
 

 
Az általános választójog hatásai az 

Egyesült Államokban 
— Körkérdés —  

magyarországi reakció megmozgat minden 
követ oly célból, hogy az általános választó- 
jog korszakos reformjának ügyét diszkredi- 
tálja. Miután az ú. n. nemzeti veszedelem 
szempontjából hiába verték félre a harangokat, 
a külföld szomorú tapasztalataira kezdenek 

hivatkozni, melyeket állítólag a nagy nyugati államok 
tettek volna ezzel a reformmal. Így az utóbbi időben 
különösen divatba jött az Egyesült Államok elrettentő 
példájára való hivatkozás — nyilván azért, mert ez az 
ország igen távol van s a magyar nyelv kitűnő inkog- 
nitó-nyelv arra a célra, hogy közvetítésével büntetlenül 
lehessen gyöngeelméjű megfigyeléseket vagy rossz- 
hiszemű ferdítéseket hirdetni. 

Ekként Bernát István úrnak és társainak az „amerikai 
példa” kitűnő csemege volt a reakciós lelkek táplálására. 
A hatalmas külföldi demokrácia példájával távol tartani 
a közelgő magyar demokráciát — ez a látvány egyike 
a számos visszataszító magyarországi kulturképnek! 
S mialatt ugyanezek az urak és sajtójuk aljas rágal- 
mazónak s politikai bérencnek nevezték el azt a Scotus 
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Viatort, aki a magyarországi feudalizmus bűneit az objektív kutatások 
egész sorával leplezte le: ők semmiféle skrupulust nem éreztek akkor, 
mikor arról volt szó, hogy a rettegett választójog becsúfítására a nagy 
észak-amerikai köztársaság politikai tisztességét néhány frivolul 
gyűjtött adat avagy gyerekes általánosítás segítségével meggyanúsítsák. 

Ilyen körülmények között a félrevezetett magyar közvélemény 
felvilágosítása érdekében szemlénk szerkesztősége körkérdést intézett e 
tárgyban a legkiválóbb amerikai politikusokhoz, publicistákhoz és 
szociológusokhoz, különösen ügyelve arra, hogy ép a leg-
különbözőbb irányok emberei mondjanak véleményt. 

A körkérdés szövege ez volt: 

                    1911 május hava. 

Tisztelt Uram! 
A demokrata Magyarország több éve folyó nagy harcot 

vív az általános egyenlő és titkos választójogért. Azonban e 
reform konzervatív és reakciós ellenfelei nem szűnnek meg úgy 
a sajtóban, mint parlamenti beszédekben és nyilvános előadá- 
sokon minden általuk becsesnek ítélt érvet összegyűjteni, csopor- 
tosítani és célzatosan kiszínezni az általános választójog ellen. 
Néha annyira mennek, hogy pontatlanul állapítják meg az 
általuk idézett tényeket. Így újabban egyre inkább utalnak arra, 
hogy az általános választójog az Egyesült Államokban is kedve- 
zőtlen eredményeket szült, ahol különösen előmozdította a politikai 
és közigazgatási korrupciót, mely körülmény arra bírt kiváló 
amerikai politikusokat és szociológusokat, hogy e bajok orvos- 
lását az általános választójog megszorításától várják. 

Az a nagy szuggesztív hatás, melyet az ily érvelések a 
magyar közvéleményre gyakorolnak, adta azt az eszmét, hogy 
szemlénk, mely a Társadalomtudományi Társaság orgánuma és 
melynek e minőségében kötelessége a közvélemény fölvilágo- 
íitása, körkérdést intézzen a legilletékesebb amerikai politiku- 
sokhoz és szociológusokhoz a föntemlített problémát illetőleg, 
          Nagyon lekötelezné tehát, tisztelt Uram, úgy a demokratikus 
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haladás, mint az elméleti igazság kutatóit, ha a következő kérdé- 
sekre válaszolni szíveskednék: 

a) Igaz-e hogy az általános választójog hatásai általában 
kedvezőtlenek voltak az Egyesült Államokban? 

b) Igaz-e, hogy az általános választójog a politikai és köz- 
igazgatási korrupció főokának bizonyult? 

c) Igaz-e, hogy sokan vannak, akik e bajok gyógyszerét 
az általános választójog korlátozásában keresik? 

Az e kérdésre adott válaszokat szemlénk augusztusi számá- 
ban fogjuk közölni. 

Remélve, hogy nem fogja megvonni tőlünk e nagyon fontos 
ügyben való támogatását, vagyunk, tisztelt Uram, teljes tiszte- 
lettel stb. stb. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy felhívásunk eredményes volt, 
amennyiben a legilletékesebb férfiak közül igen számosan válaszoltak 
kérdéseinkre. A beérkezett válaszokat itt adjuk betűrendben 
csoportosítva: 

 I. 
LYMAN ABBOTT, a kongregacionista egyház papja, az Outlook című 
            igen elterjedt, konzervatív jellegű hetiszemle szerkesztője 

Válaszolva az Ön most kapott májusi levelére az én véle- 
ményem a következő: 

a) Nézetem szerint az általános választójog délen, ahol a 
nemrég felszabadult népek arravalóság nélkül bocsájtattak sza- 
vazáshoz, komoly bajokat okozott, de komoly bajokat  okozott 
néhány nagy északi városunkban is. 

b) Nem hiszem, hogy a politikai és közigazgatási korrupció 
fõoka   az   általános   választójog.   A  főok   a  magánérdekekben 
keresendő,   melyek   külön   előnyöket   nyertek   a   kormánytól, 
azonban tudatlan és vétkes szavazatok többé-kevésbbé ezeknek 
az érdekeknek az előmozdítására vásároltattak pénzért. 

c) Sokan vannak az Egyesült   Államokban,   akik   hozzám 
hasonlóan   úgy  vélekednek,   hogy   a  választójog   csak   azokra 
szorítkozzék, akik polgári erényüknek és értelmességüknek vala- 
melyes bizonyítékát adták. Több államunkban, kivált  délen,   a 
választójog csak azokat illeti meg, akik írni és olvasni  tudnak 
vagy akik csekély vagyonnal bírnak   és   adójukat  megfizették. 
Más államokban a választójog a valóságban meg van   szorítva 
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olyan szavazási mód által, melyet  csak  az   olvasni tudó  vehet 
igénybe. 

Hogy a fönti megállapításokat teljesebbekké tegyem, meg 
kell jegyeznem, hogy az általános választójog hozzájárult a köz- 
nevelés előmozdításához és így kétségkívül fontos jótéteményt 
jelent a közre nézve. 

II. 

NEWTON BAKER, Cleveland város ügyésze 
Van szerencsém a minapi levelében foglalt kérdésekre 

ezt válaszolni: 
a) Nem   igaz,   hogy   az   általános  választójog   hatása az 

Egyesült Államokban akár általában, akár részben is kedvezőtlen. 
b) Nem igaz, hogy az általános választójog a politikában 

és közigazgatásban akár fő, akár csak részleges okának is bizo- 
nyult a korrupciónak. 

d) Nem igaz, hogy az Egyesült Államokban sokan vannak, 
 gyógyítani. Ellenkezőleg, sohasem hallottam, hogy bárki is javasolt 
volna ilyesmit, sőt inkább azt mondhatni, hogy az Egyesült 
Államok fokozatosan haladnak a választójognak a másik nemre 
való kiterjesztése felé.           
                                                       II. 
 
VICTOR L. BERGER, a kongresszus tagja, Milwaukee város pol- 
             gármestere. Bevándorló, aki a gimnáziumot Budapesten járta, 
           sőt itt folytatott jogi tanulmányokat is 
          Körlevelére válaszolva ezeket mondanám: 
          a) Teljesen valótlan, hogy az általános választójog hatása 
kedvezőtlen az Egyesült Államokban. 
          b) Nem igaz, hogy az általános választójog a politikában 
és közigazgatásban a korrupció főokának bizonyult. Egészben véve 
azt mondhatni, hogy a korrupció ép oly gyakori volt a korlátolt, 
mint a kiterjesztett választójog korában. Nem egy esetben a 
korrupció nagyobb volt a régi rendszer idején. 
          c) Amennyire én tudom, kevesen vannak, akik nyilvánosan 
a választójog megszorítása   mellett  vannak.   Lehetséges, hogy 
sokan pártolnák e megszorítást, de mindenesetre titokban tartják 
e véleményüket. 
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IV. 
 
CHAMP CLARK, az amerikai képviselőház elnöke 
      (Mindhárom kérdés után háromszor: Nem!) 
      U. i. Igaz ellenben az, hogy a baj és korrupció származik 
abból a tényből, hogy sok jó polgár elmulasztja azt, hogy 
szavazzon.   Mi azt  tapasztaljuk, hogy minél közelebb tudjuk 
hozni a kormányzatot a nép tömegéhez, annál jobb. 
 

V. 
 
JOHN R. COMMONS, az University of Wisconsin állami egyetemen 
            a szociológia   tanára.   A Proportional Representation című mű 
            szerzője, mely nagy hatással volt az amerikai közvéleményre és 
           szerzőjét a választójog elméleti kutatói sorában a legkiválóbb 
           tekintéllyé avatta az Egyesült Államokban. 
           Felelve az Ön kérdéseire, azt mondanám, hogy nézetem 
szerint az általános választójog kétségkívül a politikai korrupció 
egy oly korszakát eredményezte, mely ebben az országban sok 
évig tartott. Ennek oka az volt,   hogy   az eddig uralmon  levő 
gazdag pártok kényszerítve voltak a  szavazókat megvásárolni, 
amit meg   is   tettek   olyként,   hogy gyakorlati politikusok által 
„bandák”-ká szervezték őket és ily módon   nekiláttak, hogy a 
kormánygépezetet   megszervezzék   a   nagy   üzleti   érdekeknek. 
A helyzet hibája egyszerűen az volt, hogy a választójog kiter- 
jesztésével egyidejűleg nem létesítettek oly mechanizmust, mely 
az általános választójoghoz szükséges volt. Oly mechanizmusra 
gondolok, mint a civil service, érdem szerinti kinevezés, választási 
visszaélések elleni törvényhozás és  népszavazás oly esetekben, 
amikor   a   nagyvállalkozás   kiváltságokat  kap.   Az elmúlt húsz 
évben ezek a közigazgatási és politikai reformok meghonosultak 
és úgy látjuk, hogy az általános választójog hibái nem inherensek, 
hanem egyszerűen annak a mulasztásnak eredményei, hogy a 
demokrata választójogot nem követte azonnal demokrata kormány- 
zati mechanizmus. 

Nem igaz az, mintha sokan e bajok gyógyszerét az álta- 
lános választójog megszorításában keresnék. Nincs komoly hangulat 
a megszorítás mellett, kivéve délen a négereket illetőleg, akikre 
nézve véleményem szerint a valóságban a kérdés már el is dőlt, 
és pedig akként, hogy nem részesülnek egyenlő bánásmódban 
a szavazásnál. Azonban azt hiszem, hogy a közigazgatási és 
politikai mechanizmus fejlődni fog, ami ezeket a bajokat is meg 
fogja szüntetni. 
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VI. 
 
EUGENE V. DEBS, a szocialisták elnökjelöltje, a legkiválóbb szoci- 
            alista szónok és a párt legtekintélyesebb embere az Egyesült  Államokban. 

Körlevelét megkaptam. Ép most indulok egy hosszabb 
agitáló körútra és csak annyi időm van, hogy a három hozzám 
intézett kérdésre tagadólag válaszoljak, anélkül, hogy oly meg- 
világító megjegyzéseket fűznék ehhez, aminőket szívesen tennék, 
ha időm engedné. 

Az általános választójog hatását senki sem mondja kedve- 
zőtlennek az Egyesült Államokra nézve, kivéve azokat, akik 
ellenzői a demokráciának, az önkormányzatnak, akik a tömeget 
megvetik és akik a népszavazást azért akarják diszkreditálni, 
hogy eszközük legyen a plutokrácia uralmának megerősítésére 
és a nép leigázására. 

Ami a politikai korrupciót illeti, egész törvényhozásokat 
vásároltak meg testületileg a trösztök és korporációk; az Egyesült 
Államok szenátusában nyíltan vásároltak meg üléseket, bírósá- 
gokat környékeztek meg és megfertőztették akadály és fék 
nélkül, és a politikai korrupció e megdöbbentő példái, melyek úgy 
magaslanak túl a többiek fölött, mint a hegyek csúcsai a vakond- 
túrások fölött, nem tulajdoníhatók   az általános választójognak. 

Mint szocialista, hiszek az általános választójogban, faji, 
nemzetiségi, vallási és nemi különbség nélkül. Föltétlenül lényeges 
kelléke a demokráciának és tagadása vagy megszorítása az 
önkormányzat tagadása. 

VII. 
 

L. E. C. GARVIN, Rhode Island állam volt kormányzója, az arányos 
           képviselet egyik buzgó előharcosa 

(Az első két kérdés után: Nem. A harmadik után: Nem, 
ezek száma csekély.) 

Az Egyesült Államok politikai korrupciója nem tulajdo- 
nítható az általános választójognak. Arra a tényre vezethető 
vissza, hogy a múltban nagy nehézségbe került írott alkotmá- 
nyaink* megváltoztatása. Most kezdjük   e  nehézséget legyőzni. 

Alkotmányaink   intézkedései   olyanok voltak, hogy szava- 
 

 * Az Egyesült Államok minden egyes államának van külön írott alkot- 
mánya, melyet egyszerű többséggel nem lehet megváltoztatni.               Szerk. 
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zóink többsége nem vihette keresztül akaratát. Ε hiányokat 
most pótoljuk oly eredménnyel, hogy az általános választójog- 
tökéletesebb alkalmazása nagyon is kielégítő. 

VIII. 
HENRY   GEORGE   jr.,   Henry   George    fia,    a    kongresszus    tagja. 

The  Menace  of  Privilege  szerzője.  Újságíró  is,   aki   nemrég    utazta 
körül a földet több lap megbízásából. 
Most kaptam meg körlevelét, melyben az általános választó- 

jognak az Egyesült Államokra való hatását illetőleg három 
kérdésre kér választ. Íme a válasz: 

a) Nem. Ellenkezőleg, a választójog nagy jótéteményt gya- 
korolt az Egyesült Államok népére és védbástyája a nép szabad- 
ságának. Általa fejezheti ki a politikai és gazdasági gyógy- 
szerekre vonatkozó akaratát. 

b) Nem. Van politikai korrupció. Az emberek helyenként 
vesznek és eladnak szavazatokat, azonban ez a korrupció első- 
sorban a vámból, vasutakból, földtulajdonból és más privilégiumok- 
ból ered, melyek egyes polgárokat nagy gazdagságra emelnek, 
másokat viszont szegénységbe sülyesztenek. Ε privilégiumok politi- 
kai zsákmányok. A privilégiumok hercegei, csakhogy megtartsák 
előnyeiket,  fő  adózói   a   politikai   korrupció   pénztárának.   Az 
Egyesült Államokban a  demokratapárt indított most háborút a 
privilégiumok egyik formája a vámtarifa  ellen, e háború pedig 
át fog terjedni a privilégium többi  formáira is. A harc módja 
abban áll, hogy a nép tömegének erkölcsi érzékére hivatkozunk, 
a nép pedig  a szavazat fölhasználásával úgy felel  e hívásra, 
hogy azokat az embereket juttatja hivatalba, akik e privilégiumok 
ellen fognak szavazni és dolgozni. 

c) Azoknak száma, akik az általános választójogot elnyomni 
igyekszenek, vajmi csekély azokhoz képest, akik fönn akarják 
tartani. Ε csekély szám olyanokból  áll,  akik  ily korrumpáló 
privilégiumok birtokában vannak és azokból, akik tőlük függnek. 
A privilégium-hercegek természetesen védeni igyekszenek privi- 
légiumaikat és ennélfogva meg akarják szorítani a választójogot. 

Általában szólva e tárgyról, biztosíthatom Önt, hogy a 
választójog megszorítására fölötte csekély a kilátás. Ellenkezőleg, 
több nyugati állam a férfiakhoz hasonlóan a nőknek is megadta 
a választójogot és valószínű, hogy e mozgalom el fog terjedni 
az Egyesült Államokban. 

Sőt mi több, az iniciatíva, a referendum és recall is elfo- 
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gadtattak több nyugati államban és most akörül folyik a harc, 
hogy a többi államra is átterjedjen. 

Ezek csak egyes részletek a vagyonosok és nincstelenek 
harcából. A nincstelenek a választójogot használják, a vagyonosok 
el akarják venni. A köztársaság reménye a választójogon nyugszik. 

IX. 
FRANKLIN   H.   GIDDINGS,   a   szociológia   és   művelődéstörténet 
             tanára a newyorki Columbia egyetemen, a magyarul is megjelent 
            The Principles of Sociology és több más jeles mű szerzője. 
         (Mindhárom kérdés után: Nem.) 
         Egy pontra nézve módosítani akarom fönti válaszaimat. 
A fajok, nemzetiségek és viszonyok nagy kevertsége a demo- 
krácia próbáját megnehezíti; nem azért, mintha egyik nemzetiség 
jobb volna a másiknál, hanem tisztán csak azért, mert túlsá- 
gosan sok különbség (pusztán a különbség) akadálya a 
gondolkozásbeli megegyezésnek. És ahol a gondolkozás- 
beli megegyezés lehetetlen, ott kettő közül egynek kell történnie: 
Vagy a kormányzás hatálytalan és pazarló vagy deszpotikus, 
brutális és korrupt, ahol   a boss-uralom fejlődik ki. 
 

X. 
 
SAMUEL GOMPERS, a legnagyobb amerikai munkásszervezet, az 
             American Federation of Labor elnöke, a Labor in Europa and 
             America szerzője, melynek Budapestre vonatkozó fejezete szem- 
              lénkben is megjelent * 

 Egy budapesti szociológus néhány kérdést intéz hozzánk 
az általános választójog hatását illetőleg Amerikában. Vajon 
kedvezőtlen-e hatása az Egyesült Államokra nézve? Igaz-e, 
hogy a politikában és közigazgatásban a korrupció főokául bizo- 
nyult? „Sokan” keresik-e a bajok gyógyszerét a választójog 
megszorításában? Kérdezőnk azt mondja levelében, hogy az 
„általános és titkos” választójog konzervatív és reakcionárius 
ellenségei az Egyesült Államokra utalnak, mint amely példája 
a demokráciából származó bajoknak. Ezek az ellenfelek, írja, 
„nem szűnnek meg úgy a sajtóban, mint parlamenti beszédekben 
és nyilvános előadásokon minden általuk becsesnek ítélt érvet 
összegyűjteni, csoportosítani és célzatosan kiszínezni az általános 
választójog ellen.” 
 
       *) Samuel Gompers válasza vezércikként az American Federationist 
című folyóirat júliusi számában jelent meg. Szerk. 
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Azt válaszolhatjuk, ha egyáltalában vannak ebben az 
országban a választójog megszorításának hívei, nincsenek elegen 
ahhoz, hogy pártot szervezzenek, hogy lapot indítsanak vagy 
hogy a legcsekélyebb közfigyelmet is keltsék. Ellenkezőleg, az 
Egyesült Államokban az irányzat egyre inkább az, hogy a 
nép akaratát egyre jobban érvényesítsék a kormányzat minden 
részletében, mint valaha. A tömeg egyre jobban dobja félre 
egymás után a „felsőbb” osztályban vagy emberekben való 
ócska, babonás hitét. Jelenleg a kongresszus azzal foglalkozik, 
hogy a szenátoroknak a nép általi választását készítse elő, a 
régi, állami törvényhozók általi választás helyett. A megbízottak 
általi kormányforma (government by commission*) terjedése, 
mely ma száznál több városban van elfogadva, csak azért volt 
lehetséges, mert általa a nép tényleg hatalmába kerítette a helyi 
kormányzatot. Hamar tanuljuk meg ebben az országban, hogy 
a tökéletlen demokrácia gyógyszere még több demokrácia. 

Mielőtt bármely pártnak sikerülne az Egyesült Államokban 
a vagyonos osztályra korlátoznia a választójogot, el kellene 
törölnie a népiskolát. Ha egy ember eleget tud, meg fogja 
szerezni magának a választójog hatalmát. Nézetünk szerint, ha 
Magyarországon a tömeg nem volna tudatlan, ma volna választó- 
joga. Az az osztály tartja őket tudatlanságban, amely tudja jól 
ezt a tényt. 

Kérdezőnk levele egy haladó stádiumát mutatja annak a 
küzdelemnek, mely az egész művelt világon folyik a „privilégium” 
és az ember közt. A privilégium mindenfelé rémeket teremt, 
hogy a jogára ébredt embert megijessze. Minden oly jog, melyért 
a tömeg küzd, romboló a privilégiumra nézve. A fejlődő demo- 
krácia véget vet fokozatosan a plurális szavazásnak, a törvény- 
hozási osztályképviseletnek, a nemesség befolyásának és idővel 
a monarchiának magának. Az ez irányban tett lépések megannyi 
bűnök az arisztokrácia, az örökölhető hatalom és az átszár- 
maztatott tulajdon magasabb jogai ellen. 

Amerika legnagyobb szociológusainak egyike nemrég ezt 
mondta: 

„Minden előítélet dacára is odajutottunk, hogy a gazdasági 
kérdések többé  nem oldhatók   meg   az   emberiség figyelembe 
 

* Oly új kormányzási mód a városokban, mely szerint a közszava- 
zással választott 5, 7 vagy 9 commissioner-ek kezében van minden hatalom és 
felelősség. Régebben a hatalom oly sok tagból álló testület közt oszlott meg, 
hogy a felelősségrevonás  teljesen illuzórius volt. Szerk. 



114                            Az általános választójog hatásai az Egyesült Államokban 
 
vétele nélkül. Bármily sürgető és fönhéjázó igényekkel is léptek 
föl a „természeti törvények”, ezután nem értelmezhetők a hús 
és vér született jogaira való tekintet nélkül és már részben 
megtanultuk, de ezután még jobban megtanuljuk, hogy töké- 
letesen mindegy, bárkinek húsáról és véréről is legyen szó. . . 
Az emberi külsőségek egyre kevesebb kíméletben részesülnek. 
A közfelfogásban egyre nő az az eszme, hogy az ember funda- 
mentális értéke emberi voltában van. Mindinkább kezdjük tűrhe- 
tetlennek találni azt az eddig uralkodó szokást, hogy t. i. a 
tanultak kihasználják a tanulatlan fogyatkozásait vagy a munka- 
adók tőkét gyűjtsenek a szegény szegénységéből”. 

Igaz, vannak a világ e részében megoldatlan kérdéseink 
— politikaiak, szociológiaiak, gazdaságiak. Egészben véve azonban 
polgártársaink legalább is annyira boldogulnak, mint a többi 
ország. Amerika munkásai nem vándorolnak ki Magyarországba, 
sem nem rohannak oda politikai szabadságért. Ez a feleletünk. 

 
XI. 

 
LEWIS J. JOHNSON, a cambridge-i Harvard egyetemen a mérnöki 
              tudományok tanára. Főműve: Statics by Algebraic and Graphic 
              Methods. Az arányos választás előharcosa, buzgó georgeista. 

Múlt havi körlevelére az általános választójogot illetőleg 
a következőket bátorkodom felelni: 

Mindenekelőtt tudni kell azt, hogy az általános választó- 
jog magában foglalná úgy a nemi, mint minden egyéb önkényes 
korlátozás eltörlését szavazáskor. Természetesen ez még nem 
történt meg ebben az országban és így sajnos, csak a férfiúi 
általános választójogról beszélhetek tapasztalatból. Sorjában 
felelek kérdéseire: 

a) Nem, nincs komoly törekvés vagy javaslat e tekintet- 
ben semmiféle változtatásra, kivéve az ország egyes részeit, ahol 
némelyek azt hiszik, hogy a felszabadított rabszolgák idő előtt 
jutottak politikai jogokhoz. Kétségtelen, hogy megfelelő hajlan- 
dóság van a faji szavazat korlátozására, ez azonban az ország- 
nak egy reakciós és elmaradt részében van, mely nem tekinthető 
mérvadónak. Itt Massachusettsben igen mérsékelt nevelési kor- 
látozásunk van és ott, ahol bőven van ingyenes iskola, ez néze- 
tem szerint jó dolog. 
             b) Azt felelném, semmi esetre. Kétségbe vonom, hogy az 
általános választójog egyáltalában csak egyik oka is bármily 
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tekintetben az Ön említette korrupciónak. Lehetséges, hogy 
talán egyik eszköze, én azonban a nálunk levő korrupció fő- 
okául a különböző formában mutatkozó törvényes privilégiumot 
tekintem, mint pl. a vámvédelmet és, ami még fontosabb, a 
földjövedéknek magáncélra való lefoglalását. Ezek és hasonló pri- 
vilégiumok nagyrészt azért maradnak fönn, mert képviseleti 
testületeink egészben véve felelősségtelenek és többé-kevésbbé 
befolyása alatt állnak a mindenkire nézve káros magánérdekek- 
nek. Az általam ajánlott gyógyszerek a választók kezében levő 
hatalom növelését jelentenék, minél fogva a választóknak ha- 
talom adatnék arra, hogy a törvényhozás munkáját közvetlenül 
fölülvizsgálják az iniciatíva és referendum segítségével és a jelölési 
és választási   mechanizmus javított  módszerei által  támogatva. 

Ami a földjáradékot és vámvédelmet illeti, azok közé 
tartozom, akik Henry George nézeteit vallják. Ez eléggé vilá- 
gossá teszi e pontra vonatkozó nézeteimet. 

c) Erre már nagyjában a) alatt feleltem. Még hozzátehe- 
tem, hogy az ott jelzett kivétellel, aki a választójog még további 
megszorítását pártolná, csak titokban tenné, vagy azzal a biztos 
következménnyel, hogy kinevetnék, ha megtenné. Az ilyen 
smokkság (snobbishness) nem élhetne meg egy pillanatra sem 
a napvilágnál ez ország északi vagy nyugati részében, ahol 
a nemzet tömege él. 

Örülök, hogy kérdéseikre ily könnyű a válasz és gyors 
és teljes sikert kívánok a demokráciáért való küzdelmükhöz. 
Természetesen a svájci politikai rendszerek az Önök szemei előtt 
vannak. Ezek előttem, különösen amint Zürich kantonban kép- 
viselvék, a világnak idáig legfejlettebb gondolatául tűnnek föl, 
azonban ami az adózási törvényeket illeti, ugyancsak a sötét- 
ben botorkálnak. Teljesen egy nézeten vagyok Henry George- 
zsal, hogy a szó igazi értelmében szabadság addig nem lehet 
míg a földesúri intézménynek vége nincs. 

P. S. Mellékelek egy röpiratot, mely teljesebben nyújtja 
nézeteimet az iniciatíváról és referendumról. 

 
XII. 

 
CHARLES EDWARD MERRIAM, a  chicagói   egyetemen a politika 
           tanára,  a History of American Political Theories szerzője 
          Válaszolva az  általános választójogot  illető, hozzám nem 
régen küldött kérdéseire, a következőket bátorkodom mondani: 
           a) Nem hiszem, hogy az általános választójog hatása egészben 
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véve kedvezőtlen lett volna az Egyesült Államokban. A déli 
államok kivételével sehol sincs a választójog megszorítására 
irányuló törekvés. Ellenkezőleg, általános oly irányú kiterjesztésre 
van hajlandóság, hogy a választójog a férfiakon kívül a nőket 
is megillesse. 
          b) Nem hiszem, hogy az általános választójog a politikai 
és közigazgatási romlottság fő okának bizonyult volna. Politikai 
romlottságunk az itt található viszonyok kombinációjának a folyo- 
mánya.   Egyáltalában nem látom, hogy a választójog  korláto- 
zása mint okozhatna bármily mértékben is változást a hely- 
zetben.  
           c) Ε kérdésre már részben az a) és b) pontokban van a 
felelet. Nem sok oly ember van, aki politikai bajainkat az álta- 
lános választójog megszorításával igyekeznék gyógyítani. A déli 
államokban az utóbbi  húsz  évben  a  négerek választójogának 
korlátozása   felé   tettek lépéseket,  de  e  mozgalom  kivételével 
nincs általános hajlandóság a   választójog megszorítására. Igaz, 
vannak itt-ott olyanok, kik helyeselnék, sőt némelyek nyíltan is 
pártolják a választójog korlátozását, de számuk nagyon csekély 
és a nép túlnyomó többsége határozottan ellenzi a választójog 
bármiféle megszorítását. 

XIII. 

JOHN MITCHELL, az American Federation of Labor alelnöke, Orga- 
             nized Labor c. munka szerzője, Gompers után a leghatalmasabb 
             ember a munkásmozgalomban 

Megkaptam levelét, melyben az általános választójog hatását 
illetőleg a következő kérdéseket intézi hozzám: 

(Következik   a három kérdés.) 
Ε kérdés mindenikére azt válaszolom: nem. 

XIV. 
JACK LONDON, a legnépszerűbb fiatal írók egyike; egy nagy lap 
                         tudósítója volt az orosz-japán háborúban. Buzgó szocialista. 

(Mindhárom kérdés után: nem.) 
Csak igen kevesen kifogásolták az Egyesült Államokban 

az általános választójogot. Másrészt az általános választójog 
évről évre új híveket és új győzelmeket nyer. 
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XV. 
ROBERT L. OWEN, a szenátus tagja, a legkitűnőbb ügyvédek egyike. 
          Több előkelő szövetségi állást töltött be 
        Kérdéseire válaszolva, a következőket írom: 
        a)Nem igaz, hogy „az általános választójog hatása álta- 
lában hátrányos az Egyesült Államokban”. Némely állam értelmi 
cenzust alkalmaz és a szavazóktól az írni-olvasni tudást kívánja, 
más viszont az alkotmány ismeretét. 
         b)Nem igaz, hogy „az általános választójog a korrupció 
főokának bizonyult a politikában és közigazgatásban”. A politikai 
korrupció a kisebbség illetéktelen   befolyásának, nem   pedig  a 
többségének tulajdonítandó. A politikai szervezetek tagjaik ha- 
nyagsága miatt korrumpáltattak.   Ezt  most  az   Egyesült  Álla- 
mokban az iniciatíva, referendum és hivataltól népszavazás általi 
megfoszthatás segítségével   szüntetik  meg, amint ezt már el is 
fogadták  több államban:   Oregon, Montana,  South Dakota, 
Maine, Missouri, Arkansas, Oklahoma,  Nevada államokban   és 
kellő lépéseket tettek ez iránt California, Washington, Wyoming, 
Nebraska, North Dakota, Florida,   Colorado,   Arizona   és   más 
államokban. 
          c) Nem   igaz,   hogy   az   általában  javasolt   gyógyszer   az 
általános  választójog   korlátozása,   sőt   ez  inkább   az általános 
választójog  hatékonyabbá  tétele   észszerű   értelmi   cenzussal.* 
 

XVI. 
 HENRY R. SEAGER, a newyorki Columbia University-n a közgaz- 
           daságtan tanára és a newyorki Association for Labor Legislation 
            elnöke 

Van szerencsém május 11-i körlevelében foglalt kérdéseire 
a következőkben válaszolni: 

a) Nem, nem hiszem,  hogy bármily bizonyíték is volna, 
melynél fogva az ország jobban haladt volna valamely korlátolt 
választójogi rendszer mellett. 

a) Igen is, nem is. Tudatlan választók megvesztegethetőknek 
bizonyultak, azonban a tanult és vagyonos osztály volt a meg- 
vesztegető. A korrupció bizonyára finomabb formát öltött volna, 
ha műveltségen vagy vagyonon alapuló minősítéssel korlátoztatott 
volna a választójog. Azt hiszem azonban, hogy ugyanannyi kárát 
vallottuk volna. 

 
* Robert L. Owen Virginia állambeli tehát déli ember. Szerk. 
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c) Nem. Nincsen oly számbavehető mozgalom, mely a válasz- 
tójog korlátozására irányul, kivéve az oly államokat, melyekben 
a faji kérdés éles formában nyilvánul és ahol a néger szavazó 
uralmától való félelem uralkodik. Az északi államokban, ahol a 
fehér szavazó szupremáciája biztosítva van, a választójoggal össze- 
függő főkérdés jelenleg az, hogy vajon ne terjesztessék-e 
ki a férfiakéhoz hasonló alapon a nőkre is? 

 
XVII. 

 
EDWIN R. A. SELIGMAN, a newyorki Columbia egyetem közgaz- 
              daságtani tanára és általában a legtekintélyesebb tudósok egyike 
             Amerikában. Az American Economist Association elnöke, Prin- 
           ciples of Economics etc. mű szerzője. 
           Május 11-i körlevelére kategorikusan a következőket felelem: 
          a) Nézetem szerint nem igaz, hogy egészben véve az álta- 
lános választójognak hatása kedvezőtlen az Egyesült Államokban. 
Ellenkezőleg,   noha kétségkívül több  nagy problémát szült,  a 
közfölfogás határozottan az, hogy nagy mértékben volt előnyös. 
          b) Nem igaz, hogy az általános választójog a politikában 
és közigazgatásban a korrupció főokának bizonyult. Az Egyesült 
Államok korrupciójának méreteit erősen túlozzák, nagyrészt azért, 
mert   minden   sokkal   inkább   kerül   a   nyilvánosság   elé,   mint 
külföldön. Az Egyesült Államok korrupciója általános választó- 
joggal a legkevésbbé  sem  hasonlítható  össze azzal  a korrup- 
cióval, mely, mondjuk Oroszországban uralkodik, általános választó- 
jog nélkül. Az Egyesült Államokban a  korrupció ma aránylag 
kisebb, mint volt a tizenkilencedik  század  elején, amikor még 
nem  volt   általános   választójog   és  amikor vagyoni  és vallási 
megszorításai   voltak   a   választójognak.   A   politikai korrupció 
főokai a nagy közszolgálatot teljesítő vállalatok (corporations), 
amin a választójog léte vagy nem léte mit sem változtatna. Aki 
csak ismeri az Egyesült Államok viszonyait, tudja jól, hogy a 
helyzet rohamosan javul.  Oly korrupció, aminő a Tweed ring 
idejében volt Newyorkban, ma teljesen lehetetlen volna. 
         c) Nem igaz, hogy nagy számban vannak olyanok, kik 
a bajokat  az   általános   választójog   megszorításával   szeretnék 
orvosolni.  Nemcsak hogy nincsenek ilyenek „nagy számban”, 
de nem  tudok  egyetlen  tekintélyes auktoritást sem,  mely azt 
hinné, hogy a gyógyszer ily irányban keresendő. 
          Röviden,  a  demokrácia  általános választójoggal valóban 
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nehéz kormányforma; azonban megvannak a maga kárpótló 
előnyei, melyek oly szembeötlőek, hogy nézetem szerint kiállta 
a próbát. 
 

XVIII. 
 
ALGIE M. SIMONS, a Chicago Daily Socialist szerkesztője és jeles 
              író, Class Struggles in America szerzője. 

Felelve kérdéseire, azt mondanám, hogy talán néhány 
tröszt-mágnás kivételével senki sincs az Egyesült Államokban, 
aki valaha is azt mondaná, hogy az általános választójog hát- 
rányos. 

Az általános választójog tette kényszerűséggé a közneve- 
lést, széleskörű érdeklődést keltett a közügyek iránt és lehető- 
ségét nyújtja a nép érdekei megvédésének. 

b) Az általános választójog gátja a politikai korrupciónak. 
A korrupció oka az, hogy a   kormányzói   testületeknek hatal- 
mukban van egyeseknek nagy gazdasági előnyöket adományozni, 
aminők az utca kizárólagos használati joga világítási, közleke- 
dési   célokra   (franchise),   továbbá   általában   törvényhozásilag 
kedvezni. Akik nyernek a korrupció által, mindenkor ellenzik 
az általános választójogot, mert jól tudják, hogy nehezebb egy 
egész népet, mint keveseket megvesztegetni. Ugyanezek ellen- 
zik most az iniciatívát és referendumot is, melyeket most úgy 
fogadnak   el, mint a korrupció   megakadályozásának   eszközeit. 

c) Az egyedüliek, akik az általános   választójog   megjaví- 
tását javasolják, néhány nagytőkés, kik félnek, hogy a kormány- 
zat fölötti hatalmuk megszűnik, mihelyt a szavazók rájönnek e 
vesztegetők üzelmeire. 

 
XIX. 

 
UPTON SINCLAIR, a legnépszerűbb írók egyike úgy Amerikában, 
            mint a külföldön. Az olvasó még bizonyára jól emlékszik 
           The Jungle című regény óriási hatására, mely forduló pontot 
            jelent az amerikai húsiparban. 

Nyomatékos nemmel felelek mindhárom kérdésére. Az 
Egyesült Államok politikai korrupciója okának semmi köze sincs 
az általános választójoghoz. Az Egyesült Államokban oly pro- 
blémával találtuk szemben magunkat, mint egyetlen más nemzet 
sem a világon — az ipar ily hirtelen fejlődésével. Ez oly nem- 
zettel történt meg, mely erre teljességgel készületlen volt. Politikai 
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intézményeink úttörő mezőgazdasági közületek számára valók 
voltak és teljességgel változatlanok maradtak százötven éven át. 
Ε nagyon laza, decentralizált és meglehetősen hatálytalan politikai 
szervezet alatt az ipari kizsákmányolásnak egy gigászi rendszere 
alakult ki. Egy más kormányzati rendszerhez szokott idegenek 
millióit vonzották az országba a profitszomjas tőkések. Az ebből 
származó politikai korrupció egyszerűen csak az a módszer volt, 
mellyel e rendkívül koncentrált érdekek a kormány hatalmát 
saját előnyükre fordították. Ama politikai és ipari korrupcióról 
szóló fejtegetésekben, melyek ebben az országban az utóbbi 
tíz évben megjelentek, a vélemények általában megegyeztek, 
hogy a korrupció forrása mindenütt a „nagy üzlet” (big business) 
volt. A probléma Amerikában a közvélemény nevelése, továbbá 
eredményes politika és kormányzat megteremtése, amíg azután 
a köz ellenőrizheti és átveheti a kizsákmányolás e szervezeteit. 
Hogy az általános választójognak semmi köze sincs a korrup- 
cióhoz, azt eléggé bizonyítja az a tény, hogy a korrupció akárhány 
esetben ott a legnagyobb, ahol nincs általános választójog. 
Általában elismert dolog, hogy nincs korruptabb állam az Unióban, 
mint a kis Rhode Island, mely vagyoni korlátozással gondosan 
szorította meg a választójogot. A legkevésbbé korrupt államok 
a nyugatiak, mint Oregon, ahol általános választójog rendszere 
mellett a legszélsőbb demokrata reformok valósultak meg, mint 
a népszavazás általi törvényjavaslás, törvényhozás és hivatalból 
való elmozdítás (initiative, referendum és recall). Azt mond- 
hatom, hogy nincs a választójog megszorítása mellett más, mint 
néhány műkedvelő közgazdász és azok, akik a tőke szentsé- 
gében hisznek. 

XX. 

BRAND WHITLOK, Toledo városnak harmadszor megválasztott pol- 
             gármestere, több népszerű munka, egyebek közi Lincoln élet- 
            rajzának szerzője 
          Az általános választójogra vonatkozó kérdésére, melyet 
levelében hozzám intézett, ezeket felelhetem: 

a) Nem igaz, hogy az általános választójog hatása álta- 
lában hátrányosnak bizonyult az Egyesült Államokban. Ellen- 
kezőleg, a hatás határozottan kedvező volt és nézetem szerint 
az egyedüli érdemleges és lényeges haladás csakis a teljes és 
tökéletes jogmegadás irányában tehető. Szigorúan szólva, nekünk 
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sincs általános választójogunk, mert a nőknek nem szabad sza- 
vazniok. Csak néhány államban van meg e joguk, holott minden 
államban meg kellene lennie és hiszem is, hogy nem sok idő 
múlva ők is bírni fognak a választójoggal. 

b) Nem igaz, hogy az általános választójog a közigazgatási 
korrupció főokának bizonyult. A politikai korrupció egyenesen 
visszavezethető a privilégiumra, vagyis a privilegizált érdekek 
nem egyszer korrumpálták a kormányzatot. Azonban ennek 
kivezető útja a közvetlenebb törvényhozás megvalósítása, melyre 
mi radikálisok az initiativa, a referendum és recall által törekszünk. 

c) Nincsenek sokan, akik e bajok gyógyszerét a választójog 
megszorításában keresnék. Amerikában senki sem merészkednék 
ilyesmit javasolni. 

Végül hadd mondjam meg, hogy én, személyesen, hiszek 
a gyökeres demokrácia legteljesebb alkalmazásában és hiszem, 
hogy a demokráciából következő bajok csak több, nem pedig 
kevesebb demokráciával gyógyíthatók. 

 
XXI. 

 C. ROGERS WOODRUFF, a National Municipal League titkára, mely 
egylet legtöbbet tesz a városi korrupció ellen. 

Megkaptam múlt havi körlevelét, melyben a választójoggal 
kapcsolatban levő néhány kérdést illető nézeteim felől tudako- 
zódik. Szívesen teszek eleget kívánságának. 

a) Nézetem szerint a férfi-választó jog nem bizonyult hát- 
rányosnak minden esetben az Egyesült Államokban. Az általános 
férfi-választójog sok  nehéz  problémát   idézett   elő, de ameny- 
nyire   én   látom, az  irányzat   az, hogy   ezek a férfi-választójog 
megtartásával legyenek megoldandók. 

b) Semmi   esetre   sem   hiszem   azt,   mintha   az   általános 
férfi-választójog volna főoka, avagy csak egyik   oka is a poli- 
tikai korrupciónak 

c) Amennyire én megfigyelhettem — és az én megfigye- 
lésem húsz évi időszakra terjed — nincs   oly törekvés számos, 
vagy   akár   csak   figyelemreméltó   számú   ember   részéről   sem, 
hogy   politikai   életünk   bajait   a   választójog   megszorításával 
gyógyítsák. 

Azonban a fönti válaszok az északi és nyugati államokra 
vonatkoznak, nem pedig a déliekre, ahol a nagyszámú néger 
népesség   külön   problémát   teremtett.   Az  ország   e   részében 
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úgylátszik az a közfölfogás érvényesült, hogy az általános férfi- 
választójog hátrányos és számos sikeres erőfeszítést tettek arra, 
hogy a választójog csak a fehér emberre szorítkozzék és azokra 
a négerekre, akik e kiváltságot sok év óta gyakorolták. 
 

*  *   * 
 

Ε körkérdés eredményeit nem tartjuk szükségesnek 
levonni. Kommentár nélkül még világosabban szólanak 
azok. Szerkesztőségünk egyedüli kötelessége ezek után 
az, hogy melegen megköszönje eme kiváló férfiak nemes 
készségét, mellyel a félrevezetett magyar közvélemény 
felvilágosítására siettek. 

 
 
 

 



 

 
Jászi Oszkár: A kapitalista társadalom 
                           felbomlása 

 
ikor 1905-ben Parisban tartózkodtam és a szocializmus 
új áramlatának, a szindikalizmusnak, de különösen az 
antimilitarizmusnak óriási térfoglalását szemléltem és 
harci eszközeit tanulmányoztam, azonnal tisztában 
voltam vele, hogy ezek a tények a kapitalista társa- 
dalomnak feloszlási jelenségei. Ekkor még a tudo- 
mányos elmélet az átlagos professzori világnézet szem- 
üvegén át a legnagyobb megvetéssel és nem törődöm- 
séggel állt ezekkel a tényekkel szemben (mint a hogy 

ma is az egyetemi tudományosság túlnyomó részének világszerte 
fogalma sincs a történő és bekövetkezendő dolgokról), sőt maga a  
szocialista gyakorlat exponált embereinek legnagyobb többsége 
bosszúsággal avagy vállvonogatva haladt el a „gall 
temperamentumnak” eme legújabb szeleburdi fellobbanásai 
mellett. Ez a helyzet azóta is keveset változott: a tudományos 
céhek megértése alig lett nagyobb, sőt a munkásmozgalom politikai 
vezetőinek átlátása sem lett sokkal terjedelmesebb. 

Pedig a jelzett idő óta rengeteg öntudatlan fejlődés és 
öntudatos propaganda meg szervezés ment végbe, melynek ered- 
ményei ép napjainkban kerültek be a történelem évkönyveibe. 
Ezeknek az eseményeknek a horderejét s várható követ- 
kezményeit szeretném itt a fejlődés ismert tényezőinek és néhány 
történelmi analógiának segítségével megvilágítani. Ezt a feladatot 
meg fogja könnyíteni, ha hat év előtti néhány impressziómat és 
megállapításomat itt most felújítom: 

„Az a forradalom, mely Európa minden fejlettebb ipari álla- 
mában készül, lényegében antimilitáris forradalom a tőke hatal- 
mának megtörésére.” 
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„A francia forradalmi szellemnek örököse az antimilitarista 
mozgalom. Mint már jeleztem, a munkás szervezetektől indult ki. Nem 
Marx csinálta és semmi más ideológ. A munkásság lépett önmaga 
ezen propaganda terére, majdnem mindenütt elmélkedői s politikai 
vezérei közvetítése nélkül, sőt többnyire azok nyílt rosszalása vagy 
hallgatag ellenszenve mellett.” 

Un juge sans des gendarmes serait un pauvre rêveur mondja 
valahol Anatole France . . . Nos, a katonaságnélküli kapitalizmus is 
ilyen jámbor álmodozó volna. A francia proletariátus azt akarja, hogy 
úgy legyen és vakmerőén hozzálát a munkához. 

Az antimilitarista propaganda taktikájának és szellemének 
beható ismertetése után, a cikk konklúziója ez volt: 

„Ez a propaganda folyik minden akadály és nehézség nélkül. 
Folyik gyakran a francia szellemi élet legfényesebb neveinek jelen- 
létében. Ellene csak a nacionalisták s klerikálisok egyre gyöngülő 
hadserege: a papság, az arisztokrácia, a haute finance. 
             Nem lehet kételkedni. Ennek a küzdelemnek már ma eldőlt a sorsa. 
           Más kérdés, hogy mik lesznek a következményei.* 

Azóta a munkásmozgalomnak új vonala az itt jelzett irányban 
haladt előre: a parlamenti küzdelem fontosságának lebecsülése 
egyre nőtt, a szakszervezeti tevékenység horderejének felismerése 
nemcsak a jelen bérharcai, de a munkásmozgalom távolabbi 
és egyetemes céljai szempontjából is egyre erősebb lett, az 
antimilitarizmus tanai egyre nagyobb hévvel ragadták meg külö- 
nösen a latin proletariátus fantáziáját. Természetesen a munkás- 
tömegeknek ez a nagy hangulatváltozása csak kifejezője volt a 
fokozott szervezettség, gazdasági és politikai megerősödés, vala- 
mint a szellemi és erkölcsi kultúra gyarapodása által előidézett 
bátrabb, türelmetlenebb és küzdelemvágyóbb lelki állapotának. 
Nem a szervezetlenül maradt munkanélküliek fokozottabb Ver- 
elendung-ja, hanem a szervezett munkásarisztokrácia életstandard- 
jának rendkívüli fölemelkedése idézte elő a proletariátus vezető 
rétegének ezt az egyre forradalmibb hangulatát, melyhez a 
szocialista sajtónak és politikusoknak egyre inkább alkalmazkodniok 
kellett. Ennek az új munkásléleknek szintézise az általános 
sztrájk gondolata lett, mely a tömeges munkabeszüntetés erejével 
fogja a kapitalista világot kapitulációra kényszeríteni. Heves és 
izgalmas viták folytak a szocialista elméletben az általános sztrájk 
lehetőségei körül, melyeket — mint rendesen történni szokott — 
az élet fog a maga apodiktikus ujjmutatásaival megoldani. Ezek 
során a lefolyt hetekben három ilyen nagy, a jövőt sejtető 
konstellációval találkoztunk a politikai horizonton: 

Az, ami Franciaország tájékán sugárzott, a legkevésbbé 
meglepő. Itt a szindikalista propaganda teljes győzelme a parla- 
menti taktika felett rég nyilvánvalóvá vált. A francia szindikalista 
elmélet és gyakorlat extrém forradalmisága: az antipatriotizmus 
hirdetésétől a szabotázsig, a hadsereg inzultálásáig és a közle- 
 
           * A forradalom. Huszadik Század,  1905. 1. k. 
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kedés, meg a hírszolgálat brutális megzavarásáig olyan közismert 
és közrettegett, hogy ennek az iránynak újabb tényei már nem 
lepnek meg senkit. A vasúti alkalmazottak, a postások és 
távírdászok szindikalista szervezkedése óta minden gondolkodó 
francia politikus tisztában van vele, hogy az állam legfontosabb 
működései egy nyíltan államellenes szövetség kezeibe jutottak 
és hogy ebben a tényben szinte beláthatatlan válságok magjai 
vannak elhintve. A francia közéletben szerfölött nagy és egyre 
fokozódó ideges nyugtalanság észlelhető. A legjobb gondol- 
kodók egy „új feudalizmus” bekövetkezésétől rettegnek és nyíltan 
hirdetik, hogy a francia kormány gyöngesége és bátortalansága 
folytán, a francia államélet egyre inkább a Confederation Générale 
du Travail akaratától függ s ma már szinte csak „felmondásig” 
működik. Ilyen körülmények között senkit sem lephetett meg, 
hogy a marokkói bonyodalom hatása alatt a francia proletariátus 
a legvilágosabban hirdette, hogy egy háborús összeütközés esetén 
a francia munkás-katona német elvtársa lemészárlása helyett a 
„belső ellenség”, a kapitalizmus ellen fog fordulni és a háborús 
mozgósításra az általános sztrájkkal fognak válaszolni. És akik 
még azt hihették, hogy mindezek a tények és nyilatkozatok egy 
forradalmi kisebbség túlfűtött elkeseredéséből erednek, melynek 
bebörtönzésével vagy kiirtásával a munkásmozgalmat újra békés 
irányba lehet terelni, egyszerre eme öncsaló reményüket is 
elveszítették egy újabb forradalmi megmozdulás hírére. A francia 
néptanítók legbefolyásosabb országos szervezetének többsége, 
miután kongresszussáról a kultuszminiszter képviselőjét fulmináns 
beszédek kíséretében úgyszólván kitessékelte, kijelentette az 
általános munkásszövetséghez való csatlakozását. Ez a tény nem 
jelent kevesebbet, mint nyílt és formai megpecsételését annak 
a régi helyzetnek, hogy a francia néptanítók többsége iskoláiban 
nemcsak a szocialista világnézetet hirdeti, hanem azt kifejezetten 
antimilitarista és szindikalista szellemben magyarázza. Ekként 
nemcsak az állami rend materiális üzemei kerültek a forradal- 
márok hatalmába, hanem a szellemi üzem, a fiatal lelkiismeretek 
kiformálásának egész apparátusa . . . Hol az az eszköz, mely ezt 
a fejlődést tartósan feltartóztathatná? 

— Igen, de mindezek a tények ép a hagyományos forra- 
dalmi szellem múló rőzsetüzei. Nem szabad ezekből megítélni 
a többi munkásdemokráciák fejlődését. Legkevésbbé az északiékét, 
melyekben a nyugodt, reális, kispolgárságra hajló germán szellem 
a fejlődésnek egészen más irányt jelöl . . . Rendszerint ilyes- 
félekép szól a nyárspolgári ideológia megnyugtató elmélete. Az 
„éretlen” francia-olasz forradalmároskodást lebecsüli az „érett” 
német-angol konstitucionalizmus szellemével szemben. Persze 
ebben az álláspontban már elméletileg is csak igen kevés meg- 
nyugtató fedezhető fel a jelenlegi rend védelmezői számára. Hisz 
az az izgága francia szellem mégis csak az általános európai 
fejlődés irányát jelölte meg és ha a dolgok lényegét, benső egy- 
ségét, nem pedig változó formáit és kaleidoszkopikus ideológiai 
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köntöseit szemléljük: nyilvánvaló, hogy az európai történelem 
több mint száz éve egyebet sem csinál, mint azt, hogy a francia for- 
radalom alaptörekvéseit valóra váltja. De maga az a hagyományos, 
békeszerető germán szellem is egyre inkább kezdi meghazudtolni 
az elméletet. Mert a marokkói kapitalista kaland hírére nem- 
csak Franciaország, de Németország is megmozdult s megtör- 
ténhetett az a hallatlan eset, hogy a két ellenséges, szinte a 
háború küszöbén álló ország proletariátusa Berlinben testvérileg 
ölelkezett s kölcsönösen biztosította egymást arról, hogy egy 
háborús bonyodalom esetén nem fognak egymásra lövöldözni. 
S az is megtörténhetett, hogy a porosz rendőruralom klasszikus 
földjén, a legszűkkeblűbb militarizmus ősi hazájában, egy jött-ment 
idegen, egy a porosz vendégjogot élvező sehonnai, idegen nyelven 
ezeket mondhatta a német munkásság hivatalos képviselőinek, 
még pedig azok tüntető, orkánszerű lelkesedése közepette: 

„Mi mindenekfölött azokat a nagy eszközöket csodáljuk, melyeket 
ti, németek, az ifjúság nevelésére fordíttok. Nekünk is többet fog 
kelleni erre a jövőben áldozni. A fiatalságnak a népek szolidaritása 
érzelmében kell felnövekednie. Micsoda őrület, hogy az egyik nép a 
másik országát elkaparítani akarja! Ha a kormányok megkísértenék, 
hogy a népeket egymás ellen hecceljék és az egyik nemzetet a másik 
ellen háborúba kergessék, akkor mi meg fogjuk mutatni, hogy a 
népeknek szebb feladatokat kell megoldaniok. Csak kísértsétek meg 
egyszer, ti birkafejűek, egyik népet a másik ellen izgatni, egyik népet 
a másik ellen fölfegyverezni, meg fogjátok látni, hogy a népek nem-e 
egészen másként fogják felhasználni a kezébe adott fegyvereket, mint 
ahogy ti akarnátok. Várjatok csak: vajon a népek nem-e egy más 
ellenséget fognak megtámadni, mint amelyikre ti gondoltok? Mi 
mindannyian a népek szolidaritása érzésétől hevítve térünk haza, 
melyek számára csak egy harc létezik: a harc az elnyomás, a kizsák- 
mányolás, a bérrendszer ellen .. .” 

Ha ezek a szavak vagy harminc évvel ezelőtt hangoztak 
volna el ugyanezen a helyen, ugyanilyen körülmények között, 
bizonyára hűtlenségi per és börtön lett volna rá a felelet a „kül- 
ellenségekkel fraternizáló hazaárulókkal szemben.” Ma? A francia 
vendég puszta kiutasításával voltak kénytelenek megelégedni; a 
német házigazdák pedig egy monstre-meetingen mindenki tudo- 
mására hozták, hogy az ő kedves vendégük, Yvetot elvtárs 
filippikája az egész német és francia proletariátus érzelmeit fejezte 
ki. És a német munkásságnak ez a háborúellenes kavarodása 
a francia vendégek tüntetése után sem szűnt meg, hanem minél 
inkább nőtt a háborús veszedelem híre, annál komolyabban és 
keményebben hangsúlyozták a szocialista pártnak vezető elemei 
és a sajtójuk az óvatos Vorwärts-szel élükön, hogy a tervezett 
népgyilkos kapitalista kalandra a munkásság általános sztrájkja 
lehet csak a válasz . . . 

— Szavak, nagy szavak, a francia lármás pózok gyerekes 
majmolása! Ki gondol komolyan általános sztrájkra!? Ki mer ma 
általános sztrájkot csinálni? Oly veszedelmes fegyver ez, melynek 
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éle első sorban a munkásságot sújtaná! Ma már a munkásság 
sokkal fegyelmezettebb, vezető rétege sokkal többet veszíthet, 
semhogy egy ilyen dőre kalandba bocsátkozzék. Nem is beszélve 
arról hogy egy őrült kisebbség terrorizmusát a hadsereg könnyen 
leverné . .. 

Ilyenfélekép szólt újra a kapitalista aggodalmakat elhessegető 
ideológia, de szinte nyomban lecáfolta az egész érvelést újra 
az az örök szociológiai laboratórium, melyet társadalmi életnek 
nevezünk s hogy ez a cáfolat annál csattanóbb legyen, az a 
bizonyos, a jövőt sejtető politikai konstelláció ezúttal az ipari 
béke klasszikus hazájának, a kapitalizmus minta-szocialista 
gyermekének égboltján jelent meg, az angol horizonton. Még 
pedig nem is egy félelmes általános sztrájk, hanem egyetlen 
szakmának nem is politikai, hanem közönséges gazdasági sztrájkja 
alakjában. Az angol vasutas sztrájk egy kis fantázia segít- 
ségével még a legoptimistább nyárspolgárnak is megmutathatja, 
hogy mit jelenthetne egy általános, forradalmi szellemtől és a 
mai rend megdöntésének vágyától áthatott sztrájk! 

Mondom, egyetlen szakmának — igaz talán a legfonto- 
sabbnak — merőben gazdasági motívumokon alapuló, minden 
politikai vagy forradalmi céltól távol álló, pár napig tartó sztrájkja, 
s már is micsoda félelmetes eredmények. Ezerszámra 
érkeztek a táviratok a sztrájk rettenetes borzalmairól s az olvasó 
emlékezetét csak néhány találomra kiválasztott híradással 
akarom itt felfrissíteni: 

    Liverpool, augusztus 18. 
 A város egészen el van szigetelve. Az odaérkezett utasok kény- 
telenek ottmaradni, mert Liverpoolból nem indulnak vonatok. Az eleség- 
hiány nagyon érezhető, az élelmiszerek ára aránytalanul felszökött, a 
mészárszékeket bezárták, mert hús egyáltalán nincs. A szemét napok 
óta felgyülemlett az utcákon és a kikötőkben. Járványok fenyegetnek. 
A zálogházakat megrohanja a szegényebb néposztály, de üres kézzel 
kénytelen távozni, mert kézizálogokra nem adnak kölcsönt. A forróság 
nem csökkent, tej nincs s ennek tudható be, hogy a halálozások 
száma, különösen a gyermekhalandóság ijesztően emelkedett. Ezer 
emberre 24,5 halálozás esik, holott eddig 13,3 volt a halálozási arány. 

London, augusztus 18. 
 A sztrájk kolosszális méreteket öltött. Ma még néhány vonat 
indult ugyan, azonban legalább százezerre tehető azoknak a száma, 
akik nem tudtak idejében a Citybe jutni üzleteikbe és vagy kocsikon 
vagy gyalogszerrel tették meg a tiz-tizenötkilométeres utat. A köz- 
épületeket, a minisztériumokat katonaság őrzi, úgyszintén a fővámházat 
is. A Fishguard-vonalon az éjjeli postát és az utasokat feltartották. 
Birminghami jelentés szerint Anglia nyugati része teljesen el van vágva 
az ország belsejének vasútforgalmától. 

London, augusztus 18. 
 Miközben a kormány résztvesz a tárgyalásokban, egyúttal meg- 
teszi a közbiztonsági intézkedéseket.  Sűrűn érkeznek   katonacsapatok 
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Londonba, Liverpoolba, Manchesterbe, Glasgowba, Leicesterbe, Black- 
burnba, Blackpoolba, Leedsbe s minden nagyobb vasúti állomásra. 
A belügyminisztérium szigorú utasításokat adott az állami rendőr- 
ségnek, a hadügyminisztérium pedig közhírré tette, hogy az első 
zavargás esetén a csapatok parancsnoka megfúvatja a riadót, fölolvassa 
a Riot Actot s attól fogva a hadijog van érvényben, a katonaság éles 
töltéssel fog lőni. 

London, augusztus 19. 
 A sztrájk máris nagyon érezhető károkat okozott. North-Cumber- 
landban húsz szénbánya, melyek naponta tizenkétezer tonna szenet 
termelnek, kénytelen volt üzemét beszüntetni. Tizenhárom kohóban 
eloltották a tüzet és több mint tízezer munkás kenyér nélkül maradt. 

A barrowi grófságban 8000 bányász akarata ellenére kénytelen 
pihenni. A dél-walesi bányákat néhány nap múlva szintén be kell 
zárni, mert a bányák bejáratánál felhalmozott szenet nem lehet elszál- 
lítani. Ezáltal 200.000 munkás veszti el a kenyerét. A szénhiány miatt 
sok ipartelep és gyár is kénytelen  lesz az üzemét beszüntetni. 

A londoni kikötőben sok utas várja az Egyesült Államokba és 
Kanadába induló hajók elindulását. Tegnap óta azonban egyetlen hajó 
sem hagyhatja el a kikötőt. 
Liverpool,  augusztus 19. 
 A város világossági és közlekedési eszközök híján van. Az 
élelmiszerek legföljebb három napra elegendők. A kikötői raktárakban 
ötszázezer font értékű készlet hever. Liverpoolban ma már nem volt 
kenyér s a húskészlet is rohamosan csökken. 

Paris, augusztus 19. 
 Az angol vasúti sztrájk különösen érzékenyen érinti a francia 
kereskedelmet, mert Franciaország roppant sok élelmiszert szállít 
Angliába, holott az angol behozatal csak nyers érc- és kézműárúra szorít- 
kozik. Rouenból érkező hírek szerint, a francia kikötőkben kifogyott 
az angol kőszén .  .  . 

Mi más ez, mint a teljes felbomlás képe? A termelés és 
a szétosztás teljes zavara, melyet a mob rablásai, gyújtogatásai, 
a sztrájkoló és a dolgozni akaró munkások rendszeres fegyveres 
csatái kísértek. Az élet és a vagyon bizonytalansága. A járvány 
és a éhség. Anglia belügyminisztere ilyen körülmények között 
túlzás és rémítgetés nélkül mondhatta, hogy soha a világtörté- 
nelemben a legveszélyesebb külellenség nem szorongatta oly 
mértékben a megostromlott várost, mint a hogyan angol mun- 
kások hazájukat végveszélybe kergették volna, ha ez az állapot 
csak néhány nappal még tovább tart. 

A kormány és a munkásképviselők hihetetlen erőlködései 
és a koronának a munkaadókra gyakorolt nyílt nyomása követ- 
keztében ugyan a béke helyreállt, de ez a béke nyilvánvalóan 
átmeneti és a munkásság legöntudatosabb része által nyíltan 
ócsárolt (Tom Man sikerrel újra az általános sztrájk felvétele 
mellett izgatott, ha az egyik társaság valami 300 (!) elbocsátott 
munkást azonnal vissza nem fogad!) s minden látó ember előtt 
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világossá tesz két dolgot: Az egyik az, hogy a kapitalista államok 
között háború többé el nem képzelhető. Egy ilyen sztrájk háborús 
időben nemcsak a kapitalizmusnak, de a legfőbb politikai hata- 
lomnak is azonnali felfordulását jelentené. A másik, hogy való- 
ságos általános sztrájkot, az összes szakmák közös, országos 
sztrájkját egy fejlett kapitalista állam többé elviselni nem képes. 
Egy-két hét alatt beállana a teljes débâcle, a tökéletes összeroskadás. 

Most már a jelenben működő fejlődési tendenciák mérle- 
gelésével igyekezzünk ennek a konfliktusnak lehetőségeit meg- 
állapítani. 

Nyilvánvaló, hogy egy általános sztrájk esetén, mely meg 
hozzá teljesen öntudatos forradalmi alapon a lenni vagy nem 
lenni kérdését állítaná fel, a munkásság győzelme minden nappal 
valószínűbbé válna, ha ez a küzdelem kizárólag a tőke és a munka 
harca volna. Hisz napról-napra növekedik a szervezett munkások 
száma, ereje, harci készsége. A kapitalizmus a dolog természete 
szerint a szociális kérdést nem oldhatja meg: csak palliatíve, 
mérséklőleg, ideig-óráig lecsendesítőleg hathat. Amaz alapvető 
szükségleteknek, a táplálkozás, az álom, a szabad idő ama szük- 
ségleteinek, melyek kielégítéséért a szocializmus küzd, meg van 
az a természete, hogy a részleges kielégülés csak fokozza a vágy 
szomjúságát és a vágyakozók elkeseredését. S a kiműveltebb, 
kifinomodottabb, kultúrszomjasabb idegrendszer egyre kevésbbé 
lesz hajlandó a gyári üzem brutális fegyelmét elviselni. Az az 
érzelem, mely minden intellektuell elfog, ha még a legjobban 
felszerelt és a legkisebb munkaidővel dolgozó gyárat látogatja 
is meg, hogy „szinte érthetetlen miért tűrik ezek a százezrek ezt a 
rájuk nézve oly rettenetes, az életerőt oly végsőkig kisajtoló rendet, 
hogy a magunk fajta ember egy-két heti ilyen szénbányászat vagy 
vaskohó-munka után tönkre menne vagy gyilkolna”: ez a bután 
racionalista, de egyénileg oly természetes gondolat lehetetlen, hogy 
egyre fokozottabb mértékben magával ne ragadja azokat a munkás- 
tízezreket, akik már belekóstoltak a szabadságba és a kultúrába, 
de akik napról-napra jobban érzik, hogy joguk van ennek a szabad- 
ságnak és kultúrának teljességére, emberi képességeik egyetemes 
kiélésére! Azt hiszem ez az a tömegérzés, mely feltartóztathatlanul 
egyre jobban forradalmosítja a munkástábort. 

Ezzel a mindinkább növekedő szervezettséggel, anyagi küz- 
delmi eszközökkel, lelki elszántsággal mit helyezhet szembe az 
egyre inkább koncentrálódó kapitalisztikus üzem? Igaz, a napi 
bérharcokban szembe állíthatja napról-napra koncentráltabb, gyor- 
sabban működő, egyöntetűbb munkaadó szervezeteit, melyek pl. 
a kizárásokat sokkal félelmetesebb mértékben alkalmazhatják ma, 
mint régebben s melyek az állami hatalom egész apparátusát 
talán teljesebben befolyásolhatják, mint egykor. De ép egy élet- 
halál harc esetén ez a nagy koncentráltság csak rontaná a munka- 
adók esélyeit. Különálló, egymástól független, eltérő taktikát 
követő üzemek helyett mind kevesebb és mind nagyobb üzem- 
kolosszusokra fog rászakadni az egész munkástábor együttes ereje. 
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Ebben a túlkiélezett szituációban, melyben az egyik felet vagyona 
elpusztulása, a másikat az éhenhalás fenyegeti, lehetetlen, hogy 
előbb-utóbb ez a küzdelem gazdasági térről ne az erőszak terére 
menjen át. A kiéhezett munkástömegekben ellenállhatatlan erővel 
tör utat magának a vágy: a munkaeszközöket, a felhalmozott tápanya- 
gokat kézre keríteni, ha kell erőszakkal is. És ezen a ponton 
vál ik  e lkerülhete t lenné az  á l lamhatalom és  a  hadsereg 
beavatkozása, mint az a harmadik faktor, mely ezt a 
küzdelmet végeredményben eldönti. És azoknak, akik a 
tőke és a munka küzdelmében a militarisztikus szempontot, 
a szindikalista mozgalomban az antimilitarisztikus tendenciát 
valami egészen mellékes és járulékos szempontnak tartják, azok- 
nak figyelmébe ajánlom a következő meggondolásokat: 

A tőke és a munka harcát egy általános sztrájk esetén 
szükségkép és kikerülhetetlenül a fegyveres erő fogja eldönteni, 
így volna az még akkor is, ha a sztrájkoló munkásszázezrek az 
önfegyelem, a lemondás, a passzivitásnak szinte angyali fokára 
jutottak volna el, melyen az éhség, a lét bizonytalansága, a 
sztrájktörők minden provokálása dacára passzív rezisztenciánál 
egyebet nem vinnének a harcba. Aki a tömegmozgalmak lélek- 
tanát ismeri, tudja, hogy milyen utópista ez a felfogás. Mégis 
fölteszem, hogy így lesz. De ugyanekkor egy csomó más körül- 
mény a fegyveres beavatkozást kikerülhetetlenné teszi. Itt van 
először is minden tömegmozgalom kísérője, a m ο b, a nagy 
városok rettenetes lumpenproletariátusa, az állandó munkanél- 
küliek, a dologkerülők, az apacheok, a forradalmi mozgalmak 
vérszomjas hisztérikusai és az az egész részben a társadalom által 
kitaszított, részben biológiailag lezüllött emberanyag, mely a 
társadalmi kapcsolatok minden meglazulása esetén rögtön zsák- 
mányra indul. A legutolsó angol tapasztalat is tele volt ilyen 
rablásokkal és gyújtogatásokkal. Elképzelhetjük, hogy ezek az 
anarchisztikus kitörések egy általános felfordulás esetén minő 
mérvet öltenének. De a m ο b terrorizmusánál még nagyobb 
mértékben hajt a fegyveres összeütközés felé magának a kapita- 
lizmusnak az érdeke. Mentől kiélesedettebb lesz a helyzet, mentől 
nagyobbak lesznek veszteségei, mentől jobban terjed a sztrájk: 
annál hevesebb lesz az a kívánság — mely tényleg már minden 
nagyobb gazdasági sztrájknál is felmerül — hogy a „bujtogatók”, 
a „láízítók” erőszakosan ártalmatlanokká tétessenek. Ez az ural- 
kodó osztály utolsó orvosszere s lehetetlen, hogy meg ne 
kísértené alkalmazását, mert ez az egyedüli eszköz hatalma 
fentartására. A Commune példája ezt világosan illusztrálja. Tényleg, 
ha sikerül néhány sortűzzel a lázadást vérbe fojtani, az öntudatos 
kisebbség egy részét lemészárolni, másikát bebörtönözni: a forra- 
dalmi fölkelések ismert lélektana szerint, a lázas felajzást gyorsan 
váltja fel a kétségbeesés, a megalkuvás, a kábult apáthia. Akik 
erre még mindig azt fogják mondani, hogy a szervezett munkásság 
isteni önfegyelme el fog kerülni minden provokációt és vérengzést, 
azok ép olyan naivok, mint ama békeapostolok, akik azt vitatják, 
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hogy a népek fokozodó önfegyelme lehetetlenné fog tenni minden 
összeütközést, holott tudjuk, hogy néhány tökfilkó, felbérelt 
rowdy segítségével bármikor lehet a casus belli-t előállítani. 
A legbékésebben sztrájkoló munkástábort néhány ezer sztrájk- 
törő bármikor véres fölkelésbe kergetheti. S minthogy az állam 
ezernyi szállal van a kapitalista rendhez hozzáfűzve, lehetetlen, 
hogy a munkaadók halálos félelme és elkeseredése végül az 
egész államhatalmat is magával ne ragadja. De még ha ez az 
állam nem is volna osztályállam s az állam gépezetét a kritikus 
időkben csupa Lloyd George-ok vezetnék is: a fegyveres katasz- 
trófa akkor is kikerülhetetlen volna. Kikerülhetetlen pedig azért, 
mert a kapitalistákon kívül a társadalom legszélesebb rétegeit 
is izzó gyűlölet   fogná   el   a sztrájkoló   munkásokkal   szemben, 
kiknek forradalma   kenyerétől,   életbiztonságától,   a   lét   összes 
lehetőségeitől fosztja   meg   az   egész társadalmat s a legszegé- 
nyebb osztályokat ép a legkínosabban.   És az éhség, az élet- 
veszély, a végső felbomlás eme paroxizmusában ugyan ki fog 
olyan szubtilitásokra gondolni, hogy ezek a derék munkáselvtársak 
végeredményben a társadalom egyetemes felszabadításáért har- 
colnak és az emberi együttműködés magasabb formáit akarják 
előkészíteni. A halálos krízisekben senki sem filozofál, hanem a 
legközelebbi életlehetőség irányában cselekszik, mint a hogy a 
demokrata, vétójogos, georgeista angol kormány nolens-volens a 
hadsereg mobilizálásához és az ostromállapot kihirdetéséhez fogott. 
Eme lelki és társadalmi tények világánál nvilvánvaló, hogy 
a  pro le tar iá tus  és  a  kapi ta l izmus  végső  küzdelme vég-  
e redményben a  hadsereg  magatar tásán  fog  e ldő ln i .  Ha 
a hadsereg a régi kommandókra lelövi a sztrájkolókat, a kapi- 
talista rend létét újra kitolhatja. Ezért oly világos előttem, hogy 
az antimilitarizmus a szindikalista propagandának nemcsak sui 
generis, de leglényegesebb vonása. Persze lesznek marxisták, akik 
erre azt fogják mondani, hogy ez tévedés, mert maga a gazda- 
sági fejlődés automatice lerombolja a neki meg nem felelő ideoló- 
giákat. Ez a tétel már magukra az ideológiai termékekre nézve 
is   csak   igen   korlátolt   mérvben   igaz. De a hadseregre és az 
ahhoz fűződő érzelmekre egyenes alkalmazhatatlan. A had 
sereg nem ideológia, hanem ép oly súlyos realitás, mint maga 
a gazdadási élet, sőt egy olyan realitás, mely bár a gazdasági 
jelenségekkel rendkívül sok szállal összefügg, alapjában teljesen 
önálló, autonóm léttel bír. Nem a gazdasági élet reflexe ez, 
hanem olyan ősi, eredeti, különálló valami, mint a nemi ösztön 
és az azokon nyugvó intézmények, melyeket a gazdasági élet 
ezerszeresen befolyásol ugyan, de melyek nem az ökonómiai 
szükséglet kedvéért valók. A gazdasági élet alapvető átalakulásai 
bizonyos kultúrkörön belül a militarizmus kiküszöbölésén dol- 
goznak de ez a folyamat nem fog automatice lejátszódni, hanem 
amaz ideológiai erők rendszeres és tervszerű megfeszítése útján, 
melyeknek antimilitarizmus a neve. Az a félelmetesen gigászi 
háborús reflex, mely százezreket egyetlen gyilkoló géppé alakít, 
 



132                                                  Jászi: A kapitalista társadalom felbomlása 
 
egyetlen pillanat alatt egyetlen ember vezényszavára, nem fog 
máról-holnapra felbomlani a gazdasági fejlődés spontán játékából, 
hanem csakis az akarat, a fantázia, az érzelmek és a belátások 
amaz új pedagógiai rendszeréből, mely az antimilitarista propa- 
gandát megtölti. 

Ezért fog a forradalmi szocialista irány egyre hevesebben 
az antimilitarizmus vizeire terelődni. A legfegyelmezettebb álta- 
lános sztrájk előzetes antimilitarista szervezkedés nélkül csak 
kudarccal végződhetik. Ellenben egy antimilitarista felkelés álta- 
lános sztrájk nélkül is — bár ez felette valószínűtlen s inkább 
mint fogalmi disztinkciót emelem ki — a kapitalizmus megdön- 
tésére vezethet. Mert az eddig kiemelteken kívül a csak-gazda- 
sági szindikalisták még egy lényeges tényezőről feledkeznek meg. 
A kapitalista fejlődés már azért sem őrölheti fel automatice a 
hadsereget, mivel annak nagy többsége nem szervezett prole- 
tárokból, hanem szervezetlen munkásifjakból s parasztfiúkból áll. 
Az  ant imi l i ta r i s ta  propaganda  s ikere  a t tó l  függ,  hogy 
a parasztlakosság érzelmeit  minő  hévvel lehet a had- 
se reg  vagy  ami  ezze l  egye t  j e l en t ,  a  ma i  gazdaság i  
rend ellen megmozgatni? Míg a paraszt a feudalizmus érdek- 
körében van, az ipari munkásság szabadságharca kilátástalan, 
mivel a veszély órájában a feudalizmus és a kapitalizmus egy 
zárt falanxot fog alkotni, melynek hadserege ép a parasztság lesz. 

Ezekből a szempontokból nézve, a kapitalista társadalom 
közeli összeomlása kikerülhetetlennek látszik. A munkástár- 
sadalom számbeli szaporodása, anyagi és erkölcsi fejlődése, egyre 
fokozódó forradalmi szelleme, egyre szélesebbkörű és öntudato- 
sabb antimilitarista propagandája olyan elementáris erők, melyekkel 
s emben a másik oldalon egyetlen egy olyan tényezőt sem látok 
munkában, mely ezt a folyamatot hosszabb időre feltartóztat- 
hatná. Szóról-szóra igaz róla az, amit de Tocqueville a demo- 
kráciáról mondott: „általános, tartós jelenség ez, mely napról- 
napra kisiklik az emberi hatalom kezeiből; minden esemény és 
minden ember fejlődését szolgálja”. 

Idáig a szocialista gondolkodók főproblémája a kapitalista 
társadalom megdöntése volt. Ez volt az a nagy kérdőjel, mely 
mellett a jövő állam, a szocialista szervezés problémája erősen 
háttérbe szorult. Véleményem szerint a mi nemzedékünk egy 
egészen más kérdésföltevéssel került szembe. A kapitalista tár- 
sadalom mikénti felbomlása immár nem probléma többé: előttünk 
van, óráról-órára, szinte kísérteties gyorsasággal halad előre. 
Ellenben az eddig elhanyagolt másik kérdés, a szocialista állam 
kérdése a legsúlyosabb bizonytalanságban áll előttünk. Miként 
és hogyan fogja a diadalmas szervezett munkás-arisztokrácia a 
letűnő régi rendet egy újjal és jobbal helyettesíteni? A kollek- 
tivista üzemre való átmenet, az árnak és a piacnak állami sza- 
bályozása még az abszolút béke idején is csaknem lehetetlen 
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feladatnak látszik. Hát még a katasztrófikus felfordulás amaz 
éveiben, mely az antimilitarista felkelést és az általános sztrájkot 
fogja követni! Mikor sok-sok évszázad éhsége és elkeseredése 
kikerülhetetlenül explodálni fog. Mikor egy-egy királyhű zászlóalj, 
egyes militarisztikus törmelékek neo-feudalizmusa szinte elkerül- 
hetetlennek látszik. Mert ne feledjük az egész ókori és középkori 
történelemnek egy kiabáló tapasztalata van! Az, hogy az álta- 
lános dezorganizáció állapotaiban egy pár ezer főnyi jól szer- 
vezett hadsereg elég ahhoz, hogy állami diktatúrákat, városi 
tirannizmusokat vagy laza területi uralmakat létesítsen. Súlyosabb 
és kiélezettebb szituáció előtt, nehezebb és veszedelmesebb szer- 
vezési problémákkal szemben még soha győzelmes forradalmi 
osztály nem állott, mint a közel jövő munkás-arisztokráciája. 
A gazdasági szervezés mellett a megújuló katonai veszedelem! 
Lehetetlen, hogy a megbukott régi rend összes hajótörötteiben, 
királyaiban, tábornokaiban, bankárjaiban és papjaiban fel ne 
lobogjon az ellenforradalom minden vágya és gyűlölete. És ennek 
az ellenforradalomnak alkalmas anyagai maradnak a félbarbár, 
vallásos és dinasztikus paraszttömegek. Ilyen körülmények között 
a győzelmes munkásköztársaság kénytelen lesz a rendelkezésére 
álló egyetlen fegyverhez nyúlni, ahhoz, melyet minden győzelmes 
forradalom felhasznált hatalma biztosítására és az ellenforradalom 
kikerülésére: a renitens parasztság veszedelmét le fogja törni 
a világtörténelem ősi panaceájával: a szabad földdel. A mili- 
tarisztikus és a vallási kerítéssel szemben egyszerre véget fog 
vetni minden ellenforradalomnak: a régi birtokarisztokrácia föld- 
jeinek konfiskálása és szétosztása a parasztok között. 

Az új rend körvonalai még bizonytalanok s a legégetőbb 
problémái a mai kutatásnak, de az az egy biztos, hogy ez az 
új rend csak a szabad földből indulhat ki. Első sorban ennek 
a fejlődésnek lesz szinte öntudatlan eszköze a forradalmi szin- 
dikalizmus. 
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egilletődve foglalom el azt az előadói széket, amelyből 
előttem a társadalomtudományoknak sok hivatott művelője 
szólott. Azok a tárgyak, amelyek Önöket más alkalommal 
foglalkoztatták, egyetemes fontosságú kérdések voltak az 
emberi társadalmak életében. Ezen kérdések mögött el 
kell törpülnie annak a problémának, hogy egy magyar 
vidéki város hogyan kezeli a birtokát, bármilyen nagy 
kiterjedésű is az, és bármennyire is eltér a kezelési módja 

a modern gazdálkodástól. Hogy mégis Debrecen város egyik rosszul 
kihasznált, nagy kiterjedésű, pusztai legelőjére vagyok bátor felhívni 
az Önök érdeklődését és figyelmét, annak oka, hogy e társaság — épen 
azon illusztris előadók és kitűnő vezetők közreműködése folytán — 
rövid idő alatt egy erőteljes magyar közvéleményt teremtett meg, 
amely az európai haladás szempontjából szigorú kritika alá veszi 
összes elavult gazdasági és társadalmi berendezésünket és bízom benne, 
hogy ennek a közvéleménynek nyomása alatt Debrecenben is végbe 
fog menni nemsokára az a nagy átalakulás, amely Magyarország nagy 
részében már megtörtént; az áttérés a 20-ik századba nem illő, 
félnomád gazdálkodásról a belterjesebb mezőgazdaságra. 

A kanyargó Tiszától balra, Debrecen város széles határában, 
terül el az a nagy darab puszta, amelyet még nem szántott fel az 
eke, csak ménesek, gulyák, juhnyájak legelnek rajta, egy emlék a 
múltból, a magyarság pusztai életéből. Idegen látogatók keresik fel, 
költők megéneklik. Jókainak egyik legszebb regénye itt játszódik le. 
Azt az édes-szomorú érzést én is átéreztem, amelyik a modern 
emberben támad a puszta láttára. Olyan érzés, amilyennel a termé- 
szettudós vizsgálja egy kovás kőzetben elmúlt időknek növényi vagy 
állati maradványait. Az emberi társadalom intézményei közt is vannak 
régi   időkből   itt maradt   fosszíliák, a régi   gazdálkodási   rendszerek 
 
                * Szerző  felolvasta   a   Társadalomtudományi    Társaságnak     f.  évi  március 
hó 7-iki ülésén. 
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megkövesült maradványai. Egy ilyen fosszília a Hortobágy is, a 42.000 
holdas legelő, Debrecen határában, amelynek kezelési módja meg- 
felelő volt talán abban az időben, amikor az élőállatkivitel útján 
lehetett csak külföldi pénzt és külföldi árút hozni az országba, amikor 
testvérharc és török pusztítás annyira leapasztották az ország lakos- 
ságát, hogy nem volt munkaerő, amely a roppant kiterjedésű pusztákat 
művelés alá vegye. De ma, amikor csakis intenzív gazdálkodással 
tudjuk a növekvő keresletet kielégíteni és jövedelmező foglalkozást 
nem találó véreink tengerentúl kénytelenek munkaerejüket értékesíteni, 
amikor a hortobágyi legelőnek értéke még sokkal kevesebb, mint 
századokkal ezelőtt volt, mert a medrébe szorított Tisza vize nem 
öntözi többet és nem árasztja el termékenyítő iszapjával, akkor semmi- 
féle szentimentalizmus nem tarthat attól vissza, hogy a pusztának 
olyan hasznosítási módját keressük, amely több embernek ad foglal- 
kozást, nagyobb terméseket biztosít és egy modernül gazdálkodó, 
jólétben élő, gyarapodó mezőgazdasági népesség növekvő igényei 
folytán iparnak és kereskedelemnek is nagyobb lendületet ad. 

Nem általános mezőgazdasági irányelvek, hanem a város gaz- 
dasági és kulturális fejlődésével együtt szaporodó közszükségletek 
adták az impulzust már a múlt század 90-es éveiben a Hortobágy- 
puszta jövedelmezőbb kihasználásához. Az iparos, kereskedő, hivatalnok, 
gyárimunkásosztály és a modernebb gazdák a Hortobágy hasznosítá- 
sától várták, hogy az a várost hosszú időre meg fogja szabadítani 
minden pénzügyi gondtól. Nagy feladatokat kellett megoldani: város- 
szabályozást, utcakövezést, vízvezetéket, csatornázást, a közlekedés 
fejlesztését, a kórház kibővítését, már a debreceni egyetem eszméje is 
megszületett, mindezen nagyszabású tervek megvalósításához a Hor- 
tobágy hasznosításától reméltek fedezetet a város haladó polgárai. 
Velük szemben állottak és állanak ma is a gazdálkodó ház- és tanya- 
birtokosok, akik a Hortobágyon legeltetnek. Ez a számra nézve 
elenyésző kisebbség (1910-ben 862-en legeltettek a Hortobágyon és 
ritka év az, amelyben számuk eléri az ezret, de ezek közt is 120-é 
az ott legelő összes jószágállomány nagyobbik fele, míg az összes 
adófizetők száma 14.857 volt már 1902-ben) nagy befolyásánál, és az 
ellenpártnak csekély energiájánál fogva mostanáig meg tudta aka- 
dályozni a Hortobágy pusztának az összességre nézve jövedelmezőbb 
kihasználását.* Ezen harcukban a hasznosítási törekvésekkel szemben 
ősi jogukra, a természeti viszonyukra és az állattenyésztés országos 
érdekére hivatkoztak. Lássuk közelebbről mind a három argumentumot! 

 
* * * 

 
Amikor az első hasznosítási tervet tárgyalták, a gazdasági 

bizottság (amelynek tagjai legnagyobbrészt tanyabirtokos őspolgárok) 
azt kívánta, hogy mindenekelőtt, „a hortobágyi közös legelőföld 
tulajdonjogának kérdése tisztáztassék”. Részben ezen bizottsági jelentés 
 

* A 42.000 holdas puszta állami adó és tiszaszabályozási költség levo- 
násával kat.   holdanként 1  kor. és néhány   fillér  jövedelmet   hoz a városnak 
évente. 
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hatása alatt határozta el az 1903 szept. 29-iki városi közgyűlés, hogy 
„a rendkívüli fontos és beható tárgyalást kívánó ügyet a napirendről 
levéteti”. A közgyűlés határozata folytán megbízta a polgármester 
dr. Magoss György tiszti főügyészt, hogy véleményes jelentést tegyen 
a Hortobágy tulajdonjogának kérdésében. 

Dr. Magoss György beigazolta, hogy „a Hortobágy elnevezés 
alatt ismert pusztarészek Debrecen sz. kir. város közönségének képezik 
kizárólagos és korlátlan tulajdonjogát, annak a felfogásnak, hogy a 
tanyaföld és házzal bíró polgárok, ha nem is dologi jogi, de személyes 
kötelmi jogi természetű használati jogosultsággal bírnának, sem jogi, 
sem ténybeli alapja nincsen”. Dr. Magoss véleményét a telekkönyvi 
állapotra és a tulajdonjog megszerzésének jogi tényeire építette. 
A telekkönyvi állapot szerint a Hortobágy pusztának kizárólagos és 
korlátlan tulajdonjoga a várost, mint jogi személyt illeti. Ugyanerre 
az eredményre jut Magoss a tulajdonjog szerzési tények vizsgálatánál.* 

Dr. Magoss György álláspontját tette magáévá a Hortobágy 
hasznosítási bizottság is, amelyik 1905 okt. 19-én Márk Endre indít- 
ványára kimondotta, hogy: a Hortobágy elnevezés alatt ismert összes 
területekre nézve Debrecen sz. kir. város tulajdonjoga elismerve lévén, 
csak tévedésből eredőnek tekinti a bizottság a telekkönyvi állapottal 
is teljesen ellentétes azon kívánalmat, hogy a hortobágyi közös legelő- 
föld tulajdonjogának kérdése tisztáztassék. E kérdés további tisztázása 
nem szükséges. Érdekes, hogy az 1906 dec. 2-án tartott gazda- 
gyűlésen Rickl Antal és 182 gazdatársa, — ugyanazok a gazdák, 
akik kétségbe vonják, hogy a Hortobágy Debrecen város közönsé- 
gének volna a korlátlan tulajdona — névaláírásukkal ellátott formális 
vételajánlatot nyújtottak be a városi tanácshoz, hogy közbirtokosságot 
alapítanak és megveszik a várostól a Hortobágyot 8 millió korona 
vételárért. 

Világos mindezekből, hogy semmiféle jogi akadálya nincsen 
annak, hogy a város a mostani rendszeren változtasson. 

A jószágtartó gazdák másik érve a hasznosítás ellen, hogy a 
Hortobágy nagy része szikes talaj, ez a talaj nehezen megmunkálható, 
termése nagyon bizonytalan. Ha korán áll be az aszály, lábán pusztul 
el a termés. Az ilyen talajt csak mint legelőt lehet értékesíteni. 
A szikes talaj már régóta foglalkoztatja a geológusokat. Magyar- 
országon és Kaliforniában fordul elő legnagyobb mennyiségben. Eredete 
felől már tisztultak a vélemények. Sziksóval átitatott talaj. A sziksó 
(szénsavas nátrium) cserebomlás útján keletkezett konyhasóból és 
mészből. A Tiszavidéken mindkettőt a folyó árja hozta magával a 
hegyekről, ahol a széteső gránit hasadékaiban most is nátronsó és 
gipsz virágzik ki. A szabályozás előtt kicsaptak medrükből tavasszal 
a Tisza hullámai és döntötték az alacsony rónát. A laposok megteltek 
vízzel. Amikor a víz lassan elpárolgott, az oldat sűrűbb lett és 
alacsonyabb helyekre húzódott. A sűrű oldat beszivárgott a talajba, 
a hajszálcsövek felső nyílásai lassanként elzáródtak. Ez a sziksóval 
 

 * Dr. Magoss György: Véleményes jelentés a Hortobágy tulajdon- 
 jogának kérdéséhez. Debrecen, 1904. 



Balkányi: A Hortobágy hasznosítása                                                             137 
 
átitatott talaj különösen fizikai tulajdonságainál fogva, hátrányos a 
növényzet fejlődésére. Száraz időben kőkemény, nedves időben nyúlós, 
pépszerű. A nedváramlás vagy teljesen megszűnik, ez a vak-szik, vagy 
roppant lassan szűrődik át a víz és a levegő is nehezen járja, ez a szikes talaj.* 

A Hortobágy nagyobb része szikes talaj. Mennyi ebből a vak-szik, 
amely annyira át van itatva sziksóval, hogy semmiféle művelésre nem 
alkalmas, szomorú, elhagyott, gyér növényzetű, erről pontos adataink 
nincsenek, bizonyos, hogy csak igen kis része az egész pusztának. A 
Hortobágy ohati részéből kihasított 9000 holdas két nagy bérgazdaság, a 
Hortobágy pusztával határos elepi tanyabirtokok, továbbá a tiszaparti 
gazdaságok Tiszacsegétől a karcagi határig nagy részben épen olyan szikes 
földeket foglalnak magukban, mint a Hortobágy laposabb része. Ezek a 
földek szántóföldi művelés alatt állanak, rendes művelés, mély szántás,  
sok trágyázás mellett, acélos búzát teremnek. A tengeri és a lucerna ép úgy 
megteremnek rajtuk. Ezekért a földekért 20—25 kor. haszonbért fizetnek 
holdanként. A szikes föld tehát semmiesetre sem zárja ki a mezőgazdasági 
kultúrát. Ellenben az örökös legelő, amely a sok taposástól még jobban 
megkeményedik, amelynek óriási kiterjedése a legelőművelés legelemibb 
szabályának, a tavaszi megboronálásnak a keresztülvitelét is lehetetlenné teszi, 
amelyet 40—50 ezer darab jószág tapos, de 
amelyet valósággal sohasem trágyáznak meg, mert az állásokról 
és a delelőkről sohasem hordják széjjel a trágyát, okozza, hogy a 
Hortobágy talaja évről-évre rosszabb, tápanyagokban szegényebb 
lesz és hátrányos fizikai sajátságai fokozódnak. 

Az eddigi geológiai vizsgálatok, sajnos, egyáltalában 
nem állapították meg az egyes talajrészeknek a viszonylagos 
eloszlását, így az összes hasznosítási tervek csak imaginárius 
— magyarán mondva: hasból vett — számokkal dolgoznak. 
Közgyűléseken szavazattöbbséggel akarnak oly kérdésekben 
határozni, amelyek megítéléséhez egy alapos geológiai térkép 
kellene. Feltétlenül szükséges lenne ennek a sürgős elkészítése, 
hogy a 42.000 holdas puszta tulajdonképeni földbirtokosa: 
Debrecen város egész közönsége tudja, hogy micsoda 
érték az, amely parlagon hever, mennyi belőle a vak-szik és 
mennyi a mezőgazdasági kultúrára alkalmas föld. 

        A harmadik érvük  az őspolgároknak  a Hortobágy 
hasznosítása ellen: az állattenyésztés érdeke. (Az őspolgár 
szót itt nem abban az értelemben használom, mintha kivétel 
nélkül épen ezeknek a polgároknak az ősei lettek volna azok, 
akik évszázadokkal ezelőtt okos politikával megvédtek a várost 
ellenség támadásától és vagyonát gyarapították, hanem 
őspolgárok egyedül abban az értelemben, hogy 
szívósan ragaszkodnak a legeltetés régi rendszeréhez.) 
Kifejezésre jut ez az álláspont, többek közt a debreceni 
gazdasági egyesület 1903 szept. 6-iki közgyűlési határozatában, 
amely az első hasznosítási tervet 10.000 holdnak szántás-vetési 
célra való kihasítását — az állattenyésztés érdekére való 
hivatkozással utasítja vissza. 

 
       * Ecsedi István: A Hortobágy puszta természeti viszonyai. Szeged, 1908. 
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Hagyjuk egyelőre figyelmen kívül, hogy milyen motívumok 
vezetik az őspolgárokat: országos érdek, avagy osztályérdek, és 
foglalkozzunk azzal a kérdéssel, hogy az állattenyésztés érdeke valóban 
megkívánja-e, hogy a Hortobágy osztatlan egészében, mint közlegelő, 
tovább is megmaradjon? 1910-ben legelt a Hortobágyon 42.000 
darab vegyes állal: ezer szarvasmarha, 4 ezer ló, 3 ezer sertés és 
22 ezer juh. Ez nagymarhára átszámítva, mintegy 18.000 számos 
állatot tesz ki. Ez a szám kedvezőbb években felemelkedik 22 ezerre. 
Negyvenkét ezer kat. hold, amelyből vásártérre, konvenciós földekre, 
törzsménesre, törzsgulyára, hasznavehetetlen területekre igen bőven 
számítva legfeljebb 6000 kat. hold megy le, eltart évi átlagban 
20 ezer darab számos állatot. Két kat. hold területen él egy számos- 
marha. Ez sem él, csak vegetál. Az állatvásárjairól híres Debrecennek 
egyik nevezetessége, az is, hogy a legsilányabb marhát maga tenyészti 
a Hortobágyon. Más eredmény különben nem is várható. Épen a 
gazdák mondták ki gyűléseiken, hogy a legeltetés mai rendszere 
mellett: a kora tavasszal a legelőre kihajtott jószág lábával a gyönge 
füvet összetapossa, úgy, hogy az később is csak lassan tud fejlődni, 
nincs ideje megerősödni, hogy a júliusi és augusztusi rekkenő hőséget 
kiállja, az állatok épületek hiányában minden oltalom nélkül kényte- 
lenek elszenvedni az időjárás viszontagságait, nincs alom és esős 
időben is a nedves földön hál a jószág, nincs elég pásztor, aki az 
1300—1500-as csapatokban együtt járó jószágokat megitassa, nincs 
gondoskodás a vadvizek levezetéséről (a „Csúnyaföldön” még most 
is nagy területeken vannak vadvizek, amelyek sok állat elhullását 
okozzák), sem pedig a kártékony gyomnövények irtásáról. Mindez 
nem a városi hatóság hibája. A város tart állatorvost, istállót rendezett 
be beteg állatok számára, bővizű kutakat furatott, szigorú állatorvosi 
rendszabályokat alkalmaz, törzsménes és törzsgulya fentartása által 
az állatállományt javítja, de a hatóság nem tehet ennél többet, a 
többi a gazdák feladata volna. A legelőknek évenkénti rendszeres 
megmunkálásáról, a talaj légjárhatóságának boronálás útján való foko- 
zásáról szó sem lehet ezen a roppant területen, a kipusztult helyeket 
magvetés és tilalomba vétel útján nem újítják fel, nincs aki az állásokon 
és delelőkön összegyűlő trágyát szétteregesse. Ily módon a legelők 
pusztulásával együtt jár az állattenyésztés hanyatlása. 

Ez az a kiváló állattenyésztés, amiért Debrecen város lemond 
42.000 kat. holdnyi birtokának a jövedelméről! Ma két számos 
állat él egy kat. hold legelőn mindenütt, ahol rendszeres állattenyésztés 
van. De nem olyan állat, amilyen a Hortobágyon, hanem nagyobb 
és súlyosabb. A 13 barcasági szász község háztartásáról adott ki 
nemrégen egy kis könyvet Jekelius erdélyi szász író. Tizenötezer 
kat. hold legelő van a 13 község birtokában és 30 ezer darab számos- 
marha él rajta. De ki merné az erdélyi szászok nagytestű, gyorsan 
fejlődő, bő tejelő szarvasmarháit még csak össze is hasonlítani a 
hortobágyi marhával. Persze ez a 30.000 számosmarha nem él 
kizárólag a legelőn. Nem hajtják ki, mihelyt a hó elolvad, hanem 
megvárják, míg a fű megerősödik, nem tartják elengedhetetlenül szük- 
ségesnek,   hogy   a   jószág   összes   táplálékát a legelőn   szerezze   be. 
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A legelő arra való náluk, hogy az állat friss levegőben maradjon, a 
fiatal jószág izmosodjék, rágó szervei megerősödjenek, táplálékának 
egy részét és kedvezőbb évszakban összes eleségét ott kapja meg, 
kedvezőtlen időben azonban réti szénával és szántóföldön termett 
takarmányokkal pótolják a legelő hiányos táplálékát. A 34 ezer 
holdas zsombolyai uradalom Torontálmegyében — amelynek meg- 
tekintésére a német gazdasági egyesület most rendez tanulmány- 
kirándulást — néhány évtizeddel ezelőtt még szintén nagyrészben 
legelőföld volt, ma alig néhány száz hold rajta a legelő, mégis 12.000 
darab számos állatot tart, azonkívül, hogy évenként 120 ezer méter- 
mázsa búza terem rajta és a búzán kívül is még tengeriből, cukor- 
répából, kenderből, tejből több millió korona évi bevétele van. Ez 
nem „csak teória”, mint a debreceni gazdák szokták mondani, a 
nekik nem tetsző hasznosítási tervekre, hanem valóság, amelyről a 
helyszínén győződhetnének meg, ha ugyanazt a fáradságot vennék 
maguknak, amelyet Németország gazdái. 

Azok pedig, akik azt tartják, hogy a magyar-erdélyi fajta 
szarvasmarha tenyésztéséhez nagy kiterjedésű legelő kell, mint a ver- 
senylovaknak és csak tengeriszárral, szalmával, polyvával, lehet kiváló 
magyar szarvasmarhát nevelni (amely fajtához idáig nem egészen ok 
nélkül ragaszkodtak a debreceni gazdák), azok olvassák el, hogy mit 
ír a magyar fajta szarvasmarha tenyésztéséről a Köztelek egyik leg- 
újabb számában Sperker Ferenc, gyakorlati gazda, az erdélyi róm. 
kat. státus uradalmainak igazgatója, aki harminc év óta szenvedélyes 
állattenyésztő és egyik megalakítója volt az „Erdélyi jellegű magyarfajta 
szarvasmarhát tenyésztők egyesületének”. Kimutatja, hogy mindenről 
szó sincsen. Magyar ökröt lehet nevelni jól ápolt, turnusokba osztott 
kisebb legelőkön is. Szerinte, „nem a fajtától függ a súly, hanem 
a kellő  meszet, foszfort, proteint és keményítőt tartalmazó 
szénás és abrakos jászoltól”. 

Azt halljuk, hogy a hortobágyi legelő hozzátartozik a debreceni 
gazdálkodáshoz. Nem az az akadály, hogy a Hortobágyon nem lehetne 
ugyanolyan állatállományt tartani a hasznosítás után is, mint ma, 
hanem a debreceni gazda saját tulajdon földjén nem tudna a haszno- 
sítás után olyan jövedelmező gazdálkodást folytatni, mint azelőtt. 
A hortobágyi legelő — azt mondják — hozzátartozik a debreceni 
gazdálkodáshoz. A debreceni gazda küszöbig felszántja földjét. Ter- 
mészetes kaszálója és legelője már alig van, azt ami csak félig-meddig 
alkalmas szántóföldnek, már mind feltörte. Egész gazdasága úgy van 
berendezve, hogy haszonállatait, tenyészteheneit, bikáit, borjait, üszőit, 
tinóit stb. tavasztól őszig a Hortobágyon, késő ősszel az erdei legelőn 
tartja, télen törekkel, polyvával, tengeriszárral és nagyon kevés 
szénával telelteti ki. Ha a Hortobágy megszűnik, akkor takarmányt 
kell termelnie többet, nem lehet annyi földet gabonával bevetni, tehát 
a gazdaság kevesebbet fog jövedelmezni. Válságba fog kerülni a 
debreceni mezőgazdaság. Ez a leírás megfelel a valóságnak. Ez ma 
a debreceni mezőgazdaság a középbirtokon. (Civis gazdaság). És ez 
az állapot valóban, reméljük, meg fog változni a Hortobágy hasz- 
nosításával, de nem kárára, hanem előnyére a debreceni  mezőgaz- 
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daságnak. Ha a gazda több takarmányt termel állatainak, egy részét 
hosszabb ideig istállóban és kifutóban tartja, akkor a trágya a gazda- 
ságra nézve nem megy kárba és így bővebben trágyázva elérheti, 
hogy a szemtermelésre használt kevesebb földön nagyobb termése 
lesz és ezenkívül nagy értéket fog előállítani állati termékekben, 
tehenészetet, hizlalást rendezhet be, a tenyésztésnél gyorsabban fejlődő, 
a befektetett tőkét gyorsabban megforgató tenyészirányra fektetheti 
a súlyt. A tanya, amely most csak ideiglenes szállása a városban élő 
gazdának, ekkor gazdaságának igazi központja lesz. Épen a Hortobágy 
hasznosításával fog végbemenni ez a nagyon is üdvös és nagyon is 
kívánatos átalakulás, amelyet legkitűnőbb gazdáink elengedhetetlenül 
szükségesnek tartanak.* 

 Mindebből persze nem az következik, hogy legelőre ma már 
egyáltalán nincs szükség, sőt rendkívül értékes a jólápolt és gondo- 
zott legelő. De ennek ma már nem az a célja, hogy kora tavasztól 
a téli hideg idő beálltáig mindig a legelőn legyen kint az állat és 
összes táplálékszüksegletével a legelőre legyen utalva, mert ha a 
legelő mai árát tekintetbe vesszük, akkor az a legdrágább takarmány. 
Amint az alacsony nyomású gőzgép, amelynél a legtöbb tüzelőanyagot 
a víznek a forráspontig való hevítésére kell használni, drágábban 
dolgozik, mint a magas nyomású, ép úgy a legelő, melynek fűter- 
mése jóformán csak az állatok fentartó takarmányozására elegendő, 
magában véve a legdrágább módja az állattartásnak. Racionálisan 
csak úgy lehet kihasználni, ha mezőgazdasággal van egybekötve, 
melynek segítségével az állatokat lehet a fentartó takarmányozásnál 
bővebben táplálni, tulajdonképeni haszonhajtásra. Merőben ellenkezik 
úgy a mezőgazdaság, mint az állattenyésztés érdekével az a gazdál- 
kodás, amelyet most űznek a Hortobágyon, épület nélkül, alom- 
szalma nélkül, takarmány nélkül, 40 kilométernyire az egyes gazdák 
gazdaságától, úgy, hogy szerves kapcsolatra mezőgazdaság és legelő 
közt gondolni sem lehet. 

Azt hiszem, hogy sikerült pontról-pontra igazolnom, hogy sem 
a tulajdonjog, sem a természeti viszonyok, sem az állattenyésztés 
érdeke nem kívánják, hogy a legeltetés jelenlegi rendszere tovább is 
megmaradjon a Hortobágyon. De mégis kell valami erőnek működni, 
amely idáig minden hasznosítási törekvést megtudott akadályozni. 
Ez az erő épen az, amelynek létezését a gazdasági egyesület fentebb 
idézett határozata kétségbevonta: az osztály érdek, 120 nagygazdának 
az érdeke. Minden osztálynak érthető törekvése az, hogy egy létező 
állapotot, amely ránézve előnyös, tovább is fenn akar tartani és még 
akkor is ellenzi a változtatást, ha abból neki minden valószínűség 
szerint haszna volna: a biztos jövedelmet nem akarja feláldozni a 
bizonytalanért. Ez áll arra a 120 nagygazdára, akinek a tulajdona a 
 

* Csak Cserháti Sándorra hivatkozom, a nemrég elhunyt kitűnő szak- 
emberre, aki a növénytermelés terén európai hírű tekintély volt. Az „alföldi 
mezőgazdasági viszonyok reformja” című munkájában ő is erre az átalakulásra 
fektette a súlyt. 
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legeltetésről szóló törzskönyv adatai szerint a Hortobágyon legelő 
jószágállománynak nagyobbik fele. 

Egy nagy marháért (számos állatért) fizet a debreceni polgár 
mintegy 9 korona legelőbért a Hortobágyon. Ez meghoz a nagy- 
gazdának még rossz tartás mellett is 20 koronát. A kisgazdának már 
több a költsége (kihajtás, hazahajtás) és kevesebb a haszna, főképen 
pedig a rizikója nagyobb. A 120 nagygazda átlag 100 számos 
marhát legeltet és így az a beneficium, amelyet a Hortobágyon 
való legeltetésből élvez, átlag 1100 koronát tesz ki évente. A kis- 
gazdának ennél aránytalanul kisebb jövedelme van a legeltetésből. 
Ezt mutatja az is, hogy amíg a legnagyobb gazdák még olyankor is 
teljes mértékben kihasználják legeltetési jogukat, mikor az állatok 
beszerzési ára kisembernek majdnem megfizethetetlenül drága, addig 
a kisgazdák ilyenkor azt alig veszik igénybe. 15.000 adófizető közül, 
akik valamennyien bírnak legeltetési joggal, összesen csak ezren 
legeltetnek; minden bizonnyal azért, mert a többinek nincs koc- 
káztatni való tőkéje, hogy gyakran egész vagyonát kitevő né- 
hány jószágát a Hortobágyra hajtsa, ahol az elhullás veszélye 
igen nagy. 

Feltehetjük azonban, hogy a 120 nagygazda közt még olyanok 
is lehetnek, akik a magukén kívül még más jogán is legeltetnek. 
Ezt a legeltetési szabályrendelet tiltja. „De ezt a rendelkezést, — 
írja dr. Kertész István most megjelent füzetében — az élet kisebb- 
nagyobb mértékben úgy kerülte meg, hogy az illetőségen felüli 
mennyiségben is hajtottak ki jószágot egyes jogosult állattenyésztők, 
becsempészték másoknak a neve alatt és mások a nevük alá fogadták”.* 

Ha ilyen esetek sűrűn előfordulnak, akkor az még jobban meg- 
erősíti azt a véleményemet, hogy a mai legeltetési rendszer fenn- 
tartása nem országos érdek, hanem osztályérdek, vagyis helyesebben 
120 nagygazdának az érdeke. A többi 7 vagy 800 gazda, aki még 
kiváltja a „jószághajtó cédulát” a város számvevői hivatalában, ezt 
vagy régi megszokásból teszi, vagy azért, mert a nagygazdáknál úgy 
látja, vagy végül — föltételezem, hogy ez csak a kivétel — azért, 
hogy neve alatt egy nagygazdának a jószága legeljen. 

A Hortobágy-hasznosítási iratok közt különben találunk arra 
is példát, hogy volt reá eset, hogy a gazdák maguk sem ragasz- 
kodtak mindig a jelenlegi legeltetési rendszer fentartásához. A gazda- 
sági egyesület alelnöke, a jószágtartó gazdák szószólója: Polgári Bálint 
1906 június 27-ikén, a Hortobágy-hasznosítási bizottság gyűlésében 
kijelentette, hogy „a hasznosítási javaslathoz nem járul hozzá, mert az 
a lakosság érdekeivel ellenkezik, ellenben indítványozza, hogy a Hor- 
tobágy osztassék fel, úgy amiként az a bellegelőnél történt. Ezt az 
indítványt Debrecen egyik legnagyobb tanyabirtokosa tette és ezen 
indítványa megtevésekor már csodálatosan egyáltalában nem gondolt 
a jószágtenyésztés érdekével. Még érdekesebb az 1906 december 
2-iki vételajánlat. Nyolc millió koronát ajánlanak fel örök áron (persze 
a  valódi  értéknél ez is lényegesen kevesebb) azért a pusztáért, mely 
 
          * Dr. Kertész István:  Debrecen és az állattenyésztés. Debrecen l910. 42. p. 
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idáig mint közlegelő 50.000 koronát hozott tisztán a városnak és 
amelyről szakértők azt állították, hogy a legelőbér felemelése esetén 
annyira megapadna a jószágállomány, hogy még a mostani összegnél 
is kevesebb folyna be a házipénztárba. Vajon föltehető-e, hogy tovább 
is osztatlan egészében, mint közlegelőt akarják használni az állal- 
tenyésztés céljaira? Nem ott rejtőzik már burkoltan az indokolásban 
egy pont, hogy annyit, amennyi az alomszalma nyerés végett szük- 
séges (ez legalább 13.000 kat. hold) fel akarnak törni? Vajon nem 
követné ezt a többi? És vajon nem kétségtelen bizonyos, hogyha 
majd 20—30 nagygazda összevásárolta sok kisgazdának a közlege- 
lőhöz való jussát, akkor majd a természetben való felosztást fogja 
sürgetni, hogy egy-egy nagybirtokot hasíthasson ki magának a Horto- 
bágyból? A Polgári javaslata és a vételi ajánlat mindenkit meggyőz- 
hetnek, hogy a jószágtartó gazdák az „állattenyésztés országos érde- 
kéről” is azonnal megfelejtkeznek, mihelyt arról van szó, hogy osztály- 
érdeküket más úton még jobban tudják szolgálni, mint a jelenlegi 
legeltetési rendszer útján. Addig azonban szívósan ragaszkodnak a 
jelenlegi rendszer fentartásához és mostanáig minden hasznosítási törekvés 
hajótörést szenvedett a 120 nagygazda ellenállásán. 

A Hortobágy hasznosítására irányuló újabb mozgalom 1897-ben 
kezdődött. A városi törvényhatósági bizottsági közgyűlés az 1898. 
évi költségvetés megállapításakor egy bizottságot küldött ki, hogy „a 
Hortobágy pusztának a város törzsvagyona eme jelentékeny tényező- 
jének, mely vagyonrész jelenleg anélkül, hogy valódi céljának tulaj- 
donképen megfelelne, majdnem kihasználatlanul hever, jövedelmezőbbé 
tételét tanulmányozza és javaslatot tegyen”. Azóta halommá nőttek 
a Hortobágy hasznosítására vonatkozó iratok, de a gazdálkodás rend- 
szere semmit sem változott. 

Ebben az évtizedes küzdelemben csupán az egyik párt volt 
szívós és kitartó: a jószágtartó gazdák pártja. A hasznosító párt 
minden elhatározása ötletszerűen jött, nem volt egyéb, mint egy-egy 
nagy nekibuzdulás, amihez mindig valamely közvetlen pénzügyi nehézség 
adta a lökést, de rendszerint csak egy szűkebb vagy tágabb bizottság 
kiküldésére, vagy egy véleményadás megsürgetésére volt elegendő. 
Az iratoknak gyors áttekintése is meg fog győzni állításunk való- 
ságáról. 

Az első hasznosítási bizottság, amelyet 1897-ben küldtek ki, 
a közgyűlés sok sürgetése után egy albizottságot küldött ki; ez az 
albizottság pedig 5 esztendő múlva 1902 június 20-án ment ki helyszíni 
szemlére a Hortobágyra, de ott sem tanulmányozott sokat, hanem 
mindjárt kimondotta, hogy az alapos megtekintést nem tartja szüksé- 
gesnek, mert a Hortobágyot a bizottsági tagok és a szakértők régtől 
fogva úgyis alaposan ismerik, különben pedig az időjárás is kedvezőtlen (!) 
és a bizottság mindjárt kimondotta szavazattöbbséggel, hogy „kivána- 
tosnak tartja, hogy a Hortobágy pusztából mintegy 10.000 holdnyi 
terület  a   házipénztár  jövedelmének gyarapítása végett, szántás, vetés 
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céljaira kihasíttassék”. Ez  a javaslat járta sorba a bizottságokat, 
amíg csak az 1903 szept. 29-iki városi közgyűlés le nem vette 
a napirendről. 

1905 okt. 19-én gyűl össze újabb megbízatással a városi közgyűlés által 
kiegészített hasznosítási bizottság. Először is a tulajdonjog kérdésében hozza a 
már ismeretes határozatot. Az okt. 30-iki gyűlésen már a Kövendy Domokos és 
Bíró Géza bizottsági tagok írásbeli javaslatait tárgyalják. A Kövendy Domokos 
fellépése a legjelentékenyebb epizódja az egész Hortobágy-hasznosítási 
mozgalomnak. A kiváló tudású szakember fárasztó munkát végez és minden 
ambícióját bele helyezi, hogy nagyszabású, magas koncepciójú tervvel 
álljon elő. 

Kövendy közlegelő céljára 12.000, majd később módosított javaslatában 
14.000 holdat akar meghagyni. 2580 holdat tart meg a város törzsgulyája és 
törzsménese számára. Szerinte ez a legelő is elég a mostani jószágállomány 
fentartására, ha jó karban lesz tartva és egyharmad részét öntözésre rendezik be. 
Ez az egyharmad rész ugyanis öntözés által okvetlenül fog annyi szénát adni, 
amennyi elegendő a jószágállomány ellátására arra az időre, ameddig a lelegelt, 
vagy elszáradt növényzet újra fölelevenedik. Így egy kat. holdnyi területen 2 
számos jószág lesz legeltetés útján eltartható. A fenmaradó területet 28.000 
holdat Kövendy egy nagybérlőnek akarja kiadni haszonbérbe oly 
kötelezettséggel, hogy az 

a) legalább 400 kisbérletet létesítsen egyenkint 20 kat. 
holdnyi területtel; 

b) legalább 3 vagy 4 középbérletet létesítsen 1500—2000 
kat. holdnyi területtel; 

 c) a  fenmaradó   (mintegy   14.000  holdnyi)   területet 
pedig  a nagybérlet rendszere szerint kezelje. 

A kisbérletek létesítésénél szociális szempontok vezetik, 
hogy törpebirtokosoknak és földnélküli napszámosoknak módot 
adjon önálló gazdaság alapítására. Emellett a nagy- és 
középbérletek számára akarja a kézi munkaerőt biztosítani. Azért 
akar viszonylag nagy 1500 — 2000 holdas középbérleteket, 
mert ezen az aránylag csekélyebb értékű földön magasabb 
szakértelemmel és megfelelő beruházásokkal való 
gazdálkodás ennél kisebb területen szerinte nem fizeti ki 
magát. A nagytőkét pedig azért akarja bevonni, hogy a 
mintaszerű mezőgazdasági üzemen kívül mezőgazdasági 
gyárvállalatokat létesítsen. Szükségesnek tartja az építkezések 
keresztülvitelére, az adminisztráció megkönnyítésére és a 
haszonbérek biztosítására, hogy az egész területet egy 
személynek vagy egy társaságnak adják bérbe, amelyik ott 
gyárakat létesít, vagy mezőgazdasági beruházásokat eszközöl és 
az albérlőket ipari növények termelésére bírja. 

Kövendy tervezete szerint az összes építkezési és beruházási 
költségeket 2.340.000 korona összegben a nagybérlőtársaság viselné 
és azokat igen hosszú (40—60 éves) bérletidő lejárta után díjtalanul 

 bocsátana a város rendelkezésére. Számítása szerint ily módon a minimális 
jövedelme volna a városnak: 
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       a)   Α 400 kisbérlet  8000   hold   területe 
             után holdanként 20 K-val                                   160.000   kor. 
           b)    A középbérletek 6000   hold   területe 
             után 12 K-val                                                         72.000     „ 
          c)   A nagybérlet   14.000   hold  után   16 
            K-val                                                           224.000     „ 
         d)   A   közlegelőül    kihasítandó    12.000 
              holdnak  jövedelme   holdanként    leg- 
              alább   2     darab     számos     jószágot 
              számítva 1 darab jószág után 10 Κ                          240.000     „ 
            e)  A város   törzsménese   és törzsgulyása 
             részére   kihasítandó   2580 holdnak 
            jövedelme á 10 Κ              25.800 Κ                 265.800      „ 
                                   Összes bevétel                              721.800   kor. 

Ezzel a bevétellel szemben a város fedezné az 1.600.000 Κ 
csatornázási költséget, amelynek évi amortizációja 4,6%-kal számítva 
76.360 kor. Ezt levonva a bruttó bevételből maradna tiszta bevétel 
gyanánt 645.440 korona. 

Kövendy a nagybérletet helyezi az egész hasznosításnak a köz- 
pontjába. Ezt azzal indokolja, hogy a mezőgazdasági kultúra fejlő- 
désére csakis egy olyan központ szolgálhat, amelynek van elég anyagi 
ereje és intelligenciája, hogy példa gyanánt szolgáljon a közép- és 
kisbérleteken gazdálkodóknak és ipari vállalatai által a termelést vál- 
tozatossá tegye. 

A Kövendy-féle javaslat nyomán széles körben foglalkoztak a Hor- 
tobágy hasznosításának kérdésével. A Hortobágy-hasznosító bizottság 
idegen szakértők véleményét hallgatta meg. Ezek érdekes közgazda- 
sági tanulmányokat küldtek a kis-, közép- és nagyüzemek előnyeiről 
és hátrányairól, a puszta földek betelepítési módjáról, de magát a 
kérdést csak távolról érintik; általában kárhoztatják a 20—25 évnél 
hosszabb bérletidőt és a főbérletrendszert. Az egyik szakértő igen 
helyesen mutatott rá, hogy szerződésben előre nem lehet taxatíve 
felsorolni, hogy milyen gyárakat legyen köteles a bérlő berendezni, 
ha az előfeltételek megfelelőek lesznek és kellő számú termelési kísér- 
letet végzett a bérlő, amelyből meg tudja, hogy mely ipari növények 
termelése rentábilis, akkor rá fogja szánni magát minden kötelezettség 
nélkül is iparvállalatok berendezésére. 

A bizottság a szakértői vélemények hatása alatt a törzsgulya, 
törzsménes, közlegelő és öntözési célra szolgáló területet felemelte 
18.580 holdra és azt javasolta, hogy 24.000 holdat adjanak ki bérbe, 
lehetőleg kis parcellákra felosztva, ennek eszközlésére pedig szakértő 
és a helyi viszonyokat is ismerő gazda, jogász és mérnökökből álló 
bizottságot küldjenek ki. A Kövendy többi feltételeit (60 évi lekötést, 
főbérlőrendszert) elejtette a bizottság többsége. 

A városi   tanács   1906   novemberben   foglalkozott  a bizottság 
avaslatával, közvetítő indítványt tett, amellyel úgy a hasznosító pártot, 
mint a jószágtartó gazdákat ki akarta elégíteni,  valósággal   azonban 
egyiket sem  elégítette ki.   A tanács  15.000   holdnak a kiszakítását 
javasolja, ebből 10.000 holdon 500 holdas középbérleteket és 5000 
 



Balkányi: A Hortobágy hasznosítása                                                                              145 
 
holdon 60 holdas kisbérleteket akar létesíteni. Kifejti a tanács, hogy 
15.000 holdnál nagyobb területnek a kihasítását nem tartja cél- 
szerűnek, mert az az állattenyésztés nagyfontosságú érdekét veszé- 
lyeztetné, de egyáltalában nem képes megnyugtatni a gazdaközön- 
séget, hogy a legeltetés céljaira fenmaradó 27.000 hold képes lesz 
mai állapotában a mostani állatlétszámot fentartani, amikor erre a 
mai kezelés mellett aszályos időben még az egész 42.000 hold sem 
elegendő. 

A már említett négyféle javaslat közgyűlési tárgyalása előtt még 
egy ötödik javaslat érkezett be: Vinnay Géza műszaki tanácsosé. 
Ennek nagyon helyes a kiindulási pontja: szoros kapcsolatba kell hozni 
az állattenyésztést a mezőgazdasággal. Evégből szerinte a Hortobágyot 
legelőjárásokra kell felosztani, minden ilyen járáson az ide beosztott 
jószágmennyiségnek megfelelő méretű ólakat, aklokat és a karámokat 
kell építeni, a szükséges alomszalma előállítása végett összesen 12.000 
kat. hold nagyságú területet szántóvá kell átalakítani, oly módon elosztva, 
hogy minden legelőjárás közelébe jusson egy gazdaság, ezeket a város 
vagy házilag kezelje, vagy azzal a föltétellel adja bérbe, hogy a fősúly 
a szalmatermelésre fektetendő s a szalmát és szénát az aklokhoz szál- 
lítani, innen pedig a trágyát elszállítani a bérlő kötelessége; 3000 kat. 
holdon öntözött kaszálót kell létesíteni és az itt termelt takarmányt 
a legeltető gazdák jószágával kell felétetni, olyankor, amikor a legelő 
kímélése végett nem szabad legeltetni, vagy pedig az nem szolgáltat 
elegendő takarmányt. Ezen tervezet szerint 233 ezer korona évi tiszta 
jövedelem volna elérhető. 

Ez a tervezet, amely szántóföld, rét és legelő gazdálkodásnak 
harmonikus egybeszövődését javasolja, talán kivihető volna és nagyon 
üdvös lehetne egy magánbirtokon, amely egységes vezetés alatt áll 
(bár itt is nagyon megfontolandó, hogy holdankénti 550 korona befek- 
tetési költséggel való öntözési berendezés helyett nem helyesebb-e, 
ha a gazda szántóföldön termel takarmányt), de nehezen kivihetőnek 
tartom ott, ahol ezer gazda van. Mindenesetre hozzájárult ez a majd- 
nem az utolsó órában az 1906-iki városi közgyűlés előtt beérkezett 
javaslat, hogy teljes konfúzió legyen a hasznosító párt tagjai sorában 
és így a közgyűlés elfogadta a napirendről való levételt célzó indít- 
ványt, Márton Imrének azon pótindítványával együtt, hogy a kiküldött 
bizottság a kérdést tovább tanulmányozza, de javaslattételre záros 
határidőn belül ne köteleztessék. 

1907-ben még egyszer tárgyalta a közgyűlés a Hortobágy-hasz- 
nosító bizottság jelentését, de újra levette a napirendről. Csak a 
költségvetés tárgyalása alkalmával kerül elő évről-évre a Hortobágy 
hasznosításának dolga. Az 1911-ik évre szóló költségvetést megállapító 
városi közgyűlés egy újabb Hortobágy-hasznosító bizottságot küldött ki. 

 
*  *  *  

 
A sok   eredménytelen   kísérletet nem  lehet  azzal   magyarázni, 

hogy a tervek voltak rosszak. Azok a kifogások, amelyek gazda-
ságtechnikai szempontból az egyes hasznosítási tervek ellenjoggal hoz-
hatók fel, (a 8 millió koronás vételajánlatot nem számítom ide, mert 
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az egyáltalában nem tekinthető hasznosítási tervnek), főképen részlet- 
kérdéseket érintenek. Annak a kérdésnek az eldöntése, hogy mennyi 
legyen a szántóföld, mennyi a legelő, a kis-, közép- vagy a nagy- 
bérlet legyen-e túlsúlyban, az épületeket a város építtesse-e, vagy a 
bérlő, mind maradhatott volna későbbre, ha sikerül a hasznosító 
pártnak először egy általános, egyöntetű határozatban megállapodni, 
amely kimondja, hogy a város szakít a jelenlegi legeltetési rendszerrel 
és a Hortobágyot hasznothajtó objektumnak tekinti, amelyből a leg- 
nagyobb jövedelmet akarja elérni. 

Ha mindazok, akik komolyan akarják a Hortobágy hasznosítását, 
akiknek — minden egyébtől eltekintve — anyagi érdekük is azt kívánja, 
hogy a kérdés végleges megoldásával az egész városnak gyaporodása, 
anyagi és kulturális fejlődése mozdíttassék elő, már akkor egy erős 
párttá szervezkednek és részletkérdések vitatása helyett egy egységes 
eljárási módban állapodnak meg, akkor könnyen legyőzhették volna 
a jószágtartó gazdák ellenállását. De az iparos, kereskedő, értelmiségi 
és gyárimunkás osztályok képviselői még nem látták be, hogy az első 
sorban nem mezőgazdasági technikai kérdés, itt valóságban nem az 
állattenyésztés érdekéről, hanem egy hatalmi kérdés eldöntéséről van 
szó, amelynél egy osztály érdeke áll szemben a város egyetemes 
érdekével. 

Újabb négy esztendő telt el a nevezetes közgyűlési határozat óta, 
amely a Hortobágy hasznosításának ügyét levette a napirendről. 
A haladó polgárok azóta számban, befolyásban gyarapodtak, a tényleges 
számaránynak megfelelően a városi közgyűlésen is mind nagyobb 
számmal vannak a haladó polgárság képviselői. 

Az anyagi nehézségek nem szűntek meg a város kormányzásánál, 
sőt az új idők mindig újabb és újabb feladatokat tűznek a sokáig 
elmaradt nagy magyar város elé. Debrecennek ma választania kell, 
hogy modern, haladó európai város akar-e lenni, amely növekvő 
népességének foglalkozást ad, egy nagy magyar vidék emberfölöslegét 
magába szívja és az amerikai kivándorlásnak útját állja, vagy pedig 
egy roppant nagy falu legyen az Alföld közepén, amely csak abban 
különbözik más falvaktól, hogy nagyobb csordát hajt ki a legelőre. 
A Hortobágy hasznosítása tehát égetőbb, aktuálisabb kérdés, most, 
mint valaha. Kétségtelenül itt az idő a szervezkedésre. A város haladó 
polgárainak politikai pártkülönbség nélkül meg kell alakítani a Hortobágy- 
hasznosító pártot és legalább a főbb alapelvekre nézve egy egységes 
programmban kell megállapodni. 

Ha céltudatosan, lépésről-lépésre akarunk előrehaladni, akkor 
— azt tartom — hogy a Hortobágy-hasznosító párt programmjának 
a következő keretek között kell mozognia: 

Határozza el a városi közgyű lés az egész Hortobágy 
pusztának bérbeadás   ú t ján való  hasznosí tását .  

Gazda- és  mérnökszakértők  meghallgatása  után  álla- 
pítsa meg  az  épületek,   utak,   vasút,   talajviszonyok 
figyelembevételével és pontos geológiai térkép alapján egy 
enként a kijelölendő  kis és  középbérletek  területét  és 
határait, úgyszintén a föltétlen legelőterületeknek a területét és 
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határait is,  amelyek részben kisebb parcellákban a velük 
összefüggő  szántóföldi  művelésre  a lkalmas területekkel  
együt t ,  részben  pedig  összefüggő  nagyobb darabokban 
volnának   legelő   céljaira  bérbeadás  útján  értékesítendők. 

Ál lap í t sa  meg azokat  a  fö l té te leket ,  amelyek  mel le t t  
a  vá ros  ha j landó  a  lege lőke t  gazdákból  a laku ló  á l la t -  
tenyész tő  szövetkeze teknek bérbeadni .  

Aján l jon  fe l  a  vá ros i  közgyű l és  a  k i j e lö l t  bér le tek  
k ö z ü l  e g y e t  a  f ö l d műv e l é s ü g y i  k o r má n y n a k  k í s é r l e t i  
állomás berendezésére, amelyen az a szikes talajokra leg- 
alkalmasabb növényféleségek kiválasztásával,  a különböző  
talajjavítási és művelési módokkal, műtrágyázással kísér- 
letezzék. Ezenkívül tegyen a városi  közgyű lés újabb aján- 
latot a földművelésügyi kormánynak öntözési kísérlet beren- 
dezésére. 
           A részletes hasznosítási tervet a hasznosításra kiküldött bizott- 
ságnak kell fáradságos és alapos helyszíni kutatások alapján meg- 
állapítani, hogy mennyi területet lehet legcélszerűbben, mint szántó- 
földet és mennyit mint legelőt értékesíteni. A kiszakítandó kis-, közép- 
és nagybérletek egymáshoz való arányát is csak alapos helyszíni vizs- 
gálat után lehet megállapítani. Semmi esetre sem volna célszerű már 
előre részletkérdések felvételével a hasznosító pártnak az egységét 
megbontani. Lehetőleg mindegyik bérletnagyságról kell gondoskodni, 
hogy minden igény kielégítést találjon, mert ezáltal érhető el a házi- 
pénztárnak a legnagyobb jövedelme. Gondoskodni kell pedig termé- 
szetesen elsősorban a mostani gazdálkodó osztály igényeiről. Módot 
kell adni azoknak a debreceni gazdáknak, akik a Hortobágy hasz- 
nosítása után az olcsó legeltetés kedvezményét elvesztik, hogy igé- 
nyeiknek megfelelően 100—500 holdas pusztarészek bérbevételével, 
ott eddigi jószágállományukat tovább is fentarthassák. Ilyen birtok- 
részek bérbevétele esetén a gazdák a szántásvetésre alkalmas földet 
gabonaneműek és takarmányneműek termelésére használhatják, a hozzá 
tartozó kisebb, föltétlen legelőn, továbbá a több gazda által közösen 
bérelt és jókarban tartott „szövetkezeti legelőn”, az aszályos idő- 
szakban pedig szántóföldön és kaszálón termett takarmánynövények 
felhasználásával állatállományukat tovább is fentarthatják, sőt fej- 
leszthetik, a növénytermelés jövedelméből pedig a haszonbér fizetésén 
kívül, még munkájuk is kellő jutalomra talál. A mostani jószágtartó 
gazdák igényeinek megfelelő nagyságú bérleteknek létesítését kívánja 
a méltányosságon kívül a házipénztár igénye is, mert ily módon a 
biztos és nagy kereslet folytán nagyobb bérjövedelemre számíthatunk. 
A kis- és középbérletek létesítése, amely mellett azonban még 
különösen a vasúti állomás közelében kisbérletekről is kell gondos- 
kodni, egyáltalában nem zárja ki, hogy ha a viszonyok megfelelőek 
lesznek, ott mezőgazdasági gyárvállalatok keletkezzenek; ezért még nem 
szükséges az egész Hortobágyot 40—60 esztendőre egy nagy vállal- 
kozónak lekötni. 
          Legfontosabbnak   azonban   azt  tartom,  hogy  a hasznosító-párt 
hívei közt egyértelmű megállapodás jöjjön létre az első pontra nézve. 
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Az egész Hortobágyot kell bérbeadás útján hasznosítani. Hibás volt 
minden hasznosítási terv, amely ezt a kérdést kompromisszum útján 
akarta megoldani. Kisebb területen, mint a mostani legelő, a mostani 
legeltetési rendszer mellett a jelenlegi jószágállományt nem lehet 
fentartani. A házikezelés mellett nagy csoportokban való legeltetés 
racionálisan nem vihető keresztül. Tehát épen az állattenyésztés érdeke 
kívánja, hogy az egész Hortobágyot: szántóföldet és legelőt egyaránt, 
bérbeadás útján hasznosítsuk. Ily módon minden jószágtartó gazda, 
aki állatállományát fenn akarja tartani, bérel magának szántóföldet, 
ahol gabonát, alomszalmát, ipari és takarmánynövényeket termel és 
bérel vagy önállóan kisebb legelőt, vagy több gazdatársával jószág- 
tenyésztő szövetkezetet alkotva — amilyen sok ezer van Német- 
országban és Ausztriában — egy nagyobb legelőterületet vesz ki bérbe, 
amelyet jókarban tartanak és okszerűen kezelnek. A gazdaság szerves 
kapcsolatba kerül a legelővel mindeniknek előnyére. Szántóföldért 
és legelőért pedig együtt átlagosan legalább 15 koronát fog kapni 
kat. holdanként a város házipénztára. Ez több, mint 600 ezer korona 
jövedelem volna a mostani 50.000 koronával szemben. Ha ebben az 
alapvető kérdésben egyetértünk és a mostani legeltetési rendszerrel 
véglegesen szakítunk, akkor legyőztük a legfőbb akadályt, a jószág- 
tartó gazdák ellentállását. 

A bérleteknél főképen azáltal lehet a jelenlegi legeltető gazdákat 
előnyben részesíteni, hogy kellő számmal létesítenek olyan bérlet- 
kategóriákat, amilyenek a debreceni gazdák igényeinek is megfelelnek. 
Ezenkívül a legelőkre nézve előnyben lehet részesíteni azon állat- 
tenyésztő szövetkezeteknek az ajánlatait, amelyek túlnyomóan debreceni 
ház- és tanyabirtokosokból állanak. De magától értődik, hogy ez csak 
a házipénztár érdekének kellő figyelembevételével történhetik. 

A kísérleti gazdaság létesítése rendkívül fontos a Hortobágy 
különleges viszonyai közt. Hatása érezhető lesz nemcsak a Hortobágy, 
hanem egész Magyarország szikes talajú gazdaságaira. A 42 ezer 
holdas puszta föld végleges meghódítását és okszerű kihasználását a 
kísérleti állomás fogja elvégezni. Számos tudományos és gyakorlati 
mezőgazdasági kérdést kell még megoldani, a szikes talajokra leg- 
jobban alkalmas növényféleségeket kell kiválasztani, kitenyészteni, 
kísérletezni kell a különböző ipari és takarmánynövényekkel, műtrágyá- 
zással. Ezek a kísérletek hozzá fognak járulni, hogy az egyes gazda- 
ságok jövedelme növekedjék és későbbi bérbeadásoknál a város házi- 
pénztára is nagyobb bevételhez jusson. Iparvállalatok létesítését is 
kétségtelenül elő fogja segíteni, ha a különböző ipari növények ter- 
melési viszonyairól kellő számú megbízható termelési adat áll ren- 
delkezésre. 

De bármennyire nagy jelentőséget tulajdonítok is a kísérleti 
állomásnak, mégis azt tartom, hogy már ennek létesítésével egyidejűleg 
kell a bérletek kiszakításának is megtörténni; az egész Hortobágy 
hasznosításával arra várni, míg e kísérleti állomás minden részlet- 
kérdésre nézve is a legpontosabban megállapítja, hogy mi a legracio- 
nálisabb termelési eljárás, egy letűnt időkbe való nomád gazdálkodást 
fentartani,  amely   a   városra   nézve   évenként   sok   százezer   korona 
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veszteséggel jár, csakis azért mert talán a legeslegmodernebb gaz- 
dálkodás technikája még nincs teljes biztonsággal megállapítva, ép 
oly helytelen eljárás volna, mint a másik túlzásba esni és minden 
átmenet nélkül azonnal nagyszabású iparvállalatokat létesíteni. 

A Hortobágy bérbeadása esetén is végezhetünk kicsiben öntö- 
zési kísérleteket; ha azok valóban beválnak, lesz módunkban az 
egyes bérleti szerződések lejártával az öntözendő területet nagyob- 
bítani. De az egész puszta hasznosítását az öntözéstől tenni függővé, 
ma, amikor egy katasztrális hold öntözése legalább is 550 koronába 
kerülne, csak halogató politika. Úgy hiszem, ezt főképen azok akarják, 
akik nem merik nyíltan kimondani, hogy minden hasznosításnak ellen- 
ségei. * 

 *    *    * 

 
Két körülmény teszi a Hortobágy hasznosításának ügyét vidéki 

problémából országos jelentőségűvé. Egyik az, hogy a Hortobágyhoz 
hasonló rosszul kezelt közlegelő még igen sok van az országban; ha 
nem is oly nagy kiterjedésűek. Ha a vidéken utazunk, gyakran 
látunk a szépen megmunkált búza, tengeri, cukorrépa, lucerna 
táblák után egy nagy darab puszta földet, ahol búsan integet 
messziről egyik fűszál a másiknak, közbe-közbe gyomnövények 
terjeszkednek — ez a közlegelő. A földművelésügyi miniszter 
legújabban nagy akciót kezdett meg a közlegelők megjavítására. Ennél 
alig találhatott volna a földművelésügyi kormány fontosabb működési 
tért. De épen ez a jelentékeny és nagy sikerrel biztató akció teszi 
szükségessé, hogy különbséget tegyünk olyan közlegelők között, 
amelyek a mezőgazdasággal szerves kapcsolatba hozhatók és azoknak a 
produktivitását is nagy mértékben elősegíthetik és olyanok között, 
amelyek csak a régi gazdálkodás maradványai. A Hortobágy egy 
példa a sok közül, hogy óriási kiterjedésű pusztákat távol az egyes 
gazdák magángazdaságaitól, a mai kor igényeinek megfelelően, mint 
közlegelőt nem lehet kezelni. Ilyen esetben sokkal előnyösebb 
magukra a legeltetőkre is, ha inkább tanyájukhoz közel igyekeznek 
többen összeállva szövetkezeti legelőt rendezni be, a puszta földet  
edig másképen értékesítik. Néhány héttel ezelőtt II. Vilmos a 65 
millió lakosú Németbirodalom császára felállott az emelvényre és 
előadást tartott a német mezőgazdasági társaságban arról, hogy hogy 
tette termékennyé, hasznavehetetlen tőzeges földjeit Kadinen-i 
birtokán. A császár, akinek parancsára 500 ezer ember áll fegyverben, 
hogy kijebb terjessze a birodalom határait, e helyett árkot ásat, 
homokot hordat a tőzegre és gabonatermő földet csinál a „senki 
földjéből”.  A  sok rosszul kihasznált közlegelők meg- 
 

*A földmívelésügyi miniszter legújabban programmba vette egy öntöző 
csatorna létesítését a Hortobágyon és nagyobbszabású öntözési kísérletnek 
a végrehajtását, amely mintegy 3000 kat. holdra terjedne ki. Ez már hatalmas 
lépés a Hortobágy hasznosítása felé és Debrecen minden haladó polgárának 
örömmel kell üdvözölni a tervet. De szerző tovább is fentartja álláspontját, 
hogy a Hortobágy hasznosítása ezzel még nincs befejezve és az egész haszno- 
sítást nem szabad az öntözési kísérlet eredményétől tenni függővé, ami újabb 
évtizedes halogatás volna. 
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javítása és a nem legeltetésre való földek felszántása ehhez hasonlóan 
minálunk is — egy második honfoglalás volna. 

De azt tartom, hogy ez a Hortobágy-hasznosítási mozgalom 
még egy igen érdekes tanulságot rejt magában a radikális polgárság 
és a bérmunkás osztály reformtörekvéseire nézve. Újabb bizonyíték 
arra, hogy még a legigazabb ügy, amelynek előnye az összességre 
nézve kétségtelen, sem vihető diadalra, anélkül, hogy egy közvetlenül 
érdekelt csoportnak az ellenállását legyőzzük. Osztályharc nélkül nincs 
haladás. Ez nem gyűlölködés, nem a társadalmi béke megbontása! 
Tehát szervezkedni kell mindazoknak, akik a haladással együtt városuk 
és hazájuk javát akarják szolgálni. Egy harcra kész társadalmi osztály 
a legbiztosabb támasza a társadalmi békének. Ebben a tekintetben a 
magyar jobbágyság felszabadítója, Kossuth Lajos legyen a példa- 
képünk, aki oda kiáltotta a konzervatív tábornak: „Veletek és álta- 
latok, ha lehet; de nélkületek és ellenetek, ha kell!” 



 
 Határkérdések 
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bsen és Anatole France ihlet útján jutottak el lelki életünk azon 
alapjaihoz, melyeket az analízis csak később derített fel. A. France 

elbeszélései hőseivel mondatja el lélektani megismeréseit. Elszórtan 
megtalálhatók azok Coignard abbé kenetteljes, mindent megértő és 
mindent megbocsátó beszédeiben, Monsieur Bergeret mélyértelmű 
gondolataiban és France műveiben egyebütt. Érdemes volna e gondo-  
latokat  összegyűjteni. 

Közvetlenül azonban csak egy helyütt foglal állást a nagy francia 
író az elmegyógyászat kérdéseivel szemben, és pedig a Temps 1887-iki 
évfolyamában Les fous dans la littérature címen megjelent tárcájában, 
mely azután France kritikai dolgozatainak gyűjteményében, a La Vie 
Littéraire-ben nyomatott ki. Itt adom a dolgozat egy pár jellemző részét 
s úgy hiszem az analízis irodalmában járatos olvasónak nem lesz 
nehéz France nézeteit a pszichoanalízis nyelvére lefordítani és meg- 
állapítani így, mennyire megegyezik az ő és a mi felfogásunk a 
funkcionális pszichózisok természete felől. 

Egy francia — írja A. France — aki Londonba utazott, meg- 
látogatta egy napon a nagy Charles Dickenst. Bebocsátást nyerve, 
bocsánatot kért, hogy egy oly értékes élet néhány percét elrabolja. 

„Az Ön nagy híre — tette még hozzá — és az általános 
vonzalom, melyet keltett, bizonyára számtalan ilyen zavartatásnak teszik 
ki Önt. Naponta kell hercegeket, államférfiakat, tudósokat, írókat, 
művészeket, sőt még bolondokat is kell fogadnia.” 

„Igen, bolondokat, bolondokat!” — kiáltotta Dickens, miközben 
erős felindulásba jött, ami  élete  vége  felé gyakran megesett vele. 

„A bolondok, csak azok szereznek örömöt nekem”, szólt s 
gallérjánál ragadva az ámuló látogatót, kituszkolta az ajtón. 

A bolondokat mindig szerette Dickens.   Mily finom bájjal írta 
le a jó Mr. Dick ártatlanságát.   Mindenki ismeri Mr   Dick-et, hiszen 
mindenki  olvasta  Copperfield Dávid-ot.   Legalább  is minden francia 
mert Angliában   manapság  divat  lett,   elhanyagolni  a legjobb angol 
 

I
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elbeszélőt. Egy fiatal műkritikus bevallotta nékem nem rég, hogy 
Dombey és Fia csak fordításban olvasható. Azt is mondta, hogy Lord 
Byron meglehetősen lapos költő, akár csak a mi Ponsardunk. Ezt én 
nem hiszem. Én azt hiszem, hogy Byron egyike a század legnagyobb 
költőinek és több érzést tudott fölkelteni, mint akármelyik más író. 
És azt hiszem, hogy Dickens regényei szépek, mint maga a szeretet 
és az irgalom, mely belőlük kiáradt. Hiszem, hogy Copperfield Dávid 
egy új Evangélium. S hiszem végül, hogy Mr. Dick, kiről itt tulajdon- 
képen szólni akartam, egy okos bolond volt, mert az egyetlen okosság, 
mely neki megmaradt, a szív okossága és az sohasem csal. 

Mit tesz az, hogy ő papírsárkányokat ereget, melyeket Isten 
tudja miféle álmodozásaival firkált tele I. Károly haláláról? Mr. Dick 
jóakaratú, senkinek sem akar fájdalmat okozni s ez oly bölcsesség, 
miben sok okos ember kevesebbre vitte, mint ő. Szerencséje Mr. Dicknek, 
hogy Angliában született. Ott nagyobb a személyes szabadság, mint 
Franciaországban; a különösséget ott bizonyos jóakarattal nézik és 
nagyobb tiszteletben tartják, mint nálunk. És végre is mi egyéb az 
őrület, mint szellemi különösség. Őrületről beszélek s nem a demen- 
ciáról. Demencia a szellemi képességek elvesztése, az őrület azonban 
csak eltérő és sajátszerű használása annak.” 

France eme csodálatosan tiszta definíciója felülmúlja helyesség 
dolgában a hivatásos elmegyógyászoknak csaknem minden hasonló kísér- 
letét, kik a kétségtelenül funkcionális, pszichogen neurózist és pszichózist 
anatómiailag akarták magyarázni és lehetőleg demenciának bélyegezni. 

„Gyermekkoromban — folytatja A. France —  ösmertem egy 
öreg embert, aki mikor hírét vette, hogy egyetlen 20 éves fiát 
betemette a Rigi lavinája, megőrült. Őrülete abban állt, hogy matrac- 
vászonból készült ruhát hordott. Ettől eltekintve, tökéletesen épelméjű 
volt. A környék utcabitangjai indiánus üvöltéssel futottak utána. Mivel 
azonban benne a gyermeki szelídség egy óriás bátorságával egyesült, 
tisztes távolságban tudta őket tartani magától, anélkül, hogy csak 
ujjal is nyúlt volna hozzájuk, elegendő félelmet tudott gerjeszteni 
bennük. Mintaképül szolgálhatott volna ezzel a jó rendőrnek. 

Ha jó ismerős házába lépett, első dolga volt, hogy ledobta a 
nevetségesen nagy kockákkal tarkított, durva vászonzubbonyt. Támlás- 
székre téve azt, úgy rendezte el, hogy az egész lehetőleg azt a hatást 
keltse, mintha emberi lény volna benne. Sétabotját a kabátba dugta, 
az volt a gerinc; a botja gombjára feltette széles, köröskörül lehajtott 
karimájú posztókalapját, amitől az alak meglehetősen fantasztikus külsőt 
nyert. Mikor ez megvolt, egy pillanatig még szemügyre vette művét, 
mint ahogy egy öreg, beteg barátra szokás tekinteni és egy-kettőre 
átváltozott a világ legjózanabb emberévé, mintha valósággal az ő saját 
őrülete szunnyadna előtte abban a farsangi alakban. 

Mily gyakran és mily szívesen elnéztem és hallgattam őt. 
Minden dologról belátással és éles elmével beszélt. Tudós volt, teli 
ismeretekkel a világ és az emberek felől. Különösen pedig utazókról, 
ezekből egész könyvtárat hordott a fejében és hasonlíthatatlan volt, 
amikor a Medusa hajótörését vagy némely óceániai matrózkalandot 
mesélt el Óceániából. 
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Megbocsájthatatlan volna, ha elfelejteném felemlíteni, hogy 
tökéletes humanista volt. Csupa szívességből görög és latin leckéket 
adott nekem, melyeknek tanulmányaimban nagy hasznát vettem. Minden 
alkalommal tanúságot tett szolgálatkészségéről. Láttam egyszer, hogy 
a bonyolult számításokat, melyek elvégzésével egy csillagász bízta meg, 
abbahagyta, hogy egy öreg szolgálónak a fahasogatásnál segítsen. 
Emlékezőtehetsége megbízható volt, élete minden eseményére emlé- 
kezett, kivéve azt az egyet, mely őt megzavarta. Fia halála, mintha 
kitörlődött volna emlékezetéből. Sosem hallottak tőle csak egy szót 
is, melyből arra lehetett volna következtetni, hogy emlékszik valamire 
a borzasztó szerencsétlenségből. Hangulata egyenletes, csaknem vidám 
volt. Szeretett szelíd, mosolygó, kedves képeket varázsolni maga elé. 
Kereste fiatal emberek társaságát s a velük való érintkezésben feltűnt 
szellemének kifejezetten tanító iránya. 

Fiatal ismerősei gondolatvilágába nem igen hatolt be; gondolat- 
menetéhez oly makacsul ragaszkodott, hogy kudarcot vallott minden 
kísérlet, mely őt a maga kerékvágásából ki akarta zökkenteni.” 

Ha France leírása alapján kellene a kóreset diagnózisát megálla- 
pítanunk, a stereotipiákból, az intelligencia megmaradásából, a kül- 
világtól való elzárkózásból, mely szimptomákat a költő egy elszenvedett 
lelki rázkódásra vezet vissza, dementia precox-ra kellene következ- 
tetnünk. France magyarázási kísérletében pedig e betegség keletkezési 
módjáról alkotott saját nézeteinket látjuk viszont. A beteg további 
sorsát a következőkben mondja el a költő: 

„Miután 20 éven át télen-nyáron matrácvászonból készült kabátban 
járt, egy napon kicsinyre szabott mellényben jelent meg, mely egyáltalán 
nem volt komikus. Nemcsak felöltője, hangulata is nagyon megvál- 
tozott, azonban, sajnos, nagyon is a hátrányára. Szomorú volt szegény, 
hallgatag, csöndes. Csak itt-ott ejtett egy szót, azok is levertséget és 
megdöbbenést árultak el. Egykor oly piros arcán kék foltok ütöttek 
ki. Ajka feketés és lecsüngő. Minden táplálékot visszautasított. Egy 
napon fia haláláról kezdett beszélni. A rákövetkező nap reggelén 
felakasztva találták a szobájában.” 

A matrácruhás ember halála — valószínűleg nem pusztán   költői 
fantázia terméke   —    oly    dementia-esetekre    emlékeztet,   melyeknél 
súlyos  testi   megbetegedések   folytán  vagy  akár  minden  látható   ok 
nélkül   is   nevezetes   hirtelen   változások   jönnek   létre   a   kórképen. 
Dr. Riklintől tudom, hogy a zürichi elmegyógyintézetben gyakran volt 
alkalma dementias  asszonyok szülésénél segédkezet   nyújtani és   úgy 
találta,   hogy a szüléssel járó rázkódás még az addig legféktelenebb 
betegeket is ideiglenesen engedékennyé, nyugodttá és értelmessé tette. 
         „Nem tagadhatom — folytatja A. France — hogy határozottan 
rokonszenvezem az olyan  őrültekkel,  kik másoknak nem igen okoznak 
fájdalmat.   Másoknak fájdalmat egyáltalán nem okozni: ez sekinek 
sem adatott meg,  az   épeszűnek   ép   oly kevéssé,  mint  az őrültnek. 
         Az elmebajosok nem érdemelnek gyűlöletet. Nem hasonlók-e ők 
hozzánk? Ki állíthatja magáról, hogy semmilyen tekintetben sem bolondos? 
Ép most kerestem  Littré  és  De  Robin   Dictionnaire-jében   az  
őrület fogalmának meghatározását, de nem találtam meg. Mert amit 
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benne találtam, az magyarázatnak teljesen értelmetlen. El voltam rá 
készülve, mert az elmebetegség, ha semmiféle anatómiai elváltozással 
nem jár, meghatározhatatlan. Bolondnak akkor nevezünk valakit, ha 
máskép gondolkodik, mint mi. Voilà tout! Filozóf szemmel nézve a 
dolgot, a bolond gondolatai ép oly jogosultak, mint a mieink. Ők a 
maguk benyomásai alapján képzelik el a külvilágot. Mi, épelméjűek 
sem teszünk egyebet. Bennük máskép tükröződik a világ, mint bennünk. 
Mi azt mondjuk: a mi képünk a helyes s az övék hamis. A való- 
ságban egyik se okvetlenül egészen helyes vagy egészén hamis. Az ő 
képük számukra ép úgy igaz, mint a miénk a mi számunkra.” 

Erre aztán egy mesét mond el A. France a sík és domború 
tükör veszekedéséről, kik mindketten a maguk tükrözte képet mondják 
helyesnek. Majd ezzel az intelemmel végzi: 

„Tükör uraim, tanulják meg, hogy nem kell egymást kölcsönösen 
bolondnak csúfolni, amiért nem nyerik ugyanazt a képet a világ 
dolgairól.” Ezt a szép mesét az elmeorvosoknak ajánlja France, kik 
becsukatják azokat, kiknek szenvedélyei és érzelmei nagyon külön- 
böznek az övékétől. Elmezavarodottnak mondják ki a pazarló férfit 
meg a szerelmes asszonyt. Mintha a pazarlásban és szerelmességben 
nem volna legalább is annyi értelem, mint a zsugoriságban és önzésben.” 

Ebben a mondásában Francenak, ha túlzott formában is, de 
azt a felfogásunkat találjuk meg, mely szerint funkcionális lelkibeteg- 
ségek tünetei csak mennyiségileg különböznek az épelméjü ember 
lelki jelenségeitől. 

„Az elmeorvosok — folytatja A. France — azon a nézeten 
vannak, hogy aki olyasmit is hall, amit a többi ember nem hall, az 
elmezavarodott. Pedig Sokrates is védőszellemétől kapott tanácsokat 
és Jeanne d'Arc is hangokat hallott. De nem vagyunk-e mindannyian 
szellemlátók és hallucinálók? Tudunk-e egyáltalán valamit a külvilág 
lényegéről? Tapasztalunk-e egész életünkben egyebet, mint érző 
idegeink fénylő vagy hangzó rezgéseit?” 

Erre az ismeretelméleti területre mi, pszichoanalitikusok, egyelőre 
nem követjük a bölcselkedő írót. Nekünk még hosszú időre elég mun- 
kát ad a tapasztalati lélektan tényeinek összegyűjtése és megrostálása. 

Hogy milyen jól tudja France magát még egy paranoiás téveszméibe 
is beleélni, azt Les fous dans la littérature című dolgozatának egy 
másik részében láthatjuk. Guy de Maupassant, „az elbeszélők fejedelme” 
ismert novellájáról Le Horla-ről van ott szó. A novellában egy látha- 
tatlan démon, egy vámpír kínoz valakit, elrabolja álmát, ellopja a 
tejet éjjeli szekrényéről. „Valóban semmi sem rémesebb — teszi 
hozzá France — mint láthatatlan ellenség karmai közt kínlódni. Ha 
azonban egész őszinte akarok lenni, be kell vallanom, hogy Maupas- 
sant őrültje kevésbbé finom érzékű, mint a tébolyodottak általában 
lenni szoktak. Én az ő helyében annyi tejet itatnék a vámpírral, 
amennyi belé fér s magamban így gondolkoznék: Jól van! A rém 
lenyeli ezt az alkalikus folyadékot, asszimilálni is fogja annak átlát- 
szatlan elemeit s így végül is láthatóvá kell válnia. Ha úgy tetszik, nem 
szorítkozom csupán tejre, megkísérlem majd kármint itatni a vámpírral, 
hogy tetőtől talpig vörösre festődjék.” 
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Ez a tréfás indítvány persze nem egészen felel meg a Le Horla 
irányzatának, melyben az oly tragikus véget ért költő nem egy para- 
noiás gondolatait, hanem, életrajzírói véleménye szerint, saját rém- 
képekkel kezdődő paralízisének tüneteit írja le. 

Nem állhatom meg, hogy itt egy szemelvényt ne közöljek 
Francénak még egy másik művéből is, mely pszichoanalitikus magya- 
rázatát kísérli meg egy nem ritkán előforduló futólagos lelki rend- 
ellenességnek. 

Le manuscrit d'un médicin de village című novellájában, mely 
az Etui de Nacre című gyűjteményben (Paris, Calm. Levy Editeurs. 
p. 161.) jelent meg rendkívül mélyen és szellemesen elmélkedik a 
könyörületességről egy vidéki doktor. France mint öreg gyakorló orvost 
állítja őt elénk, aki az ő nehézkes és keményszívű parasztjai között 
lassan maga is elveszített minden részvevő érzékenységet ápoltjaival 
szemben. Nőtlen is maradt és minden érdeklődését, ami az orvos- 
kodáson kívül fenmaradt, gyönyörű szőlőskertjére fordította. Egy reggel, 
mikor épen kedvenc szőlőjében foglalatoskodott, elhívták a kis Eloihoz, a 
szomszédos gazda fiához, aki szokatlan nagy tehetségével magára vonta 
figyelmét s akinek szellemi fejlődését sokszor bámulattal figyelte meg. 

Megvizsgálta a kis beteget és agyhártyagyulladást állapított meg 
nála, egyidejűleg azonban különös lelki változást figyelt meg magán, 
melyet a következőképen ír le és analizál: 

„Valami egészen szokatlan dolog játszódott le ekkor bennem. 
Jóllehet hidegvéremet tökéletesen megőriztem, mégis a beteget mintha 
fátylon át és olyan távolságban láttam volna, hogy egész parányinak 
tűnt föl. A térbeli tájékozásnak eme zavarát csakhamar egy egészen 
hasonló időbeli zavar is követte. Látogatásom a betegnél alig vett 
igénybe öt percet, mégis úgy tűnt fel, mintha már régen, nagyon 
régen állnék ott abban az alacsony szobában az áthuzatlan ágy előtt 
és mintha hónapok, évek multak volna el, mióta én mozdulatlan állok. 

Kényszerítettem magam, hogy, mint rendesen, azonnal analizáljam 
ezeket a különös benyomásokat és csakhamar rá is jöttem a nyitjára. 
A dolog nagyon egyszerű. Szerettem a kis Eloit. Őt ily váratlanul 
nagybetegen látni: je n’en revenais pas! Ez a találó népies mondás 
legjobban fejezi ki, ami bennem végbement. Kínos percek szörnyű 
hosszúaknak tűnnek fel. Ezért tette rám az Eloinál töltött öt-hat perc 
a végtelen hosszúság benyomását. A víziót pedig, mely a gyermeket 
oly messzi távolban mutatta, az a tudat hozhatta létre, hogy el kell 
őt veszítenem. Ez a gondolat, mely beleegyezésem nélkül alakult ki 
bennem, első pillanattól fogva a teljes bizonyosság erejével hatott rám.” 

A módszeres lélekelemzés is csak ilyen vagy ehhez hasonló magya- 
rázatot találhatott volna erre a jelenségre. Úgy látszik, France tudja, 
hogy megmagyarázhatatlan lelki jelenségek magyarázhatókká válnak, 
ha gondolkodás útján az addig tudattalan motívumokat megkeressük. 
Mi azt mondanók, hogy az az orvos, aki azzal áltatta magát, hogy 
minden szánalom kihalt a lelkéből, a kis beteg ágya előtt is meg- 
kísérelhette kitolni tudatából az elérzékenyülés gyöngeségét, de azt 
nem akadályozhatta meg, hogy az elfojtott érzelem, a tér és idő  
érzékének zavarában megnyilatkozzék. 
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Az említett példák kétségtelenné teszik, hogy Anatole France 
analitikus munkát végzett függetlenül minden szaktudástól és mégis 
hasonló irányban, mint mi a Freud-féle analízis finomítottabb mód- 
szereivel. Nála is megtaláljuk mindenütt a tudattalan, az infantilis és 
a szexuális lelki elemek megfelelő méltánylását, úgy, hogy őt az anali- 
tikus lélektan legjelentékenyebb előfutárja egyikének tekinthetjük. 

Találtam azonban A. France Histoire Contemporaine-jében egy 
helyet, mely arról győz meg, hogy ez a szeretetreméltó filozófus 
nemcsak a beérzés homályos mechanizmusával dolgozik, hanem, hogy 
az előítélettől mentes, semmi tekintetben sem korlátozott, valóban 
szabad asszociáció is rendelkezésére áll, s hogy azt a maga és ezáltal 
a mások lelke mélyének kikutatására fel is használja. Ez a hely a 
Mannequin d'Osier 223. oldalán található. A szerző gondolatait Bergeret 
professzornak, ennek a finomlelkű gondolkodónak szájába adja, ki előtt 
az emberiség egyetlen hazugsága, egyetlen öncsalása sem marad rejtve 
s akiből még sem lesz erkölcsprédikátor vagy világfájdalmas pesszi- 
mista, ellenkezőleg: derülten, irgalmasan, ha mindjárt finoman, iróniával 
is ítéli meg embertársai cselekedeteit. Mr. Bergeret a Mail szilfái 
alatt egy padon egy „grafittó”-t talál, egyikét azoknak a krétarajzoknak, 
melyekkel a gyerekek első szexuális fölfedezéseiket kürtölik világgá. 
Bergeret mélyértelmű elmélkedéseket fűz hozzá az emberek ösztön- 
szerű közlékenységéről, mely már Phidiast is arra késztette, hogy 
belekarcolja  szerelmese nevét  az  olympiai Zeus  lábának nagyujjába. 

„És mégis — gondolta Bergeret — a jól nevelt ember legnagyobb 
erénye és a társadalom talpköve a színlelés. Gondolataink rejtegetése 
számunkra ép oly kötelező, mint a ruhaviselés. Az az ember, aki 
elmondana mindent, amit és ahogyan az gondolja, egy városban épen oly 
lehetetlen volna, mint aki teljesen meztelenül jár.” 

„Ha például elbeszélném Paillot*-nál, hol pedig a társalgás meg- 
lehetősen szabad, mint azt az ötletet, melyek mind seprűn lovagló 
boszorkánycsapat suhannak át agyamon; ha leírnám, hogyan képzelem 
el ép Mme de Gromance-t,** azokat az illetlen helyzeteket, melyekben 
magam elé állítom s amelyek bolondabbak, különösebbek, lehetet- 
lenebbek, idegenszerűbbek, borzalmasabbak, perverzebbek és ezerszer 
gonoszabbak és erkölcstelenebbek, mint az utolsó ítélet ama hírhedt 
ábrázolása a St. Exupère templom északi kapuja fölött, melyben egy 
képzelettel megáldott festő, ki bizonnyal bekukucskált a pokol pince- 
lyukába, a bűnt megszemélyesítette; ha elbeszélném furcsa éber 
álmaimat: valami szörnyű lelki betegség áldozatának hinnének. Pedig 
egészen bizonyosan tudom, hogy becsületes ember vagyok, ki termé- 
szettől fogva hajlom a tisztességes gondolkozásra; hogy élettapasztalat 
és megfontolás mérsékletre tanított engem; hogy szerény vagyok és 
teljesen a szellemi élet békés örömeinek élek, hogy gyűlölöm a kicsa- 
pongást és a bűnt, mint minden rendellenességet.” 

Vigasztaló ránk, pszichoanalitikusokra, kik magunkban és bete- 
 
            * Könyvkereskedő, kinek boltjában a vidéki város értelmisége szokott 
összegyűlni. 
         ** A társaság egy nagyon szép, de nem nagyon erényes nőtagja. 
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geinkben egyaránt az „erény” és „perverzitás” hasonló keverékét 
ismertük föl, mint a lelki élet alkotó elemeit, hogy Bergeret-t és vele 
A. France-ot is a mieink közé számíthatjuk. Ez a közösség bőven 
kárpótol bennünket ama ideg- és elmegyógyászok lenézéseért, kik sem 
magukban, sem betegeikben nem találnak ilyen szörnyűségeket, hanem 
hajlandók azokat a mi romlott képzeletünknek tulajdonítani. 
 
A fajnemesítés (eugenika) problémái* 
 

Dr. Péterfi Tibor felszólalásában kifejti, hogy az eugeni- 
kában eddig uralkodó nézetek ellentétessége s az eddig elért 
eredményeknek kis praktikus értéke onnan származik, hogy a 
kutatók a faj fogalmát a társadalom fogalmával minduntalan 
összezavarják és emberi fajról beszélnek akkor, amikor emberi 
társadalomról van szó. A biológiai vizsgálatok, így elsősorban 
a tulajdonságok átöröklése tekintetében csak arra vonatkoznak, 
hogy a faji jellegek kialakulásában milyen szerepe lehet az 
adhaerens és milyen a szerzett tulajdonságok öröklődésének. 
Ezért meddő ezeket az eredményeket annál a kérdésnél alkal- 
mazni, hogy a társadalomra nézve előnyös vagy káros emberi 
tulajdonságok (elsősorban szellemi képességek és betegségek) 
hogyan öröklődnek tovább. Hogy itt szerzett tulajdonságok 
átöröklődhetnek azt számtalan tapasztalat bizonyítja, de e tapasz- 
talat nem ellentétes azzal a tudományos megállapítással, hogy 
viszont a faji különbségek keletkezésekor a szerzett tulajdon- 
ságok alig játszanak szerepet. Általában úgy az átöröklés kér- 
désénél, mint minden biológiai kérdésnél ügyelni kell arra, hogy 
a biológiai fogalmakat a maguk precíz tudományos értelmükben 
használjuk, mert ekkor kitűnik, mennyiben alkalmazhatók a szóban- 
forgó kérdésnél. Így a társadalomfejlődés és a fajfejlődés 
fogalmát sokszor és károsan zavarják össze. A fajfejlődésben 
csak ok és okozati összefüggéseket látunk, a társadalmi fejlődés 
ellenben célszerűségekre törekvő folyamat. Abszurdum tehát az 
emberi faj degenerációjáról beszélni évtizedek statisztikai ada- 
tait hasonlítva össze; ezt csak akkor állapíthatnék meg, ha 
olyan periódusok emberi szervezeteit hasonlíthatnók össze, mint 
pl. a neandervölgyi ember és a jelenkori ember korszakaiét. 

Meg kell tehát állapítanunk, hogy a faji átöröklődés és a 
faji degenerálódás törvényszerűségeit nem alkalmazhatjuk köz- 
vetlenül a társadalom összetételének javítását célozó törekvé- 
sünkben. Itt nem annyira biológiai és filogenetikai törvények 
alkalmazhatók, mint inkább a higiéné és a gyógytudományok 
eszközei és eredményei. 

Ami az eugenikának azt a törekvését illeti, hogy minő- 
ségileg különb utódok létrejöttét segítse elő, azzal a megszo- 
rítással kell élnünk, hogy ez csak az utódok egészségére vonat- 
 

* Előző közleményeket lásd a f. évi június és júliusi számokban 
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kozólag lehetséges. Sem nem tudományos, sem nem célszerű  
fajnemesítésről beszélni; ez nem egyéb, mint a házi állatok 
domesztikációjának helytelen alkalmazása az emberre. Ennek 
érdekében pedig bármilyen állami beavatkozás a legféktelenebb 
abszolutizmusra vezethet. Az utódgenerációk minőségét minden 
egyéb beavatkozás nélkül is javítani fogják a helyes irányban 
alkalmazott közegészségügyi intézkedések és a szociális jólét. 
Nagy hatással lesz az utódok számára és az utódok minőségére 
a feminista törekvések érvényesülése. Ha a nő  önálló gazda- 
sági tényezője lesz a társadalomnak, egyfelől a házasság mai 
elavult és az ivari kiválogatódást akadályozó berendezése fog 
célszerűbben módosulhatni, másfelől az utódokat nagyobb anyagi 
jólét környezheti abban a családban, ahol nemcsak az apa,    de 
az anya is keres. 
 * 

 
Dr. Káldor Imre szerint az embernek a természeti kivá- 

lasztásnál számbaveendő megélhetési képessége két tényezőnek 
az eredménye. Az egyik az ember veleszületett szervezeti erős- 
sége ,  ami t  egyszóval  egészségnek h ívhatunk,  a  más ik  az  
ember ipari találmányai, amelyek köré az orvosi tudomány föl- 
fedezéseit is számítanunk kell. Minél nagyobb az egyik tényező, 
annál kisebb lehet a másik. Miután az ember ipari találmányai 
mindinkább erősbödnek s mind messzebb terekre hatnak ki, 
bizonyos, hogy az ipar fejlődésével velejár a megkívánható 
egészség fokának csökkenése. A szemüveg feltalálása lehetővé 
teszi a rosszszemű ember megélhetését is s minden oly ipari 
haladás, mely az emberi erőnek az iparban való használását 
mellőzhetőbbé teszi, egyúttal módot ad arra is, hogy a csene- 
vészebb ember is megélhessen. Az ipar és orvosi tudomány 
feljődésével kapcsolatban megállapítható a faj leromlása is. 

Ennek a degeneráló hatásnak ellenszerét azonban maga 
az ipari fejlődés adja meg, mert kiküszöböli lassanként a szel- 
lemi és testi megerőltetést, mely a leromlás egyik legnagyobb 
mozgatója, másrészt a megélhetés nehézségeit szünteti meg. 
A kapitalista termelési forma azonban az ipari fejlődésnek e 
jótékony hatását megbénítja. 

Szükség van tehát az eugenikai mozgalomra,  mert a 
lerontás nem tart lépést az ipari fejlődéssel, hanem aránytalanul 
halad előre s mindinkább nagyobb lesz azok száma, akik hasznos 
társadalmi munkát végezni nem tudnak. 

A fajjavításnak pozitív módja tudománytalan, mert nem 
tudjuk meghatározni azokat a tulajdonságokat, amelyek a tár- 
sadalom szempontjából a kitenyésztést megérdemlik. Az állat- 
tenyésztés példája nem alkalmazható, mert ott a kitenyésztendő 
tulajdonságok eleve pontosan meghatározhatók s a kitenyésztett 
állat nem a megélhetésre alkalmas egyed, hanem erre való 
tekintet nélkül, a tenyésztő céljaira alkalmas csupán. 
       A negatív kiválasztás praktikusan már inkább kivihető, de 
itt is csak a végletekben, amikor az  illető   egyednek   a   társa- 
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dalmi munkára való használhatósága nyilván megállapíthatólag· 
lehetetlen, mint pl. a született gonosztevők és elmebetegeknél. 
Ennek módja a sterilizálásban keresendő. 

Az igazi eugenikai mozgalom az, amely a leromlást elő- 
idéző, az emberen kívül álló okok megszüntetésére törekszik. 
Ilyen minden mozgalom, mely a szellemi és testi megerőltetés 
ellen küzd, amely a vagyoneloszlás igazságtalanságainak elegyen- 
getésével a jólétet iparkodik fokozni, ilyen minden mozgalom, 
amely a csíramérgek ellen küzd. 

Helytelen az a felfogás, amely e mozgalmak antiszelekciós 
jellegét vitatván, ezeket eugenikaelleneseknek tartja. Az egész 
emberi kultúra antiszelekciós, mert ép a külső természet erejével 
szembeállítja az emberi szellem alkotásait. 

Nem helyes azonban az az álláspont, amely minden mai 
rossznak megváltozását az eljövendő új társadalmi formától várja. 
Nagy társadalmi átalakulást elcsenevészesedett emberekkel kivívni 
nem lehet s így az eugenikai mozgalom ép a jövő új, jobb 
társadalmi formáját készíti elő. 

Dr. Rónai Zoltán szerint az eugenikai problémák mélyén fekvő 
elméleti kérdés: minő viszonyban vannak az ember átöröklött 
tulajdonságai a környezet hatása alatt szerzettekkel? Ezzel kap- 
csolatban merülnek fel a következő problémák: Ha az emberek 
különböznek egymástól öröklött tulajdonságok tekintetében, 
nincsen-e ennek a körülménynek jelentős kihatása a társadalmi 
életre? Nem-e az a nép lesz hatalmas, az az osztály erős, melynek 
tagjai jobb tulajdonságokkal születtek, mint a többiek? Egész 
kultúrák bukása, osztályok sülyedése nincs-e összefüggésben az 
öröklött tulajdonságok romlásával? Nem-e lehet az emberi fajt 
az öröklött tulajdonságok tekintetében jobbá, nemesebbé tenni? 

Mindezen kérdések eldőlte elsősorban annak a kérdésnek 
megoldásától függ, hogy minő viszonyban van egymással az 
öröklés és a környezet, minő mértékben öröklődnek testi és 
lelki tulajdonságaink és minő mértékben változnak a környezet 
hatása alatt. Az öröklés mértékére pontos, számokban kifejez- 
hető feleletet igyekszenek adni Galtonnak, Pearsonnak stb. 
Dienes Lajos által ismertetett úgynevezett biometrikai vizs- 
gálatai. Méréseket eszközöltek a szülők és gyermekek bizonyos 
tulajdonságaira nézve és ezen méretek összehasonlítása alapján 
következtettek az átöröklés nagyságára. Az Eugenics Laboratory 
kutatói vizsgálataikból azt az eredményt szűrték le — ezt Dienes 
Lajos is osztja — hogy a nature-nak (az öröklött tulajdonságok 
summájának) szerepe sokkal nagyobb, mint a nurture-é (a 
környezeti hatások összeségéé). 

Csakhogy két nemzedék tulajdonságainak összehasonlítása 
alapján az átöröklésre nézve biztos következtetést csak akkor 
vonhatunk, ha a vizsgálódások során valamely módon ki tudjuk 
küszöbölni a környezet hatását. Ugyanazon környezetben 
 



160                                                 Rónai: A fajnemesítés (eugenika) problémái 
 
élő emberek közt bizonyos tulajdonságok megegyezése igen 
könnyen lehet az azonos környezet eredménye, különböző kör- 
nyezetben élő emberek tulajdonságának eltérése pedig a külön- 
böző környezet hatása.* 

Valószínűtlennek látszik ez az okoskodás a testi tulajdon- 
ságok kérdésében. De újabb kutatások igazolják, hogy az embernek 
a környezet hatása alatt való változása, plaszticitása igen nagy. 
A koponya formájára általában azt hiszik, hogy meglehetősen 
változatlan dolog. Walcher kutatásai kimutatták, hogy ha a közép- 
hosszúságú koponyával (mesocephal) született csecsemőt állandóan 
puha vánkosra fektetik s a gyermek háton fekszik, rövid kopo- 
nyájú (brahicephal) lesz, ha kemény tárgyon fekszik s fejét oldalt 
hajtja, hosszú koponyájú (dolichocephal) lesz. A koponya plaszti- 
citását bizonyítják Nyström más alapon végzett kísérletei is. 

Általában óriási jelentősége van a test majdnem minden 
tulajdonsága tekintetében a vagyoni helyzetnek. A svájci és az 
olasz ujoncstatisztika adatai szerint a szegényebb osztályhoz tar- 
tozók alacsonyabbak, mint a vagyonosak. Collignon Franciaország 
területét vizsgálta ebből a szempontból s arra az eredményre 
jutott, hogy a legszegényebb vidékek lakói a legalacsonyabbak. 
F. Erismann Középoroszországban végzett hasonló kutatásokat 
s a szövőgyárak munkásaira nézve mutatta ki, hogy alacsonyabb 
növésűek mint a többi munkások. A magasság és az osztály- 
helyzet összefüggését már többen vizsgálták (így pl. Livi, Pagliani, 
Geissler és Uhlitzsch) s midőn Niceforo több munkájában a szegé- 
nyebb néposztályokat majdnem minden tulajdonságaikra nézve 
pontos mérések alapján összehasonlította a vagyonosokkal; rend- 
szerint azonos korúakat vetett egybe. Ezeknek az egybeveté- 
seknek az eredménye: a vagyontalanok testmagasság, súly,* erő, 
mellük bősége, tüdejük lélegzőképessége, homlokuk magassága 
és fejük körfogata stb. tekintetében a vagyonosok mögött 
maradnak. Még a környezettől látszólag független szem- és haj- 
szín is nagy valószínűség szerint összefüggésben van a vagyoni 
állapottal. A pigmentáció, a szín sötétebbé válása ugyanis Niceforo 
szerint megakad a fejlődés megakadásával, amely a proletariá- 
tusnál hamarabb következik be, mint a vagyonos osztálynál. 
(P. Kammerer a környezet színének, Tornier pedig a táplálkozásnak 
mutatta ki bizonyos állatfajok színére gyakorolt hatását.) A vagyon- 
talanok halandósága és szaporasága (ezt már régebben konsta- 
tálták) nagyobb a vagyonosokénál. A szoptatási tartam hossza 
és a gyermekhalandóság, a nők ipari munkája és a koraszülések 
száma közt szigorú összefüggés mutatkozik. 

 
* Ezúttal csak a környezet problémáját tárgyalja felszólaló s nem tér 

ki a biometrikai hatások hiányosságát kimutató más vizsgálatokra, különösen 
a Johannsenére, aki megállapítja, hogy a Quetelet-féle statisztikai átlagból, a 
phänotipus-ból nem lehet az átöröklés törvényszerűségeire következtetni, csak 
a valódi biológiai rokonságon alapuló genotipus-ból. 
          ** A környezetnek bizonyos növények (babfajták) súlyára való igen nagy 
hatását bizonyítják Johannsen érdekes kísérletei. 
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Ezzel szemben ugyan vitatni lehet, hogy a szegények 
szüleinél is megvoltak azok a tulajdonságok, melyek az utódaiknál 
s így ezek egészben vagy részben öröklöttek. Csakhogy, ha 
tudjuk, hogy minő nagy az egyes osztályokban a fajkeveredés, 
ha számításba vesszük, hogy az egyes osztályok között is van 
biológiai és társadalmi egyesülés s ha arra gondolunk, hogy az 
említett viszony a legkülönbözőbb országok osztályainál is mutat- 
kozik, akkor szerfölött valószínűtlen, hogy ezek a különbségek 
az öröklés hatásaira lennének visszavezethetők. A halandóságra 
nézve ezt nem is igen állíthatják, oly szembetűnő a környezet 
hatása. Pearson szerint is az életkor kisebb mértékben öröklődik, 
mint a többi testi tulajdonságok. Nem szokták vitatni, hogy a 
szegények nagyobb halandósága, a katolikus papok hosszú élete 
vagy a városokban élő férfiaknak rövidebb átlagos életkora az 
átöröklésre lenne visszavezethető. De vannak olyan kísérleteink, 
amelyek nyilvánvalóvá teszik a testi tulajdonságokra nézve is a 
környezet nagymértékű hatását. Így pl. egy Lever nevű angol 
gyáros munkásait egészségtelen lakásaikból egy Port Sunlight 
nevű mintaszerű kertvárosba telepítette át. Az itt felnőtt gyer- 
mekek magasság és testsúly tekintetében felülmúlták a gazda- 
gabb osztályok gyermekeit. (Schallmayer: Vererbung und Auslese 
II. kiadás, 88. p.) 

Azok a vizsgálatok, melyekkel Dienes Lajos a környezet 
hatásának a csekély voltát igyekszik bizonyítani, ennek a tételnek 
az igazolására egyáltalán nem alkalmasak. 

Az Elderton-féle vizsgálatról, amely a szülők iszákossá- 
gának a gyermekre való hatását vonja kétségbe, kimutatták, 
hogy igen megbízhatatlan. A nem ivók gyermekeiről nincsenek 
pontos adatai, az iszákosok gyermekeiről nem állapítja meg, 
hogy a szülők iszákosok voltak-e a gyermek nemzése elő tt  s 
az összes adatok a proletariátus legalsó rétegére vonatkoznak, 
amit a vizsgálat nem tüntet fel. Az ilyen hézagos, kis számra 
kiterjedő vizsgálatok a büntető, az öngyilkossági, a halandósági 
stb. statisztikáknak a környezet nagy befolyását igazoló tömeg- 
számai mellett igazán nem jöhetnek komolyan számba. 

Az atya foglalkozásának egészséges, illetőleg egészség- 
telen volta s a fiúk magassága és súlya között nyilván azért 
nem mutatkozik erős összefüggés, mert az apa foglalkozásának 
egészséges és egészségtelen volta elsősorban az apa környe- 
zetét jelenti. S csak igen kis mértékben a gyermek környezetét. 
A gyermek súlyára és magasságára nézve a gyermek foglal- 
kozása, táplálkozási, lakásviszonyai stb. — a döntők. Az is téves, 
hogy a kimutatható csekély összefüggés az öröklésre vezethető 
vissza, t. i. a gyöngébbek inkább tódulnak az egészségtelen 
foglalkozások felé, mint az erősek. Vannak nagy számban egész- 
ségtelen foglalkozások, melyeket a gyenge szervezet el sem tud 
viselni, pl.: nagy hőfok mellett végzett vasmunkák, bizonyos 
bányamunkák. 
       Az  anya  foglalkozásának   hatására  vonatkozó   kimutatás 
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pedig egyenesen a környezet hatását igazolja; e kimutatás 
szerint ugyanis a háztartáson kívül elfoglalt anyák fiai kisebb 
súlyúak és alacsonyabbak mint azokéi, akiknek nincs foglalko- 
zásuk. Valószínűtlen, hogy ebben az összefüggésben szerepe 
lenne az átöröklésnek azon a réven, mert az anyák egy része 
azért keres foglalkozást, mert az apa gyenge. Az anya foglal- 
kozása az apa keresetének csekélységével függ össze. Az erős 
tanulatlan munkás pedig kevesebbet keres, mint a gyenge tanult 
munkás. Az a körülmény pedig, hogy az olyan anyák gyer- 
mekei, kik a napnak csak bizonyos részét töltik munkában, nem 
fejlettebbek, mint azokéi, kik az egész napot munkában töltik, 
csak azt bizonyítja, hogy már a nap egy részének házonkívül 
való munkában töltése is elég ahhoz, hogy az a gyermek testi 
viszonyaira káros hatást gyakoroljon. 

Ha a biometrikai kutatások ily körülmények közt igen 
kevés megbízhatót mondanak a testi tulajdonságokra nézve, 
eredményeik még megbízhatatlanabbak a morális tulajdonsá- 
goknál. Jómódú családokban, hol a családfő egyszersmind jól 
is neveli a gyermekeket, az iskolai bizonyítvány jósága ép oly 
kevéssé vezethető vissza az átöröklésre, mint a kasztrendszer 
korában a foglalkozások azonossága. 

A szegényebb osztályok antropológiájára vonatkozó kuta- 
tások alapján bízvást remélhetjük, hogy a társadalmi környezet 
megváltoztatása a testi tulajdonságokban is olyan alakulást fog 
eredményezni, mint a szociális szerkezetben s a változott viszo- 
nyokhoz az alsó osztályok testi és lelki berendezése úgy fog 
alkalmazkodni, mint a hogy Bonnier kísérleteinél a magas hegy- 
vidékről a völgybe telepített növény illeszkedik gazdagabb 
hazája kedvezőbb körülményeihez. 

A biometrika eredményei nem adtak pontos feleletet az 
öröklés és a környezet viszonyának a kérdésére. De ha ezt a 
viszonyt exakt módon nem is ismerjük, nem-e mondhatjuk meg, 
hogy nagy általánosságban milyen irányt követ korunk az öröklött 
tulajdonságok tekintetében, javulnak-e ezek vagy rosszabbodnak 
a kultúra hatása alatt? Azt, hogy társadalmi hatások alatt 
szerzett szellemi tulajdonságok öröklődnének, ma a biológusok 
között igen kevesen hiszik, de sokan vannak közöttük olyanok, 
akik megvannak arról győződve, hogy a kultúra megrontja a 
faj örökletes értékeit. 

Némelyek a statisztika segítségével is bizonyíthatónak látják 
ezt az igazságot. A sorozási eredmények rosszabbodnak, az elme- 
betegségek, az öngyilkosságok, a bűntettek száma nő, stb. Az elő- 
adók közül Madzsar és Fülöp is ezen a nézeten vannak. Tekint- 
sünk most el a sorozási, az elmebetegségi statisztikák megbíz- 
hatatlan voltától. Tegyük föl, hogy a statisztika mindenben a 
valóságot tükrözi vissza. Tekintsünk el azoktól a tényéktől, amelyek 
javulást mutatnak, mint pl. a testmagasságnak az emelkedése a 
sorozásra kerülőknél, a súlyos bűntettek csökkenése Európaszerte. 
           Tegyük  fel,  hogy a viszonyok minden vonalon rosszabbodnak. 
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Ebben az esetben csakugyan a faj romlását mutatják az említett 
tények; nem vezethetők-e vissza a környezet hatására? Az elme- 
betegségek alakulásánál erősen észlelhető pl. a foglalkozás hatása. 
Epstein rámutatott arra az érdekes tényre, hogy a női paralitikusok 
legnagyobb arányban a cselédek köréből kerülnek ki. Az öngyil- 
kosság nagyobb a városban, mint a vidéken, a cselédek és a 
katonák körében, mint más foglalkozásúaknál, Durkheim kimuta- 
tása szerint ugyanazon korban a nőtleneknél és özvegyeknél, mint 
a házasoknál. Közismert dolog, hogy a gyermekmunka és a női 
munka, az analfabetizmus, gazdasági válságok minő szoros össze- 
függésben vannak a kriminalitással. Nagy kérdés, hogy az úgy- 
nevezett bűntettes családoknál a bűntettesi hajlam, vagy a bűn- 
tettesi foglalkozás öröklődött-e és nagyon valószínű, hogy a 
degenerációnak jóval kisebb és más szerepe van a kriminali- 
tásban, mint ahogy ezt Lombroso és követői képzelték. Még a 
híres Zéró családnál is kimutatható az alkoholnak, a társadalmi 
környezetnek a hatása. 

Ha statisztikai úton nem is állapítható meg az emberi faj 
fokozatos romlása, lehetnek olyan körülmények, amelyekből 
következtetni lehet a növekvő elfajulásra. Az eugenikusok ezekre 
a deduktív természetű okoskodásokra nagyobb súlyt is helyeznek, 
mint a statisztikai anyagra. 

Vannak mérgek, amelyekből kisebb-nagyobb bizonyossággal 
megállapítható, hogy nemcsak az embernek, vagy a magzatnak 
a szervezetét támadják meg, hanem magukat a csírasejteket is. 
Ezek az úgynevezett csíramérgek, ilyen különösen az alkohol, 
ilyenek az úgynevezett ipari mérgek, mint a foszfor, higany, 
ólom stb., bizonyos krónikus fertőző betegségek baktériumai, 
mint pl. a szifilisé, a maláriáé, talán a tuberkulózisé. Ezek közül 
a csíramérgek közül különösen kettőnek van óriási jelentősége, 
az alkoholnak és a szifilisnek. A kapitalizmus az alkoholfogyasztás- 

 

nak és a városok növkedése révén a prostitúció s a nemi betegségeknek 
igen nagy gyarapodását eredményezte. Az alkohol és a szifilis 
csiramérgeinek folytonos terjedése s az ezek nyomán járó növekvő 
fajromlás kétségtelennek látszik. S nem ellensúlyozza ezt az 
irányzatot a beteg csíráknak egészséges csírákkal való kevere- 
dése, sem az alkohol s a szifilis állítólagos kiválasztó hatása. 
Némelyek szerint ugyanis úgy az alkohol, mint a szifilis első- 
sorban az amúgy is gyenge szervezeteket támadják meg és 
pusztítják el s így nem rontják meg, csak megrostálják az ember 
anyagot. Csakhogy ezekkel a mérgekkel szemben az emberek 
nagy része nem immunis, a gyöngék mellett megtámadják az 
egészséges szervezetek ezreit és pusztító munkájukat is igen 
lassan, egész nemzedékek során át végzik. Az ilyen mérgezett 
rosták segítségével nagyon tökéletlenül működik a természetes 
kiválogatódás munkája. 

A fajromlás kérdésével foglalkozó biológusok jelentős része 
a csíramérgek szerepénél sokkal végzetesebbnek tartja  a ter- 
mészetes kiválogatódás nagyarányú csökkenését a fejlett kultúra 
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hatása következtében. Kezdetlegesebb társadalmakban pusztító 
éhínségek, járványok tizedelték meg a felnőtteket, még nagyobb 
mértékben a gyermekeket. A közgazdaság, a higiéné fejlődésével 
csökken a gyermekhalandóság és a felnőttek halandósága, életben 
maradnak a gyengébb szervezetűek, kik nem tudtak volna meg- 
állni a régibb időknek a mainál erősebb létért való küzdelmében 
s akik gyengébb szervezetüket átörökítik utódaikra s így erősen 
megrontják az emberiség faji értékeit. 

Ma már alig akad ember, aki komolyan gondolna a higiéné 
eltörlésére s a régi, brutális természetes kiválogatódás vissza- 
állítására. De a higiéné értékének vizsgálata mégis fontos, mert 
ha ez intézményt nem is fejlesztik vissza, nem mozdítják fejlő- 
dését kellő gonddal előre, ha meg vannak győződve igen káros 
hatásairól. Azt a sokat hangoztatott szólamot is érdemes meg- 
vizsgálni, hogy csakugyan túlzó mértékben gondozzák-e a mi 
korunkban a gyöngéket és betegeket? (Hogy az egészséges 
szegényekre az állam igen kevés gondot fordít, az nem szorul 
beható vizsgálatra.) 

Mindenekelőtt megkell állapítanunk, hogy mióta vagyon- 
különbségek vannak az emberi társadalmakban, a természetes 
kiválogatódás hatását a betegségek révén legerősebben az alsóbb 
néposztályok körében érezteti. Gondolkodóba ejtő jelenség, hogy 
a testi romlás jelei a vagyonos néposztályok körében valami 
ijesztő mértékben nem mutatkoznak és a kiválogatódás előnyei 
az. alsóbb néposztályok körében nem nagyon észlelhetők. Igaz, 
hogy itt a társadalmi környezet hatása erősen latba esik, de a 
kiválogatódás erejének, ha ez csakugyan érvényesül, meg kellene 
a környezeti hatásokkal szemben is nyilvánulnia. 

Csakhogy a betegségek kiválogató szerepével csaknem úgy 
vagyunk, mint az alkohol és a szifilis rostáló hatásával. A Nietzsche 
mondása was mich nicht umbringt, macht mich stark  nem igen 
érvényesül az egészségügy terén. A betegségek egy jelentős 
része, ha nem pusztítja el az embert, meggyöngíti és nagy való- 
színűséggel nem csak a testet, hanem ami a mi szempontunkból 
fontos, a csírasejtjeit is. Ha pl. a tuberkulózis baktérumai nem 
is fertőzik meg a csírasejteket, valószínűleg bizonyos kisebb ellen- 
álló képességet, betegségekre való hajlandóságot idéznek elő. 
Különben is, aki az egyik betegséggel szemben ellenáll, lehet, 
hogy a másikkal szemben gyenge, viszont az is megesik, hogy 
egyébként egészséges szervezetű emberek nem tudnak bizonyos fer- 
tőző betegségekkel szemben védekezni. Ennél a kétséges kiválasztó 
mechanizmusnál feltétlenül hasznosabb, ha a betegségek csíráit 
egyáltalán nem engedjük az egészségesekhez. Betegségek kiir- 
tása, ez a higiéné egyik legfontosabb feladata, s ha ezzel a 
gyöngék ezreit is megvédi, kétségtelen, hogy ép úgy megvédi 
az egészségeseket a betegségektől és az utódoknak ezekkel járó 
megrontásától. 
         S ha a gyöngék szaporodása révén az emberiség gyöngébb 
lesz, ez nem jelent veszedelmet addig, míg a gyöngébbek is a 
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fejlettebb higiéné révén ellenállást tudnak kifejteni a betegsé- 
gekkel szemben. Elfajulást csak az oly átörökíthető tulajdonság 
öröklése jelent, amely csökkent alkalmazkodó képességgel jár. 
Ha az alkalmazkodás a higiéné fejlődésével nem csökkent, akkor 
a gyöngülés nem elfajulás, mint ahogy pl. nem elfajulás az 
embernél az állkapocs visszafejlődése s ahogy a gyöngülés elfaju- 
lássá válik, megint munkába lép a természetes kiválasztás.* 

Nincs tehát ellentét az altruizmus és a faj egészsége közt, 
mint azt pl. Ploetz hirdeti és a fejlett társadalmi higiéné végső 
eredményben az egészségesek védelmét is jelenti, mert őket óvja 
meg a betegségektől az egészség és a pusztulástól az esetleges 
betegség idején. 

Az eugenikusok többsége a felsőbb néposztályok csökkenő 
szaporaságában látja a legnagyobb veszedelmet, mely fajunk 
szellemi értékeit fenyegeti. Kétségtelen tény, hogy a felsőbb nép- 
osztályok szaporasága az alsóbb néposztályokénál jóval cseké- 
lyebb és a kétféle osztály szaporasága közt mutatkozó különbö- 
zetet az alsóbb osztályok nagyobb gyermekhalandósága nem 
egyenlíti ki. Már Darwin komolyan aggódik azon a jelenségen, 
hogy a piszkos, könnyelmű ír gyorsabban szaporodik, mint a 
megfontolt, józan, komoly skót és mentői intelligensebb valamely 
népréteg, annál kevesebb utódot hagy hátra. (A „tehetségesek” 
szaporasága nem kisebb a felsőbb osztályok termékenységénél, 
mint ezt Weinberg Steinmetzzel szemben kimutatta. A „degener- 
táltak” termékenységére vonatkozó adatok pedig igen közel 
esnek az alsóbb néposztályokéhoz, amelyekből származnak 
nagyobbára. S valószínűleg egybeesnek a proletariátus legalsóbb 
rétegére vonatkozó eredményekkel.) A faj romlása felé visz ez a 
körülmény Galton szerint is;** a német Schallmayer, Gruber, nálunk 
Madzsar és Dienes is ezt az álláspontot osztják. 

Ez a gondolatmenet, mely megfordítottja a mi agráriusaink 
okoskodásának, akik elsősorban az alsóbb néposztályok csökkenő 
termékenységétől félnek, csak akkor jogosult, ha a felsőbb osz- 
tályok nem csak társadalmi helyzetük, hanem a velük született 
szellemi tulajdonságok tekintetében is felsőbbek. Történelmi korok, 
fajok, osztályok, nemek intelligenciájának elbírálásánál se szeri, 
se száma a könnyelmű becslésnek. Gladstone szerint a XVI. 
századbeli ember különb volt a mainál. Galton a régi görögök 
természetes eszét jóval többre becsüli a mai európaiak szellemi 
képességeinél, Schallmayer pedig nem tartja valószínűtlennek, 
hogy a természettel erősebben küzdő vad őseink, ha kulturát- 
lanabbak is, de alapjában véve intelligensebbek voltak nálunknál. 
Még egy lépés visszafelé és elérkezünk állati elődeink szellemi 
felsőbbségének elméletéhez. Az efajta vélemények pozitív adatok 
híján jórészt érzelmi okokon alapulnak. 
            Az alsóbb osztályok velük született testi és szellemi infe- 
 

   * A higiéne szerepére nézve l. Ribbert: Rassenhigiene-jét és Gruber 
tanulmányát: Vererbung, Auslese und Hygiene. 
            ** L. többek közt Hereditary Genius c. művét (1892-i kiadás, 347 p.) 
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rioritásának hite, korunk osztályuralmának ez a biológiai igazo- 
lása csak arra a puszta tényre támaszkodhatik, hogy ma a felsőbb 
osztályokban több a kiváló, az intelligens ember, mint az alsóbb 
osztályokban. Ezzel szemben igen egyszerű ellenvetés, hogy az 
a felsőbb osztályok kedvezőbb társadalmi helyzetének az ered- 
ménye. Az antroposzociológusok, akik ebben a kérdésben igen 
közeli rokonságban állanak az eugenikusokkal, erre azt vála- 
szolják, hogy minden korban megvolt a lehetősége annak, hogy 
az alsóbb néposztályokból az emberek a felsőbbekbe fölemel- 
kedhessenek. Az alsóbb osztályok java lassankint fel is emel- 
kedett, a felsőbb osztályok salakja lesülyedt, ezért azok, akik 
ma lent vannak, rendszerint biológiailag is alacsonyabb értékűek. 
Újabban különösen Vacher de Lapouge hangsúlyozza ezt a 
felfogást Race et milieu című művében Niceforoval szemben, 
aki az alsóbb osztályok testi és szellemi alsóbbrendûségét főleg 
a társadalmi környezet hatásaira vezeti vissza. 

Az tény, hogy alig van társadalom, amelyben teljesen 
ki volna zárva a felsőbb osztályokba való emelkedés lehetősége. 
Bizonyos mértékben ez megtörténik a rabszolgatartó, a feuda- 
lisztikus, sőt a kasztrendszeren alapuló társadalomban is. Csak- 
hogy, ha nem történik az egész osztályuralmi szerkezetben 
változás, akkor a felemelkedés rendszerint az alsóbb osztály- 
beliek egy igen kis részére vonatkozik. S ez a rész nem föltét- 
lenül a legintelligensebb, sokszor a többinél csak alázatosabb, 
vagy ravaszabb és majdnem mindig a fölemelkedés szempont- 
jából kedvezőbb viszonyok közt élő. Gondoljunk csak Odinnak 
a nagyemberekre vonatkozó vizsgálataira. Kimutatja, hogy a 
francia írók és művészek legnagyobb arányban a megyei szék- 
helyeken születnek, legeslegnagyobb arányban Parisban, tehát 
ahol legtöbb az iskola, legélénkebb a szellemi élet. Nevelésük 
csekély kivétellel jó. Mennyivel nagyobb eshetősége van fölemel- 
kedni a városban lakónak, mint a falusinak, a középkorban a 
fejedelmi udvarban alkalmazott szolgának, mint az udvartól 
messze eső uradalomban tengődő jobbágynak. Schallmayer 
elismeri, hogy prehisztorikus elődeink közül sokan kiválóbbak 
lettek volna egy másfajta környezetben, de nem látja ezt át 
kellően falvaink és munkásnegyedeink lakosságára nézve; a 
felsőbb osztályok fiai szemeinek satnyulását nem a degenerált- 
ságukra, hanem az iskolázás hatására vezeti vissza, de nem 
veszi észre, hogy az alsóbb osztályúak szellemi hátramaradottsága 
elsősorban a nevelés hiányosságával magyarázható. 

Ha a felsőbb osztályokhoz való tartozás szellemi felső- 
séget jelent, akkor nemcsak a felső osztályba emelkedő egyénnek 
kell kiválónak lenni, hanem a felsőbb osztályhelyzetet kivívó 
csoportnak is, faji, veleszületett tulajdonságainál fogva kiválóbbnak 
kell lenni a többi csoportnál. A szociológia tényei azonban azt 
mutatják, hogy környezetbeli eltérések és nem faji, öröklött 
eltérések idézték elő a különböző időkben az osztálykülönbségeket. 
Vizsgáljuk például a feudalisztikus társadalmat. Itt az osztály- 
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különbségek eredete jórészt hódításra vezethető vissza. Az erősebb 
törzs legyőzi a gyengébbet, a hódító törzsből uralkodó osztály 
lesz, amely hatalmát a fegyvereknek és a tekintélynek erejével, 
különböző erkölcsi és vallási rendszerek segítségével fentartja. 
A győzelem azonban nem a győző testi és szellemi erején, 
hanem elsősorban fegyvertechnikája és harci szervezete jóságán 
múlik. A vasfegyver legyőzi a bronzot, a mozgékony és had- 
viselésre alkalmasabb pásztor a nehézkes földművelőt. A rómaiak 
haditechnikai okokból győzik le kezdetben a betörő germánokat, 
technikai előnyökre vezethető vissza az újkor elején a mexikóiak 
leigázása a spanyol lőfegyverek útján, vagy korunkban a japán 
győzelem a kínaiak fölött, a számbeli túlsúlyra az angol győzelem 
a burok fölött. 

Kapitalisztikus társadalmakban sem az öröklött kiválóság 
az alapja az örökletes osztályhelyzetnek. A városi polgárság 
egyrészéből kapitalista vállalkozó lesz. Sombart kutatásai igen 
valószínűvé teszik, hogy ezek jelentős hányada háztulajdono- 
sokból áll, akiknek telke értékben erősen emelkedett a városok 
növekedése következtében. Az a kisiparos, aki esetleg kiváló 
kéziügyességénél és intelligenciájánál fogva a kezdődő kapitalizmus 
korában a városba jutott, lezüllött a proletariátusba, a városi 
patrícius családból származó közepes tehetségű emberből pedig 
nagy vállalkozó lett. 

Az egyéni kiválóságoktól egészen független körülményeknek, 
mint pl. a földjáradék emelkedésének döntő súlya lehet a társa- 
dalmi rétegek emelkedése és sülyedésére, ép úgy mint a világ- 
kereskedelem útvonalának megváltoztatása nemzetek kultúráját 
és hatalmát emeli vagy sülyesztheti. Társadalmi változások 
sülyeszthetnek le „tehetséges” osztályokat (így az egykor virágzó 
kisiparos-osztályt) és emelhetnek föl „tehetségteleneket”. (Minthogy 
ez napjainkban megtörténik a munkássággal és megtörtént tehet- 
ségteleneknek látszó nemzetekkel, mint a csehhel vagy a japánnal.) 

De ha még igaz volna is, hogy a magasabb osztályok 
tehetségesebbek, mint az alsóbbak, komoly veszedelem-e a faj 
szempontjából azok csekélyebb szaporasága? Ha az alsóbb 
osztályokban a tehetségesebbek arányszáma kisebb lenne, mint 
a felsőbbekben, az alsóbb osztályok tagjainak nagy száma kiegyen- 
líti ezt a különbséget. Tegyük fel, Ferdinand Tönniessel (Zur 
naturwissenschaftlichen Gesellschaftslehre, a Schmolier-féle Jahr- 
buch für Gesetzgebung 1905-iki évfolyamában), hogy egy 100 000 
tagú társadalomban van 5000 vezető állás s egyszersmind 5000 
felső, 95000 alsó osztálybeli szülőktől származott egyén. Mondjuk, 
hogy a felsőbb osztályok 10%-a, az alsóbb osztályok 5%-a 
tehetséges. Ebben az esetben is 500 tehetséges felső osztály- 
belivel 4750 alsó osztálybeli tehetséges ember áll szemben és 
a vezető állások betöltésére csak 250 felső osztálybelire van 
szükség. Valóban igen gyenge alapon nyugszik az a felfogás, 
amely szerint az alsóbb osztályok tartaléktőkéjéből mentenek 
folyton a felső osztályok és amely mégsem veszi figyelembe az alsó 
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osztályokban szunnyadó óriási felhasználatlan szellemi erőket, 
mikor a demokratikus mozgalmat, „amely minden társadalmi 
befolyást a szegény és degenerált osztályok részére akar meg- 
szerezni,az emberiség valóságos öngyilkosságának” nevezi. (Vacher 
de Lapouge: Race et milieu.  226 p.) 

Ha a fajromlás réme nem is fenyegeti a társadalmat olyan 
mértékben, mint némely szociálbiológus hiszi s ha bajaink nagy 
része nem az emberanyagnak, hanem a társadalmi szerkezetnek 
értéktelenségében rejlik, mégis kétségtelen, hogy az emberiség 
jövőjét is fenyegetik a jelen társadalma által termelt mérgek. 
S mivel a csíramérgek szerepe társadalmunkban óriási, a faj 
egészségtanára, az eugenikára is igen nagy szerep vár. Az ipari 
mérgek ellen irányuló szociálpolitika, a tuberkulózis ellen harcoló 
higiéne, az alkoholizmus és a prostitúció elleni küzdelem, nem- 
csak a mai nemzedékért, hanem a faj egészségéért, jövőjéért 
történik. Bővebben nem kell fejtegetnem, hogy a két leghatal- 
masabb csíraméreg, az alkohol és a szifilis aligha irtható ki a 
mai társadalomból. Az alkoholfogyasztáshoz és a prostitúcióhoz 
az uralkodó társadalom görcsösen ragaszkodik és a jelen társa- 
dalmában nem a gyöngék védelme és a faj jövője, hanem a 
gyöngék támadása és a faj jövője közt van elháríthatatlan kon- 
fliktus. Nem is szólva arról, hogy a túlságos kimerülés által 
termelt mérges anyagok kiküszöbölése, melyek talán szintén 
fenyegetik a faj jövőjét, mai munkarendszerünk mellett csak 
jámbor óhajtás. 

Míg az alkohol és szifilis bátran szedik áldozataikat, addig 
igen keveset ér a nemi betegeknek, az alkoholistáknak s a faj 
jövőjét veszélyeztető egyéb degeneráltaknak a házasságtól való 
eltiltása, vagy fájdalmatlan műtét útján való mesterséges termé- 
ketlenítésüknek, sterilizálásuknak elrendelése. A házasság után 
is bekövetkezhetik a szifilitikus fertőzés vagy a csírát mérgező 
alkoholélvezet és sterilizálni a szifilitikusok és alkoholisták, vagy 
a szifilis és alkohol hatása alatt elfajultak óriási tömegét, minden 
egyébtől eltekintve, már az ellenőrzés óriási nehézségei miatt 
is csak kis mértékben lehetséges. S ahol a közvéleményt egy 
igazán tudományos erkölcs nem hatotta át, s ez a tömegek mai 
nevelése és mai műveltsége mellett nem igen következhetik be 
társadalmi rendszerünkben, ott a legszebb törvények is csak 
kis részben mennek át az életbe. Washington-államban egye- 
nesen vissza kellett fejleszteni egy fajnemesítő törvényt, mert a 
tömegek még nem fogták föl jelentőségét. 

A csíramérgek és a degeneráltak szaporodása elleni küz- 
delem mellett a gyakorlati eugenikusoknak a népesedési politikára 
is vannak bizonyos elveik. Nem mennyiségi, hanem minőségi 
korlátozást kívánnak; általában ellenségei a népesség mennyiségét 
csökkenteni óhajtó neomalthuzianizmusnak. Az egy-két gyermek- 
rendszer — mondja Pearson (felfogását vallja Madzsar is) — rontja a 
fajt, mert az elsőszülöttek rendszerint kisebb értékűek, mint a később 
született gyermekek és kevés gyermek mellett a természetes kivá- 
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lasztásnak is kis szerepe jut. Eugenikai szempontból — úgy hisszük 
— a neomalthuzianizmus ellen nem-igen lehet küzdeni. Az első- 
szülöttek kisebb értékére vonatkozó föltevés nagyon kétséges 
dolog. Valószínűleg azért mutathattak ki az általában nem 
nagyon sok esetre terjedő vizsgálatok az első- és másodszülöttek 
közt több elmebeteget, tuberkulotikust és bűnöst, mert — mint 
F. von der Velden kifejti — az első- és másodszülöttek közt 
kisebb a halandóság, mint a negyed-ötödszülöttek között, akik 
nagyobb számmal pusztulnak el fiatalon és kisebb számban érik 
el azt a kort, amelyben a tuberkulózis, elmebetegség és bűn 
megállapítható. A természetes kiválasztás erősítésére pedig a 
mai társadalmi rendszerben komolyan alig lehet gondolni. 
A malthuzianizmus kérdését nem is az eugenikai szempontok 
döntik el korunkban, hanem legelső sorban a militarizmus és 
kapitalizmus szempontjai. Katona és munkáskezek, ezek az állam 
követelései, a vagyon megőrzése, ez a vagyonos osztályok és 
a parasztság egy részének a célja. Hiába adnak adókedvez- 
ményeket, hivatali előnyöket stb. a többgyermekű apáknak, 
ezek a kis vagyoni előnyök nem érik föl a sok gyermekkel 
járó nagy vagyoni és egyéb hátrányokat. (Ezeknek a vagyoni 
jutalmaknak pedig komoly hatóerővé tétele, mint azt Schallmayer 
és követői, köztük Fülöp Zsigmond is tervezik, a mai társadalmi 
rend mellett lehetetlenség, egy szocialista társadalmi rendben pedig 
az egészen más vagyonjog mellett nem igen valósítható meg.) 
A mai Franciaország népesedési politikája ép úgy csődöt mond, 
mint a hozzá sokban hasonló régi római népesedési politika. 
Növekvő igények mellett az elnéptelenedést csak olyan társa- 
dalomban lehet elhárítani, amelynél a „gyermekáldás”-ból nem 
származik a szülőkre nagy vagyoni hátrány és ez a kapitalista 
társadalomban nem lehetséges. A szocialista társadalomban, 
melynek idevágó problémáit világosan még nem igen láthatjuk, 
valószínűleg elsősorban a társadalom érdeke, ide beleértve a nő 
jogos érdekét is, lesz gátja a népszaporodásnak. 

A társadalom alapvető megváltozása oldhatja meg csak a 
népesedési kérdést, nem pedig apró-cseprő prémiumok nyújtása. 
Ne Kína legyen az ideál, mint az némely eugenikusoknál lát- 
ható, hol a jómódúak és „tehetségesek” is erősen szaporodnak, 
hanem egy olyan társadalom, hol a népesség szaporodásába ne 
szólhassanak be az egyén vagyoni viszonyai. Ne a ma igen 
kisszámú, tehetséges, kiváló emberek prémiumokkal való szapo- 
rítására törekedjünk, mint ezt Schallmayer hirdeti, hanem egy 
oly társadalmi szervezet megalkotására, amelyben a „tehetség- 
telen” népben szunnyadó tehetségek is fölemelkedhetnek arra az 
intellektuális fokra, amelyen ma csak kiváltságos tehetségek vannak. 

A faji egészségtan végső céljainak megvalósítására csak 
a szocialista társadalomban lehet komolyan gondolni. Nemcsak 
azért, mert a vagyoni szempontok háttérbe szorításával valósulhat 
meg egy. tudományos morál által korlátolt szexuális kiválasztás, 
hanem mert a ma társadalmában a környezet-okozta bajok olyan 
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óriásiak, hogy a tömegek figyelme nem irányulhat teljes erővel 
a fajnemesítés felé. Ha majd a környezet nem termel degene- 
rációhoz hasonló jelenségeket, akkor a társadalom jobban fogja 
látni, hogy milyen jelentősége van az öröklött elfajulásnak és 
ennek súlyát is nagyobb mértékben fogja érezni. A mi társa- 
dalmunk ezek iránt egyéb bajai mellett nem lehet nagyon érzé- 
keny. A jövő társadalomban különülnek el továbbá a csak a 
környezet által teremtett „tehetségek” a valóban kiválóaktól. 
Az eugenikusoknak ilykép nem új nemességre, hanem új kultú- 
rára kell törekedniök és ilyen értelemben mondhatjuk, hogy az 
emberi faj igazi nemesítése csak az emberi társadalom igazi 
nemesítésével együttesen valósítható meg. 

Dr. Engel Zsigmond A gyermekvédelem bölcselete című 
művének nyomán a gyakorlati eugenikának a gyermekvédelemmel 
való összefüggését fejtette ki. A gyermekvédelem szorosan 
összefügg nemcsak a quantativ, hanem a qualitativ népesedési 
politikával is. Az alsóbb néposztályoknál lévő nagy gyermekszám 
főoka az alsóbb néposztályoknál lévő nagy gyermekhalandó- 
ságnak; mindkettő ellen erélyesen fel kell venni a küzdelmet. 
Némely darwinisták a szegénysegélyezés és a gyermekvédelem 
ellen heves támadásokat intéznek, mert szerintök a gyermek- 
védelem hanyatló irányzatú fajkiválasztást idéz elő, a nagy 
csecsemőhalandóság szükségképeni szimptómája és faktora a 
természetes kiválasztásnak. A házasságjognak a házassági akadá- 
lyokról s a házasság felbontásáról szóló része az átöröklési tan 
folytán nagy átalakuláson megy keresztül. A fajnemesítés kívánja 
a házasságon kívül született gyermekek magánjogi helyzetének 
a házasságon belül született gyermekekével való egyenlősítését, 
továbbá az anya által való szoptatás-kényszernek törvény által 
való kimondását. A fiatalkorúak modern büntetőjogának „nevelés” 
a vezéreszméje; fajnemesítő célzata tehát kétségtelen. A született 
bűnösről szóló tan szociálbiológiai szempontból nagy jelentő- 
séggel bír. A jövő társadalom jogrendjének bizonyos fajrontó 
cselekedeteket és mulasztásokat okvetlenül büntető szankció alá 
kell helyeznie, viszont azonban a magzatelhajtás és a gyermek- 
ölés bizonyos fajnemesítő eseteit okvetlenül büntetlenül kell 
hagynia. A gyakorlati eugenika a jogalkalmazás és a jogalkotás 
terén bizonyos reformokat tesz szükségesekké, amelyek meg- 
valósítása azonban csak akkor lesz lehetséges, ha a szociálbiológia 
az egyes kérdésekre már határozott és megnyugtató választ fog 
tudni adni. 
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öbb, mint húsz éve hangos az ország a kisembermentés jelszavaitól. 
A 90-as évek agrárszocialista mozgalmai, az egyre növekedő 

kivándorlás ráterelték a közvélemény figyelmét a kisbirtok válságos 
helyzetére. A kisembermentést az a társadalmi osztály kezdte leg- 
jobban hirdetni, a társadalmi és törvényhozási akció vezetését az az 
érdekcsoport kerítette a kezébe, amely egyedül bűnös ennek a válságnak 
előidézésében: a nagybirtok. Régi évszázadok óta bevált recept. Nincs 
oly szociális baj vagy demokratikus követelés, melyet ők fel ne karol- 
nának, hogy a kivívásokra irányuló mozgalmat meghamisítsák vagy 
azt saját céljaikra kihasználják. A parasztság földéhsége folytán mind- 
inkább erősödik, az a törekvés, mely a népet a földhöz akarja jut- 
tatni. A nagybirtokosok érdekszervezetei kiáltják tehát most a leghan- 
gosabban: Földet a népnek! Egyrészt, hogy ilyképen a vezetést magukhoz 
ragadva, ennek a földosztó mozgalomnak latifundium- és holtkézellenes 
irányzatát letompítsák. Másrészt a nép földhöz juttatása az utóbbi 
évtizedben a legkitűnőbb üzletnek bizonyult. A növekvő földéhség, a 
földkereslet terén fokozódó verseny, az amerikai pénz beözönlése, 
kapcsolatban a mesterséges vámvédelemmel, hihetetlen módon felszök- 
tették a föld árát. Más helyen rámutattunk arra a tragikus sorsra, 
mely a magyar föld népének jutott osztályrészül. A nagybirtokosság 
önző politikája százezrével űzi ki őket Amerikába és onnan véres 
verejtékkel összegyűjtött keresményeiket hazaküldve, felszöktetik a föld 
árát és így épen azokat erősítik, akik őket hontalanokká tették. A bank, 
sőt az uzsoratőke is felismerve az üzlet jövedelmező voltát, teljes 
vehemenciával vetette magát a parcellázásra és ennek következtében 
a föld ára egyre és egyre jobban emelkedik és oly szédületes magas- 
ságot ért el, minőre azelőtt gondolni sem lehetett. 

A pénzintézetek eme parcellázó tevékenysége már régóta föl- 
keltette az agráriusok figyelmét és irigységét. Rájöttek arra, hogy 
jó volna ezt a nyereséget is magukhoz kaparítani.   Céljuk elérésére 
azt az utat és taktikát választották, amely már annyiszor bevált, ismét 
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a földéhes parasztság védelmezőjéül tolták fel magukat. Hirdetni 
kezdték, hogy a parcellázás terén sok a visszaélés és a földvásárló 
népet a pénzintézetek kiuzsorázzák, ezért a parcellázási műveleteket 
oly tényezőre kell bízni, mely nem nyerészkedik, hanem önzetlenül, 
altruista alapon működik. Az altruizmus egyedüli gyakorlói pedig 
széles ez országban egyedül ők lévén, tehát a parcellázást kizárólag 
az ő kezükbe kell letenni. Azt a kétségtelen tényt, hogy a parcel- 
lázás terén a visszaélések és az uzsora meglehetősen elharapództak, 
felhasználják ismét a saját hatalmi és üzleti érdekeik kielégítésére. 
Közismert dolog, hogy az agráriusok vezető emberei, különösen leg- 
lármásabb szószólóik ép úgy részt vettek a parcellázási uzsora minden 
fajtájában, mint a pénzintézetek és a többi vállalkozók. Ha a leg- 
újabb parcellázások adattárát elkészítenők, akkor a legnagyobb nyere- 
séget zsebre tett uzsorások névsorában a legtündöklőbb hazafiakat és 
a legtisztavérűbb agráriusokat is megtalálnánk. Eddig azonban a nyere- 
ségben másokkal is kellett osztozkodniok, mert a parcellázáshoz szük- 
séges anyagi eszközöket csak a banktőke nyújthatta. így jöttek rá 
arra a gondolatra, hogy ezt a tőkét adja az állam. Az állam legjobb 
üzlettárs, olyan, mint a mesebeli róka, amelyről két bőrt lehet egy- 
szerre lehúzni, kiapadhatlan fejős tehén, nem akar osztalékot, lemond 
a nyereségről, szóval a legideálisabb üzlettárs, aki csak a terhekben 
vesz részt, de mikor a nyereségről van szó, szerényen visszavonul. 
       Mindenütt, ahol magántevékenység visszaélésekre ad alkalmat, a 
közvélemény az állam beavatkozását szokta követelni abban a reményben, 
hogy az elejét fogja venni a visszaéléseknek. Angliában ez a remény 
tényleg teljesült, ott az állam a parcellázásokba tényleg a kisemberek, 
a yeoman-ek érdekében avatkozott be. Mi azonban Magyarországban 
lakunk, ahol L'État, c'est l'agrarisme! Itt, ha az állam beleavatkozik 
a földbirtok megoszlás kérdésébe, az bizonyos, hogy a visszaélések 
nem fognak megszűnni, a különbség csak az lesz, hogy míg azelőtt 
a visszaélések haszna szélesebb körben oszlott szét és növelte a tőke- 
akkumulációt, a magyar állam igazságos kezének beavatkozása után 
minden haszon az agráriusoké lesz. Az agráriusok egyszerűen kimondták, 
hogy amit ők akarnak, az: az altruizmus és mivel a parlamentnek túl- 
nyomó többségét ők teszik ki, a mindenkori kormány az ő kedvüket 
keresi és a tőle függő sajtót szolgálatukba hajtja, megszületik az osztály- 
etika egy újabb értékítélete, amely a jelen esetben így hangzik: Ha 
te parcellázol: az uzsora, ha én: az altruizmus! Ilyképen elő lévén 
készítve a közvélemény, a kormány nem is tudott sokáig ennek a 
nyomásnak ellenállani és törvényjavaslatot terjesztett be a Magyar 
Földhitelintézetek Országos Szövetségéről. 

Magyarországon tíz év óta állandósult az alkotmányválság, mely 
egyrészt a nemzeti követelmények, másrészt pedig az általános választó- 
jog miatt folyik. Ε tíz év alatt sok változás történt, de sem a katonai 
követelések nem valósultak meg, sem a választójog ügye  nem nyert 
megnyugtató rendezést. Pártok, melyek mindkét irányban küzdöttek, 
hatalomra jutva, feladták elveiket. De volt egy tényező, amely minden 
változásnál nyert: az agráriusok. A Bánffy elleni obstrukciónak az 
volt a legfőbb eredménye, hogy az agráriusokat a kormánypártba és 
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a hatalomhoz juttatta. Tisza István miniszterelnöksége alatt minden 
kompromisszum az agráriusoknak hozott vívmányt és a koalíció hata- 
lomra jutása mindenhatóvá tette a nagybirtokosokat. Khuen-Héderváry 
kormány összes parlamenti akciói az agráriusoknak adott engedmé- 
nyekben csúcsosodtak ki, mert nemcsak a kormánypártnak, de az 
ellenzéknek túlnyomó része is agrárius. Ez év elején az ex-lexet úgy 
kerülte el a kormány, hogy állattenyésztési szubvenciókra nagyobb 
összeget állított be a költségvetésbe, a bankvita időelőtti befejezé- 
sének is az volt a háttere, hogy a kormány megígérte az agráriu- 
soknak egy „altruista” parcellázó bank felállítását, júliusban pedig az 
appropriációs vita ért váratlanul véget és cserébe a kormány az ellenzék 
hozzájárulásával rögtön letárgyaltatta a parcellázó bankra vonatkozó 
javaslatot. És hogy az agrárius szólamok mennyire terrorizálják a köz- 
hangulatot, arra nézve jellemző, hogy a parlament egyhangúlag elfogadta 
a javaslatot és még azok a képviselők is, akik az egyes részleteket 
erős kritikával kísérték, nem mertek arra az álláspontra helyezkedni, 
hogy a javaslat, mint olyan egészében elfogadhatlan, mert létrejöt- 
tének körülményei, összes intézkedései, az a szervezet, amelyre a 
végrehajtás lesz bízva, semmi garanciát nem szolgáltatnak abban az 
irányban, hogy egy tisztességes birtokpolitika eszközéül fog szolgálni, 
s csak újabb kitűnő agrárius üzletek megkötéséhez fog segédkezet 
nyújtani. 

A törvényjavaslat szövegét elolvasva, igazat kell adni Kelemen 
Samu képviselőnek, aki a tárgyalás folyamán felemlítette, hogy ennél 
az intézménynél tulajdonképen az állam az egyedüli altruista, mert a 
többi résztvevőknek csak hasznuk van az intézményből. A Magyar 
Földhitelintézetek Országos Szövetsége a törvény szerint 15 millió 
korona alapítványi üzletrészből álló tőkével alakul meg. Ebből a 15 
millió koronákól 8 millió koronát az állam ad. Azonkívül 10 millió 
korona értékű kötvényt bocsát az intézet tulajdonába, fedezi annak 
igazgatási és kezelési kiadásait, a parcellázások műszaki költségeit. 
Felmenti minden adó és illetékfizetés, de főleg az ingatlanok átru- 
házása után fizetendő 4,3%-os illeték és a telekkönyvi bekebelezések 
költségei alól. Az alapítványi tőke hátra levő részét a három meg- 
levő „altruista” intézet, a Magyar Földhitelintézet, a Kisbirtokosok 
Országos Földhitelintézete és az Országos Központi Hitelszövetkezet 
veszik át. Aki tudja azt, hogy ezen intézeteknek altruizmusa főleg 
abban nyilvánul meg, hogy állami kedvezményeket korlátlan mértékben 
vesznek igénybe, az tisztában van azzal is, hogy ezek bevonása csupán 
azért történt, hogy a nyereségből részesedjenek. 

Kétségtelen dolog, hogy ez az intézet nem fog oly nyereségeket 
kimutatni, mint az üzleti alapon álló parcellázó bankok és válla- 
latok, de nagy tévedés volna azt hinni, hogy a föld népe ezzel olcsóbban 
fog földhöz jutni. A különbség csupán az lesz, hogy azt a nyere- 
séget, amit eddig a pénzintézet szerzett meg, a nagybirtokosok fogják 
zsebre tenni, akik az új altruista bankra oly magas áron fogják birto- 
kaikat rásózni, minőt ők pénzintézetektől sohasem érhettek volna el. 
Meg fog ismétlődni Magyarországon is a poseni példa. Itt azon jelszó 
alatt indult meg a telepítési akció, hogy a keleti tartományokban a 
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németséget erősítsék és a lengyeleket visszaszorítsák. A porosz állam 
körülbelül 700 millió márkát költött eddig a célra, de a lengyelség 
pozíciója megingathatlanabb, mint valaha. A nagybirtokosok ellenben 
óriási összegeket nyertek, míg 1892-ben egy hektár föld átlagos ára 
506 márka volt, 1907-ben már 1696 márkára emelkedett és azóta a 
2000 márkát is elérte, a porosz telepítési bizottság által hektáron- 
ként fizetett átlagár. Gothein mondja Agrarpolitisches Handbuch című 
művében: (84 p.) „Különös hasznuk volt ebből a telepítési politi- 
kából a keleti tartománybeli német nagybirtokosoknak. Felajánlották 
a telepítési bizottságnak birtokaikat óriási árakon azzal a fenyege- 
téssel, hogy máskülönben a lengyeleknek adják el, sőt ezt meg is 
tették, ha a bizottság a felcsigázott árak miatt nem ment bele a 
vételbe. A lengyelek azonban egészen hihetetlen árakat is fizettek, 
azért a dicsőségért, hogy a lengyel kézen levő birtokot szaporítsák 
és a birtokok parcellázásával a munkásoktól betudták az árakat hozni. 
A legközelebbi alkalommal a telepítési bizottság a legszemtelenebb 
árakat is elfogadta. Emberek, akik hazafiságukkal és nemzeti érzel- 
mükkel dicsekedtek, nem riadtak vissza ily manőverektől”. Ez a 
hazafias manőverezés Magyarországon sem ismeretlen. Hány birtokot 
sóztak az állam nyakára. A Szepességben az elmúlt évtizedben azon 
a címen, hogy kénytelenek lennének máskülönben azt Hohenlohe 
hercegnek eladni. Meg fognak jelenni a láthatáron a nemzetiségi kérdés 
űzérei, fel fogják ajánlani „exponált nemzetiségi helyen” levő birto- 
kaikat és az altruista bank meg fog minden összeget fizetni. Ha majd 
a napilapokban hangzatos cikkeket fogunk olvasni arról, hogy itt vagy 
ott földet kell adni a népnek, vagy a magyarság veszedelemben van, 
tudni fogjuk, hogy egy kiváló hazafi kétszeres áron adja el az altruista 
banknak földbirtokát. És hogy az utolsó reményünk is eloszoljon, hogy 
az intézmény helyes irányban fog működni, megalakult az igazgatóság és 
annak tagjai között ott szerepelnek a magyar harcos agrárizmus és a nagy- 
birtokos osztályuralom legrosszhiszeműbb irányzatának összes képviselői. 
Az agrárius osztályetika igen érdekes nyilvánulása az össze- 
férhetetlenségi kérdés rendezése is. A szabadelvű párturalomnak meg- 
gyengülését és az agráriusok felülkerekedését rendkívül előmozdította 
az a mód, ahogy a szabadelvű-párt üzleti politikusai a különben is 
enyhe 1875. évi összeférhetetlenségi törvény határozmányait kiját- 
szották. A nagybirtok a szabadelvű-pártot elsősorban az inkompati- 
bilitás terén támadta és ezzel sikerült is a közvélemény rokonszenvét 
megnyernie. Mikor azután 1899-ben hatalomra jutott, az összeférhe- 
tetlenséget csak oly irányban szigorította meg, ahol ez az óliberálisok 
letörésére volt alkalmas, ellenben ott, ahol az agráriusok kerültek 
összeférhetetlenségi helyzetbe, arra az álláspontra helyezkedett, hogy 
amit ők csinálnak, az altruizmus és nem veszélyezteti a képviselői 
függetlenséget. Magyarországon a legnagyobb kormányzati kedvez- 
mények a földbirtokkal kapcsolatosak s a legnagyobb kormány szub- 
venciókat az agrárius intézmények kapják. És mégis épen ezeket vették 
ki a törvény hatálya alól. És hogy az agrárius jelszavak mennyire 
uralkodnak a közvéleményen, mutatja az a szinte szánalmas szerep, 
amelyet Szilágyi  Dezső, ez a nagyszabású   államférfiú   ebben a küz- 
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delemben vitt, amidőn az összeférhetetlenség elleni küzdelmében fal- 
törő kosa lett az agrárius irányzatnak. A Földhitelintézetek Országos 
Szövetsége mindent a kormánytól kap, mégis a törvény siet kimondani 
azt, hogy az intézet igazgatósági állásai nem összeférhetetlenek és 
vezérigazgatóul azóta a pénzügyminiszter egy kormánypárti képviselőt 
ki is nevezett. Így a törvény maga is elismeri, hogy az agráriusok 
oly érdekmentes, ideális lények, akiknek meggyőződését sohasem ingat- 
hatja meg a kormánybefolyás vagy üzleti haszon. És őszintén szólva, 
a törvény álláspontja nem is logikátlan. Az összeférhetetlenségi intéz- 
mény azt akarja megakadályozni, hogy a képviselők a kormánytól 
függésbe jussanak. Ez az agráriusokra nézve sohasem állhat elő, mert 
még sokáig a kormány lesz mindig az, amely tőlük függ és ha véde- 
lemről volna szó, úgy elsősorban a kormányt kellene tőlük megvédeni. 
A javaslat törvényhozási tárgyalásának története érdekes ada- 
lékot szolgáltatott ahhoz a viszonyhoz, melyben az osztályuralom a 
párturalomhoz áll. Tisza Kálmán volt, aki a párturalmat az osztály- 
uralom felé emelte, természetesen nem abban az értelemben, hogy 
az uralkodó osztályon kívüli rétegekre támaszkodott, hanem a kor- 
mányzat által nyújtható előnyöket azok részére igyekezett fentartani, 
akik nemcsak az uralkodó osztálynak, hanem az uralkodó pártnak is 
tagjai voltak. Ez a szűkkörű párturalom mindinkább elfajult és végre 
is a szabadelvű-párt bukására vezetett 1899-ben, bár a párt névleg 
fenmaradt. Széll Kálmán kormányzata arra irányult, hogy a párt- 
uralmat az osztályuralommal helyettesítse, ő mint miniszterelnök a 
legszívélyesebb viszonyt tartotta fenn az ellenzékkel s a kormányzat 
kedvezményeiben az uralkodó szűkkörű réteg minden egyes tagját 
részesítette, sőt gyakran merül fel a kormánypárt köréből az a panasz, 
hogy az ellenzéki képviselők a minisztériumban sokkal könnyebben 
kapnak előnyöket, mint a kormánypárt tagjai. A koalíció a Széll-féle 
rendszert folytatta oly módosítással, hogy az uralkodó osztályt egy 
kormánypárti szövetséggé igyekezett összefoglalni. A Tisza Kálmán 
rendszerére való visszatérést jelenti az a módosítás, amely a törvény 
19. §-ába felvétetett. A pénzintézetek ugyanis akciót indítottak, hogy 
a vagyonátruházási illeték alóli mentesség necsak az új altruista inté- 
zetet illesse meg, hanem egyáltalában minden pénzintézeti parcellázás 
illetékmentes legyen. Ez az indítvány azonban elfogadásra nem talált, 
de a pénzügyminiszter beleegyezésével elfogadott a képviselőház egy 
másik indítványt, mely szerint a pénzintézeti parcellázások is illeték- 
mentesek, ha a pénzügyminiszter a földművelésügyi miniszterrel egyetér- 
tőleg a parcellázást közérdekűnek nyilvánítja. Ez a kedvezmény 
azonban csak oly nagy intézetekre terjed ki, melyek kötvénykibocsá- 
tást joggal bírnak. Vagyis a jövőben meg fogják a kedvezményt kapni 
mindazok a pénzintézetek, amelyek befolyásos képviselő-kijárót tudnak 
szerezni, aki a kormányt a parcellázás közérdekű voltáról meggyőzi. 
Jutalom lesz ez a kormánypárti, hallgatási díj az ellenzéki képvise- 
lőknek. Ha a kormány a véderőjavaslatokat és a reakciós választó- 
jogi reformot keresztül tudja erőszakolni, nem is fogjuk tudni, hogy 
a leadott és elmaradt szavazatok hátterében hány meg hány „köz- 
érdekű” parcellázás rejtőzik. 
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Halasi Béla: Az angol mezőgazdaság hanyatlása 

 
n agricultural tragedy in figures! Ezt a hangzatos címet viseli a 
Fortnightly Review legutóbbi számában megjelent értekezés, amely- 

ben a cikkíró az angol mezőgazdaságnak vészes hanyatlását siratja. 
Valóban, az évszázados bajok a népszámlálás adatai szerint szomorú ered- 
ményre, a mezőgazdasággal foglalkozó népesség siralmas megcsök- 
kenésére vezettek. A földműveléssel foglalkozók egy része a nagy 
ipari városokba költözött, egy része pedig kivándorolt. Az exodus a 
falvakból a város felé és kiváltképen a teljes kivándorlás Skóciában 
öltötte a legnagyobb méreteket. A skót kivándorlás kérdése egyszerre 
égető problémája lett az angol közvéleménynek, bár a dolog igazi 
képét minden igyekezettel elpalástolni óhajtják azok, akikre az álla- 
potok helyes felismerése súlyos következményekkel járhat. Viszont- 
látjuk mindazon érveket, amelyeket a magyar kivándorlás okainak 
megfejtésénél bizonyos körök oly sokat hangoztattak. A Times 
egyik utolsó cikke szerint a skót nép kivándorlása csak a nép türel- 
metlenségének, indokolatlan elégedetlenségének tulajdonítható; egy 
újabban megjelent könyvben* a kivándorlás oka „rossz szokás, melynek 
kifejlődését a tanítóságnak kell megakadályozni.” A cikkünk elején 
idézett értekezésben már kissé őszintébb hangot üt meg az író, 
mondván „a mezőgazdasági munkás evett a tudás fájáról; többé 
vagy kevésbbé öntudatosan új igényei támadtak.” 

Egy dologban azonban mindannyian egyetértenek: az elnép- 
telenedés szomorú tényének megállapításában. 

Íme, néhány adat az angol mezőgazdaság legújabb történetéből: 
Az egész United Kingdom területén volt 
                                                                                         1880-ban                          1909-ben 
                          Szántóföld                   17.674.950 acre    14.730.668 acre 
                           Legelő                          14.426.959    „      17.452.405    „ 
Skóciában:     Szántóföld               3.886.866    „         3.471.907     „ 
                          Legelő                           1.191.648    „         1.928.224     „ 

Látható, hogy a földnek feltörése helyett a megfordított pro- 
cesszus ment végbe: a szántóföldek jórészben állandó legelőkké változ- 
tattak át. A legelők, mint számos összehasonlító statisztika bizonyítja, túl- 
nyomórészt nincsenek jó karban tartva s állatállományuk aránylag csekély. 

Meglepő a mezőgazdasági népesség számának csökkenése. Míg 
1851-ben a birodalom 17 milliónyi népessége mellett mezőgazda- 
sággal foglalkozott 1.300.000 egyén, 1901-ben 32 milliónyi lakosság 
mellett mindössze 727.000 munkás, illetőleg az összes mezőgazda- 
sági keresőket számítva, összesen 988.000 ember; a lakosságnak 
mindössze 5.38%-a illetőleg az összes keresők számarányában kife- 
jezve 12.6%-a. A csökkenés 1881 és 1891 évek között 9%. 
1891—1901 évek között 15% s azóta is, mint a vészkiáltások bizo- 
nyítják, a mezőgazdasági népesség rohamosan fogy.** Megállapítható, 
 

 * Annals of the British Peasantry, by Rüssel Μ. Garnier 1908, XVIII. 
fej. 150—172: The Scottish Peasantry. 
          ** Jesse   Collins:    Zur   Landreform   in   England.    Übersetzung    Berlin. 
1910. 42 p. 
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hogy ugyanezen arányban csökken az iskolából kikerülő falusi fiatalság 
résztvétele a mezőgazdasági munkában, mutatva, hogy azonnal elhagyják 
a földművelést. Skóciában a mezőgazdasági népesség 1881-ben az 
egész lakosságnak 7,21%-a, 1891-ben már csak 6,19%-a. A falvak 

körzetében lévő kisebb és túlnyomóan a mezőgazdaságból élő köz- 
ségek és városok lakosságának száma sem növekedett; ellenkezőleg, 
a legtöbb esetben csökkent. 

A falvakból eltávozott lakosságot részint a nagy ipari centrumok 
nyelték el, részint a Canadába, Egyesült Államokba stb. való kiván- 
dorlás. A kivándorlásra vonatkozó számadatok tudtunkkal hiányosak, 
de ha a városok lakosságának szaporulatát nézzük és a természetes 
szaporodást is figyelembe vesszük, látjuk, hogy ez a szaporulat számban 
sem éri fel a faluról elvándorolt tömeget s így távozásuk nagyrészben 
a kivándorlás számlájára írandó. Ez utóbbi kétségtelenül fájdalmas 
vérveszteség; voltak, akik kiszámították, mennyi pénzt visznek magukkal 
a kivándorlók stb. Semmi esetre sem tekinthető ez a kivándorlás az 
emberfelesleg természetes lecsapolásának s még az a vigasztalás sem 
áll fenn, amivel még mindig áltatják magukat némelyek, hogy a kiván- 
dorlók, akik gyarmatállamokba mentek, nem vesztek el az anyaország 
számára, sőt ellenkezőleg, az angol imperium vasövezetét erősítik. 
Mert az államalakulásoknak természeti és gazdasági erőktől determinált 
irányzata napról-napra inkább mutatja, hogy a gyarmatállamok, mint 
napraforgók, arra fordulnak, amerre őket gazdasági érdekeik hajtják; 
Kanadának az Egyesült Államokkal nemrégiben megkötött reciprocitási 
szerződése, mely a még szorosabb egyesülésnek előfutárjaként tekint- 
hető,  élénken  bizonyítja ezt a tendenciát. 

Viszont a városok ipari népességének szaporodása sem tekint- 
hető az ipar feltétlen nyereségének, természetesen relatíve értvén ezt 
is, hiszen Anglia ipari gazdagsága közismeretes. Minthogy az ipari 
munka legnagyobb tömegében mégis csak unskilled labor, különös 
képességeket nem igényel, a faluról beözönlő nép nyers erejével hamar 
beletanul és jól elvégzi, kiszorítván a már teljes erőt kifejteni nem 
tudó, idősebb városi munkást. „Minden darabka föld, amelyet a föld- 
művelés elől elvonnak, az elüldözött munkások légióját teremti meg.” 
Innen magyarázható jórészben a munkanélküliség és a szegényházak 
lakóinak aránylag nagy száma (minden  1000-ből 32.). 

De ha sokat nyerne is az ipari termelés a falu népének 
beözönlése által, nem érhet fel a mezőgazdaság stagnálásának hátrá- 
nyaival. A gazdag szigetország nem tudja élelmezni magát. Élelmi- 
szer behozatala 1909-ben 2208 millió korona s azóta is folyvást 
növekszik. A német invázió lidércnyomása alatt álló angol közvéle- 
mény gondolkodóba eshetik: mi lenne, ha egy új Napoleon kimondaná 
és végre is hajtaná az új szárazföldi zárlatot? Anglia néhány nap 
alatt éhen pusztulhat! A two-powers standard kétes értékű elve és 
rengeteg áldozatai helyett a mezőgazdaság reformja felé fordul a 
figyelem s míg amaz a dolgozó népet keserves filléreitől fosztja meg, 
ez hivatva volna a boldogulás, az emberibb   lét felé   vinni őket . . . 
 

* * * 
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Melyek az okai az elnéptelenedésnek és kivándorlásnak? Sering 
profeszor kimutatja a nagybirtoknak a kivándorlással való szoros 
összefüggését, bebizonyítja, hogy Poroszországnak a nagybirtok által 
elfoglalt részéből folyik a kivándorlás. Angliában is fellép a morbus 
latifundii. Anglia a par exellence extenzív nagybirtoknak hazája. A meg- 
művelt földterület 40%-a 70 nagybirtokos kezén van; 24 nagybir- 
toknak van földtulajdona százezer acre-on felül, 44 nagybirtokosnak, 
50—100.000 acre között; ez a két csoport, hogy csak a szélső- 
ségeket említsük, több mint 8 millió acre-ot tart kezében, nem számítva 
az erdőségeket. 

Itt kell rámutatnunk, hogy az Angliában uralkodó elkeseredést 
legfőképen az váltotta ki, hogy a nagybirtokosok nem hajlandók óriási 
vadászterületeikről és sporttereikről lemondani s azokat semmiképen 
sem hasznosítják, az erdőkben erdőgazdálkodást nem űznek stb. Ezen 
a vadászat és a sport céljaira luxusból elvont területek rendkívül 
jelentékeny nagyságúak. 

Az Economist c. közgazdasági lap május 6-án megjelent számának 
cikkírója egyenesen arra vezeti vissza a skót falvak elnéptelenedését, 
hogy a nagybirtokosok a sport számára fentartott területeket vagy 
egyáltalán nem műveltetik, vagy csak nagy bérlőknek adják ki, mert 
kisbérleteknél nem lehet sportolni, dacára, hogy a kisbérlő 2—3 annyit 
is fizetne. Thomas Johnston keserű szójátékkal kiált fel művének* 
bevezetésében: the peasant has been ruthlessly swept aside to make 
room for the pheasant! A szarvastenyésztésre szolgáló erdők (deer-forest) 
csupán a hat skót crofting kerületben, amelynek művelői crofter-ek, oly 
kisbirtokosok, illetve bérlők, akik egyedül földjükből nem tudnak meg- 
élni, az 1883-tól 1908-ig lefolyt időben 1.248.598 acre-al szapo- 
rodtak; hat skót főúr a nem crotfer-ek lakta vidékeken 353 ezer 
acre-t fordít szarvastenyésztésre; a kizárólag sportnak szentelt terület 
1908-ban 563 ezer acre volt. 

A saját kezelésben tartott nagybirtokok hozadéki statisztikája 
szerint ezek acreonkint aránytalanul kevesebbet jövedelmeznek a művelés 
alá vett területeken is, mint a kis- és középbirtokok. A saját kezelésű 
nagybirtok-üzemek mellett jelentékeny része a nagybirtoknak bérbe 
van adva, rendszerint 90 éves bérletek alakjában. A bérleti rendszer 
(tenancy) azonban igen súlyos bajokban szenved, amelyek egészséges 
bérlőosztály kialakulását lehetetlenné tették. Jogi nehézségek egész 
sorozata köti meg a bérlő kezeit, akinek lába alatt a talaj sohasem 
elég biztos; állandóan ki van téve a tulajdonos üldözéseinek; a fenn- 
álló törvények   szerint a bérletből csekély  okokból   kimozdítható; a 
 
       * Our scot noble families. Glasgow,  1909.   Ε könyv,   melyhez    Ramsay 
Macdonald írt előszót, jelentékeny   kísérlet és  egyben   lazító   dokumentum a 
skót nagybirtokok keletkezése  és   felszaporulása  történetének   ismertetésére. 
Vér, erőszak és fondorlatok mindenütt! A Sutherland család 1.358.000 acre, 
a Campbells of Argyll 682 ezer,  Campbells of Breadalbane 458 ezer acre, a 
Gordonok 612 ezer, a Buccleugh   család 492 ezer acre stb. földtulajdonának 
megszerzését a múltban történeti kutatások alapján tárgyalja.  Nálunk  is  üdvösen 
elkelnének hasonló tárgyú nyomozások! 
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birtokba fektetett javításokért és beruházásokért kárpótlásban nem 
részesül, ami főleg a bérleti idő lejáratának közeledtével visszatartja 
őt a beruházásoktól. Ha újból megkapja a bérletet, saját beruházá- 
sainak értékét újból busásan megfizettetik vele.* 

Ily körülmények között még az intenzívebb kertgazdálkodást űző 
kisbérlő sem találja meg mindig számítását. — Távolról sem célunk 
az angol mezőgazdaság áttekintését s a munkaviszonyok s jövedelem- 
eloszlás pontos képét nyújtani; az elnéptelenedés kétségtelen tényéből 
indultunk ki s a fenti adatok az előidéző okok közül csak néhányat 
jelölnek meg. 

A földkérdés mindinkább előtérbe kerül s a land-reformer-ek 
számos utópiának tartott törekvése kezd a gyakorlati megvalósulás 
felé közeledni. Meghozatott 1892-ben, majd 1907-ben a kisbirtokok 
alakulását kényszerkisajátítások által elősegítő Small Holding Act; a 
bérletek könnyű és akadálytalan megszerzését mozdítja elő egy 1893. 
évi törvény, olyképen, hogy az állam által kisajátított területeket az 
egyes kerületi hatóságok County Council veszik meg s ezek adják 
azután bérbe kis- és középnagyságú darabokban. 

 Sokát vitatott kérdés, hogy melyik rendszer előnyösebb: amelyik 
a föld tulajdonosává teszi a small holdert, avagy a bérleti rendszer. 
Utóbbi természetesen nem az ismertetett régi alakjában, hanem a 
County Council-ok, hatósági területek urasága alatt, ahol a javítások 
és beruházások értéke megtéríttetik s a bérlőnek a gazdálkodásra több 
forgótőkéje marad. 

Bármelyik rendszer legyen is gazdaságilag előnyösebb, annyi 
tény, hogy a mai Small Holdings Act, bár Írországban üdvös hatása 
már érezhető a kivándorlás visszaszorításában, a szorosabb értelemben 
vett Angliában nem vált be, csak félszabályozás, mert az új földtulaj- 
donos nagy járadék-megterhelésével jár s a vételkor fizetendő nagyobb 
fizetési előleg csak a jobbmódúaknak teszi lehetővé saját föld szerzését. 
A fizetni nem tudó vagy eladósodott új birtokos, — az eset a magyar 
parcellázások történetéből annyira ismerős, — kényszerül földjét újból 
eladni. 

Másrészről hasztalan minden okoskodás a rendszerek viszony- 
lagos előnyössége felett. A magasabb ipari munkabérek által csábított 
nép nem lesz hajlandó másként visszatérni a földhöz, mint a saját 
föld, saját tulajdon szerezhetésének varázshatalma alatt. A földéhség 
Angliában sem ismeretlen fogalom. 

De akár a demokratikus bérlet, akár a tulajdonszerzéssel járó 
small holding továbbfejlesztése történjék ezután: a változások iránya 
az extenzív nagybirtok életére fog törni. S bár ezen kisbirtokosi alak- 
zatok rentabilitása megköveteli a kooperációnak igen kiterjedt s a 
mainál sokszorta kifejlettebb hálózatát, ami igen nagy nehézségeket 
fog okozni, a premisszákból mégis bizonyosra vehető, hogy a fejlődés 
ebben a vonalban mozog. 

Az Alfred Russel Wallace eszméi nyomán alakult Land Natio- 
 

* A mai bérleti rendszer tarthatatlansága felől 1. A. M. Marks: Land-  
holding in England. London, 1908. 167-184. pp. és Gamier id. m. 158 —172. pp. 
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nalisation Society, amely minden földnek állami tulajdonba vételét 
propagálja, ennek keretében felállítja programmjában azt a követelést, 
hogy az állam minden polgárának joga van annyi föld birtoklására, 
amennyi az ő és családja személyes használatára elegendő. Ennyit az 
állam föltétlen használati joggal átenged neki. A jövő titka, hogy e 
propaganda milyen eredményekkel fog járni? 

De a nagybirtok mai kiváltságát és mozdulatlanságát más oldalról is 
veszélyek fenyegetik. A georgeizmus szellemében működő English 
League for the taxation of land value fokozatosan a single tax felé 
törekszik s az állami terhek viselésének egyedüli alapjává a földtulajdont 
akarja tenni olyképen, hogy a föld szukcesszíve teljes értéke erejéig 
(ne csupán hozadéka vagy jövedelme szerint) megadóztassék. (Tulaj- 
donképen ez is a földtulajdon államosításának egyik közvetett módo- 
zata.) Ha a vadászatra vagy sportolásra fentartott óriási területek 
reális értéküknek megfelelően fokozatosan 100%-os adó alá esnének, 
tulajdonosaiknak bizonyára nem volna kedvük e területeket feltöret- 
lenül s megművelés nélkül hagyni. Az 1909. évi ú. n. „forradalmi 
költségvetés”, mely a nagybirtokosok adótételeit is jelentékenyen 
emeli, a georgeizmus gyakorlati megvalósítása felé is közelebb visz: 
alkalmat nyújt a birtokok értékének felbecsülésére. Lloyd George 
kincstári kancellár, a költségvetés szerzője (akit úgy hisszük, méltat- 
lanul gúnyol Kautsky Károly „liberális angol demagógnak” a Neue 
Zeit legutóbbi számába írt cikkében, amelyben a mai társadalmi rend 
keretében véghezvihető Bodenverstaatlichung ellen érvel) súlyos csapást 
mért a nagybirtok politikai és gazdasági hatalmára. 

A lordok háza miatt most folyó nagy alkotmányküzdelem hát- 
terében tulajdonképen ezen kérdések rejlenek. A földbirtok egész- 
ségesebb megoszlásának és megadóztatásának kérdése egyre fontosabb 
lesz a mezőgazdaságát már-már elveszítő, földműveseitől megfosztott 
demokratikus Angliára s ezért szükséges — legfőképen — a konzer- 
vatív s túlnyomóan nagybirtokosokból álló lordok-házát ártalmat- 
lanná  tenni. 

 
Kortörténeti jegyzetek. 

 
Szociálpolitikai szemle   Angliában a képviselőház idejének leg- 
(Angol-, Francia- és Olasz-   nagyobb részét az Insurance-bill tárgyalása 
ország.)         kötötte le. A kormány igen számos 
                                                   kérdésben engedett eredeti javaslatából úgy 
a Labour-Party,   mint   az unionisták   részéről   emelt   kívánságoknak; 
amazok főleg  a  nők   biztosítása,   a   biztosítási   díjak   terén értek  el 
jelentősebb engedményeket,  utóbbiaknak legnagyobb sikere, hogy az 
önkéntes   biztosításnál jövedelmi határt sikerült bevinni  a javaslatba. 
A munkáspárt vívmánya, hogy a kórházban ápolt betegek táppénzének 
fele   családjuknak   jut,   hogy  a  férjhez  menő  munkásnők   tovább   is 
tagjai maradhatnak a biztosító pénztárnak stb. Természetes, hogy  az 
ingyenes  biztosítás   kívánságát   a   kormány  mereven  visszautasította 
és financiális szempontból a kedvezmények kiterjesztését is. Igen érdekes 
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módosítása   a   kormánynak,     melyet   az   Isurance-bill-be    kíván   fel- 
vétetni, hogy betegek ellen   végrehajtás   nem   vezethető, kilakoltatás 
nem foganatosítható, ha hétről-hétre orvosi bizonyítvánnyal igazoltalik, 
hogy a végrehajtás a betegre életveszéllyel  járna,  és pedig legfeljebb 
három   hónapon   át.   A végrehajtás  foganatosítása   ily    körülmények 
között  súlyos   pénzbüntetést   vonna    maga   után.    Miután  több kér- 
désben   az    érdekeltekkel    megegyezés    nem   jött   létre,   egyes    ren- 
delkezések határozatlanok és   ellentmondóak, a javaslat tárgyalását fel 
kellett függeszteni és csak a nyári szünetek után kerül újra napirendre. 
A második nagyobb jelentőségű politikai reform a képviselők 
fizetésének a  költségvetésbe beállítása volt.   Évenként 39.600 korona 
fizetésben fognak ezentúl részesülni. Ezzel az angol törvényhozás meg- 
szűnik a gentlemanek kedvtelése, időtöltése   lenni, többé   nem   azok 
tiszteletbeli   feladata,   vagyis   a   vagyon   privilégiuma,    akik   ráérnek 
képviselők lenni. Az  angol  képviselőház  mibenlétét  illető  közkeletű 
teóriákon ez a  határozat nem kevésbbé üt  rést, mint a lordok háza 
névleges egyenjogúságának eltörlése.   A határozat az Osborne ügyben 
hozott   reakciós  ítéletre  a  felelet  (melyben  tudvalevőleg  a  munkás- 
szervezetek eltiltattak attól, hogy a politikai képviselet céljaira tagjaiktól 
járulékot követeljenek). És  nem   kevéssé   fájhat   a konzervatíveknek, 
akik a legfelsőbb bírói bölcsesség eme megnyilatkozását oly örömmel 
fogadták.   Hiszen  most  az  állam  pénzéből  kell  eltartani  a  munkás- 
képviselőket. Igaz, hogy a másik ígéretet, a választási költségeknek 
állampénzen fedezését, (mert a jelölteknek kell az összes költséget 
fedezniök) eddig még nem váltotta be a kormány, de a képviselők 
fizetése is már elég eredmény. Mindenesetre az eddig uralkodó elvek 
meg vannak törve, elvi akadály többé nincsen. De nemcsak a munkás- 
párt,  hanem  a   többi   párt   képviselőire   is   nagy   megkönnyebbülést 
jelent   a   fizetés;   az   utóbbi   években az   angol   képviselőház   szinte 
szakadatlan  tevékenységet  fejtett ki,   permanenciában volt, az ülések 
rendesen az éjjeli órákba húzódtak el, úgy, hogy a képviselőség mellett 
állandó jellegű hivatás   gyakorlása  minéljobban  megnehezült.   így  ha 
az   unionisták  vezére  támadta  is  a javaslatot,  mint  amelynek  meg- 
szavazására a kormány a választásokon a néptől nem nyert megbízatást 
(most   mindig  ily   demokratikus   hangnemet   használnak  ott),  a  párt 
egységesen nem volt ellene. Azt is kifogásolták, hogy nem törvényben 
biztosít a kormány fizetést a képviselőknek,   mire ez azzal válaszolt, 
hogy így évről-évre alkalmat ad az ellenzéknek a képviselők fizetését 
vita tárgyává tenni. Bizonyos, hogy inkább elakarta kerülni, hogy  a 
lordok háza a reá kényszerített öncsonkításért most a képviselők fize- 
tésének leszavazásával álljon bosszút. De meg ilyen alakban az unionista 
kormány is kénytelen lesz évről-évre indítványozni a képviselők fize- 
tésének   megszavazását   és  így   elhárítja  magáról,  hogy  az  ellenzék 
úgy kihasználhassa ellene a közvélemény megdolgozásában a képviselők 
fizetését, mint Franciaországban a radikálisokkal szemben, ahol ellen- 
zékiek nyugodtan vágják zsebre  a   15.000  frankra  felemelt   fizetést, 
telekürtölik a világot, hogy mire használják ki a radikalizmus politikai 
hatalmát, de ha a régi fizetés visszaállításáról van szó, nincsenek sehol. 
             Franciaországban a tehetetlen Monis-kabinetet Caillaux-é 
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váltotta fel. Az új kabinet inkább a mérsékelt pártokkal keresi a barát- 
ságot és őket a forradalmi szindikalizmus üldözésével elégíti ki. Ezért 
meg is bocsátják neki összetételét, sőt még azt is megengedték neki, 
amire elődje nem is gondolhatott, hogy az arányos képviselet tárgyalását 
elhalassza. Azon a téren különben mindjárt szerzett kompromissziumos 
érdemeket, kivitte, hogy a javaslatot ezentúl kisebbségi képviseletről 
szólónak nevezzék, hogy ne legyen tovább vörös posztó, viszont azt 
hogy az egyes listák annyi mandátumhoz jussanak, ahányszor az összes 
szavazók és a kerületre jutó mandátumok számaránya benne foglaltatik, 
megszavaztatta. De már akkor legfőbb idő volt ott, hogy a javaslat 
a napirendről lekerüljön, illetve a tárgyalása késő őszre halasztassék, 
Ezalatt a mai rendszer hívei még megpróbálkozhatnak, hátha sikerül 
még egyszer eltemetni ezt a kellemetlen, mandátumveszítő javaslatot. 
A radikális szocialisták avval töltik a nyarat, hogy a javaslatot a jó 
köztársaságiak számára elfogadhatatlannak tüntessék fel, kisebbrendű 
hazaárulásnak. A kormány ugyanakkor a Confederation Générale du 
Travail vezetőségénél tesz szenzációs leleplezéseket, melyek rendesen 
kacsának bizonyulnak. Így már szuggerálták, hogy az antimilitarizmus 
terjesztésére Németországtól kapnak pénzt, a sou du soldat onnét kerül 
ki. Azután a sajtójukat próbálta megnyomorítani. Kiderült, hogy a 
végrehajtó-bizottságok tárgyalásain a legforradalmibb indítványukat 
mindig a rendőrség fizetett emberei tették. A francia kormánynak, 
hogy exisztálhasson, mindig szüksége van egy kis honmentésre és 
annak terén a „republikánus intézmények tántoríthatatlan védelmében” 
erély kifejtésére s az csak ízlés vagy divat dolga, hogy az egyház 
vagy a munkásszervezkedés ellenében erélyeskedik. 

Hogy mi a felsőház egy köztársaságban, azt a francia szenátus 
a költségvetés tárgyalásánál mutatta meg. Az örökösödési adó újabb 
emelését (28 millió frankos tétel) a bankbetétek megadóztatását 
kikapcsolta, az igazgatósági tagok tantiémjeit se akarta megadóztatni, 
az ingatlanok átruházásánál a progresszív illeték behozatalát az arányos 
helyébe nem engedte meg. Mindezt természetesen a forgalom és 
a takarékosság felsőbb, általános érdekei szempontjából. A költség- 
vetési javaslat kapcsán keletkező „magas színvonalú” vita mindig 
kétségbeejtőbb mérvéket ölt, a budgetet évről-évre későbben szavaz- 
zák meg. Annyi kétségtelen, hogy a francia képviselőház sem tudja, 
mit csináljon az idejével és minden áron dolgozni akar. Forradalmi 
eszméket és nagyszabású reformokat minden veszély és obligó nélkül 
épen a költségvetés kapcsán lehet felvetni és megvitatni, az nem kötelez 
semmire. És evvel az alkalommal bőven élnek is. Így a választási 
programmjaikban hangoztatott nagyszabású terveiket mégis szóba hozták 
a képviselőházban és nem sértettek vele semmiféle érdeket sem. 
A kormánynak is kellemes ez, mert a javaslatok tárgyalását, melyekbe 
belekényszerítették mindenféle szempontok, elodázza és ő azért fele- 
lősségre nem vonható. 
       A politikai szélhámoskodás klasszikus hazájában, Olaszországban 
a biztosítási monopólium körül a legelkeseredettebb vita keletkezett. 
A kormány erősködött,  hogy  nem enged, megszavaztatja a javaslatot, 
körülbelül úgy,  ahogy tervezte.  A  közvetlen  érdekeltség valóságos 
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obstrukciót rendezett szónokaival, akik kimutatták, hogy a javaslatra 
az állam reá fizet, hogy nem működhetik egy állami biztosítás jól, 
hogy nem tanulmányozták eléggé a kezelést és a javaslat ugrás a 
sötétbe. A „fiatal alkotmánypártiak”, akiket a szocialisták kormányra 
jutása illetve kormánypárttá alakulása simított össze egy csoportba, 
hogy az államot a szocializmustól megmentsék, természetesen a leg- 
végsőig menő ellenállásra határozták el magukat. A többség azonban 
melyet Giolitti kormányra jutásával szocialisztikus eszmék hatották 
át, lelkesen kitartott a javaslat mellett, amely új üzleteket jelentett. 
Néhány heti vita után a kormány váratlanul engedékeny lett és fél- 
hivatalosan oly indítvány tétetett, hogy a nagyobb biztosítási ügy- 
leteket ezentúl is megköthetik a társaságok, sőt bizonyos határidőn 
belül mindenféle biztosítást, az állam csak kicsiben fog foglalkozni a 
biztosítási üzlettel, úgy mint például a takarékbetéttel. Ez az indítvány 
azonban nem keltett lelkesedést, más közvetítő indítványok sem, mire 
a kormány úgy gondolta, hogy a dolog nem oly sürgős, ráér novemberig 
és levette a napirendről. A többség, amely a reformot oly hőn 
óhajtotta és oly sürgősnek találta, most ebbe is belement, azt nem 
tudhatni, hogy micsoda befolyása volt ebben a biztosító társaságoknak, 
de hogy tevékenységük nemcsak a lamentálásban merült ki, az bizonyos. 
Novemberberben újabb tervek, és üzletek jönnek. Hogy micsoda eszkö- 
zökkel dolgozik Giolitti kabinetje, hogy megőrizze nagy népszerűségét, 
amely teljesen a képviselőházra szorítkozik és amelynek még csak a 
választók körében sincsen nyoma, azt élénken illusztrálta egy mandátum 
megtámadási eset. A Giolitti-kabinet egy törhetetlen hívét képviselőnek 
nyilvánította még a legutóbbi általános választásokon a választási 
elnök, holott más kapta a szavazatok többségét. Az ügyet tárgyaló 
képviselőházi bizottság hosszas húza-vona után kénytelen volt mégis 
azt javasolni, hogy a mandátumot semmisítsék meg, oly nyilvánvaló 
volt a törvényszegés, hogy semmikép sem lehetett eltussolni. Giolitti 
azonban nem engedte meg, hogy még a nyári ülésszakban jelentést 
tehessen a bizottság és így az illető tovább is képviselő marad. 
— A nyarat azzal töltik a politikai pártok, hogy a felett töprengenek, 
vajon tényleg akarja-e a választási reformot a Giolitti-kormány 
vagy nem. Mert habár az a reform a közigazgatási önkénynek tágabb 
teret biztosít a képviselőválasztók névjegyzékének összeállításánál, 
mindazonáltal nem tudják elképzelni, minek kell a mainál engedelmesebb 
képviselőház a kormánynak. A republikánusoknak a kormányhoz édes- 
getése nem sikerült, azok római jellemek és a pártgyűlés szigorúan 
elítélte azon képviselőket, akik a kormány mellett mertek szavazni. 
Viszont a szocialistákat a liberális és konzervatív sajtó ingerkedése, 
melyekben a kormány kisebb vidéki stiklijeire hívják fel figyelmüket, 
nem tud kormányhűségében megingatni. Ők föltétlenül bíznak a 
választóreformban, ha már a munkásbiztosítást illetőleg el is vesztették 
reményeiket. Az egyetlen izgalmai Argentínával való összeütközés okozta, 
amely úgylátszik megelégelte, hogy a gyomrában Olaszország kis 
Olaszországot akar szervezni, a királyt is el akarja küldeni ajándéknak. 
Felhasználva az olasz közegészségügyi állapotokat, valójában a kiván-  
dorlást   érintő   intézkedéseket tett.   Mire   Olaszország   megsértődött, 
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mert ő nem féltette magát az Argentínában divatos járványoktól. 
Ezek után fenyegetőzések következtek, amitől Argentína nem ijedt 
meg, mert avval fenyegették, amit épen szeretett volna, hogy az olasz 
kivándorlást elterelik onnét. Brazília erre sietett hasonló intézkedé- 
seket tenni, mint szomszédja. (S. K.) 
 
Nemzetközi és magyar szakszer-   A kapitalizmus fejlődése nem- 
vezeti tanácskozás Budapesten       csak a termelést magát alakítja 
                                                                  át,    nemcsak   az  árúk   között 
létesít nemzetközi forgalmat, hanem a kapitalista termelés ember-gépjeit 
is rákényszeríti, hogy a világ minden részéből egymás megértésére 
törekedjenek, egymás segítségére siessenek. Azok a kapcsok, melyek 
a világszerte küzdő proletariátust egybefűzik, évről-évre sűrűbbek és 
szorosabbak lesznek: mindjobban szaporodnak a nemzetközi intéz- 
mények, melyek hatásköre sem politikai, sem nemzetiségi határt nem 
ismer . . . 

A kapitalista országok szakszervezetei régen érezték a szük- 
ségét, hogy egymással összeköttetésbe lépjenek. Különösen négy szem- 
pontból volt ez fontos: 1. az egyik országból a másikba kivándorló 
munkás számára lehetővé kellett tenni, hogy új munkahelyén is tagja 
lehessen szervezetének, hogy a régebbi tagság előnyeit a vándorlás 
által el ne veszítse; 2. hogy nagy munkásharcok idején a tőkések 
ne toborozhassanak sztrájktörőket idegen országokban; 3. hogy oly 
nagy küzdelmek esetén, melyeket az illető ország egyedül végig küz- 
deni nem bír, a többi ország munkásságának anyagi támogatásában 
részesüljön; 4. hogy bizonyos munkásvédelmi intézkedéseket, törvé- 
nyeket nemzetközileg lehessen egy időben követelni. 

Ezen célok elérésére a különböző országok szakszervezetei két- 
féle kapcsolatban állnak egymással; egyfelől ugyanazon szakmabeli 
munkások valamennyi országból nemzetközi kapcsolatba lépnek, másfelől 
az egyes országok minden szakmabeli szervezett munkásait egyesítő 
szakszervezeti központok lépnek titkáraik útján nemzetközi kap- 
csolatba. 

Ezen kapcsolat abban áll, hogy az összes országok szakszer- 
vezeti központjai egy nemzetközi titkárságot létesítettek és hogy az 
egyes országok központi szakszervezeti titkárjai kétévenkint nem- 
zetközi tanácskozásra gyűlnek össze. A nemzetközi titkár közvetíti 
az érintkezést az országos központok közt, előkészíti a tanácskozást 
stb. A hivatal föntartására az országos központok 1000 tagonkint 
1.50 M. fizetnek. Az összes országok, melyekben számottevő szak- 
szervezeti mozgalom van, hozzátartoznak a nemzetközi titkársághoz; 
azok is, amelyek nem szociáldemokraták, mint az American Federation 
of Labor, a Confédération Général du Travail és az angol politikailag 
semleges munkás Uniók. Nem tartoznak a nemzetközi kapcsolatba az 
ausztráliai szakszervezetek, az orosz szakszervezetek, továbbá az egyes 
országokban a központtól függetlenül működő szakszervezetek. Az elv 
ugyanis az, hogy minden országból csak egy szakszervezeti központot 
vesznek föl. A nemzetközi titkárság évente német, francia és angol 
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nyelven jelentést ad ki az összes csatlakozott országok munkásmoz- 
galmairól. 

A föntemlített nemzetközi konferenciát az idén Budapesten tar- 
tották meg. „Ezen konferenciák föladata — mondja egy érvényes 
határozat — tanácskozni az összes országok szakszervezeteinek szoro- 
sabb egyesüléséről, egységesen vezetendő szakszervezeti statisztikáról, 
kölcsönös támogatásról gazdasági harcokban és az összes, a mun- 
kásság szakszervezeti szervezésével összefüggő kérdésekről. 

A tanácskozás sorából ki vannak zárva bármely teo- 
retikus, továbbá oly kérdések, melyek az egyes országok 
szakszervezet i  mozgalmának takt ikájára  és  tendenciájára  
vonatkoznak.” 

Látjuk tehát, hogy ama nagy eltérések folytán, melyek a külön- 
böző országok szakszervezeti mozgalmai közt fennállnak, a konferen- 
ciák tárgykörét meglehetős szűkre kellett szabni. 
         A budapesti tanácskozás tárgysorozata a következő volt.  
         1. A nemzetközi titkár jelentése. 
         2. A nemzetközi titkárságot illető indítványok. 

3. A különböző országok szakszervezeti egysége és az Industrial 
Workers of the World befogadása (Franciaország). 
          4. Nemzetközi munkáskongresszusok rendezése (Franciaország). 
          5. A szakszervezetek nemzetközi szövetsége (Egyesült Államok). 
          6. Külföldi   munkások    bevándorlása    bérharcok   és  gazdasági 
pangások idején (Egyesült Államok). 
          7. Az éjjeli munka megszüntetése (Svédország). 
          8. Az otthoni munka (Hollandia). 
 

*** 
 

A tanácskozás az Építőmunkások házának kistermében folyt le, Igazi nemzetközi gyülekezet: a hatalmas termetű amerikai küldött, 
az elegáns angolok (egyikük az alsóház tagja), a két jóltáplált német 
küldött, egyikük Légien, a német szakszervezeti mozgalom fővezére, 
a nemzetközi titkár, a fehércípős, fess Jouhaux, kitűnő öblös hangú 
szónok, a keveset beszélő északi küldöttek, egy öreg szikár spanyol 
ember . . . mind munkásokból lett kaputos emberek, egyetlen 
diplomás ember sincs köztük. Az arcok azonban szellemesek, látszik 
rajtuk az erős szellemi munka nyoma. 

Az Internacionálé bizony nyelvileg kissé döcögősen működött: 
kiki anyanyelvén beszélt; a beszédeket tolmácsok a konferencia 
három nyelvére franciára, németre és angolra élőszóval lefordították; 
mivel azonban akadt a küldöttek közt olyan is, aki a három világ- 
nyelv egyikét sem értette, az egyes nemzetiségi csoportok küldöttei 
egymás mellett ültek és aki valamelyik nyelvet értette, tolmácsolta 
a többinek. A nyelvi nehézségek viszont egy igen hasznos követke- 
zese volt: a beszédek igen rövidek, tömörek és precízek, két-három 
perces fölszólalások a rendesek. 

Maga a tárgyalás — valljuk be — kevesebb érdekeset hozott, 
mint vártuk volna. A fölmerülő kérdéseknél általában az angol- 
amerikai-német küldöttek konzervatív hajlandóságai  kerültek szembe 
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a forradalmibb hangulatú franciákkal. Nagy vita fejlődött ki az 
Industrial Workers of the World fölvétele körül, melyet a francia 
küldöttek pártoltak, az American Federation küldötte pedig ellenzett. 
Az I. W. W. jelenlevő küldötte hevesen támadta az A. F. vezető- 
ségét, mert tagjai a sokat emlegetett Civic-Federation-nak, amely az 
osztályok közti harmóniát hirdeti, bemutatta a Civic-Federation egy 
bankettjének a fényképét, amelyen az American Federation of Labor 
néhány vezetőtagja is részt vett. A kongresszuson különösen az angol 
küldöttek keltek az amerikaiak védelmére; a kongresszus — a franciák 
szavazatai ellenében — visszautasította az I. W. W. csatlakozását. 
Nagyon sok szó esett a bolgár szakmozgalomról: Bulgáriában ugyanis 
két szakszervezeti központ van, melyek közül az egyik föl van véve 
a nemzetközi irodába, a másik nem. A tanácskozáson megjelent 
mindkét központ képviselete és mindegyik a maga számára követelte 
az elismerést. A konferencia az eddig elismert központtól is meg- 
vonta a képviseltetést és fölszólította a harcban állókat, hogy a jövő 
konferenciáig a nemzetközi titkárság támogatásával egyesüljenek egy 
szervezetté. 

A tárgyalás további folyamán különösen azokat a módozatokat 
tárgyalták, melyekkel a szakszervezeti mozgalom egységét szorosabbá 
lehetne fűzni; a franciák nemzetközi szakszervezeti kongresszusok 
tartását, az amerikaiak az egész világra terjedő munkáskonföderácíó 
alakítását, a horvátok nemzetközi sztrájkalap gyűjtését javasolták; 
mindezeket a javaslatokat, mint a megvalósításra egyelőre alkalmat- 
lanokat, elvetették; de minden résztvevő azon a nézeten volt, hogy 
ezek a javaslatok idővel mind megfognak valósulni. Ellenben sikerült 
megállapodni a nemzetközi sztrájksegélyezés pontosabb szabályozá- 
sában; nemzetközi segítségre szoruló szakma számára az illető ország 
központja fordul segítségért a nemzetközi titkársághoz, megírván a 
harc keletkezését, jelentőségét stb. A nemzetközi titkár azután az 
egyes országos központokhoz véleményt küld a segélyezés dolgában; 
a segélyösszegeket a nemzetközi titkárság közvetíti, mely így mindig 
tudja, hogyan áll a segélyezett mozgalom. 

Az amerikaiak indítványára a konferencia a következő érdekes 
határozatot hozta a sztrájktörő-bevándorlás ellen: 

„A konferencia kimondja, miszerint minden ország mun- 
kásmozgalmának célja ,  hogy minden erejével  megakadá- 
lyozza a munkásoknak egyik országból a másikba való 
bevándorlását ipari válságok és bérharcok idején. Az illető  
ország munkásmozgalmának felelős képviselője köteles a nemzetközi 
titkárságot értesíteni az országabéli viszonyokról, mire a nemzetközi 
titkárság közli ezen értesítést minden ország munkásságának kép- 
viselőjével.” 

A  határozati  javaslat elfogadása  mellett   természetesen   első- 
sorban a jól fizetett  angol és amerikai munkások küldöttei kardos- 
kodtak; ellene nem igen volt senki: csak azt kívánták  az amerikaiaktól, 
hogy az Európából jövő munkásokkal az amerikai szervezett munkások 
bánjanak méltányosabban. 
           A svédek indítványt   tettek, hogy a munkásság   sürgesse   meg 
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az éjjeli munka teljes eltiltását a parlamentekben: a javaslatot egy- 
hangúan elfogadták; a franciák is megszavazták, de Jouhaux nem 
mulasztotta el ez alkalommal sem kijelenteni, hogy a parlamentektől 
nem vár semmit. 

Ennyi volt a tárgyalások lényeges tartalma: mint minden hasonló 
nemzetközi tanácskozás, ez is egy kis lépéssel előbbre vitte a nem- 
zetközi egységet. A küldöttek különben a tanácskozás befejezte után is 
itt maradtak és résztvettek az V-ik magyar szakszervezeti kongresszus 
megnyitásán: részvételük — nem értvén a tanácskozás nyelvét — 
csak külső díszül szolgált. 

 
* 
 

A nemzetközi konferencia a nyilvánosságnak jóformán teljes 
kizárásával folyt le: a sajtó néhány képviselője és 5—6 benfentes 
emberen kívül nem volt hallgatóság. 
          Ennek nagyon sajátos oka volt. 

Dicső hazánkban ugyanis mindenféle nyilvános jellegű munkás- 
gyűlés csak rendőrtisztek fölügyelete alatt mehet végbe. A konfe- 
rencia magyar rendezői joggal féltek attól, hogy a külföldi vendégek, 
akik nincsenek hozzá szokva a rendőri fölügyelethez, a rendőrök 
láttára rövidesen átteszik a tanácskozás színhelyét valamely másik 
európai Városba; hogy ezt elkerüljék, a rendőrségnél mint zárt tanács- 
kozást jelentették be, ezért nem lehetett a nagyszámú érdeklődőnek 
belépőjegyeket adni. 

Érdemes megemlíteni a magyar sajtó magatartását is; a tanács- 
kozás megkezdésekor már ott voltak a francia és angol lapok tudósítói, 
kiket a szerkésztőség táviratilag figyelmeztetett, hogy ne mulasszák 
el a tárgyaláson megjelenni; polgári magyar laptudósítónak nyoma 
sem volt, csak másod-harmadnap mutatkozott egy-egy magyar újságíró. 

 
* *  * 

 A nemzetközi szakszervezeti tanácskozást nyomon követte a 
magyar szakszervezeti kongresszus, melyen körülbelül 100.000 
szervezett munkás képviseletében 100 küldött jelent meg; ez már 
nyilvánosan, a nagyteremben, az elmaradhatatlan rendőrtisztek asszisz- 
tálásával tanácskozott. 

A magyar szakszervezetek 10 év előtt indultak igazán fejlő- 
désnek; taglétszámuk, a szaktanács Jelentése és a Szakszervezeti 
Értesítő szerint a következőkép fejlődött: 

 
              Év        Taglétszám           A jelenlegi taglétszámból 

1901   15.270 Építőmunkás 14.020
1903   41.138 Famunkás 12.562 
1904   53.169 Nyomdász   9.635 
1905   71.173   Vasúti munkás     4.546 
1906 129.332   Szabó    4.467
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A jelenlegi taglétszámból 
Földmunkás                                      3344 

Cipész                                                  3004 
A többi   25.000   tag 17  országos 

és 18 helyi szervezet közt oszlik meg. 
 

1911 jun.30 92.198 
Az 1906 és 1907 évi adatokban az akkor sok tízezer tagot 

számláló földmunkás szövetség taglétszáma nincs benne. 
A taglétszám 1906-ig rohamosan emelkedett, 1907-ben stagnált, 

1907 — 1909-ben erősen sülyedt, azóta újabb emelkedést mutat. 
A stagnáció és sülyedés okai a következők voltak: a gazda- 

sági  vá lság ,  a  pol i t ika i  ü ldözés  és  a  munkál ta tó  szövet -  
ségek alakulása.  

Az 1907 év végén beállott gazdasági válság a munkapiacra, 
nemcsak nálunk, hanem az egész világon, fölötte káros hatással volt: 
a munkanélküliek száma állandóan nagy volt, ami mindig gátolja a 
szakszervezetek működését. 

A koalíciós kormány vad hajszát indított a szakszervezetek ellen, 
a földmunkások szervezete szinte megsemmisült az üldözés folytán; 
a vasutasok szakszervezete csak mint „szabad”, törvényesen jóvá- 
hagyott alapszabályokkal nem bíró egyesület működik, a koalíciós 
kormány felfüggesztette a vas- és fémmunkások budapesti csoportját, 
a famunkások szövetségét stb. 

Végül, épen az előző évek munkásmozgalmainak nagy sikere 
folytán a munkaadók, akik addig csak egyénenkint álltak szemben 
a munkásokkal, szintén szervezetekbe tömörültek és szervezetten vették 
föl a harcot a munkásokkal. 

Mivel pedig a szervezkedés Magyarországon még egészen új 
és nagyon rohamos menetű volt, a munkásság jó része még nem volt 
annyira belenevelve a szervezettségbe, hogy a válság, a kormány és 
a szervezett munkáltatók egyesült támadását kiállta volna. 

Azóta változtak a viszonyok, a kormány nyomása alábbhagyott, 
a gazdasági konjunktúra kitűnő és a munkások megtanulták a módját, 
hogyan kell a szervezett munkaadókkal szembeszállni: így remél- 
hetjük,  hogy a szervezkedés folyamata ezentúl állandóan haladni fog. 

A magyar szakszervezetek ál landó törekvése a  járu-  
lékok emelése, hogy tagjaiknak minél többet nyújthassanak. Az 
egyes szakmák munkanélküli-, utas-, betegsegélyben részesítik tagjaikat, 
özvegy- és árvasegélyt adnak, jól berendezett helyiséget tartanak fönn, 
ahol a tagok olvashatnak, tanulhatnak és szórakozhatnak. A tagsági 
járulék emelése folytán a szakszervezetek bevételei a tagok számának 
apadásával alig kisebbedtek, mint a Jelentés következő táblázata 
mutatja: 
 

Éν Taglétszám 
1907 130.120 
1908 102.054 
1909   85.266 
1910    86.478 
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Talán   nem lesz   érdektelen   bemutatni, hogy   mire   fordítják a 

szakszervezetek bevételeiket: 
                                                                                                                                              1910 

Munkanélküli segély                                        313.539.13 
Utassegély                                                     34.334.93 
Rendkívüli segély                                               23.875.35 
Jogvédelem                                                         21.106.13 
Oktatás és szaklap                                       86.378.90 
Betegsegély és temetkezési járulék                    247.355.52 
Özvegy-, árva- és rokkantsegély               140.638.23 
Kezelési és beruházási költség                     494.580.15 
A központi irodák és budapesti  szakosztá- 
lyok lakbére                                                 110.284.15 
Agitáció,  nyomtatványok  és  egyéb  kiadás   173.416.18 

                                             Összesen               1,645.508.76 
Az olvasónak föl fog tűnni, hogy a szakszervezetek ezen kimu- 

tatásaiban szó sincs sztrájkpénztárról, sztrájksegélyről, holott tudva- 
levő, hogy a gazdasági mozgalmakat a szakszervezetek vezetik. A dolog 
magyarázata a következő: 

Az archaikus jellegű magyar egyesülési jog folytán a szakszer- 
vezeteknek hivatalosan nem szabad bérmozgalmat vezetni, sem a 
harcolókat segélyezni, sem ilyen célra pénzt gyűjteni. Az élet azonban 
erősebb az írott rendeletnél: a munkások a hivatalos szakmai szak- 
szervezeten kívül az úgynevezett szabad szervezetnek is tagjai; 
külön járulékot fizetnek bérharcok céljaira stb. Mindez köztudomású: 
a jog ostoba rendelkezéseinek csak az a következménye, hogy a szak- 
szervezetek ügykezelését komplikálják, külön könyvet kell vezetni a 
hivatalos szervezet és a szabadszervezet bevételeiről és kiadásairól 
stb. A szabad szervezetek vezetői, akik rendesen a hivatalos szak- 
szervezet vezetői is, intézik a munkásság gazdasági harcait. 
         Amely tényezők kedvezőek a szakszervezetek fejlődésére, ugyan- 

        * Pontos adatok nem álltak rendelkezésünkre. 



Az idén a sztrájkok illetve a bérmozgalmak száma, a jó gazda- 
sági helyzettel és nagy munkáskereslettel együtt, emelkedett, az össze- 
foglaló adatok csak az év végén kerülnek nyilvánosságra. 

A gazdasági harcok eredményeit a következő táblázat mutatja:   

 
A szakszervezeti tanács ezen kimutatása — sajnos — nem 

kimerítő. A sztrájkok az eredmény szempontjából nincsenek külön- 
választva a kizárásoktól, nincs munkabérstatisztika és ennek folytán 
nem is lehet megállapítani, vajon az elért béremelés hány százaléka 
az eddigi munkabérnek. A mulasztás — mellesleg megjegyezve — 
nem a szakszervezetek központját terheli; a szakszervezeti tanács 
titkársága már többízben kísérletet tett egy munkabérstatisztika föl- 
vételére, de ezek a kísérletek, a munkásság alacsony kultúrája miatt, 
mindezideig sikertelenek maradtak. 
          A kongresszus maga a következő dolgokkal foglalkozott: 
A titkári jelentéssel és a sztrájktaktikáról szóló vita keretében 
szóba kerültek az elmúlt évek sztrájkmozgalmai és  az abból 
folyó tanulságok. Különösen sok szó esett a múlt évi malommunkás- 
sztrájkról, mely a munkásság vereségével végződött. A malommunkások 
támadták a vasmunkások, valamint a famunkások vezetőségeit, mert 
ezek a saját szakmabeli munkásokat, akik a kivonuló malommunká- 
sokkal együtt elhagyták a malmokat, noha kollektív szerződésük volt, 
visszaküldték dolgozni a malmokba. Ezzel kapcsolatban fölmerültek 
a sztrájktaktikának azon fontos elvi  kérdései,   hogy   mikor   vállaljon 
egyik munkásszakma   szolidaritást   a   másik   sztrájkoló   szakmával és 
hogy szabad-e ilyen esetekben a fönnálló   kollektív   szerződést meg- 
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azok előmozdítják a sztrájkokat is: midőn a szakszervezetek hanyat- 
lanak, a sztrájkok is alábbhagynak. Ez tűnik ki az utolsó hat év 
sztrájkstatisztikájából is: 
 

Év Sztrájkok 
száma 

Kizárások
száma 

 Munkások száma
Résztvett 

Vesztett munka-
napok száma 

1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

346 
652 
488 
251 
181 
162 

      36
       70 
     133 
        71 
       32 
      27

58.512
60.780 
44.276 
19.414 
13.419 
20.884

     1,839.235
      1,019.399 
      1,825.483 
        410.442 
        418.888 
       367.612
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szegni? Általában azt a benyomást nyertük, hogy minél tanultabb 
szakmáról van szó, a vezetők annál inkább ragaszkodnak a kollektív 
szerződések pontos megtartásához, annál kevésbbé hajlandók más 
szakmák kedvéért harcba lépni. Hasonlót tapasztalhatunk különben a 
külföldi munkásmozgalomban is. A kongresszus elhatározta, hogy 
nyomatékosan figyelmezteti az összes szakmákat, hogy az elmúlt kon- 
gresszus határozata alapján az egész szervezett munkásság által létre- 
hozott ellenállási alapot — amely főleg kizárások elleni védekezésül 
szolgál — megillető összegeket pontosan fizessék be. 

A tárgyalás második pontja a munkanélküliség elleni bizto- 
sítás kérdése volt. Az előadó kiemelte, hogy Magyarországon mind- 
ezideig csak a szakszervezetek nyújtottak munkanélküli segélyt és 
foglalkoztak a munkanélküliség kérdésével. A referens beszédből 
idézzük a következő jellemző sorokat: 

„A német birodalmi gyűlés határozata alapján a németországi 
statisztikai hivatal összeszedte a munkanélküliségről és az ellene indított 
küzdelemről szóló adatokat. A vaskos kötet nyolc oldalon tár- 
gyalja a magyar adatokat. Hét és háromnegyed oldalon ismerteti 
a szakszervezetek idevágó munkáját, a fönmaradt egynegyed oldalon 
a magyar kormányról a következőket írja: A magyar kormány 
mindezideig nem tartotta szükségesnek, hogy a munkanél- 
küliség kérdésével és a   biztosítás   ügyével   foglalkozzék”. 

A vita folyamán foglalkoztak a főváros esetleges munkanélküli 
biztosításával; az általános vélemény az volt, hogy csak az esetben 
fogadható el a genti rendszerhez hasonló forma, ha a szakszervezetek 
függetlenségét és a szakszervezeti közvetítést érintetlenül hagyja. Az 
elfogadott határozati javaslat „a munkáltatók teherviselésén és 
a munkások önkormányzatán nyugvó, kötelező  állami munka- 
nélkül iség e l leni  b iz tos í tás t  követel i .”  

A leghosszabban a kongresszus a munkásbiztosítás ügyével 
foglalkozott. A sok fölszólalás zűrzavarából — amennyire ki lehetett 
venni  —  a következő fő  sérelmek merültek föl: 

1. Az Állami Munkásbiztosítási Hivatal mindenfélekép zavarja 
a pénztárak működését; előbb a hat napos járulék mellett foglalván 
állást, majdnem csődbe kergette az egyes pénztárakat. Ezzel a hiva- 
tallal a munkásság nagyon megjárta. Az előző szakszervezeti kon- 
gresszus maga követelte, hogy a biztosítás legfőbb fóruma független 
legyen a mindenkori kormánytól. A törvény tényleg abszolút függet- 
lenséget biztosít a Hivatalnak, határozatait megfelebbezni, ellene 
bármit tenni egyszerűen lehetetlen. A koalíciós kormány pedig jórészt 
olyan embereket nevezett ki az Állami Hivatalhoz, akik az Országos 
Munkásbiztosító Pénztár igazgatói és más magasrangú hivatalnokai akartak 
lenni, de kibuktak; képzelhetni milyen jóindulattal kezelik a mun- 
kásság ügyeit. Az utóbbi időben is néhány vidéki város betegsegélyző 
pénztárainak autonómiáját függesztette föl, az igazgatóságot elmozdí- 
totta és a pénztár élére az illető város — rendőrkapitányát állí- 
totta. A vidéki városok rendőrbasái a munkásság legfontosabb segélyző 
intézményei élén; érthető a kongresszuson elhangzott fölszólítás, hogy 
az ilyen pénztárak működését minden eszközzel, ha kell még a járu- 
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lékok fizetésének megtagadásával is meg kell akadályozni. Az elfogadott 
határozati javaslat a Munkásbiztosító Hivatal megszüntetését követeli. 
          2. Az Országos  Pénztár és az egyes   kerületi   pénztárak közt 
állandó a súrlódás; különösen a Budapesti Kerületi áll állandóan hadi- 
lábon az Országossal:  az   utóbbinak az   elnöke   kijelentette   a   kon- 
gresszuson, hogy a baj főoka a két igazgató veszekedése, a bajok meg- 
szűnnének, ha mindkettőt nyugdíjaznák. 
         3. Sok panasz merült föl az egyes igazgatóságok és a hivatal- 
noki kar ellen. Az Országos Pénztár elnöke pl. elmondja, hogy Halason 
sikkasztás történt a pénztárnál,   valaki 95 azaz   kilencvenöt  koronát 
sikkasztott: az igazgatóság néhány tagja a vizsgálat megejtéséért több 
száz korona munkadíjat számított föl; midőn pedig a többi tag tilta- 
kozott, hogy ezen fényes keresetből nekik nem jutott, jegyzőkönyvbe 
vették, hogy a legközelebbi sikkasztásnál az igazgatóság másik része 
fogja a vizsgálatot vezetni.  A munkások panaszkodnak, hogy a hiva- 
talnokok brutálisan, durván  bánnak a munkásokkal, sok   volt-elvtárs 
mintha teljesen elfelejtette volna, hogy   munkássorsból került a hiva- 
talnoki pályára stb. 
         4. Sok és jogos panasz volt a vállalati pénztárak ellen, melyek 
a munkásokat megkárosítják, tényleges keresetüknél alacsonyabb bér- 
osztályba veszik föl őket stb. 

Mondom, szinte lehetetlen azt a sokféle panaszt és véleményt, 
amely a kongresszuson két napon át fölhangzott, összefoglalni; annyi 
bizonyos, hogy úgy a biztosítási törvény rosszasága, mint a biztosítási 
intézményben szereplő emberek rosszakarata vagy gyöngesége folytán 
a beteg munkás távolról sem létesül Magyarországon abban az ellá- 
tásban, amelyre igényt tarthatna. 

A kongresszus még határozatokat hozott a munkásvédelem, a 
fogyasztási szövetkezetek, az egyesülési- és gyülekezési szabadság és 
a hétköznapi munkabérkifizetés ügyében. (Varga Jenő.) 

 
A demokrata Anglia       Anglia legújabb vérnélküli forradalma befe- 
és a vétó-bill             jeződött, a vétó-bili   elfogadása   a   lordok 
                                           házában   nyugvó  pontra  juttatta  az  évek 
óta zajló alkotmányküzdelmet. A lordok kényre-kedvre megadták 
magukat, Tagadhatatlanul szép gesztusokkal, — évszázadok kitenyész- 
tett kultúrája ez, — szabad folyást engedtek a dolgoknak, sőt az 
tudósítások szentimentális kifejezését használva, segédkezet nyújtottak 
„saját öngyilkosságukhoz”. (E kifejezés mögött halvány ráutalást érez- 
hetnek meg azok, akik a történelemből emlékeznek egy másfajta, 
— nem képletes — öngyilkosságra, a legszörnyűbbre, a kétségbe- 
esett tömegek öngyilkosságára.) Az eredmény készen: a lordok háza 
tegnapról mára árnyékhatalom lett. 

A kiváltságokon és születésen nyugvó főrendiház kétségtelenül 
kirítt a politikai hatalom  azon  demokratikus  berendezéséből, amely 
már évtizedek  óta  fokozatosan áttette  az állami  életsúlypontját az 
alsóházba s a királyi hatalmat minden abszolutisztikus emléktől meg-
tisztítva szinte jelképpé szublimálta. Kétségtelen azonban, hogy ezen 
ellentétesség,  amelynek   jelentőségét   a  politikában   sohasem  szabad 
 



A demokrata Anglia és a vétó-bill                                                                           193 
 
túlbecsülni, egymagában még sokáig nem lett volna elég erős ezen 
— forradalmi jellegű — alkotmányváltoztatás létrehozására, szemben 
azzal a súllyal, amelyet a nagymúltú főrendiház már az intézmé- 
nyek benrejlő erejénél fogva is kifejthet. 

Az államok fokozatos demokratikus átszervezése rendszerint úgy 
történik hogy az uralkodó osztályok a feltörekvő osztályok kíván- 
ságaival és követeléseivel szemben, mihelyt ezeknek hangja eléggé 
megerősödött, józan belátásukhoz nyúltak, s önként megadták a 
kevesebbet, hogy a többet el ne vegyék tőlük. A hatalmi viszonyok 
eltolódása által javallott eme bölcs önmérsékletét az angol arisz- 
tokrácia állandóan gyakorolta, főleg amíg a hatalomnak, felsőbbségnek 
öntudata megmaradt nála. Ámde az utóbbi évtizedekben az állam 
demokratizálódása oly erős mértékben haladt előre, hogy a főrendek 
szinte végső elkeseredésükben, triviálisan szólva: vesztüket érezvén, 
állandóan a merev negáció álláspontjára helyezkedtek és főleg mivel 
nem csupán hatalmi, hanem közvetlen anyagi érdekeik is veszélyez- 
tetve voltak, következetesen megtagadták hozzájárulásukat a törvények 
egész sorától; ilyenek, hogy csak néhányat említsünk: a dead sister’s 
law, az italmérési, az oktatási törvény stb. Már az 1909 évi ú. n. 
forradalmi költségvetés beterjesztése előtt is minden törvényhozói 
munkát gyökerében megakadályoztak. Ez a vég kezdete s mint lelki 
nyilvánulás- is érdekes kísérő jelensége a viszonyok változásának. 
A most említett törvények megtagadásánál ezenfelül még a jelszavak 
is hiányoztak, amelyekbe burkolózhattak volna; főleg a licensing-bill 
megtagadásában az osztályönzés palástolatlanul kifejezésre jutott. Ez 
a merev ellenállás fokozta fel a reakció elvénél fogva a harci kedvet 
a főrendiház ellen; a lassan felgyülemlett elkeseredés drasztikus módon 
tört utat magának. 

Az 1909-iki költségvetés korszakos reformjai már igazán mélyen 
vágtak az arisztokrácia húsába; a földadó progresszív fölemelése, 
amely alkalmasint egy nagyszabású földadóreformnak lesz kiindulási 
pontja a nagybirtok vagyoni hatalmának megtörésére, 16%-ig menő 
örökségi adó, az aggkori biztosítás, stb. elszánt reformjaival szemben 
érthető volt a főrendek ellenállása. De most már maguk is látták, 
hogy a végsőkig vitt ellenállás végzetes lehet reájuk s igyekeztek 
menteni, amit lehetett. Késő volt. A választókra appelláltak s meg- 
tépett nimbuszuknak helyreállítását egy jól megválasztott jelszótól; 
a tariff-reform-tól várták; az agg Chamberlain védvámos politikájával 
agitált az unionista vezér Balfour, az alsóházba kihelyezett előőrsük 
a maga cohorsával. De sikerüket egy csaknem véletlen esemény aka- 
dályozta meg, a múlt évi boom year fényes termésével és kereskedelmi 
mérlegével. A legutolsó választáskor kénytelen volt Balfour a tariff- 
reform-ot, mint ballasztot, kidobni podgyászából. A főrendiház reform- 
jánál még tovább mentek; készek lettek volna a referendumot, ezt 
a valóban demokratikus princípiumot, létesíteni inkább, mintsem hogy 
az alsóház kezébe engedjék át az uralmat. Ez a kétségtelenül nagy 
önmegtagadásra mutató tervezet más alkalommal alkalmasint kompro- 
misszumot eredményezett volna. De a főrendek korábbi ellenállása 
folytán elmérgesedett viszonyok között a megegyezés ki volt zárva s 
 



194                                                                     A demokrata Anglia és a vétó-bill 
 
egy   erőskezű   kormány   megismételte az 1832-ik évi államcsínyt; új 
főrendek kinevezésének fenyegetésével megadásra kényszerítette őket. 

A király szerepe is determinálva volt; ha a kormány előter- 
jesztését nem fogadja el és az lemond, az új és unionista kormány 
(Balfour) helyzete tarthatatlan lévén, ismét a választók ítéletét kell 
kérni; nincs azonban semmi kilátás arra, hogy ezen ítélet másként 
ütött volna ki, mint a legutolsó. Másfelől a főrendek is kénytelenek 
voltak meghajolni, mert ötszáz új főrend kinevezésének gondolata 
érthetően gyűlöletes és megalázó volt szemükben, s ezenfelül a kormány 
az új főrendek segítségével úgyis bármit keresztül vihetett volna. 

Így tehát a megoldás a legkisebb ellenállás irányában jött létre. 
A vétó-bill folytán a felsőház ezután pénzügyi törvényt egyáltalában 
nem, más törvényjavaslatot pedig csak ideiglenesen utasíthat vissza, 
de végső soron törvényre emelkedését nem akadályozhatja meg. 

A nagy vonatkozásokban vázolt alkotmányküzdelem, amely ekként 
a megszokottól sokban eltérő tüneteket mutatott be, a hódító angol 
demokrácia újabb térfoglalása. Az ipari munkásság, amely a 19. század 
elején még politikailag jogtalan, gazdaságilag végsőig elnyomott s a 
gépek szétrombolásában céltalanul meríti ki minden erejét, szervez- 
kedett és a gazdasági hatalommal párhuzamosan politikai hatalomhoz 
is jutott. 

A következőkben azonban a nagy átalakulásnak egy további 
okát is sejtjük. Lehetetlen a közelmúlt eseményeiből észre nem venni 
az angol imperialisztikus politika hanyatlását. Mélyreható kutatások 
mondhatnák csak meg, vajon a fölöslegeit gyarmat-területekre küldő 
tőke expanzív ereje csökkent-e, illetőleg az angol birodalom kiterjedése 
érte el azt a határt, amelyen túl újabb térfoglalások inkább gyengülést, 
mint újabb erőgyarapodást jelentenének és a meglevő területek befelé 
fejlesztése is teljesen igénybe veszi a meglévő szervező és tőkeerőt? 

Másrészt a folyton fejlődő ipari munkásság a maga ösztönös és 
gazdasági érdekeivel ellene szegül a végtelenbe vesző terjeszkedésnek 
és hatalmi aspirációknak. A tények még többet is mutatnak: a meg- 
levő imperiumnak természetes erők megindította elkülönülését s az 
anyaországtól sokfelé elágazását. 

Elég, ha rámutatunk a közelmúlt eseményeiből a négy délafrikai 
állam szabad egyesülésére, az ausztráliai Commonwealth és Canada 
elszakadási törekvéseire, továbbá Anglia engedékeny magatartására a 
bagdadi vasút kérdésében Németország, Perzsiában pedig az oroszok 
javára. És ezzel kapcsolatban a demokratikusan fejlődő Angliában 
napról-napra jobban előtérbe jut a tendencia, hogy ezt a természetes 
fejlődést nem kell és nem lehet megakadályozni. Szó sincs róla, a 
demokratikus rétegek uralma bennrejlőleg előmozdítja ezt az irányzatot 
és ennyiben az imperialisztikus politika hanyatlása a demokratikus 
erők érvényesülésének okozata, másrészről azonban épen a fent- 
említett tények, amelyek az imperialisztikus tendenciák hanyatlását 
idézik elő, egyben előmozdítják a népnek belső ipari tevékenység 
keretében végbemenő demokratizálódását. 
          Az angol tengeri haderőnek nagymértékű fejlesztését igaz, hogy 
mellőzhetetlenné teszik az invázióval rémítgető német junkerség támadó 
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föllépése és a gyarmatokat gyarapítani vágyó német üzleti tőke 
provokálása; mégis a haderő ezen kényszerű fejlesztése mögött észre- 
vehető a béke utáni vágyakozás, a külbékének komoly akarása. Campbell- 
Bannermann, a nemrég elhunyt miniszterelnök lefegyverzési akcióját 
komolyabbnak és őszintébbnek kell tekintenünk mint a Nobel-díjas 
Roosevelt békebarátságát A legújabb választott bírósági egyezmény 
is ezen  békés hajlandóság mellett bizonyít. 

A hatalmától most megfosztott főrendiház ezeknek ellenében 
az imperialisztikus irányzatok rúdjához köti magát. Hatalma hadi 
tényeken, — a középkorban oly természetes rablást is ide számítva, — 
alapszik; de nemcsak atavisztikus hajlandóságai, tradíciói, hanem a 
hadjáratok fénye, időtöltése és állásai, úgyszintén vagyonának és 
biztonságának sokkal kisebb veszélyeztetése is az ipari tőkétől egyre 
kevésbbé pártolt hódító politikához fűzi. A lordok bukásához ezen 
okok is hozzájárultak. Viszont a dolgok természetes kölcsönhatásánál 
fogva a békére hajlandó politikát e bukás bizonyára erősíteni fogja. 

Az élet-halálharc egy másik fő mozgatója: a földbirtokkérdés. 
A birtokmegoszlás Angliában még szerencsétlenebb, mint bárhol a 
kontinensen; a mezőgazdaság siralmas helyzetben van s a nagynép- 
számú Anglia még kis részben is alig tudja élelmezni magát. Ezekből 
és más jelekből, — amelyekre most ki nem terjeszkedhetünk, — 
következtethetjük, hogy a földbirtok megoszlásának, megadóztatásának 
stb. kérdéseiben mélyreható újítások vannak készülőben, amelyekben 
szembe kerül majd, szintén politikai küzdelemben, parlamentáris úton 
a földbirtokos arisztokrácia a polgári illetőleg munkásosztállyal. 

Erre is nagyjelentőségű és esetleg végzetes ujjmutatás a most 
kivívott győzelem. 

Eljutottunk oda, ahonnan kiindultunk. Az angol birodalom 
demokratikus átszerveződése lényeges pontjaiban szinte befejezést 
nyert, beteljesedett. Tovább fejlődése csak részlet-dolgokban van 
hátra; megemlítésre méltó pl., hogy épen a vétó-bill-el egyidejűleg 
szavazták meg, amit már a chartista mozgalom követelt egykoron, 
a képviselőknek díjazását. 

Lényegében azonban a küzdelem átterelődik majd más területre, 
a tisztán gazdaságira és megdöbbentően jellemző és a jövő fejlődésbe 
szinte kísértetiesen bevilágító eset, hogy épen a vétó-bill megszava- 
zásának napján a munkások százezrei, Londont és Angliát éhínséggel 
fenyegetve elkeseredett sztrájkban néznek farkasszemet munkaadóikkal. 
Túl a politikai küzdelmek játékán hallatszik a gazdasági erők harci- 
lüktetése. 

A közel jövőben még egy nagy politikai harc veszi kezdetét; 
küzdelem a home rule-ért. Az íreknek kikötött jutalma ez, támogatásuk 
fejében, nyílt kormányprogramm, amely azonban elkeseredett ellenzésre 
fog találni. A felsőház utoljára már mindenbe beleegyezett, csupán 
ezt akarta megakadályozni, azt az egyetlen módosítást kérve (Lansdowne), 
hogy „az alkotmány megváltoztatását előidéző és a birodalom egy- 
segét megbontó” törvények tekintetében maradjon meg a főrendiház 
régi hatalma. Nyilván a  home-rule  megakadályozásának  szándékával. 
          Az ír nép a legutóbbi időkben köztudomás szerint óriásit fejlődött 
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az erők szabadabb érvényesülése, az elnyomás fokozatos megszüntetése 
és a helyesebb földbirtokpolitika folytán. Az autonómia, amelyet köve- 
telnek, nemcsak régi vágyak teljesedését, hanem az ír terület belterjes 
fejlődését is meghozhatja s alkalmasint az eddiginél még szorosabb, 
mert nyugodalmasabb kapcsolatokat fog teremteni a szorosan vett 
Angliával. Ennek belátása egyre terjed az angol közvéleményben és 
valószínű, hogy ami nem sikerült Gladstone-nak, sikerülni fog más 
idők más viszonyai között Asquith-nak. (Halasi Béla.) 
 
Az   angol    sztrájkmozgalom   Három   részre oszlik.  Elsőben a 
                                                            tengerészek (matrózok és fűtők) 
játsszák a főszerepet. A mozgalmat ők indítják meg; a másodikban 
a dokkmunkások nyomulnak előtérbe, de amíg az első kettő szór- 
ványosan jelentkezik (a tengerészsztrájkot ugyan nemzetközinek ter- 
vezték és Franciaország, Hollandia egyes kikötői sem maradnak attól 
mentek), a harmadik, a vasutasok mozgalma, már országos jellegű. 
Ez a betetőzés és egyúttal a befejezés is. A sztrájkok egymásba 
fonódnak, egyik a másikat vonja maga után. És habár ebben nem 
annyira a munkásság szolidaritása nyilatkozik meg, mint inkább az, 
hogy egy bizonyos eléggé körülhatárolt munkanemben (a szállító, 
forgalmi munkásoknál — a szó általános értelmében) a munkafölté- 
telek tűrhetetlenek, a munkabérek stagnálnak, vagy ha nem is, de 
egyáltalán nem tartanak lépést az egyre fokozódó drágasággal, úgy 
hogy a munkások elemi szükségleteit sem elégítik ki és végül, hogy 
azon munkanemben a munkaadók és munkások között nincsenek 
megfelelő intézmények, amelyek a békés megegyezést biztosítanák 
(ami habár csak részben bizonyára oka az előbbieknek): mindezt leg- 
jobban igazolja, hogy a sztrájkmozgalom főleg ezen munkanemre 
szorítkozik és hogyha az egyes munkáscsoportok eredetileg szimpá- 
tiából lépnek is sztrájkba, hogy az előbb sztrájkba lépetteket győze- 
lemre segítsék (az egész vasutassztrájk-mozgalom eredetileg, kezdetben 
szimpatikus sztrájk jellegével bír), nem szerelnek le mindaddig, amíg 
az ő saját követelményeiknek munkaadóik eleget nem tesznek, illetve 
azokkal meg nem egyeznek és így az ő mozgalmuk önállló jellegű 
lesz, a munkásság szolidaritása elemi erővel nyilatkozik meg, amikor 
a leszerelésről van szó. A liverpooli tengerészek és dokkmunkások 
az elért eredményeket kockáztatva sztrájkolnak tovább, amíg csak 
az összes, sztrájkba belevont munkás munkaadójával meg nem egyezik. 
Hasonló jelenségekkel találkozunk Londonban (habár nem oly mér- 
tékben). És ha a sztrájkmozgalom legalább általában korántsem oly 
spontán megnyilatkozása a munkásságnak, mint azt a lapok feltün- 
tették, hanem a munkásság szervezetei és első sorban a szállító- 
munkások nemzeti szövetsége rendezte azt, akkor, midőn a lesze- 
relésről van szó, az egyes csoportok gyakran a vezetőség ellenére 
folytatják a sztrájkba belevont többi munkásság érdekében a sztrájkot 
és a vezetőség csak később csatlakozik ahhoz. A mozgalmon teljesen 
úrrá lenni különben a vezetőség nem tud, igen gyakran fordul elő, 
hogy közötte és a munkaadók között létrejött egyezséget nem respek- 
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tálja a munkásság, még ha el is fogadta. Hogy épen a vezetés meg- 
tartása érdekében kénytelen ezeket az egyezségeket később dezavuálni, 
különféle ürügyekkel kibújni alóla, egyáltalán nem ritka jelenség. Sőt 
az is előfordul, hogy amíg egy egyezséget néhány nappal előbb a 
munkásság győzelmének deklarálnak, még mielőtt a munkásság hangulatát 
ismernék, vagy abban a reményben, hogy azt kedvezően befolyásolhatják, 
később avval mentegetőznek, hogy rászedték őket, belekényszerítették 
az egyezségekbe. A szervezetek vezetőségei, a sztrájkbizottságok és 
munkaadók között létrejött egyezségekből ítélve, a mozgalommal a 
szervezetek célja elsősorban a munkaadókkal való elismertetésük volt. 
Épen a szállító, forgalmi munkásoknál nem ismerték el túlnyomóan 
a munkaadók a munkásszervezeteket. A sztrájkok általános eredménye 
ezen szervezetek elismertetése (nem egyszer egyetlen eredmény), más- 
részt a munkásság és munkaadók között felmerülhető viszályok egy- 
séges és békés úton való elintézésének biztosítása a munkaviszony 
szabályozását nagymértékben vitte a mozgalom előbbre. És különösen 
a vasutas sztrájkban nem annyira a bérkérdés, mint általában a munka- 
viszony szabályozásának megfelelő elintézése a főcél. A többi sztrájk 
közvetlenül is célzott és ért el anyagi eredményeket. 
 

II. 
 

A mozgalom a tengerészek sztrájkjával indul meg június közepe 
táján. A tengerészekkel rendesen együtt lépnek sztrájkba a dokk- 
munkások. Néhány heti sztrájk után Hullban, Goolban egyezség jön 
létre. A manchesteri sztrájk különösen nevezetes a mozgalom e 
korai stádiumában. A kormány figyelmét egy erősebb zendülés hívja 
fel, a béke biztosítása érdekében a kereskedelmi minisztérium lép 
közbe. Nemcsak a tengerészekkel, hanem a kocsisok és munkaadóik, 
illetve szervezeteik között is egyezséget kell létrehozni. Cardiffban, 
Liverpoolban, New Castle on Tyneben az egyezség létrehozása nem 
oly könnyű. A mozgalom azáltal harapózik el, hogy a többi kikö- 
tőben, illetve vasúti állomásokon a munkásság vonakodik a sztrájk 
vidékről jövő árúkhoz nyúlni, tiltakozik az ellen, hogy az eredetileg 
a sztrájk területére irányított hajók, illetve árúk más helyre vitessenek 
és így a sztrájk teljes sikere veszélyeztetve legyen. Cardiffban és 
Liverpoolban a teherforgalomban alkalmazott vasutasok csatlakoznak 
a sztrájkmozgalomhoz, másutt a vasutasok tiltakoznak az ellen, hogy 
őket bármikép a sztrájkolok letörésére használják ki, illetve, hogy 
sztrájktörőket alkalmazzanak vagy kijelentik, ők nem dolgoznak oly 
vidékeken, ahol a sztrájk a biztonságot veszélyezteti. Július vége felé 
Londonban egy dokksztrájk fenyeget. Itt a szakszervezeti szövetségnek 
a londoni kikötői hatósággal sikerült ugyan egy egyezséget létre- 
hoznia, azonban az egyes munkaadók azt magukra nézve kötelezőeknek 
nem ismerik el, másrészt maga a munkásság sincs megelégedve avval. 
A sztrájkot már július 20-án megszavazta a dokkmunkások gyűlése 
és csak a nemzeti szállító munkásszövetség beleegyezése hiányzik, 
hogy a sztrájk kitörjön (a dokkmunkások fizetése az 1889-i mozgalom 
óta nem emelkedett). A szénhordó munkások lépnek először sztrájkba, 
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követik az Albert és Viktória dokk munkásai, a sztrájkbizottság meg- 
alakul, augusztus 3-án már körülbelül 20.000 munkás sztrájkol, a 
vasutasok megtagadják a hajókról jövő árúk kezelését. Augusztus 
7-én a sztrájk már általános. Az egyes munkáskategóriákkal létre- 
jönnek ugyan egyezségek, de senki sem áll munkába, míg minden 
sztrájkolót ki nem elégítenek. 9-én már napirenden vannak Londonban 
az erőszakoskodások, az árúkat szállító kocsikat megtámadják, felfordít- 
ják, a rendőrséggel is összeütközésbe kerülnek. A délkeleti és Chatham 
vasút munkásai is sztrájkba lépnek. 10-én a teherpályaudvarok kocsisai 
csatlakoznak a sztrájkhoz, Londont éhínség fenyegeti. A halszállító 
munkások tízpercig tartó sztrájkkal elérik, hogy óradíjukat megkét- 
szerezik. Amikor pedig végre sikerül a dokksztrájkot leszerelni, a 
sztrájkolókhoz csatlakozott vasutasok folytatják azt, sőt a vasutasok 
sztrájkja Londonban is egyre terjed. Az. általános vasutas sztrájk ideje 
elérkezett, a hangulat kedvező, a dokkmunkások, a tengerészek min- 
denütt eredményeket értek el, a mozgalom megindult, a szerveze- 
teknek csak ki kell használnia az alkalmat. A kanócot a liverpooli 
hajótulajdonosok gyújtják meg. Ők a munkásaik kívánságait teljesí- 
tették, a szervezetek vezetőitől biztosítást nyertek, hogy a munkások 
valamennyien munkába állanak, azonban ez nem történt meg; a 
munkások egyrésze tovább sztrájkol, egyes hajótulajdonosokat bojkot- 
tálnak. Erre a hajótulajdonosok ultimátumot bocsátanak ki, hogy vala- 
mennyi munkásukat kizárják, ha mindannyian 14-én munkába nem 
állanak. 

Miután az ultimátumnak a munkások eleget nem tettek, kizárnak 
25.000 dokkmunkást. Erre az összes szállítómunkás, 75.000 ember, 
Liverpoolban és vidékén sztrájkba lép és sztrájkba lépnek a vasutasok 
is. Manchester azonnal csatlakozik a vasúti sztrájkhoz, a kocsisok 
szervezete kimondja, hogy ha rövid időn belül nem jön létre egyezség, 
ők is sztrájkba lépnek. A vasutas sztrájk időközben hat nagyobb 
vasúttársaság főbb állomásain elterjedt. A négy vasutas szervezet 
vezetőségének nem maradt más hátra, mint Liverpoolban kijelenteni, 
hogy amennyiben a társaságok 24 órán belül tárgyalásba nem bocsát- 
koznak velük, a közhangulatnak engedve, kénytelen lesz az országos 
vasutassztrájkot proklamálni. Ily rövid idő alatt ez ugyan nem történt 
meg, mert a kormány sietett közbelépni, azonban a társaságok vona- 
kodtak a szervezetekkel tárgyalni, a kormány kijelentette, hogy arra 
nem is akarja a társaságokat rábírni, hanem hajlandó a békéltető 
eljárás tanulmányozására bizottságot küldeni ki és annak javaslatai 
szerint fog cselekedni. Erre kimondották az általános vasutas sztrájkot, 
amelyhez az összes vasutasoknak körülbelül ⅓-a (200.000 ember) csat- 
lakozott, dacára annak, hogy még csak 48 óráig tartott. Két nap 
múlva a vasúttársaságok hajlandóak voltak tárgyalásba bocsátkozni, a 
szervezetek is elfogadták egy azonnal kiküldendő és a legrövidebb 
idő alatt jelentést tevő bizottság véleményét és evvel létrejött az 
egyezség egyelőre és csupán a vasutasok újból munkába állítása és 
visszahelyezése okozott nehézséget. A sztrájkolok egyrésze ugyanis 
ebbe a megállapodásba sehogysem tudott belenyugodni, a társaságok 
pedig nem akarták a sztrájkolókat régi állásaikba visszafogadni, noha 
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kötelezték magukat erre és ismét a kereskedelmi minisztérium közbe- 
lépésére volt szükség. 

Különösen a vasutassztrájk volt igen heves. A katonaságot foko- 
zottabb mértékben mozgósította a kormány, miután a vasutak forgalmát 
minden áron fenn akarta tartani. Így is sikerült azonban a vonatokat 
fentartani. Számos összeütközés és a vasutak biztonsága ellen merénylet 
is történt. A sztrájk Londont kétszer is éhínséggel fenyegette, Liver- 
poolt, Cardiffot, Manchestert és vidékét nem különben, megbénította 
az ipart, kereskedelmet. A sztrájk hét és fél millió font veszteséget 
jelentett a vasúttársaságoknak (közvetlenül a bevételekben). 

 
III. 

 
A munkás-munkaadó viszony szabályozásának kérdésében a kikül- 

dött királyi bizottság véleménye döntő lesz. 
 

IV. 
 Meg kell emlékeznünk röviden a kormány magatartásáról. 

A sztrájk ép akkor éri, mikor legnagyobb politikai sikerét, a lordok háza 
letörését viszi keresztül és országos ünneplésre számít. De a fenyegető 
éhínség, az utcai zavargások, a kereskedelem és ipar fennakadása a 
demokratikus győzelem feletti örömet lelohasztják. A kormány teljesen 
készületlen, ide-oda kapkod, egyetlen célja bármikép is, bármi áron 
a nyugalmat és békét fentartani, illetve helyreállítani. Megfenyegeti 
a munkásokat, nyomást gyakorol a munkaadókra. Könnyelmű nyilat- 
kozatokat tesz, melyek ahelyett, hogy a békét biztosítanák, kockáz- 
tatják azt. Churchill jelentései a sztrájkról egyenesen felbőszítik a 
munkásokat. A szunnyadó hadvezér ismét felébred benne, az egész 
országot katonasággal szállja meg, oda is küld, ahol nem kell, ahol 
a polgári hatóságok tiltakoznak az ellen. Részletes haditerveket dolgoz 
ki, titkos utasításokat küld. Amikor a vasutasokat fenyegetéssel lesze- 
relni nem sikerül, a társaságok pedig nem engednek, a kormány 
ígéretet tesz, hogy amennyiben az újabb megegyezés költségeket okoz 
a társaságoknak, kárpótolni fogja, engedélyt ad a tarifa fölemelésére. 
A zseb ki lévén elégítve, erre a társaságok belemennek abba, hogy 
egy bizottság a békéltető eljárás működését megvizsgálja, hogy véle- 
ményét kötelezőnek elfogadják, hogy a szervezetekkel tárgyaljon és 
a békéltető bizottságokat sürgősen összehívják az aktuális kérdések 
elintézésére. A kormányt nem lehetett vádolni, hogy akár a mun- 
kásság, akár a munkaadók érdekeit pártolta volna, de azt sem lehet 
állítani, hogy pártatlan lett volna. Álláspontja a legopportunisztikusabb 
volt, minden eszköz jó volt neki, csak a békét állítsa vissza, akár a 
munkásság, akár a munkaadók elnyomása árán. A munkaadók jobban 
tudtak  védekezni a kormány   befolyásával   szemben, ennyi az egész. 

A Labour Party állásfoglalása is érdekes. A pártot a politikai 
kérdések annyira lefoglalták, hogy a sztrájkmozgalom meglepetés- 
szerűleg éri, arra minden befolyásból ki van rekesztve (a szakszer- 
vezeti vezérek különösen ügyeltek erre). A kormány szövetségese 
gyanánt szerepel és ő a munkásság hivatalos képviselete. Most pedig 
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a kormány a munkásság ellen van. Nem engedheti, hogy az események 
nála nélkül folyjanak le és nem engedheti, hogy a munkásság előtt 
a kormány támogatója gyanánt szerepeljen. A kormány és munkásság 
közötti tárgyalásokba Mac Donald becsempészi magát, ő a hivatlan 
közvetítő, aki csak a kormány jóakaratából játszhatja ezt a szerepet. 
Hirdetik, hogy a kormány ellen bizalmatlansági indítványt fognak a 
képviselőházban tenni, ami természetesen elmarad, hiszen csak a 
munkásságnak szólt. Végül a képviselőházban a legképtelenebb vádakat 
emelik a kormány ellen katonai intézkedések és kegyetlenkedések miatt, 
vádjaikkal a legvéresebb sztrájkvezéren is túllicitálva.  (Selymes Károly.) 
 
Analfabetizmus és az Országos Arra, hogy minálunk nagy 
Közművelődési Tanács                    társadalmi  nyavalyák leküzdé- 
                                                               sére   mekkora   erővel   szoktak 
elindulni és mekkora erőket tudnak sorakoztatni, itt van egy felséges 
példa az Országos Közművelődési Tanácsnak az analfabétizmus ellen 
megkezdett munkájában. Ez a Tanács a magyarországi kultúregyesü- 
letek központi szervének feladatát vállalta el és a négy nagy köz- 
művelődési egyesület kezdeményezésére alakult meg 1908-ban. Előt- 
tünk fekszik a Tanács két évi munkásságáról szóló jelentés* és ahogy 
azt államsegélyes egyesülettől már megszoktuk, hideg nyugalommal 
vártuk a leghatásosabb kijelentéseket. Ezek most se maradnak el, 
de ezúttal legalább munkáról is betudnak számolni és ez nagy dolog 
nálunk. Mégis jellemző a Tanács vezetőségének gondolkozására, hogy 
szükségesnek látták ezzel a nagy mondással aláfesteni munkásságukat: 
„az Országos Közművelődési Tanács büszkén hivatkozhatik arra, hogy 
nemcsak felismerte a tudás nemzetfentartó erejét, de annak 
a legszélesebb rétegben való elterjesztéséről már eddig is olyan 
mértékben gondoskodott, hogy e tekintetben nincsen versengés, nin- 
csen versenytárs, ahol s akik előtt háttérbe szorulna”. Ugyan van-e 
dicsekedni való azon, hogy ezt „felismerte”, hiszen ezt már a refor- 
máció is felismerte vagy azon, hogy nincs versenytárs? Amikor egy 
országos szervezet olyan dicsérni való, de mégis rendkívül szerény 
eredményeket ér el, csak sajnálkoznia és az ország helyett röstel- 
kednie volna szabad azon, hogy nincs versenytársa. 

Ötmillió négyszázhatvanezer analfabéta volt az országban akkor, 
mikor a Tanács megkezdte munkáját, tehát 1908 végén. A két év 
alatt 30.156 analfabéta iratkozott be a tanfolyamaikra, ezek közül 
9260 sikeres vizsgát tett és bizonyítványt kapott; vizsgát nem tett, 
de eredménnyel végzett 5494, a kisbetűk olvasását és írását meg- 
tanulta 6732. Összesen megtanult olvasni, írni, számolni 21.486. 
Óriási szám, ha arra gondolunk, hogy ennyivel több ember lesz ujság- 
és könyvolvasó, de megdöbbentően kicsi, ha eszünkbe jut, hogy még 
mindig öt és félmillió maradt. Olvasott már valaki olyan mesét, 
hogy a királyfi pappendekli karddal ment neki a hétfejű sárkánynak? 
Ez még csak nem is olyan, mert igaz.   Harmincezer   korona   telt   a 
 
         * Az Országos Közművelődési Tanács 1909. és 1910. évi jelentése.  Szerk. 
Árkay Kálmán dr. ügyvezető alelnök. Első jelentés. Bp. Franklin. 1911. (127) 
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társadalom bugyellárisából analfabéta-oktatásra két éven át, mikor 
öt és félmillió analfabétánk van. Ennyi pénzből mindössze annyit 
lehet kioktatni, amennyi az évenkénti népszaporodásból az analfa- 
bétizmusra jut. Csak az évi analfabéta-termelésünket fogja tudni 
ledolgozni a Tanács, de a törzs megmarad és ilyen tempóval mi 
tíz és húsz évek múlván is előkelő helyet fogunk elfoglalni az analfa- 
bétizmustól duzzadó országok között. Ha ez a Tanácsnak elég és 
ha a terjedelmes jelentésben ez az aggodalom nem talál helyet, ha 
a munkája jövő kilátásait nem mérlegeli ilyen módon, elhisszük, hogy 
a huszonegyezer hangosan sillabizáló ember látása mérhetetlen boldog- 
sággal tölti el, de ne higyje, hogy különb munkát végez azoknál, 
akik pl. a munkanélküliség nagy problémáját diótöréssel foglalkoztató 
műhelyekkel vélik elintézni. Még az olyan szép és megható mondatok 
sem segítenek az ügyön, mint a 21. oldalon lévő, hogy: „két év 
alatt meggyőződtünk arról, hogy a néppel nem foglalkozni, annak 
tanításáról nem gondoskodni vétkes mulasztás és lelkiismeretlenség, 
akár a társadalom, akár az állam követi e l”  Mert itt csak az államot 
lehet kérdőre vonni; annak a társadalomnak, melyet szintén be 
méltóztatnak rántani a pácba, csak egy kisebb része vesz részt köz- 
vetve vagy közvetlenül az igazgatásban. Nem hasznos dolog általá- 
nosságban átkokat szórni, de most az egyszer bevalljuk, az se hasz- 
nálna, ha nyíltan megmondanák a nagyot halló földbirtokos parla- 
mentnek, hogy tessék az osztatlan iskolákat osztályos iskolákká és 
a felekezetieket államiakká tenni. Ugyanis az analfabétákban legdúsabb 
megyékben így állanak az ügyek: 

 
Tehát mindenütt az osztatlan iskolára, s mert nagyrészt a fele- 

kezetek kezén vannak az iskolák, az osztatlan felekezeti iskolára s 
ezeknek is kevés voltára vezetendő vissza az analfabetizmus. Szóval 
vagy milliókat áldozni analfabéta tanfolyamokra vagy ugyanezekkel 
és még több millióval osztályossá és államivá tenni az osztatlan fele- 
kezeti iskolát. 

Mi érezzük, hogy jó szándékú embereknek a fülükbe harsogni, 
a szép munkátok kilátástalan erőlködés: kegyetlenség. De végre is 
meg kell láttatni mindenkivel, hogy mennyit ér az államilag támogatott 
„alkotó munka”, mikor a destruktív szellemről Zichy miniszter olyan 
rettenetes dolgokat mondott. Van azonban egy púpja a Tanács mun- 
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kásságának, amelyen egész bizonnyal hasra fog vágódni az egész 
analfabétizmus elleni akció. Az ország népességének fele idegen 
nyelvű, ami azt is jelenti, hogy az analfabétáknak több mint felét 
más nemzetségűek teszik ki. Már most a Tanács „nagy horderejű 
akciót” indít a „görök-keleti és görög-katholikus vallású magyarság 
nemzeti érzéseinek és nyelvének megvédésére”, mert ezeket a magya- 
rokat az „ő vallásos intézményeik a rutén, a szerb, az oláh vagy a 
görög nemzetiség számára reklamálják”, — de egy tollvonás sem 
tanúskodik arról, hogy a nemzetiségi analfabéták ügyét kulturális 
feladatai közé számítaná. 

Az aztán a legszomorúbb a dologban, hogy ezt a népmentő 
munkát hogyan végeztetik, öt hónapon át tart a tanfolyam, heten- 
ként négy napon két-két órán át, s a tanító, aki a munkát végzi, 
hazafiságára és lelkesedésére való tekintettel minden sikeresen levizs- 
gázott tanítvány után 5—5 korona tiszteletdíjat kap. 

Kiadott a Tanács Felolvasások címen két kötet népszerű olvas- 
mányt vezérkönyvül azokhoz az ismeretterjesztő vasárnapi felolvasá- 
sokhoz, amelyeket Apponyi rendeletéből tartanak a falvakban a tanítók. 
Ezekben a könyvekben borzalmasan sok a mese- és frázistörténelem, 
a militarizmus dicsőítése, de viszont megható olvasmányok azok a beszá- 
molók, amelyeket 816 tanító küldött be a Tanácsnak a felolvasottak 
hatásáról, a tanfolyamok s felolvasások látogatottságáról s az érdek- 
lődésről egyáltalában. Mindennünen valami döbbenetes szomjúságot 
és mohóságot a tudás után jelentenek ezek az írások. Egy helyen 
„több ízben fölkeresték a tanítót s arra kérték, eszközöljön ki nekik 
naponként legalább 20 krajcárt, csak annyit, hogy éhen ne haljanak 
s ők kész örömest járnak el tanulni. Mikor a tanító felvilágosította 
őket arról, hogy kérésük teljesíthetetlen, elhatározták, hogy gyűjtenek 
nyáron, hogy télire többük legyen és eljárhassanak tanulni.” Máshol 
ők maguk állottak össze 20—40-en s együttesen kérték a tanítót, 
hogy tanítsa őket s nem egyszer hites községi emberek előtt fogadták 
meg a tanítónak, hogy a tanfolyamnak pontos és szorgalmas látogatói 
lesznek. És így tovább ötven oldalon, a tanítók jelentéseiben csupa 
ehhez hasonló tény. 

Nem is lehet más szóval jellemezni: tömeges lélekgyilkolás az, 
amit az uralkodó rendszer folytat a nép ellen, de azok, akik a 
nép helyes felvilágosítását viselik a szívükön, gondolkozzanak azon 
is, célszerű-e rábízni egészen a Tanácsra, hogy miről és hogyan vilá- 
gosítja föl a népet? (Kőhalmi.) 

 
Sajtószabadság     Magyarország   jelenlegi   kormánypártjában 
                             meghatározott mérték szerint osztódnak el a 
reakció és a progresszió, a tolerancia s a türelmetlenség,   a szűk és 
a tág választói jog hívei. Igaz, hogy eleddig a reakció katonái csele- 
kedtek, a progresszió állítólagos hívei pedig főleg nyeltek és hallgattak. 
Eme kellemetlen munkamegosztás mellett az volt az egyetlen vigaszuk, 
hogy a miniszterelnökre, a párt fejére hivatkozhattak, aki nyíltan egyik 
irányban sem foglalt állást. A miniszterelnöknek ez a buridani közöm- 
bössége megszűnt; mint   belügyminiszter   versenyre kell kollegájával, 
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a kultuszminiszterrel  a zsenge   szabadságjogok   eltiprásában.   A Nap 
kolportázsengedélyének a megvonására gondolunk. 

Igaz, hogy a miniszterelnöknek eme tettében a minden üldö- 
zésben kifejezésre jutó politikai ügyetlenség mellett nagy politikai 
ügyesség is nyilvánult meg. Mert a színtéren nem ő jelent meg, mint 
a szabadságjogok elkobzója, hanem a székesfőváros törvény- 
hatósága, S ebben az egész ügyben a legfelháborítóbb, hogy a belügy- 
miniszter a sajtószabadság elleni támadását Magyarország első és 
leghaladottabb törvényhatósága segítségével és felelősségvál- 
lalásával tudta keresztülvinni. 

Kétséges, hogy reakciós sajtórendészeti szabályaink a székesfőváros 
első tisztviselőjének jogot adtak-e a kolportázsengedély visszavonására. 
De kétségtelen hogy a jelen esetben kötelességévé nem tették. És kétség- 
telen továbbá, hogy bár a visszavonó határozatot a törvényhatóságnak 
egy szürke főtisztviselője írta alá, ez a cselekmény gondos elő- 
készületek után, a törvényhatóság irányadó köreinek előzetes 
beleegyezésével  és így felelősségére történt. 

Az előkészület kitűnik a polgármester augusztus 14-iki határo- 
zatából, melyben az eddigi szokástól eltérően egy lap kolportázs- 
engedélyét azzal a záradékkal adja meg, hogy bekövetkezik majd a 
visszavonás, ha a lap tartalma ellen kifogás merül fel. 

Az előzetes beleegyezést a körülmények csak a szerfelett naivak 
előtt nem teszik nyilvánvalóvá. 

Mert elképzelhető, hogy Vaszilievics alpolgármester egy ilyen 
nagy politikai fontosságú lépést tesz a polgármester beleegyezése 
nélkül? S elhihető, hogy a székesfőváros polgármestere elszánja magát 
erre a döntő lépésre anélkül, hogy tájékozódott volna, vajon nem-e 
lesz  emiatt   erős   támadásban  része  a  törvényhatóság   közgyűlésén? 

S csakugyan, míg az ország progresszív közvéleménye a legnagyobb 
mértékben felháborodott a kolportázsengedély visszavonása miatt, a 
székesfőváros közgyűlésén ezért egy zokszó sem esett. 

A magát demokratának nevező párt olyan csendben tűrte az 
alpolgármester önkényeskedését, mint a munkapárt radikálisai Zichy 
reakciós merényleteit. Mikor a sajtószabadságon ócska jogszabályaink 
kihasználásával egy konkrét sérelem esett, akkor a demokratapárt 
csupán elvi törvényhozási rendezést követelt a jövőre nézve. Távolról 
sem akarjuk vitatni, hogy erre az elvi rendezésre s ennek a követe- 
lésére nincs szükség. De époly szükség volt a konkrét támadás meg- 
bélyegzésére s annak a kifejezésére, hogy a törvényhatósági bizottság 
elítéli a törvényhatóság első tisztviselőjének azt az eljárását, mellyel 
segédkezet nyújtott a kormánynak a sajtó politikai okokból eredő 
üldözéséhez. 

A törvényhatóságnak elvi tiltakozása nem volt mentes a 
komikum minden elemétől. Az indítványt elfogadta egyhangúlag a 
tanács, ugyanaz a tanács, amelynek beleegyezésével történt nyilván- 
valóan az az esemény, amely kiindulópontja volt az egész elvi tilta- 
kozásnak. Olyan színben tűnik fel ez a dolog, mintha egy könyör- 
telen, szigorú cenzor kérné a cenzúra eltörlését, vagy egy oly igazság- 
ügyminiszter, ki   sohsem   terjeszt fel   egy halálraítéltet   sem   kegye- 
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lemre, ki saját hatáskörében semmit sem tesz a halálbüntetések csök- 
kentéséért, indítványozná a halálbüntetés eltörlését. 

De a főváros feliratának nemcsak az volt a hibája, hogy csupán 
az elvi kérdésekre terjeszkedett ki, hanem hogy a sajtójog reform- 
jának elvi problémáját sem oldotta meg progresszív szellemben. 

A sajtószabadság posztulátumai közül a Vázsonyi indítványa csak 
a szabad terjesztést, a szállítási vagy hasonló kedvezmények eltörlését, 
az előzetes letartóztatásnak s vizsgálati fogságnak sajtóügyekben való 
megszüntetését kívánja. Kétségtelenül hiba, hogy reakciós sajtójogunk 
számos eltörlésre méltó intézkedése ellen az indítvány nem emel szót. 
De még nagyobb hiba, hogy az indítvány hallgatólagosan elismeri az 
előzetes lefoglalás intézményét akkor, midőn annak jogtalan gyakor- 
lása esetén a kincstár kártérítési felelősségét kéri megállapítani. Elis- 
meri az előzetes lefoglalást, amellyel régebbi kormányok az „ő ügyé- 
szeik” s az „ő vizsgálóbíráik” segítségével a sajtó szabadságának 
okoztak olyan kárt, mint ez a kormány a kolportázsengedély meg- 
vonásával. Pedig, hogy az előzetes lefoglalás intézménye nélkül lehet 
igen fejlett kultúréletet élni, erre példa Északamerika, Anglia, továbbá 
Franciaország, hol csak szeméremsértő nyomtatványokat lehet előze- 
tesen lefoglalni. S hogy az utólagos kártalanítás mit ér, különösen 
napilapnál, amelyet az előzetes lefoglalással tönkre lehet tenni, bizo- 
nyítja az ártatlanul elítéltek kártalanításának intézménye, melyet a 
magyar bírói gyakorlat az intézmény alapgondolatának valóságos 
karrikaturájává alakított át. Megjegyezzük, hogy az előzetes lefoglalás 
eltörlésének követelésével a főváros valami nagyon radikális lépést 
sem tett volna, mert napilapokra nézve már a a budapesti ügyvédi 
kamara is kívánta ennek az intézménynek a megszüntetését. 

De a sajtószabadság szempontjából a Vázsonyi-féle javaslat 
mulasztásainál még súlyosabb az a reakciós kívánalom, amelyet ez az 
indítvány a csekély szabadságjogok ellenértéke gyanánt követel. Ez a 
reakciós követelés, a kiadónak becsületsértés, rágalmazás, valótlan 
hírek közlése esetén való kártérítési kötelezettsége a magánbecsület 
védelmének palástja alatt húzódik meg. Nálunk, ahol igazán súlyosan 
csak „izgatókat” büntetnek s a becsületrablókat enyhe büntetéssel 
futni hagyják, a magánbecsület zászlaja alatt indul már régóta had- 
járatra a sajtószabadság ellen a reakció tábora, hogy politikája javára 
hasznosítsa a magán- és közbecsület közötti úszó határt. 

Valóban különös követelés nálunk a becsület védelmének tör- 
vényes szigorítását követelni. Abban az országban, ahol a becsület- 
sértések terén bíróságaink csaknem mindig a minimális büntetéseket 
alkalmazzák s csak ott, ahol közhivatalnokról vagy politikusról van szó, 
élnek törvényadta jogaikkal. A föltételes elítélés behozatalát is arra 
használták fel bíróságaink, hogy még jobban leszállítsák az amugyis 
rendkívül alacsony becsületsértési tarifát. Föltételesen ítélik el pl. azt, 
ki a hivatásában eljáró ügyvédet megveri. Rendes körülmények közt 
10 korona árán mindenki megengedhet magának egy többé-kevésbbé 
súlyos becsületsértést. Az ok igen egyszerű. Nálunk az úr párbajozik 
s nem igazi gentleman, aki a bíróságok előtt keresi becsületét. Még 
az az úr is, aki gyilkosság vádja alatt áll, büszkén nyúl az urak eme 
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nemes kiváltsága   után és diszkvalifikálni    óhajtja   az   áldozat   hátra- 
maradottjainak védőjét. 

A párbajozó, a becsületet a törvényadta jogokkal nem védő 
Magyarországba akarják átvinni a nem párbajozó, a becsületet erős 
eszközökkel védő Anglia kártérítési jogát. 

Miért nem inkább az angol sajtójognak a teljes politikai véle- 
ményszabadságot biztosító irányát? Miért nem inkább azt az elvét, hogy 
nem büntethető az, ki valótlan, de valónak vélt tényeket jóhiszeműen 
írt le, vagy valótlannak tudott tényeket valamely különös kötelességből 
közölt? Miért ép a sajtó útján elkövetett esetekben akarnak kár- 
térítést adni akkor, amidőn Anglia joga a becsületet, különösen a 
női becsületet minden körülmények közt erős anyagi bástyákkal védi, 
a morális kárt mindenütt megítéli, míg az érvényes magyar jog a 
morális kárt nem ismeri és még vagyonjogi kérdésekben is a leg- 
szűkösebben térít meg kárt, hisz híresek vagyunk a kártérítési ügyek- 
ben kifejlődött szűkmarkú bírói gyakorlatunkról? Miért nem kezdjük 
másutt a kártérítési jog kifejlesztését, miért ép a sajtónál? 

Ily körülmények közt nyilvánvaló, hogy míg másutt sajtó- 
szabadság alatt minél több szabadságot, minél kevesebb korláto- 
zást értenek, a főváros feliratának „sajtószabadsága”: a sajtó mi- 
nél erősebb korlátozása. A kártérítési felelősség jelenlegi viszo- 
nyaink között nyilván nem jelentene egyebet, mint a politikai 
ü ldözés  e rő s  fegyveré t ,  mely  a  magánbecsü le t  nevében  
sújtana le. 

S érdekes, hogy a magánbecsület védelmében a leghangosabb 
az a nagy újság volt, a Budapesti Hírlap, amely eddig — úgy tudjuk 
— alig akadt kormányra, amelyet ne támogatott volna. A politikai 
meggyőződés kaméleonjai, mint a magánbecsület vérbírái! Nem 
vagyunk a becsületvédelem terén „a Csáki szalmája” elmélet hívei, 
de azt hisszük, hogy a politikai becsület van olyan fontos, mint a 
magánbecsület, bárha büntetőjogilag nem is részesíthető védelemben 
és ép annak nincs jogcíme morális felháborodásra becsületügyekben, 
kinek politikai meggyőződése a mindenkori kormány függvénye s aki 
mellbe senkit sem vág, de nyugodtan mérgezi meg a közvélemény 
kútjait. Nem látunk morális különbséget, hogy a miniszterelnök 
úr szavaival éljünk, azon „magas eszméket kifejező” sajtó közt, 
amelyik a politikában a mindenkori kormány felől fúvó szélhez igazodó 
szélkakas és a „gyalázást, hazugságot, ocsmányságot” kifejező lapok 
között. 

S valóban szomorú volt látni, hogy a magánbecsület védelmének 
örve alatt a sajtószabadságon ütni kívánó reakció a sajtóban és a 
közgyűlésen minő örömmel fogadta Vázsonyi indítványának reakciós 
részét! A szabadságot védő részeknél, persze, hallgatott. Vázsonyi 
most mikor reakciós volt, fürdött a Β. Η. bókjaiban, amelyik egykor 
kígyót-békát kiáltott a „kultúrbestiák” mondás híres szerzőjére és 
ma a Magyar Figyelő dédelgetett kedvence. Luegerre mondotta vala- 
mikor egy ellenfele, hogy a liberalizmus Siegfriedjének indult, de 
a reakció Sancho Panzája lett, ha ugyan . . . Liechtenstein herceg. 205 
párhuzamba   helyezhető    Mancha    nemes   lovagjával.    Ha   Vázsonyi 
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így folytatja, akkor eljön nemsokára az az idő ,  hogy erről a 
kitűnő tehetségű emberről sajnálattal leszünk kénytelenek megálla- 
pítani, hogy úgy kezdte pályáját, mintha a demokrácia Siegfriedje lenne 
s úgy végzi) mint a reakció Sancho Panzája,.. .  ha ugyan Héderváry 
Károly grófot egy napon lehet említeni Mancha nemes lovagjával. 

A főváros feliratánál demokratikusabb volt Lovászy Márton 
képviselőházi indítványa, mert hiányzott belőle a reakciós kölönc. 
De hiányzott belőle a sajtószabadság számos, fontos garanciája is. Egy 
része pedig kissé csodálatba ejtő. A belügyminiszterre bízza annak 
a megállapítását, hogy kik foglalkozhatnak utcai elárusítással. Indo- 
kolás: Nem hiszi, hogy akad belügyminiszter, ki ezt a jogát politikai 
célokra kihasználná! Hát a képviselő uraknak a történtek még mindig 
nem elegendők arra, hogy belássák a szabadságjogok terén a rende- 
leti szabályozásban rejlő óriási veszedelmet? 

Legtovább ment a sajtószabadság védelme terén a budapesti 
újságírók egyesületének felirata. De még ennek az egyesületnek a 
többsége is, bárha saját bőréről volt szó, nem merte kifejezetten 
magáévá tenni a radikális kisebbség javaslatát és nyílt sisakkal nem 
mert a küzdőtérre lépni az előzetes lefoglalás megszüntetéséért, a 
Németországban megbukott kivételes szocialista törvényjavaslatból 
lefordított és az akkori függetlenségi párt heves ellenzése mellett 
elfogadott izgatási szakasz eltörléseért és az esküdtszék demokratikus 
reformjáért! Megjegyezzük, hogy az esküdtszék demokratikus reformja 
körébe tartozik a sajtóbírósági hatáskörnek minden esküdtszékre való 
kiterjesztése is. Bűnvádi perrendtartásunk megalkotásakor a nemzeti- 
ségektől való félelem miatt csak tizenegy táblai székhelyen levő esküdt- 
bíróságnak adták meg a sajtóbírósági hatáskört. Ez szintén egyik oka 
sajtópereink hihetetlen lassúságának. 

Ne nagyon csodálkozzunk, ha a felháborodás tetőpontján sem 
nyilvánult meg valami nagy radikalizmus a fővárosban, a parlamentben, 
a sajtó képviselőinél. Mit várhatunk a virilizmus, a mai választói jog 
embereitől s a tőlük függő sajtótól? Mit várhatunk azoktól, akik 
egykor maguk is vígan koboztak és tiltottak ki lapokat a pálya- 
udvarokról? Ilyen körülmények közt érthető, ha a miniszterelnöknek 
még ma is volt merészsége, hogy hirdesse a közigazgatási hatóságok 
preventív jogát a sajtóval szemben, ha Polónyi Gézának volt bátor- 
sága a sajtószabadságot védelmébe venni s ha Kossuth nagyobb fel- 
háborodás nélkül hirdethette, hogy az államvasutak területéről lapot úgy 
lehet kitiltani, mint a konyhából az alkalmatlan idegent. 

A mi sajtójogunk már születése idején is reakciós volt. Javaslat 
korában elégette a pesti ifjúság. A régi rom falait időközben ellepték 
törvénytelen rendeletek bozótjai. A ma parlamentjének ez a helyzet 
nem nagyon kellemetlen. Népszerűen, hatást keltve kiabálnak, ha a 
bozótokból ellenzék korukban lőnek feléjük és ha elfoglalják a várakat, 
kihasználják a helyzetet s ők lőnek másokra. Ennek a körforgásnak 
a szabadságjogoknak csak egy olyan reformja vethet végett, amelyet 
nem várhatunk a mai parlamenttől s amelyet nem fog kívánni sohasem 
a virilisták törvényhatósága. (Rónai Zoltán.) 
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Rendőruralom Magyarországon      Minden történelmi kézikönyv- 
                                                            ben   olvassuk, hogy Anglia és 
Magyarország voltak a 19-ik század elejéig az egyedüli alkotmányos 
államok, holott most már nem igen vitás az, hogy ez a magyar 
alkotmányosság csupán történeti legenda. A királyi hatalom sehol- 
sem volt a 16-ik század kezdetétől korlátlanabb, mint épen nálunk; 
az a pár országgyűlés nem igen sok vizet zavart, hanem ami a királyi 
hatalom abszolutizmusát némileg korlátozta, azok voltak a századon- 
kint megismétlődő fölkelések. Azt mondhatnók, hogy az államforma 
fölkelésekkel szabályozott abszolutizmus volt. 

48-ban a hivatalos kormányforma a parlamentáris lett, de a 
teljes alkotmányosság épen olyan legenda maradt, mint eddig volt. 
Magyarországon jelenleg a rendőri hatóságok uralkodnak. 

A 70-es évek újságírói nyelvén szólva: Ön nyájas olvasó, aki, 
mondjuk cégjegyző a győri vattagyárban elmegy Mátészalkára becses 
neje rokonaihoz üdülni, ott egy kis gyűlést tartanak az odavaló gazdák; 
önnek, aki olvasgatott már egy pár társadalmi irányú könyvet, kedve 
szottyant a gyűlésre elmenni és bizonyos értelemben felszólalni, tudja 
mi történhetik önnel? Két csendőr jelenik meg önnél kezükben a 
szolgabírói ukázzal, hogy mivel ön nem idevaló illetőségű, ergo semmi 
köze az itt történő dolgokhoz és mivel mégis beleütötte orrát, 
kiutasíttatik a faluból. És mire ön ráér körülnézni, már a falu határán 
is túl van és alig volt ideje megköszönni vendéglátóinak a szíves 
vendéglátást! Probatum est! 

Viszont bájos olvasónőm, ha ön például tisztes özvegyasszony 
és alelnöknő a szegedi jótékonysági nőegyletben és kedve kerekedik 
a pünkösdi ünnepek alatt felruccani Budapestre, a következő események 
történhetnek meg önnel: Nem lévén Pesten rokonai, a szállodában 
száll meg és színházba egyedül megy, sőt tegyük fel, hogy ön emancipált 
hölgy és elmegy orfeumba is. Ön nem gyerekasszony ugyan már, de 
igen jól konzervált asszony, úgy, hogy megjelenése provokálja egy 
szomszéd asztalnál ülő úriember figyelmét; itt fájdalom nem tudom 
önt felmenteni a vád alól, hogy tán az ön visszautasító fejtartásába 
bizonyos jóakarat vegyült, tény azonban az, hogy a jelenlevő rendőr- 
tisztviselő, aki az ön szerencsétlenségére épen az erélyeskezű X., jónak 
találja közbelépni, önt rendre inteni, ön ugyan zokogva védekezik, 
no de a könnyek meg épen gyanúsak X. úr előtt, önnek az előadás 
vége előtt távoznia kell és másnap már kihirdeti ön előtt a ker. 
kapitányság a végzést, hogy ön, mint állandó foglalkozással és lakással 
nem bíró nőszemély a főváros jóerkölcsei érdekében Budapestről 
kitiltatik és még igen meg lehet elégedve, ha nem per tolonc út 
szállítják haza a szép alföldi metropolisba. Arról pedig, hogy milyen 
kockázatos dolog szép fürdőhelyeinken a főszolgabíró-fürdőbiztos 
ellen szerencsével ferblizni vagy kis falvakban e hatalmasság ellen 
tanúskodni arról, azt hiszem, felesleges beszélni. 

Hát jó, mondják önök, hisz végre is túlbuzgó közegek mindenhol 
találkoznak, de van  egy  magasabb hatóság,   amely   kireperálja,  amit 
ezek hibáznak. Hogyne volna. Tudják, ki határoz ezekben a dolgokban   
másodfokúlag? Nyájas olvasó, ön nevetni fog, bájos olvasónő, ön is 
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hallatni fogja széles körökben előnyösen ismert gerle kacaját, hát 
igen a kiutasítást az alispán, illetőleg a főkapitány fogja indokainál 
fogva helybenhagyni. A harmadik fórum az önök ügyében a belügy- 
minisztérium. Nos akármilyen véleménnyel vannak is önök e magas 
hatóságról, végre is lehetnek itt is helyesen gondolkodó referensek, 
csakhogy mire, tegyük fel, a belügyminiszter kimondja, hogy önökön 
sérelem esett és hogy önöket jogtalanul alkolbolították ki Mátészal- 
káról illetőleg Budapestről, addigra, tisztelt olvasó, önnek épen a 
harmadik sajtópere nyert dicstelen befejezést egyik lap ellen, amelyik 
azt írta meg önről, hogy önt hamis részletgyűjtés miatt utasították 
ki a kies szatmármegyei községből és ön, asszonyom, a tizedik 
cselédjét lesz kénytelen elküldeni, aki a szemébe vágja önnek, hogy 
a nassága csak hagyja a szegény cselédet békében, hisz a nasságát 
is zugkéjelgés miatt toloncozták ki Pestről. 

Ezek az eventualitások forognak fejemben, amikor olvasom, 
hogy a miniszterelnök úr a legközelebbi programmterveiről megkér- 
deztetvén, előadta, hogy azok a rendőrség államosítása és a csendőrség 
szaporítása. 

Ez szép zeneszóval azt jelenti, hogy Magyarország két év múlva 
hivatalos rendőrállam fog lenni, amelyben lesz egy rendőrminiszter, 
lesznek a vidéken mindenható rendőrigazgatók és hogy ez a bámulatos 
apparátus olyan szépen fog klappolni, hogy a városokban a rendőr- 
kapitány, a falvakban a rendőrőrmester fogja kinevezni az ország- 
gyűlési képviselőket és hogy végre meglehet, hogy La Platába és a 
Fokföldre útlevél nélkül utazhatom, de bizonyos az, hogy ha Kiskun- 
halasról kívánok Kecskemétre átrándulni a halasi rendőrőrmester enge- 
delme nélkül, hát az egy kissé túlmerész vállalkozás lenne! 
                                                                                            (Schaffer Adorján.) 
 
Gizella királyné boldoggá A magyar katolikus egyház körében 
avatása                 mozgalom indult meg aziránt, hogy 
                                                  Gizellát,  az   első magyar   királynét 
boldoggá avassák. Az egyházi törvények értelmében elrendelt bizo- 
nyító eljárás folyamán akadályok merültek fel, mert úgy a régi krónikák, 
mint az újabb magyar történetírók a királynét felelőssé tették azért, 
hogy befolyása folytán István unokaöccsének, Vazul hercegnek szemét 
kiszúratta, fülébe forró ólmot öntetett, hogy a trónutódlásra képte- 
lenné tegye és Urseolo Péter velencei hercegnek trónralépését bizto- 
sítsa. A boldoggá avatás ilykép megrekedt. A múlt hó folyamán egy 
egyházi körökből származó tudósítás járta be az összes lapokat, mely 
nagy örömmel hirdette, hogy íme most már elhárul az utolsó akadály, 
mert az újabb történeti kutatások immár fehérre mosták Gizella 
királyné emlékét. Kiderült, — mint a közlemény mondta — hogy 
az eddigi történetírás tévedett, „mert az embertelen cselekedetet 
elkövető Gizella nevű asszony nem Szent István király felesége, hanem 
a palotaforradalom útján trónrakerült Urseolo Péternek édesanyja volt. 
A tévedés oka az, hogy a Gizella név az ősnémet Geiselből származik, 
ami magyarul annyit tesz, hogy túsz. A középkorban minden királyi 
családból származó nő,  akit  idegen   fejedelmi   udvarba   adtak   nőül, 
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Gizella — Geisel — túsz, vagyis kezes volt, akit mintegy a két 
udvar jóviszonyának és barátságának záloga gyanánt tekintettek. 
A Gizella név tehát gyűjtője egy fogalomnak”. Dr. Nemes Antal 
prelátus azonkívül egy napilapban odanyilatkozott, hogy: „előttünk, 
magyarok előtt, mindig lehetetlennek látszott, hogy az a Gizella 
királyné, aki Szent István felesége volt, Szent Imre édesanyja és 
Szent Henrik testvér nénje, képes lett volna arra, hogy az árpádházi 
hercegek szemét kiszúrassa, fülükbe ólmot öntessen, csak azért, hogy 
őket ily módon a trónutódlástól kizárja és helyettük egy idegen ember, 
Péter trónralépését tegye lehetővé”. 

Mindenesetre érdekeltek volna bennünket azok az újabb adatok 
is, amelyek eddig a magyar történetírásnak ebben a kérdésben úgy- 
szólván egyhangúlag vallott felfogását megváltoztatták. A mulat- 
ságos és tanulságos azonban az egészben főleg az, hogy Urseolo 
Péter anyja nem hivatott Gizellának, volt neki becsületes magyar 
neve, édes testvére volt Szent Istvánnak és egyenes leszár- 
mazottja Árpádnak, a honalapítónak, tehát vérbeli  magyar 
hercegnő. (Pauler Gyula: A magyar nemzet története az árpádházi 
királyok alatt. II. kiadás. I. 68 p. Acsády Ignác: A magyar birodalom 
történet I. kötet 80 p. Marczali Henrik: A vezérek kora. Szilágyi-féle 
történet I. kötet 296. p.) 
           Ez a példa is mutatja, hogy amikor valamely klerikális ipar- 
kodásról van szó, még ha oly ártatlan kérdés is az, minő egy boldoggá- 
avatás, mily skrupulus nélkül hamisítják meg a történetet és mocs- 
kolják be Árpád vérének emlékét. A prelátus úr odanyilatkozik, 
hogy „előttünk, magyarok előtt” mindig lehetetlennek látszott, 
hogy Gizella királyné, aki három szenttel volt rokonsági kapcsolatban, 
ezt az embertelenséget elkövesse és nem lázad fel magyar érzése az 
ellen, hogy ugyanezt az embertelenséget rá fogja Szent István édes 
testvérére, az első magyar fejedelem dédunokájára, akivel szemben 
Gizella királyné csak külföldi jövevény, bevándorló, alkalmatlan idegen 
volt és akinek kíséretében bejött német lovagok és papok véres 
eréllyel irtották ki mindazt, ami ebben az országban igazán magyar 
volt. A mulatságos elemet e kegyes históriában eltekintve attól, hogy 
Urseolo Péter nagyapját szintén a szentek közzé sorozta az egyház 
kétségkívül még növeli az a tény is, hogy Pauler Gyula, kinek 
az Árpád korra vonatkozó munkáját az akadémia megkoszorúzta és 
akit a hivatalos közvélemény az e kor legkitűnőbb ismerőjének tart, 
azt írja Urseolo Péter anyjáról, hogy nemes lelkületét még évszá- 
zadok múlva is emlegették Velencében. I. kötet 68. p. (Sz. P.) 
 
Uruguay és Magyarország    A turini  kiállításon élénk figyelmet 
                                              keltettek a délamerikai latin államok 
pavillonjai. Különösen Argentina és Uruguay tettek ki magukért, 
bemutatták állattenyésztésük előrehaladott voltát, a modern technika 
és reklámművészet összes eszközeinek felhasználásával igyekeztek a 
közönség figyelmét felhívni a fagyasztott húsra s azon óriási lehető- 
segekre, melyeket a két állam a húsbehozatal terén nyújt. Uruguay 
pavillonjának belső falain nagybetűs táblázatokat függesztett fel, hogy 
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megismertesse e kis állam mezőgazdasági termelésének szédületes 
előrehaladását. A statisztikai táblázatok között egyéb feliratokat is 
helyeztek el nyilván abból a célból, hogy a kiállítást látogató nemzet- 
közi közönség rokonszenvét a kis ország részére megnyerjék. Nemcsak 
azt olvashattuk le a falakról, hogy Uruguaynak mennyi vasútja van, 
hogy az állampapírok árfolyama megszilárdult, hogy a nemzeti vagyon 
és jövedelem miképen emelkedett, de egy óriási plakátból megtudtuk 
azt is, hogy Uruguayban polgári házasság van, a halálbüntetést eltö- 
rölték és a közoktatást az állam irányítja. 

Nem állhattam meg, hogy ne mosolyogjak ezen a naivitáson. 
Uruguay elsősorban Ausztriára és Magyarországra számít a húsbeho- 
zatalnál és azt hiszi, hogy a magyar vezetőrétegeket megnyerheti és 
maga iránt bizalmat kérhet avval, ha hirdeti, mennyire előrehaladott 
a demokrácia és polgárosulás útján. Szegény Uruguay nem ismeri a 
valláserkölcsös Magyarországot; nem tudja, hogy a halálbüntetést itt 
még vígan alkalmazzák; nem tudja, hogy a kultuszminisztérium — 
melynek vezetője az ideális liberalizmust hirdeti — üldözi azokat a 
tanítókat, akik az iskolák államosításáról mernek beszélni; nem tudja, 
hogy a magyar liberalizmus legünnepeltebb vezérférfia a felekezeti 
oktatás rajongó híve; nem tudja, hogy az az államférfiú, aki a polgári 
házasságot megteremtette, négy éven át a legbarátibb egyetértésben 
kormányozott azzal a párttal, mely a polgári házasságot ágyasságnak 
nyilvánítja; nem tudja, hogy a kultuszminisztérium egyik vezető tiszt- 
viselője a klerikális mozgalom szellemi feje, ülő tüntetést végzett a 
polgári házasság és az állami anyakönyvvezetés ellen, anélkül, hogy 
a hajaszála is meggörbült volna. Mindezt a naiv és tapasztalatlan 
Uruguay nem tudja. Így esik egyszerre két főbűnbe, amelyet nem 
bocsáthatnak meg soha a magyar haza jelenlegi urai: olcsó húst akar 
ide behozni és dicsekszik azzal, hogy mennyire előrehaladt a libera- 
lizmus ösvényén. (Sz. P.) 

 

 



 

 
Könyvismertetések és bírálatok 
 

A marxistáknak sokszor sze- 
mükre vetik, hogy mes- 
terük halála óta nem tudták 
tanait tovább fejleszteni. Ezen 

                                                            szemrehányásra H. avval felel, 
hogy a marxisták egészen különleges helyzetére utal; az egyetemekre nem 
juthatnak, kénytelenek kenyerüket nehéz munkával keresni. Így csak a 
különben pihenésre szánt idő jut a teória továbbfejlesztésére. Nem lehet 
tehát a marxistáktól olyan teoretikus alkotásokat várni, mint az 
egyetemi tanárság kényelmét élvező hivatalos tudósoktól. 
         Tegyünk hozzá még valamit. 

A marxisták nemcsak tudományos kutatók, hanem egyben 
a proletariátus előharcosai is; erejük szétforgácsolódik az agitá- 
cióban, napi politikai események boncolásában, a hivatalos tudo- 
mány cáfolatában. Mindez hátráltatja nagy, tudományos művek 
keletkezését: annál inkább üdvözöljük örömmel H. nagy mun- 
káját, mely a kapitalizmus legújabb fejlődését boncolja. 

H. műve öt főrészre oszlik: Az első részben a pénz és 
hitel szerepét tárgyalja; a másodikban a tőkének a részvény- 
forma által beállott mobilizálását és a fiktív tőkét; a harma- 
dikban a nagytőke és a szabad verseny korlátozásának 
összefüggését; a negyedikben a nagytőke szerepét a válsá- 
gokban; az ötödikben a nagytőke gazdaságpolitikáját. 
Különösen a harmadik és ötödik részben mutatkozik a marxizmus 
fejlődése; ezek egyben a mű legérdekesebb részei is. Fő gon- 
golatmenete a következő: 

 
I. Pénz és hitel. 

 
A mai társadalomban szükség van pénzre, szükség van egy 

olyan árúra, melyben az összes többi árú értékét kifejezzük; 
minden az árúban foglalt munkamennyiség csak akkor bizonyul 
 

* A Finanzkapital  elnevezés számára magyarul   a   finánctőke   szót 
választottuk, mivel sem a banktőke, sem   a   pénztőke, sem a nagytőke 
nem adja vissza a fogalmat, melyről szó van. 

 

A  finánctőke.*  (Rudolf Hilfer- 
ding: Das Finanzkapital. Tanulmány 
a kapitalizmus legújabbfejlődéséről. 
Wien. Marx Studien. III. kötet. 1910.
477 p.) 
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társadalmi munkamennyiségnek, értékképzőnek, ha egyenlő értékű 
pénzzel, az általános társadalmi munkamennyiséget jelképező 
dologgal, a piacon kicserélhető. Pénzben kifejezve tűnik csak 
ki az áruk csereértéke; a termelők viszonya az áruk és a pénz 
csereviszonyában jut kifejezésre, Az áruk értékének mértéke az 
arany; ennek értéke a termelésére szükséges munkamennyiséggel 
változik. Az áruk árának mértéke az érmekre fölosztott arany; 
az érem: az éremforma csak annyit jelent, hogy az állam — a 
kapitalista termelés egyetlen tudatos szabályozó szerve — bizo- 
nyítja, hogy bizonyos súlyú színarany foglaltatik az érem- 
formájú  a ranydarabokban.  

A pénz egyik szerepe, hogy csereeszközül szolgáljon. 
Amennyiben semmi más funkciót nem végez, mint csereeszközt 
pénzjelzők is helyettesíthetik. A kapitalisztikus árúcsere formája 
ugyanis W—G—W árú—pénz—árú. A pénz folyton forgalomban 
van, mindig csak közvetíti az árúk cseréjét. A G helyébe tehát 
a pénzt csak jelző pénzjel, papírpénz is léphet és betöltheti a 
pénz szerepét. 

Ez azonban csak addig lehetséges, míg a forgalomban levő 
papírpénz mennyisége kisebb, mint amennyi az árúk forgatására 
szükséges, vagyis kisebb mint ha a hiteltől 
és az egymást kiegyenlítő fizetésektől eltekintünk. Amíg az 
állam által kibocsájtott papírpénz mennyisége ennél nem több, 
teljes értékű fog maradni. Ha azonban mennyisége ennél nagyobb, 
úgy vásárló értéke névértéke alá fog szállani; mert az állam 
parancsa nem teszi értékké az értéktelen papirt: a forgalomban 
levő  pap í rpénz  összességének  é r téke  mind ig  egyen lő  
az általa forgatott árú összes értékével; ha a forgatandó 
áruk értéke emelkedik, emelkedik a papírpénz értéke is, föltéve, 
hogy mennyisége állandó és forgási száma is; teoretikusan tehát 
a papírpénz nemcsak névértéke alá sülyedhet, de ezen fölül is 
emelkedhetik. 

Az ezüstérmeknél több ízben fordult elő, hogy forgalmi 
értékük messze fölülmúlta fémértéküket, vagyis a bennük levő 
ezüst értékét. Midőn ugyanis valamely országban nincsen szabad 
ezüstverés, az érmek értéke függetlenné válik az ezüst piaci 
értékétől. Az ezüstérmek értéke ez esetben az általuk forga- 
tott árúk értékétől függ, épúgy, mint a papírpénzé. Ha az 
áruforgalom tetemesen nő, az érmek mennyisége ellenben 
nem szaporodik, az érmek értéke tetemesen felülmúlhatja ezüst 
értéküket; így pl. az osztrák ezüst forintosok vásárlóképessége 
1889-ben 15%-kal volt nagyobb, mint a bennük foglalt ezüst 
piaci értéke. Hasonlóan az indiai rúpia értéke is. Ez az állapot 
persze szabad pénzverés mellett nem állhat elő, mert magánosok 
rögtön kiveretnek ezüstöt érmekké, mindaddig, míg a paritás 
helyre nem áll. 
       Az érmek tehát, ha nincs szabad pénzverés, csakúgy mint 
a papirpénz, a  forgatandó   árúmennyiségtől   nyerik   értéküket; 
ezt H. gesellschaftlich notwendiger Zirkulationswert-nek nevezi. 
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A papírpénz, ha túlnagy mennyiségben van a forga- 
lomban, teljesen értéktelenné válhatik, mint pl. a francia konszig- 
náták; az ezüst érem értéke ellenben nem sülyedhet csak kevéssé a 
benne foglalt ezüst értéke alá, mert ez esetben nagy mennyi- 
ségben exportálnák ezüstként külföldre, míg csak a paritás helyre 
nem állna. A quantitás-teória tehát, amennyire helytelen 
szabad pénzverés esetén, annyira helyes midőn papír- 
pénzrő l ,  vagy nem szabad verésű  érmekrő l  van szó.  
Papírpénz csak annyi lehet elértéktelenedés nélkül forgalomban, 
amennyire az árúforgalom legkisebb esetben leszáll. 

Még szabad verés esetén is előfordul, hogy nemcsak az 
érmek értéke, hanem a papírpénz sőt a bankjegyek értéke is 
fölülemelkedik a névértéken. Az utolsó nagy amerikai hitelválság 
idejében 1907 végén 5% ázsiót fizettek minden fajta papírpénzért; a 
hitel megrendülése folytán ugyanis az egész árúforgalmat kész- 
pénzzel kellett lebonyolítani, mivel pedig egyidejűleg igen sok 
aranyat kivontak, mint kincset a forgalomból, a pénz mennyi- 
sége kevés volt a forgalom lebonyolítására és mindenféle pénz 
értéke a névérték fölé emelkedett. Így tartott ez mindaddig 
míg nagy aranyküldemények érkezése, helyi pénzjelzők kibo- 
csátása, valamint a forgalom nagyarányú kisebbedése folytán az 
egyensúly a forgatandó árúmennyiség és a forgalomban levő 
pénz mennyisége közt újra helyre nem állt. 

A pénz nemcsak mint csereeszköz, hanem mint fizetési 
eszköz is szerepel. Ezen szerepében a váltó, a fizetési ígéret 
helyettesíti, ez a hitelpénz (Kreditgeld). A váltó értéke sohasem 
függ a forgalomban levő mennyiségtől, hanem csak az adósok 
fizetőképességétől: az egyes váltó értéktelenné válhat, ha az 
adós nem tud fizetni, de sohasem lehet nagyobb értéke névérté- 
kénél. A forgalom manapság túlnyomóan ilyen váltók, magán- 
hitelpénzek által bonyolódik le. A hitelpénzekben, váltókban 
jelzett árúcserékből eredő követelések kölcsönös kiegyenlítésére 
szolgálnak a bankok. 

A bankok nemcsak a váltók kölcsönös kiegyenlítését eszközlik, 
hanem az egyes üzletemberek váltóit saját váltóikkal, bank- 
jegyekkel cserélik ki. A bankváltók vagyis bankjegyek annyiban 
különböznek a magánváltóktól, hogy igazi pénzzé való beváltá- 
suknak biztonsága nagyobb. A bank váltója, a bankjegy így 
alkalmasabb a készpénz helyettesítésére, mint magánemberek 
váltói, annál inkább, mert beváltása nincs bizonyos naphoz 
kötve, mint a közönséges váltóké, hanem bármikor beváltható. 
A bankjegyek beválthatóságának biztosításáról a fedezeti kötele- 
zettség megszabása által az állam gondoskodik. 

A bankoknak más szerepük is van: összegyűjtik mindazt 
a készpénztőkét, melyekre tulajdonosaiknak állandóan vagy ideig- 
lenesen szükségük nincs. Az ipari termelés, a kereskedés folyamán 
az egyes vállalkozóknak bizonyos időben fölhalmozódik a kész- 
pénzük, pl. egy-egy termelési időszak kezdetén, továbbá a fix tőke 
pótlására félretett tőkerészletek stb. A készpénz azonban nem 
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termel értéktöbbletet: minden tőkés igyekszik tehát készpénz- 
készletét a minimumra redukálni. Ha saját üzemében nem tudja 
alkalmazni, vagy mert az összeg még nem elég nagy az üzem 
bővítésére, vagy mert a termelés későbbi folyamában készpénz 
alakban szüksége lesz rá, beteszi addig is a bankba. A bank 
pedig a tetemes nagyságra fölgyülemlő pénztőkét gyümölcsözően 
helyezi el,  a parlagon heverő  pénzt értéktöbbletet ter- 
melő  tőkévé a lakí t ja  á t  kölcsönadás  út ján.  

A bankok által nyújtott hitel alapjában különbözik az ipari 
tőkések által egymásnak nyújtott forgalmi hiteltől; utóbbi esetben 
a tartozás tényleg végrehajtott, de ki nem egyenlített árúcserékből 
ered; a bank ellenben tőkét kölcsönöz: a társadalom minden réte- 
géből összegyűjti a fölösleges készpénzt és mint pénztőkét 
azoknak rendelkezésére bocsátja, akik azt értéktöbblet terme- 
lésére használják föl, részben forgalmi tőkéül, részben fix tőkéül 
befektetések alakjában. 

A kölcsönkért tőke által termelt értéktöbblet illetve profit 
egyrészét az ipari tőkések a bankoknak, ezek pedig a betevőik- 
nek adják.  A kamatláb magassága elméleti  meggon- 
dolások által nem dönthető  el.  Minden időpontban a 
kapitalista társadalom rendelkezésére áll egy bizonyos adott 
mennyiségű készpénz, melyet tulajdonosai nem tudnak vagy nem 
akarnak maguk profittermelésre fordítani és így hajlandók másoknak 
használatra átengedni: ez a kínálat. Viszont a termelő tőkéseknek 
ugyanakkor szükségük van üzemük folytatására vagy bővítésére 
tőkére: ez a kereslet. A kettő viszonya határozza meg a kamatláb 
magasságát, mely tehát független a profitláb magasságától, csak 
ennél magasabb nem lehet sohasem. Valójában úgylátszik, hogy 
a kölcsöntőke kamatja nagyobbodó részt visz el az összprofitból. 

 
II. A tőke mobilizálása. A fiktív tőke. 

 
A részvénytársasági forma nevezetes változást létesít a tőké- 

seknek a termeléshez való viszonyában. A részvényes nem vezeti 
a vállalatot; pénze felett, melyet a vállalatba fektetett, többé 
nem rendelkezik, mert az gépekké, épületekké alakult át; a rész- 
vény csak a hozadék egy arányos részére ad jogot, csak járadék 
forrás, fiktív, nem valóságos tőke. Ennek előnye, hogy a rész- 
vényes már az össztőke egy igen csekély hányad részével részt 
vehet valamely vállalatban, míg a magánvállalkozónak az egész 
tőkével rendelkeznie kell. Ha nem is vonhatja ki újra pénzét a 
vállalatból, az értéktőzsdén módja van részvényét eladni és pénzét 
másfelé használni. A részvényekbe fektetett tőke ilyen- 
módon ép olyan könnyen forgatható lesz, mint a kész- 
pénzben kölcsön adott  tőke.  

Mivel sem a vállalat vezetésében részt nem kell venni a 
részvényesnek, sem tőkéjét állandóan lekötni: az összes a piacon 
létező szabad pénztőke, származzék bármily forrásból részt vehet 
a részvényekért való  versenyben.  Ennek folytán a részvé- 
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nyek tényleges hozadéka körülbelül egyenlő  leend más 
készpénz tőkék  hozadékáva l ,  az  á t lagos  kamat lábba l :  
ha a készpénzzel rendelkező tőkés tudja, hogy valamely részvény 
évente „A” korona járadékot hoz, hajlandó lesz a részvényért 
annyit adni, amennyi tőkének az „A” összeg az átlagos kamatláb 
mellett megfelel. A modern kapitalizmusban megvan az az irányzat, 
hogy a részvényes ne kapjon többet, mint amennyi kamatot kapna, 
ha egyszerűért takarékba tenné a pénzét. 

Tudjuk azonban, hogy a termelő tőke profitja mindig nagyobb, 
mint a kölcsöntőke kamatja: ha a részvényesek csak egyszerű 
kamatot kapnak, mi lesz a fönmaradó profittal? 

A profit és a kamat közti különbséget a vállalat 
alapítói — rendesen a bank — tőkésítve, mint alapítási 
nyereséget (Gründergewinn) zsebrevágják. Az alapítók 
tudják, hogy a vállalathoz tényleg kell A tőke, mely Β profitot 
fog hozni, ami a tényleges tőke mondjuk 12%-os kamatozását 
jelenti. A készpénztőkések azonban megelégesznek — mondjuk 
— hat százalékos kamattal: az alapítók tehát nem A hanem 
2 A névértékű részvényt bocsájtanak ki; a befolyó pénz felét 
mint alapítási nyereséget megtartják maguknak, másik felével 
megcsinálják a vállalatot, mely Β hasznot hozván évente, kikerül 
belőle a 2 A tőke átlagos, 6% kamatja. Ha a vállalat nagyon 
jól üt be, az osztalék nagyobb az átlagos 6%-nál, úgy a rész- 
vények árfolyama a névértéken fölül emelkedik. Ilyenkor a vállalat 
új részvényeknek névértéken fölül való kibocsátása által maga 
tehet szert alapítási haszonra. Ha ellenben a névleges alaptőke 
oly nagy, hogy a kibocsátáskor már kitűnik, hogy a rendes 
kamatot nem fogják meghozni, a részvények névértékük alá 
esnek: ilyenkor Verwässerung des Aktienkapitals forog fönn. 
A modern kapitalizmusban a nagybankok rendelkeznek jóformán 
az egész társadalom készpénztőkéjével; ők alapítják első sorban 
az ipari vállalatokat: a profit és a kamat különbsége, mint alapítói 
nyereség, elsősorban nekik jut. A bank előlegezi a pénzt, meg- 
alapítja a vállalatot és a részvényeket árúba bocsátja; elég, ha 
egy harmadát a részvényeknek megtartja, hogy a vállalatot 
teljes függőségben tartsa 

    A vállalkozás manapság mindjobban részvénytársasági formát 
ölt, mely ma számtalan előnnyel bír az egyéni vállalkozás fölött: 
tőkéjét az összes készpénzzel rendelkező emberektől szerzi be; ha 
az üzemet bővíteni kell, egyszerűen föl lehet emelni az alaptőkét; 
ha rossz az üzletmenet, az egyéni vállalkozó föleszi tőkéjét, a rész- 
vénytársaság nem fizet osztalékot; hitelt könnyebben kap, mert 
a kölcsönző bankintézet emberei egyikét beültetheti az igazgató- 
ságba és ellenőriztetheti a vállalat menetét, ami magánvállalko- 
zásnál lehetetlen stb. 

A részvénytársasági forma terjedésével egyre nagyobb lesz 
az értéktőzsde jelentősége, ahol a különböző részvényeket adják 
és veszik: itt világosan kitűnik, hogy a részvényekbe fektetett 
tőke voltakép kölcsöntőke: a részvény értéke pontosan a szerint 
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változik, hogy mennyi az osztalék. Nem az érte eredetileg adott 
tőke a kiinduláspont, hanem a hozadék; a részvény annyi tőkét 
jelent és annyi az árfolyama, mint hozadékának tőkésített összege; 
a részvények árfolyama tehát változik az osztalékkal és a kamat- 
lábbal. Az osztalék előrelátásán múlik a helyes vagy helytelen 
spekuláció. 

A spekulációnál természetesen, a nagybankok és nagy- 
tőkések abszolút előnyben vannak. Ők, mint a vállalat igazga- 
tásában részesek, pontosan ismerik a vállalat üzletmenetét, sőt 
az osztalék nagyságát is döntően befolyásolják. A nagybankok 
tehát mindenkor biztosra spekulálhatnak és így a tőzsdén teljesen 
uralkodnak. Ha tetszik, mesterségesen leszállíthatják valamely rész- 
vény árát, úgy, hogy készletüket a piacra dobják; azután alacsony 
áron visszavásárolva a hasznot zsebre vágják. A nagybankok 
mind jobban  függő  he lyze tbe  hoz ták  az  egész  tőzsdé t .  

Hasonló a szerepük az árútőzsdén is. Óriási, az egész 
világra kiterjedő szervezetük által sokkal pontosabb értesülésekkel 
bírnak, mint a magánosok. Számos esetben kiszorítják a kereske- 
dőket, az általuk alapított ipari vállalatok árúit maguk hozzák 
piacra; több vállalatnál lévén érdekelve, árszabásokat, végül 
kartelleket létesítenek. Ha valamely iparág teljesen kartellálva 
van, úgy termelvénye megszűnik tőzsdei árúcikk lenni, pl. Német- 
országban a szén, a szesz. 

Míg tehát a részvénytársasági forma fejlődése a tőzsdék 
jelentőségét emelte, a nagybankok és kartellek viszont avval a 
tendenciával bírnak, hogy a tőzsde működését teljesen meg- 
bénítsák. 

A bankok az összes produktív tőkések pénztárosai, akik 
pillanatnyi pénzkészletüket náluk helyezik el. 

A bankok közvetítik a pénztulajdonosok és a pénzt felvevők 
találkozását; a fölösleges pénz után, mely náluk fekszik, kamatot 
fizetnek, de magasabb kamatláb mellett tovább kölcsönzik: a 
különbség a bank haszna. 

A bankok alapítanak új vállalatokat és megtartják az alapítói 
nyereséget. 

Azonban az iparvállalatokba fektetett tőke hosszabb időre 
le van kötve; a bank tehát csak saját tőkéjét használhatja fel 
ipari vállalatokhoz, mert betétjeit csak kis részben kötheti le; 
meg van tehát a tendencia a bankok saját tőkéjét gyarapítani, 
a betéteket saját tőkévé alakítani át. 

 
III. A nagytőke és a szabad verseny korlátozása. 

 
A modern nagyipari fejlődés folytán valamely vállalat összes 

tőkéjének túlnyomó része fix tőke; épületek, gépek, berende- 
zések, melyek csak egy bizonyos árú termelésére alkalmasak; 
ha a termelés megszűnik, értéktelenné válnak. Ezért valamely 
vállalatba befektetett tőkét csak óriási veszteséggel lehet kivonni; 
a tőkék nem áramolhatnak át a rosszabbakból a magasabb pro- 
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fitot hozó üzletágakba az egyenlő profit tendenciája csak úgy 
mutatkozik, hogy az újonnan akkumulált tőkék a legmagasabb 
profitot hozó termelési ágakba tolulnak. 

A termelés technikája folytán manapság a legtöbb ipar- 
ágban nem lehet szukcesszíve emelni a termelést, hanem csak 
egyszerre igen nagy mértékben, pl. új vasmű létesítése által, 
így itt meg van a lehetősége, hogy a profit a hirtelen keletkező 
nagyobb árukínálat folytán az átlagon alul maradjon. Viszont 
itt könnyen lehetséges a kartell, mert kevésszámú, hatalmas 
vállalkozásáról van szó, melyek gyakran ugyanazon banktól 
függnek. 

Ha valamely iparágban kartell alakul, ennek első követ- 
kezménye, hogy az árak emelkednek, minek folytán azon ipar- 
ágban, mely a kartellált iparág termékeit önállóan tovább föl- 
dolgozza, a profit az átlagnál alacsonyabbá válik. Így itt is szüksé- 
gessé válik a kartellképzés, hogy a nyersanyag drágulását 
áremelés által tovább át lehessen hárítani. Az egyszer megin- 
dult kartellképződés így új kartellek létesülésének megindítója. 

A profitcsökkenést el lehet kerülni kombináció által is; 
így nevezzük azt a folyamatot, midőn vállalatok, melyek egymás 
termékeit tovább földolgozzák, egy vállalattá egyesülnek, mely a 
nyersanyagot egészen a fogyasztásra alkalmas végső formáig maga 
dolgozza föl; pl. midőn egy vasgyár szénbányászatot, vasérc- 
bányászatot űz, vaskohókat tart fönn stb. így mentesíti magát 
a nyersanyag áringadozásától. 

Úgy az egynemű, mint a különnemű vállalatok egyesülé- 
sének vannak lazább és szilárdabb formái. Kartell midőn az egyes 
üzemek megtartják önállóságukat és fúzió, midőn a részes válla- 
latok egy közös vállalatba beolvadnak: a két forma közt foly- 
tonos átmenet van. 

Bármily organizációs formája legyen is az egyesülésnek, 
célja a haszon nagyobbítása áremelés által. Az ár azon- 
ban csak akkor tartható bizonyos magasságban, ha a piacra 
kerülő mennyiség nem múlja fölül a keresletet; ez szükségsze- 
rűen az üzemek egységes vezetésére, a teljes tröszt formára visz. 

A kartellek keletkezésével az illető termelési ágban meg- 
szűnik a kereskedők önállósága: minden kereskedő egyenlő 
áron vásárol; a kartell rendesen az eladási árat is megszabja: 
a kereskedők az önállóság látszatával bíró fix provízióért dolgozó 
ügynökeivé válnak a trösztnek. 

A kartell megalakulásával a profit az illető termelési ágban 
az átlagosnál magasabb és állandóbb lesz: a bankok tehát 
nagyobbíthatják részesedésüket. A részvények árfolyama emel- 
kedik, új kibocsátáskor nagy alapító nyereség szerezhető. Mindez 
arra indítja a bankokat, hogy még fokozottabb mértékben 
vegyenek részt az ipari vállalatok finanszírozásában. Kényszerülve 
is vannak rá, mert a banküzlet fejlődésével az egész társadalom 
fölösleges pénze a bankokba özönlik és ezt csak úgy tudják 
kamatoztatni, ha ipari célokra alkalmazzák. A kapitalizmus 
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f e j lődéséve l  így  egyre  nő  a  bankok  ha ta lma  az  ipa r  
fölött. A tőkének mind nagyobb része nem azoké a vállalatoké, 
amelyek alkalmazzák. A rendelkezést csak a bank által kapják meg, 
mely a vállalatokkal szemben a tulajdonosokat képviseli. Más- 
felől a bank tőkéjének egyre nagyobbodó részét kénytelen ipari 
vállalatokba fixírozni, ami által egyre növekvő arányban ipari 
tőkéssé válik. Azt a banktőkét — tehát tőkét pénzfor- 
mában — amely ilyen módon valóságban ipari tőkére 
változott át, nevezi szerző finánctőkének (Finanzkapital 
283.) Tulajdonosaival szemben ez a tőke mindig megtartja pénz- 
formáját: ilyen alakban a banktól mindig visszavonható: való- 
ságban azonban túlnyomó részben ipari vállalatokban produktív 
módon van alkalmazásban. 

A bank uralkodik az iparvállalatokon; a bank pedig a 
főrészvényeseket uralja, akik rendesen egyben az iparvállalatok 
vezetői is. „Amint a tőke fejlődése legmagasabb fokán finánc- 
tőkévé (Finanzkapital) lesz, úgy egyesíti a tőkemágnás, a 
finánctőkés a maga személyében az egész nemzeti tőke fölötti 
uralmat a banktőke fölötti uralom formájában” (284). A finánc- 
tőke uralkodik a termelés minden ágában. 

A kartellalakulás áremelést, ez profitemelkedést jelent: 
az áremelést elsősorban azok a termelési ágak szenvedik, 
amelyeknél az előbb kartellált ág terméke nyersanyagul szolgál; 
ezeknek a profitja az átlag alá sülyed: minthogy tőkét kivonni 
valamely iparágból—mintláttuk—nehéz, az átlag-profit biztosítása 
itt is csak kartellbe lépés által lehetséges. Valamely kartell meg- 
alakulása így előmozdítja újabb kartellek alakulását vagy 
kombinációkat a feldolgozó iparággal. A kartellbe tömörülésre 
nem alkalmas üzletágakban a profit állandóan az átlag alatt 
fog maradni. A kartellek áremelésének tehát kettős határa van: 
1. A nem kartellképes üzletágaknak annyi profitot kell hagyni, 
hogy még érdemes legyen azokat folytatni. 2. A fogyasztást 
nem szabad túlságosan megkisebbíteni; ennek a mértéke a nem 
direkt produktív osztályok jövedelmétől függ. 

A kartellek gondoskodnak róla, hogy a termelés ne nagyob- 
bodjék a szükségleten túl, noha alkalmazzák a legújabb gépeket, 
melyekkel olcsóbban lehet termelni és nagyobb mennyiséget is 
lehetne. A kartell azonban nem termel többet a szükségletnél, 
akkumulált tőkéjét nem fordítja saját termelésének megnagyob- 
bítására; a nem kartellált termelési ágakban viszont nagyon 
alacsony a profit, a fölhalmozódó tőkéket így csak tőke- 
expor t  révén  lehe t  e lhe lyezni .  

A kartellképződésnek nincs immanens korlátja; a kartellbe 
tömörülés egyre terjed; a folyamat vége egy általános kartell 
volna, mely az egész kapitalista termelést szabályozná. Az 
ármeghatározás, adás-vevés ez esetben már csak névleges volna: 
a kartell szétosztja a termékeket a munkásosztály, az intellek- 
tuellek és a saját tagjai közt. A kapitalizmus anarchiája meg- 
szűnt, pénzforgalom nincsen: a nagy központi bank, melybe az 
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összes vállalatok öszpontosulnak, egyesíti az összes termelő 
eszközök fölötti rendelkezést. A tőke és a munka közti ellentét 
legmagasabb fokát éri el. 
 

IV. A finánctőke és a válságok. 
 

A régi, nem kapitalisztikus társadalomban beállhatott vala- 
mely sorscsapás miatt éhínség, de az egész gazdasági életnek 
periodikus megrázkódtatásai, a modern gazdasági válságok, isme- 
retlenek voltak. A válság általános föltételei: 

1. Hogy a termelvények  mint árúk   kerüljenek   piacra és 
így lehetséges legyen, hogy eladhatatlanok legyenek. 

2. Hogy a pénz fizető eszközül is szolgáljon, mely szere- 
pében igen   sokféle   hitelpapiros helyettesíti,   melyek a bizalom 
megrendítése által elértéktelenednek. 

3. Hogy a termelés ne a fogyasztás ellátása céljából, hanem 
profitszerzés kedvéért történjék. 

Ezek a válságok lehetőségének általános föltételei; a 
válság keletkezésének belső mechanizmusát H. a Kapital II. kötete 
alapján részletesen kifejti: a dolog lényege a következő. 

I. A tőkések egy része termelő eszközöket, II. másik része 
fogyasztási cikkeket tőkések részére, III. harmadik része fogyasz- 
tási cikkeket munkások részére termel. Természetesen a termék 
egy része a termelés közben elpusztult termelőeszközök pótlására, 
másrésze a termelés kiterjesztésére kell hogy szolgáljon. 

Az I. csoportbeli termelőnek tehát az ő általa termelt termelő- 
eszközöket ki kell cserélnie, részben fogyasztási cikkekért a III. 
csoporttól munkásai részére, részben fogyasztási cikkekért saját 
részére a II. csoporttól. 

A II. csoportbeli termelőinek be kell szerezni termelőeszkö- 
zöket az I-től, élelmet munkásai részére a III-tól; minthogy 
termékei a tőkések számára szükséges luxus-cikkek, csak annyit 
helyezhet el, amennyit a másik két csoport tőkései épen fogyasz- 
tani akarnak. 

A III. csoport termelőinek be kell szerezni termelő eszkö- 
zöket az I-től, luxuscikkeket saját használatára a II-tól. Termékei 
csak munkásfogyasztásra alkalmasak; tehát csak annyit fog tudni 
elhelyezni, amennyit az I. és II. csoport munkásai megtudnak 
venni. Mindegyik csoport az általa termelt dolgokkal persze 
önmaga látja el magát. 

A kapitalista termelés zavartalanul folyhatna bár- 
meddig, ha sikerülne az i t t  vázolt igen bonyolódott 
cseréket simán elvégezni, ha az arány a három csoport 
közt  ál landóan megvolna.  

A mai társadalomnak nincs semmi tudatos szerve ezen 
arany szabályozására. A termelést az áralakulás, pontosabban a 
termelési és eladási ár különbsége, a profit nagysága szabályozza. 
A profittermelés különböző lehetősége a különböző termelési 
ágakban az aránytalanság és vele a krízis oka. 
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Új piacok megnyitása, jó termések, a népesség szaporo- 
dása folytán nő a fogyasztás, az árak emelkednek. Ha minden 
termelési ágban egyforma volna az áremelkedés, úgy az újonnan 
elhelyezkedő tőkék minden termelési ágban egyenletesen helyez- 
kednének el és válság nem keletkeznék. 

Azokban a termelési ágakban azonban, melyek óriási fix 
tőkével dolgoznak, nem lehet a termelést új üzemek megnyitása 
által rögtön fokozni; itt tehát az áremelkedés sokkal nagyobb 
lesz, mint a kis fix tőkével dolgozó üzemágakban, ahol a kínálat 
igen gyorsan követi a keresletet. Magasabb árak nagyobb pro- 
fitot jelentenek; az újonnan akkumulált tőkék ezekbe a termelési 
ágakba fognak elhelyezkedni. Új hatalmas üzemek keletkeznek, 
melyek még produktívebbek, még nagyobb fix tőkével bírnak, 
mint az előbbiek. Megindul bennük a termelés és vele az arány- 
talanság az egyes termelési ágak közt; az új üzemek ter- 
mékei lenyomják az árt, áresések, fizetésképtelenségek stb. következ- 
nek. A válságok kiinduló pontjai mindig a termelőeszközöket ter- 
melő óriási fix tőkével dolgozó I. termelési ágakban beállt túlnagy 
tőkeelhelyezés. „Fennáll a tendencia a tőke túlakkumulációjára, 
túlbefektetésére a legmagasabb organikus összetétellel bíró szfé- 
rákban, szemben az alacsonyabb összetétellel.” (326.) Ezen főok- 
hoz járul, hogy az organikus termelés hátramarad, továbbá 
a munkásság reális bére az áremelkedés folytán kisebb lesz, a 
III. csoport tehát nem tudja összes termelvényeit eladni stb. 

Az ipari termelés válsága maga után vonja a bankok 
válságát, melyek betétük nagy részét ipari vállalatokba lekötvén, 
nem tudják betevőiknek pénzét visszaadni. A bankválság álta- 
lános bizalomhiányt okoz, mindenki csakis aranyat hajlandó 
elfogadni; a pénzkrízis beáll. 

A kartellek és trösztök fennállása enyhíti a válságok lefo- 
lyását, a termelés egy részét még a legnagyobb depresszióban 
is fönn lehet tartani: a bank-krízis nem áll be, mert az óriási 
tőkével rendelkező nagybankok iránt nem rendül meg a bizalom, 
a pénzkrízis kevésbbé intenzív, mert számtalan vállalatot egy 
azon nagybank finanszíroz és követeléseiket könyveiben kiegyen- 
líti; a kartellek fejlődésével mind kisebb lesz a kereskedelem 
és a spekuláció szerepe, ami szinte enyhíti a válságot. 

De a kartellek nem szüntetik meg a válságokat, noha 
lefolyásukat enyhítik. A válság lényege — mint láttuk — 
tőketúltermelés bizonyos ágakban; az árútúltermelés csak ennek 
következése. A válságok megszüntetésére csak egy általános 
kartell (Generalkartell) volna képes; az egyes kartellek csak 
a maguk számára enyhítik a lefolyását: depresszió esetén önkén- 
tesen megszorítják a termelést, melynek megkisebbedése kartell 
nélkül bukások és üzemek teljes beszüntetése által történt volna, 
de megszüntetni a konjunktúra és depresszió váltakozását nem 
képesek. 
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V. A finánctőke gazdasági politikája. 
 

A f inánctőke je lent i  az  ipar i ,  kereskedelmi és  
banktőke egységét ,  a  verseny kiküszöbölésének eléré-  
sére. A finánctőke uralomra jutásával megváltozik a tőkések gaz- 
daságpolitikája is. A nagyburzsoázia Angliában az állami beavat- 
kozás ellenese, szabadkereskedő volt, mert iparcikkeit minde- 
nütt el akarta helyezni: békés volt, a gyarmatokkal keveset 
törődött. Vele szemben a kontinentális nagyburzsoázia ipari 
nevelővámokat küzdött ki az államtól, melyek megvédték Anglia 
túlerős versenye ellen. A vámok védelme alatt az ipar megérő 
södött a nevelővámokból kartell vámok lettek, melyek nem a 
gyönge ipart védik többé, hanem az erős kartellált ipar- 
nak nyújtanak módot, hogy az egész belföldi fogyasztó- 
közönség rovására profittöbbletet szerezzen. Az egyes 
államok külön-külön ipari védővámokat állítanak föl; ha valamely 
állam egy iparága már többet termel, mint a belfogyasztásra szük- 
séges, a többletet csak nehezen tudja a vámmal védett külföldi 
piacokon elhelyezni. Az állam olcsó díjtételek, kiviteli prémiumok 
á l ta l  seg í t i  a  k iv i te l t :  a  f inánctőke  már  nem e l lensége  
az állami beavatkozásnak. Ellenkezőleg, arra törekszik, 
hogy az állam egész erejét saját szolgálatába állítsa, minél 
magasabb védővámokat, minél magasabb kiviteli prémiumokat 
állapítson meg. Mindamellett nem mindig sikerül valamely kül- 
földi vámmal védett piac számára a belföldön haszonnal termelni: 
ez esetben átteszik a termelést az illető  országba tőke- 
export által. Míg eddig kárt okozott az illető ország védővámja, 
most növeli a kivitt tőke profitját. Természetesen csak az olyan 
külföldön elhelyezett tőke tekinthető exporttőkének, mellyel a 
belföldi tulajdonosok termelnek, melynek értéktöbblete belföldieké: 
ha a tőkével együtt a tőkések is kivándorolnak, úgy tőke- 
átvitel forog fenn. Utóbbi az illető országot gazdaságilag 
erősíti: előbbi függő helyzetbe hozza a tőkét exportáló országtól. 

A tőkeexport legsikeresebb még nem kapitalista országokba. 
A tőkeexport által az illető ország termelése és ezáltal fogyasztása 
is föllendül és bevonatik a kapitalista világpiacba. A profit ilyen 
államokban különösen magas; a kapitalista államokat így 
a  f inánctőke azon törekvése ,  hogy tőkeexport  á l ta l  
profit ját  növelje,  kényszerít i  a gyarmatpolit ikára;  a 
tőkeelhelyezésért való versengés kényszeríti az államokat az 
imperializmusra és vele a militarizmusra. Minél magasabb orga- 
nikus összetételű valamely állam ipara, annál kartelláltabb, annál 
nagyobb a profitja, annál inkább óhajtja a finánctőke új tőkéit 
ugyanazon termelési ágakban elhelyezni; a belföldi fogyasztás 
el lévén látva, ez csak tőkeexport által lehetséges. Ezért 
manapság Németország és az Unió vezetnek az ipari 
tőkeexportban, noha ők maguk még pénztőkét vesznek igénybe 
a nagyobb tőkegazdagsággal, de lassúbb ipari fejlődéssel bíró 
Francia- és Angolországból! 
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A tőkeexport legsikeresebb olyan területeken, melyek poli- 
tikailag az illető tőkét exportáló állam hatalma alatt állnak; minél 
hatalmasabb az állam, annál inkább segíthet a finánctőkének a 
tőkeexportban, annál jobban védheti meg más államok tőkéseinek 
versenyétől; a finánctőke így az imperialista politika 
főhordozójává lesz. A hazafiság új formát öltött: a saját 
nemzetet a világ urává tenni; új harci, nemzeti, hódító ideológia 
fejlődik ki, mely egyben alkalmas a fejlődő osztálytudat ellen- 
súlyozására. 

A finánctőke az ipari, kereskedelmi és banktőke egységét 
jelenti: hatalmas kifejlődésével megszűntek az ellentétek a burzso- 
ázia egyes szárnyai, sőt a burzsoázia és a nagybirtok közt is. 
A nagytőkés államok védővámokkal védik a mezőgazdasági 
termelést is: a finánctőke igen nagy mértékben van érdekelve 
a földbirtok prosperálásán, mert rengeteg kölcsöntőkét helyezett 
el záloglevelekben. Viszont a mezőgazdaság iparosodása halad; 
a mezőgazdasági ipar fejlődésével a nagybirtokosok is bevonatnak 
a finánctőke által teremtett keretekbe; a munkásosztály elleni 
közös ellentét csak nagyobbítja az érdekközösséget. Ugyanez 
a körülmény közeledést idéz elő a kispolgárság és a nagytőke 
közt, mely már föladta a küzdelmet a finánctőke ellen és védelmet 
keres nála a munkásság ellen. 

Így a munkásság magára marad a finánctőke elleni küzde- 
lemben, amelyet megnehezít az a körülmény, hogy a kartellek 
és trösztök kész munkaadó-szövetségeket képeznek. A finánc- 
tőke dominálásával minden sztrájk nagy kiterjedésűvé válik, a 
harc a többi termelési ágakat is megbénítja, általános érdekűvé 
lesz. Az érdekelt felek az államhoz fordulnak segítségért: a 
gazdasági küzdelem maga után vonja az állami befolyásért, a 
politikai hatalomért való küzdelmet. 

Ebben a küzdelemben egyelőre a finánctőke látszik győzel- 
mesnek; gazdasági és politikai hatalma ma még egyre növek- 
vőben van. De minél inkább fejlődik, annál tűrhetetlenebb lesz 
a kisszámú tőkés oligarchák uralma a nép széles rétegei fölött: 
a harc csak a nagytőkések bukásával végződhetik.                vj. 

 
Az emberi földrajz. (Brun-                    E  munka  célja  első sorban mód- 
hes: La géographie humaine. Paris,        szertani:     megállapítani       az 
Alcan, 1910. 843 p.)                                         emberi földrajznak nevezett tudo- 
                                                             mány   alapelveit,    megkísérteni    a 
keretébe tartozó tünemények   osztályozását,   példákon   igazolni 
tételeit. A földrajznak sajátos területe a föld   felülete a légkör 
alsóbb övével: e két zóna érintkezésénél koncentrálódik a nap 
melegének   legnagyobb   része,   minden   földi   változás,   minden 
élet főoka, itt állnak elő a légköri tünemények, végül itt virul 
a növényi és állati élet. Ε tünemények legnagyobb részben füg- 
getlenek az embertől, tárgyalásuk, törvényeik kutatása a fizikai 
földrajz keretébe tartozik. Azonban a föld felületének jelenségei 
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között van az ember is; tevékenysége révén sajátos tünemények 
állnak elő, városok, utak, vetések, bányák: emez, az ember 
közreműködésével előálló földrajzi tények tanulmányozása az 
emberi földrajz tárgya. 

A földrajzi tények megfigyelésében és magyarázásában 
két főelvet kell szem előtt tartani: az első a fejlődés szem- 
pontja. Minden örökös változásban van: a fizikai földrajz tényeit 
is az evolúció alapján szemléljük, hegyek életéről beszélünk, 
koruk alapján osztályozzuk azokat. Még inkább élőlényekhez 
hasonlíthatók azok a tünemények, amelyek emberek alkotásai, 
például egy város. A földrajzolónak első feladata meghatározni 
a térnek és időnek azt a pontját, ahol valamely tünemény kelet- 
kezik, megjelölni fejlődése irányát, megfigyelni gyorsaságát. De 
másrészt a földrajzi tények szoros összefüggésben állnak egy- 
mással: nem érthetem meg a folyóvizek fejlődését a hegyekétől 
elválasztva és viszont. Ebből folyik a második alapelv: az össze- 
függésé. Földrajzi tanulmány nem vonatkozhatik izolált jelen- 
ségre. Következményeikben, viszonyaikban a természet erői 
egymáshoz vannak kötve és egységességükbe tartozik az emberi 
munka is. Egyéb földi tényekkel való szolidaritása alapján a 
földrajzi megfigyelés keretébe tartozik az embernek a termé- 
szetben való tevékenysége. Ε kötet főtörekvése, hogy pozitív 
formában a fizikai miliő és az emberi tevékenység közötti össze- 
köttetés eseteit feltüntesse. 

A földnek az ember szempontjából való tárgyalásához 
Ratzel adta meg a lendületet. „Az embereket a földfelület kis 
parcelláit beborító realitásoknak látta, a föld e ruházatát époly 
méltónak tartva a geográfus megfigyelésére, mint a növényi 
ruházatot vagy az állati népességet.” Azonban Ratzel nem hatá- 
rolta eléggé körül az emberi földrajz területét, sokszor más 
tudományok kérdéseire csap át. Ezért főfontosságú kérdés az 
emberi földrajz tüneményeinek egységes elv szerint való cso- 
portosítása. Az osztályozás módszerét illetőleg feloszthatjuk e 
jelenségeket a növekvő komplikáció szempontja alapján: 1. Az 
elemi szükségletek földrajza, víz, tápszerek, lakás. Legfontosabb 
e részt a lakás, mint leginkább helyhez kötött. 2. A föld kiak- 
názásának földrajza, földművelés, állattenyésztés, ipar. Az előbbi 
csoporttól főleg abban különbözik, hogy e tüneményekben a 
munkának és előrelátásnak jut szerep. 3. Társadalmi földrajz: 
az emberek sokszor kénytelenek földrajzi okokból az egyesülés, 
az alá- és fölérendeltség problémáit megoldani. Így szövetkeznek 
például egy öntözőcsatorna létesítésére. A csere gazdasági tüne- 
ményét a piac földrajzi realitása fejezi ki. 4. Politikai és tör- 
téneti földrajz: azt a szerepet igyekszik meghatározni, amelyet 
földrajzi tényezők a politikai és történeti eseményekben játszottak. 

Ez az osztályozás az embert veszi alapul. Azonban az 
emberi földrajz elsősorban földrajz s így jelenségei osztályozá- 
sában   is   földrajzi   szempontoknak   kell   vezetniök.    Tehát  az 
emberen alapuló osztályozást szükséges   bevezetésnek  tekintve 
 



224                                                                                Αz emberi földrajz 
 
a pozitív földrajzi szempontok érvényesítésével a lényeges tények 
következő három fő- és hat alcsoportját  különböztetjük  meg:  
         1. A föld terméketlen elfoglalásának tényei, 
          a) b) házak és utak. 
         2. A növényi és állati foglalás tényei, 
         c) d) földművelés és állattenyésztés. 
          3. A rablógazdálkodás (économie destructive) tényei, 
         e) f) növények és állatok irtása, ásványok bányászása. 

Az ember a természeti erőket, vizet, levegőt mind igyekszik 
felhasználni. Legfontosabb pedig a víz. El lehet mondani, hogy 
„minden állam, minden település egy kis emberiségnek, egy 
kis földnek és egy kis víznek a keveréke.” Azért a vízmennyi- 
séget nagy általánosságban a csapadékmennyiséggel azonosítva 
az emberi földrajz első térképéül az esőzések térképét tekintjük. 
Másrészt az emberi földrajzban elsősorban az ember anyagi 
alkotásait figyeljük meg: ezért második térképünk az ember 
megoszlásának képe, a népességi térkép. 

Emez általános bevezetés után Brunhes az egyes osztá- 
lyokat részletesen tárgyalja. Egyes kérdésekről, példák gyanánt, 
egész kis monográfiákat ad; legtöbbször személyes tapaszta- 
laton alapuló ilyen fejtegetései könyvét élénkké és élvezetessé 
teszik. Mi azonban, módszerének összefoglalására igyekezve, e 
részleteket mellőzni vagyunk kénytelenek s programmjának 
vázolására szorítkozunk. A ház annyiban érdekli a földrajzolót, 
amennyiben az ember rendelkezésére álló anyagok bizonyos 
építési formát fejtenek ki s amennyiben a földrajzi föltételekhez 
való alkalmazkodás az épület elhelyezésében nyilvánul. Tévedés 
a történetírók ama törekvése, amely az egyes háztípusok és 
az emberi művelődés fázisai között keres kapcsolatot. A lakás 
mineműsége elsősorban földrajzi okoktól függ, így ma is, még 
a legműveltebb országokban is vannak barlanglakók. A ház 
földrajzi tanulmányozásának példáiul Brunhes fejtegeti a faház- 
típust Európa erdős vidékein, a vályogház-típust Egyiptom északi 
és a kőházat Egyiptom déli részein. Minden emberi települést 
a közlekedésnek látható nyomai vesznek körül: az utak. 
A házak és utak kombinációjából állnak elő az emberi lakás- 
halmozódások a tanyától a legnagyobb városig. Mint a házat, 
úgy lehet tanulmányozni a falu különböző típusait. A telepü- 
lések lokalizációja több földrajzi októl függ: a víztől, a naptól, 
előnyös vagy hátrányos topografikus föltételektől. A lakosság 
megoszlása a topografikus térképről a legkisebb részletekig a 
priori leolvasható. (214 ρ.) Α legnagyobb emberi összetorló- 
dások a városok; földrajzi szempontból fekvésük, tervrajzuk, 
épületeik magassága stb. szerint tanulmányozandók. Osztályo- 
zásukhoz. legjobb azonban organikus, a város életének föltéte- 
leihez tartozó tényeket venni alapul. Így vannak csatorna-városok 
(Velence, Danzig), hotel-városok (Zermatt), kert-városok (külö- 
nösen az angol gyarmatokban, ahol az angolok sohasem tele- 
pednek a benszülöttek közé), nagy   ipari   gyárvárosok,   bányák 
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közelében stb. Földrajzi szempont még például a városok magas- 
ságának összehasonlítása. Ε monográfia rendkívül érdekesen 
tünteti fel a földrajzi okokat, amelyek az embereket arra bírták, 
hogy egyes, rendkívül magas helyeken torlódjanak össze. Peruban 
például Cerro de Pasco 13.000 lakójával 4350 méter magas- 
ságban fekszik. Osztályozhatók a városok lakosságuk számának 
alapján is, de ez nyilván nem teljesen földrajzi szempont. 
A városok belső szerkezetének megfigyelésére a szerző a kör- 
utakat hozza fel példaként: ezek eredetileg a régi várfalakból 
keletkeztek s megkülönböztetendők a modern városok kiterve- 
zett sugárútjaitól. Ε fejezetet a közlekedés általános földrajza végzi. 
A második főosztályba a növények termelése és állatok 
tenyésztése tartozik. A növényre nézve a környezet a főprobléma: 
az emberi földrajznak egyik főcélja, hogy a környezet tényezői 
közül az emberi kéznek fontosságát kiemelje. Az éghajlatokat 
a növénytermelés szempontjából osztályozva kitűnik, hogy azok 
a vidékek legalkalmasabbak e célra, ahol a nedvesség és a 
meleg tényezői kellő fokban megvannak. Ezek az átmeneti, 
mérsékelt égövek: az emberiség általában itt helyezkedett el. 
Az ember a növény- és állatvilágban aránylag nem tett nagy 
választást, mintegy 300 növényt és 200 állatot termel. Példa 
gyanánt Brunhes több növény termelésének földrajzi föltételeit 
tárgyalja; különböző fokokban mindenütt a következő négy 
főtényezőre van szükség: hő, nedvesség, a talaj bizonyos tulaj- 
donságai és munkaerő. Például a rizs nagy meleget, igen sok 
nedvességet és nehéz, folytonos munkát igényel: ezért a rizst 
csak sűrű népességű helyen termelhetik. Állati termék példája- 
ként szerző a gyapjút és ezzel kapcsolatban a nomadizmus 
érdekes kérdését tárgyalja. A nomadizmust némelyek az emberi 
fejlődés egy fokának tekintették, mások faji kérdést láttak benne. 
Valósággal azonban földrajzi tünemény: az éghajlat funkciójának 
tekintendő. Az algíri nomadizmus elemzéséből kitűnik, mint áll 
elő a pásztori foglalkozás szükségleteiből a szabályos, időszakos 
vándorlás. Egyébként a nomadizmus is szolidáris más tünemé- 
nyekkel s ezekkel kapcsolatban változik: a francia foglalással 
járó béke a lakosság nagyobb részét földművelésre bírta, a 
vasút visszaszorította a teve tenyésztését stb. A nomadizmusnak 
többféle formája van: így tanulmányozhatók az alpesi lakosság 
kisebb keretű vándorlásai. A nomadizmussal kapcsolatos ama 
szabályos, de megszakadó emberi csoportosulás, amelynek vásár 
a neve. 

A kiaknázó gazdálkodás (Raubwirtschaft) főcsoportjai: 
1. bányászás, 2. erdőirtás, 3. vadászás, halászás, rabszolgaság, 
emberevés. A. mai civilizált államokban a rablógazdálkodás 
ellen visszahatás mutatkozik, különösen hangoztatják az erdők 
megmentésének fontosságát. A rablógazdálkodás kísérője a 
nomadizmus; még a pásztori vándorlás is idetartozik, de itt a 
pusztítást nem maga az ember, hanem nyája végzi. Van halászó 
és vadászó nomadizmus is, sőt primitív fokon a földművelés is 
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a rablógazdálkodás tüneményei közé tartozik s így van föld- 
művelő nomadizmus is. A szerző igen érdekes monográfiában 
mutatja be a kongói erdőség egy néptörzsének, a fangoknak 
vándorlásait, amelyeket a rablógazdálkodás különböző formái 
e néptörzsben előidéznek. Az ásvány kiaknázásának lényeges 
következménye, hogy az embert a földnek bizonyos darabjához 
köti. Ez magyarázza meg a népesség bizonyos formáinak, pél- 
dául igen nagy magasságú városoknak keletkezését. Monogra- 
fikus példa: a kőszén, a mai ipari és gazdasági élet főeszköze. 
Használatából folyó földrajzi tények: bánya a föld mélyében, 
fölötte összezsúfolt munkástömeg, közelében nagy ipari város, 
a lakosság torlódása a gazdasági és politikai élet emez új köz- 
pontjain, a vidék elnéptelenedése, a közlekedés nagy lendülete. 
A legtöbb kőszenet Anglia és Németország termelik: amott a 
kőszén a történeti helyektől különálló, új központokat hozott 
létre s ebből keletkezett Anglia gazdasági, sőt politikai forra- 
dalma. Ellenben Németországban a kőszén vidékei a történeti 
központokkal összeesnek: az egész modern, iparos és keres- 
kedő Németországot a kőszénnel járó, ipari tevékenységnek a 
régibb, történeti, városi tevékenység fölé való helyezkedése 
magyarázza. Európa legsűrűbb néprétege a kőszénbányák zóná- 
jával esik össze. 

A fő tüneménycsoportokat így megismerve a földrajzi 
tényeket a maguk teljes és természetes szövevényességükben 
kell elővennünk. Ε részt is az egyszerűből kell kiindulnunk: 
ilyen egyszerű földrajzi egységek a szigetek, oázisok, zárt völ- 
gyek. Brunhes két monográfiát közöl: a Szahara két oázisáról 
és az Anniviers völgyéről. Az egyik oázis, Souf homokpuszta 
közepén terül el, a másik, M'zab kősivatagban fekszik. Az ilyen 
egyszerűbb monográfiák szolgáltatnak példát a nagyobb tájak 
földrajzához. A társadalmi és történeti földrajz kérdései kevésbbé 
lényegesek: azonban az etnológusnak és szociológusnak szük- 
sége van a földrajzi műveltségre. Így látta meg Le Play a tár- 
sadalmi kérdést földrajzi tények világánál, mint egyik művének 
címe is mutatja: „A társadalmi szervezet bomlásának elemeiről, 
amelyek egy század óta Angliába behatoltak a kőszénbányák 
kiaknázása által.” Földrajzi szempotoknak hely jut a történelemben 
és politikában is. Norvégia és Svédországnak szétválása föld- 
rajzilag érthető, mert e két ország külön földrajzi egység- 
Alig kell említenünk, hogy az utaknak mily nagy politikai jelen 
tősége van: a balkáni kérdés főként új vasutak körül folyik! 
Napoleon  átérezte e szempont fontosságát, midőn azt mondta:  
„Az államok politikája földrajzukban van.” Egy fejezetet szenté 
még szerző pedagógiai kérdéseknek, a földrajz tanításának, 
megjelölve a szerepet, amit e részt a statisztikának játszania 
kell. A földrajz tanításában ép úgy hozzá kell szoktatni a tanulót 
statisztikai táblák használatához, mint a nyelvtanításban a szótár 
forgatásához. 
           A   földrajzi   szellem   a   társadalmi   tudományokban   mind 
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nagyobb helyet foglal. Megérteti a különbségeket, amelyek az 
országok fejlődésében földrajzi tényezők következtében beállanak. 
Mielőtt a tényeket a múlt tanulságai alapján magyaráznánk, a 
földrajzi szellem hozzászoktat, hogy megfigyeljük, csoportosítsuk 
a jelen tényeit. Visszaszorítva a tiszta történeti szempontból 
születő gyors általánosításokat, a priori teóriákat, az elme föld- 
rajzi beállítása hasznos kiegészítője a történeti módszernek. 
Tényleg, egyes tudományágakban e szempont mindinkább érvé- 
nyesül: a szegénykérdés tárgyalásában, a járványok, a köz- 
egészségügy problémáiban a földrajzi tényezőket mindjobban 
elismerik. Ép így a filológiában és történelemben: Bérardnak 
az Odysseáról írt könyve, Ferrero római történelme ennek a 
szellemnek a termékei. Azonban tévedés volna a földrajzi szem- 
pontoknak túlzott érvényesítése. A földrajzi tényezők nem mecha- 
nikusan determinálják az emberek cselekvéseit: a fizikai földrajz 
tényei és az emberi földrajz tüneményei közé ékelődik az emberi 
lélek gondolatai és cselekvései szabadságával. Nemzedékek válta- 
kozásával az emberek más és másképen oldják meg a földrajzi 
körülményekhez való alkalmazkodás problémáit, a természeti 
tüneményektől való függésük változik. A lélektani elem okozza, 
hogy az emberi földrajz determinizmusa kevésbbé szigorú, hogy 
e tudomány kevésbbé deduktív, mint a fizikai földrajz. Szöve- 
vényes, sokféle, változó anyagról, társadalomról, emberiségről, 
életről van itt szó. Mégis az ember a földön él és földi környe- 
zetétől sohasem szabadulhat: a földrajzi tényezők változásából 
hiba lenne azok megszűnésére következtetni. Azok a tényezők, 
amelyek mindjobban predominálnak, amelyek a holnap emberi 
földrajzának főkérdései: a terület, ezért folyik az államok küz- 
delme, a távolság, az érintkezés főakadálya, végül a magas- 
ságbeli különbség, ami a víz felhasználását teszi lehetővé. 
Említsük még meg, hogy a könyvet számos kitűnő ábra 
és térkép teszi még tanulságosabbá.                                            Nagy Dénes 

 
A nagyipari munkásság                          Csak   röviden  akarjuk  a  figyelmet 
élet- és lélektanához. (Unter-                  fölhívni   erre   a   két  kötetre,  nem- 
suchungen über Auslese und An-              csak eredményei, hanem még inkább 
passung (Berufswahl und Berufs-             a kísérlet érdekessége miatt, amelyet 
schicksal) der Arbeiter in den                   képviselnek.   Sokat   vitatott,  de  az 
verschiedenen Zweigen der Gross-          objektív szociológia módszereivel talán 
Industrie. Band 1-2. Leipzig,                    egyszer  sem  megközelített kérdésre 
Duncker& Humblot, 1910. 2 kötet           kívánnak   feleletet    adni:   micsoda 
XXI + 117 és IX + 448 p. Ára                  szellemi és lelki képessségeket kíván 
20 M 80 pf.) 
a modern nagyipar munkásaitól? Tudjuk, milyen ellentmondók a 
vélemények. Marx híres tételének: hogy a kapitalista gyár testileg és 
szellemileg egyaránt degenerálja a munkást — voltak és vannak 
fanatikus ismétlői és ellenzői. De szubjektív vallomásokon kívűl bizo- 
nyítékokkal egyik irány sem szolgált. Hogy a gép fölöslegessé teszi 
a képzettséget: erre egyformán sok bizonyítékunk van — pro és 
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contra. Vannak iparok, amelyekben a tanult munkások száma rela- 
tíve erősen csökkent, pl. a bányászatban, az üvegiparban; másokban, 
kivált a teherszállítás, a malomipar, a kohászat stb. mai gépóriásai 
körül lényegesen emelkedett. Otto Kammerer igen érdekes és alig is 
kétségbevonható példákat halmozott erre össze. Egy Martin-kohó megtöl- 
tésére azelőtt 10 tanult és 36 tanulatlan munkás kellett; ma, daruval, 
14 tanult és 2 tanulatlan; s i. t. Vannak, akik a kézmű idejét a 
munkán érzett öröm, a munkával való elégedettség idejének mondják, 
amit megölt a gép egyhangú szolgamunkája; a Levenstein-féle levelek 
közt van akárhány, amely az ellenkezőt bizonyítja; és hasonló dolgokat 
jelentenek Amerikából a legintenzívebben dolgozó akkordmunkásokról. 
A legellentmondóbb nézetek forognak a munkások „világnézete” és 
munkateljesítésük közti viszonyról. Minálunk hányszor hallunk a „dolog- 
kerülő” szervezett munkásról, de semmivel sem több, pozitív ténnyel 
bizonyítottan, mint az ellenkező állításról, amely szerint a szocialista 
vagy  az   „elégedetlen”   munkások  egyúttal   a  legjobb   munkások  is. 

Nyilvánvaló, hogy mindezek a szubjektív megfigyelések alig 
jobbak egyébre, mint agitációra s hogy a modern gyári munkás fizikai 
és pszichikai tulajdonságait valamelyes objektív érvényességgel meg- 
állapítani csak azzal a módszerrel lehet, amellyel más embercsoportok 
más életviszonyaira derít a tudomány világosságot: rendszeres tömeg- 
vizsgálattal. 

Az első kísérletet erre a kitűnő Alfred Weber kezdeményezésére 
a Verein für Sozialpolitik tette meg, amelynek értékes kiadványai 
sorába tartozik a két kötet is, amelyről itt szó van. 

Az első kötetben Marie Bernays a Gladbacher Spinnerei und 
Weberei A.-G. munkásainak viszonyait dolgozza föl; a gyár munkásainak 
száma 1400-on felül volt. A második kötetben öt tanulmány van, 
amelyek közül egy Bécsben kereste anyagát, a többi a német iparból. 
Meg kell azonban mondani, hogy a hat dolgozat közt tulajdonkép 
csak kettő van, amelyet a kérdés megoldásához való adaléknak lehet 
tekinteni: a Bernays-é és a II. kötetben von Bienkowski mérnöké, 
egy 1200 munkást foglalkoztató berlini kábelgyár munkásairól; a többi 
igen kevéssel járul hozzá a kérdéshez. 

Alig lehet kétséges, hogy ezt az eredménytelenséget nagyrészt 
a munkaterv elhibázottsága okozta. Miről volt szó? Hogy tömeg- 
vizsgálatokkal (mérésekkel, összehasonlításokkal, kérdésekkel) meg- 
állapítsák a nagyipari munkások értelmi kvalitásait és munkájuk hatását 
érzelmi világukra. Minthogy az egyéni lélektan túlságosan is tökéletlen 
ahhoz, hogy határozott és pontos, egymáshoz mérhető szellemi és 
lelki charakterisztikonokat szolgáltasson, a vizsgálatnak mindenesetre 
néhány, tömegesen megnyilatkozó és könnyen megállapítható tulaj- 
donság megállapítására kellett volna szorítkoznia. Ehelyett a kibo- 
csátott kérdőív nem kevesebb mint 27 fő és ezeken belül még 
egy sereg alkérdést tartalmazott, közöttük igen sok olyat, amelyre a 
felelet eleve nem lehet őszinte, vagy megint a hangulattól függő szubjektív 
vélemény. Milyen választ lehet várni ilyen kérdésekre: 10. Aus welchem 
Grund haben Sie diesen Beruf ergriffen? Vagy: 19. Nach welcher 
täglichen Arbeitsdauer tritt bei Ihnen erfahrungsgemäss Ermüdung ein? 
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Vagy:   27.   Welches  Lebensziel   hoffen   Sie   zu   erreichen?   Alkérdés: 
Welches Ziel hatten Sie sich früher gesteckt? s i.  t. 

Mindazonáltal a két kiemelt tanulmány rendkívül értékes, főként 
azért, mert mindkét szerzőnek a legteljesebb betekintése volt a gyár 
összes könyveibe, a bérlistákba és mindkettő a munkások bizalmában 
is részesült; Marie Bernays épen azzal is kezdte, hogy ismeretlenül 
több hétig dolgozott előbb köztük, mint egyszerű munkásnő. 

Az ő eredményeik közül a legérdekesebbeket megemlítjük, 
anélkül azonban, hogy mást céloznánk ezzel, minthogy munkájukra 
a figyelmet rátereljük. 

A münchen-gladbachi gyárban a vizsgálatok 189l-re nyúltak 
vissza, tehát (1908-ig) tizennyolc éves időszakra. 

A munkások életkorára vonatkozólag ez idő alatt a helyzet 
alig változott, ha ugyan ma valamivel kedvezőbb is; a 30 éven felüli 
munkások aránya 1891-ben 27%, 1900-ban 27,3 1908-ban 29,4%. 
Tehát még mindig 70% van 30 éven alul. 

40 éven felül volt 1891-ben 14%, 1908-ban 16%. Úgy 
látszik, az átlagos életkor emelkedik. Az 50 éven felüliek száma is 
4,9-ről 6%-ra emelkedett. 

Sokkal kedvezőtlenebb a kép, ha a gyár munkásságának kor- 
szerinti tagozódását München-Gladbachösszes népességeével vetjük össze; 
az erre vonatkozó legérdekesebb táblázatot A tőke és a munka harca 
című füzetemben közöltem. 

Nem meglepők, de mivel először jelennek meg pontos szám- 
adatokra alapítva, különös megemlítést érdemelnek az egyes munkás- 
csoportok származására vonatkozó eredmények. A javító- és szerelő- 
munkások (gépészek stb.) és a tanult akkordmunkások (szövők és 
fonók) ¾ része a 10 km.-en belüli körzetből származik; minél ala- 
csonyabban kvalifikált kategória, a származáshely távolsága átlag annál 
nagyobb. Hasonló az irányzat a származáshely nagysága tekintetében: 
a tanult munkások közül mind többen valók 5000 lakónál többet 
számláló községekből; a tanulatlan munkásnők mind nagyobb számban 
valók a faluról. A cérnázók közt 1891-ben 14,8% volt a falusi 
leány, 1908-ban 40%; a nyújtók (Streckerinnen) közt 1891-ben 22%, 
1908-ban 33%; stb. 
       Ennek felelnek meg az apa és a nagyapa foglalkozásáról kiderített 
tények. Az iparfejlesztő kísérletek számára jó feljegyezni, hogy szövők 
37,6%-a, a fonók 31%-a textilmunkások gyermeke; a gépészek stb 
38,4 %-ának apja ugyanaz volt; stb. Ellenkező az irányzat a tanulatlanoknál. 
       Hogy a feljebb idézett 10. kérdéssel annál kevesebbre megy az 
ember, minél magasabbrendű munkáshoz intézi, mutatja, hogy míg a 
munkásnők közül csak 26% nem felelt rá, a férfi munkások közül 
45%. Az eredmények azt látszanak bizonyítani, hogy minél magasabb 
szociális környezetből való a munkás, annál döntőbb pályaválasztásánál 
„a saját kívánsága”. A gépészek stb 53%-a vallotta ezt, az összes 
munkásoknak csak 9%-a. 

A munkásság fluktuációjára érdekes világot vet a megállapítás, 
hogy minél kvalifikáltabb a munkás, annál gyakrabban változtatja 
helyét, ellenben annál ritkábban foglalkozását. 
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Az összmunkásságban igen határozott irányzatot látunk a mobi- 
litás felé. Mutatja a következő táblázat: 

  
Éν Munkáslétszám Belépett Kilépett Maradt

1891 1378 33,3 34,9 65,1 
1900 1364 50,0 43,1 57,6 
1908 1425 54,4 46,7 53,3

 
1891 december 31-én tehát az az évben belépettek 65%-a volt 
még a gyárban, 1908 december 31-én az ugyanazon évben belépet- 
teknek már csak 53,3%-a. 

Az eugenikai kutatásokat érdekelhetik a katonai szolgálatra 
vonatkozó számok. A katonaköteles korban álló munkások közül 
összesen 29% szolgált; apáik közül még 38,1%. A gépészek stb. 
és az előmunkásoknak majdnem fele, 44,7%-a bevált, ellenben a 
kvalifikált szövők- és fonóknak alig 1/6-a. Persze, itten számba kell 
venni, hogy a textilmunkára valószínűleg sokan mennek, akik amúgy 
is gyönge szervezetűek. Mindazonáltal az adatok figyelmet érdemelnek. 

A női munka föltételei, lehet hogy javultak. A házasságképes 
korban levő munkásnők közt 1891-ben 22,1% volt férjnél, 1900-ban 
28,2, 1908-ban 40%, de ugyanilyen irányban működhetett — való- 
színűleg működött — az anyagi kényszer is. 

A könyv legértékesebb, mindenesetre legmegbízhatóbb részei 
azok, amelyekben Bernays a bérmagasságot és a béringadozásokat 
kombinálja  a  különböző   fiziológiai  és  környezeti   tulajdonságokkal. 

Úgy a férfiak, mint a nők bére gyorsan emelkedik 25—40. élet- 
évük közt, azután lassan sülyed. A béringadozások törvénye ugyanez. 

Rendkívül érdekes a munkateljesítés összefüggése a munka- 
kedvvel. A szerző három csoportba osztotta a megkérdezett munká- 
sokat: megelégedettekre, elégedetlenekre, és „stréberekre”, vagyis 
olyanokra, akik a gyárban akarják sokra vinni, előrejutni. Kitűnt, 
hogy az elégedettek keresnek legrosszabbul, az átlagos keresetnek 
csak 91,9%-át; az elégedetlenek valamivel kedvezőbben állnak, az 
átlag 93,8%-ával, míg a stréberek bére a legmagasabb, az átlagos 
kereset 114,1%-a. Minthogy akkordbérekről van szó, a kereset magas- 
sága pontosan megfelel a teljesítőképességnek. Úgy látszik tehát, hogy 
a megelégedett munkás, aki nem vágyik többre, nem a legjobb munkás. 

Hasonló az eredmény a béringadozások tekintetében: a „nem 
fáradt”, „nem megerőltetett”, az „elégedett” munkások béringado- 
zásai az összes férfimunkások átlagos béringásának 116%-a; az elé- 
gedetleneknél ez a többlet csak 9,6%. Azok tehát rosszabb munkások, 
ellenben a „fáradt”, „megerőltetett” és „elégedetlen” munkások a 
leghasználhatóbbak. Azt lehet mondani, hogy azok az erkölcsi és 
értelmi tulajdonságok, amelyek a munkás keresetképességét fokozzák, 
belsőleg alkalmatlanná teszik arra a munkára. 

Utoljára még egy érdekes összefüggésről a vasárnapi szórako- 
zások és a kereset közt. Kitűnik általában, hogy a vasárnaponkint 
olvasó férfimunkások bére a legmagasabb. Egyes kategóriáknál a 
különbség különösen nagy. A 25—40 éves „olvasó” szövők keresete 
19%-kal magasabb ezen korú szövők átlagos kereseténél; a 40—60 
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éves „olvasó” szövőké 167%-kal magasabb, ellenben a „sétálóké” 
0,8%-kal marad az átlag alatt, az „ otthon maradóké” 15,3%-kal stb. — 

A másik értekezés szerzőjének szabatos mérései és számításai 
sok tekintetben megerősítik Bernays eredményeit. A kvalifikált mun- 
kások nyugatról jönnek, a tanulatlanok keletről; a vidéki munkások 
állandósága nagyobb mint a. tanult városiaké; a teljesítőképesség 
maximumát a 32. és 42. évek közt éri el; olyan munkáknál, amelyek 
nagyobb értelmi tehetségeket és ügyességeket kívánnak, a maximum 
igen korán áll be és a magas teljesítőképesség állandóbb (ami az 
eugenikusok malmára hajtja a vizet); a balesetveszedelem a munka- 
gyorsasággal, tehát a növekvő keresettel nő; stb. 

Ismételjük: a két tanulmány, amelynek tartalmát távolról sem 
merítettük ki, a legnagyobb figyelemre érdemes. Ha anyaguk talán 
még nem is kielégítő és általánosításokra nem mindig alkalmas: az 
utat, amelyen a nagyipar munkásságának fiziológiáját és pszichológiáját 
objektíven megismerhetjük, kijelölték. És némely eredményük máris 
elfogadható. sz. e. 

 
A rózsák ágyából. (W.  L.                    Bernard    Shaw,   egyik  merész és 
George. A Bed of Roses. London,         nagy   feltűnést   keltett  színművé- 
1911, Frank Palmer kiadása.)             ben mondatja Mrs. Warrennel a pro- 
                                                                stituált nőkről a következőket: „Isten 
tudja, nem olyan mesterség az övék, amelyet bármely nő is mulat- 
ságból végezne, ámbár ha halljuk, hogyan beszélnek erről az ájtatos 
lelkek, azt hihetnők, hogy rózsákból vetett ágyról van szó.” 

Ha olyan író mint Bemard Shaw leszáll az élet mélységeibe 
és onnan kincset hoz fel a napvilágra, munkája eredményének csak 
egy része az a darab arany, amire ő maga rátalál. A jövő méhében 
ezer lehetőség szunnyad még lenyűgözve, amely erre az aranyra vár, 
hogy felszabaduljon, hogy valóvá váljon. Az ilyen mélységből felhozott 
gondolat sok-sok emberi lelket ráz fel. Ezek közül azután egyik-másik 
képes tovább adni a rezgést: megszólal, mint egy harang és előttünk 
áll egy újabb mestermű, amely amannak a hatása nélkül soha meg 
nem született volna. 

Bemard Shawnak kellett előbb megírni Mrs. Warren's Profession-t, 
hogy W. L. George megírhassa előttünk fekvő regényét: A Bed of 
Roses-t. 

Minden kulturális fejlődés jellemző vonása az, hogy a megvál- 
tozott dolgokat, helyzeteket a nagy tömegek — mint egy reájuk mind 
súlyosabban nehezedő nyomást — megérzik ugyan, de a megváltozott 
dolgok magyarázatát adni nem tudják, a megváltozott helyzetek 
okait meglátni képtelenek. Tűrnek, szenvednek és várnak a sötét- 
ségben. De felcsillámló fényként jelennek meg minden idők elsötétülő 
láthatárán a nagy gondolkodók, akik meglátják, a nagy művészek, 
akik megérzik azt, hogy ezek a változások fájdalmas vajúdások: 
hogy itt valami meg akar születni. 

A gondolkodókat és művészeket pedig valami ősi, ellenállha- 
tatlan erő arra készteti, hogy azt, amit ők maguk megláttak és meg- 
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éreztek, megmutassák másoknak is. Ilyen darab „meglátás” a George 
könyve és ilyen darab  „megmutatás”. 
        W. L. George a Nőről ír, de a férfiakhoz szól. 
         Így szól hozzájuk: 

Nézzétek és lássátok meg a mai asszony szenvedéseit, Ti, akik 
ma is azt kívánjátok a nőtől, hogy olyan legyen, amilyen volt száz 
évvel ezelőtt, holott körülötte minden megváltozott. Nézzétek csak, 
hogyan küzd és hogyan kénytelen a férfiban, aki természetszerűleg 
a társa, az ellenségét látni. A nemek harca? — Nem — ez nem 
a nemek harca, ez a gyöngék, az elnyomottak fellázadása az erősek, 
az elnyomók ellen. 

A nő helyzete a férfi oldalán már nem az, ami volt azelőtt. 
A megváltozott gazdasági helyzet folytán a nő leszorult eddigi tevé- 
kenysége színteréről. A háztartásban már alig akad számottevő munka 
az ő részére. A vászon, a ruhaneműek, a díszítések, a szappan, a 
befőttek, a csemegék, amiket azelőtt ő maga készített vagy felügyelete 
alatt készíttetett, gyorsabban és olcsóbban készülnek ma a gyárakban, 
a nagy műhelyekben. Az egyre növekvő drágaság, a nehéz megélhetés 
mind több és több nőt foszt meg annak a lehetőségétől, hogy feleség 
és anya legyen. És Ti mégis legfőbb erényéül a háziasságot kívánjátok 
meg tőle — de házat nem adtok neki; egyedüli életcéljául azt ismeretik 
el, hogy családanya legyen — de nem veszitek el feleségül. 

Íme itt áll előttetek a Nő, lelkes életcél nélkül, tanulatlanul, 
hivatástalanul, de sóvárgó lélekkel és nagy vágyakozással. A meg- 
változott helyzet teljes súlyát érzi, de nem csügged el, küzdeni akar; 
részt kér magának a ti munkátokból. Tanulni akar, dolgozni, megélni 
a maga emberségéből. 

De Ti, a „küzdő” nőben nem akartok mást látni, mint, vagy 
a legolcsóbb munkaerőt, amelyet kizsarolhattok, vagy élvezeti cikket, 
amelyet megszerezhettek magatoknak, hosszabb vagy rövidebb időre, 
több vagy kevesebb pénzen. Az ily módon megvásárolt nőt azután 
megvetitek, megbélyegezitek, holott nélküle elepednétek a szomjúságtól, 
mint a Sahara vándorai. 

A Nőnek minden egyéb törekvése konkurrencia a Ti szemetekben. 
Ezért iparkodtok megnehezíteni minden lehető módon azt, hogy a Nő 
tanuljon, haladjon a korral a megváltozott viszonyok irányában. Indo- 
kaitokat, amelyekkel ezen törekvéseiteket igazolni akarjátok, elneve- 
zitek morálisaknak (a Nő erkölcsét féltitek az eldurvulástól a létérti 
harcban), elnevezitek tudományosoknak (mint dr. Moebius, aki a 
nő fiziológiai gyöngeelméjűségét igyekszik bebizonyítani). Tényleg azon- 
ban indokaitok nem mások, mint a mesebeli farkaséi, aki a bárányt 
megeszi. 

Lássátok be, hogy ezen farkas-bárány viszony megváltoztatását 
akarja kiküzdeni a mai asszony, aki igenis vállalja, ha kell, a nőstény- 
farkas szerepét is. 
          Regényalakban, művészileg könnyed formában mondja el George 
azt, amit elmondani akar, de az egész könyvén át vibrál hatalmasan 
dörgő szava: j'accuse . . . Bátran és kíméletlenül, a szociálpolitikus 
logikájával és következetességével vádolja a kapitalista osztályt, a tár- 
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sadalmat, a férfit. Meggyőző erővel és nagy igazsággal tár fel nagy 
igazságtalanságokat. 
          Egy  „küzdő”  asszonyt állít elénk Viktóriában, egy nőt, aki míg, 
„tiszteségesen”  élt és dolgozott — éhezett és nyomorgott és aki nem 
tud másként felemelkedni,  mint a prostitúció által. 

Viktóriát lelke minden vágya, átöröklött hajlamai, a benne élő 
összes tendenciák, komoly munkásélet, szép tiszta élet felé vonják. 
Olyan élet felé, amilyent elérhet majd talán a jövő asszonya, de ő 
még kénytelen a múlt és jelen véres és piszkos forgatagában küzdve, 
mai lehetőségek szerint boldogulni. 

Mikor olvassuk a szenvedéseit, majd a fellázadó dacos küzdelmét, 
érezzük, hogy egy mártír lelke él benne: a tisztaság mártírjáé, aki 
kénytelen testére ölteni a piszkos ruhát, de fellázad minden érzése, 
minden gondolata az ellen, hogy magát beszennyezze és aki mind- 
végig megtartja tisztának a lelkét. 

És érezzük azt is, hogy minden vértanuság eljövendő jobb idők 
felé vezet, de mint Renan mondja, csak akkor „ha a mártír szenve- · 
déseinek hirdetője akad”. 

A női küzdelmek és szenvedések mártíriumának ilyen hirdetője 
a Bed of Roses szerzője. 
        A regény meséje a következő: 

Viktória, egy Indiában meghalt angol katonatiszt özvegye, férje 
halála után visszatér Londonba. Egy szegény tanító fivérén kívül nincs 
senkije. Fiatal, szép és teljesen vagyontalan. Meg akar küzdeni az 
élettel. Elindul munkát keresni a nagy nyüzsgő londoni forgatagban. 
Végre sok utánjárással kap egy társalkodónői állást egy gazdag gyáros 
házánál. A gyáros fia beleszeret Viktóriába és a gyáros elküldi Viktóriát 
azonnal felmondás nélkül. Viktória nem csügged el, tovább keres. 
Számtalan kudarc, csalódás, megaláztatás után belátja, hogy nem lévén 
alapos képzettsége, az ő osztálya igényeinek megfelelő pályákon nem 
boldogulhat, pincérnő lesz egy kisebb vendéglőben. A vendéglős meg- 
bukik és Viktória ismét elveszíti a keresetét. Pár hónap eltelik, nem 
akad semmi foglalkozás. Minden pénze elfogyott, a cipője rongyos, 
éhezik; a kétségbeesés szélén áll, amikor az újságból megtudja, hogy 
egy társaság összevásárolta a megbukott — a megbuktatott — kis 
vendéglőket és People's Refreshing-Rendez-vous név alatt nagyszabású 
népies étkező vállalatot alakított, amely vállalat pincérnőket keres. 
Viktória a hirdetett helyre siet. Több mint 400 leány áll már a bezárt 
ajtók előtt. Ádáz küzdelem fejlődik ki a leányok között, hogy közelebb 
férkőzhessenek a bejáratokhoz. Ütik, rúgják, taszigálják, szidják egy- 
mást. Viktória is a két könyökével küzd. Az ajtók kinyílnak. A vállalat 
emberei kezeiket dörzsölve látják a nagy kínálatot: a leányokat mind 
felfogadják pincérnőknek jól lenyomott bérrel: for eigth bob a week. 

Viktória itt már teljesen el van fásulva. Kevesebb bérért két órával 
tovább kell dolgoznia mint előbbi helyén, a konzorcium által meg- 
vásárolt kis vendéglőben. Ha egy vendége fizetés nélkül távozik, a 
fogyasztásának a felét meg kell térítenie. Él egyik napról a másikra 
dolgozva,  örömtelenül mint egy lelketlen gép. 

Ekkor megismerkedik egy különös emberrel, aki a P. R. R-be 
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jár étkezni. Egy züllött zsenivel, akit az élet, a szegénység nem enge- 
dett érvényesülni. Most valami kis zughivatalban nyomorog és gyűlö- 
lettel „nézi” a világot. Látszólag hideg, gúnyos és önző, de a lelke 
mélyén ott lobog az olthatatlatlan tűz. Ez az ember észreveszi Viktó- 
riában az elfojtott, lappangó, soha nem művelt képességeket az elzsib- 
badt, soha fel nem rázott lelket. Könyveket ad neki olvasni. Csupa 
olyan könyvet, amelyből Viktória meglátja a kizsákmányolt osztály 
nyomorát, a kapitalizmus kegyetlenségeit, a férfi zsarnokságát, a sze- 
gények és a nők elnyomatását. Fény kezd derengeni agyában, gon- 
dolkozik, látja az összefüggést a dolgok között és feltámad az ő 
lelkében is a gyűlölet, nemcsak a kapitalista osztály, de elsősorban 
a férfi iránt. 

Üldözött életében minden keserű igazságtalanság a férfitól jött. 
Mindenütt a férfi állott vele szemben, mint az erősebb: ő ellene fordul 
tehát fellázadt lelkének egész indulatja. 

A sok munkától, futkosástól értágulást kap, lesoványodik, beteg 
lesz. Ilyen állapotban, teljesen kimerülve, találja meg egy este a park- 
ban egy padon ülve Cairns őrnagy, a férjének egy régi barátja. Viktória 
a gazdag Cairns szeretője lesz. Pár hónap alatt házat, bútorokat, 
ékszereket szerez és néhány száz fontot félre tesz. Úri módon él, 
meggyógyul, szebb és kívánatosabb lesz, mint valaha. A férfiak csodá- 
lattal néznek reá, hódolattal veszik körül. Cairns hirtelen meghal. 
Viktória most már tudja miben áll a nő hatalma. Terve kész: Cairns 
csak az első volt: folytatni fogja a „rózsás” életet. Minden este ott 
ül a Vesuvio-ban az elegáns kokottok restaurantjában, drága ruhában, 
tollas kalappal a fején, ékszerektől csillogón. 

Teljesen öntudatosan „dolgozik”. Mindig több és több pénzt 
tesz félre, mindig jobban és jobban zsákmányolja ki a férfiakat. A szerzett 
pénzével ügyesen és szerencsésen spekulál és amikor együtt van tizenöt- 
ezer fontja, villát és kertet bérel egy előkelő kis vidéki városban, ott 
letelepszik, újra felveszi a férje nevét és Mrs. Fulton, aki gazdag, jó 
modorú és akiről senki sem tud semmi rosszat, a kis város társadal- 
mának tisztelt és ünnepelt tagja lesz. Abból, amit a burzsoá-társadalom 
képmutatóan „bűn”-nek nevez, szerzi meg a „vagyon”-t, amely a 
burzsoá-társadalom ajtait megnyitja. 
         Íme néhány jelenet a könyvből mutatóba: 

Egy suffragist jő Viktóriához, miss Welkin, hogy őt a Votes 
for Women ügyének megnyerje. Viktória felfödi a „mesterségét”, 
megmondja, hogy miből él. A suffragist nem jő zavarba: 

„Tudom, hogy az Önök élete nem boldog, de mi önöknek 
is hozunk Világosságot.” 

Viktória: Világosságot? Oh, ha Ön tudná, hogy hányan hoznak 
nekünk Világosságot? A különböző vallásos szervezetek, a patronázsok, 
a jótékony társulatok. Ezek mind gondoskodni akarnak rólunk, fel- 
akarnak emelni bennünket. Ezért a „felemelésért” azután elvárják 
tőlünk, hogy tíz órát görnyedjünk varrás mellett naponta. Kegyes 
öreg asszonyságok felfogadják takarítónőknek azokat közülünk, akik 
már nem bírnak csábítani. Parancsolás helyett szolgaságot, jó mód 
helyett szegénységet, a férfi helyett rabszolgaságot biztosítanak ezeknek 
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a „fölemelteknek”. Nem, nem . . . minket nem lehet fölemelni. Élnünk 
kell és ha Önök fölemelnek, elveszítjük a megélhetési módot. 

Miss Welkin: „Igen, belátom, az önök ügyét rendezni nehezebb,  
mint bármely más nő ügyét,  mert .  . .” 

Viktória: „Mert mi egy társadalmi szükséglet vagyunk. Amíg 
a gazdasági rendszer olyan, hogy nem nyújthat munkát minden emberi 
lénynek, még pedig értsen meg jól, emberséges munkát, illőt min- 
denki erejéhez és ügyességéhez; mindaddig, amíg a megélhetés olyan 
bizonytalan, hogy a férfiak fiatalon nem nősülhetnek; mindaddig, amíg 
lesz egy semmittévő osztály, amely a másiknak a munkájából meríti 
a fényűzését: mindaddig élni fog az én osztályom, mint ahogyan élt 
Athénben, Rómában és Alexandriában, mint ahogyan él Parisban, 
Londonban és Newyorkban. Az a Világosság, amit Önök hoznak? 
Votes for Women! nekünk csak azt jelenti, hogy minden negyedik 
évben egy darabka papirost dobhatunk az urnába, ezzel döntve el 
azt, hogy a belügyminiszter, aki a mi ügyünket adminisztrálja buff 
vagy blue előítéletek rabja legyen-e.” 

A suffragist elhallgatott, nem tudott mit válaszolni. Viktória 
egy sovereign-t írt alá a listába és amikor látta, hogy Miss Welkin 
habozik elfogadni, bájos mosollyal mondta: 

„Kérem, ne utasítsa vissza . . .  a politikában nincsen tisztátalan 
pénz.” 

Mrs. Holtnak, aki Viktóriához jön a beteg fiát meglátogatni és 
aki Viktóriát szemrehányásokkal illeti, ezt feleli: „szegény nő voltam 
. . . mit adhatott nekem mást az Önök Társadalma, mint lealacso- 
nyítást. Mire tanított engem az Önök Társadalma? Semmire. Azaz, 
hogy megtanított táncolni, hibásan idegen nyelveket beszélni, magamból 
„dísztárgyat” csinálni a férfiak örömére. Azután ledobott a piedesz- 
tálomról, engem, aki semmit sem tanultam és ott álltam künn az 
életben, mesterség nélkül, hivatás nélkül, egy barát, egy penny nélkül. 
És akkor az Önök Társadalma a szemeim előtt lobogtatta a tisztaság 
liliomfehér zászlóját, ami alatt éheztetett és úgy bánt velem, mint egy 
kutyával. De amikor azt adtam oda, amire szüksége volt az Önök 
Társadalmának, akkor elhalmozott az adományaival. Átok az Önök 
Társadalmára: férfiak társadalma, akik a nőt megőrlik, megfojtják; 
kicsikarnak belőle minderi csöpp izzadságot, ha dolgoztatják; az agyát 
hagyják elsorvadni és minden módon csak arra biztatják, hogy adja 
oda nekik azt, ami egyedül értékes benne az ő szemükben — a testét! 

Az Ön fia? Kicsoda az Ön fia más, mint egy férfi? Az Ön 
fia is részes abban, hogy én mivé lettem. Ő volt talán az utolsó, 
de épen úgy lehetett volna az első is és mondom Önnek, hogy a 
tizenegyedik óra munkása ép olyan vétkes, mint a minő az első óra 
munkása volt.” 

„A férfi a nő ellensége”, mondja Viktória Mrs. Holtnak. „A férfi 
uralkodik a nő felett az erejével, férfi csinálta törvényekkel. Ő szabja 
meg a foglalkozását, ő határolja el a számára a lehetőségeket, ő ítéli 
meg az öltözékét, ő tagadja meg tőle a jogot, hogy csúnya és öreg, 
hogy durva és vétkes lehessen.” 
          Mr. Farewell — a züllött   zseni — egy este  elviszi  Viktóriát 
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(amikor még pincérnő) vacsorázni egy olyan étterembe, ahol férfiak, 
olasz pincérek, szolgálnak fel. That will be a change, mondja. Viktória, 
látva a sápadt, beesett mellű, fáradt, szomorú fiúkat, felkiált: 

„Milyen sors. Tizenhat órai munka naponta! Hát élet ez? Hát nem 
százszorta jobb-e a halál?” 

Mr. Farewell: „A halál? Arra ezeknek itt már nem sokáig 
kell várakozniok, de mit határoz az? Van elég pincér a világon! 

„Messze, messze Calabriában, olajfaberkek árnyékában, szőlővel 
beültetett dombok tövében ma este párok sétálnak; kéz a kézben, 
szenvedélyes mély tűz a szemekben. Barna parasztfiúk ölelnek magukhoz 
sötéthajú leányokat. Fehéren villog a foguk, izzóan piros az ajakuk, 
a szívük vadul dobog és remegnek a gyönyörűségtől . . . szerelemről 
beszélnek és reménységről . . . így azután mi nem fogyunk ki a 
pincérekből, ha ezek itt mind elpusztulnak is.” 
           Így  „lát”  George — és így tudja  „megmutatni”.                      T. S. 

 
Goethe. (Barabás Ábel: Goethe. Minden korszak, minden ország és 
Budapest, 1911. Franklin.)  minden ember sajátszerű módon 
                                                        jellemzi önmagát a Goethéről alkotott 
véleménye által. Ε szavakat mondja Brandes Goethe in Dänemark című 
tanulmányában, bizonyos jóleső önérzettel állapítva meg, hogy saját 
hazája, a kis Dánia, teljes megértéssel fogadta magába a goethei szel- 
lemet, a goethei művészet szellemét, ép úgy, mint a goethei élet- és 
világfelfogás eszmei tartalmát. 

Eddig még senkinek sem jutott eszébe vizsgálat tárgyává tenni, 
mi volt Goethe nekünk magyaroknak. Vajon miért? Goethének, mint 
írónak és művésznek szerepe a világ irodalmában olyan kimagasló, 
hogy hatása alól talán egyetlen egy népnek irodalma sem vonhatta 
ki magát. A mi irodalmunkból is nem egy szál vezet Goethéhez. 
Hogy Goethe mégis aránylag oly csekély mértékben tárgya érdeklő- 
désünknek, hogy igazi Goethe-kultusznak, Goethe-irodalomnak nálunk 
oly kevés a nyoma, ennek magyarázata talán abban keresendő, hogy 
Goethe személyisége nálunk — egy néhány elszórt Goethe- 
rajongót nem számítva — igazi megértésre és szeretetre sohasem 
talált. Míg a németeknél, de nemcsak ott, hanem mindenütt a világon, 
ahol csak a szellemi kultúra mélyebb gyökeret eresztett, Goethe neve 
egy ma is eleven erőben élő kultúrtényezőt, egy hitvallást, egy világ- 
felfogást jelent, addig minálunk a Goethe iránti érdeklődés sohasem 
emelkedett túl az irodalomtörténeti érdeklődésen. Goetheben nem látunk 
mást, mint egy irodalomtörténeti nagyságot, egy német „klasszikust”, 
Schillernek pendantját, a Klopstockok, Lessingek, Herderek szellemi 
folytatását. Goethe egyéniségének a világ minden „klasszikusán” túl- 
emelkedő szinte prófétai nagyságáról, a goethei világfelfogásnak a mi 
modern világfelfogásunkba belekapcsolódó eleven erejéről — mind- 
erről, nálunk csak vajmi kevés embernek van valami sejtelme. Még a 
legműveltebb magyar közönség is Goethe személyiségét — ezt a tün- 
döklő, még ma is világosságot és melegséget árasztó fényforrást — 
valami hideg, megközelíthetetlen magasságban trónoló irodalmi nagy- 
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ságnak tekinti, melyet lehet bámulni és tisztelni, de nem megértő 
szeretettel magunkhoz ölelni. Mintha még mindig Petőfi véleményej 
kísértene közfelfogásunkban, ki Goethéről e különös szavakat írta úti 
naplójába: „Én Goethét nem szeretem, nem szívelhetem, utálom, undo- 
rodom tőle, mint a tejfölös tormától. Ennek az embernek gyémánt 
volt a feje, de szíve békasó. Eh, még ez sem! Hisz a békasó szikrát 
hány. Goethe szíve agyag volt, komisz agyag, nem egyéb . . .  Én 
nekem az ilyen fráter nem kell!  . . . ”  

Ott, ahol a nemzet legtündöklőbb — sokak szerint „reprezen- 
tatív” — költője így nyilatkozik Goethéről, ott elismerést és rokon- 
szenvet érdemel mindenki, aki megértő szeretettel fordul Goethéhez 
és egy tisztultabb Goethe-kultúrára igyekszik nevelni a Goethetől oly 
távol álló és tőle oly idegen közönséget. 

Nyilván ezt a célt tűzte ki magának Barabás Ábel — kinek nevével 
utóbbi időben gyakran találkoztunk Goethéről szóló kisebb-nagyobb 
tanulmányok élén, napilapjaink és folyóirataink hasábjain — midőn megírta 
legújabb könyvét: az első magyar Goethe életrajzot. Bármily elisme- 
résre méltók azonban a szerző intenciói, munkája, különösen legutóbbi 
műve kétségkívül messze elmarad a jó szándék mögött. 

Bizonyára már az életrajz szűkre szabott külső keretei sem 
engedték meg a nagyobb elmélyedést. A szerző szinte ideges siet- 
séggel kénytelen végigszáguldani Goethe hosszú és tartalmas életén, 
úgyszólván csak vázlatszerűen ragadva ki e gazdag életnek legkiemel- 
kedőbb eseményeit. Ε sietős előadás azonban Barabásnál még bizonyos 
krónikás, professzoros szárazsággal párosul, úgy, hogy végeredményben 
Barabás könyvéből alig kapunk egyebet, mint amit bármely német 
irodalomtörténeti tankönyvből elolvashatunk: száraz életrajzi és iroda- 
lomtörténeti adatokat. 

Minden életrajznak első és legfontosabb feladata: egy emberi 
egyéniséget plasztikusan, elevenen elénk állítani. Ehhez azonban a még 
oly nagy irodalomtörténeti és életrajzbeli tudás sem elegendő. Élet- 
rajzot írni, egy embert megrajzolni, egyéniségét szemléltetően elénk 
állítani: ez művészi feladat. Ehhez bizonyos szuggesztív erő, a 
stílusnak megkapó hatalma, az írónak tárgyával való egybeforrása 
szükséges, mely tulajdonságokat Barabásnál hiába keressük. 

Barabás kétségkívül nemcsak ismeri, de szereti is Goethét. El 
is tudja hitetni velünk, hogy Petőfi véleménye Goethéről elhamar- 
kodott és téves. Szívesen elismerjük, hogy ez már magában érdem. 
De ezen negatívumon túl már alig jut. Hogy miben rejlik Goethe 
személyiségének csodálatos varázsa s főképen hogy miben rejlik Goethe 
nagysága és jelentősége, ezekre a kérdésekre Barabás életrajza adós 
marad a felelettel. Goethe több volt mint költő, mondja életrajza végén 
Barabás És mégis ő is csak az iskolai irodalomtörténetekbe elraktározott 
német klasszikusnak és  nem a ma is élő Goethének   életrajzát adja. 

A mű legtöbb bírálója kiváló érdeméül  rójja  fel  a  szerzőnek, 
hogy földerítette azokat a kapcsolatokat, melyek Goethetől a mi irodal- 
munkhoz  vezetnek.   Bizonyára szép és hálás feladat volna minden 
irodalomtörténetíró  számára  e   kapcsolatoknak   és   vonatkozásoknak   
kellő alapossággal utána járni. Barabás könyve azonban e tekintetben 
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sem elégít ki bennünket. Hogy Kármán regénye, a Fanni hagyo- 
mányai a Werther utánzata, hogy Kazinczy lefordította Clavigót és 
Stellát, hogy Arany János és Goethe balladái közt van valami belső 
rokonság és hogy Az ember tragédiája erősen a Faust hatása alatt áll: 
minderre jól emlékszünk még az iskolából. Amit Barabás mindehhez 
hozzátett az összehasonlítások és párhuzamok, ezek legfeljebb csak 
bosszankodást kelthetnek bennünk: a százszor elnyűtt, értelmetlen 
párhuzam: Schiller és Goethe = Petőfi és Arany, ép úgy mint a 
Barabás által gyártott párhuzamok Steinné és Szendrey Julia, az öreg 
Goethe és az öreg Arany stb. stb. Az ilyen összehasonlítások a mi 
nézetünk szerint nem hogy nagyítanák, hanem ellenkezőleg Goethe 
mellett legfeljebb csak kicsinyíthetik a mi nagyjainkat, ami pedig a 
párhuzamokat illeti, az ilyeneket, ha valakinek kedve van hozzá, 
tucatszámra lehet gyártani. Figyelmébe ajánljuk Barabásnak a Goethe 
és Lewetzow Ulrika — Jókai és Nagy Bella esetet, mely úgy látszik 
figyelmét elkerülte, nem hallgathatván azonban el, hogy mi e párhuza- 
mokban mást, mint a szavakkal való játékot — és pedig nem is a leg- 
szellemesebb  fajtából — valóban nem tudunk látni. 
         Az életrajz részleteivel egyébként a hely szűke folytán nem foglal- 
kozhatunk. Mindamellett nem hagyhatjuk említés nélkül azt, amit a 
szerző Faustról mond. Helyesen hangsúlyozza Barabás az első és 
második rész összetartozóságát, helyesen fejti ki, hogy a két rész szét- 
választása ép úgy megnehezíti a költemény megértését, mint a rész- 
letezett kommentár megnehezíti a mű élvezését. Nem érthetünk azonban 
egyet szerzővel abban, amiben ő Faustnak alapeszméjét és végső böl- 
cseségét látja. Faust az emberi élet illusztrációja — mondja Barabás. 
Az első rész azt mutatja, milyen az ember, mikor még túlnyomóan 
érzéki rugók irányítják, a második rész pedig, hogy milyen az ember, 
mikor túlnyomóan intellektuális erők hatása alatt áll. Igen helyes, sőt 
mondhatjuk: az egyetlen helyes magyarázat. De Barabás tovább megy 
és azt mondja: Az emberi élet áttekintése után Goethe azt a tanácsot 
adja — és ebben látja nyilván Barabás a mű végső filozófiáját —: 
„szeressünk, alapítsunk családot és töltsük hasznos munkával napjainkat”. 
Ez volna tehát Faustnak alapeszméje és végső bölcsesége? Sze- 
relem és munka — ez még hagyján. De honnan veszi Barabás a 
családalapításra való felszólítást? Faust és Helena szimbolikusan értett 
egyesülésére bizonyára nem gondolt, hát talán Gretchen ballépése 
volna a Goethe javasolta családalapítás? Vagy talán azt hiszi Barabás, 
hogy azért kellett Faustnak oly sokáig tévelyegni és csak aggastyán 
korában megnyugvásra jutni, mert elmulasztotta azt a bizonyos végső 
jó tanácsot idejekorán követni? 
    Kétségtelen, hogy az emberi élet kusza vonalai — bármennyire 
összevissza is vannak bogozva  — végeredményben bizonyos egyszerű 
alapvonásokra vezethetők vissza. Nagyon jól látta és tudta ezt Goethe is: 
    Warum treibt sich das Volk so und schreit? Es will sich ernähren, 
    Kinder zeugen und die nähren, so gut er vermag. 
    Merke dir Reisender das, und thue zu Hause desgleichen! 
   Weiter bringt es kein Mensch, stell er sich wie er auch will. 
         (Venetian.  Epigr.  10. sz.) 
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Szeretni, családot alapítani és dolgozni — ám lehet, hogy ez az 
emberi élet végső formulája. De épen az emberi élet beláthatatlan 
tarkasága és végtelen lehetőségeivel szemben ez az absztrakt képlet 
morális parancsnak nem elegendő. Szeretni, családot alapítani és 
dolgozni: mint egyszerű elemekre visszavezetett képlete az emberi 
életnek, lehet, hogy helyes e formula, de mint morális parancs, 
legfeljebb csak holmi nyárspolgári szatócsmorál lehet. És hogy ez a 
banális nyárspolgár-morál volna Faustnak végső élettanítása, hogy ez 
a hatalmas költemény nem rejtene magában magasabb, szubtilisebb 
élettanulságokat: ezt elhinni valóban nem tudjuk. Faustban mi az 
emberi élet tragédiáját látjuk, a tarka, változatos örömmel és fájda- 
lommal teljes emberi életét, melynek tanulságait absztrakt formulákra 
desztillálni — képtelenség. Faust nem volna Faust, ha kezdettől fogva 
megfogadta volna e tanácsot: szeress, alapíts családot és dolgozz! 
A fiatal Faustnak tévelygései ép oly szükségesek és értékesek Faust 
élete szempontjából, mint az öreg Faustnak munkálkodása, a jövő 
nemzedék érdekében. Es irrt der Mensch so lang er strebt — végig- 
járni az élet teljes iskoláját, végigélvezni és végigszenvedni mindazt, 
ami az ember osztályrésze e földön és ez örökös tévelygésben és 
örökös küzdelemben mindig szilárd lábbal megállni a földi élet reális 
talaján: a túlvilágra való minden oldalpillantás nélkül — ez, úgy hisszük 
Faustnak végső filozófiája. 
          És ez talán Goethe életének is végső tanulsága. 

Épen a mi magyar viszonyaink szempontjából kívánatosnak tar- 
tottuk volna, ha a szerző a mi magyar közönségünknek írt életrajzában 
fokozottabb mértékben kidomborítja, hogy a versek, színdarabok és 
regények, melyeket Goethe írt, csak töredékei Goethe egyéniségének, 
hogy maga ez az egyéniség páratlan teljességében, univerzalitásában, 
a legellentétesebb tulajdonságok csodálatos harmóniájában, a maga 
tipikusan emberi mivoltában teszi Goethe igazi nagyságát, hogy 
Goetheben, az önfejlesztés e mesterében, ki saját egyénisége tökéle- 
tesítésén úgyszólván napról-napra úgy dolgozott, mint ahogy a művész 
dolgozik remekművén, egy új erkölcsi ideál áll előttünk s végül, hogy 
Goethe a modern ember vallásának: a természettudományi alapon 
nyugvó, minden szupernaturalizmustól ment, ennek a földnek reális 
talaján megálló világfelfogásnak egyik legnagyobb prófétája és 
apostola. Κ. Ε. 

 
Α román agrárkérdés          Szerző értekezésében beható képet 
(Vasile M. Kogálniceanu: Die rajzol a román parasztság hely- 
Agrarfräge in Rumänien seit dem  zetéről. Románia túlnyomóan agrár 
Baueraufstand   vom März 1907      ország; a lakosság 83%-a él falvakban. 
Megjelent az Archiv für Sozial-           mezőgazdasági    művelésre  alkalmas 
Wissenschaft und Sozialpolitik 1911  földnek  7,83   millió   ha)   40,29%-a 
májusi és júliusi számában)             parasztbirtok,    19,02   középbirtok 
   (10 és 100 ha között) és 48.69% nagybirtok.   Ám míg a parasztbirtok 

921   ezer  paraszt  tulajdona,   addig  a  49%-ot  kitevő  nagybirtoknak 
4141  nagybirtokos a tulajdonosa.   A parasztok legnagyobb részének 
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oly kicsiny a földje, hogy nem tud belőle megélni; az extenzív művelés 
és a kezdetleges mezőgazdasági technika miatt még az 5 ha-ral bíró 
paraszt sem tudja szükségleteit egyedül a földjéből fedezni. Összesen 
4 ½ millió lélek (a földnélküli proletariátus és ½—5 ha-nyi földdel 
rendelkező parasztok együtt), a falusi lakosság 80%-a, akik kényte- 
lenek munkaerejüket a nagybirtokosnak eladni, illetve a nagybirtokostól 
földet bérelni. (Az 50 ha-nál nagyobb birtokok 60%-a bérbe van adva.) 
A paraszt ínséges helyzete miatt kénytelen bérbe venni a földet s 
minden föltételt elfogadni, melyet a nagybirtokos tőle megkövetel. 
A nagybirtokos rendesen csak a csupasz földet adja, minden fölszerelés 
és berendezés nélkül. Ennek ellenében a paraszt kötelezi magát, hogy 
a nagybirtokos saját kezelésében levő birtoka egy meghatározott részét 
a saját jószágával és eszközeivel megmunkálja. Ez az oka annak, hogy 
a parasztok sokkal nagyobb élő és holt fölszereléssel rendelkeznek, 
mint a nagybirtokosok. 1905-ben a parasztok 474.743 ekével rendel- 
keztek, míg a nagybirtokosok és nagybérlők együtt csak 42.700-zal. 
Ugyanígy oszlanak meg a jószágok is a parasztok és nagybirtokosok 
között: 1900-ban az országban levő lovak 85%-a, az ökrök 87%-a, 
a juhok 76%-a, a kecskék 86%-a, a sertések 83%-a parasztok és 
mezőgazdasági munkások tulajdona. Ennek következménye, hogy a 
mezőgazdasági technika oly elmaradt és a fölszerelések oly hiányosak 
és kezdetlegesek (az ekék ⅓-a faeke), mert a parasztok szegények a 
fejlettebb és költségesebb beruházások beszerzéséhez. Emellett a mező- 
gazdasági szakoktatás is elhanyagolt. 
         A bérleti szerződésre nézve három típust különböztetnek meg: 
1. Dijma. Ε rendszernél a paraszt a bérbe   kapott   földért a termé- 
sének meghatározott részét (azelőtt tizedét, jelenleg azonban a felét) 
természetben a földbirtokosnak fizeti.   A legtöbb szerződés ezenfelül 
még számos más szolgáltatásra:   robotra,   pénzfizetésre stb.   kötelez. 
Ε rendszernek egy alfaja a tarlá, mely a parasztot egy ugyanakkora 
földnek teljes megművelésére  kötelezi,   mint  a mekkorát bérben bír, 
s amelynek a teljes hozama a földbirtokosé.   Ε rendszerrel annyi vissza- 
élés  volt   (a  földbirtokosok   megvesztegetett   mérnökökkel  kicsinyre 
mérették a bérbe adott földet s nagyobbra azt, amelyet a parasztnak 
robotba kellett megmunkálnia), hogy 1907-ben a törvényhozás eltiltotta. 
A valóságban azonban e tilalmat nem hajtották végre a kellő eréllyel 
és   ma   is   vannak   helyek,   hol   a   tarlá   némely   formája   szokásos. 
2. A második főtípus oly szerződéseket foglal magában, melyek szerint 
a paraszt a bérösszeget részben pénzben, részben robotban fizeti meg. 
Harmadik   kategóriába  tartoznak  a  legelőbérletek,   melyek föltételei 
hasonlóak az előbbiekhez. 

A szerző egy csomó ilyen szerződést mutat be illusztrálásul, 
melyek közül egy-kettőt ide jegyzünk példaképen: Merenii de-sus 
községben a paraszt bérbe kap a nagybérlőtől 9 pogom (egy pogom 
== 0.498 ha) szántóföldet és két nagy marhát legeltethet, a földbirtokos 
legelőjén. Ennek fejében tartozik teljesen megművelni két pogom tengerit, 
három pogom búzát, ezenfelül köteles még ½ pogom búzát learatni 
és behordani, tíz kézi és három igás napszámot robotolni, három csirkét, 
tíz tojást, a bérelt föld hozadékának ¼-ét természetben szolgáltatni. 
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Továbbá a mezőőrzésért köteles egy meghatározott mennyiségű búzát 
és tengerit fizetni, 25 kg. tengerit megsütni és 14 hl. gabonát 10 km.- 
nyire fuvarozni. A szerző számítása szerint mind e szolgáltatásokat 
összevéve, 1 ha bérösszege 60 lei (1 lei = 1 kor.), ami 100%-kal 
több, mint a mennyit a nagybérlő fizet a földbirtokosnak. Vagy: Ilfor 
kerületben a paraszt bérel három pogom tengeri földet; ezért 1½ 
pogom búzaföldet munkál meg, négy igás és nyolc kézi napszámot 
robotol, 40.74 hl. gabonát a vasúthoz fuvaroz, két csirkét, tíz tojást, 
6 lei mezőőrdíjat fizet, egy pogom ugart fölszánt stb. Mindezeket össze- 
véve 110 lei-t fizet a paraszt ha-ronként, holott a nagybérlő csak 44 leit. 

A szerző számításai szerint a paraszt ráfizet a bérletre, ami 
adósságokba keveri s teljesen kiszolgáltatja a földesúrnak· Példákat hoz 
föl, melyeket általánosan elterjedtnek mond, hogy a paraszton 3000— 
8000% nyer a hitelező. Így például Sloboziában egy paraszt 1.7 hl. 
babot kapott földesurától kölcsön és kötelezte magát, hogy 3.4 hl. 
búzát fizet érte vissza. A következő évben a jég elverte a paraszt 
termését, képtelen volt fizetni és robottal törlesztette adósságát. 12 
évig húzódott a törlesztés és végül is beperelte a hitelező a hátra- 
levő 23 lei megfizetése végett. A per során a bíróság megállapította, 
hogy a paraszt 1.7 hl. babért, melynek értéke 6 lei, 506 leit fizetett 
munkában és naturáliákban. A földesúr tehát 8433%-ot nyert e kölcsönön. 

Az uzsora s a földesurak kapzsisága elviselhetetlen nyomorúságba 
dönti a parasztságot. A parasztság szinte egyetlen tápláléka: a kukorica- 
kása, ami okozója a pellagrának, s ez nemhogy csökkenne, de mind 
több és több áldozatot szed: 1895-ben 7531-en betegedtek meg 
pellagrában, 1900-ban 40.786-an, 1904-ben 43.687-en, 1909-ben 
szerző becslése szerint 200.000-en. A földesuraktól vezetett kormány 
nemtörődömsége miatt, elmaradtak a kulturális viszonyok is. A lakosság 
(1904) 82,67%-a, a falusi lakosságnak 84,8%-a analfabéta. Noha álta- 
lános iskolakötelezettséget rendel el a törvény, iskolák és tanítók hiányában 
az iskolakötelesek 75%-a nem jár iskolába. 

A parasztság ínséges helyzetén a következő javaslatok hivatottak 
segíteni: 

a) Gazdasági  javaslatok: 1. A kiterjedt belső gyarmatosítás, 
melynek   céljaira az   állami, a   holtkézbirtokokat  s a   magánbirtokok 
egy részét kell fölhasználni. 2. Törvényes védelemben kell részesíteni 
a parasztságot a munkaszerződések megkötésénél. 3. Népies hitelező 
bankoknak szervezése a raffeiseni elvek szerint. 4. Értékesítő szövet- 
kezetek alapítása. 

b) Politikai javaslatok: 1. Az általános, egyenlő, titkos választójog 
megvalósítása.   Ellenőrző orgánumok szervezése, melyek a törvények 
végrehajtását biztosítanák. 2. A kiterjedt és intenzív iskolareform, 
hogy ne legyen falu iskola nélkül. 

c) Egyéb reformok: 1. Minta parasztüzemek szervezése. 2. Ezek 
jutalmazása. 3. A mezőgazdasági minisztérium újjászervezése és költség- 
vetésének   emelése.   4. Közigazgatás  és igazságszolgáltatás   reformja. 
           Ez volt az 1907. évi véres parasztmozgalomnak is programmja. 
                                                                                                                       bi. 
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A szabadság (Dr. Tuka Béla              Rien au monde n’est plus difficile à 
jogakadémiai tanár: A szabadság.  définir comme la liberté, mondja 
Politikai tanulmány. Budapest,      a szerző Faguet-val és mi végig- 
Grill, 1910. Ára 10 K. 528 p.)        lapozván az 528 lapos, nagy szor- 
                                                     galommal és elismerni való irodalmi 
készültséggel megírt könyvet, kénytelenek vagyunk szintén igazat adni 
Faguet-nak. A fölmerült problémákhoz semmivel se jutottunk közelebb. 
A szabadság továbbra is misztérium maradt. De nem is lehetünk oko- 
sabbak ettől a könyvtől, mikor Tuka Béla így kezeli a témáját: „Az 
ember lényege érzéki s egyúttal eszes természetében adva van. De 
eszméje nem természeti szükségszerűséggel, bizonysággal előálló tény; 
az időben szemlélve mint leendő, pszichikai szempontból mint lehető, 
erkölcsileg mint lenni kellő él benne s az embernek az a rendeltetése, 
hogy az emberséget, a humanitást valósággá tegye . . .  A társadalmi 
és állami tudományok szempontjából az emberi egyed csak részleteiben 
tartalmazza „az ember”-t, csak apránként közelíti meg az emberi 
eszmét. Az „ember” több az egyes egyednél, a nyárfa, az oroszlán 
fogalmának tartalma ugyanaz, akár példányt jelent, akár speciest „ 
(9. p.) A Concha Győző bizonytalan, vértelen bölcselkedésének 
motívumai ezek. 

A szerző az akarat szabadságát tanítja, mely szerinte nem zárja 
ki az emberi cselekedetek törvényszerűségét, „A szabadság nem egy- 
értelmű a törvénynélküliséggel. Az akaratnak vannak saját törvényei: 
lélektani és logikai törvények. Ezektől sem kell félteni az akarat 
szabadságát, mert nem hatnak kényszerűleg. Sőt épen ezek mentik 
meg az akarat szabadságát, t. i. kizárják az önkényszerűség, a véletlen 
gyanúját, melyek ép oly ellentétei a szabadságnak, mint más oldalon 
a meghatároztatás.” (94. p.) Hosszasan foglalkozik a szerző az erkölcsi, 
a jogi, az állami szabadsággal, az egyéni és közszabadságról kimerítő 
irodalomtörténeti áttekintést ad, ismertetvén az antik és keresztény 
szabadságot, a „természeti szabadságot” és a „társadalmi szerződés”-t, 
az alkotmányos szabadság kialakulását s a szabadság újabb elméleteit, 
mindvégig a Concha hűséges tanítványának mutatkozván nézőpontjaiban 
is, stílusában is, amint meg is írja, hogy a Concha Politiká-ja „kép- 
viseli a politikai gondolkodásban máig elért legmagasabb lépcsőfokot . . . 
tanulmányunk kiindulási alapjául szolgált és célunk a benne foglalt 
szabadságtan kifejtése volt.” (303. p.) Külön fejezeteket szentel a 
szabadság és az uralom, a szabadság, és az egyenlőség, a polgári s 
a politikai szabadság, a szabadság és az alkotmányosság, a szabadság 
s a demokrácia, a szabadság és az önkormányzat, az egyéni szabadság 
s az állami beavatkozás, a szabadság, a család és a tulajdon, a szabadság 
és a szocializmus viszonyának és a társadalmi szabadságnak. A demo- 
kráciáról nagyon rossz véleménnyel van: „A demokratikusan beren- 
dezkedő közületekben a döntő súly mindig az értelmileg leggyön- 
gébbek nagy tömegének jut, a demokrácia terjeszkedésével mindinkább 
alább száll a színvonal. Tudományban, irodalomban, művészetben 
csakúgy mint politikai téren a tömeg alantas gondolkodása, ízlése 
lesz   irányadó   s nem a valódi érték.”  (40 p.) 
         A kollektivizmusban természetesen nem hisz. „A vagyoni egyen- 
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lőtlenségnek — írja — (507. p.) épen azért kell megmaradnia, hogy 
önmegtagadásra, lemondásra, az egyetemes emberi testvériségnek az 
egyén belsejéből eredő s nem külső kényszeren nyugvó érvényesülé- 
sére, az anyagiakon való fölülemelkedésre, szóval a szabadság leg- 
magasabb fokú nyilvánulásaira lehetőség és alkalom legyen.” „De ha 
meg is valósulna a kollektivisztikus állam, élete igen rövid ideig 
volna föntartható: ezt az emberi természettel zsonglőrködő életrendet, 
az önállóság, a tett vágya, az egyéniség ereje mihamar megdöntené.” 
(517. p.) A szerző szerint „valamint a túlzó individualizmus, úgy a 
kollektivista szocializmus sem életképes irányzat.”  (518. p.) 

Tárgyilagosságra törekvő, a vele ellentétes nézetű írók állás- 
pontjaival is részletesen foglalkozó, színtelen, unalmas, eklektikus 
munka a Tuka Béla könyve. Megelégednénk kisebb irodalmi fölszere- 
léssel is, ha egy-egy friss, eleven gondolattal találkoznánk a hosszas, 
de kevés tanulságot rejtő fejtegetésekben. És csodálkoznunk kell rajta, 
— bár emberileg könnyen érthető — hogy Concha Győző nagy 
dicsérettel emlékezik meg tanítványa munkájáról, mely szerinte külö- 
nösen figyelmet érdemel „vizsgálódása menetének mélységénél, össze- 
foglaló álláspontja magasságánál, az egész vonatkozó hazai s külföldi 
irodalomnak kritikai tekintetbe vételénél, vitatkozása szellemességénél 
fogva” és amely mellé „tudományos irodalmunknak kevés monográ- 
fiája” állítható. (Budapesti Szemle, 1911 április, 54—55. p.) Ezt az 
ítéletet semmiképen se látjuk megokoltnak.                             Székely Artúr. 

 
Görög bevándorlás Amerikába                A    előszóból   értesülünk,    hogy 
(Henry Pratt Fairchild. Greek Immigration    e           könyv         tulajdonképen 
to the United States. New Haven, 1911        disszertáció,   amelyért   a   szerző 
Pp. XX + 278.)                                               Yale    Egyetemen   a   bölcsészet- 
                                                                        tudori  címet nyerte el.   Művének 
elolvasása bárkit is meggyőzhet arról, hogy e büntetést megérdemelte. 
Az amerikai írók általában sem igen tűnnek ki pszichológiai meg- 
figyeléseik finomságával, amikor egy idegen nép jellemzéséről van 
szó, szerzőnk azonban még egy doktori disszertáció igényeinek is 
alig tud megfelelni. Adam Smith-től kezdve Baedekeren át, le a 
legobskurusabb szemlecikkekig nagy szorgalommal idéz tekintélyeket 
és pedig minden látszat szerint nem a tárgy érdekében, hanem hogy 
annál tudományosabb színezetet adjon könyvének. 

Megfigyeléseinek egyik fogyatkozása az, hogy minden oly intéz- 
ményt vagy szokást, mely Görögországban más, mint Amerikában, 
görög nemzeti sajátosságnak tekint. A magyar olvasó bizonyára meg- 
lepetéssel fog olvasni a következő görög „nemzeti” szokásokról: a 
városokban a férfak nagy része órákon át lebzsel a kávéházakban 
(látszik, hogy a szerző nem járt soha Budapesten!), a nők nem 
mehetnek férjhez hozomány nélkül, falvakon a ragályos betegeket 
sorra látogatja mindenki (ez a szerző szerint, mint különös nyoma- 
tékkal jelzi, is a national costum) stb. A jelenségek magyarázatánál 
néha a legtermészetesebb okokat se veszi észre. Így például a görögök 
ellen az utóbbi  években  egyre  sűrűbben  hangzik föl   az   a   panasz, 
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hogy cukorka és fagylalt üzleteikben erőszakot követnek el nőkön 
(a legsúlyosabb következményekkel járható panasz Amerikában), amely 
vád ellen a szerző a lehető legnagyobb jóindulattal igyekszik védeni 
őket. Közben azonban elfeledi a legtermészetesebb mentő körülményt, 
tudniillik azt, hogy a görögök 96%-a férfi és hogy Amerikában a 
prostitúció a törvény által üldözött intézmény lévén, az idegen beván- 
dorló előtt így teljesen el van zárva vagy csak nagy kockázattal 
vehető igénybe. Fölötte valószínű az előtt, aki a délolasz és délbalkáni 
viszonyokat csak fölületesen is ismeri, hogy még rosszabb lenne a 
helyzet, ha a sok ezer fiatal cipőtisztító fiú segítségével űzött 
pederasztia nem enyhítené a bajt. Azonban általában mondható, 
hogy a bűnügyi statisztika adatai úgyszólván semmiféle fölvilágosítást 
sem nyújtanak valamely bevándorló faj bűnözési hajlamát illetőleg. 
Ennek oka: 1. A bűnözés és különösen, a kihágások nagy részét 
tudatlanság okozza. Így például a görög utcai gyümölcsárus csak 
akkor értesül arról, hogy az utcai elárusításra engedélyt kell váltani, 
amikor a rendőrség ennek elmulasztásáért megbünteti. Ha ez minden 
második vagy harmadik göröggel is megesik, e nemzet a bűnügyi 
statisztikában óriási arányban szerepel. Hasonlóképen nem tud és 
honnan is tudhatna a görög vagy bármely új bevándorló az egészség- 
ügyi szabályrendeletek légiójáról. Honnan sejthetné a balkáni falusi 
ember, hogy nem szabad szemetet az utcára dobni, hogy tilos a kapu- 
aljába vizelni stb. 2. Minél szegényebb, rongyosabb, idegenszerűbb 
külsejű a bevándorló, annál több kilátása van arra, hogy a rendőr 
rosszakaratát magára vonja. Amiért a rendőr egy szót sem szólna 
egy amerikai külsejű embernek, ugyanazért vas szigorral lép föl a 
görög, szíriai vagy filippinó ellen, amiben kész szövetségesre talál a 
bíróban is. Az átlagos amerikait ingerli a mocskos ruhájú, mosdatlan, 
beretválatlan, állandóan izgatottan viselkedő és zagyva, érthetetlen 
nyelven lármázó déleurópai. Megvetőleg „Dégó”-nak (Dago, való- 
színűleg a spanyol Diego-ból) nevezi az összes déleurópai gyülevész 
népet, melyet minden rosszra képesnek tart, asszimilálását elméletben 
is alig bírja elgondolni, gyakorlatban pedig annyira idegenkedik 
tőle, hogy a görög, aki született nyelvtehetség, csak ritkán tanulhat 
meg angolul. 

A lényeges adatok e könyvben röviden így foglalhatók össze: 
A görög kivándorlás mintegy tíz éves, az utóbbi években 23 és 46 
ezer közt ingadozik. Az összes görögök száma Amerikában mintegy 
150 ezerre tehető. Ε kivándorlás oka nem politikai, hanem kizárólag 
gazdasági. Különösen nagy a kivándorlás Peloponnézoszból és pedig 
Tripolisz és Spárta vidékéről. A görögök túlnyomó része (74%) 
városokban települ meg; legnagyobb kolóniák vannak Chicago-ban, 
New York-ban, az északkeleti gyárvárosokban, Salt Lake, City-ben 
és San Francisco-ban. Kedvelt foglalkozási ágaik: fagylalt és cukorka- 
készítés és eladás, gyümölcs-, virág- és zöldségkereskedés, továbbá a 
cipőtisztítás és durva kézimunka a gyárakban és vasútépítésnél. 
Általában elterjedt köztük a padrone-rendszer, mely szerint egy tapasz- 
taltabb és angolul beszélő honfitársuk közvetíti bizonyos díjért a 
munkaalkalmat.  Ε rendszer az olaszoktól származik és sok visszaélésre, 
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néha valóságos rabszolgaszerű viszonyra ad alkalmat. Eddigi szervezeteik 
kizárólag egyházi természetűek. Aránylag számos hírlapjuk van, ezek 
közt két napilap. Az eddigi kivándorlók nem telepedtek meg állandóan, 
amit a nők igen csekély száma is bizonyít, hanem bizonyos idő múlva 
hazatérnek. Sokan azonban újból visszamentek Amerikába és általában 
úgy látszik, hogy idővel az állandóan letelepülők száma növekedni 
fog. Görög viszonyokhoz képest jelentékeny — 5 millió dollár — 
az évente hazaküldött pénz.                                                        B. R. 

 
Könyvszemle 

 
Prof. Dr. Th. Ziehen: Leitfaden der physiologischen Psychologie. Jena 

1911 Fischer. 
 A  kilencedik kiadása jelent meg ennek a széleskörű munkának, amely 

ha nem is alapvető, de talán a legegységesebb egésze a fiziológiai pszicho- 
lógiának. Rendkívül szigorú kirekesztése minden metafizikai felfogásnak, 
ez a főjellemvonása ennek a kísérleti német munkának. Magától értetődik 
ebből, hogy így semmi köze sincs a spekulatív pszichológiához, amelyet 
épen csak mint történeti dolgot kezel. Amiből kiindul, az: kifejlett 
ideget a medúzáknál találunk az állatvilágban először; és mégis pszichikai 
tények állapíthatók meg még az alsóbb fejlődési fokon is, sőt már magában 
a sejtben is. Ebből az következik, hogy a pszichikai élet nem az idegekből 
ered, hanem az már magával az eleven szubsztanciával jár. Az idegek nem 
egyebek, mint kiképződött anatómiai képződményei bizonyos konstans 
izgalmi pályáknak. Amely pályákon állandósultak bizonyos az izgatásból 
eredő vegyi folyamatok. Mert Ziehen is, mint a modern fiziológusok 
úgyszólván általában, kémiai dolognak tartja az idegműködéseket, eltérőleg 
a korábbi fölfogásoktól, hogy azok akár villamos, akár valami külön életerő 
természettel bírnának. Nagyon szép, mert ritkán kerül oly világos alakban a 
szelekcionálódásról szóló passzus az olvasók elé, amelyben ő is azon 
nézőpontot állítja elénk, hogy szó sincs róla, hogy eleve bizonyos 
célszerűségi elv szerint alakulnának az organizmusok és így az idegek is. 
Hanem keletkeznek mindenféle variációk, amelyek közül aztán azok 
maradnak fenn, amelyek az élet tartósságához legjobban 
hozzájárulnak és ezek öröklődnek, állandósulnak. Az idegek is csak így 
kiválogatódott állandósult pályák. A legegyszerűbb idegműködésként a 
reflexeket tárgyalja. Hogy azonban ennek külön pszichikai karaktere volna, 
arra ellenérvül rámutat, hogy a reflexek állandóan ugyanazon mozgási 
csoportokat működtetik. A gondolkozás orgánumának az elvételével is ez 
ugyanaz marad. Mint az a békánál kísérletileg kimutatható, t. i. ha 
extirpálják az agy velejét, azért ha a bőrére savat csöppentenek, a lábával 
odakap. Az extirpált agyvelejű béka tovább ugrál, sőt ha meghagyják a 
látóközpontot, még ki is tér az elébe tett akadálynak. Tehát ez is csak 
reflexmozgás. Mindenesetre már interkurrens izgalmak alatt. Az anatómiai 
mozgások kétfélekép keletkeztek: vagy mint oly reflexek eredményei, 
amelyek állandóan gyakoroltattak, tehát filogenetikus úton, vagy 
ontogenezis útján, szándékos cselekvésekből. De úgy látszik, a hatás 
nagyon kétes. Említi Darwin vadászkutyáját, amely még 
soha sem vadászott és mégis mikor először vitte ki, rögtön beállt a vadászó 
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szimatolásra. Így a madarak fészek rakása is; egy genitalis izgalomra meg- 
indul az egész cselekvési sor minden önálló gondolkozási indíték nélkül. 

A tulajdonképeni első pszichikai elementumot az érzés nyújtja. 
Amelyek mindig emlékezésbeli képzetekkel járnak. Ezeknek a székhelye az 
agykéreg ganglionsejtei, amelyeknek az elroncsolásával megszűnik az 
emlékezés. És hogy ennek az agykéregnek a kifejlődésével emelkednek a 
szellemi képességek, azt az agyvelő és a gerincvelő közt mutatkozó 
következő súlyarányok is mutatják: a teknősbéka agysúlya a gerincvelő 
súlyához úgy aránylik, mint 0.3: 1, a csukánál 2.1: 1, a mókusnál 4.3: 1, az 
embernél 4.0: 1. És csak az emlősöknél van az agyvelő az agykéreg 
ganglionsejtjeivel már egészen beborítva. Érdekes, hogy régente az 
emlékezést a szívben képzelték: „recordari”, „learn by heart” 
innen ered. Aristoteles iskolája az agyvelőt hűtőkészüléknek tartotta. Csak a 
16-ik században kezdték az agyvelő jelentőségét felismerni. De ekkor is 
három századig még a „lélek” székhelyét keresték ott. 

Ezek után megy át rendkívül beható részletes vizsgálódásaira, az 
idegeket érő izgatásokra, amely fejezeteket már nehéz csak úgy kivonatolni. 
A kérdések nagy labirintusában azonban, tudományosan legalább, alig lehet 
eligazodni azon ismeretek nélkül, amelyek itt egybe vannak gyűjtve. 

 
Hazay Olivér: Egy könyv a szülők, tanárok és volt diákok számára. Buda- 

pest, 1910.   Franklin. (128 p.) 
 

A régimódi bírálat már ezért a címbeli pleonasmusért is megróná a 
szerzőt, én csak azt akarom konstatálni, hogy ebben a címben már jellemzően 
benne van a kis könyv erénye is, hibája is. Erénye, hogy szakít azzal a 
hagyományos, merev pedagógiával, mely első sorban a „szaktudomány” poros 
könyvespolcait gazdagította és a gyermeknevelésben nem élő, gyakorlatilag 
megoldandó feladatot látott, hanem egy büszke doktrinarizmus vitájába sáncolta 
 el magát. Ezt a terméketlen elmélkedést messze elkerüli a szerző. De a hibája 
ott van a könyvnek, hogy nagynekilendüléssel igen szűk kis körben mozog. 
Az előszóban maga a könyvírója hangoztatja, hogy noha látszólag pedagógiai 
művet írt, ne várjunk tőle sem pedagógiát, sem művet, Azt gondolom, hogy 
amennyire büszke lehet az elsőre, annyira nem illik kérkedni az utóbbival. 
Mert a könyv csakugyan nem mű, csakugyan laza összefüggésű és csakugyan 
nagyon rapszodikusan odavetett apró elmélkedések gyűjteménye.  Szó sincs 
róla, a mai nevelőkönyvnek azon az állásponton, azon a megértő gyermek-
szereteten kell nyugodnia, amely az ő odavetett megjegyzéseiből sugárzik ki. 
És például, amit a „Becsüljük meg a gyermeket is” című fejezetben mond, 
az mind szép is, okos is, igaz is, csak azt nem mondja el, mit kell tudnunk 
akkor, hogy a gyermekeket igazán megbecsüljük. Legtöbbet irodalmi és művészi 
nevelésről beszél s a két egymással épen nem kongruens fogalom nála egészen 
összemosódik. Az irodalmi nevelést, amint a könyvben túltengő példák (Homeros, 
Ibsen, Rostand, Arany, Mikes, Molnár, Babits, Zempléni) mutatják, olyan 
szellemben szeretné reformálni, hogy a tanár inkább a tanulókkal való bizalmas 
beszélgetésekben, semmint előadásokban, inkábba saját érzéseit, benyomásait, 
semmint az ítéleteket mondja el és inkább a mai olvasó értékeléseit, szere-
tetét, sőt rajongását vagy csodálatát vigye bele a hallgatókba, semmint az 
irodalomtörténet nagyhangú és semmitmondó frazeológiáját. Itt, noha egészében 
igaza van, egy kis fiatalos túlbuzgóságot, szertelen szubjektivizmust nem lehet 
észre nem venni. Úgy tetszik, mintha a most annyira divatos impresszionista-kritika 
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módszerét akarná belevinni az iskolai megbeszélésekbe és az elv maga új 
is, érdekes is, de Hazay nem tudja mindig megállni, hogy el ne vesse a 
sulykot. Egyébiránt e pusztán hangulati elemekkel dolgozó, esztétizáló 
irodalomtanításnak épen olyan egyoldalú túlzásaitól lehet tartani, amit a 
régi adatokkal, életrajzokkal és dokumentumokkal dolgozó 
irodalomtörténeti módszereknél. Másfelől az is hiba, hogy — amint az a 
pár vázlat mutatja — Hazay a nevelésnek szociális vonatkozásai, reális 
feladatai iránt teljességgel érzéketlen. Ez a nevelés, melyet ő kontemplál, 
csak annyi változást jelentene a régihez képest, hogy az avult filológia  
elyett, modern esztétika vonulna be az iskolába. 
De vajon esztétákra, irodalmi ínyencekre, költői megérző lelkekre van-e 
nekünk első sorban szükségünk vagy erős, termékeny, magasabbrendű 
szociális feladatokra hivatott fiatalságra? A világért sem ellenezni akarom 
azt, amit ő szeretettel, bátran és nagy önbizalommal hirdet, csak azt 
gondolom: aki minálunk nyolcíves könyvet ír szülőknek és tanároknak, az 
ne csak annyit tudjon mondani, hogy a gyermek egyéniségét meg kell 
becsülni és hogy a fiatal, modern irodalomban épen annyi szépséget lehet 
találni, mint egynéhány klasszikusban. 
Theodor Rothstein:   Die   Engländer   in   Egypten.   Ergänzungsheft   zur 

Neuen Zeit vom 14. Juli 1911. 40 p. 
 Szerző ezen kis füzete összevonása egy nagyobb angol nyelven 
megjelent könyvének. Kimutatja, hogy az angolok uralma Egyptomban 
korántsem olyan áldásos, mint ezt az angolok híresztelik. Egyptom már 
Ismail khedive idejében nagy haladást mutat a kapitalisztikus fejlődésben. 
Noha Ismail saját fényűzése óriási összegeket pazarolt el, nagyon sokat tett 
az ország fejlesztésére. Óriási vízműveket létesített, csatornákat, vasutakat, 
könyvtárt és iskolákat építtetett. De az angol és francia tőkepénzesek 
annyira kizsarolták, hogy az ország a pénzügyi bukás szélére jutott. Névleg 
7—8%, tényleg 25% kamatra tudott csak Ismail kölcsönöket szerezni; 
midőn pedig kísérletet tett a kamat leszállítására, az angol kormány 
erélyesen védelmére kelt az uzsorás hitelezőknek. Nemzetközi felügyelet 
alá helyezték Egyptom pénzügyeit; Ismail 1879-ben megtörve elhagyta 
hazáját. Az egyptomi nép 1881-ben megkisérlette forradalom által 
szabadulni az idegen uzsorásoktól: Anglia Alexandria bombázásával és 
Egyptom megszállásával felelt. Az angol kormányzat csakhamar 
helyreállította a pénzügyi egyensúlyt; igaz, hogy olyan 
eszközök alkalmazásával, melyéktől Ismailt eltiltotta volt; a kölcsönök 
kamatját leszállította, új olcsóbb kölcsönt vett föl; a lakosságot kizsarolta; a 
katonáskodás alól való kiváltás sok hasznot hajtott; stb. Ami a lakosság 
szociális helyzetét illeti, az angolok mindig avval dicsekesznek, hogy a 
robotmunkát megszüntették. Valójában a robotmunka úgyis már 
megszűnőben volt; másfelől a hivatalos kimutatás szerint még 1909-ben is 
20.837 felnőtt személynek kellett 100 napi kényszermunkát végezni. 
Anglia tisztán saját érdeke szerint irányítja az ország termelését. A 
gyapottermelés elnyom minden egyéb termelési ágat; 1910-ben Egyptom 
összes kivitelének 84%-a gyapot volt. A gyapottermelés előnyös fiskális 
szempontból, mert a fehéreknek el kell adni a gyapotot, nem eheti meg és 
így van pénze adót fizetni. A gabona és élelmiszerek termelése ellenben 
elmaradt; míg 1875-ben még igen sok gabonát vitt ki az ország, 1899-től 
fogva már behozatalra szorult; a gabona behozatal 1908-ban már 210.000 
tonnára rúg. Az angol kormányzat  borzasztóan kizsa- 
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rolja a parasztságot a hitelezők és az anyaország érdekében; a paraszt 
viszont kizsarolja a földet. A főtermék, a gyapot termésátlagai egyre csök- 
kennek; az ország egy rettenetes gazdasági és pénzügyi katasztrófa felé 
közeledik. 
 Guyot, Ives: Les chemins de fer et la grève. Paris, 1911. Alcan. XIV + 329 p. 

       Az a nagy rémület, melyet a vasúti sztrájk a francia politikai világban 
okozott egy illúzió eredménye, melyet szét kell oszlatni. A politika 
ellentétes erők játéka s a legtöbb államférfi tévedése: valóságos és élő 
erőnek venni nagyhangú szavakat és fenyegetéseket. Nagy hibája sok 
politikusnak, hogy nagy jelentőséget tulajdonít egy Pataud vagy egy 
Renault kijelentéseinek s nem veszi észre a rejtve működő, de sokkal 
hatalmasabb erejét annak a többségnek, mely nyugalmat és biztonságot 
akar, hogy jól lakjék, ruházkodjék s nevelje gyermekeit. Kell, hogy 
beszéljen valaki a hallgatag tömeg nevében, amelyet 
folyton sértenek a szocializmus izgatásai, a munkástörvényhozásnak 
mondott rendőrtörvényhozás, a kormányzók gyöngesége is megmondja 
hangosan azt, amit sokan gondolnak hallgatagon. Ezt vállalja magára Íves 
Guyot, most épen a nagy vasúti sztrájk alkalmából. Miután hosszasan 
elmondta a sztrájk történetét a felmerült törvényhozási tervek méltatásával, 
az utolsó fejezetben összefoglalja azt, amit nem kell tenni. Ezt oly 
jellemzőnek gondoljuk egy bizonyos mai társadalmi felfogásra nézve, 
hogy röviden összefoglalva itt is közöljük. Nem kell legelőször is azt 
gondolni, hogy a vasutasok angyalok s az engedmények, a jóakarat csak 
meg fogja őket erősíteni meggyőződésükben, hogy 
a sztrájkkal mindent lehet nyerni s semmit se veszíteni. Nem kell 
visszahelyezni vagy megtartani azokat, akik a szabotázst propagálták s a 
vasúttársaságok ne érezzék magukat kötelezve a személyzetben megtartani 
a sztrájkszervezőket. Amit főképen nem kell tenni az az, hogy nem kell 
sietni engedményeket tenni egy sztrájk fenyegetése alatt. Nem kell 
elfogadni a sztrájkot követő napon olyan törvényt, mint amely a nyugdíjak 
visszaható érvényességéről szól, mert ez lehetővé teszi a 
sztrájkvezéreknek, hogy azt mondják: íme a mi munkánk. Nem kell 
elfogadni azt a törvényjavaslatot, mely oly tanácsot állít 
fel, amely a vasutak személyzetében minden fegyelmet tönkre tesz. Nem 
szabad azt a meggyőződést kelteni bizonyos szolgálatokra elszegődött 
emberekben, hogy azok felett, akik őket jutalmazzák és akik felelősek, van 
egy magasabb hatalom, amely őket kötelezettségeiktől fölmentheti s nekik 
előnyöket biztosíthat. Nem kell kötelező arbitrázs. Nem kell hallgatni 
azokra, akik azt hangoztatják, hogy a sztrájk joga a vasutasoknak is joga s 
hogy nem szabad megtámadni a szervezkedési szabadságot. A vasutasok 
sztrákja csak a rablás egy módja, hasonló a rablóéhoz, aki becsületes 
utasok útjába áll s nem engedi tovább, még nem fizetnek neki. 
Szakszervezeti szabadság nem egyéb, mint a rablás szabadsága. 
 Macrosty, Henry W.: DasTrustwesen in der britischen Industrie.  Berlin, 

1910. 308 p. 

A legújabb nagyipari fejlődésnek legszembeötlőbb mozzanata a 
kartellek és trösztök rohamos szaporodása. Már alig van iparág, melyben 
ne volnának kartellek. A szabad verseny kivétellé vált; az árakat a 
kartellekbe vagy  trösztökbe tömörült termelők egyoldalúan szabják meg. 
         A kartellek és trösztök alakulását nagyon megkönnyítik a   behozatali 
 



Könyvszemle                                                                                                                249 
 
védővámok. A vámmal védett ország termelőinek nem kell külföldi 
versenytől félni; úgy szabják meg az eladási árat, hogy profitjuk 
maximum legyen. 

Az angol termelők nincsenek ebben a kellemes helyzetben; a 
szabad kereskedelem folytán a világ minden országa versenyezhet 
árúival az angol piacon. De a szabadverseny ellenére a trösztmozgalom 
itt is hatalmasan fejlődött, leginkább a helyhezkötött nehéz 
iparágakban. Szerző részletesen előadja a trösztmozgalom befolyását 
minden egyes iparágban: megadja a szóbanforgó vállalatok összes 
adatait, alaptőkéjüket, eddigi nyereségüket stb. Az egész 
könyv voltaképen egy hatalmas anyaggyűjtemény, nagyon kevés 
általános tétellel. Szerző különben barátja a trösztöknek. Nagyon 
érdekes és találóak  azok a  fe j tege tése i ,  hogy a  t rösz tök  és  
kar te l lek  ke le tkezését  semmiféle  törvényes  intézkedéssel  
megakadályozni  nem lehet. Mert a mai jogrend szerint lehetetlen 
megakadályozni, hogy valaki az üzemét vagy gyárát valakinek eladja. 
Ha pedig ez áll, úgy azt sem lehet megakadályozni, hogy az egy 
országbeli, egynemű gyárak tulajdonosai mind egy és ugyanazon 
embernek vagy részvénytársaságnak adják el gyáraikat: úgy készen 
áll az országos tröszt, az országos monopólium. 

Hasonlókép nem nyújt a mai jogrend semmi módot egy 
Gentlemen-Agreement ellen: így nevezik a termelők olyan árkartelljét 
és egyéb megállapodásait, melyek becsületszóra, minden írásbeli 
szerződés, minden intézményes biztosíték nélkül köttetnek meg. Ezek 
megakadályozása a mai társadalmi rend és jog keretén belül szintén 
lehetetlen. Hogy mennyire igaza van szerzőnek, bizonyítja az amerikai 
petróleum- és dohánytröszt esete, mely minden bírói ítéletet fumigál. 

A könyv hasznos olyanoknak, akik a trösztkérdést vagy a 
trösztképződés valamelyik módját részletesen akarják tanulmányozni: 
általános tájékozódásra vagy szociológiai tanulságok nyerésére kevéssé 
alkalmas. 
Gilbreth, F. B.: Motion study. A method for increasing the  efficiency of 

the workman. New York, 1911. Van Nortrand. 116 p. 
       Egy újabb amerikai munka a munkás produktivitásáról s a munka- 
produktivitás emeléséről. A szerző sokáig tanulmányozta munkásait, 
tevékenységüket, a munka körülményeit s mindazon tényezőket, melyek 
a munkást elősegíthetik vagy akadályozhatják munkája végrehajtásában, 
Különösen tanulmány tárgyává tette egy adott munkás, egy kőműves 
munkáját, melyet az elvégez, míg egy téglát a csomótól elvesz s a 
falon helyére tesz. S megállapította, hogy a végzett mozgások nagy 
része elkerülhető volna más elrendezessél, csupa egészen apró 
változtatások által, melyek összege azonban igen sok mozdulatot s így 
időt megkímélne. A munkás fizikai neveléséről eddig alig 
gondoskodtak, az úgyszólván, csak véletlen volt, pedig a szerző 
megfigyelései szerint, a munkás rendszeres, pontos tanítása igen nagy, 
csaknem beláthatatlan megtakarításokra vezetne munkaenergiában s 
munkaidőben. S amit a szerző megfigyelt s javított a kőművesiparban, 
ugyanaz ráillik a többi iparágakra, csaknem kivétel nélkül. Nincs 
veszteség, mely meghaladná azt, amely a szükségtelen, rosszul irányított, 
hatástalan mozgások által évenként elpazaroltatik. 
Ha meggondoljuk azt, hogy az aránylag egyszerű kőművesmunkában is 
észszerű egyszerűsítések által a mozgások, tehát az egész munka az 
eddigi észszerűtlen munka egyharmadára redukálható, hozzávethetünk, 
mily óriási az az energiapazarlás, mely p. o. az Északamerikai Egyesült 
Államokban végbemegy. 
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1900-ban mintegy 30 millió egyén volt kenyérkereső munkával elfoglalva 
az Egyesült Államokban. Ha teljesen kárbaveszett munkátvégző 
mozdulataikat levonásba vesszük, 30 millió munkás munkájának fele 
hiába végeztetett s célszerűtlenség miatt elveszett. A mozgás 
tanulmányozása által a munkás produktivitása több mint kétszeresére 
emelhető, ahol a mozgástanulmány alkalmazást nyert, a munkás 
termelőképessége kétszeresére növekedett, ami a munkásra vagy több 
bért vagy kevesebb munkát jelent. Ha ugyan nem a ter- 
melőre több nyereséget. 
 
Belbèce, R.: La neurasthénie rurale. Paris, 1911. Vigot. 223. p. 

A paraszt-neuraszténia e leírása s tanulmánya nyolc évi 
megfigyelés eredménye, melyet a szerző egy Garonne melléki négy-öt 
községből álló csoporton végzett. A neuraszténia e vidéken nagyon 
elterjedt, mint sejteni engedi az a 200 megfigyelés, melyet a szerző 
összegyűjtött; a népesség 30%-a neuraszténiásnak mondható. Úgy látszik 
tehát, hogy a neuraszténia itt, mint tömegjelenség lép fel, tehát, mint 
ilyen is vizsgálandó s magyarázandó. Különben a jelenség nem annyira 
meglepő, mint gondolható volna, mert hiszen a történelem tud a 
kollektív neuraszténia több esetéről s aránylag elég gyakran 
észlelhető primitívebb népeknél. A paraszt neuraszténia pszichikai okai 
szerzőnk szerint: az alkalmazkodni nem tudás és a félelem, a vidék 
gazdasági sülyedése, családi környezet, a sajtó, a könyv, a katonai 
szolgálat; fizikai okok: elégtelen táplálkozás, intoxikáló szerek 
(alkohol, etc.) használata. Megnyilvánulási jelei: a felelősségtől való 
félelem s az ezzel járó vallásos fetisizmus, a biztonság túlzott keresése, 
kétség. A paraszt-neuraszténia lényegében nem különbözik a rendesen 
leírt neuraszténiától, csak különböző alakot ölt azon 
falusi környezet népességi, történelmi, gazdasági, társadalmi viszonyai 
szerint, melyben kifejlődik. Nem lehet általában a paraszt- 
neuraszténiáról beszélni, mivel az minden esetben más és más, de mely 
mégis mutat néhány közös jellemvonást a művelt osztályok 
neuraszténiájával szemben. Mindenesetre kevésbbé gazdag és 
változatos, mint emez, már a parasztok helyzete és értelmi 
állapota miatt. A mi társadalmi hatását illeti, a paraszt-neuraszténia 
befolyással van sok társadalmi tényre, mint p. o. a születő gyermekek 
számára, gyermekek nevelésére, a felsőbbekkel szemben való 
viselkedésre etc. s általa sok furcsaság, látszólag érthetetlen tény 
válhatik érthetővé. 

 
Patten, S. N.: The social basis of religion.  New York, 1911. Macmillan 

XVIII, 247 p. 
A szerző a következőkben ismerteti kutatásának célját: „Azzal a 

céllal kezdtem a munka írásához, hogy korábbi műveim gondolatmenetét összefűzzem. 
A „Development of English thought” célja  volt a történelemnek  gazdasági 
értelmezést adni: ez a kellő következményeket levonva, a szociális haladás 
objektív alapját nyújtaná. Másrészt a szociál-pszichológia terén dolgoztam. 
Ez ugyanazon ténynek szubjektív oldalát nyújtaná. Úgy láttam, hogy a vallás 
az, mely a két nézőpont között az összeköttetést megadja. A történelem 
gazdasági értelmezése megérteti velünk a civilizáció degeneráció felé vivő hajla- 
mait, míg a szociális pszichológia a társadalmiregeneráció ellenkező erőit 
fedi fel. Ezt másképen úgy is kifejezhetjük, hogy a degeneráció objektív és gazda- 
sági míg a regeneráció pszichikai és egyéni. Ez a vallásújítók véleménye is, 
mely, ha helyes, a vallásnak szilárd alapot nyújt. Általa a vallás tudományos 
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alapokat nyer s tanai a tradícióból a társadalmi tudományok birodalmába 
lepnek át. Az első fejezetben pedig ezeket mondja: „E könyv nem a vallás 
apológiája, hanem konstruktív védelme akar lenni. A vallást nem 
az erkölccsel, hanem a degeneráció ellen való társadalmi reakcióval 
azonosítja. Ha minden ember morális és normális volna, a vallásnak 
beváltana életképessége, mely azzal a külső nyomással nő egyenes 
arányban, mely az embereket nyomorba és pusztulásba taszítja. A vallás 
és erkölcs két oldala egy megtisztító és felemelő emberiességnek.” 
 
Pfeiffer, Edouard: La Société Fabienne et le mouvement socialiste anglais 

       contemporain. Paris, 1911. Giard & Briére. 172 p. 
 
A Fabian Society történelme, működése és az angol szocializmusban 

játszó szerepének ismertetése és kritikája. A Fabian Society-nek csak a neve 
régi, különben egyike a szocializmus legmodernebb formáinak. Utópisztikus 
álmoktól épen úgy, mint a marxizmus szűk dogmatizmusaitól és erőszakos- 
ságtól ment szocializmust akar, hozzásímulva a nemzeti jelleghez. Fabianizmus 
nem egyéb, mint ama reakciónak, amely 25 év óta Angliában a Marx 
gondolatai ellen felébredett, az angol temperamentumhoz alkalmazott kifejezése. 
Ez az anti-marxista kritika nem Anglia sajátsága, más országokban is megnyil- 
vánult különböző formákban. De a fábianusok dicsekednek azzal, hogy 
ők az elsők e mozgalom megindítói között, hogy ők voltak az elsők, akik a 
„katasztrofizmus” helyébe a lassú, de biztos és gyakorlati „fejlődés-
szocializmust” tették s annyira bíznak sikerükben s hatásukban, hogy egyik 
legkiválóbb képviselőjük, Bernard Shaw kijelentése szerint „A világ 25 év alatt 
fabianizálva lett”. Hogy jól megvilágíthassa a fabianizmus történetét és 
működését, a szerző a mai angol szocializmusszervezetét ismerteti röviden és 
ebbe belehelyezve érteti meg legjobban e társaság szerepét. A szerző Fabian 
Society legfőbb érdemét népszerűkiadványában találja, valamint a Marx 
kritika erőteljes propagálásában. De nem jósol nagy jövőt a társaságnak: 
szerinte ez már hanyatlás útját járja. 

 
Weber, Adolf: Der Kampf zwischen Kapital und Arbeit. Tübingen, Mohr, 

1910. XVI + 579 p. 
 

A szerző kísérletnek nevezi könyvét, de azért alig van az újabb 
irodalomban rendszeresebb földolgozása a tőke és a munka harcának, 
mint ez. Fejezetei: A társadalmi mozgalom tényezői: technika, népesség, 
eszmék fordulása. A harc elméleti alapjai: a közgazdaság szolgáltatásai 
és ellenszolgáltatásai. A harc tényleges alapja Németországban. A német 
munkások helyzete. A pártok fölvonulása. A szakszervezetek: 
fejlődésük, mai erejük, szervezetük, programmjuk, viszonyuk 
egymáshoz, egyéb munkásszervezetekhez, nemzetközi összeköttetéseik. 
A munkáltató szervezetek: fejlődésük, céljaik, szervezetük. A 
szakszervezetek belső összetartása: a tömegek pszichéje, a demokrácia 
elve, a hivatalnokok, a szakszervezeti különérdek, a segélyügy stb. 
A munkások harci eszközei: a munkaerő elvonása; a fogyasztás 
megvonása (a bojkott). A munkáltatók harci eszközei: a munkaalkalom 
elvonása; a munkahajlandóság támogatása. A munkaközvetítés mint 
harci eszköz. A harc hatásai. 

A szerző végső következtetései erősen pesszimisztikusak a harc 
haszna tekintetében, úgy a közgazdaságra, mint a munkásokra nézve. Szempontjai 
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sokszor kedveznek a vállalkozóknak, bár általában objektivitásra törekszik. 
A könyv igen jól van megírva és nagy tényleges anyagra van fölépítve. 
Minden fejezetet az irodalomnak jó áttekintése előz meg. 
 Dulac, Albert: La formation des prix des denrées alimentaires de première 

 necessité. Paris, Marcell Rivière, 1911. 158 p. 
Az élelmiszerek drágasága nemcsak nálunk, hanem az egész világon 

foglalkoztatja a közgazdasággal foglalkozók figyelmét. Franciaországban, 
különösen a múlt évi rossz termés folytán nagy volt a drágaság, mert a 
gabonavámok teljesen érvényesültek. 

Szerző az áralakulást analizálja, a francia piac organizációját, 
különösen a párisi piac viszonyait, nem annyira statisztikával, mint 
elméleti meggondolások által akarja az áralakulást megvilágosítani. 
Helyesen veszi észre, hogy a mezőgazdasági termelők nem tudják 
direkte befolyásolni az árakat, annyit kell elfogadniok az árújukért, 
amennyit a vevők a piac alakulása szerint fizetnek. A termelők csak 
indirekte befolyásolják az árakat, amennyiben az egyes mezőgazdasági 
termékek termelését az áralakulás szerint nagyobbítják 
vagy csökkentik. Ez természetesen leginkább csak az egyes 
terményeknél lehetséges, de áll a mezőgazdasági termelés egészére is, 
amennyiben olcsó árak mellett extenzívebb termelés folyik. 
      A figyelmes olvasó a sok közhely között érdekes meggondolásokat is 
talál. 
 Fischer, J.: The purchaising power of money. New York, 1911. Macmillan. 
                                                      XXII, 505 p. 

A pénz vásárló ereje öt tényezőtől függ: 1. a forgalomban lévő pénz 
mennyisége; 2. forgalmának gyorsasága; 3. a forgalomból bankbetétek 
által ideiglenesen elvont pénzmennyiség; 4. a pénzmennyiség 
változásának sebessége és 5. a kereskedelem nagysága. Ez öt nagyság 
mindegyike meghatározható s a pénz vásárlóképességéhez való 
viszonyukat kifejezi a csere egyenlete. A közgazdaságtan azon ága, mely 
a pénz vásárló erejének ez öt tényezőjét vizsgálja, exakt tudománynak 
kell, hogy elismertessék, mely pontos formulázásra, bizonyításra és 
statisztikai igazolásra képes. A szerző egész nyíltan a 
pénz kvantitatív elméletének híve. Mint maga mondja „a könyv 
szándéka világosan látható; nem egyéb az, mint a pénz régi kvantitatív 
elméletének visszaállítása és kibővítése. Ε régi elmélet alapjában helyes 
s csak némi javításra s felfrissítésre szorul.” Mégis alig akad a pénz nagy 
irodalmában munka amely az elmélet pontos — elméleti és statisztikai 
— kimutatását és formulázását adná. Ezt akarja a szerző pótolni s 
megvédeni az elméletet a „politizáló irányok” támadásaitól. 

 Bagenoff, Prof. & Dr. Ossipoff: La suggestion  et ses limites.  Paris, 1911 
Blond. 119 p. 

Ε  tanulmányban   a   szerzők  a  szuggesztió jelenségének természetét s 
társadalmi jelentőségét   kutatják.   Cáfolják   azon nagyon   elterjedt 
véleményt, mely szerint a  szuggesztió valamely különös, ritka s 
kizárólagos és csodálatos jelek által fölfedezhető jelenség volna,   mely 
csak hipnotikus állapotban volna megfigyelhető.   Ε  nézet szerint a 
szuggesztiót   határtalan   lehetőség   és   erő jellemeznék. De így 
felfogva, a  szuggesztió misztikus és érthetetlen lesz, ha nem csodálatos, 
mert   semmi   hozzáfogható   nincs a rendes   pszichológiában. 
Ε felfogás gyökerében hibás a szerzők szerint s egyike azon tévedéseknek, 
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melyek a legnagyobb károkat okozzák s megakadályozzák e tudomány fejlő- 
dését. Épen ellenkezőleg a szuggesztió jelensége szorosan hozzátartozik a 
 többi normálisnak mondott pszichológiai jelenséghez sigen sok homályos kér- 
désnek oldhatja nyitját, különösen a szociológiában, mely szoros kapcsolatban 
van a pszichológiával éskülönösen annak egy fejezetével, mely a tömegpszicho- 
lógiával foglalkozik. A könyv egy egész fejezete a tömeges szuggesztiót  
tárgyalja. 
 
Les méthodes juridiques. Une série de leçons faites en Collége libre des 

sciences sociales en 1910. Paris, 1911. Giard et Briére. 231 p. 
A bevezetésben P. Deschanel adja az előadássorozat indító okait. 
Jelenleg Franciaországban három tényező teszi fontossá a módszer 
kérdését a jogi tudományokban. Első a törvénytárak, s elsősorban a 
magánjogi törvénytár régisége. A szószerinti magyarázat módszere 
nem kielégítő többé, oly kérdések merülnek fel, melyek szószerinti 
értelmezéssel meg nem védhetők többé. Másodszor a francia 
közigazgatási törvényhozás különös egyéni jellege. Nem 
kodifikáltatván, nincs meg a kellő egysége. Végre a gazdasági és társa- 
dalmi tudományok behatolása a jogtudományok körébe. A törvények 
magyarázata nem maradhat tekintet nélkül a társadalmi élet mély 
irányzataira. Szükség van tehát egy biztos és hathatós módszerre, mely 
lehetővé tegye a törvények modern magyarázatát. 

A munka a következő előadásokat tartalmazza: R. Saleilles: 
Bevezetés. — F. Larnaude: Közjog, fogalma, módszere. — H. 
Barthelemy: A közigazgatási jogra alkalmazandó módszer. — H. 
Truchy: A közgazdaságtan módszere. — A. Tissier: A polgári eljárás 
szabályainak társadalmi és gazdasági szerepe. — E. Thaller: A 
kereskedelmi jog módszere. — Pillét: Nemzetközi magánjog módszere. 
— F. Gény: A magánjog kidolgozásának módszerei. — 
E. Garcon: A büntetőjog módszeréről. 

Zeitschrift für die gesammte Strafrechtswissenschaft szerkesztői 
kiadtak Fr. Liszt születésének 60. évfordulójára egy külön kötetet, mely  
teljesen a berlini professzor tanítványai által írt cikkekből áll. Az érde-  
kesebbek, melyek társadalomtudományi jelentőséggel bírnak, a következők: 
G. A. v. Hamel: Die ethische Bedeutung der modernen Richtung in Straf- 
recht. — G. v. Mayr: Forschungsgebiet und Forschungsziel der Kriminal- 
statistik. — R. Leonhard: Die Begriffsgrenzen der Beleidigung. — R. v. Hippel; 
Zur Begriffsbestimmung der Zurechnungsfähigkeit. — F. v. Calker: Vervoll- 
kommnungsidee und Entwickelungsgedanke. — A. Hold v. Ferneck: Die Schuld 
im Rechte und in der Moral. — H. Gutherz: Grundsätzliches zur 
 Staatsrechtslehre. — A. Graf zu Dokna: Zum neuesten Stande derSchuld, Lehre. 
— G. Nadbruch: Die Psychologie der Gefangenschaft.— O. Tesar: 
Gesetzestechnik und Strafrechtsschuld. — E. H. Rosenfeld: Schuld und Vorsatz  
im v. Liszt'schen Lehrbuch. —  M. E. Mayer: Glossen zur Schuldlehre. 
Jeudon, L.:   La morale de l'honneur. Paris, 1911. Alcan. 246 p. 
 Előbb ismerteti a régi s modern   moralisták véleményeit a becsületérzésről, 
 mint az erkölcsi magaviselet alapelvéről; azután kutatja a   becsület- 
érzés eredetét az állatvilágtól kezdve az emberiségfejlődésében.  Majd a mai  
morális öntudatot analizálván kimutatja, hogy a mai társas embernél a becsület 
annak alapja, a mai morálvalóságos alapelve minden ellenvetés dacára, melyet 
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ellenébe felhoznak, amelyeket megcáfolni igyekszik. De nem elégszik meg a 
becsület-morál elméleti megalapozásával, hanem megrajzolja nagyjából a belőle 
következő praktikus morált is. Szerzőnk szerint e tudományos morál szebb 
bármely vallásos morálnál s jobban is megfelel a mai ember szellemi 
kívánalmainak, valamint a demokrácia haladásának is. Ugyanaz volt az alapelve az 
antik köztársaságoknak s ez volt a legszebb, ami megmaradt aközépkorban s 
ellentétben a keresztény morállal és a deszpotizmussal, a becsület morálját vallja 
még ma is a legtöbb ember anélkül, hogyannak teljes öntudatával bírna. S ezért 
kell azt újra megtanítani s öntudatra hozni. 
 Ergang, Karl: Untersuchungen zum Maschinenproblem in der 

Volkswirtschaft. Eine dogmengeschichtliche Studie. Karlsruhe. Braun. 
1911. XI + 187 p. 

A könyv tárgya a technikai haladás hatása a közgazdaságra. Először a 
közgazdászok és államférfiak nézeteit ismerteti és bírálja a gépről és gazdasági és 
szociális hatásairól. Colberttől és egyéb merkantilistáktól kezdve a fiziokraták, az 
angol klasszikus iskola ésepigonjai, végül Sismondi és Marx kerülnek sorra. 
Kimutatja, hogy a merkantilisták dinasztikus és népesedési problémájából hogyan 
fejlődik a kivitel kérdésévé, míg a nagyiparral a gép szociálpolitikai hatásai 
kerülnek előtérbe. 

A második, rövidebb részben a gép hatásait az árúk árára és minőségére, 
majd szociális következményeit vizsgálja. Ha látja is, hogy a munkásságra sok 
rossz háramlik a gépből, végsőkövetkeztetései inkább optimiszti- 
kusak. A gépprobléma tulajdonkép pedagógiai kérdés: jő általános szakoktatással és a 
szabadoktatás fejlesztésével lehet ellensúlyozni a munka-megosztás kedvezőtlen 
hatásait. 

 Shaw, G. B.: Socialism and superior Brains,  New York, 1910. John 
  Lane Company. 59 p. 

Ez értekezésre az alkalmat az a támadás adta, melyet W. H. Mallock 
intézett Keir Hardie ellen a Times-ben s mely támadásban az előbbi azzal vádolja 
Keir Hardie-t, hogy nem ért a közgazdaságtanhoz. A vita a kettő között arról folyt, 
hogy vajon van-e joga a munkásosztálynak osztozni Anglia megnövekedett 
nemzeti jövedelmében. W. H. Mallock szerint e növekedést a vállalkozók és 
feltalálok páratlan ügyessége állította elő s ennélfogva a munkásosztálynak semmi 
igénye sem lehet abban osztozkodni. Shaw Keir Hardie segítségére jön s támadja 
Mallock álláspontját. Azt állítja, hogy a haladás legnagyobb részt föltalálóknak, 
fölfedezőknek s ily fajta embereknek köszönhető, akik közmondásszerűen 
szegényen haltak meg s e megosztandó nyereség az emberek egészen más 
csoportjának jutott. S különben is, nem igazságos 
arra törekedni, hogy megőrizzük a „magasabb rendű agyaknak” mindazt az 
előnyt s hasznot, amely működésükből származhat. Amint a szerzői jog s a 
szabadalom is csak pár évre terjed ki, úgy e magasabb agyak termékei is az 
emberiség közös tulajdonává kell hogy váljanak, mely a faj közös örökségét 
képezze. 

 Braun, Lily: Memoiren  einer   Sozialisten.   München,   1910.   Langi. 
  657 p. 

E  Németországban  nagy sikereket elért munk a érdekes képet  nyújt 
amodern szocializmus fejlődéséről. Élénk leírását  nyújtja  a  berlini munkások  
életének s mindazon nehézségeknek, melyekkel küzdeniök kell, hasznos meg 
figyeléseket nyújt a család és átöröklés szerepéről, a környezet hatásáról. Mély 
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pszichológiáját adja a német burzsoáziának, melyet igen jól megismert apjával 
való vándorlásaiban egyik városból a másikba, mint katonatisztlánya. 
Különösen Königsberg leírása nagyon bájos. Rámutat érdekesen azon 
változásokra, melyek a német nép gondolkozásában beállottak aj elenkori 
gazdasági fejlődés hatása alatt s érthetővé teszi ez oldalról is a szocializmus 
nagy előrehaladását s az antimilitarizmus terjedését. Sokat foglalkozik á német 
feminista mozgalommal is, különösen a hátrányos jogi helyzettel, melyben még 
a nők Németországban vannak. 
 

Ziegler L.: Über das Verhältnis der bildenden Künste zur Natur. 
Logos. I. 1910. 

Vajon nem becsülték-e túl a miliő hatását? Vajon a művészeti 
látásban és alkotásban nincs-e egy sajátlagos lélektani fejlődés, amely 
első sorban magyarázná meg a stílusok fejlődését? Más szavakkal nincs- 
 a művészettörténetnek egy belső fejlődése, mely többé-kevésbé 
független a környezettől? Ε kérdésekhez szolgáltat Z. érdekes adatokat 
az által, hogy azt a viszonyt vizsgálja meg, mely a köznapi élet 
természet iránti érzelme és a művészetben jelentkező 
között fennáll. A művészet, kezdeteiben, nem utánozza a természetet, 
hanem oly formát alkot, mely nem létezik a természetben s melyet nem 
lehet közvetlenül percipiálni. Ellenkezőleg: a művész keze által 
meghatározott vonalas alak az, mely később helyt foglal abban a 
képben, melyet az ember a természetről alkot. A színekre nézve is 
ugyanez szerző tétele. Mindig korreláció van a művész szeme és 
szelleme között. A művész kifejezési eszközeivel lát és gon- 
dolkodik. Ekként a környezettől független művészi problémák 
kontinuitása áll elő. A művészettörténetemben jelentkező analóg 
ritmusok is a művészet belső tényezőinek hatásairól tanúskodnak. 

 
Földvári (Frühwirth) Mátyás: Tanonckérdés. Szabadka, 1910. 

Keresztény-szociális szempontból foglalkozik a tanonckérdéssel. Amint 
az iparostanoncok nyomorúságát, kizsákmányolt helyzetét, hiányos kiképzését 
leírja, oly adatokat hoz fel és olyan kifejezésekkel él, melyek bátran helyet 
foglalhatnának a Népszavában. A leghatározottabban elítéli a koalíciós 
kormányt azért, hogy az ifjúmunkások szervezkedését betiltotta és szükségesnek mondja, 
hogy az iparos ifjúságot szociológiára tanítsák. Persze főként azért, hogy a 
felnövő iparos ifjak kellő érvekkel reácáfolhassanak a szociáldemokráciára, 
mely „orvosnak adja ki magát és nincs doktorátusa”. Figyelemreméltó 
javaslatai még a szerzőnek a tanoncidő általánosan két évre leszállítása, a 
tanoncok részérefizetés törvényes megállapítása, a tanoncát hiányosan 
kiképezőmesternek a kiképzés-kiegészítés költségeivel való megterhelése, a 
tanoncok élet- és munkaviszonyainak ellenőrzésére tanonc-felügyelő 
kalkalmazása, mindenek előtt pedig a nyolc éves népiskolai tanfolyam 
behozatala. Látjuk ezekből, hogy Földvári keresztény-szociálishitvallásában a 
második jelző sem üres cikornya. A könyvhöz különben Giesswein Sándor írt 
előszót. 

 Seligman, C. G.: The Veddas. Cambridge, 1911. University Press. 
XX + 463 p. 

    A védákat   mindig   a legprimitívebb   népfajok   egyikének 
tekintették, melyek szociális életének és vallásos szokásainak 
tanulmányozása   igen nagy érdekű. C. G. Seligman, a londoni 
egyetemen az etnológia professzora megkísérelte a ceyloni kormányzó 
támogatásával pontos fölvételt készíteni a védák társadalmi s egyéb 
viszonyairól s ezen kutatásait adja ki a könyvben. A pontos 
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fölvétel igen sok nehézségbe ütközött, de azért a szerzővéleménye szerint, 
legtöbbnyire megbízható. Nagyon sokérdekes adatot s megfigyelést találunk a 
könyvben, melynekrövid tartalma a következő: Történelmi s földrajzi tájé-kozás. 
A védák mai állapota. Társadalmi szervezet. Családi élet. Birtok és öröklési jog. 
Vallás. Mágia. Vallásos táncok. Szellemidézések. Művészetek és 
boszorkányságok. Zene. Ének. Nyelv. Érzék. Konklúziók. 
 Dr. Péterfi Tibor: Szövettan (Histologia). Első rész. Budapest, 1911 

  Az első rész sejttant, általános fejlődéstant és általános szövettant 
tartalmaz. Bár a munka tankönyvnek készült, mégis mindenkinek igen jó 
szolgálatot tehet, aki az élettani folyamatok mechanizmusával részletesebben 
kíván foglalkozni. Különösen figyelemreméltó a sejttan című fejezet, mely a külföldi 
tankönyv irodalomban is szokatlan tájékozottsággal és részletességgel veszi 
tekintetbe és ismerteti a morfológiai és elemi biológiai tények megérthetéséhez 
szükséges legmodernebb kémiai, fizikokémiai, biokémiai és biológiai 
kutatásokat és elméleteket és a sejtek egyes életműködéseit is elég részletesen 
tárgyalja. 

 Loisy,   A.:   A propos d’histoire des religions.  Paris, 1911. 326 p. 
 Újabb kritikai tanulmányok gyűjteménye. Az első: Remarques sur une 
définition de la religion, válasz S. Reinachnak az Orpheusban megjelent 
tanulmányára a vallás eredetéről és a taburól. A következő kettő: De la 
vulgarisation et de l'enseignement de l'histoire des religions és a Magie, scienceet 
religion szintén Orpheusnak feleletek. A két utolsó, Jesus Christ és Le 
mythe du Christ. 

 Folyóiratszemle 
 American Industries. 1911. június. Az amerikai 

gyárosszövetség lapja ezen számában olvassuk a szövetség 
elnöke, J. Kirby évi jelentését, amelynek legérdekesebb részlete a 
heves kifakadás Gompers és a Civic Federation 
összeműködése ellen. „Az én véleményein szerint az American 
Federation of Labor képviselőjének nincs semmiképen több 
keresete emberek vagy egyesületek körében, akik 
tisztességesen és lelkiismeretesen közreműködnek a nemzet 
javának előmozdításán, mint egy tarantellának egy angyal 
keblén.” A jelentés részletesen terjeszkedik ki a balesetbiztosítás 
kérdésére, amelynek törvényes rendezését a szövetség nagy 
eréllyel propagálja, az ipari szakoktatásra, amelyet főként német 
minták után kíván fejleszteni, foglalkozik azután az amerikai 
kereskedelmi tengerészet és a külkereskedelem kérdésével. Meg- 
tudjuk végül, hogy a szövetség lapja 330.000 példányban jelent 
meg. A füzetben találjuk a szövetség közgyűlésén elfogadott 
határozati javaslatokat, többek közt a balesetbiztosításról, a 
bojkottról, „osztálytörvényhozásról”, konzuli reformról, dinamit 
árusításáról, erdőkről és viziutakról, a nyolcórai munka- 
időről stb. stb. Több cikk foglalkozik a Los Angelesi hírhedt 
dinamit-ügygyel. W. H. Speer bíró tiltakozik a törvényhozás 
engedékenysége ellen, amelyet a munkásvédő törvényhozás 
dolgában az ú. n. közvéleménnyel szemben tanúsít. 
          Annalen   der   Naturphilosophie   (Ostwald). X.   köt. 3 füz.   1911. 
május. Ernest Solvay: Industrie und Wissenschaft. Ünnepi előadás,   melyben 
 



Folyóiratszemle                                                                                                        257 
 
azt magyarázza S. hogyan lett belőle, a nagyiparosból, tudományos 
intézetek alapítója. — W. Ostwald: Die Universität der Zukunft und die 
Zukunft der Universität c. cikkben azt fejtegi, hogy az egyetem immár 
kinőtt a mai, történelmileg adott kereteiből. A puszta szóbeli előadások 
többé nem elegendők; ezt a dolgoztató módszer váltja föl: 
szemináriumok, laboratóriumok és klinikák formájában. Az egyetem két 
céljának, a szakképzésnek (hivatásra való előkészítésnek) és a 
tudományos kutatásnak megfelelőleg előbb-utóbb két 
tagozatra kell oszolnia, felsőbb és legfelsőbb oktatásra. Előbbi a 
hivatásra készítsen elő, utóbbi a fölfedezés technikájára. így kétféle 
tanárokat is kell alkalmazni: előadókat és kutatókat. — Siegfried  
Becher: Seele, Handlung und Zweckmässigkeit im Reich der 
Organismen. Ε problémákat a pszichovitalizmussal szemben 
mechanisztikus és energetikai alapon vizsgálja. 

Annalen für Soziale Politik und Gesetzgebung. Heinrich 
Braun kiadása I. kötet. 1. füzet. Berlin J. Springer. Heinrich Braunneve 
ismeretes mindazok előtt, akik a jeles „Archiv für Soziale Gesetzgebung und 
Statistik” régibb évfolyamait forgatták. Az új lap az Ausztriában, 
Németországban és Svájcban, valamint Magyarországon megjelenő szaklapok 
és folyóiratok között az egyetlen, amelykizárólagos föladatává az egész művelt 
világ „társadalmi politikáját és szociális törvényhozását teszi. Röviddel ezelőtt 
megjelent első számában G. Strutz a német Reichszuwachssteuer-rel foglalkozik 
szociálpolitikai nézőpontból. Kívánatosnak tartaná, hogy az 
alkalmazása ne az egész birodalomra sablonosan, hanem a helyi szociális 
viszonyoknak megfelelően történjék. — Adolf Braun a munkások 
szervezhetőségének kérdéséről ír, Robert Liefmann pedig egy érdekes 
angol bérfizetési módról. — Kuczynski érdekes adatokat közöl 
a német nagyvárosi lakosság hadképességéről és arra az 
eredményre jut, hogy az ipari centrumok és ipari vidékek 
lakosságának harcképessége mindinkább közeledik a mezei, földművelő 
lakossághoz, ami főleg a munkásvédelmi intézkedéseknek tudandó be. 
— A törvényhozási fejezetben R. Wilbrandt a német otthon munkatörvényt, J. 
Fuchs pedig az új osztrák lakástörvényt ismerteti. — R. Schachner végül az 
újabb szociálpolitikai irodalomról referál. 

Budapesti Szemle. 1911. június. Földes Béla Kautz Gyula 
emlékezetével foglalkozik s Kautz munkásságának méltatása közben akort 
rajzolja. Közéleti munkájából főleg a bankkormányzósága alattitevékenységét 
emeli ki; külön és részletesen foglalkozik tudományos munkásságával 
amelyben Roscher volt példaképe és politikai egyéniségével, amelyet 
Széchenyi iránti tisztelete formált ki. — Apáthy István: A nemzeti irány az 
emberi fejlődésben című tanulmányában azt mondja, hogy a természet a faj 
föntartásának szolgálatába állította az egyedeket és kíméletlenül elpusztítja 
mindeniket, amelyik e kötelességének már eleget tett. A faj föntartása pedig 
csak arra való, hogy a független továbbfejlődést tegye lehetővé; hogy a 
független továbbfejlődésnek útján egy teremtőgondolat megvalósulhasson. Az 
emberre nézve ez a gondolat egy-egy meghatározott és semmi mással nem 
azonosítható nemzetnek kialakulása és tökéletesülése. 
       Ugyanaz. 1911 július. Wlassics Gyula Báró Plener Ernő emlék- 
iratairól ír. Felemlíti Friedjung panaszát, hogy az osztrák államférfiak közül 
kevés ír emlékiratot, holott pl. Schäffle és Beust emlékiratai szolgáltatják a 
legutóbbi ausztriai történelemhez az adatokat. Ez az emlékirat nem világít rá 
jelentős eseményekre, de érdekesen ismertet meg egy kiválóan értékes ember 
fejlődésmenetével. — Vámbéry  Ármin: A mohamedánok ébredéséről Ázsiában 
 



258                                                                                             Folyóiratszemle 
 
címmel az új iszlám társadalmi változásokat vázolja. Törökországban az 
alkotmányos éra az egész emberiség kultúrtörténetében páratlan 
változást hozott létre. Az oroszországi iszlám-népek között megindul a 
nemzetiségi szervezkedés folyamata, a nemzeti irodalom, kultúra s a nők 
életének egyre jobban terjedő reformja. Perzsiában a világ legősibb 
monarchiájában szintén erős változások észlelhetők. Erőteljesebb nemzeti 
érzület van ébredőben szemben a régi magahitt nagyzolással és belső 
ziláltsággal és Indiában is megmozdult az eddig apatikusnak hitt iszlám. — 
Kármán Mór egy cikkben a nemzeti neveléseszméjének kialakulásáról ír s az 
1790—91-i reform-országgyűlésbizottsági munkálatait taglalja. — Ugyanaz 
1911 augusztus. Kármán Mór folytatja értekezését a nemzeti nevelés 
eszméjének kialakulásáról s az 1825—27-i országgyűlés tanulmányi 
bizottságának munkálatait ismerteti. — Haraszti Gyula Rostand életét és líráját 
ismerteti. 

The Economist. 1911. június 17. száma az Egyesült Államok 
legfőbb törvényszékének egy újabb trösztellenes ítéletét ismerteti, ezúttal az 
American Tobacco Company ellen. A legfőbb törvényszék ez ítélete csak 
annak megállapítására szorítkozik, hogy a tröszt jelen működése törvényellenes, 
annak megállapítását, mit kell a trösztnek tennie, hogy működése a törvénnyel 
mikép legyen összeegyezthető, az alsóbíróságra bízza (tehát nem oszlatja fel a 
trösztöt). — Másik cikk egy ausztráliai referendummal foglalkozik, mely a 
jelenleg kormányon levőmunkáspárt javaslatait, hogy a birodalmi törvény-
hozás jogköre ipari ügyben kiterjesztessék (nevezetesen, hogy a munkaadók és 
munkások közötti vitás kérdésekben birodalmi szerv döntsön) és hogy a 
birodalmi kormány minden ipart, amely monopóliumarányait ölti fel, 
államosíthasson, a szavazatok 60%-ával elvetette. — Ismertet egy spanyol 
törvényjavaslatot, mely a községi fogyasztási adókat szünteti meg f. évi július 
1-től kezdődőleg fokozatosan, megfosztván az államot évi 88, a községeket 100 
millió frank jövedelemtől. A javaslat nem tartalmaz intézkedéseket az állam 
eleső jövedelmének pótlására, a községeket, helytartóságokat mindenek előtt 
különböző államnak fizetendő illetékektől mentesíti, megengedi, hogy be nem 
épített telkek értékét megadóztassák, szórakozási helyek belépti jegyeire 
pótadókat vessenek ki, állami gáz- és villamossági adópótlékot szedjenek, 
háztulajdonosokra adót vessenek ki, alkoholos italokat megadóztassák, fejadót 
vessenek ki, a kocsi-, kaszinó- és klubadót az állam a községeknek engedi át. 
Ezzel a községi terhek nagy része a proletariátusról főleg a középosztályra fog 
hárulni. 

Jahrbuch der Gesetzgebung, Verwaltung und 
Volkswirtschaft  1911. 2. Ashley az élelmiszerek általánosdrágulásának 
statisztikai igazolásával (a drágulás Londonban 1910-ben 1900-hoz viszonyítva 
10%, Németországban 1895-907-ig  22%, Kanadában 1897—1907-ben 30-
35%, en gros árakban Angliában 1900-hoz hasonlítva 8,8%; az árak a 
legalacsonyabban 1906-ban állottak) az okokat kutatja. Miután a drágulás 
általános, annak oka sem a védvámos politika, sem a trösztök nem lehetnek, 
ezeknek csak meg nem határozható része lehet; kereslet és kínálat viszonya csak 
egyes években magyarázza az emelkedést, de nem adja okát az áremelkedési 
irányzatnak (a gyapot áremelkedés azonban a kínálat relatív  
csökkenéséből magyarázható), aminek emelkedését is a kínálat csökkenése 
magyarázza, (hasonlókép a szalonnánál, a gumminál a kereslet 
emelkedése az ok). Általános ok lenne a gazdasági fellendülés, de míg a 
munkakeresletben 1906-ból kiindulva általában csökkenés 
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volt és 1910-ben sem éri el az 1900-as állapotot, az árak egyre emelkednek. (A 
90-es években viszont, dacára a munkakereslet fellendülésének, az árak 
stationerek.) Úgy a 16. század, mint a múltszázad ötvenes éveinek 
áremelkedése az arany és ezüst szaporulatával hozható összefüggésbe, 1850—
70-ig nő az aranytermelés, 1870—90-ig csökken, 1890-től először lassan, majd 
gyors tempóban növekszik, 1890-ben 24 millió font, 1900-ban 62,3, 1909-ben 
92,3, és különösen a nyerstermékeknél hat a szaporulat az árakra emelőleg, 
mert a termelés nem növekedhet itt oly gyorsan a jobb árak befolyása alatt. Az 
arany-mennyiség szoporodásának szerző az áremelkedés ½-át tulajdonítja. — 
Silbermann az 1895. és 1907. évi (német) foglalkozási népszámlálás alapján a 
nőmunka kérdését ismerteti. 

Journal des Economistes (június 15). Maurice Bellom az új 
francia szociális nyugdíjbiztosítási törvény lehetőségeivel foglalkozik, 
természetesen óliberális alapon és azt merőben elvetendőnek ítéli. — 
Germain Paturel a munkások életstandardjának a protekcionnista 
rezsim alatt való emelkedéséről értekezik kevés eredetiséggel, de jó 
források alkalmazásával. — Georges de Nouvion érdekesen és 
tanulságosan foglalja össze mindazt, ami a francia 
elnéptelenedésre vonatkozólag az utolsó időben elhangzott. Végigveszi 
a diagnózisokat és azt találja, hogy nem a race-ban van a hiba, mert 
a nép tudna szaporodni, ha akarna. Az egész a nem-akaráson múlik, 
amelynek okával is foglalkozik. Bírálja az elnéptelenedés meggátlására 
kontemplált törvényeket és a kérdéshez legújabban hozzászólt 
Bertillon munkáját. 

Amiközben a júliusi számot szedték, halt meg Levasseur, a 
jeles tudós, a szemle egyik főtámasza. Tollából eredt utolsó 
dolgozatát egy érdekes tanulmányt közöl a Journal Franciaország 
legfőbb üzletfeleiről, azokról az államokról, amelyekkel 
Franciaország száz esztendő óta a legélénkebb üzleti 
összeköttetésben állott. — Feilbogen bécsi docens íves 
Guyot felkérésére e formában először ír összefoglaló dolgozatot az 
ú. n. osztrák közgazdasági iskoláról. Érdekes véletlen, hogy Raffalovich a 
Preussische Jahrbücher-rel egyidőben értekezik a tőkeexportról, 
megvilágítván az új vitás álláspontokat. 

Közgazdasági Szemle. 1911. május. Heller Farkas: A drágaság kérdése 
elméleti világításban című nagy tanulmányában ott indul ki, hogy az, hogy 
voltakép mi is a drágaság lényege, nem is vonta magára a figyelmet, annyira 
lefoglalt mindenkit annak a kutatása, hogy az okok hol fekszenek. Arra felel 
meg mindenekelőtt, hogy mit kell értenünk drágaság alatt s így elveti azt a 
választ, hogy az árak magasan állásakor beszélünk drágaságról azért mert 
normális árszínvonalról nem beszélhetünk. A lényeg ott van, hogy a javak 
viszonya saját szükséglet kielégítésünkhöz, vagyis az árúk szubjektív értéke 
attól függ, hogy a kezünkben lévő javaknak a többiek mily jelentőséget 
tulajdonítanak s mily egyenértéket hajlandók elfogadni. Nagyon fontos az árak közötti 
arány, a javak egymásközti kicserélése arányának állandósága. Ezért a drágaság 
problémája voltakép ott kezdődik, ahol az eredetiértékarány megváltozott. — 
Szegh Dezső Adria keleti kikötőit ismerteti. 

Ugyanaz. 1911 június. Tonelli Sándor Az életbiztosítás 
monopóliuma Olaszországban   címmel   azzal a javaslattal 
foglalkozik,   mely az   olasz parlament  előtt  van,   hogy  az 
 életbiztosítás   monopóliumát az állam saját kezelésbe vegye.   A 
kormány nem adott indokolást a javaslatához, elégnek látta 
bedobni   azt   a   hangzatos   jelszót,    hogy   ezzel   a   munkásbiztosítás külön- 
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böző ágait az állam újabb megterhelés nélkül fogja megoldani. — Heller 
Farkas folytatja a drágaság kérdésének elméleti megvilágítását. Vizsgálja a 
béremelkedés és áremelkedés, majd az utóbbi és a vámvédelem között 
észrevehető összefüggéseket, a pénz általános értékcsökkenésének okait, a 
dráguláshoz való közét s megállapítja, hogy a közvagyonosodás ma jobban 
csökkenti a pénz értékét, mint az aranykészlet gyarapodása. Megfigyelve 
így az aktuális drágulási folyamatot, szerző azt tartja, hogy a gazdasági 
szabadság megszorítása és a munkásosztály életszínvonalának emelkedése, 
mint hatóokok, melyek az áremelkedésnek kedveznek, továbbra is 
megmaradnak. 

Magyar Figyelő. 1911. június 1. Kenedi Géza: Gondolatok a 
destrukcióról címmel arról beszél, hogy a destruktív gondolatirányok 
szóbahozása a parlamentben nem volt időszerűtlen, mert a követelőző 
hévvel föllépő hypermodernizmusok nem találták meg idején azt a helyes 
kritikát, melyre a haladásnak szüksége van. A destruktív 
gondolatirányzatok között tárgyalja az irodalmi dekadensséget, a 
szociológiáért való rajongást, neomalthuzianizmust stb. — Szász Béla: Az 
öngyilkosságról szóló cikkében azt a kérdést veti 
föl, vajon az életre alkalmatlan s érdemetlen elemek hullnak ki ezekkel? 
Azt a feleletet adja, hogy az öngyilkosságok legfőbb oka nem a 
patológiailag kimutatható betegségekben, nem is nyomorban, vagy a 
büntetőjogilag üldözött bűnük terjedésében van, hanem a családi élet 
kapcsainak lazulásában, erkölcsi fogalmak megromlásában, kötelességérzet 
és szeretet megfogyatkozásában. — Molnár József: Nemzeti politika és 
tanítónevelés címmel a tanítóképzés reformjával foglalkozik. 

Ugyanaz. Június 15. Tisza István: Osztrák mű a 67-iki kiegyezésről 
címmel Ivan Zolgernek: Der staatsrechtliche Ausgleich zwischen 
Osterreich u. Ungarn. (Leipzig, Dunker & Humblot) könyvével 
foglalkozik. Elismeri az író objektivitását és tudományos komolyságát; de 
mégis azzal végzi, hogy arra, hogy a 67-iki kiegyezés alapján valóban béke 
legyen a két állam között, kell hogy végre megszűnjenek azok a törekvések 
odaát, melyek jogainkat elhomályosítani s amit nyílt erővel elvenni nem 
lehet, azt erőltetett, körmönfont jogi magyarázatok által megnyirbálni 
próbálják. Κ—s az új angol szociális- biztosítási törvényjavaslatból 
szerkeszt vázlatos képet. — Kallós Ede: Kontár 
történetírás címmel Kemmerich Kulturkoriusá-ját bírálja. 

Magyar Gazdák Szemléje júniusi száma a Magyar Gazdaszövetség 
kecskeméti nagygyűlésével foglalkozik. A Gazdaszövetség nagygyűlésén, 
mely a parasztság nevében demonstrált az eddigi agrárpolitika mellett, 
egyetlen egy kisgazda sem jutott szóhoz. Beszélt Darányi, Serényi, gróf 
Dessewffy, gróf Széchenyi, Apponyi stb. stb., de paraszt ember nem jutott 
szóhoz A gyűlés végén azonban, egy kellemetlen paraszt Füle János mégis 
felszólalt, s követelte az egyenlő közteherviselést, új földadókataszter 
elkészítését, stb. De míg minden úri felszólaló egész beszédét ökölnyi 
betűkkel szedve leadta a Magyar Gazdák Szemléje, addig Füle Jánosról alig 
néhány apróbetűs sorban emlékezett meg. 
           Magyar Társadalomtudományi Szemle. 1911. június. Kosutány Ignác 
A hit és vallás mint társadalmi jelenség címen   tartott   előadásának bő 
kivonatában   vizsgálódása   végén   kitér   arra a törekvésre,   mely a politikába   
be akarja vinni a felekezetiséget s felekezeti alapon akar politikai pártot alkotni. 
Az ily irányból kiinduló politikai párt az államba beakarja vinni a teokráciát,   
istennek közvetlen uralmát az emberek  fölött az államhatalom   eszközei által 
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s így összezavarja a jog és vallás fogalmát — Illés Imre: A 
mezőgazdasági munkapiac szervezése külföldön és hazánkban c. 
cikkében azt mondja, hogy a mezőgazdasági munkaközvetítésnek egyes 
vidékekenként különböző belső szervezetében vagy munkabőségre vagy 
munkahiányra kell berendezkednie. Ezután azt nézi még, hogy az 
intézmények hogy alkalmazkodnak a munkapiac igényeihez az egyes 
országokban. 

The Mendel Journal februári száma egy cikksorozatot tartalmaz 
akövetkező címmel: Plea for operation of a more virile sentiment inhuman 
affairs, L. Cobbett, G. P. Mudge, Miss Η. Μ. Wodhouse-tól. A vitatott probléma 
az, hogy az abnormisok javítására kifejtett erőlködések hasznára vannak-e 
társadalomnak. Mudge szerint a maifelfogás rossz úton halad. Abból indul 
ugyanis ki, hogy meg lehet menteni az abnormist életkörülményei javítása által. 
Pedig csak befejezi tönkremenését, mivel nem a környezet az, mely a jellemre 
hatással van, hanem egyedül az öröklött tulajdonságok. Erre Cobbett helyesen 
azt feleli, hogyha a szülőket nem is menthetjük meg a körülményeik 
változtatásával, sőt a szerzett tulajdonságok átöröklésében sem bízhatunk, 
mégis megmentjük a gyermekeiket annyiban, hogy jobb körülmények között 
lesznek nevelve, mintha szüléikről nem történt volna semminemű gondoskodás. 
Mudge vizsgálja, hogy a társadalom milyen tagjait érik főleg a járványok s arra 
az eredményre jut, hogy a járvány válogat s azokat pusztítja, akik piszkosak, 
lusták, szóval alkalmatlanok a társas életre sezáltal megtisztítja a társadalmat 
alkalmatlan egyéneitől s egészségesebbé teszi. A járvány válogató s  
ennélfogva fejlődésbeli hatással van a társadalomra, melyet meglátogat. Más 
kérdés, hogy nem fizeti-e meg nagyon drágán ezt a társadalom. Ezt majd 
akkorlátjuk meg, mikor az egészséges ösztönökben, ítélőképességben etc. 
meggyöngült társadalom annyira felhalmozta az egészségügyi intézményeket, 
hogy a járványok nem gyakorolhatják többé kiválasztó hatásukat. 
           Nő és társadalom. 1911 július. Schwimmer Rózsa beszámol a 
stockholmi kongresszusról, a legnagyobbról amelyet eddig a nők 
választójoga érdekében rendeztek. — Saint Nibal Single a perzsa nő 
ébredéséről ír s azt mondja, hogy a műveltebb férfiak már kívánják a 
lányaik iskoláztatását, bár fátyolviselési fogadalmat még a 
szabadelvűbb férfiak is tétetnek a lányaikkal. — 
           Ugyanaz 1911 augusztus. Selma Lagerlöf-nek Otthon és állam címmel, 
a stockholmi kongresszuson elmondott előadását hozza, melyet így 
végzett be: „A kis remekművet, az otthont mi csináltuk a férfi 
segítségével. A nagy remekművet, a jó államot a férfi fogja 
megalkotni, ha komolyan segítségül veszi maga mellé a nőt.” — Saint Nibal 
Single befejezi a perzsa nőről szóló tanulmányát. ír a perzsa sajtó 
magatartásáról a nőkérdésben s a nőknek a politikába való 
beavatkozásáról. Megállapított történeti tény, hogy a legutóbbi 
polgárháborúban igen sok nő küzdött egysorban a férfiakkal. A 
szabadságukért küzdő nők azonban csak a vagyonos városi osztályból 
kerülnek ki. 
      Political Science Quaterly. 1911. június. Brooks a faji kérdések 
Georgiában, foglalkozik. Ez állam északi része túlnyomólag fehér, déli része 
néger lakosságú. Az északi vidék kevésbbé volt termékeny, oda a fehérek 
bevándorlása a déli megyékből történt, mikor ott a gyapotnagyüzem kezdődött 
és néger rabszolgákat hoztak be. A felszabadító háború után a déli 
nagybirtokosok a városokba költöztek, földjeiket elvagy bérbe adták, a négerek 
jóformán magukra maradtak. A két részgazdasági helyzetének össze- 
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hasonlításából szerző megállapítja, illetve megerősíti a tételt, hogy négerek 
ott prosperálnak, ahol a fehérek között kisebbségben vannak, ott ahol 
magukra vannak hagyatva, nívójuk sülyed. Szerző második tétele, hogy a 
két uralkodó bérlési rendszer közül (termési részesedés és határozott 
mennyiségű termények) az előbbi válik be jobban gazdaságilag szemben az 
uralkodó teóriával. A négerek túlnyomólag határozott mennyiségű termék 
szolgáltatása ellenében bérlik a földet, a fehérek részesedés ellenében. Ott, 
ahol néger bérlők telepesek, ott — miután szigorú felügyelet és ellenőrzés 
alatt állanak s másrészt így a fehérekkel állandóan érintkeznek — szép 
eredményeket érnek el, míg a másik rendszernél eladósodnak és teljesen 
elhanyagolják a termelést. — Thomas az 1860. elnökválasztással 
foglalkozik, a szavazás adataiból mutatva ki, hogy a déli államokban épen a 
rabszolga nélküli fehérek foglalták el a legradikálisabb álláspontot, a 
rabszolgaellenes északi államoktól való azonnali elszakadás mellett 
szavazván, míg a rabszolgatartó nagybirtokosok mérsékeltebb jelöltre adták 
szavazataikat, amit szerző abból magyaráz, hogy az északi államok 
politikája, mellyel a szökevényeknek kedveztek, a rabszolga- 
kereskedelmet üldözték, épen a szegényebb déli fehéreknek ártott, akik rab- 
szolgákat szerezni nem tudtak s így rabszolgákkal nem vándorolhattak oly 
tájakra, ahol jobb megélhetés kínálkozott volna és így a gazdasági helyze- 
tükből felemelkedésre minden kilátás el volt zárva. 

Preussische Jahrbücher. Otto Hinterse a júniusi számban a monar- 
chikus elvről és a konstitutionalizmusról ír. A monarchikus alkotmányos 
kormányformát ellentétben a parlamenti rendszerrel sajátos, porosz-német 
rendszernek mondja, amennyiben szerinte egész tiszta és határozott alakban 
csak ott létezik. Azt igyekszik megállapítani, hogy ez a monarchikus-
alkotmányos rendszer csak viszonylag rövid átmeneti állapotnak tekintendő, 
amelyre kell hogy a parlamentarizmus a belső történelmi szükségesség egy 
nemével következzék? Angliában és Franciaországban általában amonarchikus 
rendszert a sántító konstitualizmus egy nemének szokták tekinteni, az ipari 
képviseleti alkotmány egy tökéletlen fejlődési fokának. 
Véleménye szerint nem lehet a politikai gyakorlat, hanem csak elméleti 
szemlélődés alapján megállapítani. Ez a szemlélődés nem a közjog, hanem az 
összehasonlító alkotmánytörténet mezejére tartozik. A jövőbeli fejlődéscélját 
ama nagyfrigyesi gondolat újból felvételében és gyakorlati kiképezésében látja, 
amely a királyt az állameszme képviselőjének fogja fel. Ebben az eszmében 
szerző szerint oly ere látszik rejleni, amely a jelenkor demokratikus fejlődési 
irányzatának inkább megfelel, mint a legitimisztikus vallásos eszme, mert 
modern világ- és állam-felfogáson alapul. — Korodi Lutz egy meglehetősen 
otromba kispolitikai levelet ír, amelyben Bánffy Dezső szájába meglehetősen 
valószínűtlen mondásokat tesz. Felfedezi azt a régi igazságot, hogy a 
magyarországi németajkú lakosságnak kedvező az írni-olvasni tudóstatisztikája 
és ama reményének ad kifejezést, hogy az új általános választójog a németeket 
épen ezért kellemesebb politikai helyzetbe hozza, mint ma vannak. 
           Régié   Directe   januári    száma   érdekes    ismertetését    adja 
Edgara Milhaud tollából a genfi   városi   villamos üzem legújabb 
 célszerű intézkedéseinek, valamint rövidesen ismerteti az üzemnek 
városi kezelésbe   való   vételétől fogva elért, úgy üzleti, valamint 
 szociálpolitikai   eredményeit.   Az üzem  1896   óta   van a város  
kezelésében. Különösen  figyelemre   méltók   a kis-fogyasztók érdekében 
tett intézkedések, mint pl. a bevezetés és lámpák teljes 
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ingyenessége (az órát mindenki ingyen kapja) s egy olyan tarifa, mely a 
kislakásoknak kedvez. Másrészről azonban kedvezményben részesülnek a nagy 
fogyasztási vállalatok is, mely a jövedelmezőség szempontjából fontos s mely 
megakadályozza, hogy a nagyvállalatok és ipartelepek háziüzemet vezessenek 
be. Cikkíró cikkét mindezt legfényesebben bizonyító azon adatokkal fejezi be, 
melyek szerint a villamos üzem1909-ben mindenféle kamat és amortizáció 
fizetése mellett is 639.773frc. tiszta nyereséggel zárta le számadásait, melyből a 
városra (a többi a kantoné és külvárosoké) 528.490 frc. Esik s ez az összes községi 
adók 27%-át teszi. — A füzetben ezenkívül E. Buisson számol be aremscheidi 
városi vízvezeték kezeléséről. Ez az óriási befektetések miatt egyelőre nem 
nagy hasznot hoz, a legjobb években 3%-ot, de olyan előrelátással készült, hogy 
a város mostani fejlődését véve alapul, 1945-ig elégséges lesz a víz. A februári 
számban Ε. Bonvier: Japán államvasutak címén ismerteti az ország vasutjainak 
keletkezését, melyeket 1883-ig csakis az állam épített. Ettől kezdve azonban 
társaságok is kaptak engedélyt az építkezésre. A folyton fejlődő forgalom 
lebonyolítása érdekében azonban az állam utóbbjónak látta az összes vasutakat 
megvásárolni, úgy hogy most az egész hálózat az állam kezében van. Cikkíró az 
erre vonatkozó törvényeket is ismerteti. — M. Bernard annak a kísérletnek az 
eredményéről számol be, melyet Franciaországban a fogházak élelmezésének 
és a rabmunkának állami házi kezelésbe való vételével értek el. Eddig csak 3 
départmentban tettek kísérletet, amely azonban úgy anyagilag, mintegyéb 
tekintetben nagyon kielégítő volt. —A községi javak visszaállítása 
Poroszországban címen A. Dulac rámutat azokra a legújabb intézkedésekre, 
melyek gazdasági és szociális célzattal községi legelők, kerti iskolák, 
játszóhelyek, sétányok stb. létesítésére szolgáltak Hessenben, Szászországban 
és Sziléziában. — E. Milhaud érdekes statisztikai adatokkal megvilágított alapos 
ismertetését közli az angolországi magán- és községi kezelésben levő 
közúti vasutaknak s kimutatja, hogy a községi 
kezelésben levők úgy üzletileg, mint a közönség érdekét tekintve 
sokkal jobban beválnak. 176 közúti vasúttal bíró angol város 
közül 133-ban van a közúti vasút házi kezelésben s mind szép 
eredményt mutat fel. — Márciusi számában I. Rochaix a genfi kanton 
azon törvényjavaslatait ismerteti, melyeket a filoxera leküzdésére és a 
burgonyatermelés módozataira vonatkozólag dolgoztak ki s melyeket a 
törvényhozó testület el is fogadott. Az állam ezen 
törvényekből kifolyólag a következő támogatásban részesítette az 
1910-ben nagy károkat szenvedett földművelőket: 1. A filoxera 
ellenszerekép szulfátsót osztott ki, 2. Tirolból és Németországból 
burgonyát hozatott és osztott ki elültetésre. 3. Szükséges hitelt adott. 
— Ε. Milhaud  a poroszországi állami házi kezelésben levő 
vasútvonalak s az angolországi magánvasutak statisztikai adatainak 
összehasonlításával bizonyítja, hogy a halálesetek és sebesülések 
száma a vasúti szerencsétlenségek következtében tetemesen nagyobb a 
magánvállalatoknál, mint az államilag kezelt vasutaknál. — A 
vízvezeték, városi fogyasztási adó, helypénz, vágóhíd és világítás 
községi kezelése Mont de Marsonban címen H. Labarbe ismerteti 
mindezen üzemeknek keletkezési módját és fejlődését, rámutatva a 
még javításra váró hibákra. — Az áprilisi szambán Forbáth Emil a 
budapesti városi kenyérgyár berendezését és működését ismerteti. — 
E. Milhaud a németországi községi munkaközvetítés 
eredményeit ismerteti a német statisztikai kiadványokban ismertetett 
adatok alapján. 
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La Revue des Idées, május. Alfredo Niceforo igen figyelemreméltónak 
ígérkező hosszabb cikksorozatot kezd meg azargot-ról és a speciális nyelvekről 
általában. Felveti a kérdést: miért alkotnak bizonyos társadalmi csoportok 
sajátos nyelveket? S bizonyítani kívánja nagyobb irodalmi apparátussal a 
következő két tételt: 1. Az argot úgy keletkezik, hogy egy bizonyos társadalmi 
csoport, ha a környező miliővel szemben való védekezésszükségét érzi, a 
gondolatok elpalástolhatása céljából argot-t teremt magának. 2. Az argot úgy 
fejlődik, hogy minél szükségesebbé válik a védekezés s kiélezettebbé a harc, 
annál tökéletesebb és kiterjedtebb lesz. Az argot tehát eszköz a létért való 
küzdelemben. 

Revue philosophique, május. Ch. Richet az életnek egy új elméletét 
igyekszik kifejteni azon analógia alapján, hogy a molekuláknak a fizikából 
ismeretes kölcsönös vonzódásának az élősejtekben a táplálkozás (vagyis az 
élőanyag részeinek a környezetmolekulái rovására történő gyarapodása) s evvel 
a növekvés és szaporodás képessége felel meg. Az élősejtek tehát mintegy az 
univerzális molekuláris vonzásnak nagyban valókihasználására organizált részei 
a természetnek. 

Revue Politique et Parlamentaire. 1911. június. Lubert a bűntettek 
megtorlásának elhanyagolását veti a francia bírói kar és törvényhozás szemére. 
Utóbbi megteremtette a módokat, melyekkel a bíróság álhumanizmus befolyása 
alatt a bűntettek megtorlását teljesen illuzioriussá teheti. A feltételes elítélést 
szinte mindig alkalmazzák, úgy hogy egy bűncselekményt a büntetlenség biztos 
tudatában lehet elkövetni. Miután a bűntettesek törzslapjáról az 
előzőbüntetéseket bizonyos idő lefolyásával hivatalból törlik, a bíróság nincs 
abban a helyzetben, hogy a visszaesőkkel megfelelően bánjon. A 
legmesszebbmenő enyhítő körülmények megállapításában a szakbíróság mivel 
sem marad az esküdtszék mögött. A büntetlenséget még jobban biztosítják az 
évről-évre gyakorolt általános amnesztiák, melyek egyáltalán nem szorítkoznak 
politikai bűntettesekre. Egyetlenintézmény, amely beválna, a deportáció lenne, a 
bíróság azonban egyre kisebb mértékben alkalmazza. A bűnösök kipuhatolása 
is igen erélytelen, a büntető igazságszolgáltatás kezét megbénítja, hogy már a 
vizsgálatnál, a terhelt első kihallgatásánál is védő működhetik közre, amivel 
beismeréseknek, ellenmondások, ügyetlen védekezés folytán a terhelt 
bűnössége kiderítésének útja el van vágva. A gyilkosságok 50, emberölések 65, 
erkölcsellenes merényletek 73, lopások 77, csalások 80%-a marad üldözetlenül. 
Az eljárás megszüntetése 27%-ról 36%-ra emelkedett. Esküdtszékek előtt 
felmentések százaléka 25 év alatt 38-ra emelkedett 27-ről. Fegyházbüntetés 
maximális tartalma 10 év, 1907-ben 488 elítélés közül csak 31-ben alkalmazták 
a maximumot. Fogházbüntetést 119.365 esetben alkalmaztak 208.360 
elítélésből. 

Ugyanaz. 1911 július. Loubet a halálbüntetést a társadalom 
védelme elengedhetetlen föltételének tartja. A fogságbüntetés 
szerinte teljesen célt tévesztett, mai rendszere mellett a korbácsot 
vissza kell helyezni jogaiba. Az elítélteknek adandó kedvezmények, az 
ítélet végrehajtása kérdésében az ítélőbíróságot illesse szó. — 
Duquit a parlamentarizmus reformját abban kívánná, hogy az 
egyik ház a szakszervezetek, másik az egyéni, pártképviselet háza 
legyen. A különböző foglalkozások, érdekek  tömörülése jellemző 
korunkra. A szervezkedésnek azonban az egyes foglalkozási   ágakon 
belül   kellene    maradnia,   hogy     a munkaadók  és   munkások 
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általános szervezkedése ne legyen lehetséges és ne az jusson képviselethez. 
Jelenleg még csak a mezőgazdasági érdekeltség szervezkedése gyenge. Ne a 
szindikalizmus legyen parlamentáris, hanem a parlament szindikális. — De 
Gérando az eljövendő magyar radikalizmus programmját fejtegeti. A 
jelenlegi pártok nem képviselik a nagy tömegek létérdekeit, hanem azokra 
teljesen közönyös közjogi kérdésekre szorítkoznak. Ép azért lehetséges a 
nagy politikai korrupció. A választójogi agitáció új eszméket visz a nép 
közé; a nyomorúság radikális megoldásának előfeltétele a választójog. 

Soziale Praxis, április. Ismerteti a német kereskedelmi kamarák 
kongesszusának azt a határozatát, mellyel a német iparra a szociálpolitikai 
intézmények folytán nehezedő terhekben a német kiviteli árúk verseny- 
képességének veszedelmét látja azon országokkal szemben, amelyek a 
munkástörvényhozás terén elmaradtak. Szükségesnek tartja ennélfogva, 
hogy az egyes kiviteli országok szociálpolitikai terheiről összehasonlító 
kimutatás készüljön, amely a munkásság élelmiszerszükségleteinek árát 
és béreit is feltüntesse, mint amelyek a termelés versenyképessége 
szempontjából szintén figyelembeveendők. A lap ezt a tervet örömmel 
fogadja, de követeli, hogy e terheknek a munkásság béreire való  
áthárítása is számításba vétessék. — A dániai munkanélküliség esetére 
való biztosítás, melynek rendezését ma általában a 
legszerencsésebbnek tartják, 1909 április 1-től 1910 március 31-ig 
terjedő éve a következő eredményeket tünteti fel: a biztosítottak 
száma 95 ezer, ami az ország férfimunkásainak 62, a nőmunkások 
22%-ának felel meg. A pénztárak bevételeinek 57,4%-át a tagok, 29,7%- 
át az állami és 12,9%-át a községi hozzájárulások képezték. Egy-egy tag 
átlag évi 13 márkát fizetett, amivel szemben átlag 13 napon át élvezte a 
munkanélküli segélyt, mely egy-egy napra átlag 1.53 márkát tett ki. 

Technik und Wirtschaft 6. sz. (Június). Rendkívül érdekes cikkben 
vizsgálja Otto Lienau a danzigi műegyetem tanára, hogy a tömeggyártás a 
hajóépítés terén lehetséges-e. 1910-ben némettengeri hajógyárakban 118 59 m-
nél hosszabb kereskedelmi hajó épült, amelyek körülbelül 60 különböző típust 
képviselnek. A legnagyobb szám, amelyet egy típus az utolsó években elért, 
3—4 volt. Úgy látszik tehát, hogy a tömeggyártás a hajóépítés terén lehetetlen. 
A szerző szerint azonban nincs nagyobb akadálya annak, hogy itt is a 
gépiparban már közönséges normalizálás tért hódítson. A 
megtakarítás, mint egy nagy gyár ajánlatából kitűnik, már 4 darab 125 m. 
hosszú teherszállítóhajónál 4,9%, vagyis egyenkint 80.000 márka; 3 
darabnál 4,0%, de még kettőnél is 2,7%, vagyis egyenkint 44.000 M. Ha 
már 4 ismétlés észrevehető gazdasági előnyt jelent, még többet lehet 
elérni, ha a hajók egyes részeit úgy normalizálják, hogy a részeknek nagy 
számát lehessen tömegesen előállítani. Ennek legfőbb akadálya ma a 
hajónak ú. n. sprung-ja, vagyis a fedélzet két végének emelkedése; ez 
okozza, hogy a vastestnek legtöbb része, ha csak kicsit is, de eltér 
egymástól. A szerző szerint sprung nélküli hajón a külső és belső 
hajófal és a fedélzet összes darabjai derékszögűek lehetnének, tehát 
normalizálhatók (a szerző bemutatja egy épülőben levő, 
sprung nélküli amerikai hajó képét); normalizálhatók a szegvastagságok 
és szegtávolságok (a német hajóknál még 12-féle szegvastagság van, az 
angoloknál már csak 6.) Az elérhető megtakarítást egy normális 
teherhajó vastesténél (melynek költsége 622.000 M) a munkabéreknél 
16,5%-ra, az általános költségeknél ennek a felére, az egész 
vashajótestnél 6%-ra becsüli. 



266                                                                                                         Folyóiratszemle 
 
Ebbe nincsenek beleértve a hajó egyéb részeinek (gép, stb.) normalizálása által 
még elérhető megtakarítások. — Conrad Matschosz, akinek agőzgép kitűnő 
történetét köszönhetjük, befejezi a Mark iparitörténetéről írt cikkét, annak 
keretében különösen érdekesek a vasiparkor szakalkotó átalakulásai Bessemer, 
Siemens és Thomas-Martin találmányai folytán. — Otto Goebel a kereskedelmi 
tudósítókról ír; végkövetkeztetése: a német külügyminisztérium kereskedelmi 
tudósításai sem kielégítők; több pénzt költsenek erre. 

Városi Szemle, 1911 április. A városok közérdekű üzemeinek 
tervezése, építése és fentartása címen ismerteti Pazár István a 
különböző üzemrendszereket és üzemek kezelését. Hazai példákon 
mutatja be a kommunalizálás szükségességét és megállapítja, hogy „a 
városok érdekeire kedvező koncesszió nem egyéb lehetetlenségnél, 
amit csakis tájékozatlan, befolyásolt vagy érdekelt, esetleg jóhiszemű 
laikus városi tisztviselők szoktak hangoztatni.” — Zerkowitz Zsigmond a 
földértékemelkedési adónak a magyar városokban való szereplését 
ismerteti. 

Ugyanaz. 1911 június. Dr. Kiss Gyula a budapesti tejínségről szólva, a 
tejhiány okát elsősorban a tej közvetítés anomáliáiban látja, mely a Budapesten 
100%-kal drágítja meg a tej árát, míg Schweizban csak 25%-kal. A hatósági 
tejközvetítést követeli úgy az olcsóbb ár, mint a tisztább tejkezelés és a jobb 
ellenőrzés lehetősége kedvéért. Mint minimumot, egy tejellenőrző hivatal 
felállítását kívánja, mely atejtermelőket és a közvetítőket nyilvántartja, ellenőrzi, 
sőt a tejkereskedést is kizárólagosan maga engedélyezi. — Most Ottó, a 
düszeldorfi statisztikai hivatal igazgatója, a német városok telek-és 
lakáspolitikáját ismerteti. Részletesen szól a föld- és telekreformról, a városok 
telekalapjairól (Grundstückfonds), a városépítési tervekről, építő 
szabályzatokról, közlekedési politikáról, mint a telek- és lakáspolitika 
tényezőjéről és a különböző telekadókról.— Dr. Sidó Zoltán „Munkáskertek” 
címen ismerteti a német és francia munkáskerteket és a debreceni enemű mozgalmat, 
mely három év alatt 97 kat. holdon 500 kert létesítését eredményezte. Szól az 
intézmény hatásáról, pénzügyeiről és a fővárosban valómeghonosítása 
lehetőségeiről; ez utóbbi tekintetben a munkáskerteknek a főváros hatósági 
kislakásaival való kapcsolatba hozását javasolja. —Ugyanaz. 1911 július-
augusztus. Dr. Thirring Gusztáv városaink népességének alakulásáról szól 
1787-től 1910-ig. Szembeötlő a városok lassú növekedése, a fővároson kívül 
még mindig csak egy 100.000-en felüli városunk van. Az összes városok 
népessége 1787-től 1910-ig 915.000-ről csak 3,713.000-re volt képes 
emelkedni; az országlakosságának 1787-ben 11,42% és 1910-ben is csak 
20,36%-a lakott avárosokban. — Az amerikai városi korrupcióról ír Braun Róbert. 
Rövid áttekintését adja a new-england-i town és a belőle fejlődött város (City) 
történetének. Konstatálja, hogy a korrupció története egyidős Amerikában a 
városéval. Bár a közállapotok mindenütt romlottak, a szerző a pálmát San-
Franciscónak juttatja, melyet a korrupció iskolaszerű példájául mutat be. 
Hivatalos jelentés alapján oly elrettentő példáját látjuk itt nemcsak a 
vesztegetéseknek, de az erőszaknak is, aminőre Európa legzüllöttebb városaiban 
sincs példa. Az általános korrupció okát a szerző a corporation-ekben 
 látja, melyek a világítást, közút kocsikat stb. saját kezükben tartják. Azonban 
nagyjavulás látható az utóbbi években, különösen a government bycommision 
által, mely nagyon terjedőben van továbbá az inicatíva, a referendum és a recall 
által, szóval a demokratikus intézmények továbbfejlesztésével. 
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Társulati ügyek 
 

A Társadalomtudományok Szabad Iskolájának fölter- 
jesztése a tanítás szabadsága tárgyában 

 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletet bocsátott 

ki a szabadoktatás szabályozásának ügyében. Ez a rendelet oly 
mértékben veszélyezteti a magyarországi szabadoktatás jövőjét, hogy 
a Társadalomtudományok Szabad Iskolájának igazgató-választ- 
mánya szükségesnek találta, hogy rendkívüli közgyűlést hívjon 
össze, amely a kultuszminiszter rendelete tárgyában állást fog- 
laljon. A rendkívüli közgyűlést f. évi július hó 22-én tartották 
meg a Társadalomtudományi Társaság helyiségében a rokon- 
egyesületek kiküldötteinek és nagyszámú tagnak jelenlétében. 
Szabó Ervin elnöki megnyitójában rámutatott arra, hogy a 
rendelet első sorban a progresszív szabadoktatás ellen irányul. 
Rónai Zoltán titkár előterjesztette az igazgató-választmány meg- 
bízásából szerkesztett, a minisztériumhoz intézendő fölirat terve- 
zetét. Az előterjesztés után a Magyarországi Szakszervezeti 
Tanács nevében Czédli István, a Feministák Egyesülete nevében 
Bédy-Schwimmer Róza, a felfüggesztett Magyarországi Tanítók 
Szabad Egyesülete nevében Zigány Zoltán, a Szabadgondolkodók 
Magyarországi Egyesülete megbízásából Tímár Miklós, a Galilei 
Kör nevében Gergely Jenő, az Úttörő-Társaság nevében Fényes 
Samu szólalt fel. A felszólalók mind elítélték a kultuszminiszter 
rendeletét és erélyes akció megindítását javasolták. Szende Pál 
indítványára a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a kultuszminisz- 
terhez intézendő fölterjesztés tervezetét és elhatározta, hogy a 
feliratot megküldi a képviselőháznak és az összes rokonegyesü- 
leteket felhívja a rendelet visszavonása érdekében kifejtendő 
akcióhoz való csatlakozásra. A miniszterhez intézett memorandum 
szövege ez: 

Nagy méltóságú Miniszter Úr! 
Nagyméltóságod 1911. évi 50877 sz. rendeletével a szabad- 

oktatást kívánja országosan szervezni. Ez a rendelet nézetünk 
szerint igen nagy mértékben veszélyezteti a tanítás szabadságát 
Magyarországon és alkalmas arra, hogy a pár esztendő előtt len- 
dületet kapott szabadtanítást teljesen visszafejlessze, tönkre tegye. 

Ez az aggodalmunk indít bennünket arra, hogy Nagy- 
méltóságod előtt a szabadoktatásról szóló rendelet veszélyes 
voltának okait kifejtsük és ezek alapján Nagyméltóságodat a 
rendelet visszavonására kérjük. 

A rendelet nagy része csupán a szabadtanítás ama részével 
foglalkozik, amely államsegélyben  részesül. Miért is már eleve 
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hangsúlyozzuk, hogy mi autonómiánk feláldozása árán semmi- 
nemű segítséget nem kérünk és elsősorban bennünket a rende- 
letnek azok a rendelkezései indítanak felszólalásra, amelyek a 
szabadtanítás minden szervére, minden megnyilvánulására vonat- 
koznak. 

A szabadoktatásról szóló rendelet kifejezett célja, hogy 
„a nemzeti közművelődés nagy érdekeivel és eddigi fejlődésének 
irányával összhangzatba” hozza a társadalom közművelődési 
munkásságát. Ebből a célból a szabadtanítás egész területét 
állami felügyelet alá helyezi. Az állami felügyelet szervévé az 
Országos Szabadoktatási Tanács-ot teszi. Előírja, hogy minden 
szabadoktatásnak nyilvánosnak kell lennie és meghatározza 
ama föltételeket, amelyek mellett szabadoktatói munkásságot 
lehet kifejteni. 

Az a cél, amelyet a rendelet maga elé tűz ki teljességgel 
megvalósíthatatlan. 

A  ma g y a r  k u l t ú r á b a n  e g y má s s a l  k ü z dő  k ü l ö n -  
böző  á ramlatokat  nem lehet  á l lami  paranccsa l  egye-  
síteni és a magyar közművelődés jövendő irányát bárminő 
kényszereszközök segítségével sem lehet olykép szabályozni, 
hogy az föltétlenül összhangban legyen az eddigi fejlődés irá- 
nyával. A szabadoktatás társadalmi feladat és ezen feladat meg- 
valósítására irányuló működésnek nem adhat az állam tartalmat. 

Aminő helytelen és a szabadtanítás mivoltát félreismerő 
a rendelet célja, ép annyira ellentétben állanak a szabadtanítás 
Európaszerte elismert céljaival a rendelet jogi eszközei. 

A szabadtanításnak állami felügyelet alá való helyezése 
kétségtelenül sérelme az egyesülési szabadságnak. Igaz ugyan, 
hogy az egyesületek felett a belügyminisztérium rendészeti 
szempontból ellenőrzést gyakorol, de ez az ellenőrzés első sorban 
az egyesületnek ügyvitelére vonatkozik. Beható felügyelet alá 
— jelentéktelen kivételektől eltekintve — egyesülési jogunk 
az 1898. évi 2219 sz. belügyminiszteri rendelet útján csupán a 
munkásegyesületeket helyezi. Ilyen kivételes, mondhatni statá- 
riális állapot alá kívánja Nagyméltóságod rendelete a magyar- 
országi szabadtanítást is helyezni. Az egyesületek bizonyos fajával 
szemben az állami felügyeletnek hangsúlyozása a már meglevő 
állami felügyelet mellett kétségtelenül nem jelenthet mást, mint 
az eddigi felügyeletnek szigorítását, mint az állami beavatkozás 
eddig gyakorolt mértékének fokozását. 

 De nemcsak   az  egyesülési szabadság kérdésében   jelent 
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visszaesést a rendeletnek az álláspontja. A rendelet mélyen sérti 
a tanítási szabadságot is s annak alapvető elvével homlok- 
egyenest ellentétbe kerül. 

Az iskolánkívüli tanításnak a szerepe hasonlatos a sajtó 
szerepéhez. Mindkettőnél az állam cenzúrája a közvélemény 
szabad kialakulásának lehetőségét korlátozza és alapjában 
támadja meg a modern demokráciák kardinális szabadságjogait. 
Pestalozzi egyik legkitűnőbb követője korunkban, Paul Natorp 
mindennemű tanításra vonatkozólag a következő tételt állítja fel: 
„Minden gyámkodást szigorúan kerülni kell, minden intézkedés- 
nek kezdettől fogva oda kell irányulnia, hogy fölébressze a nép 
felelősségérzetét, a munkában való részesedését, saját maga ellen- 
őrzését s ezt biztosítsa tartósan, ne pedig vezessen és gyámo- 
lítson.”* Mennyivel inkább érvényes ez az elv a szabadtanításra 
nézve. Egészen nyilvánvaló, hogy az olyan tanítás, amelynek az 
állam szabja meg az irányát és határozza meg az eszközeit; 
minden egyéb csak nem szabad társadalmi tevékenység. 
A szabadtanítás minden munkása egyetért abban, hogy ennek a 
társadalmi működésnek a főcélja a gondolkodás és az egyéniség 
önállóságának a megteremtése. A negyedik német Volkshoch- 
schultag-on az egyéb kérdésekben ellentétes véleményt valló 
Titius és Hartmann egyetemi tanárok egyek voltak abban, hogy 
a szabadtanítás egyedüli vezető eszméje csak a gondolkodás 
önállósága lehet.** 

Mikén t  va lós í tha t j a  meg  ná lunk  a  szabad  tan í tás  
a  tanítványaival  szemben a gondolkodás önállóságának,  
autonómiájának a követelményét,  mikor magukat a  
tanítókat  az ál lam felügyelet  alá  helyezi  és  gondol-  
kodásuk szabad és  önál ló  ki fe j tésében kor lá tozza?  

A szabadtanítás állami agyonadminisztrálására irányuló 
törekvést nemcsak a külföld valamennyi hozzáértője tartja tel- 
jesen abszurd dolognak, hanem már hazánkban is határozottan 
elítélték többen, az Országos Közoktatási Tanács-nak a szabad 
oktatás tárgyában tartott értekezletén. Az agyonadminisztrálás 
ellen fölemelte szavát Schneller István kolozsvári egyetemi tanár 
és Bárczy István Budapest polgármestere. Bárczy egészen vilá- 
gosan kijelenti: „Teljesen elhibázottnak tartom ugyanis, hogy 
törvényes úton, vagy akár kormányzati úton korlátozni óhajtják 
 

* Paul Natorp: Volkskultur und Persönlichkeitskultur. 390 p. 
       ** Bericht   über die   Verhandlungen   des IV. deutschen Volkshochschul-    
tages. (5-21 p.) 
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a felnőttek tanítását és bizonyos cenzúra alá óhajtják venni 
ezeket a különféle tanfolyamokat. Én azt hiszem ez a nép- 
kultúra eszméjével ellentétben áll, mert népművelés és szabadság 
annyira egybeforrt két fogalom, hogy ezeket egymástól széjjel- 
választani nem lehet.” 

A rendelet  kétségtelenül széj jelválaszt ja  a  nép-  
műv e l é s  é s  s z a b a d s á g  e g y b e f o r r t n a k  h i t t  f o g a l má t .  
Mert nevezhető-e szabadnak az olyan tanítás, amelyet minden, 
a büntetőtörvénykönyvbe nem ütköző nyilvánulásaiban is, az 
állam egy erre a célra hivatott szerve által ellenőriz és irányít? 
A rendelet ugyan nem mondja ki világosan, mint Jancsó Benedek 
törvényjavaslata, hogy a nemtetsző szabadtanító egyesület bár- 
mikor meginthető és feloszlatható, de a rendelet szavaiból két- 
ségtelenül kitűnik, hogy ha a felügyelet olyan jelenségekre 
bukkan, amelyek szerinte a nemzeti közművelődés fejlődésének 
eddigi irányával nincsenek összhangzatban, meg fogja tenni az 
egyesület  feloszlatásra irányuló lépéseket. 

Sőt bizonyos mértékben Nagyméltóságod új rendelete 
jobban veszélyezteti a szabadtanítás szabadságát, mint a Jancsó- 
féle törvényjavaslat. Mert az a szerv, amely a most kiadott 
rendelet szerint a szabadoktatás országos állapotát ellenőrzi, az 
Országos Szabadoktatási Tanács, összetételénél fogva sokkal 
kevésbbé alkalmas a feladatnak megközelítésére, mint a Jancsó- 
féle javaslatban kontemplált felügyeleti orgánum. Hangsúlyozzuk, 
hogy a szabadoktatásban semminemű felügyelő hatóságnak jogo- 
sultságát nem ismerjük el és mindennemű reglementirozott és 
az államrendészet felügyelete alá helyezett szabadtanítást az 
igazi szabadtanítás karrikaturájának tekintünk. De ezen elvi 
álláspontunk mellett kifejezésre juttatjuk azon véleményünket, 
hogy az elképzelhető felügyeleti szervek között az a szerv, 
amelyet Nagyméltóságod létesített rendeletében, a szabadtanítás 
irányítása céljából, a cél megközelítésére a lehető legalkalmat- 
lanabbnak mutatkozik. 

Már a Jancsó-féle tanácsban nagyrészt olyan egyesületek 
foglalnak helyet, amelyek szabadoktatással egyáltalán nem fog- 
lalkoznak. Az új rendelet által felállított tanácsban azonban oly 
egyesületek küldöttei is szerepelnek, melyek egyáltalán nem 
tekinthetők közművelődési egyesületeknek. Így az Országos 
Központi Katholikus Legényegylet. Ennek az egyesületnek a 
Szabadoktatási Tanácsba való fölvétele szimptomája annak, hogy 
kormányhatóságunknak célja a társadalom szabadtaní- 
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tását felekezeti irányba terelni. Míg a Jancsó-féle törvény- 
javaslat előírja, hogy a szabadoktatási tanácsban a kinevezett 
tagok csak egynegyed részét alkotják az összes tagoknak: addig 
Nagyméltóságod rendeletében a kinevezett tagok ezt a minimumot 
jóval meghaladják. Kinevezett tagokból és az államtól függő 
egyesületek küldöttjeiből kerül ki az Országos Szabadoktatási 
Tanács tagjainak többsége, úgy, hogy a felügyeleti szervnek hiva- 
talnoki jellegét semmikép sem teszi önkormányzativá egy néhány 
nem teljesen az államtól függő egyesületnek küldötte. Az O. Sz. 
T. szervezése tehát nemcsak az eddigi jogállapottal, hanem a 
progresszív szabadtanítás letörését célzó Jancsó-féle javaslattal 
szemben is kétségtelenül visszaesést jelent. 

A felügyeleti jog kimondásából folyik a rendeletnek az a 
további intézkedése, hogy az állam közegei bármikor megjelen- 
hetnek a szabadtanítással foglalkozó egyesületekben és hogy 
ezek az egyesületek előadásaikat nyilvános helyiségben kötelesek 
tartani. Ezzel az intézkedéssel különösen tönkre lehet tenni 
minden nem államsegélyből élő szabadtanítást. Mert ha a nyil- 
vánosságot úgy értelmezzük, hogy tandíjat a „szabad” szabad- 
tanítási egyesületek nem szedhetnek, akkor ezzel fennállásuk 
gazdasági alapjait semmisítjük meg. De ha e mindenféle félre- 
értésekre alkalmat adó rendelkezésnek csupán azt az értelmet 
adjuk, hogy bizonyos előföltételek teljesítése mellett az egyesület 
mindenkit köteles előadásaira bebocsátani, már ez is nagy vesze- 
delmét jelenti a szabadtanításnak. A modern szabadtanításnak 
egyik mindinkább érvényesülő célzata, hogy az előadások mellett 
a hallgatókkal intenzíve foglalkozó szemináriumi oktatásnak 
minél nagyobb tere nyíljék meg. Paul Natorp a Volksbildungs- 
archiv-ban igen nyomatékosan hangsúlyozza a szemináriumi 
oktatás szükségességét és jelentőségét. Már most a rendelet 
teljes nyilvánosságára való hivatkozással a hatóság bármikor 
megzavarhatja a csupán kevésszámú emberre szorított szeminá- 
riumi oktatás eredményességét. 

Ép így sérti a szabadtanítás igazi szabadságát a rende- 
letnek az az intézkedése, amely megszabja, hogy a szabad- 
oktatásra vállalkozó előadók és tanítók csak olyan magyar állam- 
polgárok lehetnek, akiknek erkölcsi és állampolgári magatartása 
kifogás alá nem esik. Ez nemcsak azt jelenti, hogy az arra 
hivatott  külföldi  tudósok ne működhessenek i t t -ot t  a  
magyarországi szabadtanítás  terén,  hanem végső  ered-  
ményében a kormányhatóságok önkényétől  teszi  füg- 
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gővé a szabadtanítás sorsát. Mert aki bárminő szempontból 
nem tetszik az ép uralmon levő kormányhatóságnak, arra igen 
könnyen ráfoghatják, hogy „állampolgári magatartása kifogás 
alá esik”. 

A szabadoktatás létalapjait veszélyeztető állami szabályozás, 
mondhatjuk, hogy a maga nemében az egész művelt Nyugaton 
egyedül álló. 

Nincs olyan kultúrállam, amely a társadalmi sza- 
badoktatást állami felügyelet alá helyezné és ezen fel- 
ügyele t  megvalós í tására  külön  rendésze t i  ha tóságokat  
szervezne. Midőn Jancsó Benedek a szabadoktatás állami fel- 
ügyeletének védelmére a közoktatásügyi tanács értekezletén 
azt hozta fel, hogy a francia állam is szabályozza a szabad- 
oktatást, kétségtelenül teljesen összezavarta a felnőttek elemi 
oktatásának és a szabadoktatásnak az intézményeit. Mi magunk 
is föltétlenül szükségesnek tartjuk, hogy az állam vegye kezébe 
a felnőtt analfabéták oktatását. Franciaországban, ahol arányta- 
lanul kevesebb az analfabéták száma, mint Magyarországon, 
az állam a népiskolák mellett elemi kurzusokat tart fenn 
felnőttek számára. A felnőtteknek ez az elemi oktatása: a cours 
d'adultes teljesen különbözik a szabadoktatástól, melyről Paul 
Crouzet az Archiv für das Fortbildungswesen-ben büszkén mond- 
hatta, hogy az teljesen szabad és minden állami felügyelettől füg- 
getlen.* Ép így mondható ez Angliának, Németországnak, 
Ausztriának, Olaszországnak szabadoktatásáról, mely utóbbi 
államnak pl. leghatalmasabb szabadoktatási szervezete a szabad- 
gondolkodó és szocialista milánói népies főiskola. 

Mint már előbb említettük, egyesületünk nem kíván az állam- 
segélyből részesülni. Azoknak az álláspontján vagyunk, kik mint 
Kühne, Titius a német Volkshochschultagon kijelentették, hogy 
ott, ahol a társadalmi ellentétek élesek, az államsegély elfogadása 
kétségtelenül a munkásság bizalmatlanságával találkozik,** s hogy 
a tanítás szabadságát nem érdemes cserébe adni az államsegélyes 
szabadtanításért.*** Mikor mégis néhány szóval rátérünk a rende- 
letnek az államsegélyes szabadtanításra vonatkozó részére, akkor 
ezt ezúttal nem azért tesszük, hogy rámutassunk arra, hogy míg 
pl. a gazdag Németország nem támogatja a szabadtanítást, addig 
 
       * Archiv für das Volksbildungswesen aller Kulturvölker, I. k. 104 p. 
     ** Bericht über  die  Verhandlungen  des  I.  deutschen   Volkshochschultages. 
(32 p.) 
    *** Bericht über die Verhandlungen des II. deutschen Volkshochschultages. 
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a hiányos népoktatása Magyarország analfabéták oktatása helyett 
egy szorosan véve nem is állami feladatra költi pénzét. Itt jelenleg 
csak a szabadtanítás szempontjait vesszük figyelembe s a rendelet- 
nek bennünket közelről nem érintő eme része ellen azért emelünk 
szót, mert meggyőződésünk, hogy miként a sajtó egy részének 
korrupciója káros hatást gyakorol az egész társadalmi intézményre: 
épúgy a szabadtanítás egy részének a szabadságtól való meg- 
fosztása a szabadtanítás egész területén érezteti hatását s alkalmas 
arra, hogy az iniciatíva frisseségét és a gondolkodás önálló- 
ságát széles rétegekben megrontsa. 

S ez annál nagyobb súllyal esik a latba, mert az állam- 
segély egymagában véve nem jelenti az autonómia teljes elvo- 
nását. Ausztriára nézve Ludo Hermann pl. joggal mondhatta, 
„hogy a szubvenció nem az autonómia korlátozásáért adott ellen- 
szolgáltatás”, és az osztrák állam szubvenciónál, de nem ellen- 
őriz és irányít szabadtanítási intézményeket. A kis Dánia részben 
az 1892-i törvény alapján évente fél millió koronát ad népies 
főiskoláinak, melyekben évente kb. 7000 hallgató tanul, de 
semminemű állami felügyeletet nem gyakorol felettük. Ugyanezt 
mondhatjuk Svédországra nézve. Ellenben Norvégiában az állami 
segéllyel kapcsolatos a felügyelet s erről az országról a szabad- 
oktatás egy alapos ismerője Dr. Heinrich Pudor a következőket 
írja Die Neue Erziehung c. művében: „Amint az állam beavat- 
kozik ilyen ideális dologba: kényszer, közönyösség, bürokratikus 
merevség, józanság és anorganikus sematizálás jut érvényre.” 

    S csakugyan Nagyméltóságod rendeletének az államsegélyes 
szabadtanításra vonatkozó minden rendelkezése a kényszer, a 
közönyösség s a bürokratikus merevség szellemét leheli. Mert 
a bürokratikus vagy a szabadtanítás nevét érdemli-e meg az 
az oktatás, ahol az Országos Szabadoktatási Tanácsnak minden 
év október közepéig be kell jelenteni az előadókat, az előadások 
és felolvasások tárgyát, a tervezett tanfolyamok óraösszegét, az 
egyes és sorozatos előadások és felolvasások számait? Bürokra- 
tikus vagy szabad tanítás-e az, ahol mindennek a szoros betartását 
a „szabadoktatási”-nak nevezett Tanács szigorúan ellenőrzi? 

S bármilyen véleményünk is legyen hazai törvényhatósági 
tisztviselőinknek kulturális képességéről, mégis nehezen hisszük, 
hogy az önálló gondolkodásra nevelés terén eredményes működést 
lehet várni a jórészt törvényhatósági tisztviselőkből álló kerületi sza- 
badoktatási bizottságoktól, amelyeknek célja lesz a törvényhatósá- 
gokban a szabadoktatást egységes szempontok szerint irányítani. 
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A bürokratikus szellemnek a tetőpontját éri el Nagyméltó- 
ságod rendelete ott, ahol a falusi tanítók, körjegyzők, birtokosok 
és a helyi értelmiség egyéb tagjai által vezetett szabadokta- 
tásról szól. Egészen eltekintünk most attól, hogy azért, mert 
valaki falusi tanító, körjegyző, birtokos vagy helyi értelmiség 
tagja, még nem föltétlenül alkalmas a szabadtanításra. De még ha 
esetleg alkalmas volna is, a rendelet szabályainak pontos betartása 
inkább számoló géppé, mint szabad oktatóvá fejleszti. Mert ki 
kell számítania, hogy csak a téli hónapokban november 1-től már- 
cius 15-ig tarthat előadást. (A dán, főleg a falusi népesség részére 
rendezett főiskoláknak nők számára tartott nyári tanfolyamai 
nem foglalhatnának helyet a magyar szabadoktatás tagozatában.) 
Számon kell tartania, hogy egy téli időszakban csak tizenkét 
jutalmazható előadás van, minimális huszonöt nem elemi iskolai 
tanulóból álló hallgatósággal; az előadásokból nyolcat a tanító, 
négyet a helyi értelmiség tagjai tarthatnak, még pedig hetenkint 
egyet mindenkor   a késő délutáni   vagy a kora estéli órákban. 

Már a rendelet is számol azzal a körülménnyel, hogy ez 
a különös szabadság nem fog mást eredményezni, mint az állami 
szubvencióért dolgozó árnyékegyesületeket, amelyek csak a ható- 
ságoknak adminisztrálnak s amelyekből minden kezdeményezést 
kiölt a mindenható bürokratizmus. Ezért rendeli, hogy bizonyos 
minimális megfelő létszámot kell kimutatni az államilag fizetett 
szabad tanítóknak. A rendelet a segélyekből részesülő szabad- 
tanítást hazai rabsegélyző egyleteinknek nívójára fogja sülyeszteni, 
ahol az államsegélyből adminisztrálnak, de eleven rabokat nem 
segélyeznek. Mint Alexander Bernát megjövendölte a Közoktatási 
Tanács konferenciáján, lesznek keretek, de nem lesznek hallgatók, 
hacsak a huszonöt főnyi minimális létszámot be nem kényszerítik 
a helyi értelmiség tagjai. 

Ebbe a rendszerbe bizony nem illeszkedhetnének be a Deherme 
féle Cooperation des Idées társaság université populaire-jei, hol a 
hallgatók maguk szabják meg a témát, amelyről hallani akarnak; 
a hangversenyeket és színi előadásokat is rendező frankfurti 
népies főiskola; az angol Toynbee Hall, amelynek smoking 
debats-nak nevezett estélyein az előadó és a hallgatók mindig 
egy aktuális, főleg politikai témát vitatnak meg.* De még az 
államsegélyes dán népies főiskolák sem, amelyeknek tanárai a 
rislingei  konferencián élénken tiltakoznak a szabadgondolkodó 
 
         * Bővebben G. Fritz: Das moderne Volksbildungswesen. 
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népegyetemektől való teljes különválás és a hadsereg és a szabad- 
tanítás összeköttetése ellen.* 

 Νagy méltóságod rendelete szerint a m. kir. honvédelmi 
minisztériumban buzgó törekvés van abban az irányban, hogy a 
katonaság valódi szabadoktatói szervezetté tétessék. Ha az az 
oktatás, melyet a rendelet kontemplál szabad, akkor a katonaság 
már ma is szabadoktatói intézmény. Csakhogy bennünk és 
reméljük még sokakban ez országban a szabadoktatásnak más 
ideálja él, mint amelyet a katonaság vagy az Országos Központi 
Katholikus Legényegyesület képvisel. 

Mach Ernő, korunk egyik legkiválóbbb tudósa írta egy 
szabadoktatási intézmény érdekében kiadott felhívásban, hogy 
a Menenius Agrippa meséjével ma már gyermekeket sem lehet 
fogni. De senki sem kételkedhetik benne, fűzi tovább, hogy 
a szolíd műveltség egyetemes elterjedése megóv bennünket 
végzetes kulturális visszafejlődésektől. Ilyen végzetes kulturális 
visszafejlődés lenne a szabadoktatás szervezése a 50877/911 sz. 
magy. kir. vallás és közoktatásügyi miniszteri rendelet alapján, 
amely ellentétben az 1890 évben kiadott Irányi Dániel-féle javas- 
lattal, állami felügyelet alá helyezi a nem államsegélyes és nem 
analfabétákra vonatkozó szabadoktatást is. Reméljük, hogy a 
nemzeti közművelődés nagy érdekében, mely kifejezett célja a 
rendeletnek, Nagyméltóságod okfejtéseink meghallgatása után 
visszavonja rendeletét. 
         Mindezek alapján arra kérjük Nagyméltóságodat: 
         Méltóztassék a   szabadtanítás   szabadságát  biztosítani   és 
a  szabadoktatás rendezéséről   szóló   rendeletet   hatályon kívül 
helyezni. 
                                                          Kiváló tisztelettel 
                                        A Társadalomtudományok Szabad Iskolája. 

 
A vidéki fiókok jelentései 
 

Az aradi fiók 1910 március hó 6-án tartotta alakuló 
közgyűlését. A központ részéről Dr. Pikler Gyula elnök, Dr. 
Somló Bódog alelnök, Zigány Zoltán választmányi tag voltak 
jelen. Krenner Vilmos nyug. főfelügyelő bevezető szavaira Pikler 
Gyula válaszolt. Majd Somló Bódog a szociológia gyakorlati jelentő- 
ségéről tartott előadást. Az aradi fiók az év folyamán több előadást 
tartott. A központ részéről Dr. Jászi Oszkár és Dr. Nádai Pál tartottak 
 
      * Archiv für das Volksbildungswesen der Kulturvölker. I. k. 
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előadást, az előbbi a „Társadalomtudományok fejlődéséről”, az utóbbi 
„Nevelés és társadalom” címmel. A helyi tagok közül Krenner Vilmos 
a föld fejlődéséről, Dr. Bácskay Béla a primitív társadalmakról, 
Dr. Szabó   Frigyes   „a  modern   kapitalizmusról”   tartottak   előadást. 

Fiókunk élénk részt vett a ségai munkástelep közművelődési 
egyesületének megalakításában. A szabad iskolában társulatunk részéről 
Dr. Sárkány Ferenc tartott előadást. 

A Társadalomtudományi Társaság aradi fiókjának tisztikara és 
választmánya 1911 évben a következő: Elnök: Krenner Vilmos. 
Alelnök: Dr. Szőllőssi Zsigmond. Titkárok: Dr. Rácz Sándor, Dr. Sárkány 
Ferenc. Ügyész: Dr. Reisinger Ferenc. Pénztáros: Deák János. Ház- 
nagy: Lebovits Aladár. Számvizsgálók: Bornstein Sándor, Polgár 
László, Schönberger Zoltán. Választmányi tagok: Dr. Bácskay Béla, 
Faragó Rezső, Fleischer Artúr, Halász Jenő, Képes Ármin, Kerpel 
Izsó, Dr. Kell József, Keszler Károly, Leopold Zsigmond, Dr. Lukáts 
Jenő, Dr. Neumann Miksa, Dr, Prohászka László, Dr. Schütz Henrik, 
Schwarz Zsigmond, Dr. Steinitzer Pál, Szudy Elemér, Dr. Szabó Frigyes, 
Dr. Szegő Hugó, Dr. Tolnay János, Dr. Vadász Armand. 

* 
 

A Társadalomtudományi Társaság lugosi fiókja 1910 évi március 
16-án alakult. 

Tisztikara: Elnök: Sulyok Árpád, alelnök: Dr. Kovács László, 
titkár: Dr. Sebestyén Lipót, pénztárnok: Neumann Géza és a 8 tagú 
választmány. 

Alakulásakor a fióknak 26 tagja volt, de a megindult taggyüjtő 
agitáció folytán a létszám működése első évében 56-ra szaporo- 
dott fel. 

A fiók működése két irányú volt. Munkásgimnáziumot tartott 
fenn, melyben kéthónapos tanfolyamon hetenként 3 előadásban a 
történelem, természettudományok és irodalom köréből munkások és 
kisiparosoknak előadásokat tartottak: Dr. Rácz Győző (A magyarok 
őstörténete, Magyarország szervezkedése a hűbéri eszmék szerint), 
Dr. Duschnitz Emil (Az ember szervezete, nemi betegségekről, alkoho- 
lizmus), Dr. Mauritz Győző (A föld őstörténete, az ember őstörté- 
nete, fajkiválasztás, az ember származása), Dr. Szántó Zsigmond 
(Irodalmunk fejlődése, Petőfi, Eötvös József báró), Soós Aladár (Magyar- 
ország ipari fejlődése és ipari városai, Magyarország mezőgazdasági 
fejlődése, etnográfiai képek), Dr. Sebestyén Lipót (Alkotmányos 
alapjogok, a király jogállása, parlamentáris kormányforma). A munkás- 
gimnáziumi előadásokat állandóan 120—150 hallgató látogatta, előadási 
teremül a város átengedte nagytermét, azonfelűl anyagi támogatásban 
is részesítette fiókunkat. 

Ezenkívül a társadalomtudományok köréből a nagy közönség 
részére is tartottunk egy előadási sorozatot. Előadóink voltak: 
       Ágoston Péter dr.: Darwin hatása-e a gondolkodás modern iránya? 
       Madzsar József dr.: Fajnemesítés. 
       Nádai Pál dr.: Az iparművészet szociális jelentősége. 
        Kovács Gábor dr.: A szocializmus. 
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         Szende   Pál   dr.:  A középosztályok szociológiája. 
         Fényes Samu dr.: A renaissance. 
         Fáber Oszkár dr.: Történelmi hazugságok. 

Az 1911 január 22-én lefolyt megnyitó előadás egyúttal a fiók 
ünnepélyes felavatója is volt, melyen sok száz főre menő hallgatóság 
vett részt a vármegyeház dísztermében. 

Élénk részt vettünk az általános, egyenlő és titkos választójog 
kiküzdéséért megindított társadalmi mozgalomban. Fiókunk rendezte 
az 1910 május 16-án lefolyt impozáns lugosi nagygyűlést, melyen a 
választójogi szövetség helyi fiókja 3000 ember részvételével megalakult. 

Tagjaink között a szociológiai ismeretek állandó terjesztésére 
és fejlesztésére törekedtünk s e célból sűrűn tartottunk összejövete- 
leket, melyeken szakbavágó kérdésekről érdekes eszmecsere folyt. 

* 
 

A Társadalomtudományi Társaság miskolci fiókja 1910 december 
hó 18-án alakult meg a következő tisztikarral: Dr. Nagy Ferenc 
elnök, Dr. Venetianer Jakab, Dr. Hercz Ödön és Vértessy Sándor 
alelnökök, Dr. Silbiger Bertalan főtitkár, Kállai Géza és Dr. Dévényi 
Miklós titkárok, Dr. Gombár István pénztáros, Ferenczi Károly ellenőr, 
Dr. Kovács József ügyész, Dr. Barta Jenő háznagy és 24 választmányi 
tag. A fiók működése főleg természet- és társadalomtudományi eszmék 
ismertetésében és népszerűsítésében nyilvánult meg; e célból előadá- 
sokat rendezett, melyek dacára a társadalomtudományi eszmék eddigi 
ismeretlenségének, óriási látogatottságnak örvendtek; egy-egy előadást 
3—400 főnyi közönség hallgatott végig és az előadások a város 
társadalmi viszonyaira is kihatást gyakoroltak. Az egyes előadók a 
következők voltak: Szász Zoltán (A magyar társasélet), Dr. Rónai 
Zoltán (Feltalálás és utánzás szerepe a társadalomban), Dr. Ágoston 
Péter (A modern világnézlet kialakulásának okairól), Dr. Szende Pál 
(Az értelmiségi középosztályok szociológiája), Dr. Fülöp Zsigmond 
(A természettudományos gondolkodás), Dr. Nagy Ferenc (Az 1848-as 
események okai és hatása), Dr. Polányi Laura (Az anya, az iskola 
és a gyermekek modern erkölcsre nevelése). A fiók a jövő évadra 
programmjába vette szabad iskola alakítását. 

* 
  

 A Nagyváradi Társadalomtudományi Társaság, amely 1907-ben 
alakult, 1910 okt. 21-én tartott rendes évi közgyűlésén kimondotta, 
hogy ezután mint Társadalomtudományi Társaság nagyváradi fiókja 
folytatja működését. Az egyesület tisztikara az 1910—11. évre a 
következőkép alakult meg. Elnök: Dr. Ágoston Péter. Alelnök: Dr. 
Mártonfy Marcel. Főtitkár: Dr. Berkovits René. Titkár: Dr. Katz 
Béla. Pénztáros: Dr. Perczel Adolf. Ellenőr: Dr. Popper Ákos, 
továbbá 14 választmányi tag. 

A társaság működése két irányban folyt. „Szabad Iskola-”jában 
népszerű formában ismertette a nagyközönség előtt a természettudomány, 
társadalomtudomány, történelem, filozófia és irodalom egyes kérdéseit 
összesen 16 előadásban, ezenkívül a „Darwin kör”-rel karöltve 5 vita- 
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estélyt rendezett szakemberek előtt a középiskolai oktatásról. Az idei 
előadások látogatóinak összes száma 2202 volt. Az egyes előadások 
a következők voltak: Dr Buday Dezső (Pécs): Az egyke. Salamon 
Ernő: A hullámelmélet a fizikában. Dr. Jászi Oszkár: Nemzet 
és faj. Dr. Ágoston Péter: 1. A tulajdon keletkezése; 2. A világ- 
nézetek kialakulása. Dr. Dénes Sándor: A modern dráma. Dr. György 
Ernő: Polgári politika. Dr. Braun Róbert (Marosvásárhely): Az amerikai 
város problémái. Dr. Simonyi Ernő: 1. A természettudományok hatása 
az emberiség fejlődésére; 2. A cseppfolyós levegőről. Dr. Kúnfi 
Zsigmond (Bpest): A szocializmus alapvető tételei. Szegedy Géza: 
A földrengésekről. Dr. Szende Pál (Bpest): Irodalmi és társadalmi 
irányok. Dr. Berkovits René: A tömegek lélektana és a szellemi 
járványok. Dr. Rónai Zoltán (Bpest): Nemzeti és nemzetközi elemek 
a kultúrában. Dr. Fényes Samu (Bpest): A monizmus. A középiskolai 
vita előadói voltak. Dr. Endrei Kálmán: A középiskoláról általában. 
Dr. Ágoston Péter: A történelemtanításról. Dr. Berkovics René: 
A tertmészettudományi oktatásról. Bartha Gyula: A klasszikus nyelvek 
tanításáról és Scharf Miksa: A modern nyelvek tanításáról. 

A társaság az idén döntött a tavaly kiírt pályázatára beérkezett 
művek fölött. A théma „Konrád Deubler egyénisége és gondolkodása” 
volt s a 100 koronás díjat Judik József, kolozsvári joghallgató nyerte el. 

A Huszadik Századnak a következő új könyveket 
küldték be.* 

Dr. Gerő Ernő: Válóperbeli 
 eljárás az új perrendtartás 
szerint. Budapest, 1911. Jogi 
Népkönyvtár 1 sz. 

(46 p.) Ára 1 kor. 
Dr. Kalmár Antal: A választójog 

  napfényes megvilágításban. 
Budapest, 1911. Légrády 
testvérek. (30 p.) 
Ára --.20 K. 

Makkai Ernő: Történettudomány 
és történettanítás. Székfoglaló 
értekezés. Kolozsvár, 1911. 
Kolozsvári kő- és 
könyvnyomda   r.-t.   (28 p.) 

Dr. Zaharia, Al.: Der rumänische 
Weizen. Herrn Prof. Dr. Th. 
Kosutány zur Antwort mit 
einem Anhang über die 
Untersuchung der Ernten der 
 Jahre 1900—1908. Bucu- 
resti. 1911. Minerva. (177 p.) 

Dr. Müller-Lyer, F.: Ehe Formen der. 
Die Entwicklungsstufen der 
Menschheit. Band III. München, 
1911.1. F. Lehmanns Verlag. (94 
p.) Ára 1.80 márka. 

Koller István: Darwin élete, tana és 
hatása. Nietzsche bölcselete. Két 
értekezés Budapest, 1911. Stark 
Ferenc bizománya (45 p.) Ara 1 
K. 

Gruber-Rüdin: Fortpflanzung, Ver- 
erbung, Rassenhygiene. München, 
1911. Lehmann's Verlag. 

Le Bon, Gustave: Les opinions 
et les croyances. Paris, 1911. 
Flammarion. 

Barcza Imre: A magyar 
bankkérdés és vámpolitika 
irodalma. Budapest, 1911. Pallas. 
(40 p.). 

       * Eme munkák közül azokra, melyek szemlénket   közelebbről érdeklik, 
még visszatérünk. 
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Annales de l'institut international de 
sociologie: La solidarité sociale ses 
formes, son principe, ses limites. 
Paris, 1911. Giard & Briè. (326 p.) 

Koritsánszky Ottó: A természettudo- 
mányi felvilágosítás és a gyógy- 
szerészek. Budapest, 1911. A 
Galilei kör gyógyszerészi 
szakosztályának kiadványa. (18 
p.) 

Hegan Rice, Alice: A bagdadi 
vőlegény. Cholnoky Viktor for- 
dítása. Budapest, 1911. (86 p.) 

Schnitzler Arthur: Mici grófnő. 
Gömöri Jenő fordítása. Buda- 
pest, 1911. (40 p.) 

Dr. Squillace, Fausto: Dizionario di 
Sociologia. Milano, 1911. Remo 
Sandron. (535 + XI p.) Ára 12 
líra. 

Rózsa Ede: Kerschensteiner 
pedagógiai törekvései. Budapest, 
1911. Különlenyomat az Izr. 
Tanügyi Értesítőből. (23 p.) 

Dr. Zsilinszky Mihály: A római  
katholikus autonómiáról. 
Történelmi tanulmány. 
Budapest, 1911. Luther társ. 
könyvkereskedése.  (45 p.) 

Ibsen: A vadkacsa. Színmű, öt 
felvonásban. Fordította Mikes 
Lajos. Budapest, 1911. Lampel. 
(135 p.) 

Schäffle: A szocializmus alapvető 
tanításai. Fordította és beveze- 
téssel elláta Ipolyi Tamás. Buda- 
pest, 1911. Lampel. (78 p.) 

Beöthy Zsolt: Arany János, Er- 
délyi János, írói arcképek. Buda- 
pest, 1911. Lampel. (40 p.) 

Dr. Katona Sándor: A koalíciós ki- 
egyezés mérlege. Budapest. 1911. 
Deutsch Zsigmond és Társa. (188 
p.) Ára 3 kor. 

Cornejo M.-H.: Sociologie générale. 
Traduction francaise par Emile 
Chauffard. Paris, 1911. Giard & 
Briére. Deux tomes.  (520+474 
p.) 

Sichermann Frigyes: Adalékok a 
bűncselekmények tényálladékának 
szerkesztéséhez, különös 
tekintettel az élet és a testi épség 
elleni bűncselekményekre. Kassa, 
1911. A kassai kir. Jogakadémia 
hallgatóinak tudományos 
dolgozatai. 3. füzet. (104 p.) 

Erdős Renée: János tanítvány. Evan- 
géliumi színjáték három felvonás- 
ban. Budapest, 1911. Eke könyv- 
kiadótársulat (125   p.)  Ára 5 kor. 

Grasserie de la, Raoul: Les principes 
sociologiques du droit public. 
Paris, 1911. Giard & Brière. (424 
p.) Ára fűzve 10 frank, kötve 11 
frank. 

Karin Michaelis: Della Fangel 
sorsa. Egy ifjúság meg egy 
házasság története. Budapest, 
1911. (102 p.) 

Shakespeare: Antonius és Kleo- 
pátra. Fordította Hevesi Sándor 
Budapest, 1911. (126 p.) 

Dr. Vaschide: Le Sommeil et les 
Rêves. Paris, 1911. Flammarion 
(305 p.) Ára 3-50 frank. 

Bohn, Georges: La nouvelle psycho- 
logie animale. Paris, 1911. Alcan. 
(II. + 184) Ára 2-50 frank. 

Magyar Statisztikai Közlemények: 
Fiume hajó- és áruforgalma az 
1909. évben. Budapest, 1911. M. 
kir. Központi Statisztikai hivatal. 
(216 p.) Ára 4 kor. 

Dr. Révész Béla: Állatlélektani 
tanulmányok. 

Humánus: Gondolatok az emberi 
jólétről. Budapest, 1911. A 
„Demokratia” páholy könyvtára. 
(113 p.) 

Ébert András: Krisztus vagy Róma 
? Néhány szó az antimodernista 
kényszereskühöz. Budapest, 
1911. A szerző sajátja (42 p.) Ára 
—.40 K. 

Király István: Apácai Cseri János 
művelődéstörténeti jelentősége. 
Marosvásárhely, 1911. Révész 
Béla (71 p.) 
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Heyking, Elisabeth: Találkozások. 
Két elbeszélés. Fordította: 
Benedek Marcel. Budapest, 
1911. Magyar Könyvtár. (50 p.) 

Pekár Gyula: Drághy Éva esküje. 
Dráma három felvonásban. 
Budapest, 1911. Fővárosi 
színházak műsora. (67. p.) 

Egri Lajos: Egy új világnézet felé. 
Aforizmák és gondolatok 
 Budapest, 1911. Lampel. (136 p.)  Ára 2 
kor. 

Lévai Ödön dr.: Gyermekmenhelyeink 
és csecsemő- védelmünk. Budapest, 
1911.   Singer   és   Wolfner. (32 p.) 

Aczél Gáspár: A 
szabadkőművesség titkai. 
Budapest, 1911. Márkus 
Samu kiadása. (128 p.) 

De Candolle-Ostwald: Zur 
Geschichte der Wissenschaften 
und der Gelehrten. Leipzig,  1911. 
Akademische Verlagsgesellschaft. 
(XVI + 466p.) 

Kristóffy József: Választójogi 
beszédek. Az előszót és 
magyarázatokat írta: Méray-
Horváth Károly.  Budapest, 
1911. Athenaeum. (XXIII+ 384 
p.) Ára 4 kor. 

Ribiczey Gyula: Periphetium 
aphelium. Versek. Budapest, 
1911. Világosság. (60 p.) Ára 2kor. 

Haeckel, Ernst: Az élet csodái. 
Fordította: Dr. Czóbel Ernő, Dr. 
Fülöp Zsigmond és Dr. Veres 
Mihály. Budapest, 1911. 
Athenaeum. Természettudományi 
Könyvtár. kötet. (315+276 p.) Ára 
kötetenkint fűzve7.50 kor., kötve 
10 kor. 

A Debreceni Kereskedelmi és Ipar- 
kamara: A kézműipar állam 
 támogatásáról. Debrecen, 1911. 
(37 p. egy számadatos és 49 
színes melléklettel.) 

Csáth Géza: Délutáni álom. Buda- 
pest, 1911.   A Nyugat kiadása. 

Bunzel, Julius: Zur Geschichte des 
ungarischen Ministeriums 
Fejérváry. Sonderabzug aus 
Jahrbuch für Gesetzgebung, 
Verwaltung und Volks- 
wirtschaft im Deutschen Reiche. 
Leipzig, 1911. Duncker & 
Humblot. (33 p.) 

Silberling, E.: Dictionnaire de socio- 
logie phalanstetienne. Paris, 1911. 
Riviere. (XI + 459 p.) 

Kunfi Zsigmond: A másik út. 
Tanulmányok a szocializmus 
köréből. Budapest, 1911. (62 p.) 

Szabó Ervin: A tőke és a munka 
harca. Budapest, 1911. (126 p.) 

Strindberg: Számum. Hartleben: 
A Lori. Heijermans: Ahasvér. 
Három színmű. Budapest, 1911. 
(58 p.) 

Révész Béla: A lárva mögött. 
Proletár - novellák. Budapest, 
1911. (61 p.) 

Öhquist János: A finnek művészete 
ősidőktől máig. Budapest, 1911. 
Lampel. (243 p.) Ára 
díszkötésben 12 kor. 

Annales de l'institut international de 
sociologie: La solidarité sociale 
dans l’espace. Paris, 1910. Giard &  
Brière (324 p.) 

Tanácsadó a lakások helyes haszná- 
latáról. Budapest, 1911. Budapest 
székesfőváros. (14 p.) 

A Magyar Kereskedő Könyve. 
Negyedik kötet. Szerkesztette 
többek közreműködésével Dr. 
Schack Béla. Budapest, 1911. 
Révai Testvérek, (791 p.) 

 


