
 

 
Lánczi Jenő: Modern Ismeretelméletek 
                      és társadalmi áramlatok* 
 

ki ma figyelemmel kíséri az egyes tudományágak életét, 
 mindjárt észre fogja venni, hogy a tudományos 
 viták középpontjában ismeretelméleti problémák 
 állanak Nemcsak a filozófia területét borítja el 
 majdnem teljesen az ismeretelméleti harc, hanem a 
 természettudományokét is. Úgy látszik, mintha a 
 természettudósok is elvesztették volna azt a bizalmat, 
 amelyet évszázadokon át tudományuk végső princí- 

piumaival szemben tápláltak. Izzó ellentétek nyomán bizonyos 
szubjektivizmus fészkelte be magát az álláspontokba, és pedig· 
nemcsak az egyes tudományok alapelveit, hanem magának a 
tudománynak értékét illetőleg is. Természetes, hogy siettek ezt 
kihasználni azok a szellemi és társadalmi áramlatok, amelyek sem 
a tudományt, sem magát az emberi értelmet nem tekintik arra 
hivatottnak, hogy az ember erkölcsi és társadalmi életét irányítsák. 
Ezek aztán már nemcsak azt emlegetik, hogy a tudomány nem 
képes a lét végső kérdéseire feleletet adni, hanem azt is, hogy 
hosszú és szinte korlátlan uralma alatt a legértékesebb erkölcsi 
javaktól fosztotta meg az emberiséget.** 

A változás legközelebbi okát nem nehéz megtalálni. Az 
egyes tudományokban olyan meglepő fölfedezések történtek, 
amelyek a legkétségtelenebbnek tartott, sokak szerint az emberi 
értelem szerkezetéből folyó princípiumokat is megingatták. Semmit 
sem tartottunk olyan kérlelhetetlenül bizonyosnak, mint az 
euklidesi geometria sarktételeit. H. Poincaré mégis azt állítja, 
 

* Bevezető rész szerző egy nagyobb tanulmányához, melyet a Társadalom- 
tudományi Társaságnak november hó 21. ülésén olvasott fel. 

** Mintha Tolstojt  hallanók:  „A  legértékesebb  kincseinket rabolta el 
a tudomány.” 
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hogy csak „közmegegyezésen alapuló hallgatag megállapodások” 
ezek az axiómák, nem igazak, csak hasznosak. Más szóval csak 
hipotézisek, lélektani oldalról: posztulatumok. 

Semmisem látszott az emberi értelem előtt olyan ellen- 
állhatatlanul bizonyosnak, mint a mechanika mozgási törvényei, 
amelyek legtöbbjét a kantiánusok a priori tételeknek tartják. De 
Pierre Duhem vagy Ernst Mach mégis kijelentik, hogy csak 
föltevések ezek, amelyeket hasznossági okokból választottunk 
és nincs kizárva, hogy olyan föltevésekkel fogjuk felcserélni őket, 
amelyekkel hasznosabban fogjuk a mechanika tüneményeit össze- 
foglalni. Nem igazak, csak hasznosak. Tehát hipotézisek. 

És ha Bacon, de még Spencer is abban a véleményben 
voltak, hogy a természettörvény az egyetlen és kizárólagos 
igazságot, tehát az objektív igazságot fejezi ki, az új irány a 
természettörvényben csak benyomásainknak az emberi szükség- 
letek kielégítésére minél alkalmasabb összefoglalását látja. 
„A baconi filozófia szerint — írja Emilé Boutroux — amely 
hosszú időn át a tudósok között uralkodott, a természettörvények 
önmaguktól rákényszerítették magukat az emberi értelemre, föltéve, 
hogy ez ki tudta kerülni az emberi előítéletet és csak a vizsgált 
dolog által engedte magát vezettetni. A megfigyelőnek nem volt 
aktív szerepe a tulajdonképeni megismerésben… A tudományok 
története, párosulva az emberi fogalmak lélektani ismeretének 
elemezésével egészen más eredményre vezetett.” (Science et 
réligion. 1908.) 

Ismétlem, a változás elsősorban az egyes tudományágakban 
bekövetkezett változásoknak tulajdonítható. Későbben teljes 
részletességgel rátérünk az egyes tudományokban folyó harcokra, 
itt, a bevezetésben csak igen nagy vonásokban akarjuk meg- 
jelölni, tulajdonképen miről is van szó, melyek azok a mélyre- 
ható átalakulások, melyek az egyes tudományszakokban az 
ismeretelméleti harcot kigyújtották. Aztán arra térünk rá, hogyan 
akarják ezt egyes társadalmi és szellemi áramlatok a maguk 
javára értékesíteni. 

2. Minden tudomány élén van néhány általános tétel, amelyet 
levezetni, vagyis még általánosabb tételre visszavezetni nem lehet. 
Abból a tételből, hogy két pont között az egyenes a legrövidebb 
út, nagyon sok más geometriai igazság következik, de ő maga 
semmilyen más igazságból le nem vezethető. Mindannyian jól 
emlékszünk még, hogy az ilyen legáltalánosabb tételeket az 
iskolában néha axiómáknak, néha princípiumoknak neveztük. 
Minden tudomány törekvése, hogy az összes ismereteit, tehát a 
számtalan sok és folyton szaporodó törvényeket minél kevesebb 
ilyen általános, tovább nem elemezhető tételre vezesse vissza, 
amelyeken, mint alapokon nyugszik az illető tudomány büszke 
épülete. Ez a törekvés könnyen érthető. A tudomány nem ismeret- 
halmaz, hanem rendszerbe hozott tudás, amelyben az egyes 
elszórt ismeretek úgy fogódzkodnak egymásba, mint valamely 
gép alkatrészei. Csakis ezáltal lesz a tudomány könnyen kezel- 
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hető, szabad legyen azt mondanom: zsebben hozdozható. Ha 
tehát egy tudománynak például három axióma képezi a kiindu- 
lási pontját, az illető tudomány megpróbálja kimutatni, nem-e 
lehetne e három axióma valamelyikét a másik kettőből levezetni 
és a megmaradó kettőt egymásból vagy egy harmadik tételből. 

De többet mondhatunk. Nemcsak az egyes tudományok 
járnak így el, hanem maguk az egyes tudományágak is egy- 
mással szemben. A szociológia szeretné tövényeit levezetni a 
biológiából. De jön a biológus és megpróbálja a saját törvé- 
nyeit a kémia törvényeiből vezetni le, vagyis kimutatni, hogy 
élettani folyamatok tulajdonképen nincsenek, illetve azok szintén 
csak fizikai és kémiai folyamatok. De sem a kémia, sem a fizika 
nem áll még meg a maga körzeténél. Ellenkezőleg: ideáljuk, 
hogy a vegyi, a fény, a hő, az elektromagnetikus tünemények 
törvényeit a mechanika (esetleg a fizika egy másik ága) törvé- 
nyeiből vezessék le. Ilyen módon az összes tudományok a 
mechanika egy-egy ága lennének, amely a maga részéről végül 
mindent atomok vagy elektronok más és más térbeli eloszlásával 
magyarázna meg, vagyis mozgással. 

Hogy ez a mechanisztikus álláspont, amelynek egyébként 
a tudomány a legnagyobb sikereit köszönheti, mennyire utópia 
vagy nem, egyelőre nem érdekel bennünket. Most bennünket 
inkább az érdekel, mi történik, ha egy újabb fölfedezést nem 
lehet többé a régi axiómák vagy princípiumok alá besorozni? 
Ilyenkor a régi axiómákba vagy princípiumokba vetett régi, néha 
talán évezredes bizalom megrendül és szinte magától felvetődik 
a kérdés: milyen értéke van azoknak az igazságoknak, amelyek 
az én tudományom bejáratánál állanak? Az észből folyó igaz- 
ságok-e, amelyek kikerülhetetlen erővel kényszerítik magukat 
reám, mert nem képes értelmem az ellenkezőjüket felfogni? 
Vagy nem észből folyó igazságok ezek az axiómák, mint hittem, 
hanem a tapasztalatból származnak, amelyek mindig ki vannak 
téve annak, hogy újabb pontosabb megfigyelések előtt helyte- 
lennek bizonyulnak, vagy annak, hogy újabb megfigyelések és 
kísérletek érvényességük körét szűkebb körre fogják szorítani. 
Vagy talán nem az értelemből folyó igazságok voltak, sem pedig 
tapasztalatiak, hanem hipotézisek, amelyeket nem azért használ 
a tudomány, mert kétségtelenül igazak, hanem mert célszerűen 
lehet velük az eddigi ismereteinket egy tételben összefoglalni. 
Ez azonban azt is jelentené, hogy ezek a legvégső, legáltalá- 
nosabb axiómák vagy princípiumok nem igazak, csak hasznosak. 
Ha más célszerűbb föltevést találunk, a régieket felcseréljük 
vele. Ha a tudomány kiindulópontjánál lévő tételek az igazságot 
fejeznék ki, úgy nem lennénk arra kényszerülve, hogy időközön- 
ként más és más tételekből induljunk ki. Az igazság örök- 
érvényű, de a tudomány axiómái, princípiumai — mondja ez az 
álláspont — nem azok, örökérvényű axiómák nincsenek, tehát 
nem is fejezhetik ki a kizárólagos igazságot. 
           Utóbbit főleg azok vallják, akik szerint mi nem ismerjük 
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a természettünemények lényegét, ami tudásunk csak a tüne- 
mények törvényszerűségeinek, tehát térbeli és időbeli sorrend- 
jének, egy egyidőben divatos kifejezés szerint: a tünemények 
egymásmellettiségének és egymásutániságának, ismeretéből áll. 
A tudomány feladata nem a Naturerklärung, ez a metafizika, 
mondják. A tudomány leírja a tüneményeket és általános elvek 
alatt öszefoglalja. De amint a tudomány halad, az összefog- 
lalásnál más és más általános elvekre, axiómákra van szükség, 
tehát más és más összefoglalás lesz hasznosabb. Ε szerint a 
legáltalánosabb princípium csak Denkökonomie, vagyis egy 
gondolkodási eszköz a tünemények ökonomikus rendszerbe hozá- 
sára, mint Mach mondja. H. Poincaré pedig, „hallgatag meg- 
állapodásoknak”, „konvencióknak” nevezi ezeket a végső axió- 
mákat vagy princípiumokat. Mások pedig, mint a pragmatisták, 
posztulatumoknak. 

Mivel az ismeretelméleti harc épen az említett három 
irány, t. i. a racionalizmus, az empirizmus és a pragmatizmus 
hívei között folyik, ezen álláspontok élesebbé tételére már most 
egy példát említek. A tehetetlenség törvénye, melyet Newton 
a mozgás első alaptörvényének nevez, így hangzik: „Minden 
test változatlanul megtartja nyugalmi vagy mozgási állapotát 
mindaddig, míg külső erő nem kényszeríti mozgási állapotának 
megváltoztatására”. A priori tétel-e ez? A tapasztalat nem arra 
tanít bennünket, hogyha valamely mozgó testre semmi erő nem 
hat, ez a test örökké mozogni fog, hanem arra, hogy a mozgás 
fokozatosan csökken, tehát épen arra, hogy a mozgás nem 
marad meg. Sokan a priori tételnek tartják, mert az értelem 
előtt, azaz inkább a szemlélet előtt az ellenkezője felfoghatatlan. 
Képzeljen el az olvasó egy mozgó testet, mely a végtelen űrben 
mozog és amelyre semmi erő nem hat. Nem képes azt gondolni, 
hogy ez a mozgó test megálljon magától vagy irányát meg- 
változtassa a saját erejéből. És tényleg néhány természettudós 
és filozófus a mozgás első törvényét az okság tételéből folyónak 
tekintette. Ha nem hat a mozgó testre semmiféle erő, miért 
álljon meg? Ok nélkül nem történik semmi. De ha tényleg az 
okság elvéből következnék, miért nem ismerték a görögök? 
Sőt miért nem ment ez a tétel majdnem két évszázadig a ter- 
mészettudósok fejébe? Tényleg olyan kiváló logikus, mint 
Dr. Whewell, azt írta, hogy történetileg ugyan nagyon későn 
jutott az emberiség erre az igazságra, de ha valaki elég nagy 
elme lett volna, azt talán már az ókorban fölfedezhette volna. 
„Bár a mozgás első törvényének fölfedezése, történetileg szólva, 
tapasztalati úton történt, most már olyan szempontra jutottunk, 
amelyből látjuk, hogy igaz voltát, a tapasztalástól függetlenül is, 
bizonyosan meg lehetett volna ismerni”. (History of Scientific 
Ideas. I. kötet.) Az a priori tehát nem azt jelenti, hogy az ész 
minden külvilági benyomás nélkül fölfedezte volna a mozgás 
első törvényét, csak annyit, hogy az értelem az ellenkezőjét 
nem képes akceptálni. 
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Ez a racionalizmus álláspontja. De az empirizmus hívei 
nevetnek ezen az állásponton. Azt mondják, hogyan lehet azt 
képzelni, hogy azért, mert valami az én eszemnek vagy szemlé- 
letemnek ellentmond, ne lehessen igaz. Micsoda antropomorf gőg 
föltenni, hogy az én értelmem és a természet között összhang 
van. Hogy ami túlhaladja a képzelőerőmet, az nem lehet igaz. 
A harmónia értelmem és a külvilág között csak látszólagos, és 
magyarázatát az emberi lélekben kell keresni. Valamely igazság 
diadala épen abban van, hogy az ellenkező meggyőződést olyan 
erővel nyomja el, hogy később úgy tetszik nekünk, hogy az 
ellenkező álláspont ellentmond értelmünknek. „Állítom tehát — 
mondja Stuart Mill — hogy az eddigi tapasztalás változatlan 
volta távolról sem ismérve az igazságnak, és a megfoghatat- 
lanság még távolabb áll attól, hogy csak ennek a próbának is 
próbája legyen.” (A deduktív és induktív logika rendszere. Magyar 
fordítás. 1. kötet.) 

Nem mulaszthatom el, hogy már itt rá ne mutassak, hogy 
ez a különben empirista álláspont miként válik argumentummá 
az antiintellektuális és vallási modernista irányzatokban. Ezek a 
fenti gondolatmenetet már a következőképen görbítik meg: ha 
sem az értelmemnek, sem a szemléletemnek való ellentmondás, 
de még a megfoghatatlanság sem lehet kritériuma valamilyen 
tétel igazságának, akkor a szabad akaratban vagy a nem materiális 
tényezőkben való hit sem lehet hamis, csak azért, mert mi nem 
vagyunk képesek azokat felfogni, vagy szemléletünkben meg- 
jelentetni. 

Visszatérve már most a szóban forgó példára: Tény az, 
hogy Newton maga tapasztalati igazságnak tekintette első axió- 
máját, illetve a tapasztalásból folyó következtetésnek. De a már 
említett harmadik irány épen nem hajlandó az empirizmus állás- 
pontját sem igaznak elfogadni, és az axiómákban csak hipotézi- 
seket lát. „A tehetetlenség elve, mely nem a priori igazság, vajon 
kísérleti tény-e? kérdi Henri Poincaré. De kísérleteztek-e valamikor 
olyan testekkel, amelyeket valamennyi erő hatása alól kivontak? 
és ha kísérleteztek, honnan tudták, hogy ez a test nem volt alá- 
vetve semmiféle erőnek? Rendesen a márványasztalon igen hosszú 
ideig gördülő golyó példáját szokták említeni. A mechanika taná- 
rainak az a szokása, hogy e golyó példáján gyorsan átsiklanak, 
de hozzáteszik, hogy a tehetetlenség elve közvetett úton, követ- 
kezményei által van bebizonyítva. De rosszul fejezik ki magukat. 
Nyilván azt akarják mondani, hogy be lehet igazolni különböző 
következményeit egy olyan általánosabb elvnek, amely elvnek a 
tehetetlenség elve csak egy speciális esete.” Ez az általánosabb 
elv Poincaré szerint így hangzik: „Valamely test gyorsulása csak 
a test és a szomszédos testek helyzetétől és sebességétől függ.” 
Erről az elvről alább még szólani fogunk. Most még csak azt 
említjük meg, hogy Poincaré azt mondja, hogy a legnagyobb 
valószínűség szerint ez az elv sohasem lesz döntő kísérletnek 
alávetve, a mozgás első törvénye tehát olyan hipotézis, amely- 
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nek nem kell attól tartania, amitől a kísérleti igazságoknak állan- 
dóan tartani kell, hogy újabb kísérleti megfigyelés megdönti őket. 
(La science et l'hypothèse.) 

A pragmatista filozófusok jobban szeretik az axiómákat 
hipotézis helyett posztulatumnak nevezni — a voluntarizmus és 
a biológia szemszögéből nézve a dolgokat. Posztulatumnak vagyis 
olyan föltevésnek, melyet nem kétségtelen igazságuk miatt hasz- 
nálunk, hanem azért, hogy tapasztalatainkban ellentmondásra ne 
akadjunk és kényelmi okokból. A „hipotézis” kifejezésről úgy 
gondolkodnak a pragmatisták, hogy az még az intellektualizmussal 
van inficiálva. 

Miután pedig a pragmatisták az axiómákat csak ilyen 
posztulatumoknak tekintik, könnyen megfelelnek arra a kér- 
désre, honnan van a harmónia értelmünk és a külvilág között. 
Egyszerűen onnét, hogy mi olyan, föltevésből indulunk ki, mely 
nem mond ellent értelmünknek. Értelmünk más változást, mint 
a tüneményeknek kvantitatív változását nem képes szemléletében 
megjelentetni és ezért mondja értelmünk, hogy minden változás 
végeredményben mozgás. De ez nem azt jelenti, hogy kvalitatív 
változások tényleg nincsenek, csak annyit, hogy mi ökonomi- 
kusabbnak tartjuk ezt felvenni, mert értelmünk szerkezetével 
összhangban áll. Igaza van a kantiánusoknak — mondják a 
pragmatizmus hívei — hogy az a priori szintetikus tételeknek 
az ellenkezőjét nem tudjuk felfogni. De biológiai oka van ennek 
és nem egy harmónia az értelem és a külvilág között. A kantiá- 
nusok a priori tételei és az értelem kategóriái: a faj posztu- 
látumai. Fajunk az evolúció folyamán ilyen föltevésekből indult 
ki, mint a legegyszerűbbekből és ezek a fejlődés folyamán 
tudatalattivá váltak. Íme az ok, amiért ellenkezőjük ellent- 
mond értelmünknek. (F. C. S. Schiller: Axioms as Postulates.) 

A most mondottakban egy jellemző példán akartam az 
ismeretelméletben járatlan olvasó előtt megvilágítani: micsoda 
kérdések körül forog ilyen ismeretelméleti harc. Egyetlen tudo- 
mány sincs, amelyben hasonló kérdések fel nem merültek volna 
az illető tudomány sarkigazságainak értéke körül. 

3. Itt van mindjárt a geometria. Mindenki tudja, hogy tér- 
szemléletünk más geometriai axiómákat, mint az euklidesit (az 
iskolában is ezeket tanultuk) elfogadni nem képes. Két párhu- 
zamos vonalat meghosszabbíthatók térszemléletemben ameddig 
akarok, sohasem metszik egymást. A kantiánusok ezért azt 
mondják: az euklidesi geometria axiómái a priori szintetikus 
igazságok, amelyek a mi térszemléletünkön alapulnak. Az empi- 
risták szerint tapasztalati tételek ezek az axiómák s tökéletes 
pontosságuk egy kis emberi önkényt foglal magában. „A geometria 
pontossága — írja F. Enriques — nem más, mint a tudomány 
állapota szerint, a tapasztalat által bizonyos fokig verifikált 
hipotézis.” (Probleme der Wissenschaft, II. köt.) De a metageo- 
méterek ezzel sem értenek egészen egyet. Azt mondják a geo- 
metria axiómái, nem a priori tételek, sem nem tapasztalati igaz- 
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ságok, hanem hipotézisek, biológiai oldalról nézve: posztulatumok. 
És a metageométerek büszkén hivatkoznak sikereikre. Szerkesz- 
tettünk, mondják, nem-euklidesi geometriákat, nem is egyet. Nin- 
csen bennük semmi ellentmondás, akár csak Euklidesében. Amint 
más és más posztulatumokból indulunk ki, más és más geo- 
metriákhoz jutunk. Igaz, hogy az euklidesit használjuk mérésre, 
de nem ám azért, mert egyedül igaz, hanem mert a legegyszerűbb. 

Azt kérdezni, igaz-e az euklidesi geometria, Poincaré szerint 
értelmetlen dolog. Ugyanolyan, mondja, mintha azt kérdeznők: 
a mai mértékrendszer igaz-e és a régi nem igaz? Mind a kettő 
igaz, de az egyik célszerűbb. A négy dimenziójú geometria 
szerkesztői nem fogadják el döntőnek azt az ellenvetést, hogy 
térszemléletünk csak háromdimenziójú. Azt mondják, szem- 
léletünk épen olyan kevéssé lehet kritériuma egy geometriai 
tétel igazságának, mint egy fizikai tétel igazságának. 

Hogy a metageométria maholnap százesztendős múltra, ha nem 
régibbre, tekinthet vissza, azt mindannyian jól tudjuk; de hogy a 
ma tudományos mozgalmai között említjük, annak megvan a maga 
jogosultsága. Csak újabban lett domináló irányzattá és csak 
legújabban értékesítik eredményeit más tudományos és nem tudo- 
mányos irányzatok a maguk javára. Kétségtelen, hogy irodalma 
rohamosan nő. Később részletesebben fogunk vele foglalkozni, 
itt csak találomra megemlítem a Poincaré, Hubert, F. Klein,, 
Veronese, Enriques, Russel, Couturat, Η. Pieri neveit. (Érdekes 
megemlíteni, hogy az utóbbi a pont és mozgás tovább nem 
definálható fogalmait elégnek találta egy igen eredeti geometria 
megkonstruálására.) 

Reá szeretnék már most mutatni arra a benső kapcso- 
latra, mely az euklidesi geometria, a mechanisztikus állás- 
pont, és evvel kapcsolatban a materialisztikus filozófia 
között van. A mechanisztikus természetmagyarázat minden 
jelenség magyarázatát az atomok, esetleg más végső elemek 
különböző geometriai figurációival nyújtja. Addig „nem ért meg” 
egy tüneményt, míg vissza nem vezette azt térszemléletünkben 
az anyag más és más térbeli eloszlására. De ez épen a mate- 
rializmus természetmagyarázata, amelynek kialakulása és a mecha- 
nisztikus felfogás kialakulása között a legszorosabb összefüggés 
van. A materializmus szerint is a tünemények közötti különbség 
csak az anyag más és más fajta geometriai figurációjában van, 
ahogy a fény és az elektromosság közötti különbség például 
csak ugyanazon anyag, az éter vagy más anyag hullámhosszában 
különbözik. 

A materializmus továbbá azt tartja, hogy a természetben 
kvalitatív változások nincsenek is, ami változás van, az csak 
az anyag más és más térbeli eloszlása, és idővel sikerülni fog, 
mint az a fénynél és az elektromosságnál történt, a tünemények 
közötti kvalitatív különbségeket kvantitatív különbségekre vissza- 
vezetni, sőt talán valamikor, amint azt a XVIII. század végén 
hitték, a világegyetemet   egy  hatalmas  algebrai képletbe bele- 
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foglalni, ismeretes Laplace-nak az a híres mondása, mely a 
mechanisztikus világ-nézet legklasszikusabb kifejezése, hogyha 
volna olyan hatalmas szellem, aki előtt a világegyetem összes 
elemei adva volnának, az képes volna matematikai pontossággal 
kiszámítani a jövőt. Ebben a mechanisztikus természetmagya- 
rázatban, az atomok eme euklidesi geometriájában, a 
szabadságnak nem jut hely. Minden következmény szigorú pontos- 
sággal adva van az előbbi állapottal. 

Az élettünemények vitalisztikus magyarázói, úgyszintén az 
a voluntarista filozófia, mely az értelem uralma helyett az aka- 
ratot akarja uralomra vezetni, t. i. a pragmatizmus, és magától 
értetődőleg a modernista vallási mozgalmak filozófusai a meta- 
geométriában erős tudományos segítőt látnak. Távol áll tőlünk 
ezért a metageométereket tenni felelőssé, akiket bizonyára tisztán 
tudományos indokok vezetnek, de akaratlanul is ők szolgáltatják 
a pragmatizmus és a vallási modernizmus fegyvertárának egy 
részét. Ha a szabadságnak nem képes is a mi euklidesi térszem- 
léletünk helyei szorítani, ez ugyan nem sokat jelent, mondják 
ezek. Jól van, a három dimenziójú térben nem jut hely az 
akaratszabadságnak, de a metageométerek, mondják, megmu- 
tatták, hogy a mi térszemléletünk nem döntő bizonyíték a világ 
háromdimenziója mellett, mert hiszen szerkesztettek nem három- 
dimenziójú geometriát is. Ne hivatkozzatok tehát arra, hogy az 
értelem nem képes a szabadságot felfogni, amelyben a nem 
mechanikus tünemények, minők az élet, az akarat folynak le és 
amely a teológikus magyarázatot nemcsak megengedi, de követeli. 
Az értelem, illetve a mi térszemléletünk, amelyre a materializmus 
folyton hivatkozik, nem lehet az összes tünemények tekintetében 
az igazság kritériuma. 

Ha továbbá a tudomány sarkigazságai, sőt még a geometria 
is csak hasznossági szabályok, vagyis csak hipotézisek, jogunk 
van az olyan hipotézisekhez ragaszkodni, folytatják, amelyekkel 
célszerűbben magyarázhatjuk a tüneményeket, például az élet 
vagy a lelki élet tüneményeit, ha az túlhaladja is a mi szem- 
léletünket. 

Talán egyelőre elég lesz ez annak megmutatására, hogy 
a metageometria hívei, és azon új voluntarista metafizika között, 
mely a vitalista élettanból és a pragmatista ismeretelméletből 
indul ki, lelki rokonság van. Csak még arra akarok itt reá- 
mutatni, hogy azon gondolat mögött, hogy egy tudo- 
mányos axióma csak azért és annyiban igaz, mert 
célszerű, könnyen húzódik meg a következő másik 
gondolat: 

 Akkor a szabad akaratban, vagy egy felsőbb 
lényben vagy egy nem fizikai erőben való hit is tudo- 
mányos, mert ez is az egyénre vagy társadalomra nézve 
célszerű. Valóban a pragmatizmus vallásfilozófiájának ez az 
 okoskodása. 
            4. De ha csak a geométerek kaptak volna hajba, hagyján. 
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De nemcsak az euklidesi geometria, hanem a mechanika sark- 

igazságait is olyan támadások érték, hogy annak, akinek a tudo- 
mányhoz csak egy hajszálnyi köze is volt, fel kellett vetnie a 
kérdést: ha a mechanika sarkigazságai sem tökéletesen bizo- 
nyosak, milyen bizonyosságot nyújt a természettudomány? mi 
egy természettörvény? mi az igazság biztos ismertetőjele? 

Mondanom sem kell, hogy ezeknek a kérdéseknek a fel- 
vetése is érintette némelyik szellemi és társadalmi irányzat fülét. 
Nem ült-e a XVIII. században, de a XIX. század első részében 
is a tudomány és az emberi értelem a trónuson? És nem 
arrogálta-e a racionalizmus és a XIX. század pozitív filozófiája 
a tudománynak nemcsak az összes lehető problémák megoldását, 
hanem az ember erkölcsi és társadalmi vezetését is? Igaz, a 
múlt század uralkodó filozófiája, a pozitivizmus szerényebb 
szerepet jelölt ki a tudománynak, mikor kimondotta, hogy 
minden emberi tudás relatív és abszolút tudást csak a vallások 
ígérnek, de azt is hirdette, hogy a tudomány az élet, a lelki 
és a társadalmi tünemények kikutatására is hivatott, hogy ezek 
is változatlan természettörvények uralma alatt állanak. Ilyen 
módon maga is az intellektualizmus uralmának vált fundamen- 
tumává. 

Feltéve azonban, hogy a legbiztosabb tudomány, a mechanika 
is ingatag alapokon nyugszik, megilleti-e a tudományt az a magas 
polc, amelyre az elmúlt két évszázad helyezte és amelyről a 
legértékesebb erkölcsi javakat: a szabad akaratban és egy felsőbb 
lényben való hitet megvesszőzte? kérdik az új, illetve bizonyos 
értelemben nagyon is régi, irányzatok. És ha ismeretelméleti 
harc az egyes tudományokon belül tudományos okokból tört is 
ki, a harcot ezek az irányzatok szítják és a végletekig kiélesítik. 
Ha továbbá a XVIII. században az értelem ült a bírói székben, 
bátran mondhatjuk, hogy ezek az áramlatok az emberi értelmet 
és az emberi tudományt ültetik a vádlottak padjára, hogy fele- 
lőssé tegyék azért a vakmerőségért, hogy majdnem két évszá- 
zadon át a társadalom irányítását magukhoz ragadták. 

Az értelem azonban legnagyobb diadalát a mechanikában 
ünnepelte, amelyen az egész modern ipar nyugszik. A mechanika 
élén pedig bizonyos princípiumok állanak, amelyek megingása 
leginkább alkalmas a tudomány határtalan önbizalmát megtörni. 
Ezért olyan fontos az a forradalom, mely a mechanika alaptételei 
körül tört ki. Előre kell bocsájtanom, hogy a mechanika alap- 
elvei körül folyó e tudományos forradalom ma még csak — mint 
Henri Poincaré megjegyzi — fenyegető kísértet és lehet, hogy 
a mechanika eddigi princípiumai eddigi formulázásukban kerülnek 
ki győzelmesen belőle, de jelentős tény már az is, hogy ezeknek 
a princípiumoknak „védelméről” hallunk beszélni, holott még 
néhány év előtt a támadásra is alig mert gondolni valaki. Annyi 
bizonyosnak látszik, hogy a mechanika princípiumainak az a görög 
templomhoz hasonlatos egyszerűsége és precíziója, mely őket 
szinte a geometria sarktételeivel tette egyértékűvé, tényleg bizo- 
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nyos egyszerűsítést, tehát bizonyos fokú emberi önkényt, bizonyos 
fokú „konvenciót” foglal magában. 

Meg kell most már mondanom miféle forradalomról van szó. 
A mechanika egyik alapelve, melyet Galilei fedezett fel és amelyet 
a mozgások függetlenségének neveznek és amely változott és 
kibővített formában „viszonylagosság elve” elnevezés alatt az 
„új mechanikának” is alapját képezi, így hangzik: 

„Azok az egyes mozgások, melyeket a különböző testek 
egymáshoz való viszonyukban kifejtenek, érintetlenül megmarad- 
nak, ha még közös mozgást is végeztetünk velük olyanformán, 
hogy ugyanazon idő alatt egyenlő és párhuzamos egyenes vona- 
lakat írjanak le”. Vagy megfordítva: ha a közös mozgás már meg 
van és ha ezt megszüntetjük, az egyes mozgások változatlanok 
maradnak. Más szóval: a közös mozgás és az egyes mozgások 
egymástól függetlenek. 

Ennek a tételnek az igazságáról folyton újabb és újabb 
bizonyságot szerezhetünk. Ha nyugodt tengeren utazol és feldobsz 
egy labdát, a labda újra kezeid közé hull, bár a hajó tovább 
haladt. Az esetleges zavart a hajó ringása okozza. A vasúti 
kupéban minden mozgást épen úgy végzel el, mintha a kupé 
nyugalomban volna. Még jobb bizonyíték a földgömb mozgása. 
Az ugyanegy helyen lévő tárgyakat úgy tekinthetjük, mint amelyek, 
legalább egy bizonyos időn át, közös mozgást végeznek. Ha a 
közös mozgás az egyes mozgásokra hatással volna, ezeken a hatás 
különbözőképen nyilvánulna meg, aszerint: hogy a tárgyak a 
szélességi kör vagy a délkör kelet vagy nyugat irányában vannak-e 
elhelyezve. Ám az egyes mozgások mindig egyformán ütnek ki, 
tehát függetlenek a közös mozgástól. Ha nem így volna, különbség 
lenne a között, hogy egy testet a föld mozgásának irányában vagy 
pedig ellenkező irányban hajítasz-e el. 

Ezt az igazságot — mint mondottam — Galilei ismerte fel, 
de sokan a priori igazságnak tekintik. Kant is a priori szintetikus 
igazságnak tartotta és némi büszkeséggel jegyzi meg, hogy 
Newtonnak még nem volt bátorsága ezt a priori igazságnak 
tekinteni. 

A viszonylagosság elvéből következik, hogy a földgömbön 
épenúgy folynak le a tünemények, mintha földünk nyugalomban 
volna, és így nincs semmi közvetlen bizonyítékunk a föld haladó 
mozgásának bebizonyítására. Míg a föld forgása tengelye körül 
Foucault inga kísérletével közvetlen bizonyítékot nyújt, a haladó 
mozgást nem vagyunk képesek kísérletileg igazolni. Ugyanezen 
okokból lehetetlen megállapítani, vajon a mi egész naprendszerünk 
nyugalomban van-e, vagy pedig egyenletesen haladó mozgásban. 
Az idevonatkozó kísérletek, melyek abból indultak ki, vajon a föld 
haladó mozgása nincs-e befolyással a fény és az elektromágnesség 
tüneményekre? eredménytelenek maradtak és a föld vagy nap- 
rendszerünk transzlációja mellett közvetlen bizonyítékot nem szol- 
gáltattak. 
           A viszonylagosság elvéből sok más nagyjelentőségű követ- 
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keztetés vonható, így az is, hogy valamely test „abszolút helyze- 
téről” beszélni értelem nélküli, a tér, a mozgás mindig relatív. 
Ha például vasúton utazom és szórakozásból a kupéban egy 
golyót elgurítok, azt fogom mondani, az előttem szaladó golyó 
sebessége „c”. És ez, ha a golyónak az én helyzetemhez való 
változását figyelem, helyes is. Kérdezzük meg most azt az embert, 
aki nem utazik velünk, hanem az indóházban állva figyeli a tova 
robogó vonatot. Ez azt fogja mondani, hogy a golyó sebessége 
nem „c”, hanem „z”. Még máskép határozná meg a sebességet, 
sőt a golyó irányát is az, aki például a föld mozgását is figye- 
lembe venné 

Még más is. A viszonylagosság elvéből — mely a mai 
mechanika legáltalánosabb princípuma — következik, hogy egy 
erő, például a föld vonzása, a mozgásban levő testre épen úgy 
hat, mintha nyugalomban lenne. Ha a nyugalomban lévő testnek 
valamely vonzó erő az első másodperc végén „v” sebességet 
ad, miután a most már mozgásban lévő testre az erő továbbra 
is ugyanúgy hat, mint előbb, mikor a nyugalomból mozdította 
ki a testet, a második másodperc végén a test sebessége 2 v, 
aztán a harmadik végén 3 ν lesz és így tovább. 

Hogy a növekvés egyenlő arányban nő egyenlő időközök 
alatt, egy kis meggondolással máskép is átértheted. Itt van egy 
ember, aki maga is „v” sebességgel mozog tovább, de azt hiszi, 
hogy nyugalomban van, ahogy például te is ezt hiszed, mikor 
vonaton utazol és nem érzed a rázást. Ez az ember a szintén 
„v” sebességgel mozgó testről is azt fogja hinni az első másod- 
perc végén, hogy nyugalomban van. Hiszen a vele szemben való 
tárgy térbeli helyzete nem változott, mert Ő maga is „v” sebes- 
séggel mozgott tova. Ha azonban valaki a mi emberünk sebes- 
ségét is figyelembe venné, már azt mondaná, hogy a mozgó 
testnek a sebessége a második másodperc végén nem „v”, hanem 
2 v, aztán 3 ν és így tovább. 

Nos, újabb megfigyelések és számítások azt látszanak 
igazolni, hogy nem egészen így áll a dolog. Ez a növekedés 
nem is olyan algebraszerűen pontos, mint eddig hittük. Számí- 
tások szerint a sebesség a második másodperc végén nem 2 ν 
lesz, hanem valamivel kisebb, mint 2 ν. Α harmadik végén vala- 
mivel kisebb mint 3 ν és így tovább. Kísérletek igazolták, hogy 
nagyon nagy sebességeknél, amilyenekkel a fénytanban és elektro- 
mosságtanban találkozunk — legalább látszólag — a tömeg nem 
marad meg, hanem a sebességgel arányosan nő. Minél nagyobb 
a test sebessége, annál nagyobb ellenállást fejt ki, amit úgyis 
kifejezhetünk, hogy annál nagyobb tömege és épen ez az oka, 
hogy a sebességnövekedés másodpercenként kisebb, mint „v” 
és pedig mindig kisebb és kisebb és ha a test sebessége a 
fényéhez közeledik, az akadály végtelen nagy lesz, úgy, hogy 
tovább nem növekedhetik. Ez azt is jelentené, hogy a világ- 
egyetemben egy test sebessége sem lehet nagyobb, mint a fénye. 
          „Ugyanazon erő hatása alatt — mondja a mai mechanika — 
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valamely test mindig egyenlő gyorsulást nyer, bármilyen nagy 
is az elért sebesség. Ellenben az új mechanika azt mondja: hogy 
ugyanazon erő hatása alatt valamely test mozgása annál kevésbbé 
fog gyorsulni, minél nagyobb sebességet ért már el.” (H. Poincaré: 
Sechs Vorträge über ausgewählte Gegenstände aus der reinen 
Mathematik u. math. Physik. 1910. 6. felolvasás: La mécanique 
nouvelle.) 

Igaz, azoknál a sebességeknél, amelyekkel a közönséges 
mechanika dolgozik, ez a sebességcsökkenés teljesen elhanya- 
golható kis szám. De ne feledjük, hogy mikor ezt elhanyagoljuk, 
az egyszerűsítés kedvéért járunk el így, mint a nagy számokkal 
dolgozó kereskedő, ki az egyszerűség kedvéért a filléreket elhagyja. 
A mi eljárásunkban is, mikor ezt figyelembe nem véve, algebrai 
képletünket pontosnak tekintjük, van valami ökonómia (Mach). 
Úgy is mondhatnók: a geometriai képletekhez azért hasonla- 
tosak a mechanika törvényei, mert ami elhanyagolható, azt 
elhagyjuk, vagyis „hallgatag konvencióval” (Poincaré) kikere- 
kítjük őket. 

„Aki meg akarja ismerni a természetet, annak tudni kell, 
milyen nyelven van az írva, ez a nyelv a matematika és a geometria”, 
kiált fel Galilei. Ma már ezt a — amint már egyszer magam 
kifejeztem — görögtemplomszerű egyszerűséget és harmóniát 
máskép látjuk. Ma már azt tartjuk, hogy a mechanikai törvények 
is végtelenül bonyolultak és a nagy egyszerűség bizonyos emberi 
önkényt rejt magában. Bizonyos fokig — mert hangsúlyozni kell, 
hogy az új mechanika még a kezdet kezdetén van — ez megfosz- 
taná a mechanikát attól a kivételes helyzettől, amelyet más 
tudományokkal szemben elfoglalt és gyöngítené a mechanisztikus 
természettudományi álláspontot és vele együtt a materialista 
filozófia álláspontját is. 

A gyorsulásnak, a már megszerzett sebességek szerint 
való változása azonban bizonyos irányban ellentétben áll a 
viszonylagosság elvével. Pedig utóbbi olyan elháríthatatlannak 
tetszik értelmünknek, hogy megmentése érdekében Lorentznek és 
Einsteinnak az időről való felfogásunkat kellett módosítaniuk. 
Eszerint a fizikai idő mértékszáma a megfigyelő sebessége szerint 
változik, ami azt jelentené, hogy időről abszolút értelemben épen 
oly kevés joggal beszélhetünk, mint térről.* „Előbb vagy utóbb”-ról, 
vagy általában egy időtartamról, vagy időpontról beszélni a fizi- 
kában csak akkor bír értelemmel, ha azt is tudjuk, mennyi a 
megfigyelő személy sebessége, akire az vonatkozik. Az idő 
relatív. (Dr. Laue: Das Relativitätsprinzip)** 

 
* Natorp erre megjegyzi, hogy épen ez bizonyítja, hogy a mi időfel- 

fogásunk egy egyenletesen folyó időről nem lehet tapasztalati, hanem a priori. 
Natorp: Die logischen Grundlagen der exakten Wissenschaften. 
           ** „Az a következtetés, hogy a sebesség a második másodperc végén 
2 ν, a harmadik végén 3 ν ... csak azért állhat meg, mert az időt abszolútnak 
tekintettük,  mert feltettük,  hogy  egy  mozgásban  lévő  megfigyelő épen úgy 
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Mondanom sem kell, hogy a tér- és az időfogalmunk rela- 
tivitása nehezen fér össze a racionalizmussal, az a priori tér- és 
időszemlélettel. És a neoempirizmus vagy a pragmatizmus nevű 
új filozófiai irány ezt alaposan ki is használja argumentációiban, 
mondván: minden emberi fogalom, az értelmi kategóriák is, relatív, 
az emberi értelem, melyre az intellektuálizmus épít, semmi 
abszolút bizonyosat nem tud. (Csak a hit forrása: az érzés 
[akarat, intuíció] folytatják a modernisták.) 

De a tér és időfogalmunk relativitását az új filozófiai irányok 
más gondolatmenetben is kihasználják. Azt mondják: ha a tér és 
idő relatív, ugyanaz a fizikai tétel egy más bolygón lakó és más 
sebességgel mozgó lényre egészen más vagy nem ugyanazon jelen- 
téssel bír. A természettörvény tehát már ez okból sem az objektív 
igazságot fejezi ki — mint azt az empirizmus tanítja — hanem 
csak „múlandó komplexuma árnyszerű formuláknak”, ahogy F. C. 
S. Schiller magát kifejezi, idézvén Protagoras mondását: „Az 
ember minden dolog mértéke”. (Schiller: Humanism. 1903.) 

Visszatérünk a mechanikára. Mi a tömeg? Mikor mondom, 
hogy egy test tömege kétszer akkora, mint a másik testé? Ha 
egy testre kétszer akkora vonzó hatást gyakorol, vagyis a testnek 
kétszer akkora gyorsulást ad. De azt is mondhatjuk: egy test 
tömegét kétszer akkorának tartjuk, ha valalamely erővel szemben 
kétszeres ellentállást fejt ki. Nos, eddig azt tanultuk, hogy az 
anyag, ami alatt a tömeget értettük, állandó. Nemcsak Lavoisier 
kísérleteiből tudjuk ezt, de — és ezt olyan empirista filozófus is 
elfogadja, mint Spencer — a priori is. Nem tudjuk értelmünkkel 
felfogni vagy szemléletünkben megjelentetni, hogy az anyag meg- 
semmisül vagy megnő. Újabb kísérletek és számítások bizonyítják, 
hogy nagyon nagy sebességeknél a tömeg is változik és pedig, ha 
a test sebessége a fény sebességéhez közeledik, végtelen nagy 
akadályt fejt ki, vagyis a tömegszám végtelen nagy lesz. Ezért 
mondja az új mechanika, hogy egy test sebessége nem lehet 
nagyobb a fényénél.* De ha ez helyes, ez meg épen a materialista 
racionalizmus alól rántja ki a gyékényt. Egyetlen fölfedezés sem 
 
méri az időt, mint a nyugalomban lévő személy. Ha Páris és Berlin mindketten 
nyugalomban lennének (vagyis a föld nem végezne haladó mozgást), akkor a 
szintén nyugalomban lévő megfigyelő azt hinné, hogy a két összeegyeztetett 
óra Párisban és Berlinben egyformán jár. Ellenben egy olyan megfigyelő, aki 
mozgásban van, de azt hiszi, hogy nem ő, hanem a két város mozog, azt 
fogja találni, hogy a berlini óra késik a párisival szemben. De ha egy mozgó 
és egy nyugalomban lévő személy a sebességeket különbözőképen ítélik meg, 
mindezt mérlegelve, azt fogjuk mondani, hogy a második másodperc végen a 
sebesség nem lesz 2 v. Bár a sebesség megnövekedett a 2-ik másodpercben, de 
kevesebbel, mint az elsőben és a harmadik még kevesebbel, mint a máso- 
dikban.”  Poincaré: i. m. 

* „Ebben van az új mechanika lényege: a világegyetemben a sebesség 
nem lehet nagyobb, mint a fény sebessége;  a fénysebesség nagysága áthág- 
hatatlan.”  H. Poincaré: i. m. 
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mérhet a materializmusra súlyosabb csapást, mint ez, mely az 
anyag megmaradása elvét támadja  meg.* 

Végül az anyag szerkezetére vonatkozó kutatások az anyag 
elektromagnetikus konstrukciója mellett szólanak. Az anyagot 
pozitív és negatív elektromosságból állónak tekintik, amelyeknek 
— de mindenesetre a negatív elektromosságnak — nincs anyagi 
tömegük. De ha nincs tömeg, akkor nem is lehet tehetetlenségről 
beszélni, mint Newton axiómái teszik és amit tehetetlenségnek 
nevezünk az elektromagnetikus tünemény. 

Látnivaló, hogy milyen mélységes forradalom folyik ma a 
legszilárdabb fizikai tudomány, a mechanika princípiumai körül. 
Eszerint a régi mechanika alapelvei csak a kis sebességekkel 
mozgó tömegekre lennének használhatók, de nem olyanokra is, 
amelyek sebessége majdnem olyan nagy, mint a fényé vagy a 
kathod sugaraké, stb· 

Akármi legyen ennek a harcnak az eredménye, világosan 
kitűnik belőle, a pragmatisták szerint, hogy a materializmusra nem 
kedvező, legalább is nem a materializmus eddigi rendszerére, mely 
mindent mozgó atomok összeütközésére és a mechanika newtoni 
princípiumaira vezetett vissza. Ezért iparkodik az új mechanikát 
természettudományi fundamentumává tenni az a szellemi irányzat, 
mely a fizikai és erkölcstani materializmus ellen, sőt az értelem 
vezető szerepe ellen fordul és nem a forradalmi „tiszta ész”, hanem 
a tapasztalatból kiindulva akarja felépíteni az idealizmus épületét. 
Vagyis filozófiai téren: a pragmatizmus, etikai területen: a vallási 
modernizmus. 

6. Hogy a biológiában a szelekcióelmélet mechanisztikus 
magyarázata mellett egy teleologikus támadt; hogy a vitalizmus 
új korszakát éli és az életjelenségek mechanisztikus magyarázói 
szinte száműzve vannak az európai egyetemekről, sokkal ismertebb, 
mintsem, hogy erre már a bevezetésben ki kellene térnünk. 
Itt csak arra mutatunk reá, hogy az életerő megint csak egy 
olyan fogalom, mely túlhaladja az emberi felfoghatóság határait 
és elfogadása már önmagában is egy antiintellektualista álláspont. 

6. De nem kisebbek az ellentétek a lélektanban sem, ahol 
az empirizmus hívei, a kantiánusok és az „új” pszichológia hívei 
néznek szembe egymással. Az empirizmus pszichológiája, a 
pragmatisták szerint, atomisztikus, kész elemekből van felépítve, 
„mint a dominójáték kockái”. A tapasztalatban a Hume-féle 
empirizmus nem látott mást, mint tünemények egymásmelletti- 
ségét és egymásutániságát, és a tünemények kapcsolata: az 
okság, csak a nyelven és megszokáson alapul. 

A kantiánusok álláspontját sem fogadja el az új pszicho- 
lógiai irány. A kantiánusok szerint a tapasztalat sohasem képes 
az egymásra következő tünemények szükségképeni kapcsolatát 
adni.   A tapasztalat   megtaníthat   bennünket arra,   hogy valami 
 
       * J. J.   Thomson    különben   nagyon   szép  és  racionális  (mondhatnám 
materialista) magyarázatát adta. 
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így van, de nem hogy így kell lennie, mondják a kantiánusok. 
A tünemények összekapcsolása az értelem műve és az ész kate- 
góriai segélyével történik. (Stammbegriff.) 

Az új pszichológia egy harmadik utat választ. A tüne- 
mények kapcsolatát a tudatalatti pszichikai tényezőkben keresi. 
De ez a tudatalatti náluk nem passzív, mint, állítólag, Spen- 
cernél és az empirizmus híveinél, hanem aktív tényező. Ez a 
tudatalatti általában bűvös szerepet játszik az új pszichológiában, 
amelynek mestere James, aki a médiumszerű lelkitüneményekre 
sok új fényt derített. Ez a szubliminális (Myers) lelki szféra a ter- 
mészetfeletti hit forrása és mivel az ilyen lelki élmény közvetlen, 
legalább is annyira igazolt, mint egy külső érzéklés vagy tudo- 
mányos kísérlet. Sőt sokkal jobban. James szerint a tudományos 
tétel csak szimbólum, egy felsőbb lényben való hit közvetlen 
lelki valóság. ..Nem lehet azt kívánni az embertől, hogy az 
abstraktummal is beérje, ha konkrét valóság is rendelkezésére 
áll. Olyan lenne ez, mint azt ajánlani neki, hogy a lakoma 
helyett az étlappal érje be.” Ebben a vallásban még nincs semmi 
természetfölötti. A hit Jamesnél mindenkinek saját élménye, és 
így ahány ember, annyi vallás. Az ilyen hit mindent vissza- 
utasít, ami nem személyes benső élmény. Tehát a dogmát, a 
rítust stb. Az istenben való hit azonban nem jelent James 
szerint egy rajtunk kívül is létező lényt. Az ilyen felfogást 
James visszautasítja. Az, hogy mi hiszünk felsőbb hatalmakban, 
még nem jelenti, hogy vannak ilyen felsőbb hatalmak. Épen ezért 
nem elégítette ki James álláspontja az antiintellektualista irányza- 
tokat. Európában és Amerikában egyházak is vannak, amelyek 
sohasem fogják beérni azzal, hogy hit csak személyes élményként 
szerepeljen. A vallás illetve az egyház több ember ugyanazon 
felsőbb lény iránti kultuszából áll. James radikális empirizmusánál 
tehát az új lélektan nem álhatott meg és egy, a hívőtől függet- 
lenül is létező, az érzékelhető világtól különböző hatalomban való 
hithez ismét csak egy új metafizikára volt szükség. És új metafizika 
támadt is. 

7. Fordítsuk most figyelmünket a filozófiai mozgalmak felé 
és látni fogjuk, hogy itt ma a legszélső empirizmustól és 
pszichologizmustól a legvakmerőbb apriorizmus és logicizmus is 
képviselve van és a legélénkebben vitatott probléma: (épen a 
tudományos fordulatok hatása alatt) Mi az igazság? Mi a ter- 
mészettörvény? 

James siet is kijelenteni, hogy az ismeretelméleti problémák 
a filozófiában az egyedüliek, amelyek arra érdemesek, hogy fel- 
nőtt emberek diskurzusuk tárgyává tegyék. 

 A hangadó, mindenesetre a leghangosabb szerepet a filozó- 
fiai irányzatok között: a pragmatizmus viszi. Szinte természetes, 
hogy ez az irány is, amint minden filozófia, legalább egy lépéssel 
tovább megy, mint azok a természettudósok, amelyeknek felfogá- 
sával egynek érzi magát. Ha a Mach-féle Denkökonomie vagy a 
Poincaré-féle ..konvenció” azt mondja, hogy a természettörvényben 
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nemcsak a nyers tapasztalatnak, hanem a célszerűségi szempon- 
toknak is szerep jut, vagyis mi objektíve ismerjük meg a külvilágot, 
csak célszerűségi szempontok szerint formulázzuk és foglaljuk 
össze tapasztalatainkat* — ami igaz is — a pragmatizmus egy 
hatalmas lépéssel, sőt csavarással még tovább megy, és oda jut, 
hogy az igazság egyedüli kritériuma a hasznosság, a 
siker és tudományosnak kell elfogadnunk olyan hipotéziseket, 
minő a szabad akaratban, igen, az istenben való hit, mert a tár- 
sadalmi hasznosság ezeknek is igazolja igazságát. 

Még ennél is tovább megy egy-két tudós, akik a pragma- 
tizmus legszélsőbb szárnyán helyezkednek el és valósággal egy új 
nominalizmusnak lesznek felújítói. Így Le Roy azt mondja, hogy a 
természettörvényeknek nincs semmi közük a valósághoz. Az 
emberi akarat által egészen önkényesen kiválasztott hasznossági 
szabályok akárcsak a lapdajáték szabályai. (Edouard Le Roy: 
Un positivisme nouveau. Revue de Métaphysique etc. 1901.) Senki 
olyan élesen nem fejezte ki a pragmatizmus álláspontját, mint ő 
mikor a következőket írta: „A racionális tudomány — a 
diskurzív** ismeret legszélsőbb kifejezése — csak egy formai 
írásmód, minden benső jelentés nélkül”. Milyen ellentét ez 
a szubjektivizmus azzal a felfogással szemben, mely a fizikai ismeret- 
ágakban az analitikai mechanika egy-egy ágát látja! 

A reflektor fényével világítja meg ezen új tudományos moz- 
galmak ismeretelméletét Abel Rey, írván a következőket: 

„A tudomány az esztétikai játék egy bizonyos nemévé vál- 
tozott analízisükben, olyan művészetté, mely sohasem találja meg 
az igazságot. Hallani lehet a tudomány idealizmusáról és szimbo- 
lizmusáról, az értelem szabad választásáról és az ember önkénte- 
lenül azokra az ultraszimbolikus és ultraideális elméletekre gondol, 
amelyek azt vallják, hogy a művészeteknek semmi vonatkozásuk 
nincs a valósághoz”. (La théorie de la physique chez les physiciens 
contemporains, 1907.) 

Á pragmatizmus hivatkozik Kantra is, de nem a Kritik der 
reinen Vernunft, hanem a Kritik der praktischen Vernunft szerző- 
jére. A Kritik der reinen Vernunft-ban nem jut hely sem az isten- 
hitnek, sem a halhatatlanságnak, sem az akaratszabadságnak. 
A Kritik der praktischen Vernunft igazolja mindhármat, mint posz- 
tulátumokat. Nem a tiszta ész, hanem a gyakorlati hasznosság 
követelménye gyanánt. Nos, a pragmatizmus szerint a tudományok 
axiómái, sőt a mi értelmünk kategóriái sem egyebek, mint 
posztulátumok, amelyet fajunk feltesz boldogulása érdekében, 
tehát célszerűségi okokból. Eszerint a pragmatizmus, mely a 
„tiszta ész” és a „gyakorlati ész” közti megkülönböztetést elveti 
és az értelemben az élet szervét és nem a puszta igazság meg- 
ismerésére való törekvés szervét látja, (mintha a kettő nem 
volna ugyanaz!) nem talál ismeretelméleti különbséget egy ter- 
mészettudományos princípium és az isten vagy az akarat szabad- 
 
           * Ami változik, az csak a nyelv, mondja Poincaré. 
          ** Diskurzív itt: szemben az intuitívvel. 
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ságában való princípiumok között. Mindannyian posztulá- 
tumok szerinte és így az erkölcsi princípiumok is olyan érte- 
lemben igazak, mint a természettudományiak. 

Hogy az értelem kategóriái a tapasztalatból származnak, 
arra épen nem a pragmatizmus mutatott rá. Spencer széles dimen- 
ziókban bizonyítja ezt. Szerinte értelmi kategóriánk: a faj tapasz- 
talata. A pragmatizmust ez nem elégíti ki. Mert hiszen ezen esetben 
is objektíve igazak lennének, tapasztalati igazságok. Ami Spencer- 
nél a faj tapasztalata, az a pragmatistáknál, már csak a faj 
föltevése, vagyis posztulátumok a célszerű cselekvés érdekében 
és nem az objektíve megismert külvilág. Hogy azonban értelmünk 
kategóriái és az axiómák épen azért hasznosak, mert az igazságnak 
megfelelnek és nem fordítva: azért igazak, mert hasznosak, ezen 
a gondolaton szeret a pragmatizmus átsurranni, hogy az okság, az 
identitás princípiumait egyenértékűvé varázsolja az istenhit, az. 
akaratszabadság stb. princípiumaival. Mi azt hisszük a pragmatiz- 
musra illik inkább, mint a tudományra: tanítása hasznos bizonyos 
irányoknak, de nem igaz.* 

8. Ezekben az antiintellektuális irányokban mi egy helyes 
kiindulási pontnak, a pozitív filozófiának, vallási, szociális és 
politikai szempontokból való, a legszélsőbb végletekig való túlhaj- 
tását, sőt meghamisítását látjuk, amint arra rá fogunk térni. 

A mai ismeretelméletben szembenálló szélső ellentéteket 
egyébként a következőkép állíthatjuk fel: 
                                   Szemléleti            —  fogalmi irány 
                                  Mechanisztikus  —  teleológikus 
                                  deduktív             —  történeti 
                                    intellektuális       —  voluntarisztikus. 

Az euklidesi geometria axiómái és az euklidesi tér szemlé- 
letiek, a metageométereké: fogalmiak. 

A régi mechanika, úgyszintén a fizikai tünemények mecha- 
nisztikus magyarázata: szemléleti, az új mechanika és az ener- 
getika: fogalmi. 

 
* Nem a bevezetésbe tartozik annak kifejtése, hogy eszerint a termé- 

szetvilág egysége sem lenne objektív, hanem egysége ezeken a posztulátu- 
mokon alapulna „vagyis mi vinnők a Kosmosba az egységet”. Ez az állás- 
pont következetesen tovább fűzve már nem is dualizmushoz, hanem pluraliz- 
mushoz vezet. Hogy a faj évmilliós tapasztalata sem vezet olyan axiómákhoz, 
amelyek ellenkezője értelmünk által felfoghatatlan volna, az előttünk kétségtelen. 
Például nincs elemibb tapasztalatunk, mint az, hogy táplálkozunk. Ezek dacára 
az értelem a priori nem képes belátni, hogy táplálkozni kell és legalább is el 
tud képzelni olyan lényeket, amelyek nem táplálkoznak. A logikai tételek 
ellenkezője azonban felfoghatatlan. A logikai tételek tehát vagy definíciók 
vagy a priori tételek, de semmiesetre sem tapasztalatiak. Ez előttem ép olyan 
kétségtelennek látszik, mint az. hogy viszont a külvilágra vonatkozó 
minden ismeret, csak tapasztalati lehet. A pragmatizmus fenti állás- 
pontja szerint az érték problémája is meg lenne oldva. Nincsenek külön- 
értékelő tudományok. Minden tudomány, a természettudomány is értékelő. 
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Az élettanban is meg van ez az ellentét: az élettünemé- 
nyeket „életerővel” magyarázó vitalizmus álláspontja — fogalmi. 
Az új lélektan: tudatalattija is fogalmi, az „atomisztikus” lélektan: 
szemléleti. 

A szemléleti gondolkozás a materializmushoz vezet, egy 
mechanisztikus és racionalista állásponthoz; ellenben a fogalmi 
gondolkodás: idealizmushoz, voluntarizmushoz és teleológikus 
állásponthoz. Érthető most már, hogy minden irány, mely az 
értelmet meg akarja fosztani vezető szerepétől, utóbbihoz fog 
csatlakozni és a metageométereket, az energetikusokat és a vita- 
listákat hívja fel tanítómestereinek. Metageométria, új mecha- 
nika, energetika, vitalizmus és „új” pszichológia így 
egyesülnek az empirista idealizmus rendszerévé a 
pragmatizmusban. 

9. Ismétlem, később majd részletesebben fogunk foglal- 
kozni a tudomány legvégső kérdései körül folyó ezekkel az 
ismeretelméleti harcokkal. Aztán megpróbáljuk kimutatni, mennyire 
és milyen módon értékesítik azok eredményeit korunk szellemi 
és szociális irányzatai a maguk javára és valamelyik ismeret- 
elméleti irányzat diadalra jutásában van-e a szociális tényezőknek 
is szerepök. 

Mert minden szellemi irányzat — és ide sorozom a szociális 
és politikai mozgalmak ideológiáit is, nemcsak a filozófiai és a 
vallási irányzatokat — saját korszakának tudományából meríti 
argumentumait és teljesen elképzelhetetlen, hogy a tudomány 
legvégső kérdései és eredményei, sőt magának a tudománynak 
értéke körüli viták is, ne legyenek befolyással egy korszak mozgal- 
maira. Ennek a befolyásnak a kimutatása, vagyis a dolog szocio- 
lógiai oldalának megvilágítása lesz jelen tanulmánynak második 
része. De ez bizonyos értelemben független lesz ismeretelméleti 
fejtegetéseinktől. Bárki ismeretelméleti álláspontunkat helyesnek 
tarthatja, ha azokat az összefüggéseket, melyek a kor ismeret- 
elméletének a kor szellemi mozgalmaival való kapcsolatára vonat- 
kozólag mutatnak ki, nem is fogadná el helyeseknek. 

Épen ebből az okból kötelességünknek tartjuk erősen hang- 
súlyozni, hogy nem a természettudomány és az ismeretelmélet 
vagy az ismeretelmélet és a politika összekeveréséről van itt szó. 
Ilyen föltevés ellen jelen sorok írója a leghatározottabban tilta- 
kozik, miután maga is elítél ilyen hybrid kísérletet. Nem arról 
van szó, hogy a vitalizmus, az energetika, a neopozitivizmus, 
a Mach-féle Denkökonomie vagy a Poincaré-féle „hallgatag 
konvenció” helyessége politikai, társadalmi vagy erkölcsi szem- 
pontok szerint bíráltassék el. Eléggé hangsúlyoztam, hogy az új 
ismeretelméleti irányzatok kifejezett argumentációjukat a tudo- 
mányok eredményeiből merítik. Aki tehát megakarja bírálni a 
racionalizmus, az empirizmus vagy a pragmatizmus ismeretelmé- 
letének van-e igaza, annak kötelessége tisztán tudományos érveket 
használni. Tudományos érvnek köteles mindenki tudományos 
érvet szegezni szembe és nem politikait vagy erkölcsit. 
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Jelen tanulmány címe tehát egészen mást jelent. Jelenti 
annak a megvizsgálását: vajon az új ismeretelmélet kialakulá- 
sában, amely nemcsak természettudományi, hanem etikai és meta- 
fizikai is, van-e az egyes tudományokban bekövetkezett fordulaton 
kívül az uralkodó társadalmi áramlatoknak is szerepe; aztán elter- 
jedésének mik az okai és végül magukat az egyes ismeretelmé- 
leti álláspontokat és az azokra alapított filozófiát miként és 
mennyiben értékesítik a maguk javára a kor uralkodó irányzatai. 
Egy erkölcsi, vallási, politikai és társadalmi mozgalom onnét 
szerzi a maga fegyvertárát, ahol találja és ugyancsak keveset 
törődik azok benső igazságával. Egy politikai vagy valláserkölcsi 
mozgalom nem azért fogad vagy hajít el egy tudományos elmé- 
letet, mert igaz vagy nem igaz, vagy mert igazságáról meg van 
vagy nincs meggyőződve, hanem mert alkalmas eszköznek tartja 
a maga erejének a növelésére. Más szóval egy ismeretelméleti 
tan vagy filozófia nem benső értékének köszönheti elterjedését, 
hanem azon érdekeknek, amelyeknek megvédésére alkalmasnak 
látszanak. Épen ez okból a tudós, aki becsületesen veszi a maga 
tudományát, sohasem felelős azokért a következtetésekért, 
amelyeket egyes vallási vagy politikai mozgalmak az általa felfe- 
dezett igazságból levonnak. 

Minden időben majdnem minden ismeretelméleti állás- 
pontnak vannak hívei. Ezek között a filozófiai álláspontok 
között is folyik a létérti harc, és hogy közülük melyik diadal- 
maskodik, melyik lesz divatos vagy a harcban melyik bukik el, 
az nem igazságuktól, sem a tudomány mindenkori állapotától 
függ, hanem azoknak a társadalmi vagy politikai irányzatoknak 
erejétől, melyek a fölfedezett új igazságokat vagy filozófiai állás- 
pontokat a maguk javára akarják érvényesíteni. 

Nem szeretem a politikai csatakiáltásokat, de bátran ki 
lehet mondani, hogy az egyes ismeretelméletek és az egyes filo- 
zófiák között is folyik az „osztályharc”, vagyis összehasonlít- 
hatatlanul nagyobb mérvben az osztályok erőviszonyaitól függ: 
melyik filozófia vagy ismeretelmélet lesz uralkodóvá, mint tudo- 
mányos argumentumoktól. Nagyfokú rövidlátás volna azt mondani, 
hogy Duhem azért tartja a fizika törvényeit csak szimbólumoknak, 
hogy a tudomány csalhatatlanságába vagy mindenhatóságába 
vetett dogmatikus hitet gyöngítse. Ellenben igaz, hogy a konzer- 
vatív áramlatok nem tudományos okokból teszik ezt magukévá, 
hanem hogy gyengítsék vele az értelem uralmát, azon értelmét, 
amelynek nevében a régi társadalmi rend megtámadtatott. 

Nem mondom, hogy az életjelenségekről adott materialisz- 
tikus álláspontjában nem kizárólag természettudományos motí- 
vumok vezették Ernst Haeckelt. De merem mondani, hogy a 
népies szociáldemokrata irodalom nem tudományos okokból tette 
azt magáévá, hanem azon benső kapocs miatt, mely közte és a 
materializmus etikája között megtalálható és mert alkalmasnak 
látja az egyház elleni harcában. 
            A pragmatizmus ismeretelméleti álláspontja lehet igaz vagy 
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nem igaz. De sem a vallási modernizmus, sem a vallási moder- 
nizmus szociálpolitikája: a keresztényszocializmus, sem az akciót 
hirdető politikusok nem ebből az okból fogadják el. Hanem az 
első: mert az új tan megpróbálja bizonyítani, hogy a szabad akaratban 
vagy az istenben való hit épen olyan jól megalapozott tudo- 
mányos hipotézis, mint a természettudományok hipotézisei; a 
második pedig azért, mert az emberek és nemzetek versenyeiben 
az akarat mindenhatóságába vetett hitnek hatalmas lendítőerőt 
tulajdonít. Ezt a pragmatizmus vonhatja legkevesebb joggal 
kétségbe, mert azt tartja, hogy minden ismeretünk két elemből 
áll: megfigyelésből és hitből. 

És Henri Bergson metafizikája az időről és a ,,teremtő 
fejlődésről” lehet igaz vagy hamis és kötelessége is a tudo- 
mánynak — ha kedve van metafizikai tételekkel vitába szállani — 
csakis ebből a szempontból bírálni meg, de előttem egy pilla- 
natra sem kétséges, hogy sem a forradalmi szindikalizmus,* sem 
a neokatolicizmus nem a tudományos igazságot keresik benne, 
hanem az action directe, illetve az antiintellektualizmus és a 
„teremtő akarat” filozófusát. 

Ezek a példák talán elegendők lesznek annak megvilágí- 
tására, hogy a kérdés ismeretelméleti oldala elválik a kérdés 
szociológiai oldalától. Ez az elválasztás annál könnyebben 
keresztülvihető, mert korunk vallási és szociális mozgalmai nem 
közvetlenül fordulnak az egyes tudományokhoz, hanem azon 
filozófia útján, mely a tudományok legáltalánosabb eredményeit 
már feldolgozta. Így például a neokatolicizmus nem a meta- 
geométereknél, vagy az energetikusoknál keresi érveit, hanem 
azon filozófusoknál, kik annyi öntudattal szeretik magukat 
irracionalistáknak nevezni, mert azt tartják, hogy háromszáz- 
esztendős uralom után összetörték az értelem uralmát: a pragma- 
tistáknál. 

„Az értelem hátraszorul a centrumból”, mondja egyikük, 
hogy helyet adjon az akaratnak, a hitnek, szóval az irraciona- 
lizmusnak.  (J. Goldstein: Wandlungen in der Philosophie der 
Gegenwart.) 

  A racionalizmussal való szakítást jelentett azonban már 
az empirizmus és a pozitivizmus is. Ámde ezek még azt tar- 
tották, hogy az emberi értelem az igazság megismerésére képes 
és ezzel nincs ellentétben, hogy csak biológiai eszköze az 
akaratnak. A pragmatizmus ennél tovább megy és nemcsak a 
racionalista a priorizmust, hanem magát az értelmet akarja meg- 
fosztani uralkodó pozíciójától, igazán csak azért, mert „az értelmen 
keresztül nem lehet eljutni azokhoz az ideális javakhoz, minők: 
hit, szabadakarat”, amelyeket a pragmatizmus az objektív igazság 
keresésénél sokkal értékesebbeknek tart. „Ha a létről nem 
nyerhetünk más ismeretet, mondja Höffding, mint amelyet a 
tudomány nyújt, akkor „az érték megmaradásának elvéről”* 
 
            * Inkább egy-két szindikálista író. 
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(ez alatt Höffding a vallást érti) le kell mondanunk. A tudo- 
mány nem képes önmagából vallásos hitet menteni.” (Höffding: 
Religionsphilosophie, 1901.) És ugyanazt a gondolatot fejezi ki 
James, mikor azt mondja, hogyha csak a tudomány principiumai 
uralkodhatnak a filozófia egész területén, akkor az életlendület, 
a szabadakarat elvei már eleve halálra vannak ítélve. (Principles 
of Psychology. Vol. II.) 

10. Egy ellenvetés azonban mindig könnyen tehető. Azt 
fogják mondani: semmisem könnyebb, mint valamely filozófiai 
és egy vallási vagy szociális ideológia között rokonvonásokat 
találni. Az Archiv für Sozialwissenschaft egyik számában például 
M. Adler érdekes rokonságot talál, Mach és Marx között. És 
bizonyára aki keres, találni fog rokonvonásokat a legszélsőbb 
két álláspont között is. Ezzel ellentétben mi hangsúlyozni 
kívánjuk, hogy nem érjük be néhány gondolat vagy ötlet hason- 
lóságának kimutatásával. Törekvésünk, hogy nem egyes elszórt 
gondolatokban való rokonságot mutassunk ki filozófiai és szociális 
áramlatok között, hanem azt az igazi lelki rokonságot, mely 
közöttük tényleg megvan. Ilyen lelki rokonság az, mely a neo- 
katolicizmust, sőt általában a vallási modernizmust és a huma- 
nizmuson alapuló szocializmust a pragmatista filozófiához köti. 
Nem-e maga mondotta William James: a pragmatizmus a filo- 
zófiai protestantizmus. (James: Pragmatism. Továbbá: I. Prez- 
zolini: Wesen, Geschichte und Ziele des Modernizmus. Olaszból.) 

Egyike különben a legfigyelemreméltóbb tényeknek, hogy 
a XIX. század, mindenesetre annak második fele, melyben 
a tudomány leggyönyörűbb diadalait ünnepli, antiintellektuális. 
A XVIII. század istenné tette az értelmet, a XIX. század sietett 
kimutatni, mennyi a kendőzés ezen a „hamis” bálványon. Könnyű 
lenne a fordulatot az evolúció tanításában keresni, a biológiában, 
mely megmutatta, hogy a fejlődésben az ösztönnek és érzelemnek 
jut a vezető szerep, vagyis az akaratnak és nem az értelemnek. 
Ez az előbbinek engedelmes szolgája, ahogy a voluntarizmus 
hívei mondják. De megbocsáthatatlan tévedés volna azt hinni, 
hogy egy biológiai tan vagy bármely tudományos tétel igaz- 
ságától függ valamely szellemi vagy szociális áramlat ereje és 
hogy valósággal az evolúció tanában lenne keresendő a mai 
antiintellektualizmus térfoglalása. Az antiintellektualizmus igazi 
forrása a vallási és szociális idealizmus újraébredése. A vallások 
mindig az érzelmet emelték az ész fölé, de nem biológiai 
okokból, hanem etikai és politikai okokból. És ha a materializmus 
és az ész uralma: a forradalom ideológiája, az idealizmus és 
az érzelem a forradalomellenes mozgalmaké. 

Már pedig a XIX. század második felében forradalom- 
ellenes. Nem a kritika, hanem a berendezkedés korszaka. Orga- 
nikus korszak, a comte-i terminológia szerint. Ezt a forradalom- 
ellenes jellegét pedig két hatalmas tényező adja meg: az egyház 
és a szocializmus, főleg az osztályharc alapján nem álló szocia- 
lizmus. 
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A mindinkább terjedő antiintellektualizmus oka tehát 
szerintünk a következő tényezőkben keresendő: Az egyház 
vezető tekintélyének megerősödésében, a forradalmi szocializ- 
musnak, az ú. n. utópista szocializmusnak parlamenti szocializ- 
mussá való változásában és az állami politikának a gazdasági 
liberalizmussal való szakításában. 

Igaz, valamely filozófiai tan, pl. a voluntarizmus vagy a 
pragmatizmus e nélkül is megszülethetett volna tisztán tudo- 
mányos vagy ismeretelméleti okokból. De akkor nem egy 
folyton erősödő, diadalmasan előrenyomuló tan lenne többé, 
mint ma, hanem néhány különc csodabogara. Hány filozófia 
volt, amely szemben a kor erőivel nem tudott elterjedni? 
Hogy az egyház tanítása értelemellenes, ezt sokan el fogják 
fogadni, de hogy a szociáldemokrácia, az ú. n. forradalmi 
szociáldemokrácia, mely ma már épen nem vagy csak féllábával 
forradalmi, is az lenne, azt már sokkal kevésbbé. De a követ- 
kező gondolatmenetből ki fog tűnni ezen megállapításunk 
helyessége. A XVIII. és XIX. századok forradalmai összetörték 
a régi társadalmi rendet. Ebben a harcban a támadás nemcsak 
a feudalizmus, hanem szövetségese, az egyház ellen is irányult. 
A feudalizmus elleni harcot az ipari és kereskedelmi életen 
megizmosodott polgári rend, az egyház ellenit a mechanika és 
a mechanikára támaszkodó  materialista racionalizmus vezették. 

A forradalmak utáni restaurációkban azonban már más 
szellő kezd fújdogálni. Az államok a vallás, illetve az egyházak 
tekintélyének megingásában látták a forradalom okát és a forra- 
dalom elleni orvosszerül legtanácsosabbnak látszott a társadalom 
erkölcsi életének irányítását ismét az egyházra bízni. Az államok 
megtartották maguknak az ipar és a gazdasági élet vezetését, 
mert hisz ezen alapult a modern állam jóléte, az erkölcsi és 
részben a szellemi élet irányítását azonban az egyházra bízták. 
Az egyház pedig a vallás elleni támadások okát a XVIII. század 
racionalizmusában kereste. A XIX. század antiintellektualizmu- 
sának egyik alapvető oka tehát abban keresendő, hogy az egyház, 
a szabad kritika által megingott tekintélyét és hatalmát az állammal 
kötött konkordátumokban, de hallgatag is visszaszerezte. 

Az antiintellektualizmus, de mindenesetre az antiracionalizmus 
uralomrajutásának vagy mondjuk, rohamos terjeszkedésének másik 
alapvető oka pedig: a szocialista proletármozgalomnak szakítása a 
forradalmi elméletekkel és parlamenti mozgalommá való válása. 

Akik a szocialista mozgalmakat vagy annak ideológiát csak 
felszínesen ismerik, azok persze másképen ítélnek. Épen úgy azok, 
akik a szociáldemokrata mozgalmakat magának a szociáldemo- 
kráciának a jelszavaival akarják megítélni és nem a tetteiből. 
Mert azért, mert egy társadalmi mozgalom ideológiája a társa- 
dalmi forradalmat emlegeti, nem következik, hogy az tényleg 
forradalmi mozgalom. Van benne forradalmi elem is, mint minden 
tömegmozgalomban (pl. a kereszténységben is volt), de poli- 
tikai tetteiben  nem forradalmi. 
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Már maga a történelmi materializmus, tehát a szociáldemo- 
krácia ideológiája is határozottan forradalomellenes. Nem az 
észjogi írók, hanem a történeti iskola szellemében fogantatott. 
A Hegel szelleme rajta sokkal erősebb, mint a Feuerbaché. 
A történelmi iskola tanítása pedig egyenesen forradalomellenes, 
hiszen épen az észjogi írók ellenhatásaképen keletkezett és nem 
a forradalom, hanem a társadalmi evolúció propagálója. Alig 
lehet erről vitatkozni, hiszen eléggé ismeretes a Marx mondása, 
mely a forradalom szerepét a szülészéhez hasonlítja. A forradalom 
szerinte csak arra hivatott, hogy a társadalom mélyén már 
csendben kialakult erőket külső formájukban is, vagyis jogilag 
uralomhoz vezesse. 

A marxizmus kritikája az ú. n. utópista, vagyis racionalista 
szocializmus elleni támadásban csúcsosodik ki. Alapgondolata, 
hogy az értelem, az emberek gondolkodása csak a mindenkori 
gazdasági viszonyok reflexe. Ugyanezt mondja különben a pragma- 
tizmus, is az értelemre, szemben az akarattal. 

És ha a szociáldemokrata elméletektől a szociáldemo- 
krata mozgalom felé fordulunk, lehetetlen meg nem látni, hogy 
minél jobban nyomul be a szociáldemokrácia a mai államba, 
minél inkább jut uralomra, annál inkább veszít nemcsak forra- 
dalmi jellegéből, hanem veszít intellektualista ideológiájából is. 
Csak két körülményre mutatok rá. Az egyik, hogy a szociál- 
demokrata mozgalom felhagyott a valláselleni támadásával ott, 
ahol erős parlamenti mozgalommá vált. Sőt a német pártmoz- 
galomban napról-napra erősödik az az irány, mely a materia- 
lista etika helyébe a vallásit akarja léptetni. (Lásd e sorok 
írójától: Modernista mozgalmak a vallásokban. Huszadik Század, 
1910.) A másik körülmény, hogy a forradalmi szindikalizmus a 
parlamenti szocializmust, vagyis a szociáldemokráciát kifejezetten 
kispolgári és maradi mozgalomnak bélyegzi. Ami azonban a szociál- 
demokráciának mindinkább antiintellektualista jelleget fog adni: az 
beilleszkedése a mai állam kereteibe és az a kétségtelen szociológiai 
igazság, hogy a társadalmi mozgalmakban az értelem harci fegyve- 
rül szolgál ugyan a fennálló rend igazságtalanságai és ellentmon- 
dásai ellen, minél inkább jut azonban egy mozgalom uralomhoz, 
annál inkább írja az akarat és az érzelem elsőbbségét zászlajára. 

Végül az erősödő antiintellektualizmus harmadik alapvető 
oka: a mai államnak a liberalizmus politikájával való szakítása és 
a jótékonykodó szocializmus ama programmjához való csatlako- 
zása, melyet a keresztényszocializmus és általában az osztályharc 
alapján nem álló szocialista pártok állítottak fel. Meg kell itt 
jegyeznünk, hogy utóbbiak száma mellett, különösen angol kul- 
túrájú népeknél, elenyészik az osztályharc alapján álló szocialisták 
száma, sőt ezek száma még a marxizmus igazi földjén: Német- 
országban is tetemesen nagyobb, mint a szociáldemokratáké. (Egy 
legújabban kelt kimutatás szerint a különböző vallási alapokon szerve- 
zett munkások száma, nem számítva a sárgákat és a Hirsch-Duncker- 
féle szervezeteket, 1,600.000 magában   Németországban.) 
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Ezek az okai nézetünk szerint annak, hogy bár az emberiség 
egyetlen korszakában sem mutathat rá az értelem olyan diadal 
lokra, mint a XIX. században, azok a mozgalmak, amelyek annyi 
öntudattal és célzattal nevezik magukat értelemelleneseknek, napról- 
napra nagyobb tért foglalnak. A XIX. századot nagy perspek- 
tívából úgy lehet és úgy is kell felfogni, mint a forra- 
dalmi XVIII. század elleni egy grandiózus visszahatást.* 
A forradalomtól való irtózat, ez a XIX. század Leitmotiv-ja. 

Mindez azonban talán csak arra elegendő felelet, miért vesz- 
tették el a forradalmi ismeretelméletek vezetőszerepüket, de nem 
elegendő felelet arra is, miért épen a pragmatizmus vette azt át. 
Erre sem nehéz a felelet, ha megnézzük mi az a két sarkprincipium, 
amelyre a pragmatizmus támaszkodik. A tett és a hit. Vagy: a 
Munka és az Isten. 

Meg kell engedni, hogy a gazdasági és gyakorlati szem- 
pontok soha, egyetlen filozófiában sem jutottak úgy kifejezésre, 
mint ebben az ismeretelméletben, mely minden izében utilitárius. 
A haszon és a hasznosság, a cselekvés, a power to work, képezik 
jelszavait, mint annak a társadalomnak, ahol leghamarabb talált 
visszhangra: Amerikának. A pragmatizmus azt tanítja, hogy egy 
tudományos igazság annyit ér, amennyi hasznot hajt; hogy mi, 
emberek nem „világrejtélyeket” akarunk megoldani, hanem első- 
sorban élni, még pedig jól élni; hogy egy ember vagy nemzet 
annyit ér, amennyit cselekszik és nem annyit, amennyit spekulál; 
hogy az igazság csak munkaeszköz a természet ellen folytatott 
harcunkban; hogy legeszményibb gondolataink is csak titkos 
vágyaink és céljaink kifejezései. Mindez kétségtelenül elég világos 
kifejezése korunknak, amelynek a technika és a gazdasági impe- 
rializmus adja meg jellemét. 

Ezzel a lázas élettel, sürgő-forgó gazdasággal azonban kiáltó 
ellentétben áll a hivatalos egyházak tanítása, mely nem a tettben, 
hanem a szemlélődő életben, a versenypiactól való visszavonult- 
ságban látja az emberhez méltó életet. A modern gazdasági élet 
parancsait összhangba kell hát hozni a vallás tanításával. És ez 
az épen, amire társadalmi téren a keresztény szocializmus — értve 
ezalatt az összes, osztályharc alapján nem álló szocializmust — 
vállalkozott. Amiként a vallási modernizmus a modern tudomány 
és a vallásos hit összeegyeztetése, épenúgy a keresztényszocia- 
lizmus a modern gazdasági élet és a vallásos hit összeegyeztetése. 
Jelszavaik: munka és isten, amint a pragmatizmusé: a tett és hit. 

Ha tehát a racionalizmus a forradalom és ateizmus filozó- 
fiája, a pragmatizmus meg a vallási modernizmusé és a keresztény 
szocializmusé. 

„A keresztény szocializmus ismeretelmélete!” Azt hiszem, a 
pragmatizmus ezen meghatározása fejezi ki legjobban az igazságot. 

 
* Az  antiintellektualizmus  egyéb  okainak felsorolását — minő  pl.  az, 

hogy a tudományok művelése majdnem teljesen átment az egyetemek kezébe 
— későbbre hagyjuk. 



 

 
Fényes   Samu:   A balmazjúvárosi   nép 
                            ínségének okai* 
                                                           I. 

Hortobágy szélén, két oldalt a debreceni határtól 
övezve, a kaálkápolna-debreceni vasútvonal mentén 
fekszik Balmazújváros, 12418 lakosával. Népe ma 
színmagyar, hajdani szabad hajdúk és sváb telepesek 
kereszteződésének testileg, szellemileg egészséges iva- 
déka. Benne van a magyar meg a német fajtának a 
jó tulajdonsága. Munkás, erős, szorgalmas és takarékos. 
Amellett élelmes és körülbelül legkultúrképesebb népe 

ennek az országnak. Valósággal falja a könyvet és áhítozik a betű iránt. 
És módfelett tanulékony, rendkívül érdeklődik még tudományos 
kérdések iránt is. 

És ez a nép koplal. Pedig földje kövér s jól termő, 7—8 
magot fizet, Kanahán az és szereti is a nép ezt a földet, mond- 
hatnám testvéri vagy gyermeki gyöngédséggel, odaadással mű- 
veli. És ez a nép mégis ínségben van. Évről-évre — akár jó 
az aratás, akár nem jó — meg kell ismételni a vármegyének az 
ínségakciót, hogy a balmazújvárosiak éhen ne haljanak. 

Ennek az állandó ínségnek érdekes lehet okait kutatni s 
érdemes tudományos feladat e tünet egész diagnózisát megálla- 
pítani. Így gondolkodott a Társadalomtudományi Társaság mikor 
a Lengyel Imre, Dr. Kovács Gábor s az én csekélységemből álló 
bizottságot avval bízta meg, hogy menjünk a helyszínére s tanul- 
mányozzuk ennek az évről évre kiüszkösödő ínségnek az okait 
és terjesszük az ülés elé tudományos megállapításait. 

 
         * Szerző felolvasta a Társadalomtudományi Társaság-nak f. évi április hó 25- 
én tartott ülésén. 
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Balmazújváros ínségének egy oka van: a latifundium. 
Balmazújvárosban tehát nemcsak egy lokális, hanem a leggono- 
szabb országos bajt is lehet tanulmányozni. Balmazújváros kivá- 
lólag alkalmas a latifundium okozta kórtünetek tanulmányozására, 
bár, mint Hajdú vármegye tiszti főügyésze előttem kijelentette, 
nem Balmazújváros az egyetlen ilyen hely Hajdúmegyében, sőt 
van annál még sokkal rosszabb is, például Püspökladány, de 
azért Balmazújváros mégis kiválólag alkalmas a tanulmányo- 
zásra, mert a vizsgálódást semmi más ok nem zavarja s bonyo- 
lítja. Földje nem szegény, mint a Verchovináé, sőt Kanahán, 
népe nem csenevész és tudatlan mint a rutén, nem bizalmatlan 
vagy gyűlölködő, mint a nemzetiségek, — a legpompásabb magyar 
nép. Se uzsora nem pusztítja, sem kazár. Még zsidó se lakik köztük, 
mert   a   balmazújvárosi   magyar   nép élelmesebb, mint a zsidó. 
          Nincs itt más baj, mint a latifundium. 
 

II. 
A balmazújvárosi egész határ 45111 kat. hold, ebből a Semsey 

nemzetségé: három osztályos testvéré 38409 kat. hold, míg a 
12418 lakosra mindössze 6702 kat. hold jut. De ebből a 6702 holdból 
2577 hold feltöretlen közlegelő s művelés alatt nem álló termé- 
ketlen, 821 hold beltelek, út és vasút, testületeké 480 hold, úgy, 
hogy a tizenharmadfélezer lakosra csak 2824 hold művelés alatt 
álló terület jut. Egy-egy lakosra átlag alig egy negyedhold esik. 

A latifundiumból hat nagybérlőnek bérbe van adva 26789 
kat. hold, amelyből kerek tízezer hold a feltöretlen, jó legelő. 
A község lakosainak van bérbeadva 11620 kat. hold, amelyből 
azonban csak 3930 kat. hold a művelés alatt álló terület, a többi 
igen rossz legelő. Úgy hogy a lakosság művelése alatt tulajdon 
és bérelt, művelés alatt álló terület összesen 6754 kat. hold, 
valamivel több mint egy fél hold lakosonként. 

A 12418 főnyi lakosságból 1898 tanyai cseléd, gazdatiszt 
és ezek családtagjai. Ezek a latifundium közvetlen eltartottjai. 
Ipar és kereskedelemből a családtagokkal együtt alig él három- 
száz és néhány, úgy, hogy a földművelés kizárólagos kereset- 
forrása több mint 10 ezer olyan embernek, ki szolgálati viszony- 
ban nem áll a latifundiummal. Ez a kerek tízezer ember 2557 
család; ennyi családfőt mutat ki a nem alkalmazott kizárólag 
földmüvelésből élők közt a népszámlálás. 

Ε családokból 521 teljesen vagyontalan, földműves nap- 
számos. De a proletariátushoz sorolandó még az a szintén kizá- 
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rólag földműves napszámból élő 828 családfő, kinek csak háza 
van. A teljesen földetlen proletárcsaládok száma tehát 1349. 
A proletárokhoz számítandó még azonban 200 földbirtoktalan. 
család, de kinek egyenként két holdnyi bérlete van, úgy, hogy 
a teljesen földetlen családok száma 1549. Ámde ezeken kívül 
van még 161 oly családfő, kinek van ugyan földbirtoka, de ez 
egy holdnál kisebb, úgy hogy majdnem épúgy rászorul a nap- 
számra, mint a többiek. Ezekkel együtt a teljesen proletár csa- 
ládok száma 1710. Ha a bérelt területet nem vesszük figye- 
lembe és a lakosságból is elkülönítjük az 1898 embert, ki köz- 
vetlenül a latifundiumtól nyeri eltartását, a kizárólag földműve- 
lésből élőkre lakosonként valamivel több jut egy negyed hold- 
nál, a bérelt terület hozzászámításával, mint fennebb láttuk, 
valamivel több mint egy fél hold. Hogy ez egy ember eltartá- 
sára teljesen elégtelen, azt mindenki beláthatja s így nem igazság 
nélkül írták a balmazújvárosiak felségfolyamodványukban, hogy 
egy jóravaló kutyának az eltartására is alig elég. 

Megjegyzem, hogy mikor a proletariátust erre az 1710 
családra korlátoztam, nagyon szűken számítottam, mert a prole- 
tariátushoz kell sorolni mindenkit, kinek birtoka nem elég ahhoz, 
hogy ráfordított munkájával létminimumát fedezze és így a 3 és 
5 holdon aluli birtokosok, összesen 303 családfő is még a prole- 
tariátushoz sorolandó. 

Különben a birtokosok következő statisztikája mindennél 
ékesebben bizonyítja, hogy a 2357 földműves család között több 
mint 2300 proletár, voltaképen: 
Van u. i.  1 holdon aluli birtokos           161 
                3      „         „       „                  187 

  „         „       „                  116 
  „         „       „                    67 
  „         „       „                    30 
  „         „       „                    22 
  „          „      „                    12 
  „          „      „                      4 
  „          „      „                      3 
              „      „                      3 
  „          „      „                      1 
  „          „      „                      2 
 

Vagyis csak 47 családfő van, kinek kilenc holdnál nagyobb a 
birtoka tizenharmadfélezer lakos között. 
            A tizenharmadfélezer lakos tehát nagyjából így oszlik meg. 
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Vagy félezer nem földművelésből él, körülbelül 2000 uradalmi 
alkalmazott és cseléd, vagy 200 kisbirtokos és 10 ezer proletár. 
Iparos és kereskedő, közigazgatási hivatalnok, cseléd, azonban 
voltakép szintén proletár, úgy hogy a helyes kép ez: A lati- 
fundium mellett vagy 40—50 kisbirtokos család és több mint 
2300 proletár. 
 III. 

Az 1710 földetlen proletár, kikhez különben a 187 birtokos 
is sorolandó, kiknek birtoka 3 holdnál kisebb, együtt tehát 2000 
család javarészt keze munkájára van utalva. 

A községi elöljáróság előtt kötött munkaszerződések nyo- 
mán kiállított hivatalos kimutatás szerint kell az egész latifun- 
diumnak, vagyis mind a hat nagybérlőnek 662 pár kepére. Ezen 
kívül a parasztgazdák vagy 40—50 pár kepést alkalmaznak. Ha 
tehát a községben szükséges minden munkaerőt községiekkel 
töltenének be, az 1700 vagy 1900 proletárcsaládból vagy 700 
juthatna e címen keresethez. Tényleg azonban a községi elöl- 
járóság hivatalos kimutatása szerint az uradalom balmazújvárosi 
munkásokból csak 274 párral kötött szerződést, vagyis a nagy- 
bérlők munkásszükségletüknek felével kisebb részét alkalmazzák 
az odavalók közül, a nagyobb felét idegenből hozzák. Ezt szán- 
dékosan s avval a célzattal teszik, hogy az otthoniak munka- 
bérét leszorítsák és hogy a minél nagyobb szükség annál inkább 
kényszerítse őket az éhbérekért való dolgozásra. Galíciából hoz- 
zák kepéseik nagyobb részét. Ezek ugyan rosszabb munkás- 
anyag, de alkalmazásukkal mégis képesek a jobb munkásanyag 
béreit jelentékenyen leszorítani. A nagybérlők hazulról szerződ- 
tettek pl. ezidén 274 párt, idegenből pedig 389 párt. Az eddig 
idegenbe leszerződött párok száma mindössze 112. A teljesen 
földetlen s bérlet nélkül szűkölködő 1349 családfőből tehát arató- 
munkát mindössze 386 kapott eddig. Egy része részint otthon, 
részint idegenben, azonban mindenesetre kap még arató mun- 
kát, de egész bizonyos, hogy körülbelül 600 párnak eddig semmi 
kilátása munkája értékesítésére. 

Sokkal világosabb képet nyújt azonban a munkaviszonyok- 
ról a balmazújvárosi földműves egyletnek — ez amolyan munkás- 
börze — a földművesek által vezetett következő statisztikája a 
múlt évről: 
két nagybérlő alkalmazott újvárosit összesen 143 párt, a 
harmadik 20 párt, a negyedik 40 párt, az ötödik — idegent nem 
alkalmazott — 80 pár újvárosit, a hatodik 20 pár otthonit, úgy 
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hogy összesen 303 pár otthoni kapott munkát a latifundiumon. 
Idegenben 1910-ben ugyancsak 455 pár kapott kepét, vagyis 
összesen csak 758 pár jutott keresethez, tehát a teljesen földtele- 
neknek mintegy a fele. A latifundium azonfelül 408 pár idegent 
alkalmazott. 

Ezek egybevetéséből világos, hogy ha a latifundium ide- 
geneket egyáltalán nem alkalmazna taktikából, akkor is 3—400 
család minden kereset nélkül, ugyanannyi elégtelen vagyis a lét- 
minimumot nem fedező keresettel maradna. 

Ezeknek pedig eltartására néhány bizonytalan napszámon 
kívül nem jut kereset. Tavaszi munka ugyanis egyáltalán nincs. 
Rét és így kaszálás nincs a határban, a mintegy 18000 holdnyi 
legelő a határban az állattenyésztés kizárólagos alapja. A csép- 
lést a kepések végzik, egyéb munkát a latifundium a cseléd- 
séggel végezteti. Azok tehát, akik kepét nem kaptak, kevés 
bizonytalan napszámból, esetleg közmunkánál, vagy ínség- 
munkánál kereshetnek valamit. Tavasszal vagy 100—150 ember 
idegen határokban kaphat szőlőmunkát, ősszel kukoricatörésnél 
és idegen határokban szőlőtakarásnál kereshet ugyanannyi ember 
valamit. 

Néhány száz család tehát állandóan alamizsnára, köz- 
segélyre szorul, s több mint ezer családnál állandó vendég 
az ínség. 

Ez a proletárhad pedig másnál mint földmunkánál nem 
nyerhet alkalmazást, mert se ipar, se kereskedelem nincs. 
Debrecen ott a tőszomszédságban és ahol a 38 ezer holdas 
latifundium terpeszkedik, ott ipar s kereskedelem ki nem fejlődhetik. 

A latifundium a nagy moloch. Az emberirtó szörnyeteg, 
az emberfaló bálvány. A latifundium néptelenít, nincs tehát 
ipar, mely a nép munkaerejét télben foglalkoztatná. A csekély 
fogyasztóképesség mellett nem fejlődhetik kereskedelem, üzleti 
forgalom. Másutt ha földje nincs is, egy lovacskából is meg- 
lehet élni. Itt nem kell fuvar. Kinek? Az uradalomnak megvan 
a magáé, a többi lakos sorát pedig fényesen illusztrálja a fent 
közölt statisztika. Egy 12 ezer lakosú községben csak 3 gazda 
van, kinek 50—60 hold földje van. Kinek kell itt fuvar? Miféle 
kereskedelem fejlődhetik itt? Hisz majd meglátjuk, milyen jöve- 
delmek fölött rendelkezik ez a nép. 

De hiába szerezne idegenben pénzt, itt hasznát se venné, 
mert csakis   földet   venne   érte,   ha   lehetne.   De   földhöz egy- 
áltálán nem juthat, mert a latifundiumból egy falatka sem kerül 
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eladásra, különben is legnagyobb része hitbizomány. A lati- 
fundiumon kívüli földből pedig tán még nehezebb. Hihetetlen 
árai vannak a földnek, de ez inkább chimaera, mert föld úgy- 
szólván egyáltalán nem kerül forgalomba. 

A dolog tehát így áll: földhöz nem juthat és másból 
mint a földműveléséből nem élhet. Napszámot is alig kereshet 
mástól mint a tunya latifundiumtól, ez pedig éhbérekkel fizet. 
És az se kell annyi, amennyi pályázó van rá. Itt nincs más 
választás  vagy szökni innen, vagy sínylődni és pusztulni. 

Mert nemcsak azok vannak ám ínségben, akik arató- 
munkához egyáltalán nem jutnak, hanem valamennyien. 

A proletár lakosságban jövedelmezés tekintetéből három réteg 
van: az első a cselédség, a második akik kepéhez jutnak és a 
harmadik akik még ehhez sem jutnak. 

Az uradalom 410 cselédet alkalmaz, ezek képezik zömét 
annak az 1898 lakosnak, kik eltartásukat közvetlenül a latifun- 
diumtól nyerik. Egy cseléd díjazása a következő: 90 kor. kész- 
pénz, 400 liter búza, 1440 liter rozs, 90 liter főzelék, 20 kgr. 
szalonna, 20 kgr. só, egy csizmára való 10 kor,, 2 kis hold ten- 
geri föld készen bevetve, egy kocasertés tartás, lakás és fűtés. 
Az egész pénzértékben 590—600 korona. 

A kepés keresete természetesen sokkal kisebb. A cseléd 
egész munkaerejét „értékesíti” — jobban mondva a cseléd 
«gesz munkaerejét értékesíti a munkaadó — nyáron virradattól 
beesteledésig, potom 16 órán át, a kepés meg néhány hét 
alatt keresi meg azt az 5—6 mm. búzát, 1 mm. rozsot s 1 mm. 
árpát, ami ott a kepések idei és rendes hivatalos ára. De ez 
az érték csak jó aratás esetén ennyi. Ezért tehát a munkásnak, 
a nagybérlő kockázataiban is részesülnie kell. A kepe árát u. i. 
vagylagosan terményrészben vagy készpénzben állapítják meg. 
1600 öles holdanként 11-edrész vagy 8 korona, amihez jár 
páronként 1 kgr. szalonna hetenként, vagy 14-edrész és konvenció. 
És a konvenció páronként 45 kgr. rozs, 28 kgr. búza, 41/2 kgr. 
szalonna, 4½ kgr. hús, 4½ kgr. kása és 54 fillér ára só. Mindez 
az egész takarási időre. Ez egész konvenció értéke 20—24 korona. 

Jó aratáskor tehát a kepe munkabére fölrúghat 140-től 
150 koronára is. Ha figyelembe vesszük, hogy az egész körül- 
belül 25 munkanapot vesz igénybe, megkapjuk azokat az aratási 
6 koronás, úgynevezett „horribilis” béreket, melyekkel a nagy- 
birtokos urak minden alkalommal védekezni szoktak. De ha 
meggondoljuk, hogy az ünnepnapokkal s a munkát akadályozó 
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esős napokkal ez a 25 munkanap legalább 35 napig tart, 
azonnal leszáll a hatkoronás napszám. Hát még ha figyelembe 
vesszük, hogy a téli hónapokban vagyis öt hónapon át 1 korona 
a napszám, tavasszal 1 kor. 60 fill., júniusban 2—2 kor. 60 fill., 
ősszel, töréskor 2—2 kor. 20 fill. Ilyen összeállítás mellett 
körülbelül az az érték hozható ki az egész éven át foglalkozást 
nyerő munkás béréül, mint az uradalmi cseléd évi keresete, 
580—600 korona. De ennyit a valóságban egyetlenegy se keres, 
mert egész évben mindig egyik se nyerhet munkát. 

Az aratómunkának ilyen ára azonban csak jó aratáskor 
érhető el. Minthogy pedig a munkaszerződéseket még télben 
kötik, mikor sejtelmük sincs, hogy milyen lesz az aratás, a 
munkás egyszersmind kockázatot is visel. Aki ezt a kockázatot 
nem akarja viselni, az készpénzben kötheti ki a munkabért. 
Ez a készpénzösszeg ma 80—120 korona közt változik, átlagos 
ára tehát 100 korona. Vagyis még a nyári napszám igazi bére 
sem haladja túl a 4 koronát, a többi pedig részben a viselt 
kockázat egyenértéke. De különben lehet bármekkora a munkabér 
nyáron: az a munkás, ki már februárban eladta munkaerejét, 
nem aknázhatja ki többé a kedvező konjunktúrákat. 

Mert a latifundiális gazdálkodásnak egyebeken kívül az a 
káros hatása is van a munkásra nézve, hogy az uradalom csekély 
költséggel nagyban, az állam által is prémiumszerű tarifákkal 
apasztott költségen szállíthatja idegenből a munkaerőt. Ahol 
ekkora birtokaránytalanság nincs, ahol a határban csak közép- 
birtokok vannak, ott teljesen lehetetlen az egész munka zömének 
idegen munkaerővel való ellátása, ott teljes lehetetlen az otthoni 
munkásságot szárazra tenni és a keletkezett versenynél fogva 
lehetetlen az egész munkabéreket ennyire leszorítani, mint ott, 
ahol egy latifundium szinte ráfekszik az egész lakosságra. Ez a 
leginkább emberirtó eredménye a latifundiumnak. 

Különben a balmazújvárosi munkásságnak kiváló érzéke van a 
statisztika iránt. A földműves egyletben pontos könyvet vezetnek 
minden munkabér jövedelemről. A tavalyi évről is tehát pontosan 
meg lehet állapítani, hogy mennyit keresett az egész község 
munkásnépe. 

A nagybirtoknál alkalmazva volt 303 pár, ezek kerestek 
együttvéve 2038 mm. búzát, 104 mm. rozsot és 39 mm. zabot. 
Vagyis átlagban körülbelül 7 mm. terményt, átlagát 20 K-jával, 
140 koronát páronként. Idegenben megkerestek 448 pár összesen 
3751 mm.-t, átlagját ugyancsak 20 K-jával, 7520 koronát, vagyis 
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páronként 168 koronát. De ha figyelembe vesszük, hogy az 
utazás költséggel, a hazulról való heteken át való távollétel 
kárral jár, az idegenben való kereset értéke se sokkal nagyobb, 
mint az otthoni. Itt az évi legmagasabb terményárakat vettem 
alapul. A valóságban az összeg kisebb. 

Tavaly azonban jó aratás volt. Az egész évről vezetett 
napszámjegyzék alapján egy-egy párnak egész évi munkabér- 
kereslete a földművelés körül nem tesz ki többet 270 koronánál, 
ha ugyanaz, aki kepét kap, kap őszi és tavaszi munkát is. Ebből 
családonként csak napi 75 fillér kereset jut. Egy öttagú család 
egy-egy tagjára tehát napi 15 fillér jut: balmazújvárosi szójárás 
szerint „eleven éhenhalás”. 

De ezt az összeget se szerezhetik meg mind otthon. 
A szőlőnyitás évadjától, április elejétől kezdve egész novemberig 
idegenbe járnak a balmazújvárosi munkásrajok, sokja kepére 
Romániába is elmegy. De kibocsát ez a nép egész telepes rajokat 
is messzire, Délmagyarország határáig. 

Napi 15 fillérből nem lehet eltartani egy embert. Bele- 
pusztultak volna, ha a debreceni határban és másutt apró 
parcellák bérletéhez nem juthatnának. 

A latifundiumtól magától bérel a község 7129 hold rossz 
legelőt, amelyet a község lakossága osztatlanul haszonélvez. 
És 3930 hold szántóföldet, melyet 15 bérlőtársaság bérel. De e 
bérlőtársaságokhoz csakis birtokos gazdák tartoznak. A 300 
birtokos, kinek három holdnál nagyobb saját birtoka van. És 
bár e bérlőtársaságok nagyobb bért fizetnek, mint a nagybérlők, 
— javarészt csak a nagybérlőtől kapják albérletbe — mégis ez 
a 3930 holdnyi bérlet a jobbmódú gazdák aránylagos, jó mód- 
jának a forrása, hisz ez a bérelt föld több mint a község egész 
művelés alatt álló területe. 

Hogy milyen jelentősége van a haszonbérletnek, annak 
illusztrálására elég a következő: 

A birtoktalan proletariátus kezén mindössze 400 holdnyi 
haszonbérlet van, még pedig 200 családfentartónak 2—2 kat 
holdnyi parcellákban, a község jótállása mellett. De a sok ínség- 
nek, az ijesztő nyomornak, a község által megindított, a megye 
által istápolt mozgalomnak, a kormány közbenjárásának, Darányi 
atyáskodásának volt együttes s összes eredménye, hogy 200 
proletárcsaládnak 2—2 holdjával ilyen bérleteket juttattak. 

Az évi bér e bérletek után holdanként 39 korona, vagyis 
körülbelül   kétszerannyi,   mint   amennyit a nagybérlők fizetnek. 
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Mindazonáltal nem fordul elő eset, hogy valaki otthagyná a 
törpe bérletet, vagy kötelességei nem teljesítése miatt kitevő 
lehetne a haszonbérletből, mert hiszen körülbelül 200 koronát 
fizetnek annak, aki haszonbérleti jogát át akarná ruházni. Száz 
koronát egyetlen hold haszonbérletének átengedéséért. 

A balmazújvárosiak — akik igen jó számítók s nagyszerű 
statisztikusok — kiszámították, hogy a két holdnyi haszonbérletből 
bér, adó és minden kiadás levonása után tiszta haszon, helye- 
sebben munkahozadék gyanánt körülbelül annyija marad, mint 
amennyit összes munkájával és adott viszonyok közt az egész 
évben megkereshet. Vagyis két holdnyi haszonbérlet, ha drága 
is, megduplázza évi keresetét. Ε megduplázás esetén is alig 
haladja meg ugyan az évi kereset az 500 koronát, de könnyű 
kiszámítani, hogy 4—4 holdnyi haszonbérlet megháromszorozná 
évi jövedelmét és körülbelül 800 koronáig verné fel évi kere- 
setét, ami körülbelül a vidéki ipari munkabér határát ütné meg; 
ez azonban a falusi élet és a csekélyebb fogyasztási élet képes- 
sége nyomán valóságos jólétet jelentene. 

Az uradalom tehát vagy 6—7000 holdnak 4—4 holdas 
bérletekben való kiparcellázása által ezt a népet a jólét nem 
sejtett fokára emelhetné, 1700 családnak évi keresetét meg- 
háromszorozhatná és mindez az uradalomnak nemcsak áldozatába 
nem kerülne, hanem még jóval nagyobb bért is kapna a mostaninál. 

De miért nem tesz legalább ennyit a latifundium? Nem 
akarok túlterjeszkedni a kétségtelen adatok száraz felsorolásának 
s az abból tudományos pozitivitással vonható következtetések 
keretén, nehogy keserű legyek. De azért megfelelek erre a 
kérdésre is. Egyelőre azonban még a latifundiális gazdálkodás 
két másik árnyékoldalára hívom föl a Társaság figyelmét, mi 
különben országos jelentőségű. 

 
IV. 

A latifundium u. i. rendkívül extenzíve gazdálkodik, igazi 
ázsiai módon, amivel egyenesen csorbítja az egész nemzeti ter- 
melés hozadékát. Ennek bizonyítására elég néhány számot fel- 
hoznom. 

A talaj kötött fekete föld. Homok nincs az egész határban, 
rétre alkalmas könnyű talaj is alig. A latifundiumból még mindig· 
feltöretlen kerekszám 18000 hold, aminek legjavarésze legelő, 
de túlnyomó részben rossz legelő. Ε területnek legnagyobb része 
jó szántóföld lenne. De a latifundiumnak a nagybérlők kezén levő 
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16000 holdját is ázsiai felületességgel művelik. Trágyázásra a 
talaj nem szorul, rendszeres ugarolás sincs, csak minden har- 
madik évben kukoricát vetnek. A kukorica körül több munka 
szükséges. Különben túlnyomó részben búzát termelnek és ez 
a legkevesebb emberi munkát igényli, mert a cselédségen kívül 
csak a nyári 4—5 héten szorul a bérmunkára. 

A nagybérlőknek haszonbérbe adott több mint 26000 
holdnyi területen mindössze 410 cselédet alkalmaznak. Ha csak 
a középbirtokok gazdálkodásával vetjük egybe, ebből a rengeteg 
latifundiumból körülbelül húsz 800—1500 holdas bérlet lenne alkot- 
ható. Ilyen bérletek pedig átlag az ország minden részén 40—50 
cselédet alkalmaznak, ami egymaga több mint kétszerannyi cseléd, 
vagyis állandóan alkalmazott munkaerő érvényesítését jelentené, 
mint amennyit a latifundium ma igényel. Evvel persze karöltve 
járna az intenzívebb művelést igénylő termelési ágak kultiválása. 
A nagyterjedelmű legelők fölöslegessé teszik a mesterséges takar- 
mány- és répatermelést. Az olcsó bérek nem kényszerítik a bér- 
lőt több munkaerőt igénylő művelési ágak meghonosítására. 

Ha meggondoljuk, hogy 4 holdas parcellákban való meg- 
művelés esetén legalább ötször ennyi lakosságnak adhatna szerény 
jólétet, mint amennyi most él a községben, vagyis 50 ezer lélek- 
nek biztosíthatna megélést s jólétet, befogjuk látni nemcsak azt, 
hogy milyen emberirtó a latifundium, hanem hogy az ezáltal elő- 
idézett extenzív termelés mennyivel apasztja az egész nemzeti 
termelés értékét. Megjegyzendő, hogy emellett a legalább részben 
parcellás értékesítés mellett is több volna a földtulajdonos 
haszonbére. Hiszen míg a proletárbérlők 39 korona bért 
fizetnek holdjáért, addig a nagybérlők 12—16 korona haszonbért 
fizetnek és a feltöretlen területek egy része eddig 60 fillér, most 
2 kor. 40 fill, bért fizet. 

Ez a latifundiumos gazdálkodás még egy veszedelemmel 
jár. A magyarországi állatállomány veszedelmes apadásához vezet. 
A latifundium voltakép nem foglalkozhatik állattenyésztéssel. 
A nagybérlet 26000 holdján az egész állatállomány 952 ökör, 
315 ló. Vagyis ép annyi, mint amennyi a mezei és igásmunka 
elvégzésére szükséges. Húsra nevelt marha egyáltalán nincs. Ha 
az utak olyan infámisul rosszak nem lennének, alkalmasint még 
kevesebb lenne az igavonó állatállomány. 

Ha nem is apró parcellákban, hanem 800—1600 holdas közép- 
bérletekben folyna a gazdálkodás, legalább háromannyi állatállo- 
mány kellene hozzá. Ezen a latifundiumon 21 holdra esik egy állat. 
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Hogy mit jelent ez, kitűnik már abból az egy körülményből, 
hogy míg a nagybérlők 26000 holdján 1257 állat — ökör 
s ló — van, addig a lakosság kezén levő mintegy 17000 holdnyi 
feltört s töretlen termő területen 2378 szarvasmarha, 1611 ló, 
4878 sertés, 396 juh van. Ha a sertést 2 párjával vesszük egy 
nagy marhával felérőnek, az állatállomány 6626 darabot tesz, 
vagyis 2.6 holdra jut egy-egy állat. Másszóval a kisbirtok nyolc- 
szor annyi állatot nevel. 

Megjegyzendő különben, hogy még ez sem igazi tükre a 
viszonyoknak. Az állattenyésztés ugyanis legnagyobb a törpebir- 
tokon. Az állat gondozást és így sok emberi munkát igényel, 
de az emberi munkán kívül valamelyes földbirtok szükséges hozzá. 
Sertést még a földetlen proletárok mindegyike is tart, ha leg- 
alább háza van. A kétholdas bérlet mellett a sertésen kívül 
egy-egy tehén s egy növendékmarha is eltartható. Hogy meny- 
nyire emeli az állatállományt a kisgazdaság, tehát csak akkor 
lenne egészen nyilvánvaló, ha az az 1349 földetlen s bérlet híján 
szűkölködő család is legalább 2 holdnyi bérlethez jutna. 

 
V. 

Nem volna teljes ez a kép, ha néhány pillantást nem szen- 
telnénk az állami és községi terhek miként való megoszlására. 
Én e kép vázolásánál minden áron elnyomom szubjektív érzé- 
seimet és így semminemű kommentárral nem kísérem a szám- 
adatokat, az igaz, hogy ezek minden magyarázat híján is elég 
megdöbbentőek. 

Az egész község állami adóterhe 158.781 kor. 52 fillér és 
ebből a nagybirtokot terheli 81.812 kor. 18 fill., a községi 
lakosokét pedig 76.969 kor. 34 fillér. 

Vagyis a nagybirtok egy holdjára jut pontosan két korona 
13 fillér, a paraszt egy holdjára pedig 11 korona 48 fillér, tehát 
több mint ötszörannyi. Látszólag. Mert figyelembe veendő két 
körülmény. Az egyik, hogy a földesúri nagybirtok természet- 
szerűleg a legjobb föld a határban, a parasztbirtok pedig még 
természetesebben a legrosszabb föld. Azonkívül fontos az is, 
hogy míg a nagybirtoknak csak 44%-a feltöretlen legelő, tehát 
jóval kisebb adóláb alá eső terület, addig a községi területnek 
68%-a   ilyen   majdnem  értéktelen legelő. 

Még sötétebb lesz azonban ez a kép, ha a községi terhek 
eloszlását tekintjük. 
         Az egész községi pótadó 44.307 korona 08 fillér, melyből a  
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nagybirtokot 21.104 korona terheli, a község lakosaira pedig 
23.233 korona 08 fillér jut. Míg a nagybirtok egy-egy holdjára 
tehát 55 fillér esik, addig a parasztbirtok minden holdját 3 korona 
48 fillér terheli, vagyis mintegy hatszorannyi. 

Valósággal iszonyatossá válik ez a kép, ha meggondoljuk, 
hogy a nagybirtok semmi természetben szolgáltatandó közmunkát 
nem ad, miután az összes természetben szolgáltatandó közmunka, 
igavonó jószágok s férfiszemélyek után, kizárólag a községi 
lakosságra van kivetve. 

Kell ez adatokhoz kommentár? És lehet-e jobban jelle- 
mezni a mai oligarchikus osztályuralom durva önzését, mint 
ezekkel a számokkal? És ha meghallgatjuk az agrárius urak 
áradozását arról, hogy a magyar kiváltságos rendek hogy áldoz- 
ták fel magukat a közteherviselés és a törvény előtti egyenlőség 
elvének a törvénybe iktatásával, igazán nem kell a fejét törni 
senkinek, hogy szatírát írjon és mert az itt felsorolt számok 
a tartalmatlan s hazug frázisoknak olyan szatíráját adják, ami- 
lyennél másabbat, keservesebbet nem igen produkált a világ- 
irodalom. 

Pedig az állami s községi terhekhez még az egyházi terheket 
is hozzá kell sorolni. A zsinati törvény szerint a protestáns 
felekezetek egyházi adója az állami adó arányában állapíttatik 
meg, a teljesen birtoktalan, tehát állami adó alól mentes nap- 
számosok két koronát fizetnek, a nagybirtok ellenben a pro- 
testáns egyházi terhekhez egyetlen fillérrel sem járul, ellenben 
kegyura a katholikus egyháznak, vagyis hatszorannyi birtoka 
után ugyanannyi százat fizet, mint ahány ezret a lakosság. 

 
VI. 

Ezek a hideg, száraz adatok azt hiszem eléggé megmu- 
tatják mik a balmazújvárosi nép ínségének az okai és miért 
kénytelen a vármegye évről-évre az ínségakciót megindítani. 

Ezekről az akciókról restellek beszélni. Hogy mikép 
kezeli ezeket a magyar közigazgatás, a hegyaljai és ököritói 
esetek ékesen illusztrálják. Nem is igen érdemes ezekről beszélni, 
mert hisz a bajon magán nem segítenek. Az ínségakciók csak 
a legszükségesebb segélyben részesítenek, részint készpénz, 
részint kenyérlisztadománnyal. Ezeket részint községi alapokból, 
részint a megyében és egyebütt befolyó gyűjtésekből adják. 
A belügyi kormány is hozzájárul évről-évre 1000 koronával. 
Ezer   koronával!   Pedig a   miniszter   ismeri  jól   a  bajt   és  az 
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újvárosiak elég gyakran fölkeresik deputációkkal és ők meg is 
mondják, hogy mi volna a végleges, igazi ínségakció: juttassák 
a birtoktalan családokat vagy 4—4 holdnyi bérlethez. 

Ez idén több mint 500 családfő van aratás nélkül, holott 
már a vidéken minden hely lekötve, más munka pedig nincs, 
egész bizonyos, hogy megint csak íség lesz és a vármegyének 
megint alamizsnát kell majd gyűjteni. 

A magyar Kanahán munkásának kenyérre való lisztet 
könyöradományokból kell nyújtani s ahol 16000 hold a legelő, ott 
száz meg száz család évszámra nem eszik húst. Az állandó étlap 
a tésztaleves és a tésztáskása, útra, munkára is ezt viszi magával: 
kását és száraz   tésztát.   A krumpli s főzelék   már ünnepi étel. 

És ez a nép dolgos, kitartó, a belé keveredett sváb vér 
lohasztja a szilajságát, de szívóssá teszi. Egész rajokat ereszt ki 
magából Balmazújváros évenként, nemcsak munkás, hanem telepes- 
rajokat. Keresnek munkát, keresnek földet vagy bérletet. Ide- 
genben inkább bérletet, mert a föld árát nem tudnák megfizetni. 
De Amerikába való kivándorlás nincs, sőt a telepeseik, kitele- 
pült rajaik is vissza-visszatérnek néhány év múlva. Ez szinte 
csudás s érthetetlen az előtt, ki nem érintkezik a néppel. Az 
a 38 ezer holdas tag valósággal faszcinálja őket. Lehetetlennek 
tartják, hogy ország, tudomány, társadalom, kormány, törvény- 
hozás végre be ne lássák, hogy ezt a 12000 termékeny magyart 
csak ennek egy falatkájával lehet megmenteni s boldoggá tenni. 
Az ínséget viselik, az igát húzzák, tanulnak s agitálnak s inkább 
ott pusztulnak el, de azt az otthoni rögét nem akarják otthagyni 
és annyi csalódás után kiirthatatlan a lelkökből az a reménység 
s egyszer mégis valóra válik, hogy kihasítanak nekik vagy 6000 
holdat bérletre, ha mindjárt borsos áron is. 

Engem is faszcináltak ezek az emberek. Évekkel ezelőtt 
kerültem közéjök először. Felolvasás tartására hívtak. Akkor 
és azóta sokszor, gyönyörűséggel tapasztaltam, hogy milyen 
tudománykedvelők, milyen kultúráhítatosak, milyen kitartók, 
milyen kemények, milyen élelmesek. Ha az a híres fajszeretet 
s fajmagyarság nem volna feljesen hazug s tartalmatlan jelszó, 
ha az agrárius s nacionalista urak nem csupán cinikus játékot 
űznének a jelszókkal, a fajmagyar uraknak rég dédelgetőbe 
kellett volna venni ezt a népet, ha egyébre nem, fajmagyar 
tenyészcélokra, eugenika szempontjából. 

Ez a balmazújvárosi példa azonban nemcsak a gazdasági 
s  politikai   jelszavak    hívságos   voltát   világítja   meg,   hanem 
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rávilágít a nemzetiségi kérdésre is. Mert tegyük föl, hogy ez a 
nép nem magyar, hanem román vagy szerb. Nem gyűlölné-e a 
latifundiumban s az ezt istápoló közigazgatásban a magyart 
és a magyar államot? A latifundium kelti az idegenajkában 
a magyarság és a magyar állami eszme elleni gyűlöletet. 

Másrészt meg rávilágít arra, hogy az a magyar oligarchia, 
mely ma, a szabad gondolat támadásai, a saját bűnei követ- 
kezményei ellen a nacionalizmusban keresi a védelmet és ellenünk 
a hazátlanság s magyartalanság vádját immár jelszóvá faragta,, 
milyen magyarfaló valójában s milyen kevés szeretettel van a 
saját fajtája iránt. Galíciából, Verchovinából hoznak munkásokat,, 
mert a magyar munkás büszke, lázadó és nyelvel. Jobban, 
keményebben dolgozik, de nem lehet neki parancsolni. 
Ez a kemény gerinc, ami valóságos gyűlöletet okoz a fajmagyar 
latifundiumtulajdonos urakban a fajmagyar proletariátus ellen. 
Azért itt is kész volt a latifundium a birtokos gazdáknak 
haszonbérbe adni amennyit kérnek, de a proletároknak, oligarcha 
nyelven „azoknak a kutyáknak” soha. 

Különben amilyen hazugok a nacionalizmus jelszavai, ép 
oly igazságtalan lenne a latifundium okozta nyomorúságot 
egyéni indulatnak tulajdonítani. Egyénről e dolognál szó sincs. 
A latifundium egyéntelen, tulajdonosát évszámra nem látják 
s ők nem forognak a nép közt soha. Ez nem egyének harca,, 
hanem a latifundium harca a munkásság ellen. A latifundium 
emberirtó, mert pszichikájához tartozik az extenzív termelés és 
fenmaradásának a föltétele, hogy a területén lakó munkásság 
tehetetlenül legyen kiszolgáltatva a latifundium kizsákmányo- 
lásának. Csak két holdnyi bérlet egy-egy proletárcsaládnak 
és azonnal emelkedik a munkabér, de ugyanilyen arányban 
fogy mindent lenyűgöző kizárólagos hatalma a latifundiumnak. 
A galíciai kepések már silányabb munkájuk nyomán is drágábbak 
mint az otthoniak, de alkalmazásuk a munkásság leigázásának, 
mert kiéheztetésének az egyik módja. Ez tehát nem is annyira 
anyagi, mint egyelőre legalább hatalmi kérdés, az is igaz, 
hogy a hatalom csak arra való, hogy aztán az anyagiakat 
kisajtolja. 

A bizonyos fokig való néptelenedés tehát ínyére van a 
latifundiumnak. A sűrűbb népesség a kínálatban nagyobb 
munkaerőt a latifundium úgysem képes fentartani. Ez a fölös 
munkaerő tehát ipari munkához özönlik. Ipari munka, gyár- 
üzemek   kialakulása   pedig   egyrészt   emelőleg   hat   a   bérekre 
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másrészt nevelőleg s felvilágosítólag a tudatlanokra. Inkább 
vándoroljon ki tehát ez a fölös munkaerő Amerikába, a lati- 
fundiumnak elég a fél munkaerő is, de ez a felényi munkaerő 
nem elég ipari empóriumok táplálására. 

A kivándorlás bizonyos szelekciót is hoz létre. Az élel- 
mesebbek, a műveltebbek, az öntudatosabbak fogják meg a 
vándorbotot, itt tehát a legostobábbak, a legtürelmesebbek szele- 
gálódnak ki. Nem kell azt hinni, hogy a kivándorlás folytán 
emelkedtek a munkabérek. Sőt ellenkezőleg. Ahol nagymérvű 
a kivándorlás, ott a napszám esik. Ott iparvállalat vagy nem 
keletkezhetik, vagy a létezők összezsugorodnak. Az ipari bérek 
emelő hatása tehát megszűnik és ennek folytán a mezőgazdasági 
bérek is esnek. A mezőgazdasági bérek a kivándorlás dacára 
sem emelkedtek. Ahol emelkedés mutatkozik, az a munkásság 
szervezésének s felvilágosításának az eredménye. Ezért van az, 
hogy az oligarchia teljesen szabaddá tette újabban a kiván- 
dorlást, sőt — akárki meglássa — maholnap dédelgetni is 
fogja. 

Míg tehát a latifundium emberirtó hatása a hatalom meg- 
tartását segíti elő, a latifundium extenzív gazdálkodása s műve- 
lési rendszere ugyanavval a hatással jár, mint az ipari terme- 
lésben az üzemredukció. 

A kartellekben és trösztökben egyesült iparvállalatok úgy 
növelik a profitot és verik föl az árakat, ahogy a termelést redu- 
kálják. Az oligarchia ezt az árfelcsigázó tendenciát az extenzív 
termeléssel szolgálja, mert hisz ez a felületes félbarbár termelés 
valóságos üzemredukció. Már fölvetődött az az eszme, hogy a 
latifundiumoknak a termelést kontingentálni kellene és úgy redu- 
kálni a termelést, hogy a kisebb produkció nyomán a búzaárakat 
fölverjék, egészen addig, míg a magyar latifundium a 6 kor. 
20 filléres gabonavám egész összegének  az  élvezetéhez jutna. 

Teljesen fölösleges a mesterséges vagy szerződéses üzem- 
redukció, mivel az extenzív gazdálkodás ugyanez eredménnyel jár. 
Egyrészt felényit termel, mint amennyit intenzív művelésnél 
termelhetne, másrészt az állatállományt is apasztja. Azáltal, 
hogy a föld haszonélvezésétől a földműves-proletariátust elzárja 
s így megakadályozza, hogy az állatot tenyésszen, a maga 
szükkörű állattenyésztésének monopóliumszerű jelleget és árakat 
biztosít. Kisebb befektetés és szűkebb termelés mellett is ez a 
rendszer tehát nagyobb hasznot, profitot szerez, tehát ered- 
ményében ép úgy működik, mint a kartel vagy a tröszt. 
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VII. 
A balmazújvárosiak sok, hangos panaszára a latifundiumnak 

az a kifogása, hogy teljesen vagyontalan szegény embereknek 
nem adhat haszonbért, egyrészt mert nincs bennök anyagi 
garancia a haszonbérre, másrészt meg tartani lehet tőle, hogy 
deterriorálják a földet. 

Az egyik kifogás se állhat meg. Az eddigi kétholdas 
bérletek is a község jótállása mellett köttettek és így lehetne 
a többieket is megkötni. De ha a község jótállása megszerez- 
hető nem lenne is, vagy kívánatos nem lenne, sem lehet tartani 
a latifundium aggodalmaitól. Akkora a földéhség, hogy sokkal 
bizonyosabb, hogy a bérlet egész időtartama alatt egyetlenegy 
parcella sem fog felszabadulni. Ha valamelyik bérlő nem tudna 
eleget tenni kötelezettségének, parcellájára több száz átvevő is 
jutna. Hisz ne feledjük, hogy legvérmesebb reménykedésökben 
sem sóvárognak többre mint négy holdra. De felvevőképes- 
ségük sokkal nagyobb. A haszonbérlet ugyanis jómódhoz, meg- 
takarításokhoz juttatja őket, a megtakarított összeg vagy 
gyümölcsözetlenül hever, vagy földet keres. A tapasztalat azt 
tanítja, hogy ahol nagy latifundiumok kerültek parcellázásra 
s ahol a törpe emberek felszívták a holdak tízezreit, a lati- 
fundiumok felszívatódása után a földárak még emelkedtek, 
jeléül annak, hogy mennél több föld jut az apró emberek 
kezébe, a föld után való kereslet, a föld iránti vételkedv 
annál nagyobb. 

A balmazújvárosi latifundiumnak se kell tehát az ellen- 
kezőtől tartania. Hisz ma szívesen fizetnek 200 koronát egy 
kétholdas haszonbérlet átengedéseért. A deterriorációtól sem 
lehet tartani, nemcsak azért nem, mert hisz a nagybérlők is 
extenzív gazdaságot űznek, hanem azért is, mert a paraszt a 
hosszabb bérleti idő alatt természetszerűleg úgy gondozza a 
földet, mintha a magáé volna. 

És itt rejlik a horror igazi oka. Mert a hosszabb tartamú 
haszonbérleti idő nyomán s főleg a haszonbérletek megnyitása 
esetén attól tart a latifundium, hogy tulajdonjoga elhalványodik 
és örökre ki van zárva, hogy földbirtoka fölött való rendelke- 
zési jogával élhessen, miután a parasztság jószántából nem adná 
ki többé birtokából a földet. 

Mindez persze csak kifogás. Az igazi ok mégis csak az, 
hogy a munkásság jóléthez juttatása idővel egyszerűen lehetet- 
lenné tenné a latifundiális gazdálkodás fentartását. 
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A balmazújvárosi nép ínségét tehát egyesegyedül a lati- 
fundium okozza, mint ahogy a rutén nép pusztulását egyesegye- 
dül a latifundium okozza és mint ahogy az oláh paraszt magyar- 
gyűlöletét is egyesegyedül a latifundium okozza. 

Mindazoknak, akiknek a tény megállapítása kellemetlen, 
igyekszenek persze más okokat előkeríteni s a hamis okok 
csillogtatásával az egész közvéleményt félrevezetni. Így találták 
ki a rutén kérdésben az uzsorát s a kazárt, az oláh kérdésben 
a nemzeti gyűlöletet. De Balmazújvároson nincs kazár, még 
közvetítő kereskedelem sincs, nincs uzsora (legfeljebb a lati- 
fundiumos urak bankjai) és nincs nemzetiség. 

Itt meztelenül áll a kérdés és áll a felelet: A latifundium 
az ínségtápláló, az emberirtó. 

Hajdú vármegye t. ügyésze azt mondotta nekem, hogy meg- 
nem is Balmazújvároson vannak a legrosszabb viszonyok. Ladány- 
ban s egyebütt még rosszabbak. Ott a kincstár a földesúr, egy 
harmadik helyütt a káptalan, a negyediken egy külföldi dinaszta. 

Teljesen mindegy, kincstár vagy püspök, gróf avagy idegen, 
Λ latifundium mindenütt emberirtó. És a latifundium eme 
hatása mellett a tulajdonos szinte egyéntelen, vagyis szinte teljesen 
közömbös, jószíve van-e az illetőnek vagy se, emlegeti-e „haza- 
szeretetét vagy nemzetét”, vagy se, mert a latifundium emberirtó 
voltánál fogva mindenütt nemzetirtó és így „hazaellenes”. 



 

Szántó Béla: Budapest lakásdrágaságának 

           okai és megszüntetésének módjai* 
  
z elmúlt évtized kommunális politikai föladatai közül a 
városépítés és lakáspolitikai kérdések foglalkoztatták leg- 
tartósabban a városokat. Nem mintha ismeretlenek lennének 
azon tényezők, melyek e két egymással szorosan össze- 
függő kérdés alakulását irányítják, hanem azért, mert a 
városi lakosság életviszonyaira ezek zúdították a legnyo- 
masztóbb terheket és mert az összesség érdekei éppen 
e téren ütköznek a legélesebben a városi közigazgatást 

irányító   kisebbség érdekeivel. 
            A laikusok, nemkülönben a szakemberek nagy csoportjának fölfogása 
szerint is, a lakáskereslet és kínálatnak egymáshoz való viszonya 
határozzák meg a lakásbéreket és általában a lakásviszonyokat. Ezen 
vélemény szerint csakis fokozott lakástermelés és a telkek lehető leg- 
intenzívebb kihasználása, tehát a minél több emeletsorú építkezési 
mód alkalmas egyedül a lakásbéreknek a csökkentésére és általában 
a lakásviszonyok javulásának az előidézésére. 

Ha a lakásbérek alakulása tényleg a lakáskínálat és kereslet 
viszonyától, helyesebben a lakásépítkezés mértékétől függne, akkor 
Budapesten nem emelkedhettek volna a lakásbérek, mert 
a lakások az utolsó három évtized végeredményei szerint 
nagyobb arányban szaporodtak mint maga a lakosság.** 
A főváros területén levő lakások száma ugyanis 1890-ben (104.047), 
az 1880-iki lakások számához (77.480), viszonyítva 34,2% emelkedést 
mutat, míg ugyanezen idő alatt a lakosság (1880-ban 364.487, 1890-ben 
486.671) 33,5%-aI szaporodott. 1900-ban a lakások száma (182.214) 
az előző évtizedéhez képest 75%-al, a lakosság pedig (717.681) csak 
47,5%-al emelkedett. Ha mai adatainkat (1910-ben a lakások száma 
202.187,*** a lakosságé pedig a most lefolytatott népszámlálás szerint 
 

    * Szerző fölolvasta a Társadalomtudományi Társaságnak f. évi május 
hó  2-iki ülésén. 

  ** Lakás alatt nem pusztán a szoros értelemben vett lakást, hanem iroda, 
műterem, üzlethelyiség· stb. egyszóval bér helyiséget értünk. 

*** Ezt az adatot magam állítottam össze olyként, hogy a Budapest 
székesfőváros statisztikai évkönyvében 1906-ik évre kimutatott 189.242 lakáshoz 
hozzáadtam a statisztikai havifüzetekben kimutatott, az egyes hónapokban 
kiadott építési engedélyek szerint keletkezett lakások számát. Ezen össze- 
állításkor azonban hiányzott még az 1910. november és december havi 
adat. 

A statisztikai hivatalban nyert értesítés szerint a havifüzetek adatai 
hiányosak, mert nem tudták az összes idevonatkozó lapokat beszerezni, azon- 
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881.601) a harminc év előttiekkel összehasonlítjuk, akkor azt talál- 
juk, hogy 1880-tól 1910-ig terjedő időközben a lakások száma 
165%-al, a lakosságé pedig csak 141,9%-al szaporodott, amiből a 
fönti fölfogás szerint logikusan csak az következhetnék, hogy a 
lakásoknak ma olcsóbbaknak kellene lenniök, mint voltak harminc 
évvel   ezelőtt. 

A telek minél intenzívebb kihasználása szintén nem alkalmas a 
lakbérek csökkentésére és a lakásviszonyok javítására, mert hiszen 
amíg 1869-ben az összes épületeknek 77,5%-a földszintes ház volt, 
addig 1906-ban már csak 54,3%-ot mutat a földszintes házak arány- 
száma. A több emeletsorsú épületek arányszáma ellenben állandóan 
emelkedett. Így a 
½ és 1 em. házak arányszáma 1869-ben még  14,5%, 1906-ban pedig már 16,7% 
2                     „             „                 „          „      5,9%,      „              „           11,5% 
3                     „             „                 „          „      1,9%,      „              „           14,8% 
4 és 5              „             „                  „         „      0,2% ,      „              „           2,7% 

A tapasztalat szerint minél intenzívebb valamely város- 
ban a telek kihasználása, tehát minél inkább túlteng a több 
emeletsorú építkezés, annál magasabbak a házbérek is. 

A lakásviszonyok alakításában lényeges szerep jut a telek- 
tulajdonosnak, helyesebben a telekspekulánsnak, aki rendszerint 
nem építtet, tehát nem reflektál az építtetéssel előálló jövedelemre, 
hanem kizárólag a minél magasabb telekértékemelkedésre számít. A telek- 
spekuláns sohasem vesz drága telket és egyáltalán a legritkább esetben 
vásárol kész építési telket, hanem potom áron a város külső 
területén elterülő nagy földterületeket vásárolja össze és bevárja azt 
az időt, mikor a város fejlődése az építkezést a kültelkek, főképen 
pedig az ilyen spekulációs terület felé szorítja. Azon körülmény, hogy 
ez a nagy, eddig parlagon heverő mezőgazdasági terület építési 
területté alakul át, lényegesen növeli a telek értékét, amit a telektulajdonos 
igyekszik még nagyobbra növelni. Parcelláztatja tehát a földeket. Olcsón, 
esetleg ingyen területeket enged át közcélokra, hogy csak az építkezést 
erre a vidékre édesgesse. Amikor aztán a város fejlődése kénytelen már az 
ő területeit is igénybe venni, akkor lép elő a telekspekuláns igazi szere- 
pében és srófolja a telek árát amennyire csak tudja, minél magasabbra. 

A budai részen például az ú. n. Lágymányoson 35—40 évvel 
ezelőtt, amikor a föld itt még nem képezett építési területet, egy 
tőkegazdag spekuláns 100.000 négyzetöl, egy tagban álló parcellá- 
zatlan területet vásárolt meg 200.000 koronáért és kivárta, amíg a 
város fejlődése ezen területet érinteni kezdte és csak ekkor parcel- 
láztatta a földeket. Nagy területeket — így például többek között 
az egész Átlós-utat, melyen már évek óta villamos megy keresztül—ingyen 
engedett át. Ezen nyugodt és tudatos spekulációnak a következménye, 
hogy ez a terület ma már mintegy 5 millió korona értéket képvisel. 
       A spekuláció azonban egymagában, tehát tisztán a saját akaratára 
 
kívül a bontások által megszűnt lakások számát nem mutatja ki. Ezen utóbbi 
azonban meglehetősen minimális lehet,  mert  az  új   építkezések  nem  annyira 
bontások, mint inkább parlagon álló telkek beépítése révén keletkeztek, miből, 
az következik,  hogy az  összeírás  alapján kimutatható  szám  mindenesetre 
nagyobb lakásszámot eredményez majd, mint a 202.187. 
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támaszkodva még nem lenne képes érvényesülni, ha céljai elérésében 
nem állanának rendelkezésére bizonyos berendezkedések is. Az olyan 
városokban — például Budapesten — hol túlteng a bérkaszárnya, 
az építési szabályzat rendszerint a spekuláció érdekeit szolgálja. Az 
építési szabályzat ilyen helyeken — és nálunk is — a várost építési 
övezetekre osztja és sablonosán megállapítja az övezeteken belül 
építhető házaknak a magasságát és az emeletek számát is. Az építési 
szabályzat ilyen rendelkezései a vizet a spekuláció malmára hajtják, 
mert az építési telek eladásánál a telekárat a tulajdonos 
mindenkor annak kihasználhatóságához képest, tehát a 
ráépíthető ház rentabilitása szerint szabja meg. Ha tehát 
az építési szabályzat lehetővé teszi valamely telekre a hat emeletes 
ráépítést, akkor a telektulajdonos, a telekár meghatározásánál a leg- 
nagyobb kihasználhatóság mellett elérhető legmagasabb házbér- 
jövedelmet veszi alapul. Ha ellenben ugyanazon övezeten belül 
az építési szabályzat korlátozná a házak magasságát és mondjuk, csak 
három emelet építését engedné meg, akkor a kisebb telekkihasználhatóság, 
tehát a ráépíthető háznak a kisebb jövedelmezősége következtében alacso- 
nyabbnak kell lennie a telek árának is. Mert a telek minél intenzívebb ki- 
használása, vagyis a lakások számának vertikális irányban való szaporítása 
a telekárak fokozását és így nem a lakásbérek csökkenését, hanem az 
építkezési költségek szaporításával azok emelkedését eredményezi. 

Az építési szabályzattal inaugurált intenzív beépítési rendszer 
a lakóházépítést teljesen kiszolgáltatja a spekulációnak és néhány bank 
kezébe koncentrálja azt. A bérkaszárnyák építése ugyanis nagy tőkét 
igényel, mely csak keveseknek áll rendelkezésére. A szükséges tőke 
tehát rendszerint jelzálogkölcsönök révén a bankoktól kerül elő, melyek 
a bérkaszárnyás városokban ennélfogva az építkezést szabályozzák, 
ügyelnek tehát arra is, nehogy olyan lakásviszonyok keletkezzenek, 
melyek veszélyeztetnék a már kiadott jelzálogkölcsönök bonitását. 
A bérkaszárnyás városokban hasztalan várunk tehát lakásfölösleget, az 
sohasem áll be, mert addig tart csak az építkezési konjunk- 
túra, amíg a bankok jelzálogkölcsönöket folyósítanak és 
addig folyósítanak azok jelzálogkölcsönöket, amíg a lakás- 
béreket, a rentabilitás kiszámításánál alapul vett nívón meg- 
tarthatják. 

A bérkaszárnyás városoknak tehát az lenne a legsürgősebb fel- 
adatuk, hogy az emeletek számát csökkentsék. A város belső területén 
ugyan erről már nem igen lehet szó és a lakásviszonyok javítása tekinte- 
tében sem bírna nagy súllyal az ilyenfajta intézkedés, egyrészt mert a 
nagyvárosok belseje rendszerint már kiépült magas bérkaszárnyákkal 
és így az esetleges intézkedések a legközelebbi 60—80 sőt 100 évre 
nézve hatástalanok maradnának, másrészt esztétikai szempontok is a 
tipus megtartását követelik, végül pedig a nagy ipari és kereskedelmi 
centrumokat alkotó városok belseje többé-kevésbbé úgyis megszűnik 
lakóterület lenni,  mert a lakások helyét a nagy áruházak,*   üzleti   és 
 
             * Az áruházak és  üzletek  ugyan   szintén  áthárítják  a  magasabb 
házbéreket a lakosságra, mert az üzleti költségek szaporításával fölemelik az élelmi- 
szerek árát. 
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irodai helyiségek foglalják el. A célirányos lakáspolitika azt követeli 
tehát, hogy a város központjától kifelé csökkentsük az emeletek 
számát, hogy ezen területek irányában korlátozzuk a telek kihasznál- 
hatóságát és szorítsuk le ilyenképen a telekárakat. Mert nem a város 
belseje, hanem a kültelkek képezik a terjeszkedési területet. Ha 
az építkezési szabályzat az ilyen külső, még szűz terüle- 
teken megtiltaná a bérkaszárnyák építését és a minimumra 
redukálná az emeletek számát, akkor csökkentené az építke- 
zési költségeket, az építkezést tehát kiemelné a nagy jel- 
zálogbankok privilégiumából és szélesebb rétegek szá- 
mára tenné azt hozzáférhetővé. 

Sajnos, úgy a fővárosi közmunkák tanácsa, mint a Budapest 
főváros tanácsa által készített új építési szabályzattervezet is teljesen 
figyelmen kívül hagyják ezen szempontokat,* sőt még a Magyar Építő- 
művészek Szövetsége sem emancipálja magát a spekulációs teória alól. 
A M. É. Sz. a fővároshoz juttatott javaslataival ugyanis a bérkaszárnya- 
rendszert nemcsak hogy továbbra is fönn kívánja tartani, hanem még 
fejleszteni is akarja. Pedig a bérkaszárnyarendszer megfojtja az építő- 
művészet fejlődését! Létrehozhat ugyan monumentális épületeket, bra- 
vúrokat követhet el a lakások elhelyezése, tehát a telek kihasználását 
illetőleg, de művészi értékű munkát nem igen, vagy csak nagyon is 
kivételesen alkothat. Hisz már maga a hangulat, de a telek körül- 
határolt helyzete és elhelyezkedése előre megkötik a műépítész kezét, 
 

* Hogy a főváros telekpolitikája mennyire kedvez a spekulációnak és az 
új építésügyi szabályzattervezet mennyire a spekuláció szájaíze szerint készült, 
legjobban jellemzi a következő eset: A főváros Budán, a Rózsadombon szer- 
pentinutat épít. A „Rózsadomb és Vidéke Egyesület” azt kérte, hogy a szer- 
pentin-út alsó kanyarulatánál a Margit-utca és a Zárda-utca által határolt 
telkeket a főváros sajátítsa ki, az azokon álló apró dísztelen viskókat bontsa 
le s azok helyén létesítsen parkot. A tanácsi III. ügyosztály a kérést pártolta 
és javasolta a telkeknek a megszerzését. A pénzügyi bizottság azonban 1911 
február 3-án tartott ülésén kimondta, hogy „ama cél, hogy a kérdéses terü- 
letet magas bérpalotákkal be ne építsék, park létesítése nélkül is elérhető 
úgy, hogy a területre nézve az épületmagasság korlátozása mel- 
lett a villaszerű építkezési mód kötelezővé tétetik”, javasolja tehát 
a terv elejtését, mert azt a főváros pénzügyi érdekeivel összeegyeztethetőnek 
nem találja. 

Erre a tanácsi III. ügyosztály előterjesztésben felelt és javaslatát így 
indokolta: „Megállapítani kívánjuk mindenekelőtt, hogy a pénzügyi- és gazda- 
sági-bizottmány javaslatában említett beépítési mód a jelenleg a II. épí- 
tési övezetbe tartozó telkek értékének a devalválásával járna, lévén a 
villaszerű és magasság tekintetében is korlátolt beépítés kevésbbé hasznot- 
hajtó, mint a II. övezetbeli . . . Egyébiránt a tanácsnak alig áll módjában a 
telekérték ily devalválását a beépítési mód megváltoztatásának kezdeménye- 
zésével javasolni, mert az építésügyi szabályzat reformjának tárgyalásakor is 
az a szempont vezette a tanácsot, hogy a telekérték leszállításra 
vonatkozó tervezeti intézkedéseket éppen közgazdasági okokból 
lehetőleg mellőzi.” 

A pénzügyi- és gazdasági-bizottmány 1911 február 17-én tartott ülésén 
a tanácsi III. ügyosztálynak ezen „jelentésében előadott nyomós indo- 
kokat mérlegelve”, korábbi álláspontját megváltoztatva, hozzájárult a 
javaslathoz. 

(Lásd:    Fővárosi   Közlöny   1911   március   17-én   megjelent   22.   szám,    
677/8. oldal. A közgyűlés elfogadta 1911 március 22-én.) 
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a felhőkig nyúló kopasz falak és a nyomott hangulatot keltő hatalmas 
telektömbök kiölik belőle az invenciót, tehát nem a művészi érzés, 
hanem egyedül a spekuláns adja meg neki az utasításokat. A bér- 
kaszárnyarendszeres építkezésnél nem az esztétikus és higiénikus város- 
rendezés, nem a műépítészet fejlődése, hanem az „ügyes” lakáselhelyezés, 
az intenzív térkihasználás, tehát a minél több lakbér a fő. 

Említett memorandumában a Μ. E. Sz. afölött zúgolódik, hogy 
az építkezési szabálytervezet övezetek és utcák szerint nemcsak az 
épületek magasságát és a belső magasságok, illetőleg világosságok mini- 
mális méreteit, hanem még az emeletek számát is meghatározza 
és azt kérdezi, hogy „minek egy 3 emeletes ház számára 22 méter, 
mikor már 16 méterből is 4 négyméteres emeletsor alakítható. Csak 
azért talán, hogy a levegőt, napot tényleg sikerüljön elzárni az 
utcától, a lakástól? Vagy azért talán, hogy mesterségesen 
emeljük az épület költségeit?” 

Ezen kifakadásra könnyű válaszolni, mert egyszerű, világos és 
mindenképen könnyen érthető, hogy az olyan épület, mely 16 méter 
magasságban négy emeletsort ad, sokkal kevesebb levegőt tar- 
talmaz, ennek dacára több lakót fogad magába, tehát kevesebb levegőt 
juttat egy lakóra, mint az olyan épület, mely ugyanazon a területen 
és ugyanannyi emeletsoron 22 méter magasságon belül helyezi 
el a lakókat. Kisebb köbtartalom és több lakó! Éppen ezt 
eredményezte a telek intenzív kihasználásával teremtett bérkaszárnya- 
rendszer, éppen ez drágította és nehezítette meg Budapesten a lakás- 
építést, mely nemcsak a legdrágább, hanem emellett még a legkényel- 
metlenebb, legkellemetlenebb és legegészségtelenebb lakásforma is! 
Egyedül ennek tulajdonítható, hogy Budapest lakosságát évről-évre, 
jobban és jobban összezsúfolják és elvonják tőle még a levegőt is. 
Hisz 1880-ban Budapesten egy házban még átlag 34.56 ember lakott, 
1890-ben pedig már 39.64, 1900-ban 46.57 és 1906-ban fölszökött 
ez a szám 51.78-ra! Az egyes kerületekben még ennél is sokkal 
rosszabb viszonyok uralkodnak, sőt találunk olyan kerületrészeket is, 
ahol egy ház átlagos lakottsága 100-on is fölülemelkedik. Az emberek 
máris annyira össze vannak zsúfolva, hogy egy hektár területen 
a pesti oldal belterületén például átlag 330 ember lakik. Amíg a 
Terézváros beltelkén egy hektár területen 1880-ban átlag 138.45, 
1890-ben már 203.20, 1900-ban 263.47 és 1906-ban pedig már 
276.40 ember lakott. Az Erzsébet-, József és Ferencváros lakásviszonyai 
még ennél is szomorúbb képet mutatnak, mert egy hektár területen 

 
Ha tovább vizsgáljuk, hogy Budapest lakossága mennyire szűköl- 

ködik tiszta levegőben és mennyire egymás hátán élnek az emberek, 
akkor azt találjuk, hogy Budapest területéből a pesti oldal beltelkén 
1880-ban 59.15, 1890-ben 44.96, 1900-ban 31.89 és 1906-ban 30.30 
négyzetméter terület jutott egy lakóra. Az egyes kerületekben pedig 
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De lássuk, vajon a M. E. Sz. javaslatai alapján a napsugár 

nagyobb mértékben jut-e el a lakásokba? Miután a M. É. Sz. növelné 
a telek kihasználhatóságát, csak természetes, hogy az ilyképen épülő 
házak szaporítanák az udvari és csökkentenék az utcai lakások számát 
és Budapest lakossága még a mainál is nagyobb arányban lenne kénytelen 
udvari lakásokban meghúzódni, melyekbe pedig friss levegő soha, csakis 
romlott, udvari levegő juthat be és amelyek keresztülszellőztetése szem- 
közt fekvő ablakok és ajtó hiányában nem is lehetséges. A bérkaszárnya- 
rendszer és a telek intenzivitásának fokozása mellett a napsugár drága 
kincs és a gazdagok monopóliuma lesz, mert a szegény ember udvari 
lakásába csak az ételszag és egyéb kellemetlen kigőzölgések, de tiszta 
levegő és napsugár sohasem juthat. És még csak azzal sem vigasztal- 
hatja magát a szegény lakó, hogy az ilyen lakás olcsóbb! Téved aki 
azt hiszi, hogy a telek intenzív kihasználásával, tehát a bérkaszárnya- 
rendszerrel olcsóbbá lehet tenni az építkezést! Tévedés, hogy a telek 
fölött a levegő nem kerül pénzbe! Igaz, hogy így nagyobb lesz a 
házbérjövedelem, de ezen, a levegőben nyert lakások jöve- 
delmét a telektulajdonos anticipálja a magas telekárakban. 
Az intenzív beépítés előnyeit nem a lakó, hanem a telek- 
tulajdonos élvezi, a bérkaszárnyarendszer tehát csak a 
spekulációnak, a lakónak sohasem jelent előnyt, ez annak 
terheit viseli csupán. 

Téves az az állítás is, hogy a bérkaszárnya építésének költségei 
sok lakásra oszlanak meg és így a lakbérek olcsóbbak lehetnek. Karl 
Fabariusnak ilyen szempontból folytatott vizsgálódásai** is azt bizo- 
nyítják, hogy a II. emeleten túl az építkezési költségek nem csök- 
kennek, hanem emelkednek, ezen határon túl az emeletek számának a 
szaporítása az építési költségek szempontjából nem előnyt, hanem 
hátrányt jelent. Hogy mindennek dacára fokozza az építtető az emeletek 
számát, erre kizárólag  a  telekspekuláció   kényszeríti, hogy  a  lakbér- 
 

* Érdekes fejlődést mutatnak a Belváros lakásviszonyai. A Belváros 
Budapestnek a legrégibb és legteljesebben beépített területe. Üres, beépítetlen 
telkekkel itt alig találkozhatunk. Budapest üzleti életének fejlődése annyira ezen 
kerület felé terelődik, a lakások oly rohamosan alakultak át műtermekké, irodai 
és üzleti helyiségekké, tehát a lakosság annyira megritkult, hogy a kerülct 
területéből állandóan nagyobb és nagyobb terület, vagyis mindinkább több 
négyzetméter jut egy lakóra. Ez a nagy citysedés ugyan tovább is tart, 
sőt óriási mértékben fokozódott, mindazonáltal a nagy adókedvezmények követ- 
keztében az új házépítkezés olyan rendkívüli nagy lendületet vett, hogy a 
bérkaszárnyarendszer segítségével a lakásviszonyok 1900-tól 1906-ig szokatlan 
mértékben rosszabbodtak, amit fönti táblázat is igazol. 
          ** Technisches Gemeindeblatt, 9. Jahrgang. 1906. 39. p. 
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jövedelem szaporításával rekompenzálja magát az építési költségekért. 
Az építési költségek Fabarius szerint emeletenként ugyanis ilyen arány- 
ban oszlanak meg: 

emelet                               I              II          III             IV                     V 
arány %-ban                   100           90          86           86.5                   88 

 
Nem csoda. Az ilyen hatalmas épületeknek biztos és erős alépít- 

ménnyel, vastag falakkal és egyéb olyan biztosítékokkal kell bírniok, 
melyek nélkül a lakosság életbiztonsága veszélyben van és amelyek 
mind csak drágítják az építkezés költségeit. 

Látjuk tehát, hogy a lakásbérek nagyságát nem a 
kereslet és kínálatnak egymáshoz való viszonya, hanem az 
építkezési költségek mértéke határozza meg. Magas telekárak 
és drága építkezési rendszer mellett nem építhetők olcsó lakások, hogy 
ezt elérhessük, a lakáspolitikának új útjait és új irányát kell keresni. 

A lakáskérdés nem tartozik azon községpolitikai kérdések közé, 
melyek máról-holnapra megoldhatók lennének. Mélyreható, a nagy 
tömegek életviszonyaira kiható átalakulásoknak a következménye a 
lakásnyomor, a lakáspolitika tehát a legnagyobb körültekintést 
igénylő községpolitikai éleslátást tételezi föl. 

Miután a nagyvárosok fejlődésének sajátossága, hogy társadalmi 
életük átcsap a szomszédos községekre, ezen községek fejlődése szo- 
rosan összefügg tehát az anyaváros lakás- és általában megélhetési 
viszonyaival. 

Budapest főváros és a környékbeli községek lakossága között 
annyira szoros a társadalmi és gazdasági kapcsolat, hogy ezen viszonybői 
nem nehéz arra a következtetésre jutni, hogy a kényszerűség, továbbá 
a főváros és a környékbeli községeknek egymásrautaltsága a fővárost 
és a környékbeli községeket egy községgé, egy közigazga- 
tási területté egyesíti majd. 

Amikor szemünk előtt látjuk Nagy-Budapest határvonalait és 
ha visszatekintünk a lefolyt 30 évre és elgondoljuk, hogy a 30 esz- 
tendő előtt még részben parlagon heverő, részben pedig akkor még 
mezőgazdasági területen a mai Budapestnek a legnépesebb és leg- 
forgalmasabb részei terülnek el; ha elgondoljuk továbbá, hogy a 30 
évvel ezelőtt még úgyszólván megközelíthetetlen területek a mai Buda- 
pestnek legfejlődöttebb részeit képezik, akkor teljes bizonyossággal 
állíthatjuk, hogy Budapest mai nagyarányú fejlődése, eliparosodása 
és citysedése mellett a környékbeli falvak 50 év múlva Budapestnek 
forgalmas belsejét alkotják majd. Természetesen olyannak kell lennie 
ezen fejlődésnek, hogy mindazok, akiket a mai lakásnyomor kikergetett 
Budapestről, 15, 20, esetleg 30 év múlva ne legyenek kénytelenek 
ugyanezen okokból újból összeszedni a sátorfájukat és vándorolni még 
kívülebb; hogy a lakásbérek és a túlzsúfolt lakások száma ezen idő 
alatt ne emelkedjék, hanem csökkenjen és a lakosság elegendő leve- 
gőhöz és napsugárhoz juthasson. 
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 Mielőtt a főváros mai lakáspolitikájából tanulságokat vonnánk 
le, vizsgáljuk meg miként használja föl a főváros a bérházépítkezés 
céljából rendelkezésére bocsájtott pénzeket. A Fővárosi Közlöny 1909 
évi 54-ik számában az elnöki ügyosztály közreadja 10 bérházépítés 
költségvetését és jövedelmezőségi számadásait, melyek a következőket 
tartalmazzák: 
1.Berzencei-Tisza-utcai sarokháznál: a beépített köb- 
   tartalom 25.962.30 m3, 18 korona egységárban*       Κ   467.280— 
2.Dráva-Berzencei-utcai sarokháznál: a beépített köb- 
   tartalom 24.250.00 m3, 18 korona egységárban       „      436.500— 
3.Tisza-Berzencei-utcai sarokháznál: a beépített köb- 
    tartalom 24.993.20 m3, 18 korona egységárban       „     449.820— 
4.Vág-Berzencei-utcai   sarokháznál: a beépített köb- 
   tartalom 25.241.14 m3, 18 korona egységárban         „    454.320— 
5.Hungáría-út-Szörényi-utcai házaknál: a beépített köb- 
   tartalom  19.992.37  m3, 18 korona egységárban       „     359.820— 
6.Hungária-út-Juranics-utcai házaknál: 3 beépített köb- 
   tartalom 21.102.48 m3, 18 korona egységárban       „       379.800— 
7.Alföldi-utcai  18.  számú   háznál: a beépített köb- 
   tartalom 18.230.76 m3, 18 korona egységárban       „       328.140— 
8.Alföldi-utca   16.  számú   háznál: a beépített köb- 
   tartalom 18.195.48 m3, 18 korona egységárban       „       327.510.— 
9.Köztemető-út-Alföldi-utcai sarokháznál: a beépített 
   köbtartalom 38.352.13 m2, 18 korona egységárban  „      690.300— 
10. Üllői-út-Mihalkovics-utcai sarokháznál: a beépített 
köbtartalom 44.658.00 m3, 18 korona egységárban  „         803.880*— 

Összesen Κ       4,697.370.— 
Hozzáadva egyéb költségekre 7%-ot, azaz”                        328.81590  

 
Ezen építkezések folytán előállott lakások a következő jöve- 

delmet hajtják.** 
 

 *Az újabb építkezések sokkal többe kerülnek, tehát a lakások is drá- 
gábbak, mert ezeknél a beépítési egységár köbmétere nem 18, hanem 
20 korona. 

** Az ügyosztály később az itt föltüntetett lakbéreknél drágábban adta 
ki a lakásokat, mert különben  az építkezési  költségek nem térültek volna meg. 
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48 pince                   á 300 Κ     14.400· —
  4 földszintes üzlet „ 500           2.000·— 
41 egyszobás lakás „ 300 „    124.800·— 
25 kétszobás     „     „ 500 „   125.000·— 
40  600 „     24.000·— 
51 háromszob. „     „ 800 „     40.800·— 
25                      „    „ 1100 „     27.500·— 
   5 négyszobás   „    „ 1500         7.500·—

        Ebből le 18% adó, föntartás, 
       víz-, gáz- és villanybevezetés, 
       kéményseprő,   biztosítás,   köz- 
       terhek stb. költségekre                Κ    65.880— 
összesen  839 bérhelyiség tiszta jöv. Κ  300.120— 

      A befektetett Κ 5,026.185.90 építési 
tőke évi 5.3%-os kamata                        266.387.85 
      A beépített Κ 844.000 értékű telek 
évi 4%-os kamata                           „        33.760 — 
Az összes befektetés évi kamata      Κ   300.147.85 

A főváros ezen építkezéseinél ráfizetett tehát 27 korona 
85 fillért. 

A főváros lakásakciójának megindításakor olyan nyomatékosan 
ígérték a modern lakás- és telekpolitika követelményeinek az érvé- 
nyesülését, hogy abból méltán lehetett a főváros lakossága összessé- 
gének érdekeivel számottartó lakáspolitikára következtetni. Sajnos, 
csalódtunk! Újirányú lakáspolitikának nem látjuk a nyomait! 
Megmaradtak a régi tényezők: a drága telek, a telek intenzív kihasz- 
nálása s a bérkaszárnyarendszer és a következményei: a drága lakás, 
a lakosság összezsúfoltsága, továbbá a levegő és napsugár hiánya. 
Semmi sem változott. A főváros úgynevezett „nagyszabású” lakás- 
politikájának éppen olyan tényezők a kísérő jelenségei, mint amilyenek 
a spekulációs építkezéseket meghatározzák. A különbség csupán abban 
nyilvánul, hogy a főváros nem uzsoráskodik, hanem a lakásokat a 
befektetett tőke és a beépített telek értékének kamatmegtérítése 
fejében adja bérbe. Ennyi az egész! De vajon ennyiből áll-e csupán 
a modern lakáspolitika? Vajjon hiszi-e a főváros, hogy a modern lakás- 
politika egyedül a vállalkozói nyereség redukálásában rejlik? 

Egy eredményt azonban mégis elért a főváros a lakásépítkezé- 
seivel! Bebizonyította ugyanis a bérkaszárnyarendszer teljes csődjét, 
bebizonyította, hogy eddigi telek- és lakáspolitikájának föntartásával 
éppen úgy nem nyújthat olcsóbb, jobb, egészségesebb és kellemesebb 
lakást, mint amennyire nem nyújthat ilyent a magánvállalkozás. Bebizo- 
nyította továbbá még, hogy az olyan lakáspolitika, melynek a vállal- 
kozói nyereség redukálása képezi a tengelyét, eredménytelen 
marad, mert ahelyett, hogy harcot jelentene a magánvállalkozás lakbér- 
uzsoráskodásával szemben, inkább igazolja azt, amennyiben a főváros 
saját építkezéseinél még pusztán az önköltségek árán sem volt képes 
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abszolút olcsó lakásokat produkálni. Vajjon kellenek-e súlyosabb érvek 
az intenzív építkezési rendszer, tehát a bérkaszárnyás építkezések 
ellen, mint épen a főváros építkezéseinél leszűrhető tanulságok? Noha 
a főváros építkezéseinél a házak kivitele kevésbbé költséges, mint a 
magánvállalkozásnál, az ajtók, ablakok és egyéb kellékek elkészítési 
módja egyszerűbb, olcsóbb és kerülték mindazt, ami csupán a csinos- 
ság, de nem a tartósság szempontjából emelné az építkezési költ- 
ségeket, mindennek dacára csupán az önköltségek megtérítése mellett 
sem képes a főváros egyszobás lakást 300-400 koronánál 
olcsóbban adni! 

A főváros kislakásépítkezésénél figyelmet érdemel még az a körül- 
mény, hogy az nem a kislakásoknak a szaporítását szolgálja, hanem a 
magánvállalkozástól beszüntetett kislakásépítkezést pótolja csupán. A 
magánvállalkozás ugyanis mintegy két év óta, vagyis az új végrehajtási 
törvény életbeléptetése óta nem épít kislakásokat, mert a háztulajdonos az 
egyszobás lakásokban a foglalhatás alól kivont legszükségesebb bútor- 
darabokon kívül rendszerint nem talál egyebet és így nem nyer 
semminemű biztosítékot sem arra nézve, hogy a lakó a házbért meg- 
fizesse. A főváros tehát, hacsak a lakosság tízezreit nem akarja hajlék- 
talanul hagyni, kénytelen a magánvállalkozástól abbahagyott kislakás- 
építkezést átvállalni. 

Budapest főváros lakáspolitikájával tehát nem lépett 
a kommunális politika új területére, nem hozott új irányt, 
hanem kényelmesen és a dicsőséget anticipáló tudattal bele- 
illeszkedett a spekulációtól inaugurált állapotokba. 

Mindenki előtt nagyon könnyen világos lehet, hogy olcsó lakások 
építése csakis olcsó telken lehetséges. A fővárosnak a lakásépítkezé- 
seivel el kellett volna kerülnie a város belső területeit, ki kellett 
volna mennie a határba és olcsó, a spekulációtól még érintetlen 
területen kellett volna akcióját megalapoznia. 

Egy budapesti építész a város határában nagy földterületekre 
nézve biztosított magának opciót (elővételi jogot) olyan feltételek mellett, 
hogy a parcellázás és a közterületek: terek, parkok, iskola, templom, 
temető stb. területeknek ingyenes átengedése után a telek négyzet- 
öle csak 3 koronába kerülne. Az építész pontos számításai szerint 
az egyes házak 200 négyzet öles területen építve, — beleértve a telek- 
árakat, kerítést, vízvezetéket, azonkívül a lakás egyéb mellékhelyiségeit, 
szóval komplett — elkészítve: 

1 szobás lakóház fölépítése munkások    részére    Κ     3600— 
2   „           „          „                 „                   „            „     4600— 
3   „           „          „              tisztviselők     „           „       4800— 
4  „            „          „                    „                „           „       9600— 
A telep azonban nem létesülhetett, mert a bankok nem 

folyósítanak kölcsönöket az olyan építkezésekre, melyek 
régebbi jelzálogkölcsönöknek a bonitását veszélyeztető olcsó lakásokat 
produkálnának. 
           Ebből láthatjuk, hogy csakis a főváros vállalkozhat, sőt egyedül 
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ő hivatott az ilyen föladatok végzésére és megoldására. Budapest 
fővárosnak a legelső és legfontosabb kötelessége tehát az lett volna, 
hogy az árnyékába eső községek határában elterülő nagy, ma még 
mezőgazdasági területet alkotó földeket — jóllehet kívül esnek a mai 
Budapest határain — kivonja a spekuláció kezei alól, megvásárolja 
már ma azokat, hogy ez által a lakásnyomornak egyik főokát, a telek- 
spekulációt ilyképen lehetetlenné tegye. 

A mai építkezési szabályzatnak alapvető hibája, hogy a lakás- 
viszonyokra nézve káros telekpolitikát folytat, mert a város külső 
területén túl magasan állapítja meg a parcellaminimumokat. Miután 
nemcsak Budapest lakossága, de maga a főváros is — még ha komolyan 
is akarna szembeszállania a közmunkák tanácsának ezen föltétlen 
káros beavatkozásával — teljesen tehetetlen ezen rendelkezésekkel 
szemben, így már csak ebből a szempontból sem lehetséges egyéb 
kivezető út, mintáz, hogy a városépítés területeit kihelyezzük olyan 
terrénumra, ahová nem juthat el a fővárosi közmunkák tanácsának 
a kártékony keze. 

Noha föltétlenül kívánatos, hogy az egyes lakóházak minél 
nagyobb parcellákon épüljenek és a házak lakóinak minél nagyobb 
mozgási terület álljon rendelkezésükre, a fővárosi közmunkák tanácsának 
telekpolitikáját mégis föltétlen hibásnak tartjuk. Mert ha még olyan 
nagyra is szabjuk az egyes parcellák minimumát, ha azok intenzív 
kihasználását megengedjük, az utcai lakásokba is alig, de az udvariakba 
egyáltalán nem juthat be sem a napsugár, sem pedig egészséges, tiszta 
levegő. Úgy a városhigénia, mint a lakásviszonyok javítása 
szempontjából tehát sokkal racionálisabb az olyan telek- és 
lakáspolitika, mely az emeletek számát és ezzel egyidejűleg 
a parcellaminimumot is redukálja. Földszintes és magányos családi 
házakhoz nem szükséges 300, teljesen elegendő 100 négyzetöl terület 
is. Az ilyenképen épülő városrészekben az egyes lakásokba állandóan 
több, frissebb és egészségesebb levegő és napsugár jut, mint a 300 
négyzetöles telkeken épült bérkaszárnyákban egymásrazsúfolt laká- 
sokba. 

Ha a főváros a fönti esetben bérkaszárnyák építésére fordított 
pénzösszegeket ilyképen használta volna föl, akkor nemcsak jobb, 
egészségesebb, kellemesebb és olcsóbb, hanem még sokkal több lakást 
is produkálhatott volna. Amíg 839 bérhelyiség építésére a fönti esetben 
a főváros 5,870.158 korona 90 fillért fordított, addig az itt pro- 
ponált esetben ezek előállítására elegendő lenne 3,691.600 K, mert 
839 lakóház fölépítéséhez szükséges a 100 négyzetöl, 
összesen 83.900 négyzetöl á 4.—* =                          Κ     335.600— 
839 lakóház építési költsége á 4000 korona                „   3,356.600— 
Az összes befektetett építési tőke és telekérték           Κ  3,691.600— 

Ezen építkezések jövedelmezősége: 
 

* A telek árát nem 3, — noha a határban rengeteg olyan földterületek 
vásárolhatók, melyek a parcellázás után csak ennyibe   kerülnének —   hanem 
minden   eshetőségre   számítva   4   koronáért számítjuk. 
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839  lakás bére á 280.— korona   __                                     Κ     234.920  
Ebből 18% adó, föntartás, közterhek stb. összes költ- 

                 ségekre                                                                              „      42.285 — 
Marad tisztán                                                                            Κ   192.635— 
A befektetett Κ 3,356.000— építési tőke évi 5.3%-os 
        kamata                                                                                Κ 177.868— 
A beépített Κ 335.600— értékű telek évi 4%-os 
        kamata                                                                                  „  13.424— 
Az összes befektetés évi kamata                                               Κ 191.292— 
Ha a házbérjövedelemből levonjuk a befektetett tőke 
        kamatait, vagyis                                                                 Κ 192.635— 
Le                                                                                                „ 191.292— 
akkor ezen tranzakcióval a főváros nyeresége lenne:              K     1.343— 
ehhez hozzá: a főváros építkezéseinél befektetett, 

        de itt föl nem használt Κ 1,670.185.90 építési 
        tőke évi 5.3%-os kamata                                                     „ 88.519.85 
a főváros  építkezéseinél   igen,   de  itt  fel   nem 
használt telek Κ 508.400—  telek értékkü- 
lönbségnek évi 4%-os kamata                                                     „  20.336— 
a főváros ráfizetése saját építkezéseinél                                      „        27.85 
összesen                                                                                  Κ   110.216.70 

A főváros saját építkezési módjára tehát ennyit fizetett rá. Hang- 
súlyozzuk, hogy a fővárosnak a lakáspolitikájával nem szabad nye- 
részkedési célokat követni, hanem egyedül lakosságának jó és minél 
olcsóbb elhelyezéséről kell gondoskodnia. Nem lehet tehát az a célunk, 
hogy a 839 lakás minél olcsóbb előállításának, hanem, hogy a lakás- 
építkezésre fordított tőkének az eddiginél intenzívebb felhasználási 
módjait keressük. Ha ilyen szempontból vizsgáljuk a főváros lakás- 
politikáját, akkor azt látjuk, hogy a főváros a befektetett 5,870.158 
korona 90 fillérért, 839 lakás helyett az itt javasolt módon 1300 lakást 
nyerhetne é. p. 
1300 lakóház fölépítéséhez szükséges á 100 négyzetöl, 

összesen 130.000 négyzetöl terület á 4.—                Κ     520.000— 
1300 lakóház építési költsége á 4000   korona                     „  5,200.000— 
Az összes befektetett építési tőke és telekérték                    Κ 5,720.000— 
Ezen  építkezések jövedelmezősége: 
1300 lakás á 300 korona                                                       K     390.000— 
Ebből le 18% adó, föntartás, közterhek   stb.   költ- 

                       ségekre                                                                         „       70.200— 
Marad tisztán     Κ     319.800— 

A befektetett K 5,200.000— építési tőke évi 5.3%-os 
           kamata                                                                         Κ     275.600— 
a beépített Κ 520.000— értékű telek  évi   4%-os 
           kamata                                                                           „      20.800— 
Az összes befektetés évi kamata                                            K    296.400— 
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Áthozat                                                                               Κ 296.400— 
Ha a házbérjövedelemből levonjuk a befektetett tőke 
      kamatait, vagyis:                                                          Κ 319.800— 
le                                                                                         „  296.400— 
akkor ezen tranzakciónál a főváros nyeresége lenne:       Κ   23.400— 
ehhez hozzá: a főváros építkezéseinél igen, de itt 
       föl nem használt   telek   Κ   324.000— telek- 
       értékkülönbségnek évi 4%-os kamata                        „    12.960— 
       a főváros ráfizetése saját építkezéseinél                     „    27.85 
                                   összesen                                           -     36.387.85 
ebből le az  itt  fölhasznált Κ   173.814.10   építési 
tőketöbletnek évi 5.3%-os kamata                                    Κ     9.212.15 
                                 összesen                                            K   27.175.70 

Ha a főváros által követett és az itt ajánlott építkezési rend- 
szert, illetőleg lakáspolitikát egymással szembe állítjuk, akkor a követ- 
kező mérleget nyerjük: 

A főváros építkezéseinél nyert 839 bérhelyiségnek több mint a 
fele — 464 — egyszobás lakás, illetőleg ilyennel egyenlő értékű 
pincehelyiség és csak 76 a három- és 5 a négyszobás lakás. Az itt 
említett módon pedig az összes lakások 2 szoba, konyha, éléskamra, 
pince, padlás, önálló elkerített fásított udvarral bírnának. A főváros 
építkezésénél az egyszobás lakások ára 300,* a kétszobásoké 500, 
illetőleg 600 korona, az említett módon nyert összes kétszobás 
lakásoknak az ára az első esetben 280, a másodikban pedig csak 300 
korona lenne. A főváros csakis deficittel képes végrehajtani építkezéseit» 
az itt javasolt módon pedig a város jelentékeny jövedelemhez is jutna, 
melyet másformában szintén lakáspolitikájának elősegítésére fordíthatna. 
Az itt javasolt építkezési módnak az előnye a fővárosé fölött még 
abban is megnyilvánul, hogy a főváros még deficit mellett is alig volt 
képes a házbéreket némiképen redukálni, míg az itt javasolt módon 
a házbérek — kétszobás lakás ára 280, illetőleg 300 korona — a 
felénél is alacsonyabbra szállnának. Mindezek mellett nem szabad meg- 
feledkezni azon higiénikus előnyökről sem, melyeket ezen építkezési 
módon nyert lakások nyújtanak a bérkaszárnyákban egymásrazsúfolt, 
udvarnélküli, sötét, nap- és levegőhiányos lakásokkal szemben. Végül 
pedig ilyenirányú lakáspolitikával a főváros sikerrel vehetné fel a küz- 
delmet a túlzsúfolt lakásokkal is és az egyszobás lakásoknak ilyen - 
módon lehetséges kiküszöbölésével emelné a lakásnívót, amivel csök- 
kentené a halálozási arányszámot, a ragályos betegségek, járványok 
stb. terjesztését és így fontos kötelességet teljesítene a szociálhigiéniai 
követelményekkel szemben. 

A lakásviszonyokat meghatározó tényezők megismerése után meg- 
állapíthatjuk, hogy mindaddig, amíg a lakásépítés  eszközei:   az   épí- 
 

* A városi építkezések befejeztével az építkezési költségek annyira 
fölszaporodtak, hogy a város a bérhelyiségeket nem a kalkulált, hanem magasabb 
árban adta bérbe. Az 1 szobás lakások bére tehát nem 300 és a 2 szobásoké, 
nem 500 korona, hanem jelentékenyen több. 
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tési telek és építési tőke spekuláció tárgyát képezhetik, a lakás- 
kérdés nem nyerhet megoldást, mert a lakásépítés így a lakosság 
kiuzsorázását szolgálhatja csak. 
           Nem az a döntő, hogy ki az építtető! Mellékes, hogy azt magán- 
személynek, vagy pedig Budapest székesfővárosnak hívják-e. Nem az 
építtető egyénisége, neve, társadalmi, politikai vagy jogihelyzete, hanem 
az építés — tehát a lakástermelés — formája határozza meg a kér- 
dés lényegét. Ha a főváros saját építkezéseinél vállalkozói nyereségét 
egyedül a befektetett tőke kamatmegtérítésében állapítja meg, ezzel 
ő nem a lakásuzsorát magát küszöböli ki, hanem csupán annak 
mértékét redukálja, a lakásépítkezést meghatározó eddigi tényezőket 
azonban továbbra is változatlanul megtartja. 

Ha a főváros az olcsón vásárolt területeket — plauzibilis indo- 
kolással ugyan — később drágábban adja el, az értékemelkedést — noha 
azt más formában vissza is juttatja a köznek — éppen úgy bezsebeli, 
mint a magánember, a lakáspolitika szempontjából tehát éppen olyan 
telekspekuláns, mint bárki más. Ha a bérházépítkezéseihez föl- 
használt területeket a főváros nem az eredeti, hanem a spekulációtól 
meghatározott értékben veszi a rentabilitás számítás alapjául, vagy 
pedig ha nem saját, hanem a spekulációtól megdrágított, vásárolt 
telken építtet: akkor a főváros éppen úgy kénytelen a telek intenzív 
kihasználásához, vagyis a drága és hátrányos bérkaszárnyarendszeres 
építkezéshez folyamodni, következésképen a főváros éppen úgy nem 
produkálhat olcsó és jó lakásokat, akárcsak a magánvállalkozás. 

A lakáskérdés megoldásának tehát a conditio sine qua 
non-ja a telekspekuláció kiküszöbölése, vagyis az építési 
terület kisajátítása. 

A lakásuzsora főtényezőjének, a telekspekulációnak a korlá- 
tozása csakis olyként lehetséges, ha a városnak a beépítetlen, 
főképen pedig jövő fejlődésének a területeit elzárjuk a speku- 
lációtól és az építési telken a mesterséges értékemelkedés produ- 
kálását lehetetlenné tesszük. 

A mesterséges értékemelkedés megszüntetésének kiválóan alkalmas 
eszköze az épület jog, másszóval az örökbérlet (Erbbaurecht, lease- 
hold), mely abban áll, hogy különválasztja a telek tulajdonjogát a telekre 
épített ingatlanok tulajdonjogától. A telektulajdonos eszerint hosszabb, 
időre — nálunk legföljebb 50, más országokban még ennél is nagyobb, 
Angliában például 99 évre — bérbeadja a telket oly célból, hogy a bérbe- 
vevő azon házat építhessen. Az épületjog eladható és örökölhető. Az 
örökbérbe adott telket a szerződés lejárta előtt a tulajdonos el nem 
adhatja, vagy ha el is adja, az épületjog továbbra is érvényben marad, 
mert a szerződést mindenkor telekkönyvileg is bekebelezik. A szer- 
ződés lejártakor azt vagy újból megkötik, vagy pedig, amint itt 
nálunk Magyarországon is történik, a telektulajdonos köteles a telekre 
emelt épületet becsértékén megváltani; vannak országok viszont, melyek- 
ben a szerződés lejártakor az épület tehermentesen a telektulajdonos 
birtokába megy át. 

Újpesten, a gróf Károlyi László-féle birtokon például nagy 
kiterjedésű területeket adtak ki házépítés céljaira  örökbérletbe és 
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ezen jog fejében 300 négyzetöl területért az első 25 éven át 50, 
a második 25 éven át pedig 63 korona évi bért kell fizetni csupán: 
az épületjog egész tartama alatt a telek tehát nem képez- 
het spekulációs területet, vagyis spekulációs úton érték- 
növekedést nem produkálhat. 

Ha a főváros a jövő fejlődésének területeit megvásárolná és 
mélyen átgondolt városszabályozási terv végrehajtása után örökbérbe 
adná, helyesebben azokon épületjogot engedélyezne, akkor — a fönt 
már ismertetett alacsony típusú családi házak építésével — nemcsak 
azok építhetnének, akik a mai nagy építkezési költségeknek, vagy 
pedig olyan előfeltételeknek a birtokában vannak, melyek azok elő- 
teremtését lehetővé teszik, hanem olyanoknak is, akik 5 —10—15 ezer 
korona fölött rendelkeznek, akik így lakásigényeiket életük egész 
tartamára olcsón és kellemesen kielégíthetnék. 

Természetesen, a kérdést így még alig oldottuk meg, mert csak 
keveset tesz ki azoknak a száma, akik házépítés céljaira 10—15 ezer 
korona fölött rendelkeznek. Még vannak további teendők is. 

Az alacsony házak csekély jövedelmezősége, főként pedig a 
lakáspolitikának ilyen irányú átalakulása a lakásviszonyok lényeges javu- 
lását eredményezné, a bankok tehát nagyon megszorítanák az ilyen- 
fajta építkezésekre a jelzálogkölcsönök folyósítását. A fővárosnak 
tehát a fönt már érintett föladatok megvalósítása mellett 
az építési tőke megrendszabályozásán kellene folytatnia 
újirányú lakáspolitikáját, vagy úgy mint Ausztriában Garantiefond 
létesítésével, mely szerint a Garantiefond terhére garantálná egy banknál 
a második helyű kölcsönt, vagy pedig, ami a legcélszerűbb, hogy 
saját községi jelzálogbankjából maga a város folyósítsa a kölcsönt. 

Az ilyen természetű lakáspolitika megtörné az építési tőke egyed- 
uralmát, gyökeresen fölforgatná magának a jelzálogüzletnek a mai alapjait 
is. Egy pillanatig sem lehet kétséges ugyanis, hogy a bankok sietnének 
jelzálogüzleteiket az újirányú lakáspolitikának megfelelően átszervezni, 
aminek első követelményeként a jelzálogkölcsönök folyósításának az 
előföltétele változnék meg. Ekkor, nem úgy mint ma a teher- 
mentes telek birtokolása, hanem már az épületjog megszer- 
zése is elegendő lenne erre. 

Ahelyett, hogy Budapest székesfőváros a lakáspolitikának itt 
érintett területeire lépne, már évek óta lakásügyi hivatal fölállítására 
készül. Nem akarom a lakáshivatal fontosságát kétségbe vonni, elismerem, 
hogy a lakáspolitika szolgálatában tényleg nagy szerepet képes betöl- 
teni. A fönt vázolt föladatok azonban sokkal előbbre valók és sokkal 
nagyobb szükségességeket pótolnának. Erre szerintem csak akkor kerül- 
hetne a sor, ha racionális lakáspolitikával a lakásviszonyokat arra a 
nívóra emelték volna, hogy a lakásnyilvántartás, lakásstatisztika, lakás- 
bérdifferenciák stb. ügyek elintézésén kívül egyéb teendőre már nem 
lenne szükség. De mit ér a lakásnyilvántartó ma, amikor nincsen ele- 
gendő üres lakás és kilátásunk sincsen arra, hogy a mai lakáspolitika 
mellett kellő számú üres lakás keletkezhessek, következésképen nincsen 
és valószínű, hogy egyelőre nem is lesz mit nyilvántartani. Mit ér az, 
ha például a lakáshivatal meg is állapítaná ma bizonyos lakások túl- 
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zsúfoltságát, amikor nem képes a bennük megszorult családok jobb 
elhelyezéséről gondoskodni? A főváros büszkén hivatkozik arra, hogy 
hatósági beavatkozással, illetőleg közbenjárással már eddig is jelentős 
eredményeket ért el. Bármennyire kutatunk is, nem igen bukkanhatunk rá 
ezen. „eredményekre”, hacsak a „Hétház” lakóinak kilakoltatásakor betöl- 
tött szerepét nem számítjuk a hatósági beavatkozás, vagyis a lakás- 
hivatalszerű működés jelentős eredményének? Ez a szerep t. i. 
abban állott, hogy amikor a lakók százai már három napon át az utcán he- 
vertek, akkor végre egy épülőfélben levő iskola tornatermébe bújtatták 
őket. Üres lakásokat azonban éppen Budapest mai lakáspolitikája folytán 
nem tudtak részükre juttatni. Vagy a lakáshivatalszerű működés jelentős 
eredményét hirdeti talán a „Lepsik” esete? A „Lepsik”-nek nevezett 
telep ugyanis olyan egészségtelen, hogy az egész vidéket megfertőzi 
és amikor ennek a telepnek, de meg az egész környéknek a lakossága is 
a hatóságtól ezen járványfészek lebontatását követelte és emiatt konflik- 
tusba keveredtek a tulajdonossal, aki egyéb indító okokból ugyan, 
de mégis a Lepsik lebontására határozta el magát, akkor a főváros 
„lakáshivatalszerű közbenjárással” rábírta a tulajdonost, hogy 
ezt a járvány tanyát ne bontsa le, mert nagy botrányok kitörésének 
csak így tudta elejét venni, éppen azért, mert a lakókat másként tisz- 
tességes lakásokban elhelyezni nem volt képes. 

Azt hisszük, hogy olyan nagy városnak — mint amilyen Buda- 
pest — a lakáspolitika terén nemcsak az a föladata, hogy lakásügyi 
botrányokat intézzen el, hanem hogy azon okokat, melyekből a botrányok 
fakadhatnak, megszüntesse. 

Éppen úgy a hosszabb időre nyújtott adókedvezmények sem 
sorozhatok a lakásviszonyok javítására szolgáló eszközök közé. A telek- 
tulajdonos éppen úgy mint azelőtt, most is a meglevő lakbérnívót 
veszi a rentabilitás kiszámításánál alapul, a telekárat tehát ehhez viszo- 
nyítva, az adómentesség mértékéhez képest állapítja meg. 
Azok a telkek tehát, melyek az adómentesség engedélyezése után 
kerülnek beépítésre, az adómentesség arányában nem olcsóbbak, 
hanem drágábbak lesznek. Az adómentesség nem egyéb, mint 
a telektulajdonosnak adott prémium, melynek előnyeit soha- 
sem a lakók, mindig csak a telektulajdonosok élvezik. Amióta 
például a belvárosi építkezések 30 éves adómentességet élveznek, 
azóta a telek értéke éppen ennek következtében a Belvárosban lénye- 
gesen emelkedett. 

A telekértékemelkedési adó behozatalától szintén nem 
várhatunk eredményt. Az értékemelkedési adó nem az értékemel- 
kedés megszüntetését, hanem, az értékemelkedési adó mértékéig, 
magának az értékemelkedésnek a köz javára való elkobzását 
jelenti csupán. Az építési telek értékemelkedésének a lehetősége 
azonban megmarad továbbra is, mert ez nem szűnik meg azáltal, 
hogy az értékemelkedést a jövőben nem kizárólag a telekspekuláns 
vágja zsebre, hanem a város és a telektulajdonos megosztoznak rajta. 
Még ha progresszív mértékben alkalmazzuk is az értékemelkedési 
adót, amíg a telektulajdonos valamelyes értékemelkedésből is része- 
sedik  —  miután  ez a részesedés ránézve előnyt jelent — megtartja 
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a telket mindaddig, amíg a progresszió alapján fizetendő adó föl 
nem emészti magának a teleknek a reá eső teljes értékemelkedését. 
Maga az értékemelkedés azonban még akkor sem szűnik meg, meg- 
marad az továbbra is, a különbség csupán annyi, hogy ettől a ponttól 
kezdve az értékemelkedés a várost illeti. 

Az értékemelkedési adónak ezen hatása következtében a telkek 
föltétlen korábban kerülnek ugyan beépítésre, a telekár megszabásánál 
azonban a telektulajdonos nemcsak azt az értékemelkedést, melyben 
ő részesült, hanem amelyet a közpénztárba befizetett, szintén számí- 
tásba veszi. A telektulajdonos tehát a lakásépítkezést meghatározó 
tényezők által nagyranövesztett teljes telekértéket követeli és 
éppen úgy, mint azelőtt, most az értékemelkedési adó mellett is a 
telek teljes értékemelkedését áthárítja a lakókra. Az értékemel- 
kedési adó a kommunális politika szempontjából tehát legföljebb mint 
új adónem jöhet számításba, de a lakáspolitikára nézve semmiféle 
különösebb jelentőséggel sem bír. 

Az újirányú lakáspolitikának fönt ismertetett követelményeinek 
a megvalósításán kívül, a fővárosnak még magához kellene váltania 
a helyi közlekedés eszközeit is. Mindaddig, amíg ezek magán- 
kézben vannak és a közlekedési útirányok, meg magának a közle- 
kedés mértékének a meghatározása fölött is ezek rendelkeznek, a 
főváros lakáspolitikája — ha egyébként kifogástalan volna is — csonka 
marad. Ne felejtsük el, hogy a helyi közlekedési eszközöknek magán- 
vállalkozásban való megmaradása nemcsak azt jelenti, hogy a város 
a közlekedés irányításába nem folyhat be és a közlekedésből 
származó hasznot a részvényesek vágják zsebre, hanem még a lakás- 
nyomornak és a telekspekulációnak a táplálását is jelenti. A közúti 
társaságok jól értik, hogy új vonalak megépítésével értéktelen tel- 
keiknek a rohamos értéknövekedését előidézzék. Miután az ilyen 
közlekedési politika nagyon is jövedelmezőnek bizonyult, ne csodál- 
kozzunk azon, hogy egyik-másik villamosvasúttársaság a kocsik szapo- 
rítása és a közlekedés javítása helyett inkább telekspekulációval és 
házépítkezéssel foglalkozik. 

Budapest székesfővárosnak tehát, ha a mai lakásviszonyokon 
javítani akar, akkor nem rendőri jellegű intézkedések és a fölszínen 
úszkáló reformok segítségével, hanem a mai lakásviszonyokat meg- 
határozó tényezők megváltoztatásával kellene hozzányúlnia a lakás- 
kérdéshez. Mert mindaddig, amíg a mai csapásokon halad és nem 
tér rá újabb és mélyebb alapokra, a lakásviszonyok nemcsak, hogy 
nem javulhatnak, hanem még inkább rosszabbodni fognak. 
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em tekinthetjük véletlennek azt, hogy a biometrikai vizsgá- 
latok Angliában a legjelentősebbek. Anglia a tudományos 

alapú állattenyésztésnek, a domesztikált állatok nemesítésének 
megteremtője; érthető, hogy azok az eredmények, amelyeket ezen 
a téren elértek az angolok, alkalmat adtak az emberi faj neme- 
sítésének gondolatára és e cél elérése csak egy új tudománynak, 
az eugenikának megteremtésével lett lehetségessé. Galtom 
biometrikai vizsgálatai biztosítékul szolgálnak arra, hogy az 
eugenika alatt nem lehet új módon tárgyalt, némi szociálpoli- 
tikával kevert higiénét érteni, amire nálunk máris sokan hajlandók, 
hanem olyan új tudományt, amely az emberi fajok céltudatos 
nemesítését célzó összes pozitív ismereteket egyesíti magában,, 
illetőleg azok megismerésére törekszik. 

Az a tény, hogy az emberiség a laissez faire, laissez 
passer elvével hagyta működni a természeti kiválasztást az emberi 
fajok és törzsek alakulásánál, nem jelenti azt, hogy nem lehet 
jövője a céltudatos beavatkozásnak. Az alkalmazott eugenika 
első feladata a cél megválasztása. Kétségtelen, hogy az állatok 
faj nemesítésénél az emberek számára hasznos, praktikus célokat 
kitűzni nem volt nehéz feladat, de azt, hogy mely emberi tulaj- 
donságok tekintendők nemesítésre alkalmasabbaknak, az egyén- 
mindig a saját tulajdonságaihoz képest hajlandó meghatározni: 
a született gonosztevő talán a bűnözésre való hajlamot tekinti a 
legnemesebb tulajdonságnak. Az eugenika azonban nem az egyént, 
hanem a társadalmakban élő fajt, azaz a társadalmat szolgálja, 
számára az egyén nemesítése csak eszköz, mely eredményében 
a faj nemesítésére vezet. A társadalmaknak mindig megvoltak 
a kitűzött céljai és elvei, amelyek irányában haladt és amelyekhez 
képest az egyén tulajdonságai elbíráltattak. Az eugenika tehát 
azt fogja mindig jónak és nemesítésre alkalmasnak találni, ami 
a társadalom céljainak megfelel, a kitűzött cél tehát eszerint 
változó, függ a társadalom alakulásaitól. 

N
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A természetes kiválasztás, amely ma is hat beavatkozástól 
menten, szintén a társadalom céljától függő, mert ez a kiválasztás 
az életföltételekre alkalmasabb egyének megmaradásán alapul, 
alkalmasabbak pedig ez esetben azok, akik a mindenkori társa- 
dalmak céljainak jobban megfelelnek. Az eugenika feladata ezen 
naturálszelekciónak a dinamikáját megállapítani, megismerni és 
ismeretei alapján a természeti kiválasztást céltudatosan elősegíteni, 
gyorsítani és amennyire lehetséges a fajra, azaz a társadalomra 
alkalmas egyének szaporodását elősegíteni. 

A társadalmak szerint változó célokon kívül megállapít- 
hatunk két oly eugenikai célt, amely változatlan, amelyeket talán 
„a priori eugenikai céloknak” lehetne elnevezni. Ezek: az egész- 
séges egyének és a faji és nemi karakternek megfelelőbb egyének 
természeti kiválasztásának elősegítése. Kétségtelen ugyanis, hogy 
tekintet nélkül a társadalmak által kitűzendő célok milyenségére, 
bármely szociális célnak is leginkább az egészséges egyének fognak 
mindig megfelelni, de az is kétségtelen, hogy egy faj neme- 
sítésére azok az egészséges egyének lesznek elsősorban alkal- 
masak, akikben a fajokat elhatároló és a nemekre jellemző külső 
és belső tulajdonok jellegzetesen mutatkoznak. Ha a kaukázusi 
emberfajt akarjuk nemesíteni, úgy azok az egyének, akik e faj 
jellegét magukon viselik, föltéve, hogy a társadalmi célnak 
megfelelnek, a priori alkalmasak, viszont például olyan egyének, 
akik az ivari jellegükkel ellenkező karaktert mutatnak, mint a 
homoszexuálisok, még akkor is a priori alkalmatlanoknak tekin- 
tendők, ha egyébként a társadalmi célnak megfelelnek. 

Megismerhetők-e azok a törvények, amelyek alapján az 
eugenika céljai szerint a naturálszelekció befolyásolható? Azon 
a feleleten, amelyet a vizsgálódások erre a kérdésre adnak és 
fognak adni, múlik az eugenika alkalmazásának lehetősége. 

A felelethez közelebb hoz talán bennünket az a kísérlet, 
amellyel az alábbiakban megpróbálkozom, az állattenyésztés adott 
eredményeinek per analógiám az eugenikában való alkalmazása. 

Az állattenyésztés — nem a célszerű állatszaporítás, amit 
a legtöbb gazda művel, mert ez lényegesen más — számos isme- 
retet ölel fel, kiterjedt statisztikára és tudományos értékű megfi- 
gyelésekre támaszkodik, hogy az emberiséggel egykorú és így 
értékes tapasztalatairól ne is szóljunk. Az angol telivértenyésztés 
például sok ezer generációra kiterjedő statisztikával, pedigreekkel 
rendelkezik; ha azokat az ismereteket, amelyek ezen pedigreek 
tanulmányozása útján szereztettek és amelyeket különben az állat- 
tenyésztés többi ágainál szerzett ismeretek is megerősítenek, 
alkalmazni akarjuk az eugenikában, nem végzünk talán érdek- 
lődésre számot nem tartó munkát. 
            A telivérlótenyésztésnél a cél adott: gyors futó, lehetőleg 
kitartó, nagy vérű állatok előállítása. A cél elérését mérő eszközül 
vehetjük a versenyeket,  amelyek  eredményei  alapján vizsgálva 
az egyes törzseket elég megbízható eredményekre kell jutnunk. 
            A versenyeredmények nemcsak a résztvevő lovak külső konstruk- 
 



Vámos: Az alkalmazott eugenika                                                                            573 
 
cióbeli képességeinek jó mérőeszközei, hanem a belső jellem- 
beli tulajdonságoknak is. Minden hozzáértő tudja, hogy a legjobb 
konstrukciójú telivér sem nyerhet versenyt temperamentum és 
megfelelő versenykarakter hiányában. Bruce Lowe ezen az alapon 
elindulva az összes angol pedigréket átvizsgálva és a verseny- 
eredményekkel egybevetve írta ma már világhírű mûvét,* amely 
számszerűleg osztja be az összes angol telivértörzseket és kimu- 
tatja, hogy a sok száz törzs között mindössze 9 törzs olyan, 
amelynek ivadékai a versenyeken jelentős eredményeket értek 
el és hogy minden nevezetesebb versenyló leszármazási táblá- 
jában kimutatható a 9 törzs valamelyikéből való vér, továbbá 
hogy az egyes törzsek tulajdonságaik minősége szerint szám- 
szerinti egymásutánba sorolhatók, amely számsorban az ivadékok 
pontosan mutatják tulajdonságaikkal és elért eredményeikkel, 
hogy az ősök a számsornak melyik helyén álltak. 

Az eugenika még sokáig nem fog hasonló statisztikára 
támaszkodhatni, mint az állattenyésztés, de a biometrikai vizs- 
gálatok segélyével sikerülni fog az eugenikában is megálla- 
pítani az öröklésnek és fajnemesítésnek elveit. Valószínű, hogy 
a kutatás speciális elveket és törvényeket is fog megállapítani, 
de hogy az állattenyésztésben ma már elfogadott elvek leg- 
nagyobbrészt az eugenikában is igazolódni fognak, az a domesz- 
tikált állatok és a homo sapiens közös biológiai sajátságaiból 
folyik. Az itt következőkben az állattenyésztésnek azon tételeit 
adom, amelyet kísérletképpen az eugenikában alkalmazni kívánok: 

1. Tulajdonságokat csakis beltenyésztéssel lehet 
rögzíteni, konstanssá tenni. Az állattenyésztésnek ez alap- 
tétele. Mindazok a jellemző testi és karakterbeli tulajdonságok, 
amelyek egy fajt vagy törzset tesznek, az emberiségnél is ott 
mutatkoznak leginkább, ahol a vérkeveredés eshetősége a leg- 
kevesebb.   Ezt a tételt az eugenikának figyelembe kell venni, 
ha a kitűzött cél érdekében egy tulajdonság konstanssá téte- 
lére törekszik. A sikerült párválasztás nem jelenti egyúttal, hogy 
az fajnemesítés is, az utódokban öröklött jó tulajdonok a fajra 
nézve   csak   akkor   képviselnek   értéket,   ha azok további bel- 
tenyésztés által konstanssá tétetnek. 

A beltenyésztés a legmagasabb fokon már rokontenyésztés. 
Az állattenyésztés törvényei szerint a rokontenyésztés az, amelynek 
segélyével, ha az alapos ismeret és a párok jó megválasztásával 
alkalmaztatik, a törzsnek legkiválóbb egyedei létrehozatnak. 
A lófenomének legnagyobb része szigorú rokontenyésztéssel 
állíttatott elő, a kiváló mének és kancák jótulajdonságai a 
szoros beltenyésztés (incest) folytán az ivadékban ad maximum 
fokozódtak. 

2. A fajra  nézve  jellegzetes  tulajdonságok: kon- 
stitució    és    temperamentum    elsősorban    az    anyától 
 

* Bruce Lowe: Das Züchten von Rennpferden nach dem Zahlensystem 
Berlin, 1897. 
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függők. Erre a tételre éppen Bruce Lowe szolgáltat meggyőző 
statisztikai adatokat. A Bruce Lowe-féle számsor az anyák 
törzsei szerint van összeállítva. A generációk stabil karakterét 
az anya adja meg, az apa csak a közeli ivadékra hat, a „vért” 
az anya határozza meg. Az anyánál a család, az apánál az 
egyéni tulajdonságok vizsgálandók az átörökítést illetőleg. 
       3. Különböző törzsek vagy fajták keresztezésénél 
az apa és anya úgy választandók meg,  hogy tulajdon- 
ságaik egymást kiegészítsék. Nem az ellentétek párosítása 
az, ami szükséges, hanem a kongruencia: hibát hibával korri- 
gálni nem lehet. 
       4. A  szülők   tulajdonaikat   rendszerint   az  ellen- 
kező nemen örökítik karakterisztikusan. Az apa inkább 
a leányokban, az anya a fiúkban örökíti jellegzetes tulajdonságait. 
       5. Részletesebb  megvilágításra szorul a szerzett tulajdon- 
ságok átörökölhetésének kérdése, amelyre nézve az állattenyésztők 
gyakorlati álláspontja fedi az elmélet mai eredményeit. 

A Lamarckisták és a Weismannisták nagy vitája erről a 
kérdésről még mindig tart. A Lamarckisták egyre-másra hozzák 
kísérleteik eredményeit (Standfuss, Fischer, Pictet, Hertwig, 
Kassovitz, Brown-Sequard kísérleteire elég utalnunk) annak a 
bizonyítására, hogy a szerzett tulajdonságok örökölhetők, ami 
csak arra jó, hogy Weisman követőinek legyen mit cáfolniok. 
A Lamarckisták azon felfogása, amely egyes szerzett tulajdon- 
ságok öröklését arra vezeti vissza, hogy a csírasejtekben és a 
megfelelő somatikus sejtekben azonos determinánsok vannak, 
amelyek egymással egyelőre ismeretlen összeköttetésben állva 
hatnak egymásra (illetőleg a somatikus és a csírasejtekre 
«gyütt ható simultan ingerek folytán vagy a somatikus indukció 
folytán szerzett tulajdonok is öröklődnek) a gyakorlati állat- 
tenyésztő szemében nem áll ellentétben a Weismann felfogá- 
sával, aki azt hirdeti ugyan, hogy csakis a blastogen, a csíra- 
sejtben meglevő tulajdonságok öröklődnek, de elismeri annak 
lehetőségét, hogy a csíasejtet, illetőleg az abban levő deter- 
minánsokat az életkörülmények befolyásolják. A gyakorlat szem- 
pontjából az a fontos, hogy mindkét felfogás elismeri a miliő- 
hatást, hogy az közvetlenül a csírasejtre vagy pedig csak köz- 
vetve a somáról hat a csírasejt megváltoztatására, számára nem 
jelent sokat. 
          Az állattenyésztés felfogását e kérdésről ezekben adhatom 
vissza, némileg szubjektív gondolatmenettel: Az átöröklődésnél 
csakis a blastogen öröklés vehető tulajdonképpen tekintetbe, 
amidőn ugyanazon törzsön vagy fajtán belül pároztatunk. Bruce 
Lowe   számrendszere   is   ezt igazolja.   A rossz tenyészanyag a 
legkedvezőbb külső körülmények felhasználása mellett sem 
képesít jó ivadékok kifejlesztésére.   Kétségtelen azonban, hogy 
a miliő bizonyos új tulajdonságok kifejlődésére,   illetőleg meg- 
levő   tulajdonságok   kvantitatív   megnövelésére   alkalmas és ha 
ezen külső behatás állandó marad, generációk során a szerzett 
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tulajdonságok megszilárdulnak, törzstulajdonságokká válnak. 
Az angol telivért csakis a kitenyésztés alapjául szolgáló arab 
fajtából lehetett előállítani, de ha a tréning a takarmányozási 
és életrendi viszonyok nem lettek volna a generációk ezrein át 
azonosak, tisztán a kiválasztás által a mai gyorsaságú és álló- 
képességű telivér előállítható nem lett volna. Az, hogy a meg- 
határozott tréning és életmód által előállított szerzett tulajdon- 
ságok a csírasejt megváltoztatása útján közvetlenül vagy köz- 
vetve állottak-e elő, a tenyésztőre közömbös. Tény az, hogy 
az állattenyésztésben külön fajtáknak elismert állatok előállítá- 
sában és fentartásában a tenyésztő a miliő-befolyást is segít- 
ségül vette. 

6. Nem eléggé megalapozott, de sok érdekes adattal 
támogatott tétele az állattenyésztésnek a szaturáció, azaz az 
anyának azon tulajdonsága, hogy ugyanazon apától való többszöri 
fogamzás esetén minden későbbi ivadéknál több és több vért 
vesz át az apától, ami által a későbbi ivadékok mindjobban az 
apa tulajdonságait öröklik. 

Kíséreljük meg ezek után a fenti tételek alkalmazásának 
egynéhány lehetőségét az eugenikában: 

1. A  beltenyésztés   az   embernél   tulajdonképpen   ma   is 
fennáll   bizonyos   mértékben.   Az egyforma nyelvűek, az egy 
nemzethez tartozók, sőt, különösen alacsonyabb kultúrfokon, az 
egy községben lakók generációkon át való összeházasodása is 
beltenyésztés. Ennek tekinthető bizonyos mértékben az is, hogy 
a házasságok az osztálytagozódást is megtartják. Ezek ered- 
ményezték a nemzetiségi, a tájfajtai és osztálybeli tulajdonságok 
konstanssá tételét. Természetesen ez a beltenyésztés öntudatlan 
lévén, úgy a jó, mint a rossz tulajdonságok konstanssá tételére 
vezetett. Az eugenikának lenne feladata megfelelő eszközökkel 
(mint pl. a betelepítések, a káros tulajdonságokban karakterisztikus 
egyének   szaporodási   föltételeinek korlátozása),   a jó   tulajdon- 
ságok szilárdulását és a rosszak kiküszöbölését elősegíteni. 

A rokonházasságok az eugenika szempontjából kívánatosnak 
mondhatók, de csakis hatósági orvosi vizsgálat alapján nyert 
engedéllyel. Hogy a rokonházasságok ma igen sokszor kelle- 
metlen következményekkel járnak, az igazolja az alapul szolgáló 
tételt, mert a szoros beltenyésztés a tulajdonságok nagymértékű 
szilárdítására vezet, ha pedig az összeházasodó rokonok családja 
terhelt, úgy az utódoknál fokozott mértékben fognak az ideg- 
bajok jelentkezni. 

2. Az anyáknak az eugenikában  fontosabb  szerepe miatt 
szükséges, hogy az anyák nemesítése álljon az eugenikai moz- 
galom homlokterében. A feminizmus az eugenikában teljes igazo- 
lásra talál. A feminizmus diadalával emelkedik a női standard, 
több módja van e mellett a nőnek házasságot az eugenikára 
előnyösebb módon kötni. Két oly szempont ez az eugenikában, 
mi egymagában is a feminizmus mellé állítja az eugenikát. Ha 
a   nő   szellemi   és   gazdasági   téren   teljesen   egyenjogú   lesz a 
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férfival, csakis akkor remélhető egyáltalán az eugenika céljainak 
elérése. A feminizmus a nők nemesítését célozza, a fajnemesítést 
pedig az anyák nemesítésének kell megalapoznia. 
       3. Az a tétel, amely az apák egyéni mérlegelését tartja 
fontosabbnak és nem azok származását, már ma is alkalma- 
zásra talál a társadalmi viszonyok alakulása folytán. A férfiaknak 
a házasságban való helyzetét az egyéni érték és az egyéni 
tulajdonságokkal elért pozíció határozza meg. A biometrikai 
vizsgálatok legfontosabb célja épen annak megállapítása, hogy 
az   apák   mily   mértékben   és   mily    tulajdonságokat   örökíte- 
nek át. 
       4. A biometrikai vizsgálatok állapíthatják meg csak azt is, 
hogy az eugenikában mily mértékben helyes az ellenkező nemen 
való örökítés tétele. Sok tapasztalat szól amellett, hogy e tétel 
itt is érvényes; az, hogy nagy emberek fiai ritkán érik el apjuk 
mértékét és az, hogy a nagy emberek  anyjáról rendszerint jó 
jellemrajzot adnak a biográfusok, szintén e tétel alkalmazhatása 
mellett szól, de tudományos értékű adatokkal csak a biometrika 
szolgálhat majd. 
       5. A miliő-hatás fontosságát az eugenikában a legtöbben 
kidomborították, sőt a lefolyt vitában sokan abba a túlzásba 
estek, hogy csakis a miliőt ismerték el eugenikai tényezőnek. 
Azt hiszem, hogy az állattenyésztésről mondottak ezen a téren 
fentartás nélkül alkalmazhatók. Megfelelő életkörülmények terem- 
tése fontos feladata az eugenikának, illetőleg a szociálpolitikának, 
de ez egymagában nem eugenika. Az éghajlat és a táplálkozási 
viszonyok, mint a miliő legfőbb két tényezőjének az emberfajokat 
átalakító   hatására   a   vita folyamán  sok példát   hoztak fel,  az 
ezen tényezők folytán a fajokban  végbement   változások pedig 
csakis úgy magyarázhatók, ha elfogadjuk, hogy a miliő tartós 
befolyása   megváltoztatta  a csírasejtek  determinánsait  és ezzel 
örökölhetőkké tette a szerzett tulajdonságokat, illetőleg a szerve- 
zetben  a  miliő-hatásra beállt   változásokat.   Azokkal szemben, 
akik abszolút tagadásba veszik a miliő-hatást, hivatkozhatunk az 
emberiség kultúrájával egykorú és így elég sok tapasztalaton 
alapuló elismerésére a testedzés fajnemesítő hatásának, amelyet 
Spárta eugenikai szempontból állami intézménnyé tett. Ha a 
spártaiak nem tapasztalták volna, hogy a testedzésben megerő- 
södött izmok, a biztossá tett szem, a nagy kapacitásúvá fejlesztett 
tüdő az utódokban is átörökíttetik, nem tették volna a testedzést 
állami feladattá.  Az az érvelés, amely azzal küzd a miliő-hatás 
ellen, hogy a zsidók praepuciumát évezredek óta metélik és ez 
még soha nem öröklődött, nevetséges, mert a szervezet nem 
örökít egy erőszakos, momentán ható, traumatikus beavatkozást, 
de igenis örökíti a benne organikusan végbement, a miliő hatása 
folytán előállott változást, amely azután generációkon át konstan- 
sabbá válik. 
       6. A szaturáció tétele, ha azt a biometrika igazolná az euge- 
nikában, erős érv lenne az egyke ellen,  minthogy  az  egyke 
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akadálya lenne az apákban levő jó tulajdonságok kellő érvé- 
nyesülésének. 

Előttünk áll tehát a kísérlet, amellyel főleg az volt a célom, 
hogy beigazoljam azt, hogy az eugenikának, mint tudománynak 
a szociálhigiénén túl is vannak céljai. Természetes, hogy e 
kísérlet csak annyiban bír bizonyító erővel, amennyiben az eugenika 
pozitív ismeretei fedni fogják az állattenyésztésben elfogadott 
tételeket. Az alkalmazott eugenikáról szólva, igen röviden az 
alkalmazás lehetőségéről akarok még megemlékezni. 

Az eugenika csak mint tudomány új, alkalmazása már régi. 
Azok a betelepítések, amelyek hazánkban is oly gyakoriak voltak, 
az egyes országoknak bizonyos néptörzsek ellen irányuló intéz- 
kedései (cigánykérdés) mind eugenikai intézkedések. Az a szerep, 
amely sok helyütt már ma is jut az orvosnak a házasságkötésnél, 
tisztára eugenikai. A feminizmus, továbbá az amit szociálpolitika 
alatt értünk, számos eugenikai intézményt tartalmaz. Kishitűség- 
lenne tehát állítani, hogy a tudatos eugenika kivihetetlen, eszközei 
nincsenek. Arról, hogy miképen gondolható el az alkalmazás, 
ezúttal nem óhajtok részletekben is képet alkotni, de azok számára, 
akik az egyén jogainak védelme címén már jóelőre be akarnák 
vágni az eugenika tudatos alkalmazásának útját, van egy érvem: 
ha az egyháznak joga volt és sok helyütt van, tekintet nélkül az 
egyén érdekeire, vallási szempontból a vegyes házasságok eltil- 
tásával megakadályozni a fajra nézve legkívánatosabb utódok 
előállását, vajon az eugenika jövő orvosait az emberi fajok neme- 
sítése és sokszor az egyén érdekében is, nem illeti-e meg legalább 
ugyanennyi jog?! 

Az alkalmazott eugenika már a mai társadalomban sem 
utópia, annál kevésbbé lesz az a jövő társadalmában. 



 
 

Szemlék és jegyzetek 
 
Diner-Dénes  József: Kernstok  Károly retrospektív  
                                   kiállítása a Művészházban 
 

sak, amióta összegyűjtve látom a még fiatal mester munkáját, 
látom, hogy mily nagy utat tett meg, s mily gyorsan tette meg 

ezt az utat. 
Oly gyorsan, hogy akik követni akarják, szinte elfogy a léleg- 

zetük. Annál inkább, mert az egyes állomások közt látszólag nincs 
összeköttetés s aki az egyiktől a legközelebbeső másik állomáshoz 
akar érni, annak ugrania kell s ez az ugrás ráadásul nagyon merész 
és kockázatos. 

Ez az oka, hogy a retrospektív kiállítás a világosság helyett 
inkább még növelte a zavart Kernstok, a művész körül. Nem lehet 
ugyanis művészetéről semmiféle sémát konstruálni, sem a már ismert, 
sem még új irányban. Nem képvisel semmiféle határozott művészi 
felfogást, annál kevésbbé valamilyen iskolát. De nem is úttörő, akit 
munkaközben, amint az új utakat keresi és egyengeti, pontosan követni 
lehet. Ma ezt hozza, holnap pedig egészen másvalamit hoz, ami azonban 
sohasem kísérlet, hanem magában kész munka, teljes, befejezett művészi 
alkotás. 

Nem az-e hát a legokosabb, hogy ne sokat tűnődjünk, elmél- 
kedjünk és töprenkedjünk Kernstokon, a művészen s az ő ugrásain, 
hanem egyszerűen csak élvezzük a művészetét? 

A kritikus-esztéta szempontjából voltaképen ez nagyon szép 
feladat lenne. Mily sok szép szót is pazarolhatnék arra, ha azokat 
a nagy festő-kvalitásokat s egyéb művészi szépségeket, melyek ott 
rejtőznek Kernstok egyes képeiben, helyes világításban akarnám bemu- 
tatni ! S bizonyára bőven megérdemelném evvel a művésznek s a közön- 
ségnek köszönetét is. 
          Csakhogy ... én már   régóta   nem   vagyok   sem   kritikus,   se 
esztéta, a szép szavakba pedig már beleuntam, túlságosan   jóllaktam 
velük.   Nem  egy darab  úton   magam is együttmentem   Kernstokkal, 
sőt futottam is vele s nem egy   ugrást  vele együtt,   közösen tettem 
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meg. Ily módon aztán a felfogásnak bizonyos párhuzamossága kép- 
ződött köztünk. Ahogy ő értelmével fogja át a természetet, épen 
úgy fogom fel értelmemmel én is a mestert és művészetét. 

S a most következő sorokban azt akarom visszaadni, hogyan 
tükröződik Kernstok, a művész az én felfogásomban. 

 
*** 

 
Kernstok Károly festett, de gondolkodott is. Festésből és 

gondolkodásból sarjadt az ő oeuvre-je. Mint festő, rendelkezik művé- 
szetének minden technikai eszközével és lépést tart minden technikai 
haladásával. Mint gondolkodó, felvette magába és feldolgozta korának 
minden ideáját. 

Hogy megértsük Kernstokot, a festőt, a magyarázathoz szük- 
ségünk van a modern festészet fejlődésére; és Kernstokot, a gondol- 
kodót, csak az utolsó húsz esztendőnek egyéb fejlődése magyaráz- 
hatja meg. És csak a kettős vonatkozás együttvalóságában érthetjük 
meg Kernstokot,  a művészt és oeuvre-jét. 

 
*** 

Egy évtizeddel régebben, mint Kernstok, vagyok részese én 
is a modern fejlődésnek, nem csupán, mint kritizáló szemlélő, hanem 
jórészt, mint aktív és passzív szereplő is. Amit abban az időben 
elértünk, azon Kernstok nem fáradt velünk, hanem már, mint valami 
készet, szinte öntudatlanul vette át; de azért mégis jelentékeny hatá- 
sokat váltott   ki  belőle s ezért   nélkülözhetetlen   az ő megértéséhez. 

Courbet, Manet, Cézanne, továbbá Flaubert, Zola és Goncourt 
forradalma minden céljában és törekvésében, egész mivoltában pusztán 
csak művészi forradalom volt. Midőn mi, a 80-as évek második felében 
ismét felvettük e forradalom fonalát, mely Franciaországban már csak- 
nem elszakadt, a mi céljaink és törekvéseink, a mi öntudatunk már 
túlment francia elődeinkéin. 

A mi közvetlen törekvésünknek is a művészet felforgatása volt 
a célja, de a közvetlen törekvés mögött ott állt a remény, hogy 
talán egyúttal az egész kor életét is felforgathatjuk. Mindent, ami 
meg volt, elakartunk meríteni a szépségben, amivel széppé akartuk 
tenni magát az egész életet is körülöttünk, amitől eddig undorodtunk. 

Ezért váltja fel a paysage intime az eddigi heroikus tájképeket, 
a szegény emberek ábrázolása a történelmi vagy szalon-képeket, a 
hátulsó lépcső irodalma a szalon problematikus természeteit. Ránk- 
nézve azonban ezek az egyszerű problémák a társadalmi élet mély- 
ségeiből nem előiskolái voltak a bonyolultabb problémáknak a társa- 
dalmi élet magaslatain, ahogy ezt a Concourt-testvérek egyike mondta 
egyszer a naturalizmus programmjának kifejtésében, hanem a mi leg- 
főbb művészi célunk volt, mert ezekkel akartuk a természetnek és 
társadalomnak, tehát az életnek azt a részét is belevonni a művészet 
birodalmába, amely eddig nem csupán minden művészi élvezetből, 
hanem minden művészi ábrázolásból is ki volt zárva. 

Ez a törekvés adott az egész akkor forrongó művész-nemze- 
déknek valami erős szociális vonást. 
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Azonban, bármennyire utáltuk is magunk körül a polgári életet, 
azért mégis csak ott voltunk annak forgatagában, nyögtük gazdasági 
és egyéb törvényeit, sőt kénytelenek voltunk, akár akartuk, akár 
nem, ennek a polgári életnek a közönsége számára termelni művé- 
szetünket. Daccal és megvetéssel kellett hát felvérteznünk magunkat 
e hatalmak ellen, hogy fel ne falhassanak bennünket. Mindenki csak 
magára támaszkodhatott, csak magában kellett megtalálnia azt az erőt 
az ellenállásra, magából kellett meríteni az erőt arra, hogy ezt az 
ellenállást művészi formába öltöztesse. 

Ami ismét az egyinéség erős vonását kölcsönözte az egész akkori 
forrongó művész-nemzedéknek. 

Ebből pedig kifejlődött az a küzdelem, amely még ma sem 
pihen s amely nem csupán a modern művészet, hanem az egész 
modern élet képét is oly ingadozóvá és változatossá tette. 

Sok, sok áldozatot követelt ez a harc. Ezek nem értették a 
módját, hogyan kell átalakítani az ellentmondást egy magasabbrendű 
egységbe, kettős lelkű romantikusok, misztikusok vagy lélektelen 
én-emberek lettek. Azért álltak csatasorba, hogy megtalálják a szép- 
séget s mértéken felül megörültek az egyes szépségeknek, az új élet 
harcosaiból a mindennapi élet bolondjai lettek. 

De hozott ez a győzelem dús gyümölcsöket is. Neki köszön- 
hetjük, hogy ma oly sokan művészek és nem-művészek is, teljesen 
odaadhatják magukat a szocialisztikus vonásnak, anélkül hogy a legcse- 
kélyebb erőszakot is el kellene követniök a  „én-emberen”. 

 
*** 

 
Ezt a harcot s az eredményét a legbensőbben átéltem magam is. 

Talán a legelsők egyike voltam, aki rátaláltam Nietzsche munkáira s 
mindjárt le is számoltam velük. Nietzscheben, illetőleg általa gyöke- 
rezett meg sziklaszilárdan az egyéniségem. De már mindjárt akkor, 
legelső írásomban Nietzschéről, megszimatoltam benne a veszélyt s 
óvtam tőle és Übermensch-étől, aki őrültet ábrázol s egyúttal az életnek 
bolondja is. S evvel az én személyemre nézve el is volt intézve az 
ellenmondás az egyéni és szocialista-vonás között. Azóta sohase foglal- 
koztam többé se evvel a problémával, se pedig a Nietzsche-problé- 
mával; én már megoldottam mindakettőt, tehát túlestem rajta. 

Szilárdan ragaszkodtam én ehhez, egyéniségemhez, csakhogy a 
magam útjain jártam, csakhogy a magam életét éltem mind a mai 
napig s bizonyos értelemben szilárdan ragaszkodtam ahhoz: az a 
legerősebb ember, aki egymagában megáll. De eltekintve ettől az 
énség-től vagy annak dacára, nyíltan a proletariátus szolgálatába álltam, 
pártember és hadsorban harcoló katona lettem. 

Ám ha felküzdöttem is magamat az összhangig, ez a harc mégis 
követelt és kicsikart tőlem egy áldozatot. Ami a művészből megvolt 
bennem — sok ugyan nem volt — feláldoztam a bennem rejlő gondol- 
kodónak. (Sokan a nagy és tevékeny művészek közül hasonlóan szen- 
vedtek az enyémhez hasonló harcban; például Gerhard Hauptmann is, 
hogy mindjárt a legnagyobbat említsem.) 
           Kernstoknak azonban könnyebb dolga volt. Ő úgy kapta meg 
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azt a magasabbrendű egységet, mint valami önként értetődő dolgot, 
a fejlődésnek természetes eredményeként. Ezért nála a szocializmus és 
individualizmus sohasem kerültek harcba, sem pedig a gondolkodó 
nem fejlődött túl soha a művész rovására vagy viszont. 
 

*** 
 

Az Agitátor, a Hajóvontatók és Napnyugtakor című képeivel, 
melyeket 1897-ben és 1898-ban festett, kezdte meg Kernstok volta- 
képen művészi pályáját. Mint művésztársai legtöbbjét, akkoriban őt is 
a fény- és hangulat-problémák foglalkoztatták. 

Az Agitátor teljesen tompított, szinte fakó színekkel festett kép. 
És fakó, fojtott a fény és levegő abban a munkás-szobában is, ahol 
az agitátor néhány munkást addigi eltompult és lefojtott öntudat- 
lanságából föl akar emelni az osztálytudat világosságára. A Hajó- 
vontatók, amely kép most az udinei múzeumban van, az akkori idők 
egyik legjobb alkotása, míg a harmadik képbe — a munkáról fáradtan 
hazatérő proletárcsalád képébe — belevitte Kernstok egy felhőtlen 
naplementének csüggedt fáradtságát. 

Ilyen plein-air és hangulatképeket tömegestől festettek akkoriban. 
S ez a három, mintha a többiekhez semmi köze sem lenne, egészen 
külön állott. A többieknek vagy egyáltalában nem volt tárgyuk, vagy 
ha volt is: csak ürügyül használták valami fényhatásnak a megoldá- 
sára, vagy pedig bizonyos általános hangulat kiváltására. Itt ellenben 
a fény- és hangulat-probléma* mellett, még volt külön jelentősége a 
tárgynak is, sőt magában a tárgyban nyilvánvalóan látszott az irányzat 
is s ez az irányzat ráadásul egy agitatórikus irányzat volt. A tárgyi 
és irányfestészetet azonban, ahogy ezt tudjuk, gyalázatosán gúnyolták 
a modernek, akik akkoriban még a l’art pour l’art zászlóját lobogtatták. 

Mindamellett mindjárt akkor nemcsak én, aki azonnal felismertem 
Kernstokban a velem rokonérzésűt, hanem a mi modernjeink elő- 
harcosai sem zúdultak fel a művész ellen, hanem inkább úgy üdvö- 
zölték, mint művészi jövendőnk nagy reménységét. Már érezték benne 
a sajátos természetű festő-zsenit, akit nem szabad a sablonhoz mérni. 

Aki azonban azt hitte, hogy Kernstok a szocializmus festőjévé 
fog fejlődni, az tévedett. Mint gondolkodó, ő is alá volt vetve kora 
eszmeáramlatainak. Ebből vitte be művészetébe a szocialista vonást s 
összekapcsolta azt, mitsem törődve a művészi elven lovaglással, azokkal 
a festészeti problémákkal, melyek épen foglalkoztatták. Mihelyt azonban 
ez a probléma nem tűrte meg az összekapcsolást, ép oly könnyen 
és semmivel sem törődve tolta félre a szocialisztikus vonást is. S ez 
történt már a legközelebbi évben, legerőteljesebb hangulatképében, 
a Szerelem-ben. 

Akik azt hitték, hogy Kernstok most már megtalálta az útját, 
hogy teljesen hangulatfestő lesz, megint csak tévedtek. Mint a szocia- 
 

* A mai szemlélő előtt a fény- és hangulat-problémát csaknem teljesen 
háttérbe szorítja a tárgy és az irányzat. Ennek oka azonban csakis az, hogy 
a festőművészet azóta sokkal kiabálóbb fény- és hangulat-problémákhoz szoktatta 
szemünket. 
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lizmus összekapcsolása művészetével, épen úgy a hangulatfestészet is 
csak probléma volt Kernstok szemében, amelyet, mihelyt megoldotta, 
mindjárt félre is tett és nem törődött vele, úgy hogy soha többé 
hozzá sem nyúlt. 

Már 1902-ben egészen más oldalról mutatkozik be a fiatal művész, 
de akkor is már mindjárt kész mester. Akkor jött nagy képe, Az anya 
és gyermeke,   mely   mint   akkor,   még   ma is  megvesztegeti a nézőt. 

Mily másnak látjuk itt Kernstokot, mint minden képében, melyet 
eddig festett! Új problémát old meg, az együttható színek problé- 
máját. De ismét nem, mint technikus, hanem mint gondolkodó nyúl 
a problémához. Már mások is festettek ő előtte úgynevezett szim- 
fóniákat, fehérben, feketében vagy más színekben s az első tekintetre 
szinte azt vélnők, hogy Kernstokot is ezek az előző képek vezették. 
De ha közelebbről nézzük, látjuk, hogy képét nem egy színben tartotta, 
hanem inkább kolorisztikus modorban festette meg. Csakhogy mind- 
ezek a színek egy s ugyanazon tónuson vannak lehangolva. Hogy 
ennek az összehangoltságnak a nyugalmát meg ne zavarja, nemcsak 
a fény-és hangulat-problémát kapcsolta ki itten, hanem annyira lefokozta 
azt a túlcsapongó erőt is, mely minden eddigi képén koloritban és 
mozgásban szinte túltengett, hogy a néző nem fiatal és bonyolult 
idegzetű, ostromló harcost, hanem öreg, fölvilágosodott klasszikust lát 
benne. (Ezért tartja a legtöbb néző épen ezt a képet a mester chef 
d'oeuvre-jének.) 

Evvel azonban még mindig nem tartotta magára nézve meg- 
oldottnak a tónus problémáját, tehát még nem is tolhatta félre. Bár 
a sokszínűséget itt már közös tónuson fokozta le, még mindig hátra 
volt az egyszínű képnek egy kolorisztikus tónusra hangolása. Ezt 
cselekedte meg a Három modell és Krisztus és az emausbeli ifjak 
című képeken. Csaknem feketék ezek, fekete tónusban tartva s e 
miatt magukban véve kissé misztikus hatásúak. És a tisztán technikai 
misztikumba Kernstok beleviszi még az intellektuális misztikumnak 
azt a fölöslegét is, mely ő benne magában rejlik. A Krisztus-probléma, 
mely épen az egész világot foglalkoztatja, fölébred benne is. De 
azért nem fest modern Krisztus-képeket, melyeken Krisztusból embert, 
sőt egyenesen mai embert csinálnak, mint ahogy az oly festő tenné, 
aki önállóság nélkül sodortatja magát a mindenkori áramlatok által. 
Krisztus neki távoli s ezért tehát kissé titokzatos visszaemlékezés, 
melyet az általános eszmeáramlat ébreszt föl benne, de nem új életre, 
— mert ebben egyéb világnézlete gátolja — hanem csak egy titok- 
zatos kép megalkotására. 

S most már, miután a tónus problémáját s a Krisztus-problémát 
is, mely előtte szintén csak tónus és nem alak, megoldotta, rohammal 
és egyenesen viszi ki ezt a misztikumot is a napfény színpompás vilá- 
gosságára. 
       Még   ugyanabban   az   évben (1906),   melyben   Krisztus   és   az 
emausbeli ifjak  című képét festette,  elkészül a Szilvaszedők képe is. 
Evvel a legvakmerőbb fény-problémának, a napfestésnek megy neki.” 
A napfény káprázatát,   a  napsugarak vibrálását, a színek csillogását, 
ragyogását,   táncoló   nyugtalanságát  a napsugarak forró fényében oly 
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csalódásig hűen adta vissza itt s még néhány más képében, amennyire 
mindez a vásznon színekkel és ecsettel visszaadható. 

Mialatt Kernstok, a festő, evvel a problémával fárad, addig 
Kernstok, a gondolkodó, egy új megismerésre jut. A retrospektív- 
kiállítás katalógusának előszavában ő maga magyarázza meg ezt az új 
megismerést, mely rövidre fogva abban kulminál, hogy a művész nem 
teremtheti újjá munkáiban a természetet, mint olyant, hanem csak azt 
adhatja vissza, amit intellektusa kivesz, leszűr a természetből. Ki kell 
vennie a meglévőben található értékeket s ezekből kell egy új meglévőt 
alkotnia. Ez nyilvánvalóan ugyanaz a megismerés, mely ma az egész 
szocializmust is mozgatja: hogy a természet bennünk és körülöttünk, 
világ, társadalom, állam, emberek, nem valami adott tényezők, amit 
lényegében és körülményeivel, mint erőnkön túlmenő valamit, türel- 
mesen el kell fogadnunk és hozzá kell alkalmazkodnunk, hanem hogy 
ennek a természetnek bennünk és körülöttünk mi is együtthatói és 
pedig tudatos együtthatói lehetünk és akarunk is lenni, amenyiben a 
bennünk és körülöttünk levő természet hajtó, mozgató erőit kutatjuk 
és céljainknak, törekvéseinknek szolgálatába hajtjuk. 

Ez a történelmi materializmusnak, nem annak a quietista mate- 
rializmusnak, ahogy oly sok polgári ideológus fölfogja, hanem az 
aktív, forradalmi történelmi materializmusnak átvitele a művészetbe. 
S ez az új megismerés Kernstoknál semmiképen se maradt puszta 
gondolat,  hanem azonnal művészi ténnyé változott benne. 

Legújabb képeiben már nem objektív tükre a természetnek, 
hanem kutatja elméjével a természet döntő értékeit s ezeket új össz- 
hanggá alakítja át. Ezek a döntő értékek azonban logikusan nem a külső- 
ségek, az örökké változó és ingadozó fény- és színhatások impressziói, 
hanem a szerkezeti összefüggések. 

Ezért legújabb képei, például a Lovasok a folyamparton, leg- 
több nézőjére idegenül hatnak. Hozzá lévén szokva a testi jelensé- 
geknek tisztán külsőséges öszhangjához, csupán a művész csapongó 
szeszélyének tartják, hogy a testiség struktúráját nemcsak oly élesen 
hangsúlyozza, hanem ráadásul még, céljainak megfelelően, az egyik 
vagy másik döntőnek elismert szerkezeti momentumot még előtérbe 
is tolja. Aránytalanoknak találják lovas-képeit, olyan és ehhez hasonló 
okokból, hogy a lovak feje nagyon kicsiny, de azért mégse tagad- 
hatják az egész kép egészségét és harmóniáját. 

Épen olyan ez, mint mikor a modern ideológusoknak azt vetik 
szemükre, hogy a gazdasági momentumokat nagyon is előtérbe tolják, 
noha még sok más egyéb érték is van az életben, noha ugyanakkor 
mégis csak el kell ismerniök, hogy épen a gazdasági momentumok 
a döntő, szerkezeti elemek egész életünkben s hogy tulajdonképeni 
lényege épen ezektől függ. 

Kernstok azonban, nem törődve se baráttal, se ellenséggel, 
híven követi ezt az új megismerést, még pedig folyton növekvő 
sikerrel. Eddig az volt a szabály, hogy az üvegfestészet csak stilizált 
vonalakban és színekkel és csak felületben érvényesülhet; ám Kern- 
stok legutolsó munkájában, egy óriási, hat részre osztott üvegfest- 
ményen,   erre a területre is   beviszi a szerkezeti   elemet s evvel oly 
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dekoratív hatásokat ér el, melyekre csodálattal tekint föl a legkon- 
zervativebb szem is. 

Amint egykor azt jósolták, hogy Kernstok született hangulat- 
festő, aztán: hogy ő a színimpresszionizmus kiválasztott festője, úgy 
jósolják ma, hogy ő a nagy dekoratív-stílus hivatott mestere. Ahogy 
én Kernstokot ismerem, ez a megállapítás is téves. Ez a legújabb 
állomás se lehet az ő végcélja, neki ez is csak átmeneti állomás. 

Most már mindent tud, amit a festészet technikai szempontból 
követel. Nemcsak a legbonyolultabb hangulat-, szín- és fény-problémákat 
tudja megoldani, hanem megoldotta a nehezebb, mert mélyebben fekvő 
szerkezeti problémákat is. Egyidejűleg, mint gondolkodó, fölemelkedett 
egy oly világnézet magaslatára is, mely nem csupán szélesebb és mélyebb, 
hanem egységesebb is. Most tehát arról van szó, hogy mindezekét a 
technikai és szellemi eredményeket művészi alkotássá egyesítve, belőlük 
és segítségükkel megteremtse azt az új monumentális festészetet, amely 
már nem csupán a keveseket gyönyörködteti s nem csupán ezekhez 
beszél, hanem gyönyörködteti a nagy általánosságot is és szól ehhez is. 

Kernstoknak nem csupán technikai és szellemi képessége van 
meg, hanem megvan az ereje, dacos, mivel sem törődő bátorsága is, 
hogy fölemelkedjék erre a magaslatra. Ott, ezen a magaslaton szeretném őt 
minél előbb, minél magasabban köszönteni. 

 
Balkányi Béla: Magyar farmer-iskola 
 emrég egy kitűnő mezőgazdasági szakemberünk, Szilárd Gyula elő- 

adást tartott a Fejér- és Tolnamegyei gazdatiszti körben s egy 
nagyfontosságú szociális problémára hívta fel a figyelmet: a magyar 
gazdatiszti kérdésre. Szilárd Gyula nagy tisztelettel és szeretettel beszélt 
a régi magyar gazdatiszti osztályról, elismerte ragaszkodásukat a földhöz, 
amely tudással és szorgalommal párosul és mégis kijelentette, hogy mindez 
nem elég ahhoz, hogy egy társadalmi osztályt a sülyedéstől megmentsen. 
A régi rendszerben gazdálkodó földbirtokos pusztulása a gazdatiszti 
osztálynak is romlását okozta. Előadásában megemlítette, hogy Kodo- 
lányi Antal már a múlt század hetvenes éveiben csinált propagandát 
szóban és írásban, hogy a gazdatiszti osztály bérlőosztállyá alakuljon át. 

Bár az okok, amelyek a magyar gazdatiszti osztály pusztulását 
elősegítették, nem mai keletűek, a gazdatiszti kérdés mégis napjainkban lett 
leginkább aktuálissá. A házi kezelésben keveset jövedelmező nagy 
birtokokat bérbeadják vagy felparcellázzák. Az utolsó tíz évben 
Magyarországon csak a nagyobb uradalmak közül több mint 600.000 kat. 
hold kiterjedésűt daraboltak fel. Az uradalmi bérlő ritkán alkalmaz 
gazdasági akadémiát végzett gazdatisztet, közép- és kisbirtokos 
természetesen még kevésbbé ! 

Bámulatos, hogy a közvélemény ennek dacára egyáltalában nem 
foglalkozott a gazdatiszti kérdéssel és nagyon keveset törődtek vele, 
hogy mi lesz a latifundiumok bérbeadása és feldarabolása után a sok 
tudományosan képzett, akadémiát végzett gazdatiszttel. 

Öt gazdasági akadémia évről-évre útnak bocsát néhány száz 
okleveles gazdászt, akiket arra tanítottak ki és arra neveltek, hogy 
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hosszú gyakornokoskodás után valamikor nagy birtokot kezeljenek. 
Tudományos gazdakörökben emellett még tovább is nagy agitációt 
fejtenek ki gazdasági egyetem létesítése érdekében, amelynek kétség- 
telenül helyes alapgondolata az, hogy az alapvető természettudományi 
és közgazdasági ismereteiből a legmodernebb tudományos kísérleti esz- 
közök felhasználásával képezzék ki magukat. 

Ma azonban, amíg az akadémiák tanárai egy magasabb nívójú 
tudományos intézetről, a gazdasági egyetemről vezércikkeznek, addig 
a fiatal tudományosan képzett gazdászok, akiknek nincs uradalmi jószág- 
igazgató nagybátyjuk vagy támogatójuk és így nem tudnak nagyobb 
uradalomba bejutni, a vasútnál, adóhivatalnál, a postánál vagy a katasz- 
ternél díjnokoskodnak. Az a fiatal ember, aki 23 éves koráig egyebet 
sem tett, mint tanult és iskolák padjaiban ült, akinek tudományos 
kiképzésére szülei nagy anyagi áldozatokat hoztak és megfosztották 
magukat érte saját öregségük biztosításától, akinek a tudományos kikép- 
zésére állam és magányos alapítványok kamataiból is több ezer koronát 
költöttek, akinek elméleti tudásáról az állam hivatalos közegei állították 
ki a legjobb bizonyítványt, hiába keres állást, ahol nagy ambícióval 
hozzájáruljon a mezőgazdaság fejlesztéséhez, egyszerűen azért, mert 
nincs elég kereslet akadémiát végzett okleveles gazdászok után. 

Nem az elméleti képzettségben van a hiba. A mezőgazdasági 
tudás terjesztése tovább is a legjobb befektetés egy mezőgazdasági 
állam számára. A legnagyobb mezőgazdasági tudás is csak alig elég, 
mikor arról van szó, hogy milyen képzettségűek legyenek azok, akik 
a mezőgazdasági tudományt akarják előre vinni, akiknek az új gazda- 
generációt kell nevelni, akik tudományos laboratóriumokban vagy kísér- 
leti államásokon a mezőgazdasági termelés tökéletesebb technikáját 
akarják fáradságos kutatások útján megállapítani. 

Mezőgazdasági tudásra van szüksége — szinte abszurdumnak 
tűnhetik fel, hogy ezt még nálunk hangsúlyozni kell — a törvény- 
hozónak, a földművelésügyi minisztérium, az idővel létesülő mezőgazda- 
sági kamarák tisztviselőjének, a jogásznak, aki közigazgatási pályára 
készül és mezőgazdasági ügyekben fog ítéletet mondani. Ezek számára 
van szükség a gazdasági akadémiák fentartására és ha az ország anyagi 
ereje megengedi, még a gazdasági fakultás létesítésére is a tudomány- 
egyetemen. Jó szolgálatot tehet még természetesen ezután is a gazdasági 
akadémia azoknak, akik hivatva vannak arra, hogy nagybirtokot lehetőleg 
modernül kezeljenek. 

De Magyarország jövője még sem kizárólag a nagybirtoktól 
függ. Amíg a jól kezelt, de a dolog természeténél fogva még mindig 
keveset jövedelmező nagybirtok mellett — a kis- és középbirtokok 
kezelése a régi marad — addig a magyar föld nem fog eleget teremni. 
Egy kellő tőkével rendelkező vállalkozó szellemű, modern, középbérlő 
osztályra van szükégünk, amely minden tudását, ambícióját a saját 
gazdaságában érvényesíti és ott valósággal csodát művelhet. Magyar 
farmerek kellenek, hasonlók azokhoz, akik puszta földből virágzó far- 
mokat csináltak Amerika nyugti részében, akik még 15 évvel ezelőtt 
a keleti államokban Új-Anglia bankházaiban kértek kölcsönt, de ma 
visszafizették összes adósságaikat, állampapirost és részvényt vásárolnak 
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és az amerikai Egyesült Államok évi 45 ezer millió korona értékű 
növénytermését produkálják. 

Ezt az előítélettől mentes ambiciózus és nagy intelligenciájú 
magyar farmer-osztályt, mely szorgalmát és tudását egy speciális kultú- 
rával kamatoztatja, legyen az bőventermő növényféleségek tenyésztése, 
gyümölcstermelés, baromfiexport, a szó igazi értelmében vett állat- 
tenyésztés, valamely ipari növénynek a nagyban való termelése stb., 
nem a nyolc osztályú gimnáziumban vagy reáliskolában és gazdasági 
akadémiákon fogjuk felnevelni, ahol az ifjú 23 éves koráig abban a 
meggyőződésben nő fel, hogy a pénzkeresés és a nyerészkedés alacso- 
nyabb rangú foglalkozás, ahol munkakedve nem találhat kielégítést, 
ahol azt látja, hogy fölösleges a gondolkodás, fődolog a lecketanulás 
és az engedelmesség. 

Az olyan szerv, amelyet nem használnak, elcsenevészedik. Az 
ifjúnál, aki gyakorlati pályára készül, de 22—23 éves koráig nem jut 
gyakorlati tevékenységhez, épen azok a képességek nem fejlődnek ki, 
amelyek a gyakorlati pályán szükségesek: 18 éves koráig latin és 
görög klasszikusokat olvas, a gazdasági akadémián pedig előadásokat 
„hallgat” és iskolai demonstrációkban vesz részt. Ezek az előadások 
az egész mezőgazdasági termelést felölelik, de kellő fogalmat a tulaj- 
donképeni gazdálkodásról nem szerezhet a diák az iskola mintagazda- 
ságában sem. Ott is a tanítási szempont a fődolog, de nem a jövedelem. 
23 éves koráig nem érzi ez az ifjú azt az igazi örömöt, hogy legalább 
részben a maga munkájával kereste meg a kenyerét. Ekkor, ha nagy 
utánjárással bejut, mint kisfizetésű gyakornok egy nagy gazdaságba, 
akkor látja, hogy ő, az akadémiát végzett diplomás ember, tulajdon- 
képen még semmit sem tud, önálló munkára nem képes. Csak sokévi 
türelmes várakozás és engedelmesség után képes, mint önálló tiszt egy 
gazdaságot kezelni. Addig még mindig szülei támogatására szorul, vagy 
csak nélkülözések közt tudja magát fentartani. Mikor végre jobbfizetésű 
állásba kerül, már új gondok nyomják, letört az ambíciója, nincs elég 
ereje hozzá, hogy évről-évre annyit tegyen félre, hogy önállósíthassa 
magát. 

Más alapokra kell fektetni a mezőgazdasági szakoktatást azoknál 
a fiúknál, akikből önálló gazdákat, magyar farmereket akarunk nevelni. 
Nem az iskola padjai közt, hanem korai munkában, egy felelősséggel 
járó gyakorlati hivatáskör betöltésében érik emberré az amerikai farmer- 
fiú. Minálunk sem volna semmi akadálya annak, hogy mezőgazdasági 
pályára készülő erőteljes fiuk 15 éves korukban négy vagy öt közép- 
iskolai osztály elvégzése után az esztendő nagyobb részében, egy nagyobb 
gazdaságban legyenek alkalmazva, mint gyakornokok vagy munka- 
felügyelők. Emellett rendszeres vagy hónapos téli kurzusokon négy 
vagy öt esztendő alatt elsajátíthatják mindazokat a teoretikus ismere- 
teket, amelyekre a gazdának szüksége van. 
            A magyar farmer-iskola tehát négy vagy öt osztályból állana, 
legcélszerűbben a gazdasági akadémiákkal kapcsolatban lehetne ezeket 
az iskolákat felállítani. A tananyag beosztása úgy történnék, hogy 
minden tanulónak négy vagy öt kurzust kellene elvégezni (mondjuk 
évenként november 1-től február végéig); ezalatt a tanárok útba- 
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igazítanák, hogy mit kell megtanulniok, könnyen megérthető könyveket 
adnának a kezökbe és bemutatnák nekik azt, amit pusztán könyvből 
nem lehet elsajátítani. Józan ésszel bíró ember úgy sem képes fel- 
fogni, hogy mire való a katedráról felolvasni mindazokat az adatokat, 
amelyek minden valamire való kézikönyvben feltalálhatók, de egyszeri 
hallás után úgy sem lehet azokat az agyban elraktározni. 

Ezalatt a négy hónapi tanulási idő alatt a tanárok egyenként 
személyesen érintkeznének diákjaikkal, kikérdeznék tapasztalataikat és 
segítenék őket az önképzésben. A gazdaság gyakorlati részét ellenben 
a fiúk az esztendő kétharmad részében egy jól kezelt gazdaságban 
sajátítanák el, ahol munkájuknak közvetetlen hasznát látnák, mert a 
második esztendőtől kezdve már biztosan számíthatnának fizetésre. 
A fiúk természetesen az iskolában tartoznának számot adni róla, hogy 
a nyolc hónapot nem töltötték tétlenül és gyakorlati előmenetelükről 
vizsgát tennének. A farmer-iskola mellett munkaközvetítő irodát lehetne 
berendezni, amelynek útján a diákok álláshoz jutnak. Ennek az új 
iskola-típusnak természetesen meg kellene adni az egyéves önkéntes- 
ségre való képesítést. Azon a pedagógiai előnyön kívül, amelyet ez 
a nevelési rendszer az elméleti és gyakorlati tanulás kölcsönös kiegé- 
szítése által nyújt, különösen tőkegyűjtés szempontjából tartom még 
szükségesnek a magyar farmernevelés szervezését. A 16 éves fiú ily 
módon már nagyrészben maga tartja el magát; azt a pénzt, amit a 
szülők a nevelésnél évenként megtakarítanak, félretehetik számára az 
önállósulás idejére. 19—20 éves korában ez a gyakorlatilag is jól 
képzett fiatal ember már ott tart, ahol az okleveles gazdász 25—26 
éves korában, igényei emellett sokkal kisebbek, szívesen és könnyen 
tehet félre évről-évre a keresetéből, hogy még fiatalon önállósíthassa 
magát. 

A magyar mezőgazdaság haladása nem tartott lépést az európai 
államokéval sem. Jól mutatott rá Serényi földművelésügyi miniszter, 
hogy keveset termelünk. Azt tartom, hogy ennek egyik főoka, hogy 
nincs nálunk elég szakképzett mezőgazdasági vállalkozó, akinek egy 
kevés tőkéje volna. A magyar farmer-iskola létesítése volna az alkalmas 
eszköz, hogy ezen a bajon segítsünk. Azt hiszem, hogy a nagybirtokok 
gazdatisztjei, akik ma saját tapasztalatuk alapján őrizkednek attól, hogy 
fiaikat gazdatiszti pályára adják, lennének az elsők, kik fiaikból a farmer- 
iskolában önálló gazdákat nevelnek. 

 
 Kortörténeti jegyzetek 
 
Szociálpolitikai szemle (Anglia,      Balfour bukása az   unionista  párt 
Francia-, Olasz- és Németország.)   politikájában nagy változást  jelent. 
                                                               Már a nyár közepe óta a leg- 
tekintélyesebb konzervatív lapok valóságos politikai nekrológokat írtak 
róla, égig magasztalván kiváló érdemeit és képességeit, hangsúlyozván, 
hogy távozása mily veszteség lenne a pártnak. A vezető unionista 
politikusok pedig egyre biztosították törhetetlen hűségükről, holott 
egyáltalán semmi jelét sem adta annak, hogy visszavonulni óhajt, sőt 
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az őszi politikai kampányban igen jelentékeny munkát vállalt. Végre 
a szíves marasztalást még sem vette komolyan és lemondott. Azonban 
nem mulasztotta el közvetlenül megelőzőleg még hagyományos túllicitáló 
politikájának megfejelően a liberális kormány ír politikáját kritizálva 
kijelenteni, hogy Írországnak inkább adna teljes, a gyarmat államokéhoz 
hasonló autonómiát. A hatás úgyszólván azonnali távozásából állapítható 
meg; két nap múlva egészségi állapota nem engedte meg többé neki 
a vezéri állásban megmaradást. Akik azelőtt, míg nem akart vissza- 
vonulni, úgy marasztalták, most már egy szóval sem akarták elhal- 
tározása megváltoztatására bírni. A túllicitálás politikájából elég volt 
a pártnak, azzal nagyon szerencsétlenül járt; megcsontosodott konzer- 
vatívek voltak kénytelenek a kormány mellett foglalni állást, mivel 
annak programmja kevébbé volt „felforgató”, mint a konzervatívek 
rálicitálása; a liberálisok a választók előtt bepanaszolhatták a konzervatív 
pártot, hogy ők kénytelenek annak történeti szerepét vállalni és az 
intézményeket megvédelmezni a konzervatív párttal szemben. Ugyan 
alig lehet kétséges, hogy ez a párt csak ki akarta használni a programmot 
ellenfele megbuktatására, de megvalósítására nem gondolt, azonban 
a# politika visszafelé sült el. Ennek a határozatlan, ellenmondásos 
ingadozó politikának volt Balfour az irányítója és a liberálisok siratták 
meg csak őszintén, hiszen saját beismerésük szerint is ez a politika 
és nem az övék tartotta meg őket a kormányon. Az ír-kérdésben a 
párt a szavakkal játszani nem engedett és Balfour megbukott, noha 
utódja személyére nézve a pártban megegyezés nem volt és a 
pártot válság fenyegette, mert a két irány benne egymással nyílt 
ellentétbe került. A liberális unionisták vezérnek Chamberlaint 
akarták, a konzervatívek azonban Longot. Minthogy számos konzer- 
vatív aki belátta, hogy a liberálisok ellen a harcot csak határozott 
programmal lehet megküzdeni és lehetőleg gazdasági politikai alapon, 
Chamberlain mellett volt, az esélyek körülbelül egyenlőek voltak. 
Megegyeztek tehát 50%-ban, vezér egyáltalán nem lesz, csak képiselő- 
házi leader, akinek annál is inkább konzervatívnek kell lennie, mivel 
a lordok házában a leader liberális unionista. A leader nem lesz majd 
miniszterelnök, hanem csak az a feladata, hogy a képviselőházi harcot 
vezesse. Ha konzervatív, viszont a tariff reform és az Írországgal való 
egység törhetetlen hívének kell lennie és olyannak, aki a pártot nem 
irányítja, nem diktál, mint Balfour, hanem feltétlenül aláveti magát a 
a pártfegyelemnek. Ezt az egyént meg is találták egy meggazdagodott 
vaskereskedő személyében, Bonar Lawban, benne megegyeztek az 
ellenfelek, kiknek ambícióját ily feladat amúgy sem elégítette volna 
ki. Ismét egy tanulságos példa, hogy jelentéktelen egyének hogyan 
kerülhetnek vezető szerephez. 

Az unionista párt azonban megtalálta, akire szüksége van és 
most a legmerevebb ellenzéki állásponton mindent kihasználva, támadva, 
ami csak politikailag kihasználható, folytatja a harcot a liberális kor- 
mány ellen. Ha egyelőre a törvényhozás terén kevés sikerrel is, de 
annál nagyobb politikai sikerrel. Az unionizmus határozottan terjed. 
Két liberális strenghold-at sikerült elhódítania a liberálisok nagy rémü- 
létére. Az unionista egyesületek is egyre erősbödnek.  Az eszközökben 
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nem válogatós az unionista párt, a Home rule-t csakúgy kihasználja, 
mint az Insurance bill-nek természetesen igen népszerűtlen, a biztosítottak 
fizetési kötelezettségére vonatkozó intézkedéseit. Ez a nagyszabású 
szociális reform egyáltalán nem szerezte meg a kormánynak azt a nép- 
szerűséget, amire közjogi programmja végrehajtásához szüksége lenne. 
Az egész orvosi kar küzd a javaslat ellen, a biztosítottak számos kate- 
góriája tiltakozik a megterheltetés ellen, a munkaadókat járulékköte- 
lezettségük kedvetleníti el. A kormány kénytelen is volt egyes foglal- 
kozási ágakra vagy módokra a biztosítási kötelezettséget megszüntetni, 
amit szintén kihasználnak ellene. A kötelező cselédbiztosítás ellen a 
középosztályban szerveznek mozgalmat, azon elemeknél, melyekre a 
kormány számíthatott. Egy újabb merész tervvel állott tehát elő a 
kormány, hogy azzal a népszerűséget és jövőjét biztosítsa. Ez a választójog 
gyökeres reformja, az általános, csupán bizonyos idei állandó lakáshoz 
kötött választójog behozatala. Ez a terve, melyet szintén előbb vitt 
ki, mint sem részletei kidolgozva lettek volna, programmjában alig 
szerepelt. Az országgyűlés első feloszlatásakor a távol jövőre homályos 
ígéretet tett a kormány, hogy majd az országgyűlés utolsó ülésszakába 
ilyesféle tervet fog előterjeszteni. De a második feloszlatásnál már szó 
sem volt erről. Azonban némileg kétségtelenül előmozdította az általános 
választójog ügyét az Angliában különösen konzervatív bíróság, mely most 
egy 45 éve életben levő törvény nem egészen világos rendelkezéseiből 
megállapította, hogy az évtizedes gyakorlattal szemben a választók egy 
bizonyos kategóriája nem jogosult a szavazatra és így a választók név- 
jegyzékéből törlendő. Ennek következtében az ősszel a névjegyzékek 
feletti bíráskodás folyamán sok ezer választó nevét törölték a jegy- 
zékből, liberális és konzervatív pártszervezetek egyaránt kihasználva 
az új döntést egymás ellen. Így alkalom és mód kínálkozott a választójog 
reformjára vonatkozó terv előhozására, amit a kormány ír szövetsé- 
gesei egyáltalán nem fogadták szívesen. Mert természetesen e reform 
is még a jövő ülésszakon lenne előterjesztendő, különben a lordok háza 
ellenkezésével szemben nem volna keresztülvihető még ezen az ország- 
gyűlésen és minden újabb kérdés fölvetése a jövő ülésszakon a Home 
rule esélyeit rontja. A kormánynak pedig ragaszkodnia kell a reformhoz, 
annál is inkább, ha a Home rule megvalósul, mert akkor az írek támo- 
gatását veszíti el Anglia belügyi kérdéseiben és a mai viszonyok mellett 
arra, hogy Nagybrittániában a liberális párt kapjon többséget, alig 
számíthat (az unionista párt ma már nagyobb, mint a liberális, Angliában; 
Skótországtól eltekintve a konzervatív-unionista pártnak abszolút több- 
sége van a liberális és munkáspárttal szemben). 

  A választóreform tehát politikai szükségesség. Valószínű, hogy 
csak községben való 6 havi tartózkodáshoz fűzi majd a szavazatjogot 
és (viszont a korhatárt 25 évre emeli fel) legalább az eddigi tervek 
szerint. Evvel a többes szavazat, t. i., hogy valaki több jogcímen 
több kerületben szavazhasson, magától értetődőleg elesik. Ez a libe- 
rálisok eredeti választóreform terve s idevonatkozó javaslataik buktak 
meg a lordok házában, miután a többes szavazat földbirtokhoz lévén 
kötve, eminenter antiliberális, a liberálisok ellen működik, mert csak 
vidéki birtokosnak lehet a városban szavazata. Eltörülnék továbbá az 
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egyetemek képviselőküldési jogát. Az egyetemek képviselői kitűnően 
illusztrálták, hogy a teoretikusok föltevéseit hogyan cáfolja meg a 
gyakorlat, mint a pénzügyminiszter kimutatta. A teória szerint az 
egyetem képviselői lennének a pártatlan, szenvedély nélkül bírálók. 
A gyakorlatban pedig az egyik egyetemi képviselő valóságos suffragett 
módszerhez fordult, mikor a lordok háza letörésére került a sor, a 
másik pedig forradalommal fenyegette meg a kormányt az esetre, ha 
a Home rulet megvalósítaná és valósággal lazító beszédeket is tartott 
Ulsterben. 

Érdekes, hogy a kormány választói reformja mennyire hasonló 
negatív körülmények között merül fel, mint a két előző reform. Nem 
lehet szó arról, hogy valamely erősebb irány vagy mozgalom követeli 
a választójog kiterjesztését, hogy tehát valamely népies mozgalom 
hozta volna ezt felszínre. Hanem felszínre hozta a pártok egymás 
elleni harca, melyet az eddigi keretek között sikerrel nem folytat- 
hattak. 67-ben a konzervatívek kiterjesztik a városi lakosság szavazat- 
jogát, akkor ők voltak a munkásság szövetségesei, ők képviselték a 
szociális törvényhozást a liberálisokkal szemben, akikre nézve a szociális 
kérdés nem létezett. Ugyancsak kisebbségi képviseletet hoznak be ott, 
ahol ők vannak kisebbségben. 84-ben a kisebbségi képviseletet a 
liberális kormány megszünteti, a vidéki lakosság választójogi föltéte- 
leit a városival körülbelül egyenlővé teszi, vagyis a 67-es reformot 
reájuk kiterjeszti. Most ismét a liberális pártnak van szüksége reformra, 
radikális politikájához új elemek kellenek, az alsóbb néposztályokra 
nagyobb mértékben van szüksége hatalmi szempontból, azokat nagyobb 
mértékben kívánja feljogosítani. 

Az általános férfiszavazat terve új életre keltette az agresszív 
nőszavazat-mozgalmat. A javaslat által veszélyeztetve látják a párt- 
közi megegyezéssel nagynehezen létrejött Conciliation bill sorsát, mert 
ha meg is lesz a nőszavazat elvének többsége a képviselőházban, 
annak terjedelmére nézve nem tudnak majd megegyezni. Az általános 
szavazat fölvetésével a kormány az unionistákat idegeníti el, viszont 
nem biztosítja a kormánypárti koalíció támogatását, mert ha kötelezte 
is magát, hogy az esetre, ha a képviselőház többsége a nőszavazatnak 
valamely formában megvalósítása mellett állást foglal és azt meg- 
szavazza, annak útjába nem fog állani, de viszont arról, hogy ez 
irányban javaslatot terjesszen elő, hallani sem akar. A kormány ígé- 
retében a nőszavazati egyesületek országos egyesülése nagy eredményt 
látott, annál is inkább, mert a kormány végre fogadta az egyesületek 
küldöttjeit és egy óránál tovább hallgatta szónokaikat a legnagyobb 
türelemmel. De a nők politikai és társadalmi egyesületét semmikép 
sem elégítette ki ez az ígéret, szónokuk a kormányelnök lemondását 
követelte (közvetlenül tőle). A tervezett általános szavazatjogi javaslat 
helyett pedig oly javaslatot kívánt, mely a férfiakra és nőkre egyaránt 
kiterjeszti a választójogot. A mozgalom most már az általános férfiszavazat 
ellen irányult egyenesen. A suffragettek szerint ez a javaslat az egész 
női nem lealacsonyítása, megalázása: eddig az volt a vigaszuk, hogy 
vannak férfiak is, kiknek szavazata nincs, most már ez a vigaszuk 
sem lesz. Ez a barbarizmusba való visszaesés szerintük. A harcias 
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propaganda újból megindult. A suffragetteket, mint szónokolták, a 
nagy szellem szállta meg, az mozgatja kezeiket és lábaikat, hogy az 
ő akaratát megvalósítsák. A mozgalmat Lloyd George határozott ígé- 
retei sem tudták leszerelni. 

Mindenesetre az ír-kérdés sokkal komolyabb veszedelmet jelent 
a kormányra. Most financiális érvekkel akarják az angolokkal elfogad- 
tatni. Írország igazgatása évente két millió fontba kerül az országnak, 
ez saját bevételeivel szemben a deficitje, az autonómiával ekkora 
tehertől szabadulnának meg. Hogy az írek a deficitet fedezhessék, 
oly autonómiát akarnak, mely a behozatali vámokra is terjedjen ki. 
Ezt a kormány nem akarja, habár egyes tagjai ily autonómiát is meg- 
adnának, így egyrészt nincs megegyezés az autonómia hívei között, 
másrészt nem tudják a javaslatot népszerűvé tenni Angliában. 

Mennyire nem az imperializmus bukását jelenti a radikális kor- 
mányzás, a nyáron lefolyt és most nyilvánosságra került események 
bizonyítják a legjobban. Kiderült, hogy Anglia csakúgy játszotta a 
német-francia bonyodalomban a legfőbb bíró szerepét, mint máskor. 
És sikeresen is avatkozott be két nagyhatalom egymásközötti ügyébe, 
megakadályozván, hogy Németország rekompenzáció fejében tenger- 
parthoz jusson Afrikában. Kiderült, hogy igen kévésen múllott, hogy 
a kormány szociális törvényhozását háború váltsa fel. 

Franciaországban az utóbbi időkben különösen sok lelep- 
lezés volt. Először a külügyminiszterről derült ki, hogy tárgyalásokat 
folytatott Spanyolországgal, anélkül, hogy tudomása lett volna arról, 
elődei hol tartottak. Ennél csak a védekezése volt humorosabb, hogy 
t. i. a kabinetfőnök szabadságon volt és ezért nem lehetett kellőleg 
informálva. Az is kiderült, hogy a külügyminisztérium tisztviselői a 
saját szakállukra csinálnak külpolitikát és nem engedik magukat ebben 
a miniszter részéről zavartatni. A másik leleplezés az állami lőpor- 
gyártásra és a lőporszállításokra vonatkozott. Megállapítást nyert, hogy 
a hadügyminisztériumnak hivatalos figyelmeztetésekről nem volt tudo- 
mása, hogy a szállítások körül semmi ellenőrzés nem volt, a leg- 
nagyobb visszaélések napirenden voltak. Impozáns külsejű lövegekben 
dohányt, papirost találtak, legfeljebb még magától robbanó puskaport. Így 
volt Franciaország elkészülve a háborúra, mikor a tengerészeti miniszter 
elhencegett vele. Ez az úr különben, aki mindig kitűnően értette kihasz- 
nálni a leglelkiismeretlenebbül a franciák gloire-os és hazafias gyengéit, 
most is kivágta magát. A kormány szociális programmja mindenek- 
előtt a biztosítási törvény reformja volna. Tudvalevőleg semmikép 
sem sikerült reábírni a munkásságot és a többi biztosítottat, hogy 
összeírás végett jelentkezzék, pedig még érdemrendekkel is csábít- 
gatták őket, aminek a franciák nehezen tudnak ellenállni. A reform 
a kedvezmények élvezetének korhatárát leszállítaná a 60-ik évre, 
viszont az állami hozzájárulást tekintélyes összeggel emelné. A drágaság 
ellen a kormány a szövetkezeti ügy fejlesztésével kíván hatni. A köz- 
ségek kölcsönökkel és egyéb módon is kötelesek lennének támogatni 
a pék- és mészárosipar űzésére alakult szövetkezeteket. A laikus 
iskola védelmére irányuló intézkedések is napirendre kerülnének, bün- 
tetés érné azokat, akik a szülőket befolyásolnák, hogy gyermekeik ne 
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a laikus iskolát látogassák. Az iskolalátogatást biztosító rendelkezések 
nem ily határozottak. A választóreformot egyelőre a jövő évre tolták ki. 

Olaszországban a parlamentet a kormány csak a békekötés 
után óhajtja összehívni, nehogy az ott elfojthatatlan kritika a hazafias 
lelkesedésre lohasztólag hathasson. A háború kellemetlen anyagi olda- 
láról iparkodnak elhárítani a figyelmet, az állami pénzügyeket a lehető 
legkedvezőbb színben tüntetvén fel és így arra sincs kilátás, hogy 
rendkívüli hitelek megszavazása végett kelljen a képviselőházat össze- 
hívni. Legalább egyelőre a kormány a kellemetlenné válható talál- 
kozástól meglenne kímélve. Minden igyekezete odairányul, hogy meg- 
bízható hírek ne jöhessenek és kitiltott még olasz újságírókat is, akik 
kritikát mertek gyakorolni és lapjaikban nem zengtek hőskölteményeket 
Olaszország hadi sikereiről és az olasz katona hősiességéről, hanem 
megmerték írni, hogy a rablás és lopás, a kegyetlenkedések napi- 
renden vannak, habár az olasz kormányelnök a legpatetikusabban uta- 
sítja el e vádat. A legjobban elkeseríti őket az angol lapok különben 
igen mérsékelt kritikája, mert úgy érzik, Anglia tartoznék nekik 
elismeréssel és dicséretekkel, miután akkor, midőn az angolok Dél- 
afrikában terjesztették a civilizációt a búrok pusztításával, Olaszország 
volt az egyetlen, mely szimpátiával kísérte ezt az akciót. Mily saját- 
ságos varázs hatása alatt állhat az olasz intelligencia, legjobban bizo- 
nyítja, hogy d'Annunzio, aki felcsapott a háború hősköltőjének és 
ókori túlzásokkal dicsőíti a csetepatékat és az aeroplánokról való 
bombavetést, a nevetségesség veszélye nélkül idézhette a tripoliszi kaland 
kapcsán a Carmen seculare-ból: „possis nihil urbe Romana visere majus”. 

Németországban természetesen a marokkói egyezmény fog- 
lalkoztatta első sorban a Reichstag-ot. A liberálisok, csakúgy mint a 
konzervatívek, választási célokra kiakarván használni azt, a legheve- 
sebben támadták a kormányt, hogy az angol beavatkozással szemben 
nem jár el elegendő méltósággal, sőt a berlini liberális nők már a 
háborút is megszavazták. A konzervatívek kénytelenek voltak a kor- 
mány ellen fordulni a közelgő választásokra tekintettel. Ők jobban 
tudtak fenegyerekeskedni, mint a liberálisok, mert nekik abban nagyobb 
praxisuk van. Kísérlet történt a Reichstag hatáskörének kiterjesztésére 
külügy és gyarmatügy terén, de a kormány ellenállásával szemben 
csak elvi eredményt érhettek el. Érdekes volt, hogy a kormány a 
porosz Landrat-okat egyenesen felhívta, hogy kísérjék különös figye- 
lemmel a kormányellenes választási agitációt, hogy így a kormány 
az ellen védekezni tudjon. (S. K.) 

 
Kínai János Európában     Kínai János, aki gyermekkorát hazá- 
                                                          jában, Kínában élte át és nevelését 
is ott nyerte, Európába kerül és évtizedek óta közöttünk él. Meg- 
ismerte intézményeinket, államberendezéseinket, nagyvárosainkat. Meg- 
tudta, hogy mit jelent a kapitalista termelés, füstös gyáraival, bank- 
igazgatóival, proletárjaival. Bepillantott a gyarmatosító, kultúra-ter- 
jesztő államok kormányzatának gépezetébe. Megfigyelte vallásunkat, 
családi életünket, erkölcseinket. Szóval: megismerkedett a modern 
kultúrával. Hallgassuk meg, hogyan vélekedik róla. 
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I. 
 

„Sok tekintetben csodálom ugyan a nyugati kultúra eredmé- 
nyeit, de még semmit sem tapasztaltam, ami megsajnáltatná velem, 
hogy Kelet polgárának születtem.” 

„Nincs közöttetek senki, aki megelégedett. Mindnyájan az élet 
anyagi javainak szaporítása után futkostok s azért egyikteknek sincs 
ideje élni. Mi, keleten, barbárnak tartjuk az ilyen társadalmat. Mi 
a civilizáció fokmérőjének az átélt élet minőségét és értékét tekintjük 
és nem a jószágok felhalmozását.” 

„Nálunk első a társadalom s csak azután jő az egyén. A mi 
civilizációnk erkölcsi rend, a tiétek gazdasági káosz.” 

„Elismerjük gyakorlati és tudományos eredményeitek jelentő- 
ségét, de lehetetlen, hogy föltétlenül meghódoljunk egy olyan civi- 
lizáció előtt, amely oly alantas szokásokat, aljas erkölcsöket, rideg 
külső formákat teremtett, mint amilyenek nagy városaitokban állandóan 
megdöbbentenek. Lehet, hogy mi nem vagyunk haladó náció, de ti 
nagyon drágán vásároltátok meg a haladást!” 

 
II. 
 Kínai János most, a következő levélben, gazdasági rendünkről 

mondja el véleményét. Íme, néhány részlet. 
„Mi megtermeljük, amire fogyasztásunknak szüksége van s 

amit termelünk, el is fogyasztjuk. Nem kívánjuk, nem is keressük 
más népek termékeit és oktalannak, igazságtalannak tartjuk, hogy új 
piacok szerzése végett háborúkat vívjunk. De a ti társadalmi gaz- 
dálkodástok berendezése olyan, hogy állandóan a pusztulás fenyegeti. 
Nem termelitek, amit a fogyasztás megkíván és nem fogyasztjátok el, 
amit kénytelenek vagytok termelni. Ezért élet-halál kérdés nálatok, 
hogy piacokat keressetek, amelyeken készítményeiteket elhelyezitek.” 

„Ti azt kívánjátok tőlünk, hogy alakítsuk át, amint ti tettétek, 
egész társadalmunkat, legyünk mezőgazdasági állam helyett ipari és 
kereskedő állam, áldozzuk fel politikai és gazdasági függetlenségünket 
egy esetleges nagyobb jólét reményében. Nos, nézzük meg bíráló 
szemmel azokat a hatásokat, melyeket felidézett nálatok az a rend, 
amit ránk akartok erőszakolni. A vizsgálódás eredménye nem lesz 
kedvező. Mint a mesebeli herceg, kibocsátottátok börtönéből a ver- 
seny szellemét, csak azért, hogy láthassátok, mint bújik ki ellenőr- 
zéstek alól. Törvényhozásotok a múlt évszázadban örökös és ered- 
ménytelen erőlködés gazdasági rendszeretek zűr-zavarainak szabályo- 
zására. Szegényeitek, alkoholistáitok, a munkaképtelen, beteg, elaggott 
munkások lidércnyomásként feküsznek rajtatok. Felbontottatok minden 
emberi és személyi köteléket és hasztalanul törekesztek most ezt a 
személytelen állam tevékenységével helyettesíteni. Kultúrátok legjel- 
lemzőbb vonása: a felelőtlenség. Elszabadítottatok erőket, melyeket ellen- 
őrizni nem tudtok. Minden termelési ágban az egyén helyére a társa- 
ságot, a munkás helyébe a munkaeszközöket állítottátok. Az általános 
törekvés a dividenda-szerzés, a munkás jóléte csupán az állam dolga. 
És az állam nem tudja ezt a feladatot betölteni, mert nincs hatalma 
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a kérdést eldöntő tényezők felett. A kereslet és kínálat változékony- 
ságától függtök, de ezt nem tudjátok meghatározni, sem előrelátni. 
Egy gyönge aratás valamely messze vidéken, a fuvardíj leszállítása, 
elnyom ezer iparágat, sok ezer mértföld távolságban. Ki vagytok 
szolgáltatva saját eszközeiteknek. Tőkétek él és táplálék után kiált; 
ha éheztetik, rátok fordul és összeroppant. Termeltek, de nem jószán- 
tatokból, hanem kényszerűségből; nem azt fogyasztjátok, amit szabadon 
kiválasztottatok, hanem amit rátok erőszakoltak. Sohasem volt még 
ipar olyan megkötött, mint az, amit ti szabadnak neveztek ...” 
       „A piacok utáni hajsza sokkal több háborús alkalmat nyújt, mint 
hajdanta a fejedelmek nagyravágyása vagy a papok bigottériája. Európa 
népei, mint prédára éhes ragadozók tépázzák egymást a földkerek- 
ségnek minden még ki nem zsákmányolt pontján. De valahányszor a 
zsákmány kiosztásáról van szó, féltékenyen őrzik egymást s előbb- 
utóbb, ha már nem lesz mit felosztani, egyik a másikra fog támadni. 
Ez az igazi oka a fegyverkezésnek; fel kell falni másokat, mert különben 
titeket falnak fel. Épen azon kereskedelmi vonatkozások, amelyekről 
azt hitték, hogy a béke kapcsát fogják megteremteni, halálos verseny- 
társakká tévén, közel hoztak titeket az általános élet-halál harchoz.” 
       „Gazdasági rendetek belső és külső hiányai nem valami nem- 
zeti sajátosságból eredő fogyatkozások, hanem azon politikai és társa- 
dalmi intézmények idézték fel, amelyeket velünk el akartok fogadtatni.” 
 

III. 
 

Kínai János imigyen elítélvén a falánk, túltermelő és válsá- 
gokban sínylődő, proletártenyésztő ipari kultúrát, Kínára emlékezik, 
szülőföldjére, ahol békés és megelégedett nép nyugodt jólétben, szerető 
együttélésben műveli földjét s erről fest ragyogó képet. Ne törődjünk 
vele, hogy valóság-e vagy fantázia? Inkább folyóiratunk olvasóinak 
engedélyét kérjük, hogy ezt a képet a „szabad föld” utópistáinak, 
eljövendő szebb idők hívőinek üdülésére halvány fordításunkban 
bemutassuk: 

„Messze Keleten, napsütéses ég alatt, minőt ti sohasem láttatok, 
(mert azt a fényt is, amelyet élvezhetnétek, elűzitek kémények piszkos 
füstjével) egy széles folyó partján áll a ház, amelyben születtem. Egy 
a sok ezer közül, de mindegyiknek külön kertje van, egyszerű fehérre 
vagy szürkére festve, szerény, kedves és tiszta. A völgy mentén 
mérföldnyi hosszúságban emelkednek ki a kék vagy vörös téglás ház- 
tetők a zöld lombok tengeréből; itt-ott felcsillan a fák fölött egy-egy 
nagy pagoda arany-ékessége. A folyónak tiszta sodrán, amelyet számos 
híd szel át és bárkák, csónakok borítanak el, bonyolódik le a falusi 
piacok kiterjedt forgalma. Mert az egész vidéken jólétben élő parasztok 
laknak, akik bírják és művelik a földeket, amelyeket előttük atyáik 
bírtak és műveltek. A földről, amelyet megművelnek, elmondhatják, 
hogy ők és őseik tették azzá, a mi. Mert lám, fel a csúcsig, ami 
egykor kopár domb volt, ott most zöld vetések hullámzanak, ott most 
gyapjú, rizs, cukor, narancs és tea terem. A folyó ágyából elvezetett 
víz ezüstként övezi át a lejtőket és ezer széles vízesésben egyik csator- 
nából a másikba  zuhog át,   medencékbe  gyűl,   csövekbe  árad,   meg- 
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puhítja, átitatja a földet és mindenhova egyaránt és szabadon termé- 
kenységet, virulást és életet visz el.” 

„Órákig elhaladhatsz görbe ösvényeken, vékony hidak felett elmúlt 
nemzedékek művei és ma élő gyermekeik alkotásai előtt. Míg elér- 
kezel odáig, ahová az emberi kéz már nem jut el; ott a természet 
gondoskodik s a legmagasabb sziklacsúcsokat is arányló azúrköpeny- 
nyel bontja, gardénia, azálea buja pompával tenyészik ott. De sokszor 
ültem én itt órákon át oly mély csendben, hogy mint egy költőnk 
mondta: „szinte hallottuk, amint a földön a fák árnyékai susognak”; 
a csendet csak itt-ott töri meg messze alant a víz sodrán evező mun- 
kások szava vagy este, avagy napvirradtán a gong ütése, amely a 
templomokból a völgybe szólít buzgólkodni. Minő hangok! Minő illat 
és színek. A környezet kifinomítja az érzéseket, a szépség észrevét- 
lenül átalakítja és összhangba hozza a lelket és az észt.” 

„Minket a természet tanított s ezért boldogabbak vagyunk, mint 
ti. De mi meg is tanultuk, amire oktatott és ez, úgy hisszük, értel- 
mességünknek tulajdonítható.” 

„Iparos nép ez, úgyhogy Európában alig van párja, de ez az 
ipar szabad emberek munkálkodása magukért és családjukért azon a 
földön, amelyet atyáiktól kaptak, hogy fáradságukkal értékesebbé téve, 
tovább adják. Más törekvésük nincsen, nem akarnak vagyont hará- 
csolni össze . . . Nincs úr, nincs szolga, de tényleges és igazi egyen- 
lőség lengi át érintkezésüket. Egészséges emberek, elegendő szabad 
idő, őszinte vendégszeretet, megelégedettség, melyet kiméra-vágyak 
nem zavarnak, szépség iránti érzék, melyet a világ legbájosabb termé- 
szete ápol s amely különleges műalkotásokban testesül meg vagy 
kecses és méltóságos viselkedésben fejeződik ki, — ez jellemzi a 
népet,  melynek sorában születtem.” 

 
IV. 

 
„A ti falusi életetek nem érdemli meg ezt a nevet. Egyfelől 

parlagon heverő földek, másfelől villák és parkok, rongyos ruhájú, 
nyomorult lakással bíró, siralmasan fizetett munkások, komor falvak, 
hanyatló gazdaságok, piszok, brutalitás és bűnözés. . . ilyen képet 
nyújt a ti mezőgazdaságtok. Angliában minden, ami nem városi, para- 
zita vagy halódik.” 

„A természettől elszakadtatok ugyan, de nem a művészetek 
irányában; ismereteitek vannak, de nem vagytok műveltek; asszimi- 
lálni tudtok, de gondolkodni nem.” 

„Tökéletes gépeket készíttek és használtok, de nem tudtok meg- 
építeni egy házat, megfesteni egy képet, megírni egy költeményt.” 

„Irodalmat nem adhattok nekünk, de minket könnyen megfoszt- 
hattok tőle. Mert az a szövőszékek zajától nem hallható, a gyárak 
füstjétől nem látható, megöli a nyugati élet zűrzavara.” 

„A vagyon szaporodása szerintem önmagában véve nem szükség- 
képen jó, minden attól függ, hogyan oszlik meg és milyen erkölcsi 
hatása van ennek a nemzetre.” 

„Az új termelési módok, legalább is pillanatnyira, a munkának 
áthelyeződését s ezzel sok szegénységet, nyomort és szenvedést okoznak. 
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Ipari történelmetek elég példát nyújt erre ... de ugyanekkor nem 
gondoskodtatok olyan eszközökről, amelyek e zavarokat, e nyomorú- 
ságot, mely munkásaitokat sújtja, ellensúlyoznák.” 

„A ti népetek többet eszik, iszik, alszik; de ez is minden fölé- 
nyetek. Kevésbbé megelégedettek, rosszabb iparosok vagytok. Foglal- 
kozásotok testre, lélekre egészségtelenebb; gyárakban és városokban 
vagytok összezsúfolva, elszakadva a természettől és a föld tulajdonától.” 
       „Mindenütt csak eszközök, sehol a cél!” 
 

V. 
 

A kormányzatról, politikáról és intézményekről is lássunk egy- 
két megjegyzést: 

„A múlt évszázadban egész társadalmatok átalakult. Tulajdon, 
házasság, vallás és erkölcs, rang és osztálykülönbségek gyökerestől 
felforgattattak és hajóroncsok gyanánt úszkálnak az idő áradatában. 
Ezért van szükségetek kormányra; ez az egyedüli eszköz, amely össze- 
tartja széthulló társadalmatokat. Ezért fontos nektek a kormány oly 
mértékben, ami keleten szerencsére megfoghatatlannak látszik. Ez 
magában véve igen rossz állapot, habár belátom, hogy nálatok elkerül- 
hetetlen.” 

„A választási rendszer mit jelent? Az érdekek képviseletét. És 
minő érdekét? A közzel való visszaélések érdekét. Nagybirtokosok* 
serfőzök, vasútigazgatók, nem ők uralkodnak rajtatok? És nem termé- 
szetes ez a társadalom mai berendezése mellett?” 

„A parlamenti tagság foglalkozás lett s azok az értelmi és 
erkölcsi kiválóságok, amelyeknek a közpályák kapuját meg kellene 
nyitni, nemcsak, hogy hiányzanak azoknál, akik a közügyekben működ- 
nek, hanem egyenesen összeférhetetlenek azzal.” 

 
VI. 

 
A kereszténységről és a keresztény kultúráról is mélyen meg- 

győző igazságai vannak Kínai Jánosnak. A mindenütt felburjánzó val- 
lási babonákat különválasztja a tulajdonképeni vallástól; majd pedig 
megismertet Konfucse vallási rendszerével, amely annyiban nem vallás, 
hogy természetfölöttit nem ismer el, de több, mint erkölcsi rendszer, 
mert maga az élet; ideálja a testvériség és a munka, elsősorban a 
föld művelése, minden életnek, haladásnak forrása. De mi jelentősége 
van a kereszténységnek? 

„A kereszténység ideálja nem a földi munka, hanem a meny- 
beli élet.” 

„Valóban, ez volt a jellemző vonása a középkor kultúrájának, 
Aszkétizmus, szerzetesség, egyházi uralom. . . . Egy nagyszerű ideál 
élet-halál harca volt ez az anyagi és erkölcsi univerzum összes tényei 
ellen. S a küzdelemben megőrlődött az ideál. Ezóta, bár kereszté- 
nyeknek valljátok magatokat, semmit sem tettetek, hogy intézményei- 
teket keresztényekké tegyétek. Ellenkezőleg, célul tűztétek ki eltörülni 
a régi rend összes maradványát. És bár a társadalom tisztára mate- 
riális alapokon fejlődött, mégse szüntetek meg keresztényeknek nevezni 
magatokat.” 
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„ A magukat keresztényeknek vallók vagy csak nyelveikkel azok ... 
önző céljaikra, vagy pedig komolyan megillette őket Krisztus és 
ekkor kikerülhetetlenül a forradalom karjaiba kerülnek. Mert e tanok 
összeférhetetlenek társadalmi rendetekkel.” 

„E vallás emberfölötti ideált képvisel, de a valóságban az 
emberi ideált sem valósítja meg. A földön, a röghöz tapadt, mialatt 
megszólal a Názáreti szellemhangja az égben, oly tisztán, érthetően 
és oly hatástalanul, mint amikor első ízben szólította harcra Galilea 
partjairól a világfentartó Róma hatalmát.” 

„Krisztus tanainak legjellemzőbbike, hogy az erőszaknak minden 
neme elítélendő. Ezen elv helyessége felett lehet vitázni. De bizonyos, 
hogy a ki ezt nem vallja, nem igazi keresztény, krisztusi értelemben. 
Ámde ezt a követelményt sohasem fogadtátok el. Vallásalapító szavait 
ellenkezőjére váltottátok, megcsaltátok őt ... De ami a legnagyobb 
csodálattal, sőt borzalommal tölt el, az hogy európai népek tetteiket 
Krisztus evangéliumával próbálják igazolni és vannak köztük keresz- 
tény hatalmasságok, amelyek katonáikat megtorló hadjáratokra küldik 
és nemcsak támadásra, nemcsak gyilkolásra, de különbség és kímélet 
nélküli gyilkolásra hajszolják őket annak nevében, aki azt hirdette, 
hogy aki megütötte jobb arcodat, tartsd oda annak a balfelét is!” 

Ezeket és még sok más apróbb és jelentősebb benyomást és 
megfigyelést ír meg az európai kultúra ellenmondásairól az az érdekes 
kis könyvecske, amely Letters from John Chinaman címmel Londonban 
jelent meg ez évben; szerzője Lowes Dickinson. (Halasi Béla.) 

 
A geszti  szociológus     A  régi  képviselőház elnöki székében egy 
                                                fehérhajú öreg ember, aki, amikor feláll és a 
hazafiságról, a tudomány hazafias feladatairól szaval el néhány édesdeden 
kezdetleges mondatot, a vidéki önképzőkörök friss szellője üti meg 
az arcunkat. A Magyar Társadalomtudományi Egyesület szabad iskolája 
tartja parádés megnyitó ülését. Az az iskola, melynek objektív tudomá- 
nyosságára nagyon jellemző, hogy Destruktív elemek a fejlődésben 
és Hipotézisek és hazugságok a természettudományokban címen folyik 
benne előadássorozat „párt, felekezet és egyéb irányzatos szem- 
pontok mellőzésével, tendenciától mentesen elégítve ki az érdeklő- 
dést”. A közönség soraiban munkapárti képviselők, pesti szép asszonyok, 
állami tisztviselők és vagy száz szkeptikusan mosolygó fiatalember a 
Galilei Kör tájékáról. És mikor Gaál Jenő elnöki megnyitója után Tisza 
István, a legfiatalabb magyar szociológus, az emelvényre lép, a taps nem 
elég meleg, nem elég általános. Az emberek legtöbbje előre megérzi, 
hogy amit ezen az estén a poharába mérnek, nem az lesz, amire vágya- 
kozik. És Tisza István, akinek ifjúkorában néhány alapos közgazdasági 
tárgyú dolgozata jelent meg, nem restelli Nemzet és társadalom 
címen szomorú hozzánemértéssel a legbanálisabb közhelyeket előadni. 
Az ügy maga jelentéktelen. Nem nagyon érdekel bennünket, hogy a 
„magyar szociológusok” kit tesznek meg a maguk nagy szociológusának. 
De az a messzehallatszó reklám, mellyel az előadást kísérték s amelynek 
során az újságok hasábos tudósításokban tálalták föl a nagyszerű szocio- 
lógiai eseményt, késztet minket néhány egészen hideg megjegyzésre. 
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Tisza István a nemzetek eredetére, kialakulásuk okaira és körül- 
ményeire vonatkozó tudományos kutatásokat, elméleteket nagyúri gesz- 
tussal teljesen elmellőzve, kedves naivitással állapítja meg, hogy 

„az a morális, az az ideális kapocs alkotja meg a nemzetet, amely 
minden egyéni érdektől eltekintve, a nemzeti nagyságban, a nemzeti függet- 
lenségben, a nemzet boldogságában, fejlődésében és virágzásában keresi 
saját érvényesülését is. És mert így áll a dolog, természetes, hogy nemzet 
csak az; lehet, amelyik mint nemzet érvényesülést szerez, tehát hatalomra 
törekszik. Nemzet csak az lehet, amelyikben az államot alkotó tendencia, az 
államalkotási vágy és törekvés teljes mértékben öntudatra jut. Azt hiszem, 
hogy ez a törekvés, ez a vágy, ez alkotja meg igazán a nemzetet. Egy nemzet 
tagjai azok, akik arra vágynak és abban érzik boldogságukat, hogyha együtt 
egy hatalmas államot képeznek.” (Az Újság, november 4. tárca.) 

Íme, a fiatal szociológus előadja nem egészen precízen, csupán egy 
közepes szorgalmú jogszigorló készültségével az elavult vizsgai kézi- 
könyvek államelméletét. Azután elmond régi igazságokat, amelyeket 
senkisem kifogásolhat, hogy a nemzet nem esik mindig össze az etno- 
gráfiai határokkal, hogy a nemzetek nagyon gyakran különböző etno- 
gráfiai elemeket ölelnek fel magukban. De mik azok a ható erők, azok 
az érdekek, szükségletek, ismeretek, melyek a különböző etnográfiai ter- 
mészettel bíró népcsoportokat összeolvasztják? Erre Tisza azt feleli, 
hogy „az állam akarva, nem akarva nemzetet igyekszik alkotni. A közös 
törvények, a közös sors, a közös örömök, közös bánatok, természet és 
emberi intézmények hatása egyaránt odahat, hogy egy állam polgárai 
közt elmossa az etnográfiai ellentéteket. Viszont a nemzetnek, amint 
öntudatra lép, az a törekvése, hogy ő alkosson államot”, hogy az állami 
és nemzeti határ közti ellentéteket elenyésztesse. A magyarázat, amint 
látni méltóztatik, nem nagyon világos, kevéssé tudományos és nagyon 
kevéssé instruktív. 

Nagy dicsérettel emlékszik meg a szociológia előkelő idegenje 
Napóleonról, aki hódításaival az európai nemzetekben fölébresztette a 
nemzeti érzést és így „sajátságos példát” szolgáltatott arra, „hogy a leg- 
nagyobb, a legerősebb ember is tulajdonképen öntudatlan eszköz az 
emberiséget irányító magasabb hatalom kezében”. Végre valami egészen 
új és pikáns! Az emberiséget irányító magasabb hatalom, mint szocioló- 
giai tényező. 

Viszont elégedetlenségét fejezi ki Tisza István azon, hogy ugyan- 
akkor, mikor „élő, hatalmas, öntudatosan értő egységgé válik a nemzeti 
eszme”, lép föl az az irányzat, „mely negálni akarja a nemzetet, amely 
ki akarja az emberiséget mozgató erők sorából a nemzeti érzést küszö- 
bölni”, mely azt tanítja, hogy „az emberiség nem mint harmonikus, egy- 
séges nemzetek békés tömege lép föl a történelemben, hanem osztályokra 
bomlik széjjel”. Az osztályharc tanítása, Tisza szerint, a nemzeti érzés 
jelentőségének tagadását jelenti. Az osztályharc elmélete természetesen 
szintén terra incognita a kitűnő amatőr előtt, épen úgy, mint a történelmi 
materializmus, amelynek csak azt a fogalmazását ismeri, mely a társa- 
dalmi fejlődést egyedül és kizárólag a gazdasági viszonyokkal magyarázza. 
Arról semmit sem tud, hogy a történelmi materializmus módszere ma 
már igen nagy szerepet tulajdonít az ideológiáknak, az emberek intel- 
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lektuális, művészi, vallási, erkölcsi szükségleteinek is. De azért a leg- 
nagyobb lelki nyugalommal emlegeti a grófi előadó másokkal szemben 
a „féltudomány”, a „felületesség” vádját. Mindenképen érdekes azonban, 
hogy Tisza István is elismeri, hogy „voltak korszakok a nemzetek törté- 
nelmében, amikor azok sorsára az osztálykülönbség, a gazdasági érdek- 
harc domináló befolyást gyakorolt. Rendesen dekadens korszakok voltak 
ezek”, továbbá, hogy „a német nemzet kevés hajlamot és képességet 
árul el az állami közérdek különböző felfogásán alapuló politikai pártok 
alapításában. A német alkotmányos életben, a német pártok csoportosí- 
tására tényleg a gazdasági érdekek gyakorolnak elsősorban befolyást”. 
Ezért származik is a németektől ama veszedelmes elmélet. De ... és itt 
végre itthon vagyunk! Külföldön sok minden máskép lehet, de itthon 
minden színig tejfel. 

„Hát vajon Magyarországon ebben az egész hosszú fejlődésben, 
amely a modern Magyarország megteremtésére vezetett, vajon felülről 
kellett az államhatalomnak a nemzeti közérdek szempontjait a magyar 
társadalomra ráerőszakolni? Vajon azt a törekvést látjuk-e itt, amely a 
germán népeknél előfordul, hogy az uralkodó osztályok önzését a köznépre 
támaszkodó királyságnak kellett-e érvényesíteni? (? ?) És vajon nem a 
királysággal szemben kellett-é a magyar nemzet legjobbjainak, az uralkodó 
osztály tagjainak, saját anyagi érdekükkel szemben érvényre juttatni a 
közérdeket ?” 

A régi, jól ismert, népbutító elmélet, melyet már nem nagyon jól 
informált emberek is csak elnéző mosollyal hallgatnak végig és melynek 
tudományos értékére nézve kár volna sok szót vesztegetni. 

Még csak a végső konzekvenciákból emelünk ki néhány mulatságos 
példát. 

„Lehet — hangsúlyozza a kitűnő tudós — hogy bizonyos 
magasröptű ideáloknak alatta maradunk akkor, amikor a mi 
idealizmusunkat a nemzeti egyéniség korlátai közé szorítjuk. De vajon nem 
állunk-e mérhetetlen magasságban ezzel a mi nemzeti önzésünkkel azok 
felett, akik az anyagi önzés sivár tülekedése gyanánt tüntetik fel az egész 
történelmet, akik az egész emberiséget ahhoz a sertéscsordához tennék 
hasonlóvá, amelyiknek a vályú körüli elszánt küzdelem tölti meg az egész 
életét?” 

Majd ismét kijelenti, hogy mindenütt másutt szabad a nemzeti 
érzést támadni, de — és itt Vörösmarty Szózat-ának a jövőre vonat- 
kozó sejtelmes strófái motívumait halljuk ki a sorokból: 

„csak addig fog itt a magyar megmaradni, csak addig fog itt szabad 
és boldog társadalmat is alkothatni, amíg egész törekvésében, egész 
ténykedésében, egész működésében fentartja, fejleszti, ápolja a nemzeti 
érzést és a nemzeti erőt”. 

Végül buzdító végső akkordul a tudomány feladatának meghatá- 
rozása. „A nemzeti érzés, a nemzeti erő, a nemzeti egyéniség felismerése 
föladata a helyes, az alapos, az igazi tudománynak”. 

Gróf Tisza István a katedrára ült és erkölcsöt és hazafiságot pre- 
legált. Ha mindezt a gyerekes naivságot, értéktelen közhelyet, az egész 
végtelenül szegényes előadást, a hazafiságnak ezt a nem létező támadók 
ellen, nyitott kapuk döngetésével való fölösleges védelmét, mely a modern 
társadalomtudományi és politikai törekvésekkel a hazafiatlanságnak már 
annyira kompromittált vádját szegzi még mindig szembe, a parlamentben 
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mondta volna el, egy szavunk sem volna hozzá, de mindezt egy magát 
tudományosnak nevező egyesület segítségével, majd az egész fővárosi 
sajtó közreműködésével, a tudomány cégére alatt követte el. És épen 
azért szükségesnek tartottuk ezt a néhány megjegyzést. Mindaz, ami a 
magyar szociológusok szabad iskolájának megnyitó ülésén történt, pri- 
mitív volt, jelentéktelen volt, politika volt, — de a tudományhoz édes- 
kevés köze volt mindannak. (Székely Artúr.) 
 
Nagy Emil   és a   köz-      Nagy Emil akkor, mikor lemondott man- 
igazgatás   államosítása    dátumáról, nyílt levelet intézett Kossuth 
                                                      Ferenchez,   melyben   a   politikai   élettől 
való visszavonulását azzal okolja meg, hogy nem ért egyet az ellenzék 
ama politikájával, hogy amikor a választójog kiterjesztésével szabad 
utat enged a nemzetiségeknek és szocialistáknak a parlamenti tör- 
vényhozásban, nem biztosítja a közigazgatás államosításával azt, hogy 
legalább a vármegyékben megvédessék a magyarság hatalma. Álta- 
lában annyit említik a junktimot a választójog kiterjesztése és a 
közigazgatás államosítása közt, hogy nagyon is érdemes e kérdést 
szóvátenni. 

Mindenekelőtt állapítsuk meg azt a tényt, melyet különösen a 
fővárosi közönség nem tud, t. i. hogy az ország nagy részére nézve 
elevenebb érdeklődés tárgya és nagyobb érdeke az, ami a községi 
képviselőtestületben, mint ami a vármegyeiben történik, viszont jobban 
érinti a lakosság többségét az, amit a vármegye, mint amit a parla- 
ment tesz. Nem okként említem, hanem csak kézzelfogható, durva 
illusztrálásként, hogy Magyarországon sokkal több községi bíró és 
előljárósági tag van, mint szolgabíró és egyéb vármegyei tisztviselő, 
viszont a vármegyei tisztviselők száma sokkal nagyobb és megválasz- 
tásukhoz sokkal nagyobb érdekek fűződnek, mint a néhány száz kép- 
viselőéhez. A fővárosi ember a parlamentet mindig maga előtt látván, 
újságából mindig csak erről hallván, lekicsinyli a vidéki kupaktanácsok 
jelentőségét és valószínűleg csodálkozva értesülne arról a kétségtelen 
tényről, hogy a parlamenti választójog kiterjesztése mindenütt és 
mindig sokkal könnyebb volt, mint a helyhatóságoké (törvényható- 
ságé és községé). Amikor azonban a választójog egy-egy fővárosi 
harcosa a messze vidékre (pl. Erdélybe) kerül el, csodálkozva tapasz- 
talja, hogy ott az országos választójog kérdése valóságos Hekuba 
ahoz a nagy érdeklődéshez képest, mely a vármegyeit körülveszi. 

Bármily tökéletlen intézmény is a mai vármegyei szervezet, az, 
aki a demokrácia kérdését az önkormányzat kérdésének tekinti, nem 
fog habozni kimondani, hogy legbecsesebb és legfejlődésreképesebb 
hagyományunk a múltból, melyet talán csak egy szerencsés véletlen 
őrzött meg számunkra. A középkori autonómiákat a kontinensen a 
centralizmus csaknem teljesen megfojtotta. (Pl. Franciaországban a 
forradalom és Napoleon ezt sokkal tökéletesebben végezték el, mint 
talán bárhol másutt.) Kétségtelen, hogy a mai vármegyei közigaz- 
gatás oly rossz, hogy az államosítás talán pillanatnyi előnyt jelentene 
a vármegyei lakosságra, noha túlságos optimizmus azt gondolni, hogy 
ugyanaz  a személyzet — mert hisz az egészet senki sem akarja,  de 
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nem is tudná elcsapni és újjal helyettesíteni — egyszerre megjavulna 
azáltal, hogy vármegyei helyett államivá lenne. Nagyon jól tudjuk, 
hogy mily nehezen változik meg egy ily régi hagyományú és nagy- 
számú hivatali kar fölfogása a hivatali pontosságról, munkáról, a 
közönséggel való bánásmódról és más effélékről, kivált ha az újabb 
nemzedék ugyanabból a társadalmi osztályból kerül elő, mint a régi. 
Azonban mindaz a rossz, ami a mai vármegyében van, szinte egyetlen 
forrásból táplálkozik: a virilizmusból.* A virilizmus teszi a mai auto- 
nómiát épen ellenkezőjévé annak, ami főcélja lenne: egy vármegye 
vagy község kisebbségének érdekét védi a központi hatalom 
ellen, ahelyett, hogy fordítva, a vármegye vagy község 
többségének érdekét védené a központi hatalom ellen. 
Igaz, hogy a választójog kiterjesztésével és az államosítással a lakosság 
többsége saját érdekét, legalább elméletben, megvédheti majd a kisebb 
közigazgatási egységekben is. Azonban a helyhatóságok autonómiá- 
jának főcélja épen az, hogy a kisebbség elnyomását lehetőleg a mini- 
mumra szállítsa le. Franciaországban (a centralizmus e mintaállamában) 
az egész állam többsége úgyszólván akadálytalanul nyomhatja el az 
egész állam kisebbségét. Amerikában legföljebb a község többsége 
nyomhatja el a kisebbséget. Franciaországban minden oly jog a köz- 
ponti hatalmat illeti meg, amely nincs kifejezetten másra ruházva. 
Amerikában a központi hatalmat csakis az a jog illeti meg, amely 
a törvényben kifejezetten, taxatíve fölsorolva van ráruházva, minden 
egyéb jog a kisebb egységeké: államoké, countyké és községeké. 
Amint Tocqueville oly szemléltető példaként idézi: Franciaországban 
az állami adószedő szedi a községi adót, Amerikában a községi adó- 
szedő szedi a county-i, az állami és a szövetségi adót. Az állami 
közigazgatás hanyag bürokráciát, dezorganizációt hoz létre és kiöl 
minden érdeklődést a közügyek iránt (1. Franciaország, Olaszország), 
az autonómia ellenben fogékonnyá teszi a lakosságot arra, hogy 
érdekét fölismerje és megvédje. Az autonómia e szelleme él az angol- 
szász országokban és Németországban is sokkal elevenebb, mint álta- 
lában gondolni szokták. Nemcsak azért, mert Németország már alap- 
szervezetében szövetségi állam, hanem mert az állam igen sokszor és 
sikeresen veszi igénybe magánemberek és szervezetek kooperációját 
(1. pl. a porosz városok szegényügyét stb.) és semmi esetre sem 
ártana nagyobb óvatossággal emlegetni a német bürokratizmust.** 

Bármily jó is lenne az állami közigazgatás (pedig ez is nagy 
kérdés), utána nincs semmi javulás reménye, viszont bármily rossz is 
a mai közigazgatás, fokozatosan javítható a jövőben. Az államosítás 
minden jobb jövő útját elvágná. És végre is, valamint az egyes embert, 
úgy a tömegeket is nem az elégíti ki, ha az történik, amit más — 
ha  még  oly  bölcs  is  —-  jobbnak  tart,   hanem   ha az ő kívánságuk 
 

* Figyelemreméltó, hogy Fiume az egyetlen magyar törvényhatóság, 
mely nem ismeri a virilizmust. Más törvényhatóság nem is lett volna képes 
arra az ötéves ellenállásra Bánffy idejében, melyre méltán büszke Fiume. 

** Bürokrácia itt szokásos (t. i. a  rossz   bürokrácia)   értelmében  van 
véve. Kiemelendő az a tény, hogy az írásbeliség használata a szóbeliség 
helyett a nagy üzleti vállalatoknál általános, mert ez a  gazdaságosabb. 
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teljesül. Mint Bernard Shaw mondja: lehet, hogy Antonius Pius vagy 
Richelieu deszpotizmusa jó kormányzat szempontjából többet ér száz 
demokráciánál, de mi haszna, ha a tömeget nem elégíti ki. 

Érthető, hogy azok, akik fogcsikorgatva nézik a diadalmasan 
előrenyomuló demokráciát, ha már a parlamenttől nem tudják azt 
távoltartani, legalább a vármegyében igyekeznek menteni, amit lehet. 
No de szerencsére nem valami nagy áldozatkészséggel, mint ezt Nagy 
Emil példája is mutatja, akit általában fölötte nehéz megérteni. Bár 
nagy veszedelmet lát az államra nézve a választójog kiterjesztése után 
a vármegyei autonómiában, mégsem akar agitálni ellene, mert nem 
kíván vezére ellen pártot ütni és ezért inkább visszavonul. Vajon mit 
szólna Esterházy herceg, ha jogtanácsosa ezt mondaná: látom, hogy 
az ellenfél ügyvédje jogtalanul akar kiforgatni minket száz vagy ezer 
holdnyi birtokunkból, de nagyon tiszteletreméltó férfiú, akivel nem 
akarok összeveszni, inkább visszavonulok. Igaz, hogy Nagy Emil úr 
csak akkor ily békeszerető, amikor az ország érdekében kellene vélt 
igaza miatt összeveszni valakivel. (B. R.) 

 
Új egyetemek             Debrecen tehát most már csakugyan kálvinista Róma 
                                      lesz: osztogatni fogja, akár csak az igazi Róma 
teszi, a teológiai-doktori kalpagokat is, amelyek itt nyilván pörgekalap 
stílusban fognak készülni, mert hiszen a harmadik egyetem református 
hittudományi kart kapott. De megkapta azonkívül Debrecen azt a 
kiváltságot is, hogy az ott szervezendő állami egyetem nagyságos 
Rektora és nagyságos, sőt nagytiszteletű dékánjai ünnepi díszben, 
aranyláncokkal a nyakukban kötelesek megjelenni a tanév megnyitása 
és bezárása alkalmával a református nagytemplomban, a 48/49-i isteni 
színjáték egyik nagyszerű jelenetének emlékezetes színhelyén. 

Privilégiumokat kaptak hát a debreceni kálvinisták és minthogy 
ezeket a furcsa privilégiumokat — írjuk fel ezt készséggel az ő javukra — 
tulajdonképen nem is kérték: kétszeresen nagy az öröm most a 
kálomista-Rómában. Valószínű, hogy a „jókedvű adakozó”-t — akit 
pedig Tisza Kálmán szerint csak az Isten szeret — ezúttal a Péterfia 
is, a Darabos-utca is váltig szereti s a szeretett férfiúról, Zichy 
miniszter úr Ő exellenciájáról szinte-szinte hajlandók elhinni azt is, amit 
egyik előkelő egyházi dignitáriusuk Apponyi Albertről maiglan halálos 
komolysággal hirdet és hiszen, hogy t. i. voltaképen ő — krypto- 
kálvinista  . . . 

Szóval: nagy az öröm nemcsak Debrecenben, hanem az egész 
kálvinista-Sionban, s ha a dolognak véletlenül kánoni akadályai nincsenek, 
még egy hálaadómise mondására is kaphatók volnának az én öröm- 
mámoros hitsorsosaim. Így azonban megelégszenek egy-egy lelkes, 
dagadókeblű felsóhajtással, hogy aszongya: „Hejh, az a Tisza István, 
az a Tisza István ! . . . Csak nem hiába ül a mi nagy kálomistánk 
ott, a nemzeti munkapártban ! . . .” 

Annál   hálátlanabb  feladat   tehát  az   örömök   poharába   ürmöt 
csepegtetni, s felvetni a kérdést, hogy vajon ki is fogja   csak ennek 
a mulatságnak a költséget megfizetni? 

 Mert valaki vagy talán inkább: valami bizonyosan meg fogja 
 



Új egyetemek                                                                                                             603 
 
fizetni a Zichy miniszter úr jókedvű adományát, ha csak komolyan 
nem hiszitek azt a dajkamesét, amely szerint tulajdonképen a nagy 
Tisza István eszközölte volt ki Zichytől (attól a Zichytől, akinek védő- 
szárnyai alatt minden protestáns erőlködés dacára is még mindig 
vígan ott működik a derék Barkóczy báró!) a debreceni egyetemet 
összes kálvinista privilégiumaival egyetemben. Nem: valaki vagy valami 
még meg fog fizetni ezért okvetlenül. 
           Hogy ki? Mindjárt kiderül az is. 

Az nap, amikor a debreceni nagytemplomot egyetemi templommá 
avanzsálta a miniszteri kegy, már meg is jelent egy rövidke híradás 
arról, hogy Pozsony is egyetemet kap. Utána majd Szeged, Pécs s 
talán Kassa. Persze állami egyetemet. És — most már, Debrecen 
után — még perszébb: katolikus teológiai karral és kötelező mise- 
látogatással.   Hogy ki fogja hát megfizetni a  debreceni egyetem 
— szándékos precedensnek készült — felekezeti karakterét: 
ebből már lehet sejteni. Ők maguk, a most még diadalmas kálvinisták! 

Ám nekünk nem fáj felettébb a kálvinisták feje, s nem is az 
érdekel jobban, hogy ki fizeti meg az új egyetem felállítását, hanem 
igenis az, hogy: mi? 

Ez már komolyabb és keserűbb kérdés. Mert megfizeti — s 
hejh, épenséggel szövetkezeti méretű, uzsorakamatokkal fizeti meg! — 
a tudomány, amely elvégre is, ha már tudományegyetemek 
szervezéséről van szó, talán megérdemelne annyi figyelmet, mint az 
évmegnyitás és bezárás rituális kérdései. Ám nem ezt látjuk. Hogy 
melyik tudományág intenzívebb művelését akarja az új egyetem végezni, 
hogy miféle dolgozó intézeteket szándékoznak vele kapcsolatosan fel- 
állítani: arról még szó sincsen. Ellenben az már tisztázás alá került» 
hogy az ünnepi megnyitón és bezárón mise mondassék-e, vagy Úrvacsora 
osztassék. Csak a kezdetén vagyunk még a dolognak, de egy már is 
bizonyos: a tudomány újból ancilla theologiae-vé degradálódik. S itt 
most már egészen mindegy, hogy melyik felekezet szolgálójává: az 
indexrejutás vagy eklézsiakövetés csak fokozatbeli különbség, s nem- 
csak Prohászkákat, de Zoványiakat és érhet baleset. 

De megfizeti más is az ilyen szervezetű új egyetemek költségeit: 
az egész magyar kultúra, ez az úgyis csenevész, gyökértelen, csinált 
virág. Itt ahol arra sincs pénz, hogy a  több  százezernyi   analfabétát 
— mint a hivatalos magyar nyelv mondja — beiskolázzák, ahol 
anyagi okokból ezt az arcpirító mulasztást, ezt a balkáni elmaradott- 
ságot is csak tíz évi beosztással akarják és tudják kipótolni, ott most 
esőstől fog jönni az áldás, halommal alakulnak majd az új egyetemek, 
s nő a diplomás proletárok száma. 

A mezőgazdasági szakoktatás, az ipari és technikai tanítás 
továbbra is a magyar kultúra hamupipőkéje marad, ellenben gomba- 
módra fognak szaporodni azok az exisztenciák, akiknek ellátására az 
állami és vármegyei szinekurák rohamos fejlesztése szükséges. 

S ez a harmadik veszedelme a dolognak. Hiszen nálunk a már 
meglevő egyetemek sem tudományfókuszok, hanem elsősorban diploma- 
gyárak. Itt nem a tudományos képzés, a búvárló, kutató, elmélyülés, 
hanem a képesítés a fő dolog. Nem a dolgozó szemináriumok, 
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tudományos szinten álló előadások a lényegesek, hanem a szigorlatok. 
S  ezért van, hogy a két egyetem mellett az utolsó években valósággal 
felburjánoztak a különböző magánszemináriumok, — az egyetemi 
humor jogi szanatóriumnak nevezi őket — ezek az egyetemi svindli- 
kurzusok. Itt és nem az egyetemen képezik ki a magyar jogász- 
nemzedék selejtesebb, tehát közhivatalokba jutó részét, a közigazgatási- 
és bírói kart. 

Munkásaink, a szervezett proletárság, a nehéz napi munka elvégzése 
után a pihenés és szórakozás esti óráit lelkesedéssel fordítják a Szabad 
Iskola, valamint a szakszervezetek különböző tanfolyamán a komoly 
ismeretszerzésre, a becsületes önképzésre. Micsoda erkölcstelen viszony- 
latot teremt most már az, amikor egy ilyen munkás szembekerül majd 
a bírói tribunálon, a szolgabíró és rendőrfőkapitányi irodákban azokkal, 
akik svindli-kurzusokon megszerzett diplomájuk vértjében ítélnek 
elevenek és holtak felett? ! 

Lesz, lesz aki és ami megfizesse a debreceni nagytemplomnak 
egyetemi templommá való avanzsálását. De az is bizonyos egyúttal, 
hogy az „államfentartó középosztály” az ilyen auspiciumok között 
szervezett új egyetemekben újabb aknákat rak nagy balgán a maga 
középkori vára alá, s ezek az aknák egyszer csak levegőbe találják 
röpíteni a várat a tűzzel gyermekmódra játszó gazdáival egyetemben. 
                                                                                                     (Nagy János). 
 A fajmagyarok és a kultúra Egyik kolozsvári napilap hozta a 
                                                              következő hírt: 

Oláh irodalmi előadások Kolozsvárt. A kolozsvári egyetem 
hallgatói közül azok, akik oláh voltukkal szeretnek kérkedni, egy 
Kolozsvárt rendezendő oláh irodalmi előadás révén, a „mindenütt élő 
oláhok egységes kultúrájának” zászlója alá akarnak édesgetni mindenkit, aki 
valamelyes vonatkozásba hozható az oláhsággal. Ezt a trójai ló-szerű oláh 
zászlót a bukaresti Kultur Liga bontotta volt ki a Memorandum-pör 
alkalmával s ezt akarja Emil Isac most becsempészni Kolozsvárra, az oláh 
irodalmi előadások rendezésével. Az oláh nemzetiségi párt nagy örömmel 
üdvözölte a vállalkozást s elvárja a kolozsvári társadalomtól, hogy teljes 
erejéből támogassa az oláh egyetemi hallgatók törekvését, ezzel is jó példát 
adva annak az ifjúságnak, mely az oláh nemzet vezetésére lesz hivatva. A 
tervezet szerint oláh irodalmi előadásokat tartanának: Gheorghe Cosbuc, Al. 
Vlahuta, I. L. Caragiale, Jorga Nyikuláj (a magyar nemzet legelszántabb 
gyűlölője), Oct. Goga, Ovid Densusanu, C. Radulescu-Motru, Duiliu 
Zamfirescu, C. Stere és az egyetemes új oláh csillag: Emil Isac. Különben a 
Tribuna csodálkozik, hogy Emil Isac annyira leereszkedett és szóba akar 
állani amolyan szerény írócskákkal, mint Cosbuc, Vlahuta, Caragiale és 
Goga. 

Mindezektől eltekintve is, alig hisszük, hogy Emil Isac, a nagy 
univerzális oláh író, a józan gondolkodású egyetemi hallgatók között találna 
híveket arra, hogy holmi Jorga Nyikulájokkal inzultáltasson minket a saját 
fészkünkben. 
          Ugyanazon hangnemben harangoz be az erdélyi honmentő egy 
kultúreseménynek,   mint   ahogy   a politikában   minden   demokratikus 
megnyilatkozást az uralkodó-osztály kitartott sajtója fogadni szokott. 
Persze,    mert   ez   az   irodalmi   előadás   a   románság   kultúrnívójáról 
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tenne tanúságot. Ha még valamelyes politikai megnyilatkozásról eshetnék 
itt szó, mely a nemzetiségek szeparatisztikus törekvéseiről fajmagyar 
koponyákban élő ábrándoknak áldozna, talán érthető volna a sovén 
sajtó ideges felszisszenése. De itt csak a kultúráról és mint az előadá- 
sokon résztvevő költőknek, íróknak a művelt Nyugaton is elismert 
értékéből sejteni lehet, mély szántású, modern kultúráról lesz szó. 
Az talán még sem elég ok a lekicsinylésre, hogy ez a kultúra a 
románoké, akik a demokráciáért ép olyan göröngyes utakon törtetnek 
előre, mint jó magunk. Vagy nálunk már csak a magyar kultúra ered- 
ményeiről eshetik szó? 

Persze, ha a Pósa-asztaltársaság Bagoson úgynevezett irodalmi 
estélyt rendez, az kultúresemény. Ha kellő alkoholquantum elfogyasz- 
tása közben valamelyik érdemes „közművelődési” egyesületünk dísz- 
közgyűlést tart s ott a Budapestről lerándult kiválóságok, a hivatalos 
tudomány és irodalom képviselői, a helyi nagyságok bevonásával a 
magyar kultúráról szavalnak: ez nagy jelentőségű aktus. Akkor le a 
kalappal, mert a régi verklin a magyarságért szól a nóta. 

Mi ehhez képest, ha a románoknak az egész világon ünnepelt 
költője, Cosbuc, a román irodalomról szól? Ez botrány, „a magyarság 
inzultálása saját fészkében”. Hol a rendőr, hol az ügyész, hogy meg- 
védje a magyar állameszmét? 

Pedig bizony nagyon szomorú dolog volna, ha egy ilyen irodalmi 
kirándulás veszélyt hozna kultúránkra. Ez nem volna más, mint a 
magyar kultúra csődje. De nem is veszedelem, még kevésbbé inzultus 
az, hogy Radulescu Motru, a kiváló politikai író, a Noua Rivistặ 
Românặ   szerkesztője, Kolozsvárt előadást tart. 

Akárhogy is szeretné a kolozsvári magyar sajtó egy része lekicsi- 
nyelni ezeket az irodalmi előadásokat és nemzeti veszedelemmé fel- 
fújni, (persze a honmentésre kerülhet így sor, ez pedig nálunk még 
jól fizető üzlet): az Emil Isac terve értékes kultúresemény lesz, csak 
az a kár,  hogy Budapesten nem ismétli meg. 

Mi budapestiek is szeretnők hallani a legnagyobb élő román 
költő, Cosbuc verseit, kinek egyik-másik balladáját magyarra is lefor- 
dították. (Anyám. Fordította Révay Károly.) Elsőrangú poétája a 
románságnak Vlahuta is. Erőteljes, drámai hatású és a modernitás 
szempontjából nagyértékű a La Icoanặ (A kép) című költeménye, a 
tehetetlen kétségbeesésnek megrázó jajszava. Egy anyáról van benne 
szó, aki kétségbeesése tetőpontján odavágja gyermekének holttestét 
a szentképhez, melytől hiába könyörgött irgalmat. Egy másik műve, 
România pitoreascặ, Románia mesteri leírása. A szép vidékeken, 
hegyeken-völgyeken az embert látja, mely az országot benépesíti és 
a föld bírásáért vérzett. Az előadásokban résztvesz Caragiale, kiváló 
színműíró, a Napastặ parasztdráma szerzője, mely nálunk (Anka 
címen) és Berlinben is nagy sikert ért el. Oct. Goga, ki Madách 
Ember tragédiáját és Petőfi verseit fordítja románra, költeményei 
újabb időben erősen szocialisztikus irányúak. Ovid Densusanu, buka- 
resti egyetemi tanár, a legkiválóbb román nyelvész előadása is értékes 
eseményt jelent. Ő a Viata Nouặ című folyóirat szerkesztője. Ε körül 
csoportosulnak azok a fiatal írók, akik a modern francia líra hatása 
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alatt állanak. Zamfirescu kiváló költő, a Viata la tara (A falusi élet) 
és az In rặzboiŭ (A háború) szerzője. Előkelő helyet foglal el Stere, 
egyetemi tanár Jassiban, a modern közgazdász, ki népies és szociális 
irányú irodalmi tevékenységet fejt ki. Végül a „román Ady” Emil 
Isac, az egész akciónak tervezője. 

Persze a legveszedelmesebb résztvevő Jorga, bukaresti egyetemi 
tanár, ki antiszemita, demagóg hangon szokott szónokolni. Dehát a 
mi jó uraink hányszor antiszemitáskodnak és demagógoskodnak és 
mégsem éri őket szemrehányás faj magyar berkekből. Az igaz, hogy 
ők ezt saját osztályuralmuk védelmében követik el, míg Jorga, a 
román parasztság fanatikus harcosa, a parasztság javáért — helytelen 
látószögből ugyan — akarja kiűzni országukból a nagybérlő zsidókat, 
íme így néz ki a készülő kolozsvári irodalmi előadás-sorozat hiteles 
mérlege. Komoly, értékes küzdők, kiváló irodalmi erők beszélnek ott 
a kultúráról. És bár az előadások románul folynak és a románság 
kultúreredményeit mutatják, minden kultúrmagyar lelkét örömmel kell, 
hogy ez eredmények eltöltsék. Elvégre „minden nemzetiségnek megvan 
az ő elvitázhatatlan joga arra, hogy a benne szunnyadó összes kultu- 
rális erőket, saját módja, ízlése szerint fejlessze ki”. (J. K.) 

 
A gróf Károlyi-               Kitűnő érveket hozott föl a Világ nov. 19-i szá- 
féle telek kérdése      mában az üres telkek megadóztatása mellett, 
                                             egyben   pedig   szemléltető   például   idézte   a 
Károlyi-féle belvárosi üres telek igazán szédítő áremelkedését. Azonban 
bármily meggyőzők voltak a Világ munkatársának érvei, túltett rajtuk 
gróf Károlyi Mihály úr, aki a Világ nov. 25-i számában közölt leve- 
lében az üres telkek megadóztatásához jobb érveket szolgáltatott, mint 
eddig bárki más Magyarországon. Nagy szerencsénk, hogy gróf Károlyi úr 
még nem tanulta meg, hogy bizonyos körülmények közt mennyire arany 
a hallgatás. Csakis ennek köszönhetjük, hogy egyebek közt ezeket mondja: 

„Való tény, hogy 10—15 évvel ezelőtt egy konzorcium telkemet, 
meg akarta venni, de nem 1,600.000 koronáért, hanem körülbelül 
2,500-000 koronáért, mely árban én azt eladni nem tartottam cél- 
szerűnek; igaz továbbá, hogy nemrég 10 millió korona körüli ajánlatot 
tettek nekem, de én ezen előnyös vételár mellett sem adtam el.” 

Ugyan mondjon bárki is olyféle üzleti vállalatot, ahol hasonlóan 
csekély kockázattal, hasonló csekély szakértelemmel ily biztosan lehetne 
harmadfél millió korona vagyont megnégyszerezni 10 —15 év alatt! 
Abban teljesen igaza van a gróf úrnak, ha nem adja el telkét tízmillió 
koronáért. Senkisem kívánhatja józan észszel, hogy valaki csak azért, 
mert gróf, rossz üzletember legyen. Jól teszi, ha megtartja és vár, 
amíg még többet ér. Már pedig ez a telek emberi számítás szerint, 
sohasem fog megszűnni egyre többet érni, tehát ha a gróf úr és utódai 
a legelemibb üzleti belátással is bírnak, sohasem fogják e telket eladni. 
Legjobb esetben azt teszik, amit az eddigi tulajdonosok elmulasztottak, 
t. i. kellő beépítés által az eddig holt értékből hasznot is fognak húzni. 
Legalább a gróf úr erről biztosít bennünket az alábbiakban: 

 „Ami a cikkíró azon szellemes fejtegetését illeti, hogy sem nekem, 
sem másnak nincs joga ahhoz, hogy beépíttetlenül hevertessen ily nagy 
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telket, megnyugtathatom őt, hogy telkem a közel jövőben be fog épít- 
tetni, de korántsem a cikkíró kedvéért, hanem azért, mert azt már 
hónapokkal ezelőtt magam voltam bátor elhatározni. Az pedig, hogy 
mindenki igyekszik tulajdonát a lehető legjobban értékesíteni, tudtom 
szerint eddig nem volt üldözendő cselekmény, hacsak egy újabb törvényt 
nem hoznak, melyben ezen kihasználási jogot csupán a fekete grófoktól 
fogják megvonni. Addig azonban a cikkíró engedelmével leszek bátor 
én is ezen jogommal élni. Ezek az igazságok, melyeknek szíves közlését 
kéri tisztelettel Gróf Károlyi Mihály.” 

Nagy kár, hogy a gróf úr nem kéri egyúttal egy másik, nem 
kevésbbé fontos igazság közlését is, t. i., hogy mennyi adót fizet telke 
után. Hadd látnók meg végre, hogy mennyivel járul hozzá az adó- 
teher viseléséhez egy oly vagyon tulajdonosa, melyet ő maga becsül 
tíz milliónál többre. Ha azonban el is kell ismerni a gróf úrnak azt 
a jogát, melyet egy bátrabb lelkű amerikai milliomos hasonló esetben 
így fejezett ki: sohasem fogok habozni a törvény bármely gyönge- 
ségét saját előnyömre fölhasználni, másrészt semmi oka sincs annak, 
hogy miért ne teremtsünk olyan viszonyokat, amikor elérkezik az az 
idő, hogy a gróf úr majd nem fog 2,500.000 koronás árat, de még 
sokkal kisebbet sem olyannak nyilvánítani, „mely árban én azt eladni 
nem tartottam célszerűnek”. Célszerűnek tartanám erre pl. a földérték- 
adót. Egy alkalmas ilynemű adó úgy leszállítaná a most tízmilliós föld 
értékét a termelő-osztály javára, hogy a gróf úr korántsem tartaná 
célszerűtlennek egy a föntihez hasonló ajánlat elfogadását. 

Texas egyik városában egy gazdag és agilis single taxer, Mr. Pas- 
toriza egy üres telket vett, melyen egy táblára a következő felírást 
függesztette ki: 
                     Ezt a telket két év előtt ezer dollárért vettem. 
                     Most ötezret kínáltak: nem adom. Várok, míg 
                     tízet   kapok   érte.  Olvasd Henry George 
                                                       Progress and Poverty-ját 

Gróf Károlyi Mihály úr nagyobb, mondhatnék, igazi amerikai 
méretekben teszi ugyanezt a Világ-ban közölt levelével. Mert e levél 
ezt jelenti! Ingyen szerzett telkemért 10—15 év előtt két és fél millió 
koronát kínáltak; nem adtam. Most tizet ígérnek; nem adom. Nem 
értitek? Csak gondolkozzatok a földkérdésen, majd rájöttök. Ε sorok 
írója csak hálás ezért a segítségért, melyet ily igazán váratlan oldalról 
kapott az unearned increment (munkanélküli jövedelem) elleni agitációhoz. 
                                                                                                 (Braun Róbert.) 
 
Kriminológia a vidéken    A büntető perrendtartás az orvosokra 
                                                        bízta,   hogy  a   vádlott   beszámíthatósá- 
gáról véleményt mondjanak s ezzel a modern orvost nehéz, majdnem 
megoldhatatlan feladat elé állítja. A büntető perrend s az orvos- 
tudomány más vizeken eveznek. A determinista álláspont tanácstalanul 
áll szemben azzal a kérdéssel, hogy „bír-e a vádlott akaratának szabad 
elhatározása képességével?” Megkísérelheti ugyan a szabadakaratot 
„alkalmazkodó képességgel” behelyettesíteni s így legalább a kérdés 
tudományos vizsgálatra alkalmas formában áll előtte, de itt azután a 
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feleletnek vannak furcsa konzequenciái: ha az orvos úgy találja, hogy 
a vádlott alkalmazkodni nem tudó, antiszociális lény, vagyis büntető- 
jogászi nyelven: beszámíthatatlan, akaratának szabad elhatározásával 
nem bír, akkor a bíróság felmenti a B. T. 76. § értelmében. És viszont. 
Az épeszű embertől az elmebetegig az átmenetek hosszú skálája vezet. 
Hol van most az a hatás, hol van az a mérték, amelynek segélyével 
az orvos besorozza a deliquenst a büntetőjog fix kategóriáinak egyi- 
kébe? Hogy igazodjék el az orvos a biológiai és szociális ható okok 
útvesztőjében? Hogyan adjon határozott választ oly kérdésekre, amelyek 
ma még vitapontjai a tudománynak? 

Azt kellene tehát hinnünk, hogy az orvosszakértő sehogysem 
tud az igazságszolgáltatás kereteibe illeszkedni s a különböző néző- 
pontok közt állandók a súrlódások. A valóságban azonban a nehéz- 
ségek sokkal kisebbek. Orvosi és jogászi álláspontok között nincsenek 
ellentétek, mert egyik rendszerint épen oly messze jár a tudománytól, 
mint a másik. Hogy az orvost véleménye határozottságában épen olyan 
kevéssé zavarja a lélektan törvényeinek, a statisztika számsorainak és 
a szociológia adatainak alapos ismerete, arra példának bemutatjuk az 
alábbi kis párbeszédet: 

A temesvári rablógyilkosság főtárgyalásán történt. Az orvos- 
szakértő, aki megvizsgálta Balázs István vádlott elmeállapotát, referált 
megfigyelése eredményéről. Határozott véleménye, hogy Balázs István 
teljesen öntudatos és szabadakarat elhatározási képessége korlá- 
tozva nincs. Züllése nem a kóros hajlam folyománya, hanem rajta kívül 
álló okok következménye. 

Védő: Kérdem az orvos urat, hogy a miliőnek nem lehet-e 
ép olyan hatása az akarat korlátozottságára, mint a belső hajlamoknak? 

Orvos: Nem. Itt két erő hathat közre. Először a vele született 
hajlam, másodszor a szerencsétlen  körülmények. 

Védő: Normális szülőktől származó 14 éves gyermekben a rossz 
nevelés következtében kifejlődhetik-e korlátolt idegrendszer? 
Orvos:   Nem.   Ez csak bűnözésre való hajlamot idézhet elő. 

Elnök (a szakértőhöz): Tehát általában lehetséges? csupán 
Balázs esetében van kizárva? 

Orvos: Egyáltalában lehetetlen. (Több budapesti napilap nov. 
23-iki számának egybevágó tudósítása a Magyar Kurír nyomán.) 

Föltesszük, hogy a dolog nem egészen így történt. Feltétlenül, 
hogy a „korlátolt idegrendszer” s az elmegyógyászati terminológiának 
hasonló újításait a kriminológiához nem sokat konyító riporter jóvol- 
tából kerültek a tudósításba. De — se non e vero — annyi bizonyos, hogy 
így is történhetett volna. A szakértő egész szereplése, elejétől végig, 
érdekes dokumentum. Kezdve ott, hogy az elnök leinti a szakértőt, 
„ne terjeszkedjék ki a vádlott előéletére”. Azután a „bűnözésre való 
hajlamnak” finom megkülönböztetése a „kóros hajlamok”-tól. Meg- 
állapítása annak, hogy a környezet az akaratra nincs befolyással. 
Megállapítása annak, hogy a visszaeső, a laikusokra is született bűn- 
tettes benyomását keltő gyilkos normális. Végül az a veszekedéssé 
fajuló vita, amelyet a védő az orvosszakértővel folytat s az a rossz- 
akarat és lekicsinylés, amelyet a bíróság a védőnek minden modernebb 
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szempontját, fejtegetését fogadja: mindez hű képe annak a tudományos 
szellemnek,  amely büntetőtárgyalásainkon uralkodik. 

Tudjuk, messze vagyunk még Ferri azon kívánságának a telje- 
sedésétől, hogy a büntetőbíró már az egyetemen a polgári bírótól 
különváló speciális tanulmányokat folytasson. Sőt nálunk a polgáritól 
a büntetőügyekhez való hirtelen áthelyezés mindennapi és megszokott 
dolog. De azt mégis csak elvárhatjuk egy büntetőbíróság elnökétől, 
hogy valamilyen kriminológiai nézete legyen és jogosan szomorodunk el, 
ha a Sociologia Criminale megjelenése után 30 évvel egy tárgyaláson 
kérdi meg dr. X vidéki orvostól, hogy lehet-e a miliőnek befolyása 
az idegrendszerre s a hajlamokra? (—kas) 

 
A vitézkötés fejlő-    Ezt a gúnyos fölírást írta be füzetébe egy mel- 
désének elmélete     lettem ülő fiú, amidőn együtt róttuk a padokat 
                                         Békefi professzor művelődéstörténeti előadásán. 
A vitézkötés fejlődésének elmélete nem egyedül díszelgett mint fejezet- 
cím kollegám füzetében; ott volt még: A pitykék és gombok evo- 
lúciója; A sarkantyú fejlődéstana és más egyebek. Valamennyi együtt 
pedig a magyar művelődéstörténet egy fontos szakaszát képezték: 
A magyar ruházat történetét. 

A magas szikár úr nem foglalkozott mindig ilyen alacsonyrendű 
dolgokkal: előadta ő a közoktatás, a kereszténység sőt — Uram bocsá — 
még a magyar társadalom történetét is. De furcsa módon a magyar 
társadalom története nála csak a középkorra szorítkozott: Werbőczy 
Tripartitum-a. volt az ő számára az utolsó nagy eredménye a magyar 
társadalom fejlődésének, ami azután történt, „az már lényeges változást 
nem hozott”. 

Rettenetes szorgalmas ember volt. Minden nyavalyás kis adatocskát 
összegyűjtött. Nem válogatott, nem hamisított, nem kritizált, nem 
keresett összefüggéseket. Még azt sem lehet rá mondani, hogy hazafias 
volt; amit talált, azt nagy körülményesen elmondta a hallgatóinak, 
úgy amint találta, egyik adatot a másik után. 

Bizony kínos volt hallgatni a nagytudós professzort: „Miután 
tegnapi előadásomban, hogy úgy mondjam, ennek a kiválóan érdekes 
tárgynak mintegy csak a külső körvonalait kísérlettem meg Önöknek 
bemutatni, próbáljuk meg most már talán egy lépéssel tovább előre 
haladni, hogy ilyenmódon talán sikerülni fog a dolog belsejébe, hogy 
úgy mondjam, a veséjébe hatolni, hogy ezáltal megismerhessük 
azokat a rendkívül fontos körülményeket, amelyek arra kényszerítenek 
bennünket, miszerint föltegyük, hogy a kardnak eddig tárgyalt egyenes 
formájú alakját ebben az időben részben a görbe török kard váltotta 
föl a magyaroknál. Mert ámbár . . . .” Mikor már azt hittük, hogy 
már végére jutott a nagy bekezdésnek egy merész „Mert ámbár”-ral 
újra elölről kezdte Békefi professzorunk a szó szoros értelmében minden 
tartalmat nélkülöző bevezető körmondatait. 

A nagy történész csak egy értékeset ismert: az adatokat. Ezeket 
írogatta ki egész életében „cettli”-kre, mint ő nevezte, és rakta a 
cédulákat kronológiai egymásutánba. Ha tanítványai a kollokviumkor 
nem tudtak minden adatot és fölpanaszolták az adatok sokaságát, 
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méltatlankodva fakadt ki: „Milyen boldogok vagyunk mi mostaniak; 
Önök tanítványok, akiknek csak annyi adatot kell tudni, amennyit 
eddig kiderítettek; már akik ötven év múlva fogják a magyar műve- 
lődéstörténetet tanulni, azoknak majd mennyivel többet kell tudni! 
És az akkori kutatóknak mennyivel nehezebb lesz új adatokat kikutatni, 
mert akkora mi mostaniak a javát mind kihalásszuk ...” És méltó- 
ságos mosoly vonult végig borotvált papi arcán . . . 

Az adatgyűjtés: ez volt életének egyetlen szenvedélye. Nem 
törődött ő az összefüggésekkel, nem törődött a világtörténelem 
eseményeivel. Világtörténelmi ismeretei — vizsgák alkalmával gyakran 
tapasztaltuk — mivel sem terjedtek túl a „kis Mangi”-n. Ezzel a becéző 
szóval nevezik a történetszakos tanárjelöltek azt a hírhedt világtör- 
ténelmi kompendiumot, amelyből a tanárjelöltek a vizsgára készülnek, 
melynek egyes példányai generációról generációra öröklődnek, immár 
harminc év óta! Történelmi materializmus; történetbölcselet: ezek mind 
csak olyan lári-fári voltak az öreg úrnak, csak arra valók, hogy a 
történészeket elvonja a komoly munkától, az adatgyűjtéstől. Hogy 
tárgyi ismeretek is kellenek a történetíráshoz, ez még eszébe sem 
jutott soha és a legnagyobb lelki nyugalommal osztott ki húsz éves 
leányoknak hadászati, haditörténelmi témákat szakdolgozatnak. 

A nőhallgatók: Békefi hívei ezekből kerültek ki! Mi férfiak 
hamarosan megszöktünk, csak asszonyi makacsság bír annyi értelmetlen 
adatot bevágni, amennyit Békefi követelt hallgatóitól. Hanem a nők 
kitartottak mellette, megszaporodtak, megsokasodtak. És néhány év 
múlva Békefi előadásai valóságos cirkuszi mutatvánnyá fajultak. Jókedvű 
filozopterek és léha jogászok hada lepte el már félórával előbb a 
nagytermet. Minden belépő csinosabb leányt hatalmas éljenzés fogadott, 
amely a csúnyábbaknál malacvonításba, szamárordításba csapott át. 
Végre belépett Ő, lassú léptekkel, méltóságosan, hosszú fekete 
kabátban. A zsivaj tetőpontját érte el; a zsebekből előkerültek a 
fütyülök, a sípok, a falusi búcsúkon vásárolt tütülőkakasok; percekig 
tartott az éljenzés, sípolás, visítás és röhögés, és megismétlődött szám- 
talanszor az előadás folyamán, hacsak a legcsekélyebb alkalom kínál- 
kozott. Az öreg úr pedig nem szólt soha semmit; talán nem hitt saját 
fülének vagy nem mert szólni, bizony nem tudom eldönteni. Ilyen 
módon folytak le a  „művelődéstörténeti”  előadások ... 

Az öreg úr elmegy zirci apátnak, aholis bizonyára tovább fogja 
folytatni az adatok gyűjtését. Vajon akad-e majd méltó utódja a 
budapesti egyetem művelődéstörténeti tanszékébe? (T. K.) 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Könyvismertetések és bírálatok 

 
                 Két nemzetiségi egyházfő élete. 

I. 
G. D. Teutsch életrajza.                    Már  a   januári számban ismertettük 
(Georg Daniel Teutsch:Geschichte              Friedrich    Teutsch     szász      törté- 
seines ebens. Von Friedrich Teutsch.       nelmét,  amely a kiegyezés eseményeivel  
Hermannstadt. W. Kfrafft. 1909.             végződik.   A   jelen   életrajz    e  mű 
625. p.)                                                        kiegészítő része, mert belőle a szászok 
újabb történetével ismerkedünk meg a nagy egyházpolitikai harcok 
koráig, Wekerle első miniszterelnökségéig. 

Kevés ember van, aki a szászokra nézve jelentőség tekintetében 
összemérhető volna G. D. Teutschsal. A forradalom óta minden szász 
politikai, egyházi és kulturmozgalomban eleinte fontos, csakhamar 
pedig vezérszerepet játszott, így tehát szerzőnk minden mesterkéltség 
nélkül rajzolja hősének természetes környezetéül az egész szász törté- 
nelmet. 

G. D. Teutsch apja és nagyapja szappanosok voltak Segesvárt. 
Gyermekkorát és szüleinek szűkös patriarchális életét látható kegye- 
letes szeretettel írja le a szerző. Még most is ott van az ősi ház, 
a csodásfekvésű Segesvár főutcáján, a Baiergasseban.* Teutsch a szász 
városi iparososztályból kiemelkedve, tanulmányait Bécsben és Berlinben 
végzi. Gimnáziumi tanár, majd igazgató lesz szülővárosában, melyet 
az erdélyi országgyűlésen is képvisel. Tizenhárom évi tanügyi működés 
után négy évig paposkodik Szt. Ágotán, egy virágzó szász községben, 
Segesvár közelében. 1867-ben püspök lesz, mely méltóságában 1893-ban 
éri a halál. Neki köszönhetik a szászok az egységes egyházi szervezet 
kiépítését, mely mai napig egyetlen közös, összetartó intézményük. 
Ő hordta össze az anyagot a szászok történetéhez és azt jórészt föl 
is dolgozta. Szellemi kapcsolatot keresett a németországi protestáns 
egyházzal és tudományos világgal, hol érdeklődést keltett a szászok 
iránt. Az iskolaügyre is döntő befolyása volt. Ő képviselte a szász 
 
          * Nem érdektelen említeni, hogy ma e ház egy román bank tulajdona. 
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érdekeket a képviselő-, és csakhamar a főrendiházban, valamint a 
minisztériumnál és az udvarnál is. Nagy családot hagyott hátra; tíz. 
gyermeke volt és számos unokája. Hivatalát most fia tölti be; élet- 
rajza is e fiának kegyeletes munkája. 

Ε sikerek azonban csak külsőségek. Ha az eredményeket vesz- 
szük, e külsőségeket jelentékteleneknek kell találnunk. Azon ötven év 
alatt, melyre Teutsch vezetőszerepe terjed, a szászok viszonylag mit 
sem haladtak, sőt egyik pozíciót adták föl a másik után. Csak össze 
kell hasonlítanunk ötven év előtti helyzetüket a maival, hogy meg- 
győződjünk a kedvezőtlen változásról. Számban, súlyban kevesbedtek. 
Még sok veszíteni valójuk van ugyan, de mintha csöndes rezignációval 
nyugodtak volna bele abba, hogy e veszítés csak idő kérdése, melyet 
csak halasztani lehet, de nem elkerülni. 

A Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt egy cikke, mely épen januári 
könyvismertetésünkkel kapcsolatban jelent meg, igen helyesen világítja 
meg a szászok mai helyzetét: „Nem akarunk arról beszélni, hogy 
létünk külső védbástyái elestek, oly régóta történt ez, hogy ezeket 
nem szabad többé visszasírnunk. Többet nyom ennél is a latban az 
a körülmény, hogy a mi és környezetünk kultúrája közti távolságnak 
természetszerűleg csökkenie kellett . . . Már pedig e távolságon fordul 
meg minden, csak ez egyenlítheti ki némileg kis számunkat.” 
Ε védbástyák eleste mind Teutsch püspök idejére esik és vagy 
az ő tehetsége volt csekély, vagy az ellene ható erők voltak túlhatal- 
masak, tény azonban, hogy a védelmi állásokat a szászok az ő veze- 
tése alatt hagyták el, új védelmi állásokról pedig csak fogyatékosan 
gondoskodtak. Sújtotta őket: Erdély különállásának megszűnte, mely 
nemcsak a magyarságnak vált hasznára, de a románság érdekeit is 
előmozdította, a kiváltságos szász terület vármegyékké való átalakítása, 
a növekvő központi hatalom nyomása a szász iskolára (egységes közép- 
iskolai tanterv és tanárvizsgálat stb.) és egyházra (pl. veszteségek a 
tizedmegváltáskor, a bárcasági lutheránus magyarok kikapcsolása az 
erdélyrészi evangélikus egyházból stb.). Gazdasági befolyásuk sem növe- 
kedett, városaikban szaporodnak az idegen kereskedők, az ipar pedig 
egyre jobban kisiklik kezeikből. Igaz, hogy iskoláik még mindig a 
legjobbak Erdélyben, parasztságuk közt legkevesebb az analfabéta, 
papságuk a legképzettebb, bankárjaik a leggazdagabbak és leginkább 
a közérdeket szolgálók, gazdasági fellegváruk, a falusi közbirtok pedig 
még érintetlen, azonban ezek nem új vívmányok, hanem régi, sőt 
nagyrészt igen régi intézmények. Új teremtő erőnek nyomát sem látjuk. 
Jól tudjuk, hogy a szászok a központi hatalom nyomásával 
védekeznek, valahányszor stagnálásukról szó esik. Azonban: 1. Miért 
nem igyekeztek a központi hatalmat kedvezőbben hangolni maguk 
iránt? 2. Ez a nyomás nemcsak a szászokra nehezedik, hanem pl. 
a románokra és tótokra is, még pedig bizonyára nagyobb súllyal. 
Csakhogy ezek 48 óta nem hanyatlottak, sőt rájuk nézve igaznak 
bizonyult, hogy sub pondere crescit palma. 

A szászoknak módjában lett volna kedvezően hangolni a köz- 
ponti hatalmat 48 és 67 közt, azonban elmulasztották. Tovább foly- 
tatták azt a politikát, hogy az államhatalomtól a benemavatkozásnál 
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nagyobb jutalmat nem kértek. Mikor pedig kitűnt, hogy a privilegi- 
zált helyzet tarthatatlan, nem akartak vagy nem tudtak a bécsi kor- 
mánytól maradandó kedvezményeket kieszközölni. (Bezzeg a románok 
másként tették!) Pedig nyilván megvolt erre a lehetőség, mert hisz 
az exponált germán sziget természetes szövetségese volt a budapesti 
központosítás ellenében a bécsinek. Ehelyett azonban a szászok egymás 
ellen intrikáltak és pl. Brassó és Nagyszeben közt elkeseredett harc 
folyt amiatt, hogy a vasúti vonalat a Vöröstorony vagy Predeál felé 
építsék-e, míg végre Kolozsvár és a magyarok szövetségével Brassó 
győzött. Itt a helyes vezetéstől függött minden. Azonban bár Teutsch 
nagyműveltségű ember volt, telve erős német érzéssel, a politikában 
nem voltak sikerei. Már 1848-ban is kitűnt tájékozatlansága, 67 után 
pedig Tisza, Trefort, Csáky úgy játszanak vele, mint a macska az 
egérrel. Valahányszor a minisztériummal van dolga, mindig látszik, 
hogy rá nézve idegen terrénumon mozog. A bécsi körökkel és az 
udvarral való összeköttetései mindössze annyi sikert biztosítottak 
számára, hogy a király audienciákon barátságosan beszélgetett vele. 
Többnyire ép ily barátságosak voltak vele a magyar miniszterek is. 
Miért ne tették volna? Nem volt okuk sem félni tőle, sem hara- 
gudni rá. Sem Stroszmayer, sem Saguna nem aspiráltak ily sikerekre. 

Valóban, Teutsch érdemeinek súlypontja nem a politika. Itt 
körülbelül úgy viselte magát, mint aki sehogysem felejtheti el, hogy 
ő csak egy szegény szappanos fia, aki véletlenül ravasz nagyurak 
társaságába került. Egyszerűsége, becsületessége, nagy tudása és munka- 
bírása folytán kitűnő főigazgató vagy akár püspök is lett volna belőle, 
ha a püspökséghez általában és a szász püspökséghez különösen poli- 
tikai érzék nem kellett volna. Munkaköre hihetetlenül sokoldalú volt, 
mert egy kis népnél egy vezető kell politikai, vallási, iskolai, irodalmi, 
tudományos és gazdasági ügyekben. Ha valaki egy tér kivételével 
minden más téren derekasan megfelel, nem élheti érte gáncs. Azonban 
a viszonyok szerencsétlensége úgy hozta magával, hogy az egyik téren 
elkövetett hiba lerontotta a többi téren elért eredmények java részét. 

Ki kell emelnünk az életrajz irodalmi érdemeit. Kedves olvas- 
mány, különösen az első rész, Teutsch ifjúságának szerető, bájos 
leírása. 

*** 
A    görög-keleti   román   egyház   e 
díszmű kiadásával ünnepelte meg 
Saguna érsek születésének századik 
évfordulóját. Ε kiadvány túlnyomó 
részét — 400 oldalt — Dr. Lupas 
János szemináriumi tanár (most szelis- 

tyei esperes) Saguna életrajza foglalja el. 
Saguna a magyar történelemben különösen a 48-as időkből 

ismeretes, mint a román nemzeti törekvések vezére. Bizonyára sokan 
lesznek tehát meglepetve azt hallván, hogy Saguna Miskolcon szüle- 
tett, hogy kora gyermekségétől tizennyolc éves koráig a katolikus 
vallásban nevelkedett és hogy románsága is vitás volt még saját hívei 
előtt is. 

Br. Saguna  András élete. 
(Mitropolitul Andrein báron de
Saguna. Seriere comemorativa la
serbarea centenara a nasterii lui.
Nagyszeben, 1909. Az érseki kon-
zisztórium kiadása. 539. p.) 
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Családja tulajdonképen kucooláh származású volt és ahoz a 
fajhoz tartozott, mely a múlt század közepe tájáig oly fontos szerepet 
játszott hazánk kereskedelmében. Sagunáéknak több gazdag rokonuk 
volt Pesten, sőt állítólag a Sinákhoz is rokoni kötelékek fűzték őket. 
Az apa azonban annyira elszegényedett, hogy anyagi érdekből Egerben 
katolizált, nemsokára bekövetkezett halála után pedig gyermekeit az 
anya tiltakozása dacára is a katolikus hitben nevelték. Hogy vajon 
Saguna gyermekkorában egyáltalában beszélt-e románul, nem tűnik 
ki az életrajzból. A miskolci görög-oláh iskolába aligha tanítottak 
románul, mert a kucooláhok műveltsége mai napig is elsősorban 
görög. Az apátlan fiút Grabovsky nevű nagybátyja, egy gazdag pesti 
kereskedő vette magához, akinek házánál több román író fordult meg 
és bizonyára itt ismerkedett meg a román irodalommal. Pesten járta 
a gimnáziumot és az egyetem jogi fakultását is. Egyetemi tanulmányai 
bevégzése után a verseci szemináriumba ment teológiai tanulmányok 
folytatására. Az érsek meghívására innen csakhamar Karlócára költö- 
zött, az akkori görög-keleti egyházi fővárosba, teológiai tanárnak. 
1829-től 1846-ig tartott a szerbek közti élete és minthogy Sztrati- 
mirovics érsek titkára is volt, alaposan megismerkedett az egész 
egyház szervezetével. 1846-ban halt meg az erdélyi gör. kel. püspök, 
helyébe az érsek Sagunát küldte vikáriusnak. A volt püspök kapzsi, 
tudatlan falusi pap volt, aki reszketett a hatalmas megyei uraktól, 
halálával pedig egyházmegyéjét úgy anyagiak, mint tekintély dolgában 
a legalacsonyabb helyzetben hagyta. 

Ritkán volt ember valaha úgy elkészülve föladat teljesítésére, 
mint S. arra, hogy a gör. kel. román egyház ügyeit rendbe hozza. 
Ha talán nem is volt oly alapos tudományos képzettsége, mint pl. 
Teutsch püspöknek, mindent tudott, amire szüksége volt. Oly jártas 
volt a magyar törvényekben, mint bármely magyar jogász, a szerb 
egyház ügyeit pedig, mellyel oly hosszú és diadalmas harcot vívott, 
tizenhét év alatt a legközvetlenebb közelről ismerte. Tökéletesen írt 
és beszélt románul, magyarul, németül és szerbül, a latinban és 
görögben pedig szintén járatos volt. Ε tudása képesítette később 
arra, hogy román nyelven megvesse az egyházi irodalom alapját 
Erdélyben. Külsőleg is egyike volt kora legszebb férfiainak is és noha 
a szerző szerint szerzetesi fogadalmával 1833-ban „lemondott a hiú 
világ gyönyöreiről” (32.), a hagyomány egészen másként tudja ezt és 
későbbi sikereiben részt juttat férfias  szépségének is. 

Már első föllépésével sikerült Erdélyben imponálnia, amint a 
lenézett oláh püspök rezidenciájára fényes négyes fogatán behajtatott. 
Csodálatos ügyességgel tudott maga iránt szimpátiát kelteni. Mint 
vikárius azzal nyerte meg a megyei urak jóindulatát, hogy egy lap- 
pangó lázadás vezetőjét személyesen tartóztatta le és adta át a megyei 
hatóságoknak. Bármennyire is vetették ezt szemére későbbi ellenségei, 
ő nagyon jól tudta, hogy ez elmulaszthatatlan alkalom a magyar és 
bécsi körök megnyerésére, amire nagy szüksége volt püspökké válasz- 
tásakor. T. i. a három jelölt közül ő kapta a legkevesebb szavazatot, 
amit a választók azzal okoltak meg előtte, hogy szerbnek tekintik. 
Erre S. így válaszolt (61.): „Ha nem kellek én nektek, hát kel- 
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letek ti nekem és tudjátok meg, hogy én leszek püspökötök”. Tényleg 
a kormány őt is nevezte ki a jelöltek közül, mert ügye úgy Bécsben, 
mint Karlócán biztos volt. 

Ε püskökséggel azután fontos politikai tényező lett Erdélyben. 
Ismeretes, hogy az uniót eleinte nem ellenezte, mert nem lehetett 
tudni, vajon Bécsben ellene lesznek-e, azután pedig ő volt talán az 
első román politikus, aki belátta, hogy az unió magában véve inkább 
hasznos, mint káros a románságra nézve. Mihelyt azonban nyílt szakítás 
állt be a magyarok és Bécs közt, elhagyta Nagyszebent és nagy 
kerülő úton ment el a császári udvarba, hol az egész forradalom ideje 
alatt tartózkodott. Megnyerő modora, ügyessége és politikai maga- 
tartásának biztonsága befolyását nagyon növelték, amihez bizonyára 
nagyban hozzájárult az is, hogy Kossuth a románokkal való alkudozás 
közben mindenkinek amnesztiát ígért, az ő kivételével. Mikor a forra- 
dalom le volt verve és S. újból elfoglalta nagyszebeni rezidenciáját, 
az udvarnál a legkedvesebb és legtekintélyesebb emberek közé számított. 

A Bach-korszak nagy csalódást okozott magyarnak, nem magyarnak 
egyaránt. S. azonban leszámolt a helyzettel és nem állt a nyílt elé- 
gedetlenkedők táborába, mert ítélete szerint ez mit sem változtatott 
volna a románság helyzetén. S. úgy ítélte meg a Bach-kormányt, 
hogy nyolc hét alatt többet tett Erdélyért, mint „a magyar kormány 
és a szász bürokrácia nyolcvan év alatt..., mert most mindenkit véd 
a törvény,   akkor    pedig   csak   a  románt   nem   védte”   (98.) 

Ekkor alakul ki S. politikájának két sarkköve. Az egyik az, 
hogy a Habsburg monarchiában minden hatalom és befolyás változó 
és bizonytalan, állandó és szilárd csak egy van, a dinasztia. Ő volt 
tehát megalapítója vagy legalább is első legtudatosabb hirdetője a 
románságnak a dinasztia mellett állandóan kitartó politikájának. A másik 
tétele az volt, hogy már 1850-től kezdve hirdeti, hogy „a jelen viszonyok 
közt a nemzetiségnek az egyházba kell menekülnie”. Eminescu, a 
legjobb román költő nem hiába szól a „felejthetetlen S. szerény és 
biztos politikájáról”. S. fölismerte a politikai helyzetet és itt egyetlen 
kifelé irányuló megvalósítható törekvést látott, az egyház függetlení- 
tését a szerbektől, egyébként pedig teljes erejével az egyház és iskola 
rendbeszedéséhez fogott. Nem pártolta a társulati vagy községi iskolákat, 
mert tudta, hogy ezek románsága bizonytalan, amint a magyarok 
kerekednek fölül. Amint Schmerling bukása küszöbön állt, S. előtt 
világos volt, hogy „ha a magyarok engedményeket tesznek, nekik is 
engedmények fognak tétetni, azután pedig mi (t. i. a románság) föl 
fogunk áldoztatni irgalom nélkül”. (277.) És noha ezt jól tudta, a 
királynál való kihallgatáson szóhagyomány szerint úgy nyilatkozott e 
kibékülésről: „Felséged akarata parancs a románság számára”. Egy 
dolgot várhatott ekkor még Bécsből, a román egyházi autonómiát. 
A szerbek fraternizálása a magyarokkal nagyban előmozdította ezt az 
ügyet, a román egyház különválasztása és statútumainak jóváhagyása 
azonban csak 1869-ben történt meg. 

A kiegyezés után a románok, mint ismeretes, aktivisták és passzi- 
visták pártjára oszlottak. Mindenki úgy látta, hogy a magyarok passzi- 
vitásuk által érték el kívánságaikat, a horvátok pedig autonómiájukat 
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szintén annak köszönhették, hogy nem mentek be a Reichsrat-ba. Érthető 
tehát, hogy a román politikusok java része úgy vélte, hogy a passzi- 
vitás a legjobb harcmodor. A szerző igen helyesen bírálja ezt a maga- 
tartást. A magyaroknak voltak közjogi intézményeik, a vármegyék, 
melynek kereteiben sikeres politikai ellenállást kezdhettek meg, holott 
a románok teljesen híjával voltak minden alkotmányos formának. Még 
talán a szászokkal együtt lehetett volna valamire menniök, azonban 
a szászok alkalmazkodtak a változott viszonyokhoz. Valóban, si duo 
faciunt idem, non est idem. S. csodálatos éleslátásával helyesen ítélte 
meg a helyzetet, amikor népszerűsége veszélyeztetésével a legmere- 
vebben szembehelyezkedett a passzivistákkal. Mint egykor a bécsi 
udvarral, úgy kezdte most a magyar politikusokkal az érintkezést. 
Eötvös József régi osztálytársa és barátja volt, aki S. tehetségét két- 
ségkívül nagyra becsülte. S. ép oly biztonsággal kezdett mozogni a 
magyar főrendiházban, mint egykor az osztrákban. Azonban míg régente 
valóságos diktátori hatalmat gyakorolt a románság fölött (Teutsch 
említi fönti művében, hogy az erdélyi országgyűlésen a nem kedve 
szerint beszélő román szónok egyszerű „hallgass!” parancsára szó 
nélkül azonnal leült), addig 67 után új politikusok kerültek a küzdő- 
térre, akik nemcsak hogy vonakodtak a régi vezér tekintélye előtt 
meghajolni, de irgalmatlan harcot kezdtek ellene a sajtóban. Ε harc 
keserítette meg S. utolsó éveit. 1873-ban halt meg, végrendeletében 
600.000 koronányi összes vagyonát az egyházra hagyta. 

G. D. Teutsch püspök S. halálakor hosszú emlékcikket írt a 
nagyszebeni szász lapba. Miután bőven fölsorolja, hogy mennyit tett 
egyháza és nemzete emelésére, irodalmi munkásságát is bírálja. Munkái 
aligha állhatnak meg a szigorú bírálat előtt, mert a román metro- 
polia visszaállítása érdekében írt emlékiratai is telve vannak törté- 
nelmi tévedésekkel. „Azonban”, folytatja melanchólikus hangnemben 
Teutsch, „ezek azon célzattal írattak, hogy a metropoliát megteremtsék 
és megteremtették, holott későbbi időben a szász nemzet minden törté- 
nelmileg bebizonyított igazságai csak a szászok ellenségeinek számát 
növelték ...” (394.) Így csak egy szobatudós beszélhet gyakorlati 
emberről, akit Eminescu méltán nevez  „tetőtől talpig politikus”-nak. 

Lupas tanár e műve igen élvezetes olvasmány, az írói rutinnak 
és a helyes politikai ítélőképességnek minden jelével. Sok haszonnal 
olvasta Friedjungot és európai szempontból képes az eseményeket 
megítélni. Szembetűnő hibája azonban, hogy hőséről úgyszólván semmi 
olyanféle intimitásokat nem mond el, melyek pedig föltétlenül szük- 
séges ahhoz, hogy egy kiváló politikus belső okai felől tájékozódva 
legyünk. Az még érthető volna a szerző egyházi állásából, hogy egyes 
emberi dolgokat elhallgat S.-ről, azonban semmivel sem menthető, 
hogy a belső fejlődés szempontjából oly fontos pesti egyetemi évek 
és a karlócai hosszas tartózkodás fölött oly könnyedén siklik el. Csak 
Puscariunak egy elejtett jegyzetéből (1. 410. p. alatt) tudjuk meg 
például, hogy Eötvös József báró osztálytársa volt S.-nek. Ε mű álta- 
lában inkább nevezhető kor-, mint életrajznak. 
            Ez mindenesetre   komoly   fogyatkozás,   melyet   azonban   bőven 
ellensúlyoz   sok   kiváló   qualitás.   Különösen ki kell emelnünk az író 
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előkelően diszkrét tónusát, mellyel a nemzetiségi kérdést tárgyalja. 
Magyarokra, nem magyarokra nézve követendő példa. Ítéleteiben álta- 
lában mérsékelt, azok inkább a tárgyból látszanak következni, mint 
az író egyéni véleményéből. Keresetlenül ír, de stílusa eleven, fordu- 
latos. Ha akadna a magyar olvasóközönség körében románul értő, 
bizonyára nagy haszonnal és élvezettel olvasná e művet. 

Ismeretes dolog, hogy a románok fölhagytak a passzivitással, 
melyhez később talán már csak azért ragaszkodtak, mert kénytelenek 
voltak a kényszerűségből erényt csinálni. A magyarság és románság 
ma ép oly távol áll egymástól, mint 48-ban. Ha valamely fél részéről 
közeledési kísérlet történik, a közeledést javaslót saját nemzetisége 
árulónak nyilvánítja. Ez az éles ellentét tette lehetetlenné a Tisza- 
Mihu akció sikerét. Ha Tisza terve csak valamennyire is sikerül, t. i. 
a magyar konzervatívek szövetsége a román főpapsággal a választói 
jog rovására, ténnyé válik, végre alapja lett volna egy oly akciónak, 
mely a román egyházi és nemzetiségi egység megbontására tört volna. 
Egy nemzetisége érdekeit eláruló főpapság ellen csak egy sikeres 
fegyver lett volna: erőteljes egyházellenes agitáció. Azonban 
Tisza terve nem sikerült és ma a román egyházi szervezet az a keret, 
melyben egyedül húzódhatik meg a román nemzetiségi érzelem. Hogy 
e keret minél tartósabb legyen, S. nagy ügyességgel meglepően demo- 
kratikus egyházi szervezetet állapított meg. Nagyon valószínű, hogy 
ez az egyházi alkotmány még sok időre képes lesz a külső és belső 
viharoknak ellenállni. Akik azt hiszik, hogy a románok elmagyaro- 
sodása kulturszükségesség, mely önként is bekövetkezik, amint ezt 
egy szabadkőműves lap egyik cikke fejtegette, csak vessen egy össze- 
hasonlító pillantást a három erdélyi nemzetiség mai és 48 előtti hely- 
zetére. Ki tagadhatná, hogy ez a disztancia, mely a románokat a 
szászoktól és magyaroktól műveltségben és vagyonban elválasztotta, 
csökkent? Ε haladás pedig a románság önerejéből, az államhatalom 
beavatkozása nélkül, sőt legtöbbször ennek dacára történt, míg a 
másik két nemzetiség mindig privilegizált helyzetben volt. Kétségtelen, 
hogy ebben nagy része volt S.-nak, aki ha szorosan véve talán nem 
is született bele a románságba, nagylelkű elhatározással ajándékozta 
oda férfias energiáját azoknak, akik leggyöngébbek voltak és akik 
leginkább szorultak ily segítségre.                                                           B. R. 

 
 

Görgei Artúr emlékiratai    Épen hatvan esztendeje, hogy a 
(Görgei Artúr: Életem és műkö-    lipcsei Brockhaus cégnél egy két- 
désem Magyarországon 1848 és 49      kötetes könyv jelent meg. Igénytelen 
években. Budapest, 1911. Franklin.)        volt a formája,   száraz   a   hangja, a 
reklámnak azóta megszokott eszközeivel egyáltalán nem lépett fel. Mégis 
hallatlan feltűnést keltett a két szürke kötet. Mert a címlapján egy név 
állott, annak a kornak legtöbbet emlegetett neve: Görgei Artúr. Egy 
vegyész, aki a lombikot elhajítja s a világtörténelem nagy kohójához 
ül át. Egy emeritált főhadnagy, aki máról-holnapra a dunai felkelő 
hadak fővezére lesz és győzelemről-győzelemre viszi a seregét. Egy- 
szerű dzsentri-ivadék, aki még csak nem is politizált soha életében s 
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egyszerre szinte félelmetes higgadtsággal, melyet a történelem leg- 
viharosabb esztendejében is meg tudott őrizni, elkezdi csinálni a 
a Deák Ferenc politikáját — Deák előtt. Ragyogó lángelme, aki 
szuggesztív erővel ragadta el a tömegeket s akit ugyanez a tömeg 
az égből, ahová fölemelte, a porba tiport alá. „Tiport hős”; ahogy hű 
poétája elnevezte, „alávaló hazaáruló”, ahogy a köztudat megappellál- 
hatatlan ítélete bélyegezte meg: ez volt Görgei Artúr ezelőtt hatvan 
évvel, amikor a két szürke könyv megjelent az egyszerű és mégis 
borzasztó   sokat   ígérő   címmel:  Mein  Leben   und  Wirken  in   Ungarn. 

És lám, habent sua fata libelli ... A könyv, a két szürke könyv 
elérte a második kiadását. Hatvan év telt belé, az igaz, de elérte. 
S ez a második kiadás — amely magyarul jelent meg az elmúlt 
napokban — egészen más fogadtatásra talált. Két emberöltő telt el és a sír 
mossa el emlékezetét azoknak, akik a lipcsei kiadás idején küzdöttek és 
izgattak. A harmadik emberöltőbe csak két férfiú nyúlik át, szilárdan 
rocher de bronze gyanánt: a két Görgei. A tábornok és a nótárius. Artúr, 
aki csinálta a forradalmat és István, aki kommentálta, illetve a bátyja 
művét kiadta és megmagyarázta páratlan szeretettel és hozzáértéssel. 

Az új nemzedék másképen ítéli meg a világosi fegyverletétel 
dolgát, mint a Bach-korszak magyarjai. Gondos figyelem mérlegeli 
ma a memoárok minden fejezetét, de nincs egy hang sem az egész 
sajtóban, amely máskép szólana Görgei Artúrról, nem a legnagyobb 
tisztelet, rajongás hangján. A hazaárulás gonosz nótáját kivették a 
kintornából, nem fújják többé. Nincs szükség rá. 

Hát volt rá szükség? Igenis, maga Görgei úgy fogta fel az ő 
csodálatosan fenkölt nagy idealizmusával, amelyet kitűnő emberisme- 
rete nem tudott lerombolni. Szükséges volt a hazaárulás meséje a 
megtört nemzetnek, hogy újra fel tudjon egyenesedni. Ha a megvert, 
erejéből kifogyott nemzet a valósághoz képest ítéli meg a helyzetét, 
elcsügged, kétségbeesik. Kellett ezért egy kábítószer, amely csilla- 
pítsa a földhözveretés fájdalmát. Ez a kábítószer volt az a hit, hogy 
árulás történt s maga a vezér volt az áruló. Ez az önámítás hasz- 
nált a nemzetnek, mert hamarább heverte ki a tömeglélek a forra- 
dalom leverését. Görgei Artúr a legjobban tudta azt, hogy „minden 
történeti katasztrófának a maga egyéni áldozatai kellenek, tudta, hogy 
a nép sorsának talán messze jövőre kiható balrafordulásáért a nép mindig 
csak egyeseket tehet felelőssé, mivelhogy, amely nemzet  konkrét én-ül ön- 
magára vetne, az a saját nemzeti életének fonalát legott ketté szakítaná”. 

Micsoda emberfeletti lélek lakozhatott abban az emberben, aki 
nem roppant össze a reázúduló szitok, gyűlölködés, harag és bosszú- 
vágy súlya alatt, mert tudta, hogy mindez történelmi szükség. A nem- 
zetnek szüksége volt arra, hogy Görgei hadat szervezzen, ellenséges 
hadtesteket győzzön le. A nemzetnek szüksége volt arra is, hogy 
Görgei odadobja becsületét, katonai hírnevét. Ő megtette mindkettőt. 
Mikor legálnokabbul szidták, mosolygott. Keservesen, fanyarul, de 
mosolygott. Megírta védekezését szilárd, száraz hangon s mikor ez a 
védekezés nem rombolta még le az ellenvéleményt. Görgei megint mosoly- 
gott. Ő tudta, miért. Érezte, hogy megéri még a lelkek nagy megtérését. 
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A Görgei-memoárokat nemcsak az teszi hallatlanul érdekessé, hogy 
a magyar történelemnek egy mozgalmas, nevezetes korszakát világítják 
meg, hanem van benne egy rembrandti erővel megfestett arckép is, a szer- 
zőnek csodálatosan éles portréja. Nincs szépítve egy szöglete sem a sze- 
mének vagy az ajkának. Komoran, itt-ott félelmesen hat a saját ábrázo- 
lásában Görgei Artúr, a magyar szabadságharc győzelmes generálisa. 
Nézzék csak mindjárt a beállítást. Hallgat a gyermekségéről, pedig mennyit 
lehetne arról beszélni s mennyit magyaráznak meg a toporci esztendők 
a későbbi hadvezér karakteréből. Túlzott tartózkodással siklik el az 
ifjú esztendők próbálkozásai és sikerei felett. Mert a publikumáról 
felteszi, hogy nem érdekli más, csak a magyar szabadságharc tra- 
gédiája és az a szerep, amit ő ebben játszott. Így aztán nem az 
emlékiratok részletességével, hanem dramatikus gyorsasággal indul 
meg a cselekmény. A végszó, amelyre Görgei megjelenik a színen: 
„A haza veszélyben van.” Erre a vészkiáltásra az osztrák hadseregnek 
egy volt főhadnagya ott hagyja falusi nyugalmát, berukkol a magyar 
honvédsereghez. Az új kapitány — mert ezt a rangot kapja — kri- 
tikus fő, széjjelnéz a tiszttársai közt s nincs tőlük egyáltalán elragad- 
tatva, (íme, már itt látjuk azt a kíméletlen objektivitást, amely 
később még annyi bajt hoz a fejére.) Egyik társának szellemi, a 
másiknak morális defektusát panaszolja Görgei. Azonban nem ér rá, 
hogy sokáig nézelődjön. Kirendelik lőszerek vásárlására. Itt megint 
egy új tulajdonsága ütközik ki. Gyors elhatározás, felismerése a leg- 
szükségesebb feladatoknak, ezekhez gyors szervező erő. Mindez kivi- 
láglik abból a memorandumból, melyet Batthyány gróf miniszter- 
elnöknek nyújtott át egy magyar fegyvergyár felállítása érdekében. Álljunk 
meg itt. Mi volt az, amit Görgei százados eddig produkált? Bizonyára 
inkább jelentékeny ígéret a jövőre, mint a múltban elért pozitív 
eredmény. A csapatnál még nem harcolt. A puskákért Szmirnába és 
Konstantinápolyba nem indult el. A fegyvergyár tervéből sem lett semmi. 
Mindegy: olyan hatása volt Görgei Artúr hideg, száraz, határozott fellé- 
pésének, tervezéseiben és intézkedéseiben megnyilvánuló fensőséges biz- 
tonságának, hogy néhány hét alatt az események előterére kerül. Bevonják 
a mozgó nemzetőrség szervezésének kidolgozásába. A négy körzet 
egyikének vezénylésére is őt szemelik ki. Szolnokra küldik le és már 
akkor honvédőrnagy. Itt nyílik alkalmunk — s ezzel végződik a 
Görgei-dráma nagyszerű expozíciója — megismerni megint egy új 
oldaláról. Hajthatatlan elszántság, rémítő akarat, mely semmiféle 
befolyásolást nem tűr meg a hatalmasoktól, még a forradalom leg- 
hatalmasabb zsarnokától: a néptömegtől sem. Ehhez járul az össze- 
hasonlíthatatlanul erős logikája, amely az emlékiratok e részét kivált- 
képen  becsessé teszi. 

Nem is volna szabad kihagyni egy középiskolai tanulónak sem 
a kötelező olvasmányai közül azt a fejezetet, amely „Gróf Zichy Ödön 
elfogásáról, katonai bíróság elé állításáról, elítéléséről és kivégzéséről” 
szól. Mekkora mértéke van ebben a rövid írásban a hazafiúi köte- 
lességtudásnak, a vádolt nagy úrral szemben gyakorolt hajthatatlan 
szigorúságnak és a tömeget lenyűgöző igazságérzetének. Az eset maga 
eléggé ismeretes.  Két Zichy gróf kerül   a  szabadságharc  legelején   a 
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Görgei tiszttársainak kezébe. Az ellenséggel való konspirálás gyanúja 
környezi őket. Egyikük, mint kíméletlen adminisztrátor, gyűlölet 
tárgya már régebben. Kapóra jön az alkalom Görgei tiszttársainak, 
hogy martalékul dobják oda a két boldogtalan grófot a feldühödt 
néptömeg szenvedélyének. Van egy ezredes, aki már buzgón intéz- 
kedik, hogy a lincselést előkészítse. De jön Görgei és beavatkozik. 
Ahogy rábeszéléssel kezdi, majd ahogy félretaszítja rangban és ancien- 
neitásban előtte álló társait, ahogy kiszabadítja a csávából és meg- 
védelmezi a foglyokat egyéniségének teljes exponálásával, viszont 
ahogy azonnal megalkotja a rögtönítélő-bíróságot s abban magának 
biztosítja a döntést és az igazság szerint halálra ítéli azt, akit előbb 
az igaztalan haláltól mentett meg: ez a kinematogramm gyorsaságával 
végigperdülő jelenet minden vonását feltünteti a későbbi nagy had- 
vezérnek. 

Görgei memoárjaiból minden pártos elfogultság nélkül tűnik 
ki a történelmi igazság a magyar szabadságharc befejezésének körül- 
ményeire nézve. 

Láttuk az imént a tömegpszichológiai motívumát a hazaárulás 
vádjának. De mi volt e vád lényege? A sok szóbeszéd abban kris- 
tályosodott ki, hogy Görgei, mikor diktátori hatalommal rendelkezett, 
ahelyett, hogy seregét az ellenség megverésére használta volna fel, 
ahelyett, hogy legalább előnyös békét kötött volna, kegyelmet bizto- 
sítván a magyar hadsereg vezérei, tisztjei számára, ahelyett ő minden 
kikötés nélkül lerakta a fegyvert. Megmentette a maga életét, a 
társait azonban odadobta Haynau kezébe. Ez volt a vád gerince, 
melyet aztán ízlésük és vérmérsékletük szerint öltöztettek fel a Görgei 
ellenségei. 

Ezzel szemben a memoárok meg nem cáfolható okoskodással 
bizonyítják be a vád alaptalanságát. A magyar szabadságharc dicső 
haditényei, melyek jórészt Görgei zsenialitásának köszönhetők, az orosz 
intervenciót vonták maguk után. Mihelyt az oroszok bevonultak, többé 
nem lehetett józan magyar hadvezérnek reménysége döntő győzelemre. De 
békefeltételeket sem szabhatott a magyar hadvezér attól a naptól kezdve, 
midőn Dembinszky generális seregét Temesvárnál megverték az osztrákok. 
A választás tehát nem a körül forgott, hogy győz Görgei vagy leg- 
alább is kedvező békét csikar ki az ellenségtől. Választani csak a között 
lehetett, hogy feltétlenül leteszi a fegyvert, avagy seregével együtt 
kimenekül az országból.  Pregnánsan kifejezve: Világos vagy Orsova? 

Görgei Artúr kitűnően igazolja memoárjaiban, hogy ő Orsovát 
nem, csak Világost választhatta. „A világosi katasztrófa nem volt 
egyéb, mint a helyzetnek megrendítőleg reális kifejezése.” A harc 
elveszett, kapitulálni kellett s mivel további komoly ellenállásra nem 
volt képes többé az ország, annálfogva a fegyverletételt föltételhez 
kötni nem lehetett. 

Mit nyert Magyarország a fegyverletétel által? Görgei megfelel 
rá:  „Ezreket fiai közül, kiket a harc folytatása által elveszített volna.” 

Orsova! Hát választhatta Görgei Artúr az orsovai menekülést? 
Mit ért volna vele? Ha nem téteti le a fegyvert, rábocsájt az 
országra sok ezerre menő szegény legényt. Fosztogató csapatok lettek 
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volna a szabadságharc dezorganizált hőseiből. Ezt Görgei Artúr nem 
tehette meg. 

Másik nagy kérdés — és ezt osztrák részről sűrűn feszegetik, 
(elegendő Woinovich tábornoknak, a hadilevéltár igazgatójának érdekes 
érvelésére hivatkozni) — miért nem kapitulált Görgei inkább az osztrák 
hadvezér előtt? Ez esetben nem korbácsolta volna fel Haynau dühét 
a végletekig s a magyar szabadságharc nem fúlt volna mártírok vérébe. 
A memoárok ezt is helyesen, kristálytiszta logikával magyarázzák meg. 
Amit Görgei Haynauról a nyári hadjárat elején megtudott: nem volt 
alkalmas, hogy illúziókat keltsen benne az osztrák hadvezér kegyelmes 
hajlamairól. Hiszen, aki a magyarok közül a keze ügyébe került, 
minddel kegyetlenül leszámolt. De nemcsak félelmetes volt ő, hanem 
elszánt is. Ennél az embernél lélektanilag kevés alap volt annak föl- 
tevésére, hogy a Görgei seregétől való rettegésében előnyös béke- 
feltételeket fogadott volna el. 

Bizony úgy állott a helyzet, hogy ha az aradi haditanács az 
osztrák előtti kapitulálást határozza is el: el lehetett volna készülve 
arra a merev és kérlelhetetlen megtorló eljárásra, ami Világos után 
csakugyan megkezdődött. 

Másfelől azt Görgei meg nem tudhatta, hogy az orosz és osztrák 
közt a hadjárat előtt oly értelmű traktátum jött létre, hogy a magyar 
foglyokat az osztráknak át kell adni. Ő azt hitte, hogy Paskiewitsch 
és cárja szuverénül rendelkezhetnek a   kezükbe   került  magyarokkal. 

Viszont azt is észrevette Görgei, hogy a két szövetséges közt 
a kedvetlenség kezd megerősödni. Ezt a hangulatot az orosznak való 
meghódolás még jobban ki fogja élesíteni. Szó szót érhet s még az 
sincs kizárva, hogy az orosz vezér, aki a magyarok iránti szimpátiá- 
jának már kevéssel a bejövetele után jelét adta, a pacifikált Magyar- 
országot védelmébe fogja venni Ausztria erőszakával   szemben. 

Mindezek csak föltevések, sejtelmek lehettek. Azt Görgei is, 
mint reális gondolkozású ember, kifejezte, hogy föltételeket az orosz- 
szal szemben sem lehet szabni. Reménykedni azonban csak ezen az 
úton mert remélni. Hogy a magyar hadvezér jó lélekismerő volt, 
mutatják a következmények. Paskiewitsch, Rüdiger, Petrovitsch tisz- 
teletteli méltánylást tanúsítottak Görgei és tisztikarával szemben. 
Das rücksichtsvolle Betragen des feindlichen Heerführers gegen mich 
nahm ich für die Emanation einer gewissen Ehrfurcht nicht etwa vor 
meiner Person, wohl aber vor der Grosse unseres Missgeschickes. Egy 
osztrák katonai író, Anatole Wacquant, egész sorát idézi az orosz 
és magyar barátkozás példáinak a Világost követő napokban. 

Haynautól semmit sem, Paskiewitschtől talán valami irgalmat 
várhatott: ez volt a bilánsz Görgei lelkében a világosi kapituláció előtt. 

Egy felejthetetlen kép jutott eszünkbe, mikor a memoárok 
utolsó lapjához érkeztünk. 

Budapesten, a Dunaparton leromboltak az idén egy ódon házat. 
Mikor a földig ért csákányával a napszámos, az átellenben fekvő ház 
ablakán kinézett egy aggastyán.   Gyöngülő   szemének   új   volt   ez   a 
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látvány és ragyogó arccal fürkészte a szabad térséget és túl a téren 
a kék folyót és a Dunán is túl a Várhegy büszke koronáját, a 
magyar király pompás palotáját. Mi minden mehetett végbe az aggas- 
tyán lelkében, amint felnézett a budai várra, amelyet ő hódított meg 
fegyverrel egykoron s amelyen ma legyőzött ellenfelének, Ferenc 
Józsefnek palotája áll. 

Mi azt hisszük, hogy most, amikor a Görgei memoárjai magyarul 
megjelentek, nemcsak az a kőfal van a földdel egyenlővé téve, mely 
a Görgei-házat és a király palotáját választotta el, hanem a többi 
kőfal is porbadőlt mind, ami a XIX. század magyarjainak háza meg 
a Görgei hajléka közé volt ékelve. 

Elevenen, ragyogó fényességben, jellemének kristálytisztaságában 
látja mindenki ez emlékiratok világánál Görgei Artúrt. 
                                                                                            Balkányi Kálmán. 

 
Nemi problémák (Grete Mei-               Szerző   könyve    előszavában    ezt 
sel-Hess: Die sexuelle Krise. Eine mondja: „kultúréletünk legköze- 
Sozialpsychologische Untersuchung           pén, ott ahol az óriási hálózat összes 
Eugen Didereichs Verlag. Jena. 1909.)    szálai és utai összefutnak, vagyunk 
                                                                 betegek. Hasznos és szép társadalmi 
berendezéseink és intézményeink, amelyeket ezen kultúrhálózat keretén 
belül felállítottunk csak tökéletlenül töltik be feladatukat, amíg abban 
a zónában, amelyben az óriás testet éltető nedvek keringenek, súlyos 
hibák és tévedések vannak.” 

Ezt a tételt állítja fel: „Erkölcsi törvények ne az egyén korlátolt 
életére vonatkozzanak, hanem a faj korlátlan fejlődését segítsék elő”. 
Ebből a tételből kiindulva, a szexuális morált elsősorban a faj szem- 
pontjából ítéli meg; bajait, tévedéseit, hibáit a faj szempontjából ítéli 
el. Csak másodsorban fordul azután szíve egész melegével az egyén 
nélkülözése és nyomorúsága felé. 

Arra a képtelenségre mutat rá, hogy ifjú erőteljes férfiak és 
viruló fiatal nők nem hozhatnak gyermekeket a világra, mert húsz és 
harmincadik életéve között a férfi nemi életét a prostituált nők között 
éli, a leány pedig teljes absztinenciában várni kénytelen arra, hogy a 
férfinak elég jövedelme legyen őt a házasság révén anyává tehetni. 

„Már pedig — mondja egy más helyen — a legfőbb jó, amit 
a gyermekeinknek adhatunk, azt a születésük előtt adjuk 
meg nekik. Az a fontos, hogy a gyermekek erős, kiváló és 
értékes tulajdonságokat örököljenek, és nem az, hogy az 
anyjuk azután folyton ott őrködjék felettük, védve, becézve, 
ápolva, kényeztetve a vézna és satnya  csemetéket”. 

A nők szexuális nyomorúságát egyéni szempontból is nagy fényes- 
séggel világítja meg: a sok gyermekes családanya eltompult, minden 
szellemi továbbfejlődést, minden nemesebb élvezetet kizáró, agyon- 
hajszolt életét; a fiatal leány sorvasztó, többnyire még öntudatlan, de 
sokszor egész életére súlyos bajokat okozó nélkülözéseit; a prostituált 
nő megtévesztett, megrontott, kizsarolt szexualitásának nyomorát egy 
mondatban így foglalja össze: Die einen sollen gebären ins Grenzenlose, 
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die anderen   sollen   entbehren   ins   Grenzenlose, und   die dritten sollen 
gewähren ins Grenzenlose. 

A prostitúció fő „vonzó erejét” abban látja, hogy ez ma az 
egyedüli foglalkozás, amelynek révén teljesen szegénysorsű nők azonnal 
kenyérhez jutnak, ha éheznek. 

Ezt a rögtöni keresményt pedig csak a nagy kereslet teszi lehetővé; 
az óriási, folyton növekedő kereslet. Napról-napra csökken azon férfiak 
száma, akik egy nőt és esetleges családot el tudnak tartani, viszont 
azonban napról-napra növekedőben van azok száma, akik egyrészt képesek, 
másrészt kénytelenek is ilyen módon megvásárolni a nemi kielégülést, 
miután ez a mód a legkevesebb idejüket vonja el a szolgálattól. Grete 
Meisel-Hess a prostituált nőben az összekötő láncszemet látja a férfi és 
a „tisztességes nő” erkölcsös élete között. Ezt az „erkölcsös életet” 
csakis az ő létezése által tartja lehetségesnek. Találóan nevezte el Robert 
Hessen a Berlinben élő 40.000 prostituált nőt: „Eine Schütztruppe für 
anständige Bürgerstöchter.” 

A legnagyobb szeretettel könyve azt a részét írta meg, amely a 
nőmozgalmat hozza szoros kapcsolatba a tárgyalt kérdéssel. Itt Meisel- 
Hess abból a föltevésből indul ki, hogy a férfi óriási, mondhatnók rette- 
netes fölénye az asszony felett sokkal inkább szexuális szabadságának, 
mint gazdasági függetlenségének az eredménye: „A nőmozgalom nem- 
csak a nő gazdasági függetlenségének kérdése körül forog. Van egy 
nagyobb, egy centrálisabb csillagzat ebben a mozgási és forgási rend- 
szerben: a nő felszabadult szexualitása és ezzel összefüggésben megvédett 
anyasága.” 

Ma még túlnyomó azoknak a száma, akik a női munkát csak az 
egyedül maradt nőknél: a férjhez nem ment leányoknál és az özveggyé 
lett asszonyoknál találják jogosultnak és kívánatosnak; tehát olyanoknál, 
akik önmagukról gondoskodni kénytelenek. Ezeknek Meisel-Hess azt 
feleli, hogy az a női munka, amely a nőt egyedülélésre kényszeríti, érték- 
telen munka. Mert a női élet lehetőségeinek megszorítása, elnyomása 
nem fokozhatja a nő szellemi produktivitását, sem semmiféle munkájának 
minőségét nem javíthatja; sőt ellenkezőleg a nő csakis női életének leg- 
teljesebb kifejezése által nyer erőt legegyénibb és legigazabb képessé- 
geinek az érvényesítésére. Így a dolgozó — akár szellemi, akár más 
téren dolgozó — nő produktivitását csak fokozhatja rendezett nemi élete. 
Hiszen honnan venné egy sivár női sors részese azt a magasabb lendületet, 
amely minden lelkes munkához szükséges. Meisel-Hess ezt így fejezi ki: 
„Én úgy látom, hogy konfliktus nem a legteljesebb női élet és a nő 
szellemi munkássága között, hanem ellenkezőleg a megnyomorított női 
élet és a nő szellemi tevékenysége között áll fenn.” Ezzel azután a leg- 
jobb választ adja meg azoknak is, akik a női szellemi munka eddigi 
inferioritását hozzák fel a nő szellemi inferioritásának bizonyítékául. Nem 
a képességei, a lehetőségei voltak kisebbek a nőnek, szellemi tulajdon- 
ságai kifejtésére. 

Az értékes női munka tehát az lesz, amely a nőt rendezett nemi 
élethez, megkönnyített házassághoz, illetve megkönnyített anyasághoz 
juttatja. De a legmesszebbmenő anya- és gyermekvédelem nélkül gyer- 
mekeket a világra hozni olyan merés, amely a legtöbb nő erejét meg- 
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haladja, azért a nőmozgalom legfőbb célja az anyaság megvé 
désének kiküzdése legyen. 

Hiszen lassan-lassan kezdjük belátni, hogy minden egyes anya- 
sághoz a társadalomnak és az államnak igenis van köze. Kezdjük belátni, 
hogy a szexuális rend és a faj jóléte, fejlődése elválaszthatatlanul összefügg; 
hogy a prostitúció, a kényszer-cölibátus és a meghamisított kiválasztás 
a házasságban (a nő „küzd” és a férfi „választ”, holott épen meg- 
fordítva kellene lenni) azok az okok, amelyek a faj fejlődését rend- 
szeresen rontják. 

Az a tér, mondja Meisel-Hess, amelyben a nők munkássága a 
jövőben nélkülözhetetlenné válik, a jogi, szociális és etikai törvények 
módosítása lesz. 

„A férfi-morál ma már nem felel meg a célnak. Új morális értékek 
megállapítása és ezeknek megfelelően új törvények szövegezése csakis a 
férfi és a nő közös munkásságának lehet az eredménye. Csak a nő adhat 
felvilágosítást olyan állapotokról és helyzetekről, amelyeket csak ő 
tapasztalhat és csak a közös munkálkodás fog teljes világosságot hozni.” 

Elfogulatlan és ilyen felelősségteljes munkára képes nőket nevelni, 
a legképesebbeket erre a munkára kiválasztani, ebben látja Meisel-Hess 
a nőmozgalomnak a jelenben a legaktuálisabb feladatát. Az egész 
nőmozgalom jelenlegi követeléseit pedig csak átmenetieknek tekinti, 
amelyek a gazdasági függetlenítés útján vezetik majd ki a nőt a szexuális 
nyomorból a szexuális felszabadulás felé. 

Érdekes, hogy Meisel-Hess mondja ezt, aki a szociáldemokrata 
törekvésekről vajmi kevés tudomást vesz, amely törekvések gyakorlati 
követelései pedig ugyancsak nem közvetlenül a végcélra irányulnak, 
hanem a munkásság gazdasági és így kulturális viszonyainak javítására. 
Ily módon teremtve meg a végcél kiküzdésére alkalmas emberanyagot. 

A főkérdések tárgyalásán kívül, közbevetőleg sok érdekes mellék- 
kérdéssel is foglalkozik, így a szexuális hazugságokkal, amelyek között 
a legképtelenebbnek azt tekinti, hogy még ma sem merünk nyíltan 
és becsületesen beszélni nemi kérdésekről (főleg a gyermekeink előtt); 
hogy a létezés gyúpontját a legmellékesebbnek tekintjük, agyonhallgatjuk 
vagy piszkos zugokba száműzzük, hogy a tisztességesség fogalmát a 
a szexuális felindulások teljes hiányának föltevésére alapítjuk. 

A szerelemről sokat és szívesen beszél, annak mindenfajta vál- 
tozatáról megemlékszik. Elítéli azt a felfogást, amely a nő életét 
egyetlen szerelmi csalódás folytán összetöröttnek tekinti: „szégyelnünk 
kellene ilyen gyöngeséget emberről föltételezni és mi ahelyett ilyen 
esetekben mártír-koszorút kötünk”. „Megbotránkozunk azon, ha a nő 
másodszor, sőt harmadszor is szeret. Az egészséges nő lelke és teste 
mindig újból és újból képes szerelemre; mi sem természetesebb, mint 
új szerelem a régi elmúltával.” 

Legbehatóbban, legrészletesebben a házasság kérdésével foglal- 
kozik. A házasságot — de nem a kapitalista világnézleten felépült, 
hanem a természet törvényeinek leginkább megfelelő házasságot — 
Meisel-Hess is a szexuális élet legideálisabb formájának tartja. Hogy 
a házasság kényszer nélkül is a legtartósabb kapocs férfi és nő között, 
annak  főokát  nem  a  nemi közösségben,   nem  is  a  nő  anyaságában 
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látja, hanem a közösen alapított otthonban és a nyilvánosan elismert 
társulásban. Gazdasági és társadalmi közösség elengedhetetlen kelléke 
a házasságnak, de ezt a tartós közösséget a házasság legszabadabb, 
legkönnyebben föloldható formájában és mind a két fél legteljesebb 
gazdasági függetlenségének előfeltételével kívánja a jövő házasságában 
biztosítani. Hogy azonban férfiak és nők ilyen tartós közös élethez 
megkívántató összes tulajdonságokkal rendelkezhessenek, továbbá hogy 
képesek legyenek egymásban a „másikat” felismerni, az olyan fokú 
érettséget és fejlettséget tételez fel, amelyet a kora ifjúságban elérni 
csaknem lehetetlen. „Erős és tartós monogámia a legkiválóbb állapot, 
mert az energiáit más, az erotikán kívül eső magasabb feladatok elérésére 
szabadítja fel. De . . . mint első ütőkártyát kihúzni az élet játszmájában, 
a legritkább szerencse.” 

Két fiatal lény egyesülésének boldogsága azonban nem ábránd, 
nem bűn, hanem fiziológiai szükségesség. A nemi szükségletnek eleget 
nem tenni annyi, mint azt folyton ébren tartani; annak követelései szerint 
élni annyi, mint megszabadulni nyugtalanító hatásától és felszabadult 
energiákkal dolgozni tovább. „A puszták szentjeinek hallucinációi min- 
denesetre a nemi absztinencia virágai voltak, de vajon az életet gazdagító 
eredmények voltak-e?” 

Mivel az állandó jellegű házasság (Dauerehe) ifjú korban pszicho- 
lógiai okokból nem köthető, az egészséges, legjobb biológiai föltételek 
között megszületendő progenituráról gondoskodni azonban ifjú, erőteljes 
emberek feladata, továbbá, mivel a nagyszabású előzmények és messze- 
menő következmények nélküli nemi élvezetek szükségessége soha meg- 
szűnni nem fog: Meisel-Hess arra a következtetésre jut, hogy a férfi és 
a nő provizórikus együttélését az ifjúság első idejében és ennek az együtt- 
élésnek összes következményeit új erkölcsi törvényekkel kell elismerni 
és szentesíteni. Hogy házasság legyen minden együttélés és törvényes 
minden gyermek. Hogy így a házasság, amely ma sokszor fertő vagy 
sivatag, valóban kertté lehessen a nietzschei értelemben: Nicht nur fort 
sollt Ihr Euch pflanzen, sondern hinauf. Dazu verhelfe Euch der Garten 
der Ehe. 

Szerző előttünk fekvő munkája folytatásaként két újabb kötetet 
igér; az egyikben reformtervekkel fog foglalkozni általában, a másikban 
ő maga állít fel egy új módszertervezetet, amely alkalmas lenne új szexuális 
rendet teremteni és ezzel a mai válságos helyzetből kivezetni. 

Érdeklődéssel nézünk újabb munkái elé, mert Grete Meisel-Hesst 
most tárgyalt könyve alapján is már a legkiválóbb nő-írók és gondolkodók 
közé sorozhatjuk. Könyve értékes munka, ritka objektivitással van meg- 
írva, teljesen tudományos alapon áll és mégis asszonyosan meleg hangok 
csendülnek fel benne. 

Csak egy helyen találjuk, hogy részrehajló túlzásra ragadja 
asszonyi, bár elismerjük, épen kiváló asszonyi volta. Ez az a rész, 
amelyben az „új asszony”, a magasabb rendű, a differenciáltabb nő 
tragédiájáról beszél, azt állítván, hogy százszoros az ilyen nők erotikus 
nyomora. Ezt így fejezi ki: „A nagyon finomlelkű, tisztátalan meg- 
alkuvásokat nem ismerő, nagyon kultivált egyéni életet élő nők száma 
ma már igen nagy és napról-napra növekedőben van. Ezek a nők leg- 
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feljebb majd csak száz év múlva találhatják meg a férfitársukat”. „Mi 
új asszonyok fizetjük meg a drága tandíjat, az új szerelmi kultúra 
tandíját. Mert a férfi, aki ma még ezt a típust nem érti, még mindig 
bőven válogathat a régi fajta ideálban, amely mindenkor rendelkezé- 
sére áll. Mi új asszonyok azonban már nem élhetjük a régi családi 
életet, amely a mi feltétlen szellemi alárendeltségünkre van alapítva, 
mert hiszen épen ennek az alapnak a felrobbantásától függ minden 
fejlődési lehetőségünk.” 

Itt nem értünk teljesen egyet a szerzővel, mert mi azt hisszük, 
hogy ma már sok olyan férfi van, aki nemcsak méltányolja és elismeri, 
de egyenesen keresi is az „új asszonyt”, azt az asszonyt, aki kényszer 
nélkül, megkötöttség nélkül megy vele és marad mellette csak azért, 
mert igazán megérti és nemcsak érzelmi, de értelmi dolgokban is képes 
vele lépést tartani. Mi azt hisszük, hogy ezek az asszonyok megtalál- 
hatják már ma is a hozzájuk méltó társat. De hisszük azt is, hogy 
ilyen asszonyok ma még kivételesek. Nincs belőlük olyan nagyon sok, 
mint Grete Meisel-Hess gondolja. Ne feledjük, hogy a férfiak között, 
épen régebbi kulturázottságuk és fokozott lehetőségeik folytán, sokkal 
több a szellemi kiválóság, mint a nők között. Igaz, hogy sok példát 
lehet felhozni a múltból arra, hogy igen kiváló férfiak szellemileg 
nagyon inferioris nőkkel kötöttek házasságot és éltek együtt, de ezek 
a kiváló férfiak csaknem mindig tudták értékelni a hozzájuk szellemileg 
is méltó nők barátságát. 

Grete Meisel-Hess tanulmányának fő fogyatkozását különben 
abban látjuk, hogy nem tünteti ki elég világosan az összefüggést a 
szexuális bajok és az általános szociális bajok között; hogy úgyszólván 
mint önálló jelenséget kezeli az egész kérdést, amely pedig a legszo- 
rosabb kapcsolatban van sokkal általánosabb társadalmi kérdésekkel. 
A szexuális válságból való kibontakozás, a szexuális morál megváltozása, 
épen a Meisel-Hess által említett módosítások, csakis az általános 
szociális bajok radikális orvoslása útján érhetők el, csakis a kapita- 
lizmus összeomlásának lehetnek az eredményei. 

Szívesen elismerjük, hogy könyve, amely részleteiben nagyon 
alapos és lelkiismeretes munka, az általános bajokra is rávilágít, azok 
gyógyításához is közelebb visz, de csakis akkor, ha magunktól rájövünk 
arra, hogy az abban leírt bajok és rendellenességek a nagy szociális 
primär betegségnek szekundär tünetei.                                                     T. S. 

 
 

A pénz lényege és érték-   Kovács könyvének olvasásakor mind- 
csökkenésének okai (Írta:   untalan az öreg Micawber, Dickens 
Dr. Kovács Lipót. Budapest,    Copperfield-jének pompás alakja for- 
Lampel, 1911. 162 p.)          gott az eszembe. Az  öreg úr tudni- 
illik az akkori közgazdaságtan elvei szerint számította ki a vagyonát, 
vagyonába sorozta az adósságait is, úgy, amint a közgazdászok az 
államadósságokat, amelyek kamataiból a kötvények tulajdonosai élnek, 
az illetők vagyonaként beszámítják a nemzeti vagyonba. 
          Kovács is ilyenformán jár el. Megakarja magyarázni, hogy miért 
állt be a pénz értékcsökkenése, vagyis a drágaság. Az első fejezetben 
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ügyesen csoportosítja, kinek árt és kinek használ a drágaság. A követ- 
kező fejezetben szélesen eltárgyalja a legkülönbözőbb írók nézetét a 
pénzről; különösen a kvantitás-teória mellett és ellen írókat vonul- 
tatja föl és maga is elveti a drágulásnak azt a magyarázatát, hogy 
az arany mennyiségének túlnagy szaporodása okozta a drágulást, a 
pénz értékének csökkenését. Csodálatos azonban, hogy Kovács, 
aki oly szélesen tárgyalja a kvantitás-teóriát, egyetlen 
szóval sem foglal állást avval a szinte nagyon elterjedt 
és nagyon sokat vitatott teóriával szemben, hogy az arany 
termelési költségének a kisebbedése, az arany belső érté- 
kének csökkenése okozta volna a pénz értékcsökkenését 
és vele a drágulást. 

Ε helyett áttér a pénz lényegének vizsgálatára és ezt abban 
leli meg, hogy a pénz voltakép egy „igénykonzerváló” eszköz; valami 
olyan, amely alkalmas formában megőrzi a javakra való jogos igényt, 
amellyel valaki valamely embertársa irányában bír: ezért helyettesít- 
hetik a pénzt elvont értékek s betétek, váltók stb. A bankok is 
„igénykonzerváló   intézmények”.   Az igény = az absztrakt   tőkével. 

„Az elvont értékek, az igények — mondja — sokáig nem 
tudtak maguknak teret hódítani, mert a társadalom nem rendelkezett 
megfelelő igénykonzerváló intézménnyel. Ennek hiányában ez a ma 
oly rendkívül fontos és szociális hatásában jótékony jelenség nem 
kezdhette el már előbb nagy szerepét, hogy rést üssön a magán- 
tulajdonjog korlátlanságán és lehetővé tegye a javaknak tehetségesebb 
kezekre jutását” stb. Mert ebben a korban csak a pénz szolgált 
értékmegőrző eszközül. A modern bankrendszer kifejlődése révén a 
pénzen kívül a hitelpapírok rendkívüli sokasága szolgál értékmegőrzőül, 
rendkívül megszaporodott az absztrakt, nem pénzben vagy javakban 
álló tőke. 

Az absztrakt tőke egy része, egy igen nagy része 
— mondja — fiktív tőke. És épen a fiktív tőke óriási elsza- 
porodása az, ami a pénz elértéktelenedését idézte elő. 

Mik azok a fiktív tőkék? Olyan igények, olyan absztrakt tőkék, 
amelyek a gazdasági szolgálat nélkül keletkeznek, különböző, kisebb 
fölsorolandó forrásokból. 

A „fiktív tőke” maga nem új dolog a közgazdaságban. Marx, 
Oppenheimer, Hilferding és mások ugyanígy használják — Kovács 
nem említi egyiket sem — az olyan tőkék megnevezésére, amelyek 
voltakép nem léteznek, hanem az illető országban szokásos átlagprofit- 
ráta szerint tőkésített összege bizonyos jövedelmeknek, amelyekre az 
emberek bizonyos jogi megállapodás szerint igényt tarthatnak. így pl. 
a földbirtokban fekvő tőke voltakép nem létezik; a földbirtok nem 
emberi munka eredménye és a földbirtok ára nem egyéb, mint tőké- 
sített összege annak az évi jövedelemnek, amelyet a tulajdonos a 
földből húz. Ha az átlagos haszon rátája esik, a földbirtok ára emel- 
kedik, ha az évi jövedelem állandó marad; megfordítva esik a föld 
ára — ugyanazon évi hozadék mellett — ha az átlagos kamatláb 
emelkedik. Világos tehát, hogy a földbirtok, a városi telkek, bányák 
stb. értéke túlnyomóan fiktív. 
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Kovács csak egy új dolgot mond: azt, hogy az állandó járadék- 
források eladása révén új fiktív tőkék, új vevőerők keletkeznek. 
„Fiktív tőke valamely járadékból származó haszon, mely munka és- 
érdem nélkül támadt, melynek nincs produktív előzménye.” A fiktív 
tőke azonban ép olyan vevőképességet teremt, mint a konkrét vevő- 
képesség, mint a munkán vagy produktív tőkén alapuló jövedelem. 
A fiktív tőkék óriási felszaporodása okozza a pénz értékcsökkenését, 
a drágulást. 

„Semmi sem mozdítja előre annyira a pénz depreciációját, mint 
a járadékok kapitalizációja és a fiktív vagyonok naponként támadó 
új és új milliói (92. p.); különösen a földjáradék kapitalizálása termel 
óriási fiktív tőkemennyiséget, óriási új vevőerőket. Azok az államok 
gazdagok ma, ahol ez a földbirtok fölszabadítása révén már megtörtént, 
mint pl. Francia- vagy Angolországban. Ez az öreg Micawber teóriája, 
aki az adósságát a vagyona közé számítja. „Az oly országokban 
— mondja — ahol sok még a kötött birtok és holtkéz, rendkívül 
sok fiktív tőke lappang, mely fölszabadulva, az országot előnyösebb- 
helyzetbe hozná . . . Mindenesetre Magyarországnak rengeteg kincsei 
vannak lekötött birtokai értékében, mint egy nagyértékű bányában 
rejlő ércek, tehát lappangó stádiumban”. (95. p.). Kovács szerint, ha 
az ország összes földbirtoka egy napon gazdát cserélne, ezáltal óriási 
fiktiv tőke keletkeznék, mert a járadék egyszerre kapitalizálódnék, 
az ország tőkéje megduplázódnék. Ennél furább gondolatmenetet ritkán 
olvastam. Hisz a magyar föld tényleges jövedelme ezáltal mit sem 
változnék, csak a jövedelem szétoszlásában állna be változás. De hogy 
ez mikép befolyásolhatná a pénz értékét, azt sehogysem lehet elgondolni.. 

A fiktív tőkék forrásaiként Kovács a következőket jelöli meg: 
ugyanezek egyúttal okai a pénz és absztrakt — nem fiktív — tőkék- 
elértéktelenedésének. 

1. A földjáradék. Ha valaki eladja földbirtokát, nyer egy 
igényt, pénzben, adóslevélben vagy más alakban, és a fiktív tőke hir- 
telen szaporodott. Idetartozik a telekjáradék is. 2. Különbözeti 
járadék: Az árak időközi értékemelkedésén alapszik. 3. Trösztök 
és kartellek. Az ár egyenes felszöktetése vagy más módon fiktív 
nyereséghez jutnak a benne érdekeltek. 4. Aligény. A bankjegyek 
visszaözönlenek a jegybankba, mely igyekszik olcsó áron kamatláb 
mellett újra kiadni. (?) 5. Találmányok és szabadalmak. 6. Nemes- 
ércbányászat, amennyiben mennyisége a használatra szükséges mérvet: 
felülhaladja. (?) 7. Konjunktúra. (?) Osztályharc. (?) A népes- 
ség szaporodása stb. Mindezen források révén nagy fiktív tőkék, 
nagy vevőerők keletkeznek, amelyeknek versenye folytán a pénz depre- 
ciálódik, drágaság áll be.   Ezen okoskodás egészen hamis. 
       Amennyiben nem egészen össze nem függő dolgok vannak itt egy- 
más mellé állítva, amennyiben valami tényleges összefüggés áll fönn, úgy 
ok és okozat föl van cserélve. Igaz, hogy a földjáradék, a telek- 
és házbérjáradék   tőkésítése   révén  az utolsó   évtizedben  nagy fiktív 
vagyonszaporulat állt be; igaz, hogy a kartellekbe tömörült iparválla- 
latok részvényeinek áremelkedése révén szintén hatalmas új, de fiktív, 
valóban nem létező tőkék keletkeztek. De nem ezen új fiktív tőkék 
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nagy vevőereje idézte elő a pénz depreciációját és általa a drágulást, 
hanem megfordítva: a drágulás következtében fölszökött a 
földbirtokosok, háztulajdonosok, gyárosok jövedelme; és 
a nagyobb jövedelemnek nagyobb fiktív tőke felel meg, 
tehát a drágulás idézte elő a fiktív tőkék szaporodását és nem a 
fiktí tőke szaporodása a drágulást, mint ezt Kovács hiszi. 

Kovács végül az egész közgazdaságot a fejetetejére próbálná 
állítani, amidőn a dráguláson úgy akar segíteni, hogy változó értékű 
értékmérőt akar fölvenni. 

„Ezért nem a pénzérték állandóságában kell keresni a megoldást 
— mondja — hanem oly javat kell fölvenni pénzegységül, mely belső 
értékénél fogva automatikusan követi az általános javértékemelkedést, 
tehát ép az a fontos, hogy ne legyen értékállandósága, hanem, hogy 
értéke, miként egy higanyoszlop magassága a hőre, reagáljon az a 
nagy általános javármozgalomra”. 

Ezzel fejezi be Kovács művét; mi is befejezzük ismertetését. Ha 
az olvasó a gondolatmenetet homályosnak találja, nem én vagyok az 
oka, hanem maga a könyv, amely ugyan némely helyen érthető és 
világos, többnyire azonban homályos, bőbeszédű, mindenkinek igazat 
ad, mindenkit cáfol és a sok hivatkozásból és polémiából csak igen 
nehezen lehet a szerző saját gondolatmenetét kihámozni. A könyv 
olvasása fárasztó és a belőle szerezhető tanulság semmi arányban nincs 
ezzel a fáradsággal.                                                                                       Vj. 
 

 Folyóiratszemle 
 The American Political Science Review. 1911 május. Ellis Liberia' 

alkotmányát és közjogi viszonyait ismerteti. Az alkotmány teljesen az 
Egyesült Államokéi mintájára készült (eltekintve annak federatív 
jellegétől). 
Az elnök és minisztériuma a parlamenttől teljesen függetlenek (de annak 2/3 
többsége elmozdíthatja a minisztériumot), az összes állásokat az elnök tölti 
be. E. szerint a köztársaság megalapítása (1847) óta államcsíny, forradalom 
nem volt Libériában, noha a politikai jogok 60—70.000 amerikai 
származású kezében vannak, evvel szemben 2—2½ millió benszülött él 
eltérő nyelvvel és kultúrával. Jelenleg csak egy párt van Libériában, ezen 
belül azonban erős eltérések. A politikai élet ment minden korrupciótól, a 
választási ígéretek be szoktak váltatni. 

Les Annales de la Régié Directe, 1911 április. H. Lindemann a 
németországi tűzkár ellen biztosító társaságokat és működésüket ismerteti.” 
A tűzbiztosítási intézmények egy része privátvállalkozás, ilyen 48 van, míg- 
52 ú. n. „nyilvános tűzkárbiztosító társaság”. Ez utóbbiakat részben az állam, 
részben egyes községek (különösen Poroszországban), részben pedig egyes 
tartományok létesítették és tartják fenn. Mindezek részletes ismertetése után 
oda konkludál, hogy a nyilvános biztosító intézetek, melyek legtöbbjében az 
érdekeltek is érvényesíthetik befolyásukat, a közönség érdekét jobban és 
biztosabban szolgálják, mint a magán biztosítótársaságok. — E. Milhaud az  
amerikai vasúttársaságok és a belgaállamvasutak hálózatain előforduló 
balesetek adatait állítja egymással szembe, s míg az amerikai vasutakat 
illetőleg a hivatalos statisztikai adatok és különböző idézett lapvélemények révén arra 
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az eredményre jut, hogy a vasúti balesetek emelkedőben vannak, s ijesztő 
számokat mutatnak fel, addig a belga államvasutaknál a balesetek lényeges 
csökkenését konstatálja. Ezen feltűnő különbség magyarázatát az a 
körülmény adja, hogy a magánvasút társaságok csupán a nyerészkedést 
tartva szem előtt alkalmazottaikat túlterhelik, a költséges óvintézkedéseket 
és berendezéseket elmulasztják, az utakat elhanyagolják, s — leírni is 
szörnyű — a társaságok vezetőköreiben az a felfogás általános, hogy 
„kevesebbe kerül a balesetek utáni kártérítés, mint azok 
megakadályozása.” 

Ugyanaz, 1911 május. E. Milhaud a francia vasúttársaságoknak a 
német-francia háborúban tanúsított magatartásáról ír abból az alkalomból, 
hogy a francia kormánynak a fél év előtti vasutas sztrájkban résztvevők 
érdekében tett közbenjárását a vasúttársaságok ridegen visszautasították. 
Hazafias kötelességre hivatkoztak, mely egy esetleges mozgósítás idején 
kipróbált és megbízható személyzet tartását teszi szükségessé. Ám az 
1870—71-i háború hivatalos adatai különös fényt vetnek erre a fennen 
hangoztatott „hazafiságra”, mert olyan korrupcióról, vesztegetésről, az 
állam olyan vétkes megkárosításáról lebbentik föl a fátyolt, mely a 
„hazafias” vasúttársaságok örök szégyene marad. 

Ugyanaz, június. E. Milhaud a svájci vasutakon előforduló 
balesetek statisztikáját ismerteti az államosítás előtti és utáni időből azzal a  
élzattal, hogy kimutassa a vasutak államosítása és a balesetek csökkenése 
közti összefüggést. 

Ugyanaz, július. E. West az angolországi községi 
légszeszüzemeket ismerteti. A három felügyelőszervezet a parlament, a 
Board of Trade és a Local Government Trade sok mindenre kiterjedő 
hatásköre meglehetős, nehézségeket gördít az üzemek községi létesítése 
elé, s ezért inkább szokásos a meglevő üzemek átvétele. A községi 
termelésben Skócia vezet, ahol a gázelőállítás csaknem kizárólag községi 
kezelésben van. Hivatkozik a glasgowi példára és nagyszerű eredményeire. 
Végül beszámol a községi üzemnek a közönséget s alkalmazottakat illető 
jelentékeny előnyeiről. — Ε. Milhaud folytatja cikksorozatát a vasúti 
balesetek statisztikájáról, s párhuzamot von a franciaországi 
államvasutakon s a magánvasutakon előforduló balesetek adatai 
közt az 1894-től 1908-ig terjedő időközben. A sokat beszélő számok vég- 
következtetését, hivatkozva előbbi cikkei tanulságára is, így fejezi ki: 
„Megállapítható, hogy az állami vasutak vonalain általában sokkal kisebb 
a veszély eshetősége, mint a magántársaságok vonalain.” 

Ugyanaz, augusztus. E. Milhaud, Ernest Mahaim könyve nyomán a 
belga vasutakon életbeléptetett munkás-jegybérletek messze kiható 
szociális és gazdasági jelentőségét fejtegeti úgy az ipari, mint a 
mezőgazdasági téren. A munkásság helyzetének javítására e kiválóan 
alkalmas újítás hibáinak ismertetésére is kiterjeszkedik s ezeknek 
gyógyszerét a vasutaknak állami kezelésbe való vételében látja. 

Archiv f. Rassen- und Gesellschaftsbiologie. 1910. június. A 
Grünspan arra a kérdésre, hogy van-e az embernek párosodási ideje, a berlini 
10 évi népesedési statisztikai anyag vizsgálata után tagadólag felel. Csak annyi 
mutatható ki, hogy a fogamzások száma tavasszal valamivel gyakoribb, mint 
más évszakokban; de az eltérés úgy a törvényes, mint a törvénytelen 
születéseknél aránylag csekély. — L. W. Weber szerint az összes 
kultúrállamokban  az  intézetekben  elhelyezett  lelki betegek száma  az  utóbbi   évtize- 
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dekben erősen megnövekedett, de hogy általában az összes szám 
növekedett-e, nem lehet megállapítani. Hogy évről-évre több ember mutat 
lelki zavarodást, annak okai főleg a modern életviszonyok, bár ezek nem 
előidézik, hanem többnyire csak elősegítik a szellemi betegségek 
kifejlődését. Ide soroznak bizonyos lelki határállapotokat is, melyek még” 
nem kimondottan elmezavarok. — Hasonló kérdéssel foglalkozik Rüdin. 
Bőséges adatok alapján megállapítja, hogy, a kultúrnépeknél erős a 
hajlandóság a testi degenerálódásra és hogy ez mai tudásunk szerint előbb- 
utóbb az idegek derekasságának sülyedését is magával hozza, ami együtt jár 
kultúránk szervi alapjainak megrázkódásával”.  
      Ugyanaz, 1911. július-augusztus. Maciesza és Wrzosek a Brown- 
Séquard-féle kísérletek megismétléséről referáló folytatólagos cikkükben 
végeredményként megállapítják, hogy némely idegek megsértésének 
következményei az utódokra semmiképen sem öröklődnek. — Fehlinger 
tagadja, hogy a különböző emberformák kereszteződéséből maradandó új 
formák jönnének létre. Bizonyítékul felhozza a legkiválóbb búvárok erre 
vonatkozó nézeteit is. — Claassen hivatalos és magán statisztikai adatok 
alapján vizsgálja a német birodalom falusi és városi lakosságának 
táplálkozási viszonyait. 

Budapesti Szemle, 1911 szeptember. Kármán Mór folytatja és be- 
fejezi a nemzeti nevelés eszméjének kialakulásáról szóló tanulmányát. 
Ösmerteti az 1839/40-iki törvényjavaslatot a népnevelésről, mely az első 
abban, hogy a népnevelés költségeire országos adót vesz számba s azt 
mondja, hogy népnevelésünk számos baja különösen a nemzeti nevelés 
egységes szempontjából régen orvosolható lett volna, ha később e terv 
utasításai szerint jártak volna el. A terjedelmes munkálat tárgyalására 
azonban nem volt kilátás s így egy rövid tíz szakaszos törvényjavaslatot 
szerkesztettek. A törvénynyé válását azonban a kormány képviselője a 
felségjogokra való hivatkozással akadályozta meg. A kormányrendeletek, 
melyek a törvényt pótolni akarták, a javaslat céljai mögött maradtak. Így 
adják ki 1845-ben a magyar elemi skolák szabályait, mely a nemzeti 
törekvéseket keresztezi s az osztrák Politische Schulverfassung békóiba veri 
az iskolákat s alárendeli az egyházi hatalomnak. Örvendetes ez időben, hogy 
a protestáns tanítóságban eresen él a meggyőződés, hogy le kell győzni a 
közoktatás felekezeti széttagoltságát s a közművelődést egy szabadabb 
állami élet független tagjává kell tenni. 

The Economic Journal. 1911 június. Heath a tanult munkásoknak a 
tanulatlan foglalkozásokba tódulása arányát állapítja meg igen szellemes 
módszerrel. Az 1891 és 901-es népszámlálás foglalkozási statisztikáját 
hasonlítja össze és pedig az egyes foglalkozási ágakat 3 tabellába osztja. 
Elsőbe a tanult iparágak tartoznak, melyek űzéséhez gyermekkortól 
kezdődő gyakorlat szükséges. Másodikba azon iparágakat, melyekben a női 
és gyermekmunka nyomul előtérbe, a harmadikba azok tartoznak, hol csak 
erő  és  kitartás   szükséges.   A  munkásokat  15-25, 25-35, 35—-5, 45-55, 
55-65, 65-75 évesek csoportjaiba osztja be és az 1891-ben 
foglalkoztatottak számát az egyes csoportokban egységnek, 100-nak veszi, 
ehhez arányítja a következő évtizedek munkásainak számát az 1901. 
statisztika szerint. Ε mellett feltünteti a 10—20 év közöttiek számarányának 
emelkedését, a munkásság abszolút szaporodását. A: III. táblázat emelkedést 
tüntet fel a felsőbb korosztályokban, az I—II. gyakran   rohamos 
hanyatlást. 

Ugyanaz, 1911 szeptember. Douglas White a progresszív adózásnak 
egy igen érdekes reformját  ajánlja,   mely   megszüntetné az eddigi rendszer 
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darabosságát, önkényességeit, igazságtalanságait. Eddig fokozatok voltak 
megállapítva, egy fokon belül az adókulcs egységes volt, mihelyt a jöve- 
delem magasabb fokozatba jutott, az adókulcs megnőtt. 1000 koronáig az 
adókulcs pl. 1% volt, vagyis ily jövedelemnél 10 korona, azon felül 2% 
vagyis 1001 koronánál 20 kor. A szerző egy ép oly egyszerű, mint 
ingeniozus módon akar ezen változtatni. Felvesz egy jövedelemegységet és 
az adókulcs egységét, az adókulcs a jövedelemnek a jövedelemegységhez 
való viszonya logaritmusával szorzandó. Legyen az adókulcs l%, a 
jövedelemegység 100 korona, log. 1=0, e jövedelem nem fizet adót, 1000 
kor., az egység tíz szerese, log. 10 = 2, az adókulcs 2%, 10.000 kor. A 
százszoros egység, log. 100 = 3, az adókulcs 3%, a közbeeső 
jövedelmeknél is folyton fokozatosan az átmenetek mesterségessége és 
önkényessége nélkül emelkedik az adókulcs. Természetes, hogy 
komplikáltabb rendszerre is alkalmazható megfelelően White 
ötletes eszméje, amint azt számításokban kimutatja. — Newleve a munkás- 
mozgalmak okaival foglalkozik. Megállapítja, hogy az utolsó 10 év 
éremelkedése nem áll arányban sem az ipari termelés fokozódásával, sem a 
modern ipari üzemi veszély fokozódásával, sem az élelmiszerek és a lakbér 
növekvő árával Angliában. Az átlagos bér az elemi szükségletek fedezésére 
is alig elégséges. A munkásság teljes tudatában van annak, hogy a drágaság 
egyik főoka a fegyverkezés és a háborúk és ezért fordult különösen az 
utóbbi években agitációja a militárizmus ellen minden országban. Ismerteti 
az angol munkásság és a nemzetközi kongresszusok álláspontját a 
világbéke kérdésében. Míg a tőke egyre szervezkedik és képviselete mind 
izmosabb lesz, az Osborne ítélet a munka képviseletét súlyosan érinti. A 
munka szervezetei között is nagyobb eltérések vannak és nem érhetik el azt 
az eredményt, amit együttes működéssel elérhetnének. 

Journal des Économistes, október 15. Yves Guyot a drágaság és 
protekcionizmus összefüggéséről szólván, arra a végeredményre jut, hogy a 
húsbehozatalra, vagyis a hús árának csökkentésére csak egy mód lehet 
kedvező hatással, még pedig a közegészségügy örve alatt tett védvámos 
intézkedések eltörlése és a vámtarifa olyatén módosítása, amely 
visszavezetne nemcsak az 1892-iki, hanem legalább is az 1883-as, sőt az 
1863. évi állapotokhoz. A kenyérárak olcsóbbá tételére nézve az volna a 
leghathatósabb mód, ha a hétfrankos gabonavámot leszállítanák az 1861-es 
60 centimeos statisztikai illetékre. Csak a szabadkereskedelemre való 
áttérés oldhatja fel a kormányt és a parlamentet ama felelősség alól, amely 
őket a drágaság okozta nélkülözés és nyomorért terheli. 

The Journal of Political Economy. 1911. május. Ismerteti a Land 
office jelentését, hogy a közlekedési, forgalmi utak megteremtése 
érdekében az egyes államok és az Egyesült Államok mily áldozatokat 
hoztak földajándékozásokban, egyedül a vaasúttársaságok 158,286.626 
acre földet kaptak. Egyéb cikkeiben főleg a canadai vámegyezménnyel és 
ennek kapcsán a vámrevízió kérdésével foglalkozik. 

Kampf júliusi számában Karl Renner: Der Bankerott des Klein- 
bürgersozialismus címen megírja a bécsi keresztényszocializmus bukását. 
A keresztényszocializmus kispolgári mozgalom volt, mely a kapitalizmus 
ellen védekezés szükségéből keletkezett. Keletkezése idején Ausztriában 
még feudális viszonyok voltak; a nagy földbirtokosok elsősorban politizáltak 
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„üzleteket” nem kötöttek: a paraszt kiskirály volt saját földjén, a kézműves 
jól megélt keze-munkája után. Mindezek az elemek egyesültek egy párttá 
a kapitalizmus ellen; a kapitalizmus zsidóságának megfelelt a védekezők 
keresztény-antiszemita irányzata; munkásellenes voltának a „szociális” 
jelző. De a keresztényszocialista mozgalom és párt csak addig maradhatott 
együtt, míg a beletartozó elemek határozott állást nem foglaltak a kapita- 
lizmussal szemben. Mihelyt minden egyes réteg így vagy úgy 
alkalmazkodott, a pártnak föl kellett bomlania. A nagybirtokosok maguk is 
kapitalisták lettek; a parasztok beletalálták magukat az árutermelésbe; 
nagyurak és parasztok együtt alkotják most az agrárius pártot. A munkásság 
fölismerte, hogy a kereszténység és antiszemitizmus nem fegyverek a tőke 
ellen. így csak a nagyon megfogyatkozott kispolgárság marad meg a 
keresztény szocializmus mellett, hiába igyekezvén védekezni a kapitalizmus 
ellen. — Otto Bauer: Zu neuen Formen címen az osztrák szociáldemokrata-
párt belső viszályát tárgyalja. A cseh szocialista-párt 
tudvalevőleg a központi szakszervezetektől elszakította a munkásság egy 
részét és új cseh szakszervezeteket alapított: így Csehországban a cseh 
munkások a szakszervezkedés szempontjából „szeparatistákra és 
centralistákra” oszlottak. A szakadás a választások alkalmával átcsapott a 
politikai mozgalomra is: a központi szakszervezetekhez hű maradt 
centralisták új cseh szociáldemokrata-pártot alapítottak, mely azonban a 
választásokon igen kis eredményt ért el, jobbára csak azokból a centralista 
szakszervezetekből alakult, melyeket a régi csehpárt kizárt a pártból. 
Ilyenformán kétféle cseh szakszervezet és kétféle cseh szociáldemokrata 
párt áll fönn Csehországban. Bauer főleg avval a kérdéssel 
foglalkozik, hogy a német szocialista-párt milyen álláspontot foglaljon el az 
új cseh párttal szemben: arra az eredményre jut, hogy mindakét pártot el 
kell ismerni, de azokat a közös intézményeket, melyek eddig Ausztria 
sokféle szociáldemokrata pártjait egységessé tették, meg kell szüntetni, mert 
elavultak és új egységesítő formákat kell keresni. 

Local Government Review. 1911 július. Hoare H. G. The aesthetic 
side of Municipal Work címen keresi az önkormányzati téren kifejthető 
esztétikai működés ágait. A parkok és terek létesítésénél az egészségi 
szempontokon kivül a városszépítési szempontok gyakori elhanyagolását 
panaszolja; a községi épületek építésében és még inkább a városrendezés 
terén sem eléggé érvényesülnek legtöbb helyütt a művészi szempontok. 
Hogy az önkormányzati testületek ily irányú működése sikeres lehessen, 
művészi tanácsadó bizottság szervezését javasolja, elsősorban 
művésztagokból. Sürgeti a vidéki városokban községi képtárak felállítását, 
mert a nagy országos képtárak a legtöbb ember részére hozzáférhetetlenek; 

Angliában is csak 40 városnak van községi képtára. Ε képtárak 
összeműködhetnének a nagy országos intézetekkel, melyektől egyes ritkább 
műveket rövid időre kölcsön nyerhetnének. Szól a városi múzeumokról, a 
közterületek (utcák, terek) hirdetésekkel való elcsúfításának 
megakadályozásáról (erről intézkedik az angol Advertisements 
Regulation Act), és a műemlékek megőrzéséről, mint községi  feladatról. 

Le Mouvement social. 1911. május. Saint Léon a francia 
kiskereskedelemre vonatkozólag statisztikai adatokkal megállapítja, hogy 
dacára a nagy árúházaknak, a kiskereskedelem sem számban, sem gazdasági 
jelentőségében nem csökkent, sőt 1901 óta emelkedőben van. 

Magyar Figyelő, 1911 szeptember 1. Palágyi Menyhért a darwi- 
nisták és antidarwinisták közötti döntő küzdelmet még a messzi jövőben 
látja. 
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Az élettudományok az ő Galilei-ükre várnak, aki még nem jött el, bár a 19. 
század már Darwinban vélte felismerhetni. Azonban Darwin bármily 
zseniális megfigyelő, nem merítette vezető fogalmait a fizika és a kémia 
tudományából. Darwin alapeszméi, a struggle for life és natural selection a 
fizikára s kémiára nézve egyszerűen nem létező fogalmak. Mégis a német 
hiperdarwinisták mechanikai jellegű eszméknek hirdették az életért való 
küzdelmet és a vele járó szelekciót. A darwinizmus körüli küzdelembe 
erősen belevegyülnek a teologico-politikai szempontok s ezért a 
nagyközönség nem tud világos látáshoz jutni. Darwinnak két koncepciója 
volt az élő természetről. Az egyik koncepció az életért való küzdelem 
eszméjén épül föl s ez maradandó értékű, csakhogy 
ő maga inkább a másik koncepcióba szerelmes, mely a szelekció eszméjén 
épül föl s tisztára fantasztikus, regényes spekuláció a fajok teljes átváltozá- 
sáról. Az előbbi koncepcióban azt a részt tartja legértékesebbnek, mely az 
összes élő fajok kölcsönös függését tárgyalja, s amelyet Palágyi 
fajfüggvénytannak nevez. Ennek alapgondolata az, hogy a különböző fajok 
egymást kölcsönösen föltételezik, szóval semelyik faj szervezetét 
önmagában meg nem érthetjük. Darwin azonban azt hitte, hogy az életért 
való küzdelem nem magyarázza meg a fajoknak egymáshoz való fejlődését 
s ezért gondolta ki a szelekció elméletét, holott a szelekció semmi olyat 
nem jelez, ami az életért való küzdelemben benn nem foglaltatik. Amit 
Darwin szelekciónak nevez, az nem egyéb, mint folytonos fluktuáció, mely 
a fajok virulásában és megfogyatkozásában mutatkozik. Ezzel a 
fluktuációval együtt jár, hogy valamely fajon belül fajták és varietások 
alakulhatnak ki. Az életért való küzdelem eszméjére 
tehát csak a fajfüggvénytant, de semmiképen a fajfejlődéstant lehet 
alapítani. Ezzel kizárja a fajok teljes megmásulásának logikailag képtelen 
eszméjét. 

Political Science Quarterly. 1911. május. Boggs India 
kormányzatát ismerteti. A Keletindiai társaság, mely kezdetben csupán 
kereskedelmi jellegű vállalat volt, az igazgatótanács és a részvényesek 
főtanácsa útján igazgatta a hatalma alá került területeket. Alattuk működtek 
a bombayi, madrasi és bengáli elnökségek. 1767-ben Bengália pénzügyi 
kormányzata a társaság kezébe kerül. 1773-ban hozza az első törvényt a 
britt parlament India kormányzatára vonatkozólag. Ekkor szervezik a 
bengáli főkormányzóságot és tanácsot, melynek a tartományok alá vannak 
vetve. 1784-ben az angol kormány ellenőrzési jogot biztosít magának India 
igazgatására, megalakítván az ellenőrző tanácsot, de az igazgatótanács 
jogköre a kereskedelem, a patronázs, az üzleti iniciativa terén változatlanul 
fenmaradt. Az elnökségek élére kormányzók kerültek 3 tagú tanáccsal, 
melynek a katonai főparancsnok is tagja lett. 1813-ban 
megvonják a társaságtól a kereskedelem monopóliumát, kivéve a tea és 
kínai áruk terén. 1833-ban a társaság elveszti minden kereskedelmi 
funkcióját. Az 1853-iki törvény ugyan még megújítja a társaság 
szabadalmát, de csak bizonyos vonásig, ami a Sepoy lázadás leverése után 
1857-ben bekövetkezett. Már 1833-tól a „főkormányzót a tanácsban” illetik 
a polgári és katonai igazgatás, és a törvényhozás összes jogai. 1854-ben 
Bengáliába helytartót neveznek ki, ettől fogva a főkormányzó csak a 
központi hatalmat gyakorolja. 1858-ban a britt király lép a társaság 
jogkörébe, az igazgató és ellenőrző tanács egész hatásköre az indiai 
államtitkárra száll át, aki tagja a britt kormánynak. Minden rendelet az ő 
ellenjegyzése mellett adatik ki, minden jelentés hozzá terjesztendő fel. A 
mellette szervezett tanács csak a kifejezetten hozzáutalt kérdésekben 
foglalhat állást, de még meghatározott jogkörén is túlteheti magát az 
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államtitkár sürgősségi okból vagy azon a néven, hogy az ügy titkos. 
A tanács tagjait 7 évre az államtitkár nevezi ki, kivételesen újabb 5 évre 
állásukat megtarthatják. Legalább 9 tagjának India közigazgatásában 
kellett működnie, jelenleg 2 tagja indiai benszülött. Minden rendeletet és 
meghagyást elébe kell terjeszteni. Pénzügyekben többségének 
hozzájárulása szükséges az intézkedés megtételéhez. De sürgősség és 
titkosság itt is feljogosítják az államtitkárt önálló intézkedésre. A 
közigazgatás összes költségei India jövedelmeiből fedeztetnek. A britt 
parlament egyedüli joga pénzügy terén az államtitkárt kölcsönök 
felvételére feljogosítani, beleegyezése nélkül indiai közpénzek Indián 
kívüli katonai operációk költségeinek fedezésére nem fordíthatók. 
Jogkörébe tartozik az indiai alkotmány módosítása is. Ε mellett 
az államtitkár felett politikai ellenőrzést gyakorol az  alsó ház. 

Az indiai központi kormány élén a „főkormányzó a tanácsban” áll- 
Külügyek, honvédelem, pénzügy, közadók, közhitel, vám, posta, telegráf  
s vasútügy az ő hatáskörébe tartozik. A tartományi kormányzók hatásköre 
a belső igazgatásra, adóztatásra, közoktatásra, orvosi  egészségügyre, 
öntözés és útügyre terjed ki (a főkormányzó felügyelete alatt). A központi 
kormány ellenőrzi a tartományok budgetjét, melyet módosíthat is. Minden 
fontosabb állás betöltése a főkormányzó jóváhagyása alá tartozik. A tanács 
6 tagból áll, tagjait a király nevezi ki, közülök legalább 3 az indiai 
közigazgatásban kell, hogy működött legyen. Jelenleg a tanács valóságos 
minisztériummá alakult át, egyes tagok bizonyos közigazgatási ágak 
ügyeit viszik. A tanács mellett törvényhozó jogkörrel egy nagyobb tanács 
működik, kezdetben tagjait a főkormányzó nevezte ki. 1892 óta, amikor a 
budget megvitatása és az interpellálás joga is biztosíttatott e testületnek, a 
calcuttai kereskedelmi kamara, a 4 provincia helyi törvényhozó testületei 
nem hivatalnok tagjainak előterjesztésére nevez ki a főkormányzó 5 tagot. 
Jelenleg 68 tagja van, 32 nem hivatalnok. India 8 nagy és 5 kisebb 
tartományra oszlik, a nagyobbak meglehetős autonómiát élveznek. A 
decentralizáció 1870-ben vette kezdetét, különösen a pénzügyi igazgatás 
terén. Madras és Bombay tartományoknak jelentékenyen 
kiváltságos a közjogi helyzete. Élükön a király által kinevezett 
kormányzók állanak. A provinciák kormányzói mellett 4 tagú tanácsok 
állanak, a tartomány élén, a „kormányzó a tanácsban” áll. Az 1909. évi 
indiai tanácsokról szóló törvény a törvényhozó testületekben a választott 
elemet tetemesen megnövelte, az összes taglétszám 379, választott ezek 
közül 135. A nem hivatalnokok többsége biztosítva van minden 
tartományi törvényhozásban. A helyhatóságok is autonómiához jutottak. 
717 községnek van törvényhatósági bizottsága és sok vidéki kerületnek 
(megyének), e mellett szövetséges államok (vagy 100, összesen 70 millió 
lakossal) széleskörű autonómiát élveznek. 

Preussische Jahrbücher júliusi számában Paphnutius a modern 
katholicizmus lélektana címén érdekesen foglalkozik a papi nőtlenség 
kérdésével, kimutatván, hogy a cölibátus nagyban hozzájárul a katholikus 
nép elszegényedéséhez és azzal közvetve annak inferioritásához. A  cölibátus 
eltörlésére addig gondolni nem lehet, míg valami katasztrófák az egyház 
birtokait a végsőig meg nem rengetik és teljes taktikaváltoztatást nem 
igényelnek. Egy lelkész a szocializmusban rejlő igazságról ír — nem sok újat. 
Azzal kezdi, hogy keresztény ember nem lehet szocialista. Nem gazdasági 
elmélete, hanem keresztényellenes fanatizmusa adja a szocializmusnak hatalmas 
energiáját. Majd következik a monarchikus kormányforma és junkerség dicsérete.  Rend- 
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kívül érdekes dolgozat ama nézőpontból, hogy vezető körökben — mert a 
Preussische Jahrbücher a vezető körök orgánuma — hogy gondolkodnak 
még akkor is a szocializmusról, mikor annak olyan hatalma van, mint 
Németországban. — H. Herkner a tőkeexport kérdéséről értekezik és arra az 
igen közel fekvő eredményre jut, hogy Anglia mint világbankár messze 
túlhaladja Németországot. Míg Angliának jövedelme külföldön elhelyezett 
tőkéi után évi 3600 millió márka, azalatt Németország tőkéseinek ezirányú 
évi jövedelme csak mintegy 750 millió márka. — Ugyanaz, 1911. 
augusztus Kuno Idaltemath a német parasztról ír és összevetve gazdasági 
helyzetének és múltjának árny- és fényoldatait, azt találja, hogy a németség 
büszke lehet a mai német parasztságra. Kimutatja, hogy a konzervativizmus 
ezen jellemző vonása mennyire tűnőfélben van. A kivándorlás apadóban 
van. A számot egyébként ismertetések, szorosan   filozófiai   és filológiai 
dolgozatok töltik ki. 

Ugyanaz, 1911 szeptember. Franz Zwegbrück Wertheimer Andrássy 
könyvét ismerteti a legnagyobb részletezéssel. — Hermann Oncken a 
német-birodalmi általános választójog reformjának keletkezéséről és annak 
részleteiről ír, érdekes adatokat hozván fel Bismarck és Lassalle 
szerepléséről. 

The Quarterly Journal of Economics. 1911.II. Ripley az Egyesült 
Államok vasútai részvényeivel való tőzsdemanővereket ismerteti. 1900— 
910-ben az egyes társaságok összes részvényei igen rövid idő, gyakran 
hónapok alatt 3—4-szer is gazdát cseréltek. A newyorki tőzsdén gyakran 
volt napi milliós részvényforgalom. Ennek a szédületes forgalomnak oka a 
gyakran igen tisztességtelen eszközökkel dolgozó spekuláció, mely hol a 
társaságok igazgatóságából, hol az annak helyébe jutni akaró 
szindikátusokból indultak ki és mindig a részvényesek kárára űzetett. Az 
igazgatóságok hamis mérlegekkel dolgoztak, hol felemelték az osztalékot, 
holott nem volt miből, hol egyáltalán nem adtak osztalékot, a busás 
nyereséget az üzembe fektetvén be, amiről természetesen a részvényesek nem 
tudtak. A spekulációban természetesen nagy szerepe volt konkurrens vállalatok 
megszerzése, illetve megteremtésének. Igen érdekes konkrét eseteket ismertet 
szerző — Wiener a filológia uralkodó módszerét kifogásolja. A filológia egy szempontot 
teljesen figyelmen kívül hagy: a nagy kereskedelmi utak, a civilizáció, a 
szokás, találmányok állandó kölcsönhatásának fontosságát és így a 
gazdasági történelemnek nem szolgálhat alapul, hanem ellenkezőleg. A 
filológiai okoskodás szerint abból, hogy az automobil szó minden nyelvben 
előfordul, arra kellene következtetni, hogy európai őslakók találták fel és 
abból, hogy a kézre nincs közös ősszó, arra, 
hogy az őslakók még négylábúak voltak. Számos példán illusztrálja, 
mennyire helytelen utakon jár az etimológia és mennyire inkább ad a 
gazdaságtörténet útbaigazítást. 

Ugyanaz, 1911 augusztus. Hibbard az Egyesült Államok északkeleti 
államainak földbérleti viszonyait tanulmányozva megállapítja, hogy a 
bérleti rendszer különösen ott dívik, ahol a föld drága; a bérlők főleg 
gabonát ts pedig elsősorban rozsot termelnek, míg a földbirtokosok inkább 
állattenyésztést űznek és belterjes gazdaságot folytatnak; ahol a bér-, 
leti rendszer dívik, ott egyúttal a nagyüzem a túlnyomó, míg ahol a föld-
tulajdonos műveli a földjét, ott a kisüzem (természetesen csak zónákról vanszó 
és az egyes zónákon belül áll ez). — King a bányaművelők és a 
bányászszakszervezetek szövetségének egy sajátságos megállapodását ismerteti, 
melynek, értelmében a  bányaművelők a   szakszervezeti   tagsági járulékot   bányászaik 
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béréből levonják és a szakszervezeteknek beszolgáltatják. Ezt a rendszert 
egy 1898. évi megállapodás általánosította, s ma már különösen a 
szénbányákban az Egyesült Államok egész területén el van terjedve. A 
vállalkozóra azzal az előnnyel jár, hogy a szakszervezetre nyomást 
gyakorolhat, a járuléklevonások megtagadásával (amit ki is kötnek 
szabálytalan sztrájk esetére), azután megszabadította őket a 
szakszervezetek egy igen terhes rendszerétől, hogy bizo- 
nyos napokon a munkába menő bányászokat feltartóztatták, a szervezeti 
igazolvány felmutatását követelték és akinek nem volt az rendben, az nem 
mehetett munkába. A szakszervezetek pedig biztos bevételekre 
számíthatnak és minden alkalmazott kénytelen belépni. Sok helyt 
egyenesen a munkaszerződés föltétele, hogy e levonást a vállalkozó 
eszközölhesse és az illető munkást meg sem kérdezik. A vállalkozó 
azonban kockáztatja, hogy az ekként levont összegek kifizetésére bírói úton 
kötelezik. 

Revue Politique et Parlementaire, 1911 augusztus. Baldacci az 
albán kérdést ismerteti. Az albánok a régi rezsim alatt teljes 
adómentességet élveztek, nem voltak hadkötelesek, a maguk területén a 
legteljesebb függetlenségben éltek. Egyetlen törvény volt: a gyilkosság és 
emberölésért pénzváltság. Egyébként az egyes törzsek törzsfőnökük 
hatalma alatt állottak, közös ügyeket választottjaik, akiket a török kormány 
erősített meg, intézték el Skutariban. Az ifjútörökök uralomra jutása 
végetvetett ennek, az általános had- és adókötelezettséget mondották ki, 
Albánia területét is török közigazgatás alá akarták helyezni. Innét az élet- 
alál harc. Az albánok két ágra oszlanak, a toszkokra, akik mohamedánok és 
akik inkább voltak idegenek befolyása alatt, noha idegeneket maguk közt 
meg nem tűrnek és a hagyományukhoz jobban ragaszkodó, az eredeti 
állapotban inkább megmaradt gégekre, akik keresztények és akik ellen a 
mostani irtóhadjárat folyt. — Az albánok adminisztratív egységben 
akarnak maradni, követelik, hogy albán katonák béke idején 
Albániából ne legyenek elvihetőek és hogy iskoláikat az Albánia által 
fizetett adóból tartsák fent. 

Ugyanaz, 1911 október. Colin kimutatja, hogy az onenzeri bánya- 
engedélyezés tárgyában a hatalmas Creusot szindikátusénál sokkal elő- 
nyösebb ajánlat egyáltalán figyelembe sem jött, hogy a vállalkozó szindi- 
kátus üzletét nem a bányatermékek megfelelő kiaknázására, hanem a 
bányával kapcsolatosan megszervezendő vasútengedélyre alapítja és  
Algériát evvel a bányatermékekből őt jogosan megillető jövedelemtől 
megfosztja. 
Aulnean az albán kérdéssel foglalkozik. Két év óta Albánia állandó 
forrongásban van. A forradalmat örömmel üdvözölték abban a hitben, hogy 
régi privilégiumaik respektálva lesznek és hogy Macedóniában az európai 
hatalmak ellenőrzése megszűnik. Követelték, hogy albán iskolákat 
állítsanak fel és a hivatalos nyelv albán legyen. Az új török rezsim megtiltja 
árosban a fegyverviselést, az Abdul Hamid uralmának visszaállításában 
részes albánok kivégzése nagy visszatetszést szült. Mikor a kormányzó a 
törzsfőnököket összehívja a népszámlálás és új adók tárgyában, kitör a 
felkelés. A lefegyverzés a felkelés elnyomása után fokozza az elkeseredést. 
Egy albán nemzetiségi mozgalom indul meg, csak albán legyen a tanításinyelv, az 
adók csak Albánia szükségleteire fordíttassanak, Albánia közigazgatási autonómiát 
kapjon. A törökök több albán iskolát lezárnak. Erre újabb felkelés tör ki a katolikus 
albánok s a maliszorok között, csatlakoznak a mirditák (mohamedán albánok) s így 
egész Albánia a török rezsim ellen fordult. — Albániában Ausztria befolyását a 
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franciskánus barátok terjesztik. Iskoláikban a német nyelvet tanítják, a 
szlávok és olaszok ellen izgatnak. Az albán sajtó Ausztriában láttatja az 
albánok védőjét. Itália Velence balkán politikáját szeretné folytatni. Az 
olasz kereskedelem az albán partvidéken igen fellendült; mindenfelé 
olaszul beszélnek, számos olasz iskola van (Skutariban is). Az olasz 
nyelvet a jezsuiták terjesztik. A nemzeti albán bizottság, az albán nemzeti 
társulat olasz eredetűek, az albán függetlenségi mozgalom megindításában 
nagy részük van Az olasz és osztrák érdekek összeegyeztetését hasztalan 
kísérelték meg. Végül Montenegro is aspirál Oroszország támogatásával 
Albániára. — Törökország kénytelen volt nemzetközi komplikációk elkerülése 
végett teljes amnesztiát, 2 évi adómentességet adni,  a fegyverviselést 
megengedni, az albán nyelvet hivatalosnak elismerni, utak építését és kártérítést 
ígérni. A malisszorok azonfelül csak Albániában tartoznak katonáskodni. 

Ugyanaz, 1911 szeptember. Brette igen érdekes adatokat közöl a 
francia rabszolgakereskedelem támogatásáról a forradalom idejében. Az emberi 
jogokat hirdető konvent a rabszolgaszállító hajóknak minden nyugatindiai 
szigetre szállított rabszolga után 200 livre premiumot fizettetett az állammal, 
A francia gyarmatok évi rabszolgaszükséglete 2000 emberre rúgott a halá- 
lozás következtében. 

Rivista Internazionale, 1911 július. Dominicis a pangermanizmusról 
szóló cikkében a pangermán szervezkedést ismerteti. A kereskedők ligája, 
melynek célja a világpiacot a német kereskedelemnek meghódítani, 1895-ben 
alakult, a wieni még tekintélyesebb, 1800 csoport tartozik hozzájuk, 125.000 
tagjuk van, évi bevételük 240.000 korona. A határokon a Schutzvereinek működ- 
nek, Ausztriában 13, melyek közül a Volksbundot és Südmarkot ismerteti szerző, 
mint amelyek olaszellenesek. Az előbbi Tirolban alakult 1905-ben, 2 évre reá 
már 20.000 tagja volt, minden olasz törekvésnek útját állja és olasz községekben 
német iskolákat és templomokat épít. A Südmark elsősorban inkább gazda- 
sági egyesület a német ipar és kereskedelem támogatására Triesztben és 
Isztriában, olaszellenes agitációt fejt ki, népkönyvtárakat alapít, ösztöndíjakat 
osztogat. Az osztrák-bajor Alpenverein is nemzetiségi politikát folytat. A német 
birodalmi egyesületek közül különösen nevezetes még a nacionalista hivatalnok 
egyesület, melynek 127 millió márka vagyona van. A nemzeti vallásos Gusztáv 
Adolf liga, mely a német nemzetiség védelmét az egész földön tűzte ki cél- 
jául, a magdeburgi pangermán liga, melynek ugyanez a célja, a Deutschbund 
és a Germanenbund (utóbbi wieni) a klasszikus oktatásnak üzentek hadat a 
német nemzeti oktatás érdekében. 
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Társadalomtudományi Társaság 
 

A Társadalomtudományi Társaság 1911. évi május hó 
2-iki ülésén Szántó Béla előadását vitatta meg Budapest lakás- 
drágaságának okairól és megszüntetésének módjairól. 

Dr. Ferenczi Imre kijelenti, hogy az előadó a népies földreform 
káték egy-két jól ismert, de épen nem megtámadhatatlan jelszava 
szempontjából tűzte ki a kisház eszményét. Ezt a házformát tartja 
némi jóakarattal keresztülvihetőnek a fővárosnak egész be nem épített 
területén és ebből a bizonyos mértékben jogosult szempontból tette 
a tényeket gyakran egyáltalán nem fedő, mende-mondákon alapuló 
bírálat tárgyává a főváros lakáspolitikáját. A kisház csak a külső 
lakásvidékeken biztosít megfelelő városfejlesztő, telekfelosztó és közle- 
kedési politika esetén számottevő megtakarítást. De a székesfővárosnak 
óriási, már szabályozott területén is célszerű lakáspolitikát kell folytatnia. 
A fővárosnak lakásprogrammja kettős feladatot hárított a hatóságra. 
A hatóságnak lehetőleg gyorsan meg kellett szüntetnie az abszolút 
lakáshiányt. Erre szolgál az a nagyarányú kislakásépítő-akció, amely 
rövid két esztendőn belül közel 5500 kislakással szaporítja a lakás- 
kínálatot. Ez eredmény elérése végett a fővárosnak a már tulajdo- 
nában lévő, közművekkel máris ellátott, bár a bérkaszárnya igényei 
szerint szabályozott drága telkeken kellett részben soklakásos bérhá- 
zakat, részben ideiglenes jellegű földszintes kisházakat építenie azért is, 
mivel különösen a jelenlegi közlekedés mellett a főváros dolgos lakos- 
sága a munkahelyéhez közel szeret lakni. A telkeknek ilyetén beépítése 
különben a messze jövőre kihatólag az összesség számára biztosítja 
azok értékszaporulatát. A fővárosnak a példátlanul gyors ütemben 
megkezdett lakásépítést tényleg addig kellene folytatni, míg a lakás- 
piacon legalább 2—3% üres lakás nem lesz. De sehol hivatalosan nem 
állították azt, — miként az előadó beszélte — hogy ez már a jövő 
évben fog bekövetkezni s hogy ez a lakásépítő-akció egymagában a 
lakáskérdés megoldása. Nem áll az sem, hogy a főváros a magas 
telekár és a bérkaszárnyaforma miatt, — hiszen a lakások messze 
túlnyomó része földszintes kisházakban épült — az adókedvezmények 
dacára, nem tudott olcsó lakásokat építeni. Az egészségügyi — zárt 
udvarok lehető kerülése — és technikai szempontból jobb városi 
lakások, a törvényhozástól megszabott önköltségeknek fedezése mellett, 
15—20%-kal, a földszintes kisházakban levő lakások pedig a leszállított 
árban beszámított telekár folytán 50%-kal olcsóbbak az illető vidéknek 
hasonló kategóriába tartozó lakásainál. Bár a jelenlegi fejlődés stádiumában 
még nem lehet a két akció között végleges párhuzamot vonni, a teljesen az 
előadó eszménye szerint és a legmesszebbmenő takarékosság szemmel- 
tartásával Kispesten létesített kisházas állami munkástelep, a kedvezőbb 
törvényes pénzügyi feltételek dacára, sem tud munkásoknak, a jelenlegi 
közlekedési költségek beszámítása mellett, számottevő mértékben olcsóbb 
lakásmódot nyújtani, mint a főváros a sokkal kényelmesebben elérhető 
házaiban. Emellett csak bizonyos kategóriáknak (állami és gyári mun- 
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kások) nyújt lakást. Ez a kertvárosszerű telep különben a bizonyos 
érdekkörökből kiinduló híresztelések dacára kitűnően sikerült és pompás 
látványa méltán érdemelne a főváros közönsége részéről nagyobb érdek- 
lődést. A főváros hatósága azonban egyáltalán nem elégszik meg avval 
a jótékony hatással, amelyet a sok ezer olcsó városi és állami kis- 
lakás a lakáspiacon máris kifejt. A kislakások árának további uzsora- 
szerű emelése ugyanis jóformán megszűnt és a lakosság dolgos réte- 
geinek rendkívüli mozgalmai is szűnőfélben vannak. A főváros tanácsa 
a közgyűléstől elfogadott programm értelmében a lakásépítés eddigi 
általános föltételeit gyökereiben is igyekszik megjavítani. Az első lépés 
ebben az irányban az építési szabályzat reformja, amely a tanács által 
elfogadott formában a város belső részein is alkalmas az építési költ- 
ségeket tetemesen leszállítani, a külső lakóvidékeken pedig a kis- 
házakat a kevésbbé tehetős lakosság számára is nagymértékben teszi 
lehetségessé. A telekvásárló politikának is nagyszabású kezdetei vannak. 
Hogy két éven belül nem lehetett egy történetileg fejlődött város 
lakásépítését teljesen más alapokra fektetni, azért nem lehet az előadó 
modorában a már elért eredményeket is kétségbevonni. A lakásügyi 
hivatal az előadó szerint csak a lakáspiaci kimutatás és a békéltetés 
végzésére lenne hivatva. Ha az előadó csak azt a fáradságot vette 
volna magának, hogy a felszólalónak közkézen forgó Községi lakás- 
politika és lakásügyi intézmények című munkáját átnézze, akkor tud- 
hatná azt, hogy e hivatal elsőrendű feladata éppen a szociális szellemű 
városfejlesztő, telek és építési politika szakszerű irányítása és a nagy- 
fontosságú lakásfelügyelet volna. Különben nem a hatóság neve, hanem 
a szelleme lényeges és a főváros jelenlegi vezetőségéről épen eddigi 
akciója alapján nem lehet feltenni azt, hogy amit a lakásreform érde- 
kében a fenti feladatokból a jelenlegi viszonyok között meg lehet való- 
sítani, azt elfogja mulasztani. 
 

*** 
 

Vágó József az előadóval szemben védelembe vette a Magyar 
Építőművészek Szövetségének memorandumát és építészeti szempontból 
behatóan polemizált felolvasó észrevételeivel. 

 
 


