arat, a többségi 
partok és a katholikusok egyaránt azon vannak, hogy az egyházpolitika 
kérdése legyen  előtérben. 

Hasonlókép a választásokra való tekintet volt döntő a vám- 
reviziónál is. A kormány e fontos gazdasági kérdésben kiadta kezéből 
a vezetést, minden egység és rendszer nélkül az egyes képviselők 
Kívánsága szerint történt a revízió. Hogy minden érdek kielégíttessék 
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a vámreformmal, a határszélen külföldi munkásokat foglalkoztató munka- 
adók megadóztatását is kimondták — elvben. 

A vámrendszerben változás állott be. Az Egyesült-Államok min- 
tájára Franciaország is a kettős tarifa rendszerére tért át, melynek 
minimális tételeit a kereskedelmi szerződések sem szállíthatják le. 
A tételeket nagy mértékben emelték és számuk jelentékenyen szaporodott. 

A mezőgazdasági érdekeknek — a mezőgazdasági népesség nagy 
politikai súlyának megfelelőleg — kedvez az új tarifa különösen. De 
a kormány a maga részéről is biztosítani akarja a földművelők jóin- 
dulatát. Kisbirtokok vételének és felszerelésének elősegítésére akar 8000 
frankig olcsó, hosszúlejáratú kölcsönt biztosítani. Az önsegélyző szövet- 
kezetek és általán e hitelművelettel foglalkozni kívánó pénzintézetek ingyen 
kapnának kölcsönt e célra az államtól. Ez két légy lenne egy csapásra. 

Proudhon szociálfilozófiájában való hit nyilatkozik meg az árvíz- 
károsultak segélyezését célzó javaslatban is. Kiskereskedők és iparosok 
közvetlenül kapnának kölcsönt, a visszafizetés biztosítására szolgáló 
alapba fizetnének 2% kamatot; az árvíz által elpusztított vagy károsult 
épületek tulajdonosainak a földhitelintézet nyújtana kölcsönt, melynek 
csak 2/5-ét törlesztenék a tulajdonosok, 3/5-ét az állam, megye és a 
község; ezek jót is állanának a visszafizetésért. Ε célokra 100 millió 
frank van előirányozva. 

A szocialista kabinetnek minden erejét meg kellett feszítenie, 
hogy a szenátus humanisztikus rohamán erőt vegyen. A liberálisok 
nagyon csalódtak ebben a testületben, azt várván tőle, hogy az állam- 
szocializmust feltartóztatja. A szenátus a 17 millió emberre kiterjedő 
nyugdíjbiztositási kötelezettséget még szélesebb körökre akarta kiter- 
jeszteni és az állami hozzájárulásban is bőkezűbb akart lenni. Két 
tényező működhetett itt közre: a munkásjóléti politika csődbejuttatása 
lehetett egyesek óhaja. A reakciós pártok pedig ebben is eszközt 
kerestek a proletariátus megnyerésére. 

A klerikálisok ugyanis Franciaországban is egyszerre tudatára 
ébredtek a kereszténység szociális tanainak. Természetesen igen nyoma- 
tékos oka van ennek. 

A kongregációs iskolákat bezáró, a tanító kongregációkat fel- 
oszlató, az egyházi javakat elidegenítő törvények minden nagyobb 
ellenállás nélkül hajtatnak végre. Az egyház elveszíti lába alól a talajt, 
melyből társadalmi befolyása fakadt. 

A reakcionárius pártok felajánlják politikai szövetségüket a szin- 
dikalista mozgalomnak. Az egyház a gazdasági mozgalomban követel 
részt. A kiskorúak éjjeli munkáltatása ellen agitál. 

Nem feledkeznek meg a jótékonyságról sem, mint a kerítés esz- 
közéről. Erre egész külön szervezetük van a teljesen egyházi vezetés 
alatt álló Ligue patriotique des Françaises-ben, mely állítólag 300.000 
nő szolgálatát biztosítaná érdeküknek. Ez a liga most feladatának 
megfelelően alakította át szervezetét, befogadván kebelébe a munkás- 
nőket is. A katholikus Oeuvres postscolaires feladata az egyház befo- 
lyását a napközi otthonok révén biztosítani az ifjúság fölött. 
         De a többi osztályokra is van gondjuk. 
          Az egyház, mely a maga oktatásába nem tűri világiak beleszó- 
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lását,   Franciaországban  a  családapákat  szervezi a tanítók,   a laikus 
iskola ellen harcra. 

Nyílt harcot az egyház mellett nem mer hirdetni. A csak katho- 
likus mozgalmat dezavuálta. A pápa, ki Olaszországban a katholikus 
gazdasági mozgalmat a laikussal való együttműködéstől eltiltotta, 
Franciaországban a szabadság és emberi jogok védelmére hirdet keresztes 
hadjáratot minden tisztességes elem bevonásával. Tisztességes alatt 
most a liberálisak is értetnek. 

A püspökök a neutralitás mellett emelik fel szavukat. Hírhedt 
pásztorlevelük, melyben a katholikus szülők kötelességévé tették az 
egyház által tiltott tankönyvek használatát megakadályozni, a neutra- 
litáson esett sérelemre hivatkozott. A laikus iskolák ellen a neutralitás 
védelmének ürügye alatt harcolnak. 

Eddig erőlködésük hiábavalónak bizonyult. Az egyház mellett 
nem sikerült népszerű mozgalmat teremteniök, sem a hazafisággal, 
melytől most csepegnek, sem a liberális elvekkel. 

A klerikálisok erőfeszítésével szemben a radikálisok és radikális 
szocialisták egyetlen programmpontjukat, az egyház elleni harcot akarják 
feléleszteni, a laikus iskola védelmének címe alatt. A kormány ellenben 
a mérsékelt polgári elemek megnyerésére a társadalmi békét hirdeti, 
a kormányelnök elismeri a püspökök jogát, hogy most már megmond- 
hatják véleményüket. De a többségre való tekintettel mégis kilátásba 
helyez két reformot, egyik feladata lenne a védelem, a másiké a katho- 
likus iskolák megrendszabályozása. Az iskolanyitásra engedélyt ezentúl 
a hatóságok teljesen önkényesen tagadhatnák meg, a templomsze- 
mélyzet valósággal rendőri felügyelet alá kerül, a tankönyvek pedig 
előleges cenzúra alá esnek. A javaslatok tárgyalása azonban a vég- 
nélküli budgetvita befejezése után következnék. Egyelőre csak a neutra- 
litás fölött volt nagystílű, de teljesen akadémikus jellegű vita. 

A budgetből érdekes csak az, hogy valószínűleg a legújabb ked- 
vezőtlen születési statisztika hatása alatt a kölcsönös biztosító pénz- 
táraknak szülőkorban levő nőtagjaik után segélyt nyújt, ha az anya- 
sági segélyt is biztosítják tagjaiknak. Az adóreformok tárgyalására 
még nem került a sor; attól általános az  idegenkedés. 

* 
Olaszországban a hajójáratok szubvenciójánál a kormány nem 

tudta kielégíteni a különböző érdekeket s dacára annak, hogy a tavalyi 
választásokból óriási többséggel került ki, megbukott. A kisebbségi 
pártok egy részének vezéreiből alakult az új kabinet, amely így semmi- 
féle politikai irányt sem követhet, hanem minden egyes alkalommal 
meg kell nyernie magának a többséget. Az új kormány programmja 
ennek megfelelő. Az előző kabinetnek utolsó pillanatban a népszerűt- 
lenség elhárítására előkapott reformjaiból indul ki azok lényeges módo- 
sításával. Az adóreformból átveszi az általános jövedelmi adót, azonban 
a községeket ily adónem alkalmazásától eltiltja. (Mint községi adónem 
egyenlőtlenséget eredményezett.) Községi, provinciális, állami adó- 
a apók elkülöníttetnek. A községi adóztatás teljesen a községeket 
illeti, fogyasztási és pótadók között határozott aránynak kell lenni, 
hogy az általuk érintett különböző   osztályok túlságosan   és  arányta- 
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lanul igénybe ne vétessenek. Az előző kormány a cukoradó leszállítá- 
sával a déli gyümölcstermelés érdekeit veszélyeztette, míg a cukorvám 
megfelelő leszállítása a cukorgyárosok ellenszenvét hívta ki. Az adó- 
reformjavaslat a cukoradót kis mértékben emeli, a vámot, hogy a 
fogyasztókra áthárítható ne legyen a többlet, megfelelően csökkenti, 
így a külföldi konkurrenciát is távol tartja, a fogyasztó közönség 
érdekeit is védi, a délt is megnyugtatja. A szivaradó felemelésében 
keres különösen a növekvő kiadásokra fedezetet, ez az adónem a leg- 
kevesebb ellenállást provokálja. 

A legkényesebb kérdés a hajójáratok voltak, ezt igen lelemé- 
nyesen akarja az új kabinet megoldani. A szubvencionálás helyébe 
vagy legalább is a szubvenció mellé túlnyomólag a prémiumos rend- 
szert hozza be. A hazai ipar fejlesztés is cél itt, prémium csak a 
feldolgozásra behozott nyers és féltermények után jár. Természetes, 
hogy csak hazai hangzású vállalatok részesülnek jutalomban, melyek 
hajóikat olasz gyárakból tartoznak beszerezni, amennyiben azok árai 
nem túlságosan magasak. A hajóépítésre szolgáló anyagok után vám- 
visszatérítés van biztosítva a feldolgozott mennyiség vagy az előállított 
űrtartalom után. Hajózási gócpontok teremtéséről is gondoskodás történik. 

A harmadik kérdés az elemi oktatás volt. Az államosítás hívei 
és ellenségei között a középutat autonóm provinciális választott iskolai 
tanácsok felállításában találta meg a kormány. Ε tanácsok tagjait a 
községek, provinciák, állam és a tanítók nevezik ki. Feladatuk iskolák, 
tanítók védelme és igazgatás. Új elemi iskolák építésére, a tanítók 
helyzetének javítására a kormány nagyobb kölcsönt szándékozik felvenni. 

A szociális viszonyok javítására irányuló politikában Luzzatival 
az önsegély támogatása, hitelhez juttatása lett az uralkodó irány. A terv 
egy munkabank felállítása, melyet állam, társulatok és egyesek finan- 
ciroznának, mely a legszélesebb terrénumon juttatna kölcsönhöz a szövet- 
kezeti vállalkozást. Három ágra oszlik: termelőszövetkezetire, népházi 
osztályra és halászati osztályra, különböző összegű alaptőkékkel. (Feladat- 
köre termelő- és munkaszövetkezeteknek, konzorciumoknak, mezőgaz- 
dasági termelőszövetkezeteknek, tejtermelő szövetkezeteknek, bel- 
telepítési vállalatoknak, kisbirtokos egyesületeknek, pénztáraknak, a 
kooperatív mezőgazdasági termelésnek előmozdítása, munkásházak 
építése, illetve munkásházakat építő szövetkezetek és intézeteknek 
kölcsönzés, a halászat előmozdítása). 

A magánjogi reformok közül nevezetesebb az atyasági keresetek 
megengedése. 

Az egyházpolitika terén a kormány álláspontja semleges, ép 
azért a szélsőbal a kormány ellen van. (S. K.) 

II. 
„Ura im!  Szent  he lyen  á l lunk!”  

Nagykomolyan, ünnepi hangon monda e szavakat néhány év 
előtt tudós professzor Marczali, midőn először tartott előadást a volt 
képviselőház üléstermében, a Sándor-utcában. Elmondá nekünk, ájta- 
tosan hallgató filozoptereknek, hogy ebben a teremben intézték harminc 
éven át Magyarország sorsát. Egy volt országgyűlési ülésteremnek pedig 
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— mondá — nem lehet szebb rendeltetése, mint hogy nemzetünk 
történelmét tanítsák benne. 

Szegény Marczali! 
A „nemzet” rosszul hálálja meg azt a sok szolgálatot, melyet 

tett neki. Hiába verte bele üreszsebű, menzakoszton tengődő filozop- 
terkék fejébe a magyar nemzeti, a magyar nemesi ideológiát. A „nem- 
zet” néhány tagja csúnya hajszát indított ellene. Megvádolták, hogy 
egy szigorlóval összejátszott, előre megmondta neki a szigorlati kér- 
déseket. Néhány néppárti képviselő futott a váddal a rektorhoz: a 
rektor pedig, anélkül, hogy a vád alaposságáról meggyőződött volna, 
felfüggesztette a promóciót. És mindezt azért, mert Marczalinak még 
valami hiányzik ahhoz, hogy a „nemzet” tagja legyen: egy pár 
csepp keresztvíz! 

Bizony. Ezért gázoltak a becsületébe. Mert hisz mondanom sem 
kell, hogy a vád nyilván alaptalan. A második melléktárgy fontos- 
sága a szigorlatnál elenyésző: nem érdemes csalni. Hogy pedig a 
vizsgáztató tanár doktori szigorlaton főleg abból a tárgykörből kérdez, 
melyet a szigorló megjelöl neki, hogy vele behatóan foglalkozott, 
nálunk is, külföldön is általános és közismert szokás. 

Nem. Marcali ilyesmit nem tesz. Mint ember ő talpig becsü- 
letes gentleman. 

De az Alkotmány mint tudóst is megtámadta. Hogy okmányt 
hamisított. Kihagyta a Pragmatica Sanctio fordításából a „római katho- 
likust”. Hogy Magyarországnak csak katholikus királya lehet! Ezt 
elsikkasztotta! 

Nem tudom, az Alkotmány ezen vádja igaz-e vagy sem. Nem 
is nagyon érdekel a dolog. De a hamisítás vádját ezerszeres terjede- 
lemben magamévá teszem. 

Marczali egész tanári működésében folytonosan és rendszeresen 
meghamisítja a történelmet. Nem hamis évszámokat ad, sem hamis 
csataleírásokat. A magyar történet nagyjából tényleg úgy folyt le, 
amint ő előadja. A hamisítás abban áll, hogy ő a magyar történelmet 
úgy adja elő, mint valami magában álló külön dolgot, melynek azonos- 
ságát számtalan más nép történelmének fővonásaival teljesen figyelmen 
kívül hagyja. Mellőzi mindazt, ami a történelemben tudomány: az 
események szociológiai jelentőségét. 

Legyünk őszinték! A magyar történet szociológiai szempontból 
semmi különöset, semmi egyéni értékességet nem tartalmaz. Olyan, 
mint más számtalan nép története. Egy harcias állattenyésztő nép 
rajtaüt gyengébb, földmívelő néptörzseken. Leigázza őket, uralkodó 
osztályuk egy kis részét asszimilálja, más részét leveri: a dolgozó nép 
fölösleges élelmiszereit elszedi. Társadalmi tagoltsága miben sem külön- 
bözik más pusztai népétől: rabszolgák, szabad emberek, törzsfők; az 
egész nép élén — harcias idők járván — egy király áll, nyilván a 
leghatalmasabb törzs feje. Földközösségben telepednek meg, a törzsfők, 
vezérek több rabszolgával bírván, nagyobb földdarabokat foglalnak 
ie maguknak Míg lehet, folytatják szokott rablókalandjaikat a szom- 
széd országokban,  különösen rabszolgákat szereznek.  A még le nem 
foglalt földterületeket  a király  a  maga  részére  foglalja  le,   dolgozó 
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népeket telepít rá. Óriási munkásnép hadának igazgatását ispánokra 
bízza, kik egyúttal, mint mindenütt, hadvezetők is, bírák is egy sze- 
mélyben. A hivatalnokokból, mint mindenütt a világon, ahol termény- 
gazdálkodás van, örökös nagybirtokosok kerülnek ki, kik szembe szállnak 
a királlyal és igyekeznek elnyomni, igába hajtani a szabad népet, 
mely ellenük a királlyal szövetkezik. A küzdelemnek egyelőre véget 
vet a török, egy újabb, harciasabb nép megjelenése, mely elűzi a 
magyar földbirtokos-nemesi osztályt, maga ül a nép nyakára és szedi 
el annak fölösleges termékét stb. Szürke történet, amilyen számtalan 
játszódott le sárgolyónk felületén, szociológiai szükségszerűséggel! 

Talán sohasem éreztem annyira át a magyar történet ezen sema- 
tikus szürkeségét, mint midőn pár héttel ezelőtt olvasgattam Oppen- 
heimer könyvét az államról. Amit ő az államalakulás általános tipikus 
menete gyanánt leír, sok helyt mintha csak a magyar történet vázlata 
volna! 

Mit csinált Marczali ezen szürke történetből, a szociológiai típus 
ezen egész közönséges egyes esetéből? Faragott belőle egy hőskölte- 
ményt a magyar uralkodó osztály dicsőségére! 

Ha a magyar nemesség kimondotta hogy: Extra Hungariam non 
est vita, úgy Marcali történelem-tanításának jellege: Extra Hungariam 
non est historia! Hogy ezen az újmagyar történeten kívül van más- 
féle történettudomány is, hogy a történetnek nincs semmi értelme, ha 
nem nézzük a szociológia általánosabb szempontjából, ezt Marczali 
sohasem sejteti olvasóival és tanítványaival. És ez igazi, végzetes 
meghamisítása a tudománynak! 

Amint a magyar közjog nem ismer Magyarország területén mást 
mint magyar embert, noha a lakosság fele nem magyar, úgy Marczali 
az ő Magyarország történelmében sem ismer mást, mint a magyar 
nemességet és magyar jobbágyot. Hiszen tagadhatatlan, hogy a Magyar- 
országon élő nemzetiségek nagyrésze — mint Otto Bauer mondja — 
a történelem-nélküli népek közé tartozott. De bizonyos az is, hogy a 
Magyarországon élő németeknek, szászoknak van történetük; hisz kul- 
túrájuk mindenkor versenyzett a magyarokéval. Ám aki Marczali nyomán 
ismeri Magyarország történetét, a szászokról alig fog mást tudni, mint- 
hogy bejöttek és kiváltságokat nyertek. Velem esett meg, hogy egyszer 
a Forschungen zur siebenbürgisch-sächsiscsen Geschichte nem tudom 
hányadik kötete került a kezembe: bámulva láttam, milyen óriási 
magyar történelmi anyag van itt felhalmozva, miről Marczali nekünk 
sohsem   szólt semmit. Ez is igazi történelemhamisítás! 

Marczali egész tudománya, egész tanítása hű visszatükröződése 
a magyar uralkodó osztály gondolatvilágának. Annyira megy ez, hogy 
műveinek alaphangulata vele változik a magyar uralkodó osztályban 
beállott változásokkal. II. József-ében még szabadelvű, komoly, figyelmet 
szentel a gazdasági viszonyoknak, itt-ott élesebb hangot használ a 
nemesség ellen: midőn ezt írta, virágjában állt a szabadelvűség Magyar- 
országon. Amint erősödött a reakció, amint előtérbe kerültek az 
agrárius-mágnások, úgy alakultak át Marczali írásai is. A Károlyi és 
Apponyi grófok házitudósa, kinek estélyeit grófok díszítik, csak nem 
használhat erős hangot vendégei őseivel szemben?   A mágnásuralom 
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és mágnásbarátság hatását világosan megismerheti bárki Marczali legújabb 
művének, Az  1790/91. országgyűlés történeté-nek olvasásánál. 

Bizony mondom, kevés ember hamisította meg a tudományt 
annyira mint tudós professzor Marczali, még akkor is, ha soha egyetlen 
hamis adatot nem mondott vagy írt is: mert nem létezik nagyobb 
fokú meghamisítása a tudománynak, mint elhallgatni az általános össze- 
függéseket, tudatosan mellőzni az egységes magyarázó elveket. 

Bizony mondom, kevés ember ártott annyira az igazi történet- 
tudomány, a szociológia haladásának Magyarországon, mint tudós 
professzor Marczali. Óriási anyagtudásával, komolykodó nagyképűsé- 
gével, bölcselkedő frázisaival ép az egyetemi ifjúság komolyabb részét 
vonja magához. És jaj annak, ki hamarosan ki nem szabadul szellemi 
befolyása alul. El van veszve az igazi tudomány számára. Okmány- 
böngésző, orrán túl nem látó ember válik belőle, ki a sok adattól 
az általános összefüggést, a sok fától az erdőt meglátni nem képes: 
nemzetdicsőítő, mágnás-talpnyaló fiók-Marczali! .  . . 

Máig nem tudom elfelejteni azt a napot, midőn kezembe akadt 
Marx Kommunista kiáltványa és Brumaire 18-ika; midőn hirtelen meg- 
világosodással átláttam, hogy az én kedves, tudós professzorom, Mar- 
czali Henrik, tudatosan vagy öntudatlanul, de mindenesetre hamisítva 
tanította nekem a magyar történelmet.  . . . 

És ekkor szakítottam a Marczali-féle tudománnyal! (Τ.  Κ.) 

III. 
Az egyke körüli nacionalista és a nacionalista állásfoglalások 

után szót kért és kapott a Magyarország december elsei számában 
az egyház egy szolgája és azzal a határozott szerénységgel, amit 
egyházi férfiaktól már annyira megszoktunk, ilyen egyszerű szavakat 
mond el erről  a sokágú kérdésről: 

„Ha a nép, úr és pór  tudná s átérezné, hogy az egyke, a 
magzatelhajtás nagy vétek, halálos bűn Isten 5-ik parancsa ellen, 
mely tiltja: ne ölj, akkor igenis ritkább, vagy talán nem is volna 
egyke. Sajna, mai közfelfogás szerint a magzatelhajtás nem tartatik 
gyilkosságnak.” „Isten 5-ik parancsa nem tesz különbséget magzat 
és ember között, hanem csak azt mondja: ne ölj! A magzat — 
még embrióban is — Isten képére és hasonlatosságára alkotott élő 
emberi lény, ennek megölője tehát közönséges gyilkos, sőt ennél is 
nagyobb bűnös, mert a felnőtt „ember” magát védheti, de a mag- 
zat nem . . . ”   És ugyanezzel a kemény egyszerűséggel folytatja: 

„Az egyke bűne ellen van nekünk igen jó és szigorú törvé- 
nyünk, a Btk. 285—286. szakaszaiban, melyek szerint a magzat elhaj- 
tása 2—10 évig terjedhető fegyházzal büntetendő. Ennél jobb és 
szigorúbb törvényt alkotni nem lehet. Csak egy nagy hiba van. Ε 
bölcs törvény nem hajtatik szigorúan végre.” 
           De, 

„Ha nagyérdemű bíráink szívében ott honolna a vallásos ihlet, 
hogy az a bűntett nemcsak a Btk. szakaszaiba ütközik, hanem Isten 
ellen való halálos bűn is, ha a magzatelhajtás nemcsak bűntettnek, 
de valóságos gyilkosságnak tartatnék, akkor nem volnának oly kegye- 
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sek az ítélet kimondásában s akkor hamarosan gátat vetnének az 
egyke terjedésének.” 

Azokban a jelentésekben, melyeket az egyke ügyében készítet- 
tek alispánok és szolgabírók — amint azt Buday Dezső részletes tanul- 
mányából* tudjuk — tizenkétféle orvosszert hoztak javaslatba az 
egyke leküzdésére, de ezek között hiába keresünk ily gyökeres orvos- 
ságot. Ami közigazgatásunk nem dicsekedhetik el nagy koncepciójá- 
val és népbarátságával, de ilyen kétöklű eljárásra való gondolás ez 
esetben meglehetős távol volt tőle. Épen ezért, ha az ember nem 
tartja folyton a szeme előtt az egyház múltját és erkölcstanát, még 
csodálkozásba talál esni afölött, hogy egyházférfiak a botosispán látó- 
köréhez sem tudnak felemelkedni. Kell, hogy eszünkbe jussanak itt 
azok a leírások, amiket Lecky adott a középkori keresztény erköl- 
csökről. Vajon az a kegyesség, amit a fenti állásfoglalásban találunk, 
nem hasonlít-e veszedelmesen a Szent Poemen kegyességéhez, aki 
nem eresztette anyját maga elé, mígnem a szegény asszony három 
napi nélkülözésteljes várakozás után kimerülve oda nem rogy a fia 
ajtaja elé?** Nem-e ugyanaz az antiszociális vonás fejeződik ki ezen 
a beszéden, mely az egyház erkölcsét egészben jellemzi, azt az erköl- 
csöt, mely a testvéri, szülői és rokoni kötelék minél kíméletlenebb 
elszakítását a szerzetesrenden belül eszményíti? De kivinni a szer- 
zetesi világnézetet és evvel operálni ágbogas szociális problémánál, 
ehhez igazán az kell, hogy valaki a bibliai emberek ködös bamba 
egyszerűségével nézze a társadalom dolgait. 

Ezt a szerény embert nemcsak az Aquinói Szent Tamás kétségei 
nem bántják, aki Summa theoiogiae-jában valahol arról gondolkozik, 
hogy az an) a méhében fejlődő gyermek teste a 3-ik, vagy a 6-ik 
hónapban egyesül-e a lélekkel, szóval akkor lesz emberré, de még az 
új idők egyházi embereinek az optimista öntudata sem fejeződik ki 
az ő szomorú írásában. Nem sír a klerikalizmus számára „vér- 
telenül elveszített hadtestek” miatt, amelyek híján még elveszíthetné 
a szekularizációs és szeparációs csatát. (Κ. Β.) 

IV. 
A Magyar Társadalomtudományi Egyesület a választójog kér- 

désében szakértekezleteket tartott „a politikai társadalmi közvéle- 
ménynek pártpolitikai szempontoktól ment, objektiv tudományos eszkö- 
zökkel a nemzeti fejlődés irányába való terelése végett”. A szak- 
értekezleten történtek igen figyelemreméltó, komoly és tárgyilagos 
felszólalások is, de az Egyesület szemléje ezeket csak rövid kivonatban 
közli. Ellenben teljes terjedelemben Ferdinándy értekezését és ezen 
értekezéshez méltó zárszavát. Ebben kell tehát a pártpolitikai szem- 
pontoktól ment, objektív és a nemzeti fejlődés irányába terelő tudo- 
mányosságot látni. 

A magyar választójog történeti fejlődésével foglalkoznék e cikk 

 * Huszadik Század. 1909 okt. és nov. 
           **  Lecky:    History  of   European  Morals.    Idézi    Harkányi:   Babonák 
ellen. 160 l. 
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címe szerint. Azonban azzal vajmi keveset foglalkozik, s a történeti 
fejtegetésen végig vonul a tendencia, aminek kimutatása szerző szívén 
fekszik, hogy a demokrácia alkotmányosságunkra és államiságunkra vesze- 
delmes. Miután Magyarországban sohasem volt demokrácia a hon- 
foglalás idejét kivéve, amikor szerző szerint is jogosult volt, igazán 
nehéz feladat történeti alapokon bizonyítani annak veszélyességét. Hogy 
ezt megtehesse, szerző kénytelen demokratikusaknak feltüntetni bizonyos 
intézményeket, másrészt azokkal közvetlen, okozati összefüggésbe hozni 
szomorú történeti eseményeket. Ε módszer tudományosságához úgy 
hisszük, nem kell reflexiókat fűznünk. — Amerikában és Angliában tanul- 
mányozták azt a tömeglelkiállapotot, melyet bizonyos jelszavak, szim- 
bólumok idéznek elő a népgyűléseken. A jelszó említése elegendő, 
hogy a tömegextázist előidézze, hogy minden gondolkodást megszün- 
tessen, hogy a tömeg mindent szépnek, jónak, igaznak vegyen be, 
amit csak a szónok mond. Szerző is úgylátszik ily tömeghatásokra számít, 
amidőn egész értekezését a nemzeti színnel vonja be. Számít arra 
hogy logikai ugrásait nem veszik észre, hogy azt ami bizonyos intéz- 
mények dacára történik, amin az intézmények nem segítenek, azt 
azoknak tulajdonítsa. Vakmerőségében annyira megy, hogy szerinte a 
tömeges országgyűlések, melyek a köznemesség védelmére irányultak, 
keltették fel az oligarchia önzését és fojtották meg az egészséges 
politikai közvéleményt, akadályozták meg a mérsékelt, józan elemet (?) 
a politikai szerephez jutásban. Természetesen Mohács mindennek követ- 
kezménye, a nemrég elfojtott parasztlázadásnak nincs része benne és 
a tömeges országgyűlések akadályozták Szapolyait, hogy a király sere- 
géhez csatlakozzék. 

Ezek után nem lehet csodálkoznunk, hogy Világos az 1848: V. 
törvénycikk, a választójog túlságos demokrata voltának egyenes leszár- 
mazottja. Mi más okozta volna, kérdi irigylendő naivitással a tanár úr- 
Magyarország politikai aranykora már lejárt, ez a vármegyék 
világa volt, midőn a régi jó táblabírák intézték a világsorát, a köz- 
nemesség de facto a politikai jogokból ki volt zárva. Szerző szerint, 
ha ez a világ előbb alakul ki, Magyarország nagyhatalmi állása meg 
van mentve. Hogy ezt a világot épen a politikai bomlás tette lehe- 
tővé, hogy a Magyar-nagyhatalom erősen centralizált volt és lehetett 
csak, nem pedig autonóm vármegyékből álló, szerző közjogi szem- 
pontjait nem zavarja, épületes reflexióiban nem akadályozza. 
          Tudományos módszerét  dicséri,   hogy ennek a világnak védel- 
méül azt hozza fel, hogy talaja volt egy oly reformmozgalomnak, 
mely elsősorban ezen rendszer ellen irányult. Így lehetne védelmezni 
a nemesi előjogokat is, hiszen a nemesség azokról — mint közép- 
iskolánkban oly sikerrel tanítják — nagylelkűen és önként lemondott. 
Ha az osztrák kormány el nem számítja magát, nem kelti új 
életre a bocskoros nemesség politikai jogait, nem teszi egyenlővé a 
szavazatot és nem csődíti be a bocskoros nemességet, akkor még most 
is Széchenyi reformpolitikáját valósítanák meg a vármegyékben a tábla- 
bírák. De a bocskoros nemességet elragadta Kossuth érzelmi politikája 
és megcsinálta a forradalmat s ami még borzasztóbb: az 1848. V. 
törvénycikket. 
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A korrupció innét datálódik, ezt alig tudták ellensúlyozni ter- 
mészetes befolyásukkal a földbirtokosok. 

A tanár urat IV. gimnazista korabeli történelmi reminiszcenciái, 
Marius, Sulla és Caesar példája ahhoz az általános konklúzióhoz 
juttatja, hogy a demokrácia mindenütt ellensége az alkotmányosságnak, 
az államiságnak nem hazai specialitás pusztító hatása. 

Ennélfogva oly választójog kell, melynél a mérsékelt, jómódú 
elemek gyakorolhatják csak rendszerint politikai jogukat. Ennek titka 
az önköltséges szavazás. Szerző szemei előtt bizonyára néhai Kuncz 
tanár úr ingeniozus ötlete lebeg, hogy egész Magyarország Buda- 
pesten szavazzon le. (De ő még nem volt tudatában a demokrácia 
államellenességének, s így az alkotmányos költségeket az állammal 
fedeztette volna). (S. KJ 

V. 
Az intézmények néha furcsa változásokon mennek át. Új osztály- 

viszonyok folytán az intézmények külső alakja, organizációja meg- 
marad, de lényege teljesen átformálódik. 

Ilyen átalakuláson mentek keresztül a paraszt hitelszövetkezetek, 
midőn külföldről hozzánk átkerültek. Míg eredetileg a parasztságnak 
szervei voltak, melyekkel az uzsora ellen védekezett, nálunk a mágnás- 
uralom eszközévé váltak, melyek segítségével a földbirtokosok pórázon 
vezetik a falubéli parasztokat. 

Hogy mennyire fejlődött ez már, kitűnik a következő névsorból, 
melyet a Magyar Gazdák Szemléje januári füzetéből közlünk. 

A Somogymegyei Hitelszövetkezetek Szövetsége intéző-bizottságá- 
nak élén állnak: 

„A Szövetség elnöke Pallavicini Ede őrgróf, valóságos belső titkos 
tanácsos, főrendiházi tag, a mosdódi hitelszövetkezet elnöke, földbirtokos. 
Tiszteletbeli elnök Somsich Andor földbirtokos, Somogymegye Gazdasági 
Egyesületének tiszteletbeli elnöke. Alelnöke Makfalvay Géza, volt földmívelési 
államtitkár, földbirtokos. Intézőbizottsági tagok: Árvay Ferenc, tiszttartó, a 
göllei hitelszövetkezet felügyelő-bizottsági elnöke. Brüller János körjegyző, a 
sájvári hitelszövetkezet elnöke. Fekete Zsigmond jószágfelügyelő, a kéthelyi 
hitelszövetkezet elnöke. Gaal Gaszton országgyűlési képviselő, földbirtokos. 
Gaal Gyula földbirtokos, a büssüi hitelszövetkezet elnöke, Herbay Pál esperes- 
plébános, a szentbalássi hitelszövetkezet elnöke. Gróf Hoyos Miksa, a 
Somogymegyei Gazdasági Egylet elnöke és a németládi hitelszövetkezet 
elnöke. Ifjú Kammerer Ferenc, a kastélydombosi hitelszövetkezet elnöke, 
földbirtokos. Kapotsfy Jenő, Somogymegye főispánja, földbirtokos. Kacskovich 
Lajos, Somogymegye alispánja. Mozsonyi Sándor lelkész, a kadarkúti hitel- 
szövetkezet felügyelő-bizottsági elnöke. Német Pál esperes-lelkész, a vései 
hitelszövetkezet elnöke. Pallavicini György őrgróf országgyűlési képviselő, föld- 
birtokos. Gróf Somsich Béla, ababócsai hitelszövetkezet elnöke, földbirtokos. 
Gróf Somsich László, a hetesi hitelszövetkezet elnöke, földbirtokos. Steiner 
József esperes-plébános, az iharosi hitelszövetkezet elnöke. Szabó István 
országgyűlési képviselő, az erdőcsokonyai hitelszövetkezet igazgatósági tagja. 
Gróf Széchenyi Aladár, a görgetegi hitelszövetkezet elnöke, földbirtokos. 
Dr. Tevely Béla ügyvéd, a Somogymegyei Gazdasági Egyesület pénztárnoka.” 
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Őrgrófok, grófok, Omge vezetők, földbirtokosok, esperes-plébá- 
nosok állnak a paraszt hitelszövetkezetek élén Magyarországon.   Igazán 
érdekes szociológiai elfajulás! 

* 
Ezzel szemben a német hitelszövetkezetek még most is eredeti 

céljuk szerint működnek. A Schultze-Delitsch-féle szövetkezetek 1907. 
évi Lipcsében tartott 48-ik gyűlésén egyetlen gróf, őrgróf, de még 
egyetlenegy nemes ember sem szerepel. A szövetséghez tartozó 1409 
különböző szövetkezet — jórészt hitelszövetkezetek — igazgatóságai- 
nak és felügyelő-bizottságainak elnökei közt csak igen gondos kutatás 
után lehet egy von-t felfedezni. (Lásd a névsort, Mittheilungen über 
den 48-ten Allgemeinen Genossenschaftstag des allgemeinen Verbandes 
der auf Selbsthilfe beruhenden Deutschen Erwerbs- und Wirtschaftsgenos- 
senschaften zu Leipzig, von  12. bis  15. August  1907. Berlin   1907.) 

Ugyanezt tapasztaljuk, ha átlapozzuk a Jahrbuch des Zentral- 
verbandes deutscher Konsumvereine 1900. évi óriási kötetét; vagy vala- 
mely francia vagy belga szövetkezeti értesítők. 

A mágnás-vezette vidéki hitelszövetkezetek úgy látszik egészen 
magyar különlegességek. Ebben a szegény országban minden intézmény 
előbb-utóbb az agráriusok eszközévé lesz! (Vj.) 

 

 
 
 



 

Könyvismertetések és bírálatok 

Bizonyítani szándékozunk, hogy ez a 
kiadvány legjobb esetben is csak 
— kevéssé megbízható — egyes ada- 
tokat tartalmaz a mezőgazdasági mun- 
kabérekről,  de nem érdemli meg 
a   statisztika   nevet,    mert   az 
adatok fe ldolgozásánál  a  tudo-  
mányos el járás   legelemibb kö- 

ve te lményei t  sem vet ték  f igyelembe.  
A kiadvány tartalmazza. 

1. A napszámbéreket a) évszakonkint, b) munkanemek  szerint 
2. A munkások által munkában töltött napok számát. 
3. A szakmánymunkabéreket. 
4. A munkások évi keresetének kimutatását. 
5. Munkásviszonyok jellemzését. 

Az összes adatok országrészek, megyék és járások szerint vannak 
feltüntetve. 

Maga az adatok beszerzési módja is gyanútkeltő. Az adatokat 
járásonkint a mezőgazdasági tudósítók küldik be. Ezek nem küldenek 
be rendszeres kimutatásokat a járásukban hetenkint foglalkoztatott 
munkások számáról és béréről, hanem csak egy hozzávetőleg átlagot 
jelentenek, ami nem felel meg a tudományos statisztika követelményeinek. 

De maga az a tény, hogy az adatgyűjtést mezőgazdák, tehát 
munkaadók végzik, kifogásolandó. Általános elv, hogy hivatalos statisz- 
tikákat minden tekintetben elfogulatlan, tehát nem érdekelt feleknek kell 
felvenni. Amennyiben érdekelt felek, munkaadók vagy munkások adnak 
ki munkabérstatisztikát, ezt a körülményt a kiadványon világosan meg 
szokás jelölni. 

Az a körülmény, hogy jobbára munkaadók szolgáltatják a statisz- 
tika anyagát, már maga is kétes megbízhatóságúvá teszi a statisztika 
értékét. Tudvalevő ugyanis, hogy nem egy mezőgazdasági munkaadó 
igyekezni szokott az általa fizetett munkabért a valóságnál magasabbnak 
feltüntetni. 

 

Statisztikai képtelenségek. 
(A földművelésügyi minisztérium
évről-évre kiad egy hatalmas köte-
tet, „Mezőgazdasági Munkabérek
Magyarországon” címen, mely állí-
tólag a magyarországi mezőgaz-
dasági munkások bér statisztikáját
tartalmazza. A legutolsó 1908-ban
jelent meg.) 
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Míg azonban az adat gyűjtés hibáit csakis a helyszínén meg- 
ejtendő vizsgálat tudná bizonyítani, a feldolgozás értéktelensége magá- 
ból a kiadvány vizsgálatából bizonyítható. 

1. A kiadvány összes átlagszámításaiban, melyekkel egy vármegye 
országrész, vagy az egész ország átlagait meghatározza, tekinteten 
kívül   hagyja  a  foglalkoztatott   munkások   számát.   Minden 
béradat egyenlő súllyal szerepel az átlagszámításban, akár 100 mun- 
kás, akár 5000 munkás dolgozik ezen bérért. 

A követett eljárás az, hogy az évszakonként az egyes járásokban 
fizetett munkabért — mely pl. Zala megyénél a tavaszi munkánál 
férfiaknál, 80 és 300 fül. közt ingadozik, (10 oldal) — egyszerűen 
összeadják és osztják a járások számával, tekintet nélkül arra, 
hogy hány munkás dolgozott 80 fill,  és hány 300 fill,  bérért. 

2. Az egyes országrészek,  valamint az országos átlagot nyilván 
úgy kellene   megállapítani,   hogy  ha már az egyes  járásokat   vettük 
egységeknek,  a fizetett béreket összeadjuk és a vidék illetve az ország 
járásainak számával osztjuk. 

Ezen eljárás helyett a tényleg követett az, hogy a vármegyei 
átlagokat adják össze és osztják a vármegyék számával. Hogy pedig 
a képtelenség a tetőpontját érje el, egyes thj. városok munkabérét 
a vármegyei átlaghoz adják és osztják a vármegyei átlagok, városok 
számával.  Vagyis az egyes város a vidék, i l letve országos 
á t lag  megál lap í tásáná l  ugyanolyan  sú l lya l  b í r ,  min t  egy 
egész vármgye. 

Ez oly képtelenségnek látszik, hogy kötelességemnek tartom leg- 
alább egy esetben bizonyítani. 

A dunajobbparti vidék nyári férfinapszámbérének átlaga (10. 
oldal) 267 fillér. Hogyan adódott ez a szám? 

Ha valaki ezen szám helyességét ellenőrizni akarja, úgy termé- 
szetesen az egységként szereplő járások és városok béreit fogja össze- 
adni és az egységek számával osztani. Ezt végrehajtva kapunk (6—10 
oldal) 21.112: 87 = 244 fillér vidéki átlagot. 

Az évi átlagos napibér ezen helytelen kiszámítása van alkal- 
mazásban az összes eddig kiadott ilyen statisztikában, amiről bárki 
meggyőződhetik, ha csak egy pillantást vet ezen statisztika legelső 
kis táblázatára, mely az 1899 óta állítólag fizetett napibérek országos 
átlagát mutatja ki. Hasonlókép végig húzódik az a hiba is, hogy az 
összes országos átlagok kiszámításánál vármegyei átlagok és tör- 
vényhatósági joggal felruházott városok egyes adatai egyenlő súllyal 
szerepelnek, továbbá, hogy az országos átlagok — fittyet hányva 
minden statisztikai szabálynak — nem az eredeti adatokból, hanem 
az átlagok átlagából vannak megállapítva. 

Kuriózumkép megemlítjük, hogy a biai járásban (85 old.) a 
férfinapszámosok nyáron is, ősszel is 93—93 napot töltöttek mun- 
kában, ami már nemcsak statisztikai, hanem kalendáriumi képtelenség, 
mert ha minden vasár- és ünnepnap dolgoztak volna is, csak 92—91 
napot dolgozhattak volna. 

4. Valamely   munkabérstatisztika   egyik   legfontosabb   feladata 
volna a munkásság évi keresetének megállapítása. 
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Erre nézve a mű közöl járásonként adatokat, melyek a mun- 
kások évi keresetét egy — rendesen kerek — összegben adják meg. Pl. 
(415 old.) 

  

Hogy ezen adatok milyen alapon számítódtak ki, nem tudjuk. 
Μaga a statisztika azonban módot nyújt az ellenőrzésre. Ha ugyanis 
a járásonkint fizetett évszaki bért szorozzuk a munkában eltöltött napok 
számával, kapjuk a pontos évi keresetet, ha feltesszük, hogy az illető 
munkás nem volt aratásban. Íme az eredmény fenti 6 járásra: 

  

Az e l térések fe l -  és  le  meghaladják a  40%-t .  A bia i  
járásra kimutatott évi átlagok 370—490 között vannak; a napszám- 
bér és munkanapokból kiszámított évi kereset ellenben 681.10 kor. 
volna! Megfordítva a dunavecsei járás évi átlagai 470—687 korona 
közt   ingadoznak, a kiszámított   helyes évi kereset   395.75   korona! 
Bármely járásnál ejtsük meg ezen próbát, ugyanezt tapasztaljuk; pl. 
Alsó-Fehér megye alvinci járás, kimutatott évi kereset 260 —  300 Κ kiszámított 207.10 
Hont m.  Ipolynyéki járás kimutatott évi kereset 270 — 320 „     „ 260.80 
Pozsony m. pozsonyi    „ „ „        „      400 —5 20  „       561.— 

Mivel az eltérések ilyen nagyok, mivel az évi kereset jobbára 
szép kerek összegekben van megállapítva és a statisztika maga egy 
szót sem szól arról, hogy milyen módon számítódtak ki ezen 
évi átlagok, fel kell tennünk, hogy a munkások évi keresete 
egész   találomra van meghatározva, minden számítás nélkül. 
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Ha a vármegyei átlagok ősszegét osztjuk a vármegyék számával 
ami már helytelen eljárás, mert ez esetben a kis Győr megye ugyan- 
azon súllyal szerepel, mint Somogy vagy Zala, — a következő ered- 
ményt kapjuk: 

Nyári férfinapszámbér; vármegyei átlagok 
Baranya megye __    243 fill. 
Fehér  „             245   „ 
Győr  „             274    „ 
Komárom   „      __    189     „ 
Maros        „             224     „ 
Somogy      „             249     „ 
Sopron       „            207      „ 
Tolna  „      _      256       „ 
Vas  „            270     „ 
Veszprém   „      __   277      „ 
Zala  „            211      „ 

 11 megye összege      2645: 11 = 240 fillér. 
          Hogyan kerül ki mégis a statisztika 267 filléres átlaga?  Úgy, 
hogy külön fel vannak véve a törvényhatósági városok. 

Pécs 350 fill. 
Székesfehérvár    300    „ 
Győr 500    „ 
Komárom 250    „ 
Sopron 200    „ 
                          1600 ezt    hozzáadva   a   vármegyei 
átlagok összegéhez, kapjuk a feltüntetett átlagot. 
11 vármegye összege 2645 
5 város „        1600 
4245:16 = 267 illetve 266 fillér. 

Vagyis  a  v idék  á t lagában  Győ r  város  500  f i l l é res  
m u n k a b é r e ,  a m i t  t a l á n  n é h á n y  s z á z  m u n k á s  k a p ,  u g y a n -  
olyan súllyal szerepel,  mint Zalamegye 211 fil léres átlaga, 
melye t  sok  t í zezer  munkás  kap!  

A Tisza-Maros szögén elterülő 5 nagy megye tavaszi munka- 
bérének átlaga 149 fillér volna; 4 város, Arad, Temesvár, Versec és 
Pancsova egyenlő súllyal való beleszámításával az átlag 188 fillérre 
szökik fel. 

Az egész ország átlaga pedig „egyszerűen” az országrészek 
átlagából van kivéve, minden tekintet nélkül az egyes országrészek- 
ben szereplő megyék számára, nagyságára, a foglalkoztatott munkások 
számára. 

3. Ezek után felmerülhetne az a gyanú, hogy itt rendszeres 
törekvés forog fönn a béreket magasabbaknak tüntetni fel. Lehet, 
hogy így van. Viszont más hibák ellenkező irányban torzítanak. 

Ugyanis, ha valamely járás, megye vagy országrészben a munkás 
évi átlagos napszámbérét akarjuk meghatározni, úgy minden józan 
ember úgy fog eljárni, hogy az évszakonkint munkában töltött napok 
számát megszorozza az illető évszakban fizetett napi bérrel és az így 
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nyert szorzatok összegét osztja az összes munkában töltött napok 
számával. 

A mi statisztikánk egyszerűen összeadja minden fokozatban az 
évszakonkint fizetett napibért és osztja 4-gyel. 

Mivel pedig biztos, hogy nyáron a legmagasabb napibér mel- 
lett a munkások sokkal több napon át vannak munkában mint télen, 
a legalacsonyabb bér mellett, ezen primitív számításmód a kellőnél sok- 
kal alacsonyabbnak tünteti fel az évi átlagos napibért. Tehát nem 
rendszeres hamisítás, hanem rendszertelen  butaság  esete forog fenn. 
Íme néhány bizonyíték: 

 
Még soká folytathatnók ezen bírálatot: de azt hiszem, az eddig 

elmondottak is elegendő módon bizonyítják, hogy ezen kiadványok 
nem érdemlik meg a statisztika nevet, mert ha az adatbeszerzés hiányos- 
ságát nem vennők figyelembe, a földolgozásnál a legelemibb tudományos 
szabályok figyelmen kívül maradtak. 

Ebből az a szomorú belátás származik, hogy mindazon követ- 
keztetések, melyeket eddig ezen statisztikák alapján vontak az emberek, 
értéktelenek. 

Továbbá, hogy ezentúl minden a földművelésügyi minisztériumból 
kikerülő statisztikát csak alapos bírálat után lesz szabad tudományos 
célra felhasználni. Varga Jenő 

 
 Lélektani  alapvetése,   szubjektív    ki- 
 induló pontja minden közgazda- 
 sági teóriának van. A klasszikus köz- 
 gazdaságtanban s a marxizmusban a 
 homo oeconomicus, a tudatos egoista, a 

                                                       belátó, a mindent az érdeken s hasznon 
át néző ember a lélektani kapcsolat a gazdasági tények és cselek- 
vések között, amelyből a gazdasági élet törvényszerűségei deduká- 
lódnak. Ε közgazdaságtanokban alig van helyök oly lelki állapotok- 
gazdasági hatásainak, melyek nem tudatosak s nem az érdekre való 
tudatos rágondolás révén fejlődtek ki az emberben. Agilitás, energia, 
ravaszság, diplomáciai fürgeség, hatalomra vágyódás, kereskedelmi 
ötletekben való gazdagság stb., megannyi lelki sajátosság, a gazdasági 
versenynek   megannyi tényezője és eszköze, melyeket kifejlesztett az. 

A   kapitalista    vállalkozó
lélektana. (Werner Sombart:
Der kapitalistische Unternehmer.
Archiv f. Sozialwissenchaft und
Sozialpolitik, 1909. Bd. 29. pp.
689-758.) 
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emberben a gazdasági tevékenység, politikai s társadalmi viszonyok 
emelte korlátok s lehetőségek, minden tudatos akarás s célbayevés 
nélkül. S e lelki sajátosságok, melyek sem elmélet, sem szellem, hanem 
testi s lelki diszponáltságok, befolyásolják az emberi cselekvést, tehát 
á gazdaságot is. Ε tudatalatti ösztönöket, érzéseket, a kollektiv lélek 
megnyilvánulásait Sombart vonta be először a gazdasági élet szereplői 
közé s a klasszikus elmélet homo oeconomicus-át az egoizmus mellett 
még más pszichikai sajátosságokkal is felruházta anélkül, hogy a 
Schmoller iskola moralizálásába esett volna. 

S ez az újsága s szempontja teszi Sombart írásait oly termé- 
kenyekké és újakká, akkor is, mikor a szűken vett közgazdaságtan 
szempontjából nem is mond újat. 

Mely lelki motívumok mozgatják a kapitalista vállalkozót? Som- 
bart értekezésének ez a kérdése. 

Ε probléma a közgazdaságtan szempontjából megoldott s a rája 
való felelet szinte természetes: a profitvágy. De a benne cselekvő, a 
tőke törvényszerű mozgásait vezető s adminisztráló tőkést nézve, annál 
bonyolultabb. A nemrégiben elhalt amerikai pénzember: Harriman 
betegségét az orvosok szerint a túlmunka és rossz táplálkozás okozta. 
És egyike volt a legridegebb s legkíméletlenebb pénzembereknek. Mi 
hajszolta ezt az embert? Sok amerikai milliomos jövedelme sokszo- 
rosan meghaladja szükségleteit, milliókat áldoz jótékonysági és kul- 
turális célokra s legtöbbször épen a legbőkezűbbek a legridegebbek 
munkásaik követeléseivel szemben s leginkább skrupulus nélkül valók 
á versenyben s a törvény kijátszásában. Vagy nézzük az állami üze- 
meknél, hol a vezetők a vállalat pénzügyi eredményében közvetlenül 
nem érdekeltek, mégis a munkásokkal s konkurrensekkel szemben 
semmiben sem különböznek a többi vállalkozótól. Mi mozgatja a vállal- 
kozót akkor is, mikor a homo oeconomicus már régen kielégült benne? 

Sombart felelete: A vállalat. A vállalat maga mint öncél, a 
felvirágzásába vetett ambíciója, hatalom, érvényesülés és tekintély 
gyönyörűsége; ugyanazok a lelki tényezők, mik a nagy hadvezérek, diplo- 
maták és politikusok életét motiválják. Emellett a homo oeconomicus 
egyszerűsített ösztönei és érdekei csak másodlagos szerepet játszanak 
(itt Sombart elmulasztott különbséget tenni kis-, közép- és nagyvállal- 
kozó között, mert e lelki tényezők csak akkor válnak problémákká 
és élnek külön életet, mikor a jövedelem meghaladja a legmesszebb 
menő luxus igényeit is). Ez az, ami megkülönbözteti a vállalkozót 
(hozzá kellene fűznie: mint embert) a kézművestől és tőkéstől. És 
szinte ebből dedukálja a profitvágyat is, „ami egy a sok más motívum 
közül” (706.), ami kapitalista vállalkozót cselekvésében mozgatja s ami 
szintén csak eszköz a vállalathoz: azaz öncélhoz, mert csak a profit 
növekvésével szélesedik az üzlet. S innen dedukálja a vállalkozó funk- 
cióinak és az Erwerbsidee tendenciáit: 1. A vállalat végtelenre való 
kiterjesztése; 2. minden földi dolog kommercializálásával; 3. kérlel- 
netetlenul; 4. szabadon s korlátlanul való üzleti harc. És ez az, ami a 
vállalkozót vállalkozóvá teszi teszi: 1. a gazdasági ötletek s szervezeti formák 
feltalálójává, új piacok és konjunktúrák felfedezőjévé; 3. piacok 
hódítójává; és 4. üzemek és embereknek vállalattá való szervezőjévé, 
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a mai gazdasági élet iniciatorává, vezetőjévé és fejedelmévé. Ez 
választja el a gazdasági élet egyéb alakjaitól, a technikai feltalálótól, 
aki csak feltalál, de találmányát nem valósítja maga meg; a kereske- 
dőtől, aki csak vesz és elad, de nem feltalálója és iniciátora a gazdasági 
életnek. S így a vállalkozó, ki legyen okos, ravasz, eszmékben gazdag, 
agilis, józan, és szentimentális, melléktekintetektől mentes, a mai ter- 
melésnek intellektuális és organizáló középpontja, mihez hozzá kell 
fűznöm újból: mint ember és az emberek között. 

Fölösleges bírálnunk: mindenki könnyen megláthatja hibáit és 
egyoldalúságát, hisz annyira közelfekvő; de maga Sombart is tudja 
s szinte ki is mondja. De kétségtelenül igen új és szellemes nemcsak 
megfigyeléseivel, de azzal a mély útmutatásával, mellyel az individuális 
lélektan és a történelmi-erkölcsi iskola között új utat és szempontokat 
és kutatási teret ád a közgazdaságtani gondolkodásnak. Bi 

 
Fajok  és  bevándorlók   Ame-    A bevándorlás irodalma egyre nö- 
rikában. (John R. Commons:   vekvőben   van     Amerikában. 
Races and immigrants in America.       Csakhogy  ez  irodalom  belső értékét 
New-York, 1907. XIV+ 242 l.)             különösen  két   körülmény   nagyban 

    csökkenti: 1. még nincs elég nyers- 
anyag összegyűjtve, 2. az amerikai írók rendszerint igen kevéssé ismerik 
azon országok társadalmi, politikai és gazdasági viszonyait, ahonnan 
a bevándorlók jönnek. Pedig amióta a bevándorlók nem Európa észak- 
nyugati, hanem délkeleti részéből valók, az Amerikában régebben lete- 
lepült lakosságtól nagyon is különböznek és a 2. pont jelentősége 
egyre jobban növekszik. Ε járatlanságuk azonban többnyire legkevésbbé 
sem akadályozza az amerikai írókat igen merész ítéletek mondásában, 
melyekre pedig csak a viszonyok alapos ismerete jogosítana. Így pl. 
a szerző úgy tudja, hogy Magyarországon általános szavazatjog van 
és hogy az uralkodó halála után a monarchia fölbomlik. 

A bevándorlás történetét elejétől kezdve olvashatjuk e könyvben 
és itt kitűnik, hogy intellektuális tekintetben legtöbbet az angoloknak 
köszönhet Amerika, utánuk nagy messzire az írországi skótok és francia 
hugenották következnek. Ε számítás alapja egy 12 ezer nevet tártai* 
mázó életrajzi lexikon, melyből tízezernél több az apai részről angol 
eredetű. A németekről azt mondja, hogy aránylag „kevesebb tehet- 
séges embert produkáltak, mint bármely más faj az Egyesült-Allamok? 
ban”. Ez épenséggel nem túlzás és Lamprecht, a kiváló lipcsei tör» 
ténész, a helyszínén tett tapasztalatai alapján még sokkal lesujtóbb 
ítéletet mond itteni fajrokonairól, akik tényleg alig hivatkozhatnak 
1 —2 kiválóbb emberükre, noha számuk 10 millió körül járhat. 
Az amerikai faj és nyelvzavarról fogalmat nyújthat, hogy Newr 
Yorkban 66 nyelven beszélnek, 49 nyelven jelennek meg hírlapok és 
egyetlen iskolában (Mulbery Bend) 29 féle nemzetiségű tanuló van. 
(165. 1.)   A 100.000-nél népesebb városok  lakossága  1900-ban  így 
oszlott meg: 

amerikai fehér szülőktől származott    10,3% 
külföldi      „ ,,               33,2% 
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külföldi fehér                                       39,7% 
néger                                                   7,6% 
mongol és indián                                9,3% 

Azóta az arány még kedvezőtlenebbül alakult az amerikai származá- 
súakra nézve. Pl. Bostonban ma csak 13% nem idegen származású 
van. Érdekes a szerző ama megfigyelése, hogy a bevándorlók második 
nemzedéke (pl. az írek) az amerikaiaknál is kisebb szaporodást tűntet föl. 

A hazánkra vonatkozó észrevételek közül említésre méltók ezek: 
a tótok „18 centes otthoni napszám után szívesen keresnek foglalko- 
zást az amerikai bányákban, vashámorokban, húsgyárakban és vasutak- 
nál napi 1.50 dollárért”. „A magyar többé nem uralkodó faj és az 
elmúlt évben több bevándorlót szolgáltatott Amerikának, mint a meg- 
hódított szláv népek.” „A délkeleti hegyekből jövő horvátok a hozzánk 
érkező népek közül a fizikai férfiasság legszebb példányai.” „A faji 
különbségen kívül Ausztria-Magyarország valóságos pestise a földesúri 
intézmény.” Amit Szicíliáról mond, ránk is illik: „A nemesség bir- 
tokain a földjáradékot a legmagasabbra fokozta ... és mivel a bér- 
letek rövidek, a befektetésekre kevés ösztönzés van.” Miss Balch-nak 
a Survey-ben megjelent alapos cikkeiből idézi ezt a nagyon helyes 
észrevételt: „Nagy ösztönzője (a kivándorlásnak) a paraszt azon félelme, 
hogy társadalmi állásából a mérhetetlenül alacsonyabb napszámosi 
állásba sülyedhet.” (81. 1.) 

Nem érdektelen a következő statisztika sem a magyarországi 
bevándoroltakról és   összehasonlításul a csehekről: 

  

Kitűnik, hogy természetesen az újonnan érkezők közt kevés a 
nő és a nem munkaképes korú férfi; a foglalkozás a bevándorlók 
értelmi fokát jellemzi. 

A szerző a bevándorlás korlátozását pártolja. Ez egyébként a 
túlnyomó többség nézete, csak a mikéntre névé van különbség. Véle- 
ményem szerint a bevándorlás hívei: 1. a nagytőke (olcsó munkaerő); 
2. az összes földtulajdonosok (olcsó munkabér, nagy földjáradék); 3. 
a filantrópok (nagyobb hatalom, semmint gondolnák Európában) é& 
4. az írek. Az utóbbira nézve egy tanár a Harvard egyetemen tré- 
fásan így nyilatkozott: Ha az utolsó ír megérkezett Dublinből, akkor 
fogják csak az amerikai írek is azt mondani,  hogy most   már itt az 
ideje a bevándorlás korlátozásának· Már pedig az írek ismeretes nagy 
politikai befolyása nagyon is számításba veendő elemmé teszi e népet. 

A fajok kulturképességét a szerző általában elismeri, csak a 
négert tartja alsóbbrendűnek. A déli politikai kérdés megoldásául az 
értelmi cenzust (írni-olvasni tudás) pártolja, faji különbség nélkül. Ez 
Booker  Washington nézete is, akinek működése egyébként is a szerző 
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teljes helyeslésével találkozik. (Ismeretes, hogy délen a négerek terro- 
rizálás folytán tényleg nem szavazhatnak.) A Fülöp-szigetek beke- 
belezését épen nem tekinti kívánatosnak, azt véli, hogy jobb volna 
akár magukra hagyni a filippinókat, akár Japánnak átengedni őket. 
(181. 1.) Nagyon valószínű, hogy valaha e két eshetőség egyike lesz 
a szigetcsoport sorsa. 

 
A   német  agrár  mozgalom      Az utolsó évtizedek politikáját jel- 
története. (Die Geschichte der        lemzi   egész    Európában  az   agrá- 
agrarischen Bewegung in Deutsch-     riusok  szervezkedése és diadalmas elő- 
land. Von Dr. Johannes Croner.        renyomulása. Magyarország, Ausztria, 
Berlin, Georg Reimer, 1900. 269 p.  Németország törvényhozása egészen 
Μ 5 )                                                  az agráriusok szolgálatában áll. Ang- 
                                                       liában  most folyik az élet-halál harc 
nagybirtokosok és a lakosság munkálkodó osztályai között. így minden 
könyv, mely az agráriusok mozgalmával foglalkozik, igényt tarthat 
érdeklődésre. 

Szerző előszavában kijelenti, hogy a „pártatlan szenvedélytől 
ment krónikásként” akar kortörténetet írni. Ígéretét híven megtartja, 
annyira, hogy még okfejtésektől is majdnem teljesen tartózkodik. 

Művében először a német agrármozgalom első teoretikusait, 
Haliért, Müllert, Lisztet ismerteti. Kimutatja, hogy az agrármozgalom 
ismeretes jelszavai: A nemzeti munka védelme; A külföldtől való 
függetlenség; A mezőgazdaság ínsége; Állami segély: mind az angol 
agrármozgalomból származtak át. 

Ismerteti a mezőgazdasági érdekképviseletek keletkezését. 1866-ban 
volt az első kongresszus: a Norddeutscher Landwirte. 1872-ben alakult 
meg a Deutscher Landwirtschaftsrat mint hivatalos véleményező tes- 
tület. A nagybirtokosok igazi politikai és harci szervezete csak 1876-ban 
alakult meg: a Vereinigung der Steuer- und Wirtschaftsreformer, míg a 
Kongress inkább földművelés-technikai kérdésekkel foglalkozik: ugyanezt 
végzi intenzívebb módon az 1886-ban alakult Deutsche Landwirtschafts- 
gesellschaft. 

Végül 1893-ban a nagybirtokosok szükségét látták a parasztság 
széles rétegeit is bevonni az agrármozgalomba; így alakult meg a 
Bund der Landwirte, mely 1895-ben már 188.620 tagot számlált; 
lassú emelkedéssel 1908-ban 290.000-re szaporodott és jelenleg a 
német agrármozgalom leghatalmasabb szerve. 

Ismerteti a földbirtok eladósodása ellen felmerülő terveket. 
Bőven Rodbertus tervét, mely szerint a földet, mely nem tőke, hitel- 
üzletekben sem szabad soha tőkének tekinteni, hanem valódi ter- 
mészetének megfelelően csak járadékforrásnak: tehát a hitelt járadék 
levelek alakjában kell szervezni. Hasonlók Rudolf Mayer és Damaschke 
javaslatai is. 

A mű főrészét a vámpolitikai harcok leírása képezik. 
           Körülbelül 1876-ig az összes német agrár-szervezetek a szabad- 
kereskedelem álláspontján álltak. A vámvédelemre való áttérés a leg- 
aktívabb  politikai   szervénél, a Steuer-  und Wirtschaftsreformer-eknél 
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kezdődött el 1877-ben, egy határozati javaslat elfogadásával, mely az 
„abszolút szabadkereskedelmet” kivihetetlennek mondja, pénzügyi szem- 
pontból: de védvámok ellen még tiltakozik. 

1878-ban a nagyiparosok legfontosabb érdekképviselete, a Zentral- 
verband érintkezésbe lépett a Wirtschaftsreformer-ekkel a védővámok 
behozatala végett: az agráriusok eleinte nagyon bizalmatlanul fogadták 
a felkínált szövetséget; de már 79-ben nyíltan elfogadták, csupán a 
gyűlöletes védővám kifejezést mellőzték határozataikban. Ellenben a 
Landivirtschaftsrat továbbra is védővámok ellen foglalt állást. 

1879-ben következett be Bismarck ismeretes áttérése a szabad- 
kereskedelemről a vámrendszerre; saját állítása szerint „barátja a 
közvetett, ellensége a direkt adóknak” és így pénzügyi vámokat óhajt. 
Ő maga élénken agitál a nagybirtokosok és nagyiparosok szövet- 
ségének megerősödése érdekében. Az agrárvámok első ízben az 1879-ben 
megszavazott vámrendszerben jelennek meg: 1 M. búza, rozs, zabra, 
50 Pf. árpára. 

A következő években Bismarck is, az agráriusok is, kongresszu- 
saikon, érdekképviseleteikben mind erősebben az agrárvédővámok mellett 
foglalnak állást: utoljára a Landwirtschaftsrat. De még 1885-ben is 
akadtak nagybirtokosok, kik erélyesen állást foglaltak a mezőgazda- 
sági védővámok ellen. Így Pogge-Koggov: „A mezőgazdasági vámok 
megdrágítják az életszükségleteket. Igazságtalanul hatnak, mert minden 
mezőgazdának csak oly mértékben válnak javára, a mily mértékben 
termelése felülmúlja fogyasztását, tehát csak a nagyobb gazda érde- 
kében állnak. Hasznuk egészen megszűnik, mihelyt a gazda mindazt 
elfogyasztja, amit termel, vagy csak annyit ad el, amennyit vásárol” 
(115—16. old.) Bármily igaz is ezen érvelés, miben sem vetett gátat 
az agrárius vámpolitikának. 1885 majd 1887-ben újra emelték a gabona- 
vámokat, melyek búza-rozsra 5 M., zabra 4 M., árpára 2,25 M. magas- 
ságot értek el. Bismarck kormánya most már nyíltan hirdette, hogy a 
mezőgazdasági termékek árának emelése vámpolitikájának célja. Neve- 
zetes továbbá, hogy a vámtarifa parlamenti többségét különböző pártok 
(konservativ, freikonservativ, zentrum, nationalliberal) agrárius tagjainak 
Wirtschaftliche Vereinigung nevű időleges egyesülete képezte. 

Bismarck bukása egy darabig megakasztotta az agrárius vám- 
politika további sikereit. Caprivi azt tartotta, hogy a kivándorlást, 
az emberexportot csak iparcikkek fokozott exportja által lehet meg- 
akadályozni; ehhez pedig kereskedelmi szerződések kellenek. A keres- 
kedelmi szerződéseket 12 évre ugyan megszavazta a parlament, de 
az országban hatalmas agitáció indult meg, az agráriusok a Bund der 
Landwirte-t alakították meg, mely agrárvámokat, adókönnyítést, állat- 
behozatal megnehezítését, kettős valutát, mezőgazdasági kamarákat, 
munkásellenes törvényeket stb. követelt. 

A kereskedelmi szerződések meglévén kötve, az agrármozgalom 
más irányt vett fel. Három „nagy eszköz”-t találtak ki a mezőgaz- 
daság felsegítésére. 

Első a „Kanitz-javaslat”, melynek lényege, hogy az állam vegye 
kezébe  a   gabona  értékesítést,  bizonyos  magasságú   árt biztosítva a 
gazdáknak; vagy úgy hogy az összes termelt gabonát  ezen az áron 
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átveszi a gazdáktól; vagy úgy, hogy csak a gallon a behozatalt mono- 
polizálja, a behozott gabonát egy bizonyos magas áron adván el, a 
belföldi gabona ára is ezen színvonalra emelkednék. A kormány minden 
ilyen forma kísérletet mereven visszautasított: így az agitáció ered- 
ménytelen maradt. 

A második „nagy eszköz” a tőzsde reformja volt. Itt sikerre 
vezetett a mozgalom. Sikerült keresztülvinni a) a tőzsdei üzletek foko- 
zott megadóztatását, b) néhány agrárius tagot hivatalból bejuttatni a 
tőzsdetanácsba, c) a gabona határidő üzletet teljesen eltiltani. A Bund 
der Landwirte 1897-ben nagy diadallal számolt be ezen eredményről. 
A mezőgazdaság helyzete ezáltal természetesen mit sem javult. 

A harmadik „nagy eszköz” mellyel kudarcot vallott az agrá- 
rius mozgalom, a kettős valuta behozatala volt. 

Németország a nagy francia hadisarcot arra is felhasználta, hogy 
az arany valutára térjen át. Tudvalevő, hogy 1872-ig az arany és ezüst 
árviszonya a klasszikus 1:15V2-hez volt és hogy 1860 óta az 
ezüst termelése rohamosan emelkedett, ára pedig 72-től fogva mind 
a mai napig rohamosan csökkent: jelenleg (1908) az arany ára úgy 
aránylik az ezüsthöz mint 1:38,81. 

Az agráriusok a mezőgazdák rossz helyzetének főokát az arany- 
valuta behozatalában és az ezüst elértéktelenedésében látták. Szerintük 
az árak általános esését az arany áremelkedése idézte elő. Az áresés 
folytán kisebb a jövedelem, kisebb a birtokok értéke. De a betáb- 
lázott adósságok, melyek ezüstértékben vétettek fel, névértéke vál- 
tozatlan maradván, most tőke és kamat aranyértékben törlesztendő, 
míg a termelt árúk ára az aranyvaluta folytán leszállt, a fizetendő 
kamat és tőke változatlan maradt. 

Az aranyvaluta behozatala ezenkívül megkönnyíti a külföldi gabona 
beözönlését. A gabonát exportáló államokban mindenütt ezüst valuta 
van; az ottani gazdák ezüstben fizetik ki a termelési költségeket; mivel 
Németországtól gabonájukért aranyat kapnak,  az ázsióval 10—15%-kal 
olcsóbban adhatják el gabonájukat — egyenlő termelési költség mellett 
— mint a német termelők. 

Szerző részletesen ismerteti mindama tárgyalásokat, melyek a 
gazdakongresszusokon, ankéteken, nemzetközi bimettalista konferen- 
ciákon lefolytak. A nézetek lassankint tisztázódtak. Maguk az agráriusolt 
is belátták, hogy a kettős valuta behozatala, illetve az ezüst árának 
mesterséges emelése csak az összes országokban egyöntetűen hajtható 
végre. A nagyiparosok ebben a kérdésben ellentétes állásponton voltak s 
a kormány is erélyesen ellenállt minden valuta-kísérletezésnek. A moz- 
galom lassan elmúlt. 

A nemzetközi kereskedelmi szerződések lejártával az agrárius 
vámpolitika teljes diadalt aratott az 1902-es vámtarifában; gabonára 
7 M. vámot állapítottak meg, lisztre 10—11 M., élőállatok behozatala 
lehetetlenné vált stb. A Bund der Landwirte még evvel az eredménnyel 
sem volt megelégedve és parlamenti képviseletét, a különböző konzer- 
vatív pártokat, nagygyűlésén erős megrovásban részesítette. 

 A mű, mint mondottuk, tisztán referáló anyaggyűjtemény; mint 
ilyen nagyon jó; nélkülözzük azonban benne a mezőgazdasági érdek- 
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képviseletek szervezetének részletesebb leírását, valamint a mező- 
gazdasági munkásmozgalommal szemben elfoglalt állásfoglalások fel- 
jegyzését. Vj. 

 

Könyvszemle. 
Takács Mária:  Társadalmi állapotok és törekvések Magyarországon 1830— 

1847. Budapest: Löbl D. nyomdája, 1909. 120 1. 
Véletlenül, antiquáriusnál került kezünkbe ez a füzet — nyilván doktori 

értekezés — s sietünk figyelmükbe ajánlani azoknak, akik a magyar történet 
ezen fontos, s még ma is aktuális korszakával foglalkoznak. Nem közöl sok 
új adatot, sem új eredményekre nem jut, de egészben igen ügyes és becsüV 
letes összeállítása a reformkorszakra vonatkozó ismereteinknek. Az első rész- 
ben ismerteti a magyar társadalmat 1830 körül, az egyes osztályokat és sok 
érdekes citátumot hord össze Széchenyi, Dessewffy, Kossuth stb stb. könyveiből 
és cikkeiből; a második rész a reformtörekvések egyes ágainak kibontakozá- 
sáról szól: az adómentesség megszüntetése, a politikai jogok, a magánjogok 
kiterjesztése, a szekularizáció, a nemzetiségi kérdés, az irodalom radikalizmusa, 
a parasztság fokozódó öntudatra ébredése, stb. stb. ennek fejezetei. 

Érdekes táblázatot közöl a 15. oldalon, gr. Dessewffy Emil után. Eszerint 
1834-ben a megyék házipénztárai beszedtek összesen kb. 3,000.000 pfrtot. 
„Ezen summából, kerek számokban, esett: 

Tisztviselőkre                                 570.000 frt 
Tisztviselők   hivatalos   útjaira    382.000  „ 
Napi bérekre                              160.000  „     1,112.000 frt 
Szolgákra                                       400.000 frt 
Szolgák ruházatára                     127.000  „        527.000 frt 
Elegy kiadásokra                        384.000 frt. 
Írószerekre                                    54.000   „        438.000 frt 
                                                                    2,077.000 frt 
Kamatokra                                      16.500 frt 
Középületekre                              105.000  „ 
Deperditákra                               389.000  „ 
Be nem szedhető adókra              19.000  „ , 
Utakra, hidakra                         125.000  „ 
Fogházakra                                 116.000  „ 
Árvákra és özvegyekre              10.000  „ 

Tehát tisztán az adminisztráció fentartásának költségeire megy ebből 
2,077.000 pfrt és még megyeházakra is — hisz más középületről a megye nem 
gondoskodik — 100.000-nél több, ellenben utakra, hidakra, amelyekre polgár- 
nak, parasztnak annyira szüksége volt, költöttek 125.000 pfrtot, 2000 írttal 
kevesebbet, mint a vármegyei szolgáknak  csupán  fegyverzetére, ruházatára.” 
Kraft, Max: Güterherstellung und Ingenieur in der Volkswirtschaft, in deren 
       Lehre und Politik. Wien: A. Hartleben, 1910. VII+ 216 p. K 5.50. 

Az új irodalom, amely az ipari termelés technikai és szervezeti problé- 
maival foglalkozik, újra bizonyítja, hogy mennyire elmaradt még a társadalom- 
tudomány  és  annak körében a közgazdaságtan is, mily lassan sántikál utána 
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a gazdasági élet valóságos fejleményeinek, milyen kevéssé előrelátó még és 
mennyire csak puszta reflexe sokszor már szinte múlóban levő realitásoknak. 
Az Egyesült-Államok páratlan ipari fejlődése, óriási üzemeinek csodálatos 
szervezete, a munkát megtakarító és a termékenységet fokozó módszereknek 
minden egyebet háttérbe szorító figyelemmel folytatott minuciózus tökéletesí- 
tése kellett ahhoz, hogy az európai közgazdasági tudomány is tudomásul vegye, 
hogy a közgazdaságtannak van egy, talán Adam Smith és Marx óta teljesen 
elhanyagolt területe: a gazdasági termelés technikai és szervezeti alapjainak 
problémája. S még ma is úgy áll a dolog, hogy az egyetemi, a céhbeli köz- 
gazdasági tudomány csak néhány izolált képviselője útján mer nyúlni a dolog- 
hoz és inkább mérnökök, gyárigazgatók vagy az „üzemszervezők” új foglal- 
kozási osztálya az, amely az új irodalmat műveli. Németországban Ludwig 
Sinzheimer Technisch-volkswirtschaftliche Monographien c. vállalata, Richard 
Ehrenberg folyóirata (Archiv für exakte Wirtschaftsforschung) és néhány elméleti 
és gyakorlati monográfia tartozik ebbe a körbe. Az utóbbiak számát gyara- 
pítja most a bécsi technikai professzor egy mindenképen figyelemreméltó 
munkával, amelyet igen világos stílusa, áttekinthető szerkezete, modern alap- 
hangja tesz rokonszenvessé. Egy fejezet szól a bürokráciáról is, tele találó 
megjegyzésekkel annak az élettől elfordult nevetséges — de sajnos igen ártal- 
mas — képtelenségeiről. 
Cochin, Aug.: La crise de l’histoire révolutionnaire. Taine et M. Aulard. 
                           2e éd. Paris: Η. Champion 1909. 103 p. 2 fr. 50. 

Emlékezetes, milyen feltűnést keltett annak idején prof. Aulard kritikája 
Taine forradalomtörténetéről, mely, ha Aulard kritikája helyes, a nagynak 
tartott filozófusra, esztétára és történetíróra egyenesen megsemmisítő. Aulard 
szerint Taine tudása semmit sem ér, képzettsége teljesen hiányos; Taine semmi- 
vel sem járult hozzá a Restauráció rojalista pampfleteihez, mint szép stílusával 
és a levéltárak presztízsével. Nos, Taine levéltári adatainak ellenőrzése écrasante 
eredményekre vezet: Taine egyszerűen, tudatosan, szisztematikusan meghami- 
sította a történelmet. 

A jelen füzet szerzője mindkét történetírónak ad igazat. Ajánlatos hát 
Aulard saját könyvéhez fordulni (Taine historien), különösen minálunk, ahol 
Taine még mindig uralkodó csillag a francia történelemírás mezején. 
Rogers, James Edward: The american newspaper.   Chicago: University of 
                             Chicago Press, 1909. XI+ 213 p. $ 1—. 

A napisajtó szociológiájához, általában a tömeglélektanhoz, érdekes adalék 
ez a könyv. Azt kutatja, hogy mi az amerikai sajtó általánosan megállapított és 
megállapodott rossz hírének oka? Felelete erre a következő: „Az amerikai 
sajtó természete lényegében szenzációs és üzleti és az emberi szellem kulturális 
nézőpontjai csak a második helyet foglalják el benne. Ennek folytán hatása a 
közösségre abban nyilvánul, hogy a szenzáció szeretetét és a puszta anyagi 
érdekeket ösztönzi. De a sajtó ezen tulajdonságainak és hatásának forrásai 
nagyrészt az amerikai nép bizonyos jellemvonásaiban vannak, mert, mint azt 
kimutatom, a sajtó a nemzetet képviseli. Más szóval, kutatásaim meggyőztek 
arról, hogy ha az amerikai sajtót keményen kell is megítélni és ha az nem is 
használja ki a nagy lehetőségeket, amelyek mint nagy nevelő tényező számára 
nyílnak, ezt arra a tényre kell visszavezetni, hogy a sajtó inkább reflexe a 
nemzetnek, semmint vezetője.” 
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Walling, William English: Russia's   Message. New-York,  Doubleday, Page 
                                          & Comp. 1908. (476 p.). 

Szerző az orosz forradalmi mozgalmat tanulmányozza 1905-től 1907-ig, 
A történteknek inkább ideologikus magyarázata, mivel W. jórészt a mozgalom 
vezetőivel folytatott beszélgetéseire építi fel könyvét. De nemcsak a forra- 
dalmi irányok embereivel érintkezett, hanem a hatalmon levőkkel is. A könyv 
legnagyobb része emez interviewk közlése, valamint utóbenyomásainak rajza. 
A tömegek teljesen háttérbe szorulnak ezekkel a vezető emberekkel szemben, 
ítélete jórészt parasztpárti információkon alapszik. Oroszország jövőjét Henry 
George, Tolsztoj és Marx eszméi megvalósításában látja. A nagy könyv sok 
érdekes és színes részletet tartalmaz, de távolról sem tekinthető az orosz for- 
radalom szociológiai feldolgozásának. 
Gide, Ch. & Rist, Ch.: Histoire des doctrines économiques depuis les phy- 
siocrates jusqu a nos jours. Paris, Larose & Tenin 1909. (XV + 716 p.) 
A könyv felosztása ez: A fiziokraták; Adam Smith; a pesszimisták 
(Malthus és Ricardo); Sismondi és a kritikai iskola kezdetei; Saint-Simon, a 
a saint-simonisták és a kollektivizmus eredete; az asszocianista szocialisták 
(Owen, Fourier, Louis Blanc); List és a nemzeti iskola; Proudhon és 1848 
szocializmusa; az optimisták (Bastiat, Carey); a klasszikus iskola fénykora és 
hanyatlása (Stuart Mill); a történelmi iskola és a módszertani viszály; az 
államszocializmus; a marxizmus; a kereszténység által inspirált doktrínák; a 
hedonisták; a járadék elméletei és alkalmazásuk; a szolidaristák; az anarchisták. 
Bonar, James: Philosophy and political economy. London, Swan Sonnenschein 
                                      & Co. 1909. (XVI + 410 p.) 

Tulajdonképen a gazdasági doktrínák története szélesebb filozófiai szem- 
pontból tárgyalva. Tartalma: 1. Régi filozófia. (Plato, Aristoteles, Stoikusok, 
Epikureusok, Kereszténység.) II. Modern filozófia: Természetjog (Macchiavelli), 
More, Bodin, Grotius, Hobbes, Harrington, Locke, Hume, Fiziokraták, Smith). 
III. Modern filozófia:  Utilitaristák (Malthus, Bentham, James Mill, J. S. Mill). 
IV. Modern  filozófia:   Idealisták (Kant,  Fichte,  Krause,   Hegel).   V.  Modern 
filozófia:   Materialisták és a fejlődéstan. (Marx, Engels, Lassalle és a fejlődés 
tanhoz való viszonyuk.) 
Geiger, Abraham: Das Judentum und seine  Geschichte. In vierunddreissig 

            Vorlesungen. Breslau, Jacobsohn & Co. 1910. (VI + 539 p.)  
Szerző 1864, 1865 és 1871-ben megjelent műveit, melyek akkor nagy 

érdeklődést keltettek, fia most újra egy kötetben kiadja atyja születésének 
100. évfordulója emlékére. A könyv a zsidóság történetét a legrégibb időktől 
a XVI. századig tartalmazza. Tárgyalási módja filozofikus és kulturhistóriai, 
erősen zsidónemzeti érzülettel. 
Braun, Adolf: Lebensmittelteuerung und Gewerkschaftsbewegung. Der Kampf. 
                                                        Dez. 1909. 

Szerző rámutat arra, hogy az élelmiszerárak fokozatos emelkedése a 
munkásokat megfosztja szakszervezeti harcaik eredményétől. Noha a munkásság 
pénzbére emelkedik, reális bérük csökken, mert a nagyobb mennyiségű pénzért 
ma kevesebb élelmiszert vásárolhatnak, mint évekkel ezelőtt. 

Ezt azért ajánlja a szakszervezeteknek, hogy a jövőben kötendő tarifa  
szerződéseknél kapcsolatot létesítsenek  a  fizetendő  munkabér magassága és 
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az élelmiszerek detail eladási árai között, hogy így a munkásságnak a reális 
bérnek legalább állandósága biztosítassék. A munkásság bére arányosan emel- 
kedjék a szerződés tartama alatt az élelmiszerek drágulásával. 

A komplikáltnak látszó számítás egyszerűsítésére a következő módszert 
ajánlja. 

Tegyük fel, hogy valamely szakma munkásainak heti bére 30 K. Ebből 
1/3-rész, 10 Κ kihasíttatik, mint oly cikkekre költött összeg, melyek árai kon- 
stansak. 2/3-rész, 20 K, pedig számítassék élelmiszerekre. Az áremelkedés egy- 
szerűség szempontjából a munkásság főfogyasztási cikke, kenyér, hús, tej és 
szesz áremelkedéséből állapítassék meg, munkások és munkaadókból alakított 
vegyes bizottság által, negyedévenként. A munkabér oly magasságra emeltessék, 
hogy a 10 Κ kihasított részen kívül a munkás most is mint előbb a kgr. húst + 
b kgr. kenyeret + c lit. tejet + d mázsa szenet vásárolhasson rajta. A tarifa 
szerződésben esetleg kikötött évi béremelkedés is fenti arány szerint osztas- 
sék szét. 

Azon ellenvetésre, hogy ezáltal a termelésbe egy a számítást zavaró 
labilis elem kerülne, szerző joggal feleli, hogy a nyerstermények, segédanyagok 
és a kamatláb változása sokkal nagyobb arányú labilitást hoznak a számításba. 
Viszont ezen módszer alkalmazása százezernyi munkásháztartás anyagi egyen- 
súlyát biztosítaná. 

Ha sikerülne ezen módszert széles körben alkalmazni, nagy és jóirányú 
hatással volna a politikai életre. Az élelmiszerek drágulása egyenesen az ipari 
burzsoáziát terhelné és így azt a mainál sokkal élesebb ellentétbe hozná az 
élelmiszerdrágító nagybirtokossággal: az élelmiszerekre kivetett indirekt adók 
is ez esetben a burzsoáziát érnék. Burzsoázia és proletariátus így vállvetve és 
együttesen törekednék az agrárius túlhatalom megdöntésére. 

Braun terve az osztrák és német munkássajtóban igen nagy visszhangot 
keltett. Magyarországra, hol még sajnos a tarifaszerződésekért magukért kell 
küzdeni, nem igen van jelentősége. A terv azért is érdekes, mert a szakszer- 
vezetek működését oly térre akarja kiterjeszteni, mely eddig a munkásság poli- 
tikai mozgalma számára látszott csak hozzáférhetőnek. 

 Vj. 

Goulut, Louis: Le socialisme au pouvoir.  Paris:  Riviére  &  Cie  1910.289 p. 
3 fr. 50. 

A szerző, miután azt bizonyítja, hogy a Clemenceau-féle radikalizmus 
képtelen az alkotásra, egy-egy fejezetben bemutatja a francia szocialista 
„miniszterializmus” eseteit. így kerülnek sorra tárgyalásra Millerand, Viviani, 
Fourniére, Augagneur és végül különös részletességgel Briand „esete”. A könyv 
második része a gyarmatpolitikáról szól. 

Goulut könyvének lapozása megérteti az emberrel azt a mély megvetést, 
amelyet Sorel és társai a miniszteri szocialisták egy csoportjával szemben 
tanúsítanak, még akkor is, ha az ember épenséggel nem szindikalista. Ha a 
demokráciát egyáltalán akarjuk, akkor természetesnek tartjuk, hogy következe- 
tesebb, modernebb, hogy úgy mondjuk: demokratikusabb demokraták jobbat 
alkotnak, mint öregedő, kiaszott liberálisok. De ha ennek a mindennapi igaz- 
ságnak igazolására valaki az egész világot egy általános harmónia limonádé- 
jába fullasztja, amelynek jellemzésére talán elég azt az egy kijelentését idézni, 
hogy „nálunk nincsenek sem trösztök, sem kartellek, nincs osztályharc” — akkor 
az ember sajnálattal kell hogy konstatálja, hogy nemcsak az ipari és mező- 
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gazdasági feudalizmus, az állam és a régi hatalmak prostituálják a tudományt, 
hanem bizony az új hatalom is: „a szocialisták a hatalmon”. Mi azonban 
független tudományt akarunk. Sz. 
Bernsteift, Ed.: Der Revisionismus in der Sozialdemokratie. Vortrag. Amster- 

                                      dam: M. G. Cohen, 1909. 48 p. 
Bernstein egy Amsterdamban tartott előadását adta ki, amelyben röviden 

és elegánsan foglalja össze azokat a szempontokat, amelyek a revizionizmusnak 
nevezett és főképen az ő nevéhez fűződött irány elméleti tartalmát teszik, 
valamivel kevésbbé aggresszív formában, mint a Voraussetzungen-ban és némileg 
tompítva az ellentétek élet. 

Nekünk úgy tetszik, hogy az igazi ellentétek többé nem is az ortodox 
marxista és a revizionista irány között mutatkoznak (hisz gyakorlatilag alig 
is vannak ilyenek), hanem a francia és olasz határszéleken igyekeznek fiatal 
és kegyeletlen elméletek megbolygatni a németországi teória csodálatosan 
hatalmas épületének köveit. Sz. Art. 
Le Droit de Fenfant abandonne et le systéme hongrois de la protection de 
                    l'enfance. Budapest: Athenaeum, 1909. 511 p. Ára 12 Κ. 

A mű négy könyvre oszlik, amelyet Andrássy Gyula gróf előszava 
vezet be. Az első könyv, amelyet Bosnyák Zoltán írt, az elhagyott gyermek 
jogával foglalkozik elméleti alapon. A természetes kiválasztás törvényéből indul 
ki, melynek uralma alatt áll az egész modern fejlődés is. Okfejtésének fonalán 
áttér a természetes kiválasztás korlátozásának kérdésére és ennek fejtegetése 
után eljut tulajdonképeni tárgyához. Es ez: az elhagyott gyermek joga a véde- 
lemre, mint a természetes kiválasztás korlátja. Ε kérdés fejtegetésének során 
már teljes mértékben előtérbe lépnek a gyermekvédelem alapvető kérdései. 
Levezetésében végső alapelvként megállapítja a szerző, hogy az elhagyott 
gyermek védelmét az államnak jogi alapon a kiválasztott családban kell meg- 
oldania. 

A második könyv az állami gyermekvédelemnek úgynevezett magyar 
rendszerét tárgyalja. A harmadik könyv a társadalmi gyermekvédelemmel 
foglalkozik. A negyedik könyv a kiskorúak kriminalitása ellen való védekezést 
tárgyalja. 
Tyron, C. G.: Tariff reform. London: National Review Office 1909. 140 1. 
A választásokon annyira aktuális védvám mellett a közkeletű érvek 
összefoglalása. Világos, könnyű, semmi terhelés számadatokkal. Anglia csalódott, 
midőn azt hitte, hogy a szabadkereskedelem elfogadásában a többi állam is 
követni fogja. Ma már az egyetlen nagy állam, amely iparát nem védelmezi. 
A hazai piacon az idegen termékek annál inkább kiszoríthatják a belföldi ipart, 
mivel a termelés kiterjesztése a vámmal védett külföldi termelésnek, miután 
a szabad angol piac is nyitva áll előtte, inkább áll módjában. De a védvám 
egyúttal hatalmas fegyver más államoktól engedményeket csikarni ki. Anglia 
a legtöbb kedvezmény biztosításával mit sem nyer, miután más iparcikkek és 
termékek számára vívták ki azokat, mint amelyeket Anglia produkál. Anglia 
ipari fölényét a védvámoknak köszönhette és a védvám idején szerezte (hajózás, 
gyapjuipar), ezt az előnyt most a szabadkereskedelmi rendszer mellett föléli. 
A védővámos állam elmaradása a technika terén mese, hiszen az angol nagy- 
ipar telepét azonnal áthelyezi  a külföldi   államba,   mihelyt   termékei  be  nem 
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vihetőek. A szabad kereskedelmi rendszer Angliát egyes nyers és félnyers 
termékeket szolgáltató államoktól (Egyesült-Államok) túlságos függésbe hozzák; 
mezőgazdaságát tönkretették, s nemsokára a védelmére szükséges anyagok 
beszerzésében is a külföldre utalják. Az ipar államonként való specializálódása, 
az egyes iparágakban beállható válságok folytán, a legveszedelmesebb. Végül 
a védvám alkalmat adna a kolóniákkal való szorosabb összeköttetés megterem- 
tésére és evvel a birodalmi egység biztosítására. 
Andree, Karl: Geographie   des Welthandels. Vollständig neu bearbeitet von 
einer Anzahl von Fachmännern. Herausgegeben von Franz Heiderich u. Robert 
Sieger. Eine   wirtschaftsgeographische   Schilderung   der  Erde.   Erster   Band, 
    Erste Hälfte. Frankfurt a. M. Verlag von Heinrich Keller. 1909.   (419 p.) 

A munka sokkal több, mint ahogy címéből következtetni lehet. Az egész 
föld gazdasági életét felöleli Andree alapvető munkájának szellemében, mely 
célul tűzte ki a termelés, a forgalom és különösen a kereskedelem viszonyait 
a világgazdaság és fejlődése szempontjából előadni. Az ily irányú kompendiu- 
mokkal szemben eme viszonyok kauzális összefüggésének tudományos feltá- 
rására törekszik. 

A munka első kötetének most megjelent első fele a bevezető részt, 
valamint Közép- és Nyugot-Európa és a Németbirodalom gazdasági életének 
átnézetét tartalmazza. A bevezető részben a következő tanulmányokat találjuk: 
A gazdasági geográfia és alapjai F. Heiderich-től; kereskedelmi alapfogalmak 
C. Ottel-től; a primitív népek kereskedelme Fr. Graebner-től; a világforgalom, 
higiénéje R. Pöck-től. 

Az első kötet második fele és az egész második kötet folytatni fogja 
az egyes országok és világrészek gazdasági életének monografikus ismertetését. 
A harmadjk kötet az összefoglaló részt fogja tartalmazni ezek alatt a főfeje- 
zetek alatt: A legfontosabb kereskedelmi cikkek földrajzi elterjedése; a világ- 
forgalom és világkereskedelem összehasonlító átnézése; magyarázatok a világ- 
forgalom isochron térképeihez. 

Egy-egy kötet 40—55 ív terjedelmű és ára 10—15 Μ közt fog váltakozni. 
Polag, B.: Die Berechtigung des künstlichen Abortus vom medizinischen, 
juristischen und nationalökonomischen Standpunkte. Strassburg, Ludolf Beust 

1909. (91 p.) 
A mesterséges magzatelhajtás körüli vitának összefoglalása. Meglehetős 

konzervatív jellegű javaslatok de lege ferenda. 
Posener, Paul: Die Staatsverfassungen des Erdballs. Charlottenburg: Fichtner 

& Co. 1909. (1435 p.) 
Egyike ama könyvóriásoknak, melyeket a teljességre való törekvés és 

az egy kötetben maradás szül. Kézikönyv, mely az öt világrész összes államainak 
alkotmányát felöleli, természetesen a tárgy nagy terjedelménél fogva mindegyikét 
röviden, legfontosabb vonásaiban. Európáé a könyv nagyobbik fele, mintegy 
900 oldal, melyből 25 oldal jut Ausztriára és Magyarországra. Ε külső adatok 
mutatják némiképen, hogy mily beható és mennyire részletes az egyes államok 
tárgyalása. Az anyag elrendezése elég célszerű és könnyen kezelhető, öt fő 
cím alatt, a világrészek szerint felosztva, találjuk betűrendben földünk összes 
valamely alkotmánnyal bíró államát. 

 


