
Jászi Oszkár: A magyar válság okai és 
következményei * 

agyarország újra a nyílt abszolutizmus állapotába 
jutott. De míg 1849-ben az osztrák szoldateszka 
teperte le a nemzet összes alkotmányos jogait: addig 
ma ezt a munkát az ú. n. magyar parlamentarizmus 

végezte el. 
Az utcákat rendőrséggel és katonasággal rakták meg; az 

ellenzéki lapokat elkobozták és üldözőbe vették; a május 23. 
munkásfelkelés ürügye alatt több, mint száz embert tartanak a bör- 
tönökben; az ellenzéket karhatalommal hurcolták ki az ország- 
gyűlésből; a képviselőház házszabályait legázolva gróf Tisza 
Istvánt ültették az elnöki székbe, aki fegyveres híveitől körül- 
véve néhány pillanat alatt cézári módon dekretált törvényeket, 
melyek népünkre súlyos terheket rónak. Vita, megbeszélés és 
tárgyalás nélkül, az ellenzék pucsszerű félrevezetésével, orkán- 
szerű viharban, mikor senki sem tudta, hogy miről van szó, 
jelentette ki Tisza István a gyorsírók számára elfogadottnak 
a véderőreformot, mely tíz éves fennállása alatt körülbelül 300.000 
főnyi újonctöbbletet s legalább 400 millió korona kiadástöbbletet 
ró ki — a honvédség és az új hadihajók többletkiadásairól nem is 
 

* Ez a tanulmány egyidejűleg német nyelven is megjelent Die Krise 
der ungarischen Verfassung c. alatt a külföldi publicistika tájékoztatására. 
Egy rövid előszó vezeti be, mely így szól: „Minthogy ennek az emlékiratnak 
korlátolt terjedelme lehetetlenné tette a benne foglalt tények és összefüggések 
behatóbb bizonyítását, szükségesnek éreztük azzal nyilvánosan szolidaritást 
vállalni s hangsúlyozni, hogy álláspontja — legjobb tudomásunk szerint — 
mindenben megfelel  a  magyar   progresszív közvélemény meggyőződésének” 
Ezt az előszót  körülbelül ötvenen írták alá progresszív mozgalmaink 
vezéremberei sorából. 
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beszélve. Vagyis 1922-ig 1100—1300 millió koronát lesz kény- 
telen kiadni a közös hadseregre egy oly szegény és elmaradt ország, 
mely állami népoktatásra a legutolsó évben is csak 16 millió 
koronát, munkásbiztosításra mindössze 1.2 millió koronát volt 
képes költeni, s hol a kereskedelmi miniszter iparfejlesztési emlék- 
irata szerint a nemzeti jövedelemből egy-egy emberre 185 
korona esik. 

…,,Az ország nyugodt. A parlamenti obstrukció le van 
törve ... A többségi akarat helyre van állítva” mondják a kormány 
hivatalos szócsövei a külföld tájékoztatására. 

Az igazság ellenben ez: soha hevesebben felkavarva nem 
volt az ország lelke, mint ma. Az a három revolverlövés, melyet 
egy elkeseredett kisgazdapárti képviselő Tisza gróf ellen intézett 
szinte szimbolikus kifejezése volt annak a végtelen elkesere- 
désnek, mely a közvéleményt elfogja s melyben minden párt 
szolidáris a szociáldemokráciától kezdve a nagybirtokosság ama 
képviselőiig, kikben a pillanatnyi osztályérdeket legyőzte a 
jövő fejlődés helyesebb mérlegelése vagy a törvénytiprás miatti 
felháborodás. És hogy a munkásság egyelőre csendes s nem 
támadt neki a parlamenti rémuralomnak: ennek két oka van. 
Az egyik, hogy a május 23. forradalmi felkelés vérbefojtásának, 
halottainak és sebesültjeinek emléke még túlságosan élénk a 
proletárok lelkében. De a második ok a fontosabb: az ellen- 
forradalom valósággal ostromállapotba helyezte a várost. Ezzel 
az óriási, mindenütt tüntetőleg fellépő katonai túlerővel, a kon- 
szignált katonasággal, az utcákon felállított gépfegyverekkel 
szembeszállni annyit jelentett volna, mint a siker minden reménye 
nélkül vágóhídra vinni sok ezer embert. 

Úgy hogy a megfizetett sajtó sokat emlegetett csendje 
csak egy bekövetkezendő vihar előtti tompa, nyomasztó kábultság. 
Magyarország válságos napok előtt áll: a törvényes rend 
romokban hever. Mindenki érzi, hogy az ország történelmi 
átalakulások küszöbén áll. 

Ilyen körülmények között s ama rendszeres ámítással 
szemben, mellyel a sajtóiroda a külföld közvéleményét félre- 
vezeti, kötelességet vélünk teljesíteni, midőn Európa progresszív 
értelmiségéhez fordulunk, hogy feltárjuk előtte országunk sebeit, 
s megjelöljük orvoslásuk módjait. Ezekben a válságos napokban 
ugyanis kétszeresen érezzük a civilizációt vezető népek erkölcsi 
szolidaritásának fontosságát. És azt hisszük, hogy erre a támo- 
gatásra   jogunk  van   nemcsak a nemzetközi humanizmus szem- 
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pontjából, hanem ama körök jól felfogott érdekeinél fogva is, 
melyekhez ez emlékiratot intézzük. Nem lehet ugyanis közömbös 
a nyugati demokráciákra nézve, hogy Magyarország — a Nyugat 
és a Kelet eme határállomása — húsz millió lakosával a polgári 
szabadságok szellemében, avagy egy oligarchikus párturalom 
alapján rendezi-e be életét. A nemzetközi munkásmozgalom ép úgy, 
mint a nemzetközi békemozgalom, valamint a nemzetközi kultúr- 
energiák minden egyéb szervezése nem érhet célt addig, míg 
demokratikus kultúránk keretében a cezarisztikus és feudális 
maradványok zavarják meg a béke, a kultúra és a szabadság 
vérkeringését. A mi ügyünk nemcsak magyar ügy, de az európai 
demokrácia ügye is. 

* * * 
Hogy a Tisza István gróf és a nemzeti munkapárt állam- 

csínyének egész jelentőségét megérthessük, pár szóval el kell 
mondanunk a mai helyzet történelmi előzményeit. 

Ismeretes, hogy 1905-ben egy a maihoz hasonló alkotmány- 
válság zavarta meg Magyarország nyugalmát. Évtizedes közjogi 
és katonai természetű küzdelmek után, melyek ismételten heves 
parlamenti obstrukciókra vezettek a régi 67-es u. n. liberális 
párt összetört és az ellenzéki pártok — úgy 67-esek, mint 
48-asok — koalíciója a koronával szemben a magyar vezény- 
szót követelte egyéb más katonai engedmények mellett. A király 
azonban nem volt hajlandó a parlamenti többség akaratának 
engedni, hanem a Fejérváry-féle extraparlamentáris kísérlethez 
nyúlt, minthogy jól ismerte a többség gyöngeségét, mely egy 
elavult és korrupt választójognak szűkkörű, a néptől idegen 
haszonélvezőire támaszkodott. S miután a szokásos alkudozá- 
sokkal a parlamenti békét helyreállítani nem lehetett, a korona 
nem habozott, hanem az egyre inkább abszolutisztikus színeket 
öltő Fejérváry-kabinet útján Magyarország jogfosztott népének az 
általános választójogot ajánlotta fel a parlamenti zavarok 
orvoslására. A király kormánya nyíltan hirdette: a koalíció nem 
fejezi ki az ország igazi akaratát. Csak az általános választójog 
parlamentje dönthet a felmerült vitás katonai és közjogi kérdé- 
sekben. A király és a nép a feudális oligarchia romjain meg 
fogják érteni egymást. 

És tényleg az általános választójognak puszta beigérése 
csodákat művelt. A forradalmi szerepet játszó nagybirtokos oli- 
garchia közjogi ellenállását abba hagyva, ráállott a király által 
javasolt kompromisszum álláspontjára: az új népparlament döntsön 
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majd a nemzet és a király közötti vitában. Az ő feladata csak 
az általános választójog· megalkotása lesz, nehogy azt ,,megbíz- 
hatatlan elemek a nemzet kárára vigyék keresztül”. 

A koalíciós kormány négy évig· tartott, de az általános 
választójog helyett gróf Andrássy Gyula a belga plurális választó- 
jognak egy rosszabbított másolatát terjesztette az országgyűlés 
elé. A koalíció, melynek 67-es és 48-as elemei időközben a 
bankkérdésben összekülönböztek, szétbomlott s a függetlenségi 
párt az önálló bank programmját tolta előtérbe, amely követelést 
a Justh-féle frakció, mely a Kossuth-párttal szemben a 48-as 
idők liberálisabb tradícióit képviselte, az általános választójog 
ígéretével kapcsolta össze. Ez alapon a megegyezés azonban 
a koronával ismét lehetetlen volt, mely az önálló magyar bank 
elejtését és az eredeti paktum betartását kívánta, melynek egye- 
düli programmpontja az általános választójog megvalósítása volt. 
S minthogy a függetlenségi többséggel a megegyezés nem sike- 
rült, a király újra az extraparlamentáris kísérlethez fordult s az 
egykori horvát bánt, gróf Khuen-Héderváry Károlyt bízta meg 
a kormányalakítással, mint akinek hiperlojális és az alkotmányos 
szabályokat semmibe sem vevő érzülete általánosan ismeretes 
volt, Ez az extraparlamentáris kísérlet ezúttal sikerült. A régi 
liberális párt újra feltámadt a nemzeti munkapárt címe alatt, mely 
100-on felüli többséggel vonult be a parlamentbe, programmjába 
véve a 67-es alap változatlan fenntartását, az állami szükségletek 
zavartalan kielégítését s mindenekfelett, mint a legnagyobb fontos- 
ságú teendőt hangsúlyozva, az általános választójog megvalósítását. 
A nemzeti munkapárt minden törekvése azonban ugyanaz 
volt, mint az egykori koalícióé: minden áron szabadulni akart 
voltaképp egyedüli programmpontja megvalósításától: az  á 1t a 1 á n ο s 
választójogtól. A párt nagy többsége, mely a Gróf Tisza István 
erőszakos egyénisége befolyása alá került, arról igyekezett meg- 
győzni a királyt és a bécsi köröket, hogy a demokráciával való 
minden kísérletezés hibás és veszedelmes politika volna, hisz 
a nemzeti munkapárt oly nagy többség felett rendelkezik, hogy 
akadály nélkül keresztül viheti a dinasztia összes katonai köve- 
teléseit, a végleges véderőreformot. Ép ezért gróf Tisza a 
delegáció hadügyi bizottságában nyíltan felajánlotta a hadügyi 
terheknek minden ellenszolgáltatás nélküli elvállalását s ugyan- 
akkor heves filippikát tartott az általános választójog ellen. 
Vagyis a párt világosan követett taktikája ez volt: teljesíteni 
a bécsi katonai körök összes hadügyi követeléseit, hogy ennek 
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fejében teljesen szabad kezet nyerjenek a választójog kérdé- 
sében. A véderőreform szállítása után könnyű lesz az „általános 
választójogot” úgy elintézni, hogy az se általános, se titkos ne 
legyen s így a jelenlegi uralmi viszonyokat — a nagybirtok és 
az uzsora-tőke uralmát — fenntartsa. S tényleg az ellenzék 
obstrukciós taktikája által a sarokba szorított kormány egy oly 
választójogi tervezettel lépett elő, melyhez képest Andrássy 
hírhedt plurális tervezete szerfelett liberális alkotásnak látszik. 

A véderő megszavaztatása azonban egyre nagyobb nehéz- 
ségekbe ütközött. A függetlenségi Justh-párt, a szociáldemokrata- 
párttal és az általános választójog ligájával szövetkezve, nagyszerű 
országos propagandát indított s az ország összes demokratikus 
elemeinek lelkes együttérzése mellett ostorozta a munkapárt 
oligarchikus tendenciáját, melynek hiperlojalitása és a véderőreform 
iránti lelkesedése csak ürügy az általános választójog elsikkasz- 
tására. Ez a propaganda annál eredményesebb volt, mert a választó- 
jog barátai joggal hirdethették, hogy a munkapárti többség nem 
képviseli az ország igazi akaratát. Először azért, mert a mai 
elavult választójog alapján a földbirtokosok 54,5%-ja, az iparosok 
59%-ja, a kereskedők 44,2%-ja, az állami alkalmazottak 58,5%-ja, 
a magánalkalmazottak 69,6%-ja és a munkások 98%-ja jogtalan 
lévén, a politikai hatalom egy szűkkörű oligarchikus klikk kezében 
van, mely a nyílt szavazat rendszere mellett bárminő politikai 
programm számára képes magának többséget szerezni. De a 
munkapárti többség nemcsak a választójog elavultsága miatt 
nem képviseli az ország akaratát, hanem az erőszak és a nyílt 
korrupció ama rendszerénél fogva, mellyel az uralmat kezébe 
kerítette. Hisz köztudomású és általánosan kommentált tény, hogy a 
lefolyt választások a kormánynak legalább is 30 millió koronájába 
kerültek, sőt egy volt államtitkár, Désy Zoltán, a parlamentben 
azzal vádolta meg a kormányt, hogy ez összeg egy jelentékeny 
részét közpénzekből adta a kormánypárti jelöltek támogatására. 
(E tárgyban beadott interpellációját azonban gróf Tisza István 
nem engedte napirendre kitűzni.) 

De a nemzeti munkapárt azért sem hivatkozhatott a nemzet 
akaratára, mert még a szűk választói jog és a korrupció dacára 
sem kapta  meg   a   szavazatok   általános többségét.   Az   1910. 
választáson   (Α   hivatalos   statisztika   szerint)   leadtak   807.636 
szavazatot, ebből a munkapártra esett 379.899, a többi pártokra 
427.737 szavazat, tehát majdnem 50.000-el több. Minthogy a 
szűkebb értelemben vett  Magyarország 413 képviselőt választ, 
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a 807.636 szavazatból körülbelül 2000 esnék átlag egy képviselőre. 
Ezen alapon a munkapártra jutna 190, a Justh-pártra (nyert 
127.354 szavazatot) 63, a Kossuth-pártra (115.884 szavazat) 58, 
a néppártra (48.776 szavazat) 24, a román nemzetiségi pártra 
(26.411 szavazat) 12 stb. mandátum, holott botrányos kerület- 
beosztási rendszerünk mellett a munkapárt nyert 260 mandá- 
tumot, a Justh-párt 41-et, a Kossuth-párt 54-et, a néppárt 13-at, 
a román nemzetiségi párt 5-öt. 

Megjegyzendő, hogy az egyhangú választásoknál a válasz- 
tóknak annyi százaléka vétetett a megválasztott jelöltek számára, 
mint a mekkora százalék szavazott le országos átlagban az 
összes választók számából azokban a választókerületekben, 
amelyekben a választás szavazással döntetett el (1910-ben a 
választók 69,3%-ja szavazott le), ami a kormánypártra nézve 
nyilván rendkívül előnyös számítás. 

Mindehhez hozzájárul, mint a szavahihető szemtanuk egész 
tömege igazolhatná, hogy az alku szerinti nyílt szavazatvásárlás, 
az állami presszió és igen sok helyen a hadsereg erőszaka volt csak 
képes az ellenzéki jelölteket leverni. Ilyen tényekkel szemben,, 
melyek Magyarországon oly köztudomásúak, részleteikben ismer- 
tek és üzletszerűleg kommentáltak, mint akár a börze árfolyamai, 
az ellenzéki propaganda szükségkép termékeny talajra talált. Ez 
az egész ország szinte egyetlen rotten borough, a kormányzó több- 
ség: az alkohol, a szurony és a pénz bűnös szövetsége lévén, 
nem lehet hivatott arra, hogy újabb súlyos katonai terheket 
rakjon népünk vállaira. Előbb a választójog, azután a véderő! 

Ennek az álláspontnak politikai és erkölcsi korrektsége 
olyan teljes volt, hogy sokáig a bécsi körök egy részének rokon- 
szenvét is bírta, annál inkább, mivel a küzdő ellenzék készséggel 
ajánlott fel egy provizóriumot az el nem odázható katonai kiadások 
fedezésére, az újoncjutalék felemelésére s a monarchia külpolitikai 
súlyának fokozására. Emellett az ellenzék álláspontja lényegileg 
ugyanaz volt, mint amelyen néhány évvel előbb a király tag-adta 
meg a győztes koalíció katonai követeléseinek teljesítését: a 
népparlamentet hívta fel bírául a korona és az ellenzék 
közötti katonai vitában. 

Ezzel szemben a munkapárt a többségi álláspontra helyez- 
kedett: a kisebbség obstrukciója nem akadályozhatja meg a 
„nemzet” akaratának teljesedését; a „nemzet” pedig lelkesül az 
új katonai terhekért! De ez az érv sokáig úgy az országban, 
mint Bécsben hatástalan maradt,  hisz ez az ú.  n.  „nemzet” a 
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népességnek  csak  6%-ja s   ezt   a 6%  választót kénye-kedve 
szerint   veheti   meg   és   presszionálhatja,   vagy   bracchiummal 
verheti   szét   a mindenkori   kormány s   nem   túlzás egy ismert 
politikus amaz állítása, hogy a mai rendszer mellett egy zionista 
többséget  is akadálytalanul   össze lehetne vásárolni, legfeljebb 
ez  esetben   a  választások   néhány millióval többe  kerülnének. 
Valóban   bátran   hangsúlyozhatjuk,   hogy   a  választási   vissza- 
élések ama súlyos  vádjai, melyeket  főleg   nemzetiségi részről 
emeltek   a   magyar   választási   rendszer   ellen   a   külföld   előtt, 
mindenben megfelelnek a valóságnak. Ezek a vádaskodók csak 
abban tévednek, hogy ezt az eljárást a nemzetiségi vidékek speciali- 
tásának tartják, holott az a színmagyar lakossággal szemben is csak- 
nem minden enyhítés nélkül alkalmaztatik. Végtelen jellemző ezekre 
az állapotokra, hogy abban a heves parlamenti vitában, melyet 
az ellenzék a kormány választási visszaéléseiről rendezett, a kor- 
mánypárt hivatalos szónoka még csak nem is igyekezett ezeket 
a visszaéléseket tagadni vagy enyhíteni,  hanem   egyetlen   érve 
az volt, hogy az ellenzék ugyanilyen fegyvereket használt. (Persze 
azt elfeledte, hogy az ellenzéknek nem   voltak   mindenre   kész 
bankárjai, sem fegyveres ereje, sem adminisztratív korteshada.) 
Ilyen viszonyok között természetesen a munkapárti többség 
higgadtabb   és   műveltebb   vezetősége   sokáig   nem   mert   erő- 
szakosan fellépni   a   kisebbség   obstrukciójával   szemben,   mely 
immár nem közjogi gravamenekért folyt, mint a múltban, hanem 
az általános választójogért, a demokrata parlamentért,  a király 
egykori programmjáért.   Az erkölcsi bizonytalanság   érzése oly 
nagy volt, hogy a kormány a Justh-párt izolálására törekedett. 
Ε célból a függetlenségi ellenzék Kossuth-frakcióját igyekeztek 
megnyerni, melynek nagybirtokos struktúrája hevesen reagált a 
párt régi követelésével, a Kossuth Lajos programmjával: az álta- 
lános  választójoggal   szemben.   Így   született   meg   az   a   híres 
„rezolúciós javaslat”, melynek célja az volt, hogy a királytól a 
katonai javaslatok elfogadása fejében valami közjogi   vívmányt 
erőszakoljanak ki, melyet könnyű lett volna „nemzeti diadallá” 
felfújni, hogy az ősi kuructűz   fellobogása közben   az általános 
ábrándját a   nagybirtokos   összeesküvők   elégessék, 
és elérhető eszköznek látszott erre annak kimondása, 
hogy a király a tartalékot és a póttartalékot rendkívüli béke- 
szolgálatra nem hívhatja be akkor, ha az évi újoncjutalékot az 
országgyűlés megtagadta, avagy ha a házat úgy napolták el, 
hogy az újoncjutalékot nem volt módjában tárgyalni. Gróf Tisza 
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István a Kossuth-párttal szövetkezve, egyénisége minden szenve- 
délyességével Bécs mellének szegezte a rezolúciós formulát — 
de rajta vesztett. A miniszterelnök megbukott s a király Lukács 
László, az új miniszterelnök útján megüzentette a rebellis uraknak, 
hogy ha a rezolúciót félre nem teszik: az általános választójog 
haladéktalan megvalósításával fog válaszolni, mely a Justh-párt 
és az ország többségének a programmja. 

És most lefolyt a magyar történelem egyik legszemérmet- 
lenebb epizódja: Gróf Tisza és munkapárti barátjai egyszerre 
szegre akasztották a rezolúciót és a Kossuth-pártot cserben 
hagyva, a véderőreform pur et simple megszavazását követelték, 
mint a nemzet becsületbeli kötelességét önmaga iránt. A han- 
gulat a munkapárt kalandorai, üzleti politikusai és bankárai 
körében annál elkeseredettebbé lett, minél valószínűtlenebbé 
vált a véderőreform parlamenti keresztülvitelének lehetősége. 
Végül a titkos, de köztudomású bécsi ultimátum is megérkezett. 
Ha a véderőjavaslatok június hó 15-ig tető alá nem jutnak, a 
korona más pártok igénybevételével fogja a helyzetet megol- 
dani. — Értsd: jön a Justh-párt mindazokkal az elemekkel, kik 
vállalják a katonai provizóriumot és az általános választójogot. 

Az uralom elvesztésének és a demokrata népparlamentnek 
közeledő réme azután végleg elvette a nemzeti munkapártnak 
az eszét. Annál teljesebben, mivel már az első parlamenti 
erőszak hatása alatt létrejött az összes ellenzéki pártok koalíciója 
a katonai provizórium és egy olyan választójogi terv alapján, 
mely ugyan nem elégíti ki teljesen az általános választójog 
híveit, de amely óriási lépés volna az oligarchia mai egyedural- 
mának megdöntése felé. Az uralom elvesztésétől és a demo- 
kráciától való ez a halálfélelem volt az, mely a Tisza István 
felfegyverzett gárdájának parlamenti palotaforradalmára vezetett 
s mely az ország alkotmányát széjjelzúzva, az ellenzék meg- 
tévesztésével néhány perc alatt megszavaztatta a véderő javas- 
latot. Midőn pedig az ellenzék első meglepetéséből felocsúdva, 
az államcsínyt orvosolni akarta, az üzleti politikusok nem 
haboztak a fegyveres erő igénybevételével az ellenzéket a 
parlamentből eltávolítani, Budapestet ostromállapot alá venni, 
a sajtó- és gyülekezési szabadságot elkobozni. Sőt itt sem 
álltak meg. Június 19-én a miniszterelnök egy törvényjavaslatot 
terjesztett a csonka-parlament elé, mely törvényes felhatalmazást 
ad a ház elnökségének a rendőri vagy katonai karhatalom igénybe- 
vételére az elnöki rendelkezésnek ellenszegülő képviselővel szem- 
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ben. Ha pedig  az  ilyen kizárt képviselő  a képviselőház ülés- 
termében megjelennék és az elnök  felszólítására   azonnal   nem 
távoznék el: a képviselőház illetékes bizottsága huszonnégy óra 
alatt az illető képviselőt mandátumától megfosztani tartozik, aki 
ugyanabban az időszakban többé képviselővé nem választható. 
A parlamentarizmus alapgondolatának ez a brutális megsértése, 
a nép képviselőküldési jogának ez az erőszakos elkobzása egy 
pénzen vásárolt többség  által,  még a munkapártnak meggon- 
doltabb és tisztességesebb elemeit is oly kínosan érintette, hogy 
a „törvényjavaslat” tárgyalását a kormány kénytelen volt őszre 
halasztani. Ennek az   eszeveszett   tervnek főcélja   az,   hogy   az 
ellenzék terrorizálásával szeretnék a parlamenti tárgyalások zavar- 
talan menetét biztosítani, mert miként a munkapárt ideológusai 
mondják,  a mai helyzet,  melyben   a  parlament   a  karhatalom 
fegyveres védelme  alatt hoz törvényt,  úgy  az  ország, mint   a 
külföld szempontjából tovább nem tartható fönn. 

* * * 
A magyar történelemnek most körvonalozott korszakát a kül- 

földi olvasó aligha fogja megérteni, Magyarország társadalmi és gazda- 
ságitagozatának ismerete nélkül. Ez okból a következőkben, bár röviden, 
kiakarjuk emelni a magyar közállapotok néhány legfontosabb tényét.* 

1. A magyar földbirtokosok 0,09%-ja a  megművelt terület 
31,19 %-ját tartja kezében, más szavakkal 1945 nagybirtokos (olyanok, 
akiknek 575 ha.-nál nagyobb földbirtokuk van) a megművelt terület 
7,451.640 ha.-ja felett rendelkezik, vagyis személyenként 3831.2 ha. 
felett, míg 1,358.875 kisbirtokosnak fejenként csak 1,1 ha. tulajdona 
van. Ez a hallatlan birtokeloszlás még azáltal válik súlyosabbá, hogy 
a latifundiumoknak mintegy a fele hitbizomány, avagy a holt kéz 
tulajdona. Hogy ezt a rendszert némileg jellemezzük, álljanak itt a 
következő hozzávetőleges számok: 

Az igazságügyminiszteriumban vezetett hivatalos jegyzék szerint 
pd. a herceg és gróf Eszterházy-családnak 516 ezer hold hitbizományi 
hirtoka van, a gróf Schönborn-család pedig 241  ezer, a  gróf Pálfy- 
család 104 ezer, a gróf Zichy-család 66 ezer, a gróf Pallavicini-család 
66 ezer, a herceg Koburg-család 60 ezer, a gróf Barkóczy-család 52 
ezer, a gróf Almássy-család 40 ezer, a gróf Festetich-család 36 ezer 
katasztrális hold hitbizományi birtokkal bír, hogy a „sze- 
gényebb”   grófokat ne is említsük. 
 

* Aki mélyebben akar behatolni ezekbe a viszonyokba, annak figyelmébe 
ajánljuk a Huszadik Század   munkatársaitól   kiadott   könyvet:  La   Hongrie 
contemporaine et le suffrage universel. Paris, 1909. Giard & Brière. 
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            De a katolikus   főpapságnak sincs  rosszabb dolga: Az eszter- 
gomi érsekségnek 96 ezer katasztrális hold birtoka van, a kalocsainak 
87 ezer, az egrinek 42 ezer, a nagyváradi latin szertartású püspök- 
ségnek 187 ezer, a nagyváradi görög szertartású püspökségnek 139 
ezer, a veszprémi püspökségnek 65 ezer, az esztergomi főkáptalannak 
70 ezer, az egri káptalannak 105 ezer, a nagyváradi első számú 
káptalannak 77 ezer, a veszprémi káptalannak 54 ezer, a pannonhalmi 
Benedekrendnek 64 ezer, a zirczi cisztercitáknak 53 ezer katasztrális 
hold. Ezeken kívül a különböző barát, szerzetes és apácarendek kezé- 
ben is roppant vagyon van felhalmozva. 

Ennek a középkori birtokeloszlásnak eredménye az a körülbelül 
hat millió teljesen vagyontalan mezőgazdasági proletár, mely a legna- 
gyobb nyomorban máról-holnapra tengeti életét, valamint az ipar 
gyönge fejlettsége, melyet legjobban mutat az a tény, hogy Magyar- 
országon ezer lakos közül mezőgazdasággal még mindig 684 fog- 
lalkozik. 

2. A jobbágyság felszabadítása és a nagybirtok rendszere belső 
lényegében inkompatibilis. A nagybirtokos, aki aratását kézmű segítsé- 
gével akarja behordatni, a költözési szabadság elvével jut összeütkö- 
zésbe.   Ez  az  alapforrása  a  proletariátus,  különösen  pedig a  mező- 
gazdasági proletariátus elleni kegyetlen törvényhozásnak és közigazga- 
tásnak.   „A   nemzeti   aratás   biztosításának”   jelszava   alatt   csaknem 
minden évben a kormány az éhező tót és rutén aratók tartalékseregét 
gyűjti össze az állami birtokokon és tartja azokat készenlétben oly célból, 
hogy  a  színmagyar  népesség   napszámemelő  tendenciáját paralizálja. 

3. Dacára annak, hogy a törvényhozók saját állításuk szerint mindig 
a mezőgazdaság érdekeit iparkodnak előmozdítani: az ország gabona- 
termései tizenöt év óta semmivel  sem növekedtek,  sőt csökkentek s 
általában az  egész  mezőgazdaság  stagnál,   noha a fogyasztás  a  nép 
szaporodása   következtében   állandóan   emelkedik.   A   magyar   mező- 
gazdaság ezen stagnációja következtében az osztrák-magyar monarchia 
gabonaexportáló területből gabonaimportáló területté vált s a gabona- 
vámok kenyérdrágító hatást nyertek, amely körülményből a nagybirtok 
hasznot húz, míg a kisbirtok a föld megdrágulása és az ezt nyomon 
követő eladósodás folytán nagy veszteségeket szenved. 

4. A feudális birtokrend és az ipar hiánya következtében 1902 
és 1906 között nem kevesebb mint 657.646 ember vándorolt ki és 
ez a szám emelkedő tendenciát   mutat,   dacára   a   kivándorlás elleni 
brutális   rendszabályoknak.   El lehet mondani,   hogy   1890   óta   leg- 
alább 1 millió 500 ezer kivándorlót veszített ez a szerencsétlen ország. 
A magyar gazdasági életnek ezt   a beteg állapotát az a tény is jel- 
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lemzi  hogy míg az  elmúlt  évszázad  utolsó három évtizedében a hit- 
bizományok 463.000 kat.  holdról 2,400.000 holdra   szaporodtak és 
a holt kéz birtokai 1,288.000 holdról 2,500.000 holdra emelkedtek, 
ugyanezen időközben 118.000 önálló kisgazda birtoka került dobra. 

5. Ugyanakkor évről-évre növekszik azoknak a serege, kiket a 
hivatalnokállam tart el. Az állami alkalmazottak száma 1904-ben 226 
ezer volt. Hét évvel később már meghaladta ez a szám a 300 ezret. 
De míg a magasabb rangú tisztviselők  fizetése elég kielégítő, addig 
az olcsóbbrendű alkalmazottak: tanítók,   szolgák, altisztek és főképpen 
az állami munkások valóságos éhségbéren tengődnek. 

6. Évente  mintegy   1,200.000   iskolaköteles  gyermek nem jár 
iskolába. Az általános tankötelezettség kimondása után negyvenhárom, 
esztendővel az ország összes polgári népességéből (az 1900 népszám- 
láláskor 16 millió) írni és olvasni csak 8,5 millió tudott. 

7. A XIX. század közepén sikerült   a   kath.   klérusnak   külön- 
böző ürügyek   alatt a   földbirtokhoz   fűződő   kötelezettségeitől meg- 
szabadulni, míg rengeteg vagyona, mely legalább 1½ milliárd koro- 
nára rúg nemcsak érintetlen maradt, hanem a papság képes volt bir- 
tokait az előbb említett ijesztő mértékben szaporítani. Ez a tény nem 
gátolja meg „liberális” kormányainkat abban, hogy évről-évre a kultusz- 
budget egy tekintélyes részét felekezeti célokra ne fordítsák. 

8. Az   ország   adórendszere   egy   megfordított   progresszivitás 
irányban van keresztülvéve és azon a nyilvánvalóan hamis számításon 
alapszik,   hogy ebben az ipar-   és kereskedelemszegény   országban a 
szabad foglalkozásúak, iparosok és kereskedők, hivatalnokok és jára- 
dékosok jövedelme   1100 millió koronára rúg, míg a földbirtokosok 
jövedelme ebben a par excellence agrár országban csak 275 millióra. 
Az adórendszernek ezt az igazságtalanságát még fokozza az a körül- 
mény, hogy a kisbirtokos aránytalanul súlyosabban van megadóztatva, 
mint a nagybirtokos.   Így pl.   az Alföldön  gyakori eset  az,  hogy  a 
kisgazda 10—30 koronára rúgó adót fizet egy-egy hold földje után, 
ellenben a gróf  ugyanabban a faluban,   sokszor jobb föld után, alig 
fizet   holdanként   0,5—1,5   korona   adót.   Ennek   az  az   oka,   hogy 
mikor 1875 után a katasztert elkészítették, a  földeket a  vármegyei 
családokhoz   tartozó   mérnökök,   biztosok   becsülték meg,  akik   akár 
kedvezésből, akár azért, mert gyakran megvesztegették őket, a szegény 
ember rosszabb   földjét   mint kitűnő   minőségűt,   ellenben   a  gazdag 
ember első   minőségű földjeit   mint   csekélyebb   értékűt vették fel a 
kataszterbe. Ugyanily részrehajló és igazságtalan a fogyasztási cikkek 
megadóztatása.  Az állam összes bevételének csak mintegy hatodrészét 
fedezi egyenes adókból, míg az adóteher túlnyomó részben fogyasztási 
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adók alapján a szegény népet nyomja. Ellenben a sok százezer korona 
jövedelemmel bíró főurak együttvéve alig járulnak 6—10 millió korona 
adóval az állam bevételéhez. 

9. A vármegyéknek ügynevezett önkormányzata valójában egy 
megcsontosodott   nemesi   uralom jellegével   bír, mely bőséges   szine- 
kurákat juttat   a   földbirtokosság ama részének,   mely   ősi   vagyonát- 
eltékozolta. Ezzel a önkormányzattal szemben a nép tehetetlen. A nem- 
zetiség által lakott vidékeken, ahol  a magyar nemesi osztály uralmát 
a    fejlődő    nemzetiségi   középosztály    által    veszélyeztetve    érzi,   a 
„haza megmentésének”   ürügye   alatt  a népet elemi jogaitól fosztják 
meg. A magyarnyelvű népiskola, közigazgatás  és bíráskodás,  melyet 
a  nemzetiségi   nép nem ért meg,   azt eredményezi,   hogy a nemzeti- 
ségi  nép még jogfosztottabb,   mint a   magyar,    innen   van az,   hogy 
a nemzetiségek, melyek a népességnek csaknem a felét teszik ki,   a 
magasabb hivatalokban   alig vannak képviselve  és a képviselőházban 
mindössze nyolc képviselőt voltak képesek bejuttatni a szorosan vett 
magyarországi 413 képviselő közül. 

10. Miután nincs választójoga és nincs politikai befolyása a mun- 
kásság és a polgárság széles rétegeinek, nincsenek biztosítva a gyüle- 
kezési, egyesülési és személyes   szabadság legelemibb feltételei sem; 
a közigazgatás és  a  rendőri  hatóságok  önkénye  úgyszólván minden 
korlát nélkül uralkodik  a  népen.   Gróf  Andrássy  Gyula  pl. belügy- 
minisztersége alatt 300 munkásegyletet, helyi csoportot oszlatott fel, 
míg ugyanakkor a kereskedelmi miniszter Kossuth Ferenc 200 munkaadó 
egyesület alapszabályait hagyta jóvá. Ennek a helyzetnek további követ- 
kezménye, hogy az amúgy is elmaradt szociális törvényhozásaink intéz- 
kedései jóformán mind végrehajthatlanul papirosan maradnak. Ellenben 
helyesen állapítja   meg   a szociáldemokrata   párt   egyik vezérembere, 
hogy a   Commune   leveretése   után   következő   szociális  reakció, a 
Bismarck-féle kivételes   törvények   nem   tartalmaznak   olyan intézke- 
déseket a munkások ellen, aminők például az 1898:11. törvénycikkben 
(aratómunkások), vagy    az    1907: XLV.   törvénycikkben   (gazdasági 
cselédek) foglaltatnak. Ezeknek a törvényeknek mását csakis a korai 
angol kapitalizmus koalícióellenes törvényeiben találhatni fel, melyeket 
Angliában is olyan képviselőház alkotott, amelyben az egész hatalom 
a nagybirtokosság és az ipari feudalizmus képviselőinek kezében volt. 

11. Természetes, hogy ilyen viszonyok mellett a nép egészség- 
ügye nagyon elhanyagolt.  Míg  minden   1851   lélekre  jut   egy   róm. 
kath. pap, addig  csak  minden   3496 lélekre jut egy orvos.  A  kör- 
orvosok pedig sok helyen oly nyomorúságosán vannak  fizetve,  hogy 
alig jelentkezik ezekre az állásokra valamire való ember. Ilyen körül- 
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mények között nem csoda, ha az összes gyermekek 1/4 része elpusztul 
élete első évében és az újszülötteknek fele sem éri meg öt éves 
korát. A beteg emberek fele úgy hal meg, hogy orvos nem járt 
hozzájuk és szegényebb vidékeken 1000 közül csak mintegy 80—100 
részesül orvosi kezelésben. 

12. Az országnak mai közállapotait híven jellemzi a parlament 
összetétele. Nem is beszélve a teljesen feudális ízű főrendiházról, 
magában a képviselőházban 137 képviselő már magánál címzésénél 
fogva felismerhetően a nagybirtokos osztályhoz tartozik és túlnyomó 
többsége a történelmi osztályokkal rokonságban, avagy azoktól anyagi 
függésben áll, míg a munkásosztály egyetlenegy képviselőt sem küld 
ebbe az arisztokratikus testületbe. 

* * * 

A társadalmi és a politikai erőknek ez a megoszlása tel- 
jesen érthetővé teszi a mai felfordulás genezisét, ha még egy 
nagy tényt figyelembe veszünk. Ez a 67-es kiegyezés lényege. 
Midőn a király Königgrätz után alkotmányos útra tért, ez Magyar- 
országon a magyar nemesi földbirtokos osztály szinte kizárólagos 
uralmát jelentette, hiszen ebben az időben a magyar társadalom 
minden más alkateleme gyönge és szervezetlen volt. Az ipar, 
a kereskedelem, a szélesebb körű polgárosztály s a proletariátus 
csak azóta jött létre. Hisz 1867-ben a népességnek csak 4,19%-ja 
foglalkozott iparral, 0,86%-ja kereskedelemmel és csak 0,73%-a 
tartozott a szabad foglalkozásokhoz. A magyar országgyűlés a 
parlamentarizmus cégére alatt voltakép továbbra is rendi kép- 
viselet, az una eademque nobilitas képviselete maradt, természe- 
tesen felszaporodva a többi osztályok arrivistáival és renegátjaival. 
A parasztság széles tömegei, a nemzetiségek s a fejletlen munkás- 
osztály mit sem számított ebben az alkotmányban. A kor- 
mányzó párt a katonai követelések pontos szállítása fejében 
teljesen szabad kezet kapott az ország belügyeiben. Az egész 
rendszer alapja az volt, hogy a magyar parasztság függetlenségi 
többségét paralizálták az elmaradt nemzetiségeknek leitatott, vagy 
karhatalommal a választási urnához cipelt szavazataival. Ha ez 
sem használt, skrupulus nélkül alkalmazták a sortüzet és a szu- 
ronyattakot. A nemesi oligarchia semmivel sem enyhített abszo- 
lutizmusa volt ez a rendszer mindazokkal a társadalmi rétegekkel 
szemben, melyek nem olvadtak be, mint a zsidóság és a gyönge 
városi polgárság, az ő osztályérdekeinek fenntartás nélküli szol- 
gálatába. A kisparasztság, a proletariátus és a nemzetiségek mit 
sem   számítottak   ebben   az   „alkotmányban”.    Viszont  ezzel a 
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kormányzó párttal szemben komoly ellenzék kialakulása sem 
mehetett végbe, hisz az ellenzéki pártok is ugyanannak a föld- 
birtokos nemességnek voltak a képviselői. Valóságos gazdasági 
avagy társadalmi ellentétek nem választották el a küzdőket. 
A magyar pártok ás frakciók túlnyomó többsége mindig egy- 
séges volt az osztályuralom fenntartásában és a proletariátus meg 
a nemzetiségek kizárásában. A parlamenti küzdelem kizárólag 
közjogi kérdések körül forgott. A kormányzó liberális párt az 
1867-iki kiegyezést védelmezte, míg az ellenzék főpártja, a 48-as 
és függetlenségi párt, a gazdasági és katonai függetlenséget 
követelte Ausztriától. Ez a helyzet magyarázza meg a közjogi 
harcok példátlan hevességét Magyarországon. Társadalmi és 
gazdasági ellentétek nem ütközhettek meg a fórumon, ellenben 
a történelmi osztályok állandóan szították Ausztria elleni több 
szász éves harcaiknak emlékét, jórészt érzelmi okokból, de azért 
is, mert a kuruc hagyományoknak ez az ápolása alkalmas esz- 
köznek bizonyult az egyre növekedő szociális elégületlen- 
ségnek a közjogi csatornákba való levezetésére. Ez volt az 
oka annak is, hogy a függetlenségi párt ereje és népszerűsége 
abban a mértékben növekedett, amelyben a kapitalizmus útján 
előrehaladó ország népének gazdasági és szociális nyugtalan- 
sága kiélesedett. Mert a függetlenségi párt állandóan az évszá- 
zados kuruc harcok mindkét irányát képviselte: a Bécs-ellenes 
közjogi irányt s a proletarizálódott, deposszedált népelemek 
gazdasági sérelmeinek inkább demagógikus felkarolását. Eme 
két malomkő között őrlődött fel a régi liberális párt, melyet 
Bécshez való viszonya a közjogi konzervativizmusra utalt, viszont 
nagybirtokos szerkezete lehetetlenné tette, hogy bárminő komoly 
szociális reformokkal léphessen elő. Már az 1905. alkotmány- 
krízis alatt is voltaképpen egy egészen más társadalmi szer- 
kezet születésének láza lappangott, mely a régi közjog- 
katonai világ uralmát van hivatva felváltani. Az ipari népesség, 
mely mint láttuk, a kiegyezéskor még az össznépességnek csak 
4,19%-ját tette ki, 1900-ban már 13,5%-ra rúgott, 1880-ban 
csak 1197 oly vállalat volt, mely 20 munkásnál többet foglal- 
koztatott, 1900-ban már 2474. A törvényhatóságú városok 
lakossága 1869-től 1910-ig 987.000-rőI 2,195.717-re emelkedett. 
Ha még hozzávesszük, hogy a lateiner-proletariátus száma is 
rendkívül meggyarapodott; hogy a békés és konzervatív magyar 
néptanítók mozgalma szinte forradalmi irányba terelődött, hogy 
a meg-megújuló mezőgazdasági  munkászendülések s  az arató- 
 



Jászi: A magyar válság okai és következményei                                                       15 
 
sztrájkok állandó réme zaklatták a nagybirtokosságot; hogy a 
magántisztviselők erőteljes szervezetekbe tömörültek; hogy az 
állami hivatalnokok mozgalma is egyre elkeseredettebb színt 
öltött; hogy az irodalom és a művészet hangulat és tartalom 
dolgában a legnagyobb metropoliszok szimptómáit hordja magán, 
végül — a mi legfontosabb — hogy a szociáldemokrata párt 
az ország legjobban szervezett, legfegyelmezettebb és egyik 
legbefolyásosabb politikai erejévé lett: akkor lehetetlen észre 
nem venni, hogy a Bécs-ellenes közjogi krízisek leple alatt volta- 
kép egy súlyos szociális válság lappang s a függetlenségi párt 
mindinkább faltörő kosává vált az alkotmányból kizárt elemeknek. 
És tényleg a Bécs-ellenes alkotmányharc az 1905. válság alkal- 
mával rögtön elveszítette minden erejét és komolyságát, amikor 
a korona az általános választójog ígéretével a főúri rebellisek 
alól a szociális gyékényt kirántotta. 

Annál súlyosabb a helyzet most, mikor az 1905. alkotmány- 
válság újra felújult azzal az óriási különbséggel, hogy ma az 
alkotmányküzdelem és a népjogokért folyó harc egymás mellett, 
vállvetve halad. S míg 1905-ben a történelmi osztályok voltak 
a támadók a korona felségjogaival szemben: addig ma a parla- 
menti ellenzék a militarizmus túltengésével szemben védelmezi 
a magyar nép jogait és az általános választójog parlamentjét 
hívja fel bírául a közte és a korona között felmerült nézet- 
eltérésben. Ezzel szemben az alkotmány elleni durva államcsínyt 
a bécsi hatalom szuronyai védelme alatt, az uzsorás bankárok 
korrupt pénzén összevásárolt többség, az általános választójog 
esküdt ellensége követte el a népjogok végleges letiprására. 
Ellenben a küzdő ellenzék az alkotmány helyreállításáért, a nép- 
jogok alapján és a népjogok nevében küzd. Ez teszi legyőzhe- 
tetlenné. A régi kuruc alkotmányharcok minden átöröklött ősi 
izgalma egyesül most a munkásság utcai barrikádharcaival és 
az általános sztrájk félelmetes fegyverével az alkotmány vissza- 
állítása és az általános választójog kivívása érdekében. És ez a 
harc nem szorítkozik a főváros proletariátusára. Egymás után 
mozdulnak meg a nagyobb vidéki városok s Debreczen, Nagy- 
várad, Pécs, Szeged, Kassa s a többi ipari központ népe eddig 
szokatlan energiával követeli az általános választójogot. A törté- 
nelmi osztályoknak tisztábban és messzebb látó elemei átérezték 
a helyzet komolyságát és a proletariátussal szövetkeznek a 
bécsi kamarilla és összevásárolt eszköze, a munkapárt ellen. 

Egy nagy történelmi emlék újul fel most. Ismeretes, hogy 
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a parasztság érdekeit először a fölvilágosodott abszolutizmus 
karolta fel Magyarországon és Mária Terézia és II. József vezették 
be a jobbágyvédő és jobbágyfelszabadító politikát. De a bécsi 
reakció uralomra jutván, csakhamar elejtette a népjogok politi- 
káját s a magyar nemesi reakcióval szövetkezett. Ellenben a 
magyar nemességnek egy felvilágosodott kisebbsége újra felvette 
a dinasztiától elejtett fonalat s maga állott a jobbágyfelszaba- 
dítás és a demokratikus reformok élére. 

Az általános választójoggal is így van. Előbb a dinasztia 
kísérletezett vele, mint alkalmas eszközzel az oligarchia meg- 
fékezésére. De a szoldateszka vak mohósága cserbenhagyta, 
mihelyt úgy látszott, hogy a junker osztályuralom gyorsabban 
képes számára a katonai túlköveteléseket szállítani. Ezért követ- 
kezett Gróf Tisza Istvánnal és megvásárolt pártjával. 

Ellenben a magyar ellenzék okult a múltak tapasztalatain 
és az alkotmány védelmének ügyét egybekapcsolta az általános 
választójog követelésével. Ezzel az 1848. forradalmi nemesség 
útjára lépett s ha kitartó, következetes és becsületes lesz, okvet- 
lenül győzni fog. Annál is inkább, mivel a népparlament meg- 
alkotása végeredményben a dinasztiának is érdeke, mert egyedül 
ez lesz képes a magyar nép teherbírását emelni. A népies 
erőkkel való mai rablógazdálkodást nemcsak a nép adóereje 
sínyli meg, hanem a monarchia hatalmi presztízse is. Ε mellett 
az abszolutizmus ma sokkal képtelenebb, mint bármely előbbi 
korban, bajonetteire leülni. És nem képzelhető annál esztelenebb, 
sőt dinasztiaellenesebb politika, mint az, mely egy megvett s 
mindenre képes parlamenti többségre támaszkodik s az ő 
erőszakától várja a katonai terheknek a népre való hárítását 
akkor, amidőn a népparlamentben meg van a készség és az erő 
arra, hogy az államélet szükségleteiről alkotmányos módon gon- 
doskodjék a nép teherbírási képességének komoly, szociális 
törvényhozás útján való fokozása által. 

Az alkotmányos rend helyreállítása az általános, egyenlő, 
titkos választójog alapján egyaránt érdeke úgy a dinasztiának, 
mint Magyarországnak. De érdeke Ausztriának is, hisz a magyar 
junkerek népellenes palotaforradalma az osztrák alkotmányos 
élet folytonosságát is megakasztja s az osztrák parlamentre mintegy 
ráoktrojálja a magyar oligarchia államcsínyjének eredményeit. 
S ugyanekkor a világ minden progresszív pártjának és politi- 
kusának rokonszenvét is megérdemli a magyar nép harca alkot- 
mányáért az általános választójog szellemében.   Mert a   demo- 
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kratikus népparlament Magyarországára a nagy és mélyreható 
feladatok egész sora hárul. Ő neki kell majd földet adni a 
kivándorló proletariátusnak; neki kell majd az igazság és az 
egyenlőség érzületében megoldani az elmérgesedett nemzetiségi 
kérdést; neki kell majd testvérkezet nyújtani a horvát népnek 
egy még súlyosabb és becstelenebb abszolutizmus lerázására ; 
neki kell majd megölnie az analfabetizmus és a tuberkulózis 
népgyilkos sárkányát; neki kell majd falszabadítani a lelkeket a 
szekularizáció és állami népoktatás által; neki kell majd tovább 
vinnie a Nyugat kultúráját a Balkán gazdasági elmaradottsága 
és véres faji harcai közepett. 

A népjogok, a kultúra és a szabadságnak ugyan melyik 
barátja tagadhatná meg az igazi demokrácia útjára tért Magyar- 
országtól rokonszenvét és bajtársi szolidaritását? 

Erről van szó. És ehhez az első lépés alkotmányunk helyre- 
állítása az általános, egyenlő, titkos választójog alapján. 

Gróf Tisza István államcsínyje a régi rejtett abszolutizmus 
sebének kifakadását jelenti. A cezarizmus által támogatott korrupt 
nemesi és uzsorás osztályuralom végre nem szerepelhet többé 
az egész világ előtt a polgári liberalizmus pózában, hanem a 
nyílt abszolutizmus undorító köntösében. A katonai és csendőr- 
szuronyok, melyek egy félszázad óta állandóan a vagyontalan 
néposztályok mellének voltak szegezve, ma az uralkodó társa- 
dalomnak egy része, az ellenzéki képviselők ellen is irányulnak. 

Ezekre vár most a hivatás, hogy a népies erőkkel szövet- 
kezve úgy a rejtett, mint a nyílt abszolutizmusnak véget vessenek 
s a parlamenti maffia uralmát a becsületes demokráciával 
cseréljék fel. 
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olitikusaink és közjogászaink büszkén szokták hangoztatni, 
hogy a magyar alkotmány történelmi alkotmány, hosszú 
évszázadok társadalmi és történelmi fejlődésének ered- 
ménye és ezért különb oly alkotmányoknál, melyek az 

utolsó évszázad szülöttei s létöket vagy fejedelmi oktrojnak, vagy pedig 
egy forradalmi mozgalomnak köszönhetik. Bármennyire gyökeret vert 
is ez a tan a közfelfogásban, mi sem könnyebb, mint e büszkeség jogosu- 
latlan voltát kimutatni. Hibás mindkét kiindulási pont. A magyar alkot- 
mány legfontosabb intézkedései — eltekintve a trónöröklésre és a koro- 
názásra vonatkozó jogszabályoktól — szintén az utolsó hatvan év termékei. 
Másrészt minden külföldi alkotmány — legyen bár az a legújabb keletű — 
századokra visszanyúló történelmi fejlődés eredménye. Minden alkot- 
mánynak közös jellemvonása, hogy hű kifejezője a hatalmi erők mai 
egyensúlyának és a jelenlegi osztálytagozódásnak s ha az alkotmányban 
akár a múltból maradt fenn, akár a hangzatosság kedvéért most jutott 
bele oly intézkedés, mely ezen erőviszonyokkal ellentétben van, az 
papíron fog maradni. Ebben teljesen azonos az angol, magyar, német, 
orosz, portugál, san-salvadori és libériai alkotmány. Abban is meg- 
egyeznek valamennyien, hogy ha az alkotmány eltér a hatalmi erők 
mai állapotától, ez mindig az alsóbb osztályok rovására történik. 

Az a tény, hogy valamely alkotmány történelmi, az állam- 
polgárok óriási többsége szempontjából inkább hátrány, mint előny, 
mert ez annyit jelent, hogy az alkotmányban a múltból átöröklött 
jogelvek és intézmények nagyobb szerepet játszanak, mint az a mai 
erőviszonyoknak megfelelne s ennek következtében a múlt hatalmi és 
gazdasági szervezetét konzerválják; ellentétbe helyezkednek a haladás 
követelményeivel, az uralomból kizártak jogos igényeivel s felmondják 
a működést a legújabb kor szociális problémáival és gazdasági életünk 
szédületes arányú  átalakulásával szemben.   Akik a modern   alkotmá- 
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nyokra a parvenüket megillető lenézéssel tekintenek, nem látják a 
a fejlődés irányát, mely abban állt, hogy az alkotmány történelmi elemei 
annál inkább szűnnek meg, mennél jobban tért hódít valamely államban 
a demokrácia. Az angol kormányra — mint Dicey mondja — ma  
nem ismerne rá az, aki 1800 körül élt, pedig az utolsó hat év igazán 
forradalmi változásairól még Dicey könyvében nincs szó. A magyar 
alkotmány fejlődése 1848-ban és azóta is úgy történt, hogy a törté- 
nelmi elemek belőle eltűntek, vagy pedig gyakorlati jelentőség nélküli 
s pusztán jogtörténeti érdekességű szabályokká váltak. 

A magyar alkotmány múltjából két irányzat emelkedik ki éles 
körvonalakban. A politikai hatalom egy kiváltságos, elenyésző kisebbség 
kezeiben volt és abból nemcsak az alsóbb néposztályok, hanem a 
polgári elemek is ki voltak zárva. A másik jellemző vonás az a harc, 
mely a királyi hatalom és az oligarchia között évszázadokon át folyt 
és amely a szatmári béke után a Habsburg-dinasztia teljes felülkere- 
kedésére vezetett. A magyar alkotmány történeti jellege tehát 
annyit jelent, hogy az ország vezetése még most is egy kivált- 
ságos kisebbség kezében van, mely csak lefelé gyakorol 
nyomást, de teljesen tehetetlen a királyi hatalom túl- 
súlyával szemben. A napjainkban lefolyt súlyos parlamenti válság 
konzervatív körökben, a történelmi osztály tagjai között is sok hívet 
szerzett ennek a megállapításnak. Kiderült, hogy az alkotmány a 
katonai erőre támaszkodó parlamenti és kormány-abszolutizmussal 
szemben teljesen felmondja a szolgálatot. Még általánosabb elismerésre 
talált az a vélemény, hogy immár a választójogi reform elhalaszt- 
hatatlan és ez a válság megoldásának egyedüli útja. Kétségtelenül 
megállapítható, hogy a két jellemvonás között okozati összefüggés van. 
A királyi hatalom túlsúlya az alsóbb néposztály jogtalanságára vezet- 
hető vissza, amennyiben a korona a kiváltságos elemeknek minden 
ellenállását az elégedetlen polgárság és munkásság nyomásával tudja 
ellensúlyozni. Erre iskolai példa volt az 1905. évi válság. Viszont, 
amikor a történelmi osztály messzebb látó elemei a demokratikus haladás 
elősegítéséhez nyújtottak segédkezet, helyzetük a koronával szemben 
mindig megjavult, mint azt az 1848—49. évi szabadságharc nagy 
sikere és kisebb méretekben a legutóbbi napok eseményei is mutatják. 

A királyi hatalom túlsúlyának és az alkotmányos formák között 
lefolyó abszolutizmusnak további forrása Ausztriával fennálló kapcso- 
latunk. Nincs oly állam, amelyben a dinasztia ne volna arra utalva, 
hogy a társadalmi osztályok valamelyikére támaszkodjék. Az újkorban 
az abszolút királyságok és az egységes nemzeti államok kialakulása 
úgy történt, hogy a királyok a feudális nemesség ellen a városi polgá- 
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rokkal szövetkeztek. Az is gyakori dolog volt a történelem folyamán, 
hogy az államfő a parasztsággal és a proletariátussal keresett kapcsolatot, 
a szocializmus terjedése óta a legtöbb államban a nagybirtokosságra, 
vagy pedig a nagybirtok és a haute finance szövetségére támaszkodik. 
A mi helyzetünk ebben a tekintetben kivételes. Magyarország királya 
egyszersmind Ausztria császára és az osztrák tartományoknak Magyar- 
országot sokszorosan felülmúló gazdasági erejére és hadseregére támasz- 
kodhatik és ezért, ha érdekei megkívánják, megengedheti magának 
azt a luxust, hogy magatartása és politikája ellentétes lesz az összes 
magyar társadalmi osztályok érdekeivel és legfeljebb egy csekély aulikus 
csoport fog hasznot húzni belőle. Ez a gyarmati helyzet magyarázza 
meg, hogy a parlament és király viszonyában teljesen az utóbbi kere- 
kedett felül és mindazok a vívmányok, amelyeket az 1848-iki ese- 
mények erőszakoltak ki, hatálytalanokká váltak. 
 

II. 
 Közjogi tankönyveinknek legjellemzőbb sajátsága az a vakság, 

mellyel a tényleges erőviszonyokkal szemben viseltetnek. Hatásuk 
folytán a jóhiszemű emberek nagy tömege hiszi, hogy a magyar alkot- 
mány tényleg létezik és a végrehajtó hatalom minden önkénykedése 
ellen védelmet nyújt. Mindig csak a papiros-intézkedéseket veszik figye- 
lembe és sohasem számolnak azzal, hogy a hatalmi erők mennyire 
megcsúfolják a legszebben megszerkesztett jogszabályokat. Ε hibát 
elkerülendő a magyar alkotmányt olyképpen fogjuk jellemezni, amint 
az a való életben ténylegesen érvényesül. 

Az állami élet súlypontja a törvényhozás működésében rejlik. 
Az országgyűlés alkotja a törvényeket, irányítja a minisztériumot, 
ellenőrzi a közigazgatást, ellensúlyozza a koronát. Ennélfogva valamely 
alkotmány jóságát az dönti el, minő alapokon épül fel s minő erőt 
képes a parlament kifejteni. 

Ε kérdés vizsgálata reávilágít a magyar alkotmány gyengeségének 
legfőbb okaira. Az országgyűlésnek két háza van: a főrendiház és a 
képviselőház. Az előbbi a született és kinevezett törvényhozók testü- 
lete, amely 1885-ben történt reformja óta nemcsak feudális, hanem 
a magas 6000 koronás adócenzus folytán egyúttal plutokratikus testület 
is, melyben kevés kivétellel csakis a nagybirtok és a nagytőke kép- 
viselői foglalnak helyet. Ennek a testületnek a nép legszélesebb réte- 
geivel semmi kapcsolata nincs, érdekei azokéval a legellentétesebbek, 
tagjainak a kormányhatalomtól való függősége pedig vagyonukkal 
egyenlő arányban nő. Teljesen téves az a hit, hogy a vagyon politikai 
függetlenséget ad, sőt a nagy vagyon a legtöbb esetben a kormánytól 
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való függőség legfőbb oka, különösen oly országban,   ahol az állami 
szubvenciók és kedvezmények igénybevétele az uralkodó osztály meg- 
élhetésének és gazdagodásának legfőbb forrása.    Hogy a főrendhiház 
mennyire nem tudja magát a kormánytól függetleníteni és mily kép- 
telen a korona   követeléseivel   szembeszállni,   azt a  véderőjavaslatok 
sorsa a legélénkebben bizonyítja. 

Az országgyűlés második szerve a képviselőház. A lakosságnak 
csak 6,3%-a választó. A földbirtokosok 54,5%-a, az iparosok 59%-a, 
a kereskedők 44,2%-a, az állami alkalmazottak 58,5%-a, a magán- 
alkalmazottak 69%-a és a munkások 98%-a nem szavazó. A fennálló 
választási rendszer nemcsak a lakosság óriási tömegeit zárja ki az 
alkotmány sáncaiból, hanem még a jogosítottakat is megakadályozza 
abban, hogy akaratukat szabadon érvényesítsék. A nyílt szavazás és 
az ezzel összefüggő hatósági presszió, a fegyveres erő felhasználása, 
a rendszerré fejlődött korrupció lehetetlenné teszi, hogy a képviselőház 
a választók igazi akaratát fejezze ki és a mindenkori kormánynak 
többséget biztosít. Van ugyan egy terjedelmes törvényünk (1899 : 
XV. t.-c). mely a választások tisztaságát akarja megóvni, ez azonban 
a gyakorlatban szégyenletes kudarcot vallott. Az 1910. évi választások 
után több mint félszáz petíciót adtak be s bár a választások folyamán 
a korrupció valósággal orgiákat ült, a m. kir. Kúria egyetlen man- 
dátumot sem semmisített meg. Ugyanez a törvény az etetést és itatást 
az ú. n. alkotmányos költségek örve alatt törvényesítette s azonkívül 
a választások megtámadására irányuló eljárást oly mértékben drágította 
meg, hogy ez ismét a kormány befolyását öregbítette. A választások 
annyira megdrágultak, hogy csupán a kormány tud óriási választási 
alapot teremteni, melyből a szavazatvásárlás és a megtámadott man- 
dátumok védelmének összes költségei kikerülnek. Ez az eljárás az 
ellenzéket is arra kényszeríti, hogy a korrupció eszközeihez folyamodjék. 
1867 óta egyetlen egyszer — 1905-ben — történt meg, hogy 
a kormány a választásokon megbukott. Ε meglepő tény oka abban 
rejlett, hogy a nagybirtok majdnem teljességében a kormány ellen 
fordult. Mihelyt azonban a nagybirtok a kormányt támogatja, vagy 
legalább is megoszlik, akkor a kormány a választási diadala bizonyos. 
A nyílt szavazással összefüggő terror és korrupció a magyar 
kormány legnyíltabb sebe és a legnagyobb gyengesége: 
ez növeli meg a korona túlsúlyát, mert tudja, hogy követelései részére 
a mostani választási rendszer mellett mindig lehet többséget szerezni. 
A választási rendszer teljesen függetleníti a képviselőket a választók 
hangulatától, kívánságaitól. A többség és a kisebbségnek titokban 
hozzászító elemei valósággal érdekszövetkezetté alakulnak, amely abban 
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a kellemes helyzetben van, hogy még azon osztályok érdekeit sem 
kell szem előtt tartani, melyekből származik és tisztán a saját üzleti 
érdekeinek szentelheti magát. A kormány teljesen szabad kezet ad 
a többségi képviselőknek „a közgazdasági tevékenység” kifejtésében 
s csak azt követeli meg tőlük, hogy a kormányjavaslatokat „gondol- 
kodás  nélkül”   szavazzák meg. 

Az országgyűlés összeállításához hasonló az önkormányzati testü- 
letek megalkotása is. A törvényhatósági bizottságok felerészben a 
legtöbb adót fizetőkből, felerészben pedig a cenzusos választók kikül- 
dötteiből alakulnak. A községi képviselőtestületek összeállítása ugyanily 
alapokon nyugszik, bár a választójog szélesebb terjedelmű. Ezeknél a 
választásoknál a hatósági nyomás és a korrupció még jobban érvé- 
nyesül, mint a képviselőválasztásoknál. De ha még tiszta választásokból 
is kerülnének ki ezek a testületek, azon alárendeltségi viszonynál 
fogva, melyben a kormányhoz állanak és amelyre később rátérünk, 
minden öntudatos és szabad önkormányzati tevékenység kifejtése 
lehetetlen. 

 
III. 

 A törvényhozás összetételének és a választójog szűk terjedel- 
mének teljesen megfelel a szabadságjogok mai állapota. Ezekből 
az alsóbb osztályok teljesen ki vannak zárva. Politikai szélcsend idején 
úgy látszik, mintha a magyar polgárságnak több szabadsága volna, mint 
pl. Ausztriában és Németországban. De mihelyt a kormánnyal össze- 
ütköznek, reájuk nézve is bekövetkezik a törvényen kívüli állapot, és 
megdöbbenéssel tapasztalják, hogy teljesen védtelenek a kormány túl- 
kapásaival szemben. 

A magyar közjog névleg az állampolgári jogegyenlőség alapján 
áll, de ezek a jogok aszerint érvényesülnek, mily osztályhoz tartozik 
az illető állampolgár. Áll ez elsősorban a személyes szabadság 
elvére. A bűnvádi perrendtartásnak az előzetes letartóztatásról, vizs- 
gálati fogságról szóló intézkedései vagyontalan egyénekkel szemben 
kaput nyitnak a személyes szabadság minden korlátozásának. A törvény 
ékes szavakban törli el a tortúrát, de a budapesti rendőrfőkapitányság 
126-os szobája eleven valóság, a letartóztatottak kínzása és ütlegelése 
napirenden van. A rendőrség és csendőrség fegyverhasználata és bekí- 
sérési joga oly általánosságban van megállapítva, mely minden visszaélést 
lehetővé tesz. A rendőri hatóságoknak kihágási büntető joghatósága 
óriási méreteket öltött. Az 1869: IV. t. c. 1. §-ának nagyhangú kije- 
lentése szerint „az igazságszolgáltatás a közigazgatástól elválasztatik”, 
de ennek dacára az 1910. év folyamán a közigazgatási hatóságok előtt 
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627.791 kihágási ügy lett 853.388 egyén ellen jogerősen befejezve és 
eddig elmarasztaltak 507.770 esetben 693.017 egyént. A letelepedési 
költözködési szabadság a közigazgatási hatóságok  „kezelésére” van 
bízva  a   a kivándorlás pedig  súlyos korlátokkal megbénítva.   Törvé- 
nyeink a községi illetékességet oly irracionális módon állapítják meg, 
a városi lakosságnak és főleg a munkásságnak jelentékeny része 
nem illetékes abban a községben, ahol állandóan tartózkodik. Buda- 
pesten pl. 1900-ban a lakosságnak csak 36,73%-a budapesti születésű, 
s még ezek nagyrésze sem bír illetőséggel. A fennálló jogszabályok, 
de különösen a toloncozási szabályzat alapján a közigazgatási hatóságok 
tetszésök szerint kiutasíthatnak és illetőségi helyére toloncolhatnak min- 
denkit, aki ellen bárminemű kifogásuk van. Túlzás nélkül lehet mondani, 
hogy normális időkben is a lakosság 90%-ának személyes szabadsága a 
közigazgatási hatóságok jóindulatától, vagy önkényétől függ, s ha mint 
említettük, a kormány és a polgárság között konfliktus üt ki, akkor a 
személyes szabadság megsértése ezeknél is napirenden van és nem lehet 
ellene orvoslást találni. 

A gyülekezési jogot nem törvény, hanem miniszteri rende- 
letek szabályozzák s a hatóságok gyűlésbetiltó döntései ellen bírói 
jogorvoslatnak helye nincs. 

Hasonló a jogállapot az egyesülési szabadság tekintetében is. 
A munkások egyesületei a belügyminisztérium alá vannak rendelve, 
mely azokat rendőri ügyként kezeli, ellenben a munkaadók egyesületei 
a szakminisztérium elé tartoznak. A polgári körök rendszerint hidegen 
szokták nézni a munkásegyletek vergődését és csak ily krízis idején 
látják, hogy velők is éppen így bánhatnak el a hatóságok. A sajtó- 
szabadság jelenlegi állapota a magyar alkotmánynak egyik legjellem- 
zőbb ismertető jele, mert megmutatja, hogy a való életben mily 
keveset érnek a törvények fellengős elvi kijelentései. Az 1848: XVIII. 
t.-c. 1. §-a kimondja, hogy gondolatait sajtó útján mindenki szabadon 
terjesztheti. De később maga a törvény a korlátok egész sorát állítja 
fel, hogy a véleménynyilvánítás túlságosan szabad ne lehessen. A hír- 
lapterjesztés technikájának fejlődése a sajtót teljesen kiszolgáltatta a 
mindenkori kormány hatalmának. Ez elsősorban a fővárosi nagy napi- 
lapokra áll. A lapok terjesztése posta és vasút, vagy pedig utcai elárusítás 
útjan történik. A kormánynak módjában áll bármely lap postai szállí- 
tását lehetetlenné tenni, az utcai árusítást pedig eltiltani. A vasúti 
szállítást a kormány befolyása alatt álló kiváltságos vállalatok monopoli- 
zálják, amelyek oly módon is tehetik lehetetlenné valamely olcsóbb 
lap terjesztését, hogy a szállítási díjakat felemelik. A kormány eltilt- 
hatja a lapoknak a pályaudvarokban való árusítását. De ily erőszakos 
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intézkedések nem is szükségesek. Elegendő az, ha a vasúti közegek 
„tévedésből” máshová irányítják a lapokat, mint ahová címezve 
vannak, vagy egy lap következetesen elkésve érkezik. A sajtósza- 
badság nagy elve ily apró közigazgatási fogásokon szokott megbukni. 
A bűnvádi perrendtartás kimondja, hogy nyomtatványok csakis bírói 
végzés alapján foglalhatók le. De a vizsgálóbíró által előre aláírt 
lefoglalási blanketták a rendőrség kezében vannak, amely azokat bár- 
mikor tetszése szerint kitöltheti és felhasználhatja. Mikor tavaly gróf 
Khuen-Héderváry Károlyt a képviselőházban meginterpellálták egy 
elterjedt lap kolportázs-engedélyének megvonása miatt, azzal érvelt, 
hogy az utcai árusítás csak kedvezmény és a hatóság a terjesztésnek 
csakis egy módját tiltotta el és máskülönben a lap azt teheti, amit 
akar. Kormánypárti lapoknál, melyek kizárólag szubvencióból élnek, 
ily korlátozás természetesen nem lenne katasztrófa. De a közönségre 
utalt lapoknál a terjesztés minden megszorítása a sajtószabadság meg- 
fojtásával egyértelmű. Polgári lapokkal a kormány épp úgy elbánhat, 
mint a szocialista sajtóval, sőt előbbiekre nézve a helyzet sokkal 
súlyosabb, mert míg a szervezett ipari munkásság erős szolidaritása 
a lap terjesztését lehetővé teszi minden tilalommal dacolva, addig a 
polgári lapok olvasóközönsége könnyen szertezüllik. 

A vallásszabadságot korlátozza, sőt lehetetlenné teszi egyes 
egyházaknak, de különösen a katholikus klérusnak túlhatalma és az 
a tény, hogy a közoktatásügyi kormányzat az utolsó tíz évben tel- 
jesen a harcias katholicizmus szolgálatába szegődött. A nemzetiségi 
egyenjogúság és az 1868 : XLIV. t. c. papíron maradt. 

Megjegzendő végül, hogy a közigazgató bíráskodásról szóló 
törvény, az 1896 : XXVI. t. c. épen azokat az ügyeket hagyja bírói 
jogvédelem nélkül, melyekben az állampolgárok szabadságjogai szenved- 
nek sérelmet. 

 
IV. 

 Az Ausztriával fenforgó közös vagy közös érdekű ügyek nagy 
száma, elintézésük nehézkes volta, a folytonos összeütközések lehető- 
sége a király abszolút jogkörét még jobban kiterjesztették. Közös 
ügyekben a megegyezés rendszerint nagy nehézségekbe ütközik, mert 
mindkét kormánynak attól kell félni, hogy gyávasággal vádolják és 
úgy a magyar, mint az osztrák közvélemény rendszerint nagy érzé- 
kenységgel reagál minden közös természetű konfliktusra. Ezért a 
kormányok a legszívesebben áthárítják a döntést a királyra, mert a 
korona nimbusza, tényleges hatalma és büntetőjogi fokozott védett- 
sége előtt mindenkinek meg kell hajolni. Az   utolsó  évtizedekben  a 
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a legtöbb közjogi konfliktus az uralkodó személyes beavatkozásával 
nyert elintézést. A kvóta első felemelése királyi döntés alapján 
történt. Minden kiegyezés megkötésénél a kormányok tudomására 
hozzák a pártok vezéreinek az uralkodó akaratát, hogy az összes 
közös ügyekben megállapodás jöjjön létre, stb. A legutóbbi hónapok 
története szolgáltatott néhány tanulságos példát. A rezolúció kér- 
dését egy visszautasító királyi manifesztum seperte le a napirendről 
és az osztrák parlamenti pártokat a véderőjavaslatok megszavazására 
erélyes hangú császári izenetekkel kényszerítették. Erre a kényszer- 
helyzetre vezethető vissza a volt szabadelvűpártnak és a jelenlegi 
munkapártnak azon álláspontja, hogy a katonai felségjogokat érinteni 
nem szabad. A koalíció katonai programmjának története is világosan 
mutatja a magyar országgyűlés és kormány teljes tehetetlenségét a 
korona túlhatalmával szemben. Az országgyűlés többsége azon a 
nézeten volt, hogy a katonai felségjogok korlátozandók, hogy a had- 
sereg magyar részében a vezényszó magyar legyen. Óriási többsége 
dacára a koalíció semmit sem tudott elérni, mert a királyi vétó 
lehetetlenné tette a többségi akarat érvényesülését, melynek szent- 
ségére való hivatkozással történik most napjainkban minden erőszak. 
A korona túlsúlyát még jobban fokozza az a tény, hogy úgy Ausztriában, 
de főleg Magyarországban a kormányzó pártok a közös ügyekben nem 
tudván semmit sem programmjukból megvalósítani, már önmaguktól 
arra törekednek, hogy a korona felelőtlensége mögé bújának és azt 
a csekély befolyást sem érvényesítik, amely az adott erőviszonyok 
alapján lehetséges volna. Deák Ferenc az 1867 : XII. t. c-be bevétette 
azt a rendelkezést, hogy a kiegyezésnek legfontosabb előfeltétele 
Ausztriában az alkotmányosság helyreállítása és fenntartása. Azóta a 
magyar kormányok több ízben adták beleegyezésüket, hogy Ausztriában a 
közös törvények az osztrák alkotmány 14. §-a alapján császári rende- 
lettel lépjenek érvénybe, mert ezzel a felelősséget teljesen a koronára 
hárították. 

A magyar kormány és országgyűlés tehetetlenségének legfőbb oka 
annak a közjogi politikának, mely közös ügyekben a haladás lehetet- 
lenségét és a tényleges erőviszonyokat   mindenféle   üres   formulákkal 
igyekszik eltakarni. Az 1867: XII. t. c. kimondja, hogy a vámterület 
közössége nem folyik a pragmatika szankcióból és Magyarország szabad 
rendelkezési  joga   feltétlenül   fennáll,   ami annyit jelent, hogy akkor 
valósítjuk   meg   az   önálló vámterületet,   amikor   nekünk tetszik.    És 
dacára annak, hogy a közvélemény túlnyomó része a vámterület önálló- 
ságát követeli, a magyar kormányok kénytelenek voltak a vámközös- 
séget napjainkig fenntartani és a közönség megtévesztésére formulákat 
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kovácsolni. Az 1898 : I. t. c. kimondta, hogy az önálló vámterület 
jogi állapota beállott. Az 1907. évi kiegyezés szerint pedig a vám- 
szövetség megszűnt, önálló magyar autonóm vámtarifa alkottatott és 
Ausztriával szerződési viszonyba léptünk. És mindeme hangzatos vív- 
mányok dacára, minden maradt a régiben és ma is éppúgy ki vagyunk 
szolgáltatva az osztrák nagyipar túlsúlyának, mint azelőtt. Csak azon 
a téren, ahol az osztrák és magyar hatalmi tényezők érdeke azonos, 
az agrár vámvédelem körül történt oly változás, amely legalább az 
érdekeltek egy szűk csoportjára nézve előnyös. Az önálló bank fel- 
állítását számos törvény, különösen az 1907 évi kiegyezés biztosította, 
Mégis a koalíció azon bukott meg, hogy nem volt szabad az önálló 
bankot még a kartell-bank alakjában sem felállítani. Az osztrák állam- 
adósság egy részét elvállaltuk és a törvényben kijelentettük, hogy ezt 
teljesen jószántukból tesszük, de mégis a legsúlyosabb áldozatokat 
kellett hoznunk, hogy a konverzió joga bennünket megillessen. Közös 
ügyekben a magyar országgyűlés és kormány helyzetére alig lehet 
kitűnőbb jellemzést találni, mint azt az ismert keserű magyar mondást, 
mely így szól: „én úr vagyok, nekem nem parancsol senki, csak oda 
megyek, ahová küldenek”. 

A korona túlsúlya a rendelkezésre álló osztrák erőforrásokon 
kívül, legfőbb sorban mégis választójogunk szűk voltára vezethető 
vissza. Ez a rendszer okozza azt, hogy a törvényhozásból kirekesztett 
alsó osztályok a vezető rétegek ellen állandó gyűlölettel viseltetnek 
és a korona nagyon jól tudja, hogy az országgyűlésnek az ország 
lakosságában gyökere nincs. Ezért tud oly könnyedén elbánni a par- 
lament többségével, mihelyt annak akarata az övével ellenkezik. Mint 
már említettük, Magyarországon a kormány csak egyetlen egyszer 
bukott meg a választásokon — 1905-ben —, amikor a nagybirtokkal 
került szembe. A győzedelmes nagybirtok a királlyal szemben tehe- 
tetlennek bizonyult, mert a korona az általános választójog kormány- 
programmá nyilvánításával a parlament többségét zsák-utcába szorította, 
s a koalíció csakhogy a demokratikus választójogot megakadályozhassa, 
a királytól előírt marsruta alapján elvállalta a kormányt. A parlamenti 
többség mindig a korona parancsainak végrehajtója és Magyarországon 
a királyi abszolutizmus parlamenti formák között működik. Sokan 
azzal érvelnek, hogy a királyi abszolutizmus ellen az általános választó- 
jog parlamentje sem csalhatatlan orvosszer. Nem akarjuk ezt az érvet 
teljesen alaptalannak minősíteni, de ki kell emelni azt az óriási 
különbséget, ami a két eset között van. Az általános és titkos 
választójog mellett lehetetlen egy mindenre kapható parlamenti több- 
séget összehozni. Ha tehát a korona és a parlament között ellentét 
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áll be, akkor a koronának a kompromisszumon kívül más választása 
nincs, minthogy a nyílt abszolutizmus terére lép. Ez pedig rendsze- 
rint igen veszélyes kísérlet. Mert nagyon találó Talleyrand ama 
mondása, melyet az utolsó hetekben annyi népgyűlési szónoklatban 
és hírlapi cikkekben ismételtek, hogy a szuronyokat sok mindenre 
lehet használni, de ülni állandóan rajtuk nem lehet. A nyílt abszo- 
lutizmus megbénítja az állami élet rendes menetét, az államhitelre a 
legkárosabb befolyással van. Pénzügyi nehézségek buktatták meg 1859 
után az osztrák abszolutizmust, s egyengették az 1867-iki kiegyezés 
útjait, mert a külföldi finánctőke a rendes parlamenti viszonyokat 
és nyugodt közállapotokat tekinti a hitelezés legfőbb biztosítékául. 
Az osztályellentétek erős kiéleződése és a proletariátus mai szervezett- 
sége mellett a nyílt abszolutizmusra könnyen forradalom, vagy pedig 
makacs, passzív ellentállás lehet a felelet. Az általános választójog 
parlamentjét a nép úgy tekinti, mint jogainak és érdekeinek legfőbb 
letéteményesét, melyet minden támadás ellen meg kell védenie, ha csak 
kényre-kedvre magát a hatalomnak ki nem akarja szolgáltatni. A német 
birodalmi parlament ellen ezért nem mer a kormány fellépni, bármenyire 
is uszítják ily irányban a konzervatívek. A magyar osztályparlamentet 
az alsóbb néposztályok nem tudják sajnálni s ezért eddig szótlanul, 
sőt kárörömmel szemlélték annak minden megaláztatását. Mióta azonban 
a képviselőház egyik pártja az általános választójog mellé állt, ez a 
hangulat megváltozott s Budapest munkássága az emlékezetes május 
23-iki felkelésben válaszolt gróf Tisza István házelnökségére. Ha a 
szövetkezett ellenzék kitart választójogi programmja mellett, a dolgozó 
rétegek hangulata az egész országban feléje fog fordulni és ez a nyomás 
oly erős lesz, hogy a korona előbb-utóbb kénytelen lesz a meg- 
egyezés útját keresni. Az obstrukció tíz éves uralmát is az tette lehe- 
tővé, hogy a parlamenti többség nem képviselte az ország többségét 
és a független közvélemény az obstruálók pártján volt. 

A mai választójog mellett a koronának nem szükséges a nyílt 
abszolutizmus terére lépni, ha akaratát keresztül akarja vinni. Harminc 
millió koronára van csupán szükség és együtt van a többség, mely 
mindent megszavaz és mindenre kapható és azt a feladatot, amit 
1849 után Bach, Schmerling és Pálffy Móric végeztek el, a miniszter- 
elnök és a képviselőház elnöke vállalják magukra. A választó polgár- 
ság kevéssé tájékozott rétegei azt hiszik, hogy tulajdonképpeni sérelem 
nem is esett, sőt a parlamentarizmus a maga tisztaságában érvényesült, 
mert a többségi akarat diadalmaskodott. Friedjung mondja egyik 
könyvében, hogy az a mészárlás, amelyet Haynau Világos után Magyar- 
országon rendezett, nemcsak  vérlázító kegyetlenség,  hanem  egyúttal 
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ostobaság is volt, mert sokkal egyszerűbb lett volna, ha a világosi 
fegyverletétel után az uralkodó összehívja az országgyűlést, amely 
megfélemlítve és lekenyerezve, törvényes formák között szavazott 
volna meg mindent, ami az abszolút hatalomnak érdekében állt. 
A történelem számos példát nyújt ez állítás igazolására, így mondtak 
le 1687-ben a rendek címekkel és birtokadományozásokkal lekenye- 
rezve a szabad királyválasztásról, így nyilvánította az 1712-ki 
országgyűlés II. Rákóczi Ferencet becstelennek, így vásárolták össze 
1722-ben a rendek többségét a pragmatika-szankció megszavazá- 
sára, ilyen módon buktatta meg Metternich a liberális megyékben 
az összevásárolt és leitatott bocskoros nemességgel a megyékben az 
ellenzéki követeket, és így szavaztatta meg végül gróf Tisza István 
a véderőjavaslatokat és vezettette ki rendőrséggel az ellenzéki kép- 
viselőket, záratta el katonai kordonnal a képviselőházat egy megvá- 
sárolt többség lázas helyeslése közepette. A történelem arra is szol- 
gáltat példákat, hogy az alkotmányos formák színleges behozatala és 
a demokratikus intézmények meghamisított alkalmazása mennyire meg- 
erősítik a dinasztiák hatalmát és az osztályuralmat. A királyi hatalom 
Magyarországon épen olyan korlátlan 1867 óta, mint azelőtt. De azért 
a király a legalkotmányosabb uralkodó nevét viseli. Gróf Andrássy 
Gyula választójogi javaslata nagy arányokban emelte a választók számát, 
de a pluralitás és nyílt szavazás folytán a kormány és a nagybirtok 
befolyása egyformán megmaradt volna, ellenben a közvélemény félre- 
vezetett része azt hitte, hogy tényleg a demokrácia irányában történt 
lépés. Az ú. n. mérsékelt jogkiterjesztés folytán csak a függő elemek 
szavazatai szaporodnának, a kormány befolyása továbbra is döntő 
lenne, de az a jelenlegi ellenvetés, hogy a parlament nem képviseli 
az ország többségét, erejéből és jogosságából veszítene. 

Ki kell emelni azt a jelentős különbséget, mely a magyar anya- 
ország és Horvátország választó közönsége között az utóbbi javára 
megállapítható. A legsúlyosabb terror és vesztegetés dacára sem tudott 
a báni kormány több egymásra következő választáson többséget szerezni, 
s kénytelen volt nyílt abszolutizmushoz fordulni, mely azonban teljesen 
céltalannak és tarthatatlannak bizonyult. 

 
V. 
 

Amily tehetetlen a többségre támaszkodó kormány a koronával 
szemben, ép oly abszolút hatalmat gyakorolhat a parlamenti kisebbséggel 
és az országgal szemben. Ebbéli ténykedéseiben a korona tekintélye és 
felelőssége   fedezi,   attól   nem   kell   félnie,   hogy   a   képviselőházban 
leszavazzák, mert amíg a hatalom a kezében van,   a   többség   is   az 
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övé. És hogy a parlamenti kisebbség mégis némi befolyáshoz jutott, 
kisebbség obstrukciójára vezethető vissza, amelynek leszerelése cél- 
jából úgy a korona, mint a kormány kénytelenek voltak engedmé- 
nyeket tenni. Kétségtelen dolog, hogy az obstrukció a törvények és 
házszabályok hézagaival való visszaélés. De még kétségtelenebb, hogy 
az a mód, ahogy Magyarországon a választások végbemennek, ahogy 
parlamenti többség kialakul, az már nem is a hézagokkal való 
visszaélés, hanem a törvénynek világos rendelkezéseinek brutális és 
nyílt megsértése. Egy vezető politikus helyesen jellemezte a magyar 
parlamentarizmust az orosz önkényuralomhoz hasonlítván, hogy amint 
Oroszországban orgyilkossággal mérsékelt deszpotizmus, úgy Magyar- 
országon obstrukcióval mérsékelt abszolutizmus uralkodik. Abban a 
pillanatban, amidőn az obstrukció végleg lehetetlenné válik, s a 
választói jog akár mai terjedelmében, akár csekély módosításokkal 
megmarad, a kisebbségnek és a törvényhozásból kizárt osztályoknak 
kívánságuk érvényesítésére, más útjuk, mint a forradalmi erőszak 
nincsen. 

A kisebbségi obstrukció alkotmánybiztosítéknak bizonyult az 
utolsó években, mert egyedül tudott eredményeket elérni, amikor az 
összes többi alkotmánybiztosítékok felmondták a szolgálatot. Elsőnek 
mondott csődöt a parlament adó- és újoncmegszavazási joga. Az adó- 
megszavazási jogot maga az osztályparlament tette hatálytalanná azzal, 
hogy az államháztartás terheit egyre inkább az alsóbb néposztályok 
vállaira tolta át. Az egyenes adóbevétel ma már az állam összjövedel- 
mének csupán egy hatodrésze és mivel mindig sokan vannak, akik az 
adót önként befizetik, főleg pedig a kormány által befolyásolható nagy 
adófizetők, ennélfogva az egyenes adók behajtásának megtagadása alig 
jelenti száz millió korona bevétel elmaradását, ami egy kétmilliárdos 
költségvetésben alig jön számba. A fogyasztási adókat akkor fizeti meg 
a közönség, amikor az adóval terhelt cikket megveszi, ezekre tehát az 
adómegtagadás nem vonatkozhatik. Az újoncmegajánlás joga szintén 
illuzóriussá vált, mióta az 1888 : XVIII. t.-c. a királynak jogot adott 
arra, hogy a kiszolgált katonákat visszatarthassa, a póttartalékosokat 
pedig rendkívüli békeszolgálatra hívhassa be. A kormány a dohányárak 
felemelésével, a vasúti fuvarozás megdrágításával és más hasonló, az 
országgyűlés döntése alá nem tartozó intézkedésekkel módjában van 
tetszése szerint fokozni az állam jövedelmeit. Éppily hatálytalan és 
komolyságnélküli az országgyűlésnek az a joga, hogy a kormány vagyoni 
sáfárkodását ellenőrizheti. Ebből a célból szervezték az állami számszék 
intézményét, mely éppoly üres szappanbuboréknak bizonyult, mint a 
többi alkotmánybiztosíték.  Az állami számszék ugyanis nem akadályoz- 
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hatja meg a kormánynak semminemű törvénytelen kiadását vagy utal- 
ványozását, csupán utólag tehet ezekről az országgyűlésnek jelentést. 
Hogy az országgyűlési többség miképpen határoz, az senki előtt sem 
kétséges. A zárszámadások különben is rendkívül hosszú idő múlva 
kerülnek a parlament elé és összeállításuk módja sem olyan, mely az 
ellenőrzésre lehetőséget nyújtana. A kormány teljesen korlátlanul gaz- 
dálkodhatik az állam összes bevételeivel. 

A miniszteri felelősség intézménye is teljesen hatástalan. Addig, 
míg a királyi abszolutizmus fennáll, nem hisszük, hogy akadna Magyar- 
országon ember, aki komolyan elhinné, hogy minisztereket jogilag 
felelősségre lehetne vonni oly tényeikért, melyekhez a király hozzá- 
járult. A miniszteri ellenjegyzés által nem a miniszter vállal felelős- 
séget azért, hogy a király cselekedeteiért helytáll, hanem a miniszter 
nyer biztosítékot a királytól, hogy semmi baja nem lesz. Hogy jogi 
felelősségre vonásról egyáltalában szó sem lehet, azt a koalíció tör- 
ténete mutatja, mely uralomra jutásakor kénytelen volt kötelezettséget 
vállalni, hogy sem a Tisza-, sem a Fejérváry-kormány tényeivel 
szemben a felelősséget nem érvényesíti. A politikai felelősségre vonás, 
t. i. hogy a parlament többsége leszavazza a minisztériumot, szintén 
nem gyakorlati értékű Magyarországon. Nálunk minisztériumok csak 
felülről, vagy belső palotaforradalom útján buktak csak meg, eltekintve 
attól a jelentéktelen és komikus esettől, mikor 1903 őszén az úgyis 
bukófélben levő gróf Khuen miniszterelnököt, pártja — népszerű temetést 
akarván rendezni neki — leszavazta. Az 1905-iki választásoknál a 
Tisza kormány megbukott és helyét kénytelen volt elhagyni. De nem 
többségi kormány, hanem parlamenten kívüli minisztérium következett 
utána és a parlamenti többség csak akkor kaphatta meg a kormányt, 
amikor a korona feltételeinek magát mindenben alávetette. 

További alkotmánybiztosíték a mentelmi jog és a képviselők 
szólásszabadsága. A legutóbbi események felmentenek attól, hogy 
ezekkel részletesen foglalkozzunk. Ez az alkotmánybiztosíték megszűnt 
létezni és nem a korona tette lehetetlenné, hanem a parlamenti többség. 
Az összeférhetetlenségi törvény is, mint alkotmánybiztosíték sze- 
repel, mert a képviselőknek a kormánytól való függetlenségét akarja 
biztosítani. Ennek a törvénynek csak Magyarországon van jelentősége, 
ahol a parlamenti korrupció oly kifejlett. Hogy ez a törvény mennyire 
érvényesül a gyakorlati életben, azt sem szükséges bővebben fejtegetni. 
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Választási   korrupción   alapuló    parlamenti    abszolu- 
tizmus, parlamenti korrupción és többségi abszolutizmuson 
alapuló kormány- és királyi abszolutizmus: ez a mai magyar 
alkotmány igazi arculata. 
 VI. 

 Lefelé a törvényhatóságokkal és községekkel szemben a kormány 
hatalma szintén korlátlan. A vármegyei autonómiából a tisztviselők 
választásán kívül más nem maradt fenn, nincs a vármegyének oly 
határozata, némely politikai véleménynyilvánítástól eltekintve, amelyet 
a kormány meg nem akadályozhat, vagy meg nem semmisíthet. A tiszt- 
viselők szabad választása csak arra jó, hogy néhány család uralmát 
fenntartsa és a vármegyei közigazgatást, Sennyey Pál szavaival élve, 
ázsiai színvonalon tartsa. Mivel a megyei tisztviselők fizetésrendezése 
és fizetésfelemelése állami eszközökből történik; a legfőbb fegyelmi 
jog a kormány kezében van, s ezért a választott tisztviselői kar is 
teljesen a kormány befolyása alá került. Az Andrássy-féle 1907. évi 
vérszegény törvények módot akarnak nyújtani a törvényhatóságoknak, 
hogy a kormány intézkedései ellen a közigazgatási bíróságnál orvoslást 
keressenek. Ezek a törvények tipikus alkotmánybiztosítékok: semmi 
hatályuk nincsen, és a kormányt ténykedéseiben egyáltalában nem 
zavarják meg. 

A bírói függetlenség is az alkotmánybiztosítékok közé szokott 
számíttatni. Oly országban, ahol a bírókat oly nyomorúságosan fizetik, 
mint a magyar állam, és ahol a bírónak minden előmenetele a kor- 
mánytól függ, bírói függetlenségről beszélni nevetséges. Az 1905—906. 
évi válság folyamán, a Fejérváry-kormány alatt, a bíróságok az ellenzék 
üldözésében, a koalíció alatt pedig az eljárások megszüntetésében, az 
ítéletek megváltoztatásában excelláltak. A m. kir. Kúria egyetlen 
kormánypárti választást nem semmisített meg, s az 1912 június 4. 
óta történt törvénytelenségeket a főrendiházban a kir. Kúria másod- 
elnöke és a budapesti kir. Tábla elnöke védelmezték. 

 VII. 
 A magyar alkotmány súlyos válsággal küzd. Mindig kizárta 

magából a nagy néprétegeket, de most kiderült, hogy még azoknak 
sem tud védelmet nyújtani, akiknek eddig jogokat adott. Most már 
széles körökben tudják, hogy csak addig fest szépen, amíg szükség 
nincsen reá, de abban a pillanatban, mihelyt a szükség beáll, felmondja 
a szolgálatot. Gyökeres reformra van szükség. Nem arra gondolunk, 
hogy újabb alkotmánybiztosítékok gyártassanak, mert ezek ismét papíron 
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maradnak. A reformálás munkáját alólról kell kezdeni. Kimutattuk 
azt, hogy úgy a parlament tehetetlenségének, mint a korona abszolu- 
tizmusának legfőbb oka a mai választójog és különösen a nyílt sza- 
vazással összefüggő választási korrupció. Itt kell tehát a munkát elkez- 
deni. Ha ez nem fog megtörténni, akkor az ezer éves magyar alkot- 
mány csak arra lesz jó, hogy formáinak megtartásával a képviselőház 
többsége a trializmust, vagy pedig a Centralparlament létesítését elnöki 
kézintésre, közlelkesedéssel megszavazhassa. 
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1912 június 4-én egy gonosz kinézésű és valóban erős fegyvert 
csavartak ki valakinek kezéből, hogy ne használhassa egy bizonyos 
más valaki ellen. Ez a fegyver az országházi obstrukció. A hatalmon 
levők azt hirdetik, hogy egy államfelbontó irányzatba került kisebbség 
kezéből csavarták ki a többség által képviselt valódi nemzeti akarat 
érvényesülésének lehetővé tétele, megóvása végett. Mi pedig azt 
mondjuk, hogy amaz emlékezetes napon a magyar nemzet kezéből 
csavarták ki azt a fegyvert, mellyel eddig a „Bécs” neve alatt értett 
hatalmi szövetkezés túlságos igényei ellen, úgy, ahogyan védekezhetett. 

A régi szabadelvű párt és a mai nemzeti munkapárt személy 
szerint többnyire, elveikre nézve pedig tökéletesen azonos tagjai államjogi 
konzervativizmusukat eddig úgy érvényesítették, hogy az Ausztriával 
fennálló közjogi kapcsolat tágítására törekvő ellenzéket a minden erő- 
szakosságra elszánt katonai erő hajthatatlan akaratára való hivatkozással 
bírták oly intézkedések elfogadására, vagy legalább eltűrésére, melyek 
tulajdonképpen ezen kapcsolatnak újabb szálakkal szorosabbra fűzését 
jelentették. Bécsben pedig azzal rimánkodtak ki a magyarság számára némi 
kíméletet és olykor egy-egy csekély engedményt is, hogy ezek nélkül 
a monarchia hatalmi állásához szükséges törvényeket a megvadult 
ellenzék obstrukciója miatt nem tudnák keresztül vinni. Erre a tojás- 
táncra amaz urak büszkék is voltak; itthon váltig verték a mellüket, 
hogy eszményeik végeredményben azonosak a nemzeti és demokrata 
ellenzékével, ám azokat megközelíteni csakis az ő okosságuknak, mér- 
sékletüknek és önmegtagadásuknak lehetséges. Bécsben meg talán 
nem mulasztottak el elejteni egyes szavakat, melyekből az ottani hatal- 
masok megtudhatták, hogy Magyarországban némi biztonsággal csakis a 
Lloyd-klub körére számíthatnak, csakis ezen egyesülés közvetítő indít- 
ványainak, engedmény-javaslatainak elfogadása mellett térhetnek ki a 
fékezhetetlen   magyar ellenzékkel   való nyílt összecsapás és az ebből 
 



34                                                                                         Farkas: A kicsavart fegyver 
 
származható válságok elől. Ennek a kettős játéknak következményeként 
a közjogi és politikai viszonyoknak a merevségig menő állandósága 
alakult ki. A legvéresebb szájú ellenzék visszahökkent, ha a kormány 
valamely kívánságának akadályaként a legfelsőbb bécsi akaratot állította 
oda; viszont a legéhesebb bécsi érdekcsoport is elcsendesült, ha 
ugyanaz a kormány a magyar ellenzék végső ellentállását festette eléje, 
így azután lényegében minden a régi mederben folyt. Legállandóbb 
volt azonban az államjogi konzervatív uralom; ők képezték évtizedeken 
keresztül az egyedüli „kormányképes” pártot; még az 1905—1910 
közötti kivételes időben is ezen párt némely különvált eleméből kerültek 
ki a kormányok legbefolyásosabb, tulajdonképpen egyedül hangadó 
tagjai, aminthogy úgy a darabantok, mint a koalíció politikája lénye- 
gében azonos volt a szabadelvű- és munkapárt politikájával. 

A politikai egyensúlynak ezt a bizonyára nem eszményi, de 
némiképpen tűrhető, mert a gazdasági és művelődési előhaladást nem 
feltétlenül gátló helyzetét az 1910. évi választások — inkább válasz- 
tatások — és az 1912. évi Tisza-féle parlamenti erőszakosságok 
ezer darabra törték, örökre lehetetlenné tették. Természetesen nem 
abban az értelemben, mintha ezentúl a bécsi katonai hatalom semmivé 
lenne a magyar nemzet akarata, a magyar országgyűlés többségének 
határozata, vagy épen nemzeti engedményekért obstruáló kisebbsége 
előtt, mely ezután a magyar vezényszótól kezdve a közös intézmé- 
nyek teljes megmagyarosításáig minden igényét ráerőszakolhatná még 
a netalán ellenkezni óhajtó magyar parlamenti többségre is. Hanem 
magától értetődőleg oly módon, hogy az obstrukció mint akadály 
többé nem létezik a magyar törvényhozásban; a többség és ennek 
kijelölt elnöke az elfogadott házszabálymódosítások és még inkább 
az előfordult precedensek alapján ezután bármikor teljes némaságra 
kárhoztathatja, még el is távolíthatja az ellenkező nézetet vallani 
merészelő kisebbséget. A többség pedig soha sem akarhat mást, 
mint a mit Bécs parancsol, mert a Khuen-féle választások óta bizo- 
nyos, hogy egy magyar miniszterelnök olyan, mint a gomb, melyhez 
kabátot varrnak — csak megfelelő módon és eszközökkel „válasz- 
tatnia” kell és lesz „többsége” a magyar képviselőházban — ha 
azelőtt senkinek sem kellett is. A miniszterelnök kinevezése pedig 
annak a tényezőnek kezében van, amely létének, hatalmának legfőbb 
forrását és kifejezőjét a magyar nemzeti szellemtől oly gondosan meg- 
óvott hadseregben és a Magyarországot gyarmatként kiaknázó Bécs 
és Ausztria erőforrásaiban látja. Ameddig tehát a Khuen, Lukács és 
Tisza   által   teremtett   helyzet   fennáll,  nem  képzelhető   többé  olyan 
katonai,   vagy   osztrák   követelés,   melyre  válaszul  Budapestről  más, 
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mint alázatos „úgy legyen” hangzanék. A magyar kormány helyzete 
nem sejtett módon egyszerű lett; most már a legüresebb „nemzeti 
engedményekért” sem kell kunyorálnia a legnagyobb nemzeti áldoza- 
tok hozatalakor. A gúzsba kötött, földre nyomott magyar közvéle- 
ménynek, miután a mai rendszerű választásokon nem nyilatkozhatik 
meg szabadon, most már az az érvényesülési útja sincs, hogy az 
országgyűlési ellenzéket obstrukcióra, a kormánypártot pedig az obstru- 
álók követelései egy részének átvételére biztassa. A magyar nemzet 
kezéből kiesett a parlamenti obstrukció fegyvere; védte- 
lenül áll minden osztrák igénnyel szemben. 

Az eddig kifejtettekből elég világosan kitűnik, hogy a mai köz- 
jogi konzervatív parlamenti többség, midőn az őt egyensúlyban tartó 
politikai erők egyikét szétrombolta, tulajdonképpen a saját létalapját 
tette tönkre. Valóban, ha egy ilyen mindig középúton haladó, jobbra- 
balra, fel- és lefelé állandóan alkura kész párt létezése politikai szük- 
séget képezhetett eddig: az emlékezetes júniusi nap óta egy ilyen 
pártra többé nem lehet szüksége sem az uralkodóháznak, sem a nem- 
zetnek. Az előbbinek most már csak olyan kormánypárt kellhet, mely 
az ő érdekeit és törekvéseit az e végből számára kölcsönzött hatalmi 
eszközökkel kíméletlenül, minden alkudozás és engedmény nélkül 
keresztülviszi. Az utóbbi pedig csak olyan parlamenti képviseletre 
tekinthet megnyugvással, mely az udvari pártnak feltétlenül, minden 
tapintatossági és időszerűségi kérdés félretételével ellene szegül. A mai 
többség egyes tagjainak elhatározásától fog függni, hogy idővel melyik 
táborhoz csatlakozzanak; annyi bizonyos, hogy sem mint az uralkodó- 
ház akaratának ugyanezen uralkodóház hatalmi eszközeivel működő 
lélektelen végrehajtói, sem mint az egyelőre minden eredményes mun- 
kásságtól elzárt ellenzék tagjai nem fogják többé azt a fényes hatalmi 
állást élvezhetni, amelyben eddig olyan jól érezték magukat. 

A nemzeti munkapárt vezetői különben ennek politikai létalapját 
még tetteiknél is nagyobb mértékben rombolták le ama tettek indo- 
kolására felállított elméletükkel, hogy a jogszabály betűjét ezen szabály 
szellemének, lényegének fel volt szabad, sőt fel kellett áldozniok. 
Ők ugyan ezt az elvet egyelőre csupán a képviselőház tanácskozási 
rendjére alkalmazták, míg a mai képviselőház törvényalkotó illetékes- 
ségére, képességére nézve a 48-as és 74-es törvények betűjéhez ragasz- 
kodnak. Azonban a nyers erőszakon kívül mivel kötelezhetik az állam 
összes polgárait arra, hogy ezt a megkülönböztetésit a kétféle jog- 
szabály között a maguk részéről is megtegyék és addig tartsák fenn, 
ameddig ez a nemzeti munkapárti uraknak tetszik? Ha igaz az, hogy 
elfogadott  és  meg  nem  változtatott  tanácskozási  rend  szavainak 
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teljes figyelmen kívül hagyásával lehet nagyfontosságú törvényeket 
hozni azért, mert a házszabályok lényege és célja, hogy az ország- 
gyűlésen a törvényjavaslatok megvitatása és a fölöttük való határozat- 
hozatal lehetséges legyen — ugyan ki akadályozhatja meg az állam 
bármely polgárát abban, hogy ezt az elméletet az országgyűlés meg- 
alakításáról szóló, szintén elfogadott és még szintén meg nem változ- 
tatott törvényekre is alkalmazza? 

A 48-as törvények kétségtelen célzata az volt, hogy a magyar 
törvényhozásban a magyar népnek, illetőleg ennek többségének akarata 
jusson kifejezésre. Ha a választói jogosultságot a polgárok bizonyos 
vagyoni, illetőleg értelmiségi színvonallal bíró csoportjaira korlátozták 
is, mert az ezeken kívül állókat nem tartották a politikai kérdések 
helyes megítélésére és a politikai jogok értelmes gyakorlására képe- 
seknek, az egy pillanatig sem lebeghetett a 48-as törvények alkotói 
előtt, hogy az ő szemükben egyenlő értékű honpolgárok szavazatainak 
különböző mérlegelése útján juttassák kifejezésre a közvéleményt, 
a népakaratot. Csupán technikai, időleges okok idézték elő a magyar 
választói rendszer azon torz kialakulását, mely mellett egy írástudatlan, 
bepálinkázott, az állam nyelvét sem értő paraszt, vagy teljesen függő 
állásban levő tisztviselő némely kerületben 200-ad magával küldi be 
egyikét a közvélemény végső kifejezésére hivatott 400 képviselőnek, 
míg másutt egy magas műveltségű, vagyonilag és erkölcsileg egyaránt 
független magyar polgár csak 10.000-ed magával küldhet ki egy kép- 
viselőt. Vagyis ama hegyei közül ki sem mozduló analfabéta, ama 
szabad véleménynyilvánítástól örökre elzárt közszolga szava egy nyolcvan- 
ezredrészben alkotná a közvéleményt, a népakaratot, míg ama művelt, 
vagyonos, független polgáré csak egy négymilliomodrészben! Itt pedig 
még nem is szóltunk azokról az állampolgárokról, akik a mai tör- 
vényes helyzet szerint még egy szemernyi részben sem járulhatnak a 
közvélemény, a közakarat képzéséhez, holott erre nemcsak értelmi- 
ségüknél, politikai iskolázottságuknál, de még, ha úgy tetszik, vagyoni 
helyzetüknél fogva is hivatottabbak volnának, mint akárhány sokad- 
magával, vagy kevesedmagával választó. 

Melyik iskolásgyermek hinné el azt a dajkamesét, hogy az így 
összealkotott képviselőház megvalósítását képezi ama törvény szelle- 
mének, melynek célja volt: a magyar nép közvéleményét ültetni a 
törvényhozó székébe? Melyik hinne el még annyit is, hogy eme kép- 
viselőház többsége szükségképen a nemzet többségének, vagy legalább 
a választói joggal felruházottak többségének kifejezője? Pedig ez a 
képviselőház ma mégis Magyarországnak egyedül jogosult és 
hivatott népképviseleti szerve, azzá teszi a törvény betűje. 
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          Senkinek se jusson eszébe ezt a betűt mint jog- és erőforrást 
kicsinyleni. Amaz írott parancsok halmazatából csak egy §-nak figyelmen 
kívül hagyása tág kaput nyit minden féktelenségnek, erőszaknak, 
önkénynek, a teljes anarchia veszélyével fenyegeti az egész állami 
szervezetet, halálos mérgévé válhatik minden békés munkának, minden 
valódi előhaladásnak. Ezért tartja tiszteletben a törvény és az ebből 
folyó többi jogszabályok betűjét, ameddig ez csak valamiképpen lehet- 
séges, minden jóérzésű ember, bárminő is legyen különben politikai 
pártállása. Midőn a Fejérváry-kormány idején arról volt szó, hogy az 
általános választói jogot a képviselőház határozatának kikérése nélkül, 
királyi rendelettel léptessék életbe — ettől a gondolattól visszariadtak 
a valódi népparlament legmeggyőződöttebb hívei; még maga az 
uralkodó is inkább a vele harcban álló nemzeti pártokkal kezdett új 
tárgyalásokat, ezek pedig vállalva vállalták, hogy inkább ők maguk 
alkotják meg a sokuk előtt még aggályos választói jogot törvényes 
úton, semhogy azt törvénytelen módon, puszta tényként behozni 
engednék. Bizonyításra nem szorul, hogy a törvény betűjéhez való 
ezen ragaszkodás különösen jogosult a magyar államban, mely létének 
és polgárai boldogulási lehetőségének más, hatalmi eszközeit nélkü- 
lözni, vagy egy más állammal közös uralkodótól kölcsönkérni kénytelen. 
A törvényes jogszabályok betűje tette tehát képessé a mai 
magyar képviselőházat a közvélemény kifejezésére és e képviselőház 
munkapárti többségét teljesen jogérvényes és minden állampolgár 
számára kötelező új törvények alkotására — bármily aránytalan választói 
jog, bármily szomorú kísérő körülmények mellett történt ezen kép- 
viselőháznak és többségi pártjának kiküldése. Hogy ezen majdnem 
a közvélemény teljes mellőzésével beválasztatott többség, mégis a 
közvéleménynek megfelelő törvényhozó munkásságot végezzen és mind- 
ennek dacára is jogszabály erejével ruházza fel a magyar nép akaratát 
erre most már az egyedüli indítékot ezen többség tagjainak józan 
belátásában és lelkiismeretességében kellett keresni. Ha ez elaludt, 
nem szólalt meg, a törvény betűje szerint senki sem akadályozhatta 
a képviselőházi többséget abban, hogy a mandátumaival nyert jogokat 
Pusztán a saját hatalmi érdekei, vagy esetleg az állampolgároknak 
ma történetesen nagysúlyú választói jogosultsággal bíró töredéke javára 
gyakorolja. 

De ez az állapot csak addig állhatott fenn, amíg maga a hatalmon 
levő nemzeti munkapárt minden másnál szigorúbban ragaszkodott saját 
falapjához: az írott jog betűjéhez, melyből a törvények megalkotásának 
gépezetét  szabályozó  képviselőházi tanácskozási   rend bizonyára nem 
volt   kikapcsolható.   Amely napon Tisza   István   gróf   kijelen- 
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tette, hogy megsérti a házszabály betűjét, hogy lényegét 
megmentse — azon a napon össze is törte a mai cenzusos 
képviselőháznak és az ebben az ellenzék rendőrökkel tör- 
tént kivezetése után egyedül törvényhozónak maradt nem- 
zeti munkapárt uralmának jogi létalapját. 

Ezután a Tisza István gróféval és az erőszak tombolásán lelke- 
sedő társaiéval egyenlő jogalapon mondhatja bárki, hogy a képviselőház 
többsége által elfogadott törvényt nem ismeri el kötelező erejűnek, 
mert az ellene szavazók történetesen több választópolgár szavazata 
alapján kerültek a házba, mint a többség tagjai — tehát a nép- 
képviseletről szóló alaptörvénynek nem ugyan betűje, de szelleme 
szerint a leszavazott kisebbség indítványa vált a ház érvényes hatá- 
rozatává. Akadhat olyan is, aki a népképviseleti elvet megvalósítani 
igyekvő törvény szellemének és célzatának kutatásában még mélyebbre 
megy, nemcsak a képviselők, hanem a választók számával sem sokat 
törődik, hanem más módon, olyan népszavazás-félével igyekszik az 
ország lakossága többségének kívánságát kipuhatolni és mint jogrend- 
szerünk szelleme szerinti néphatározatot a képviselőház határozatával 
szemben, illetőleg e fölé állítani. Ártatlan játéknak tetszik ez, amíg 
csak egyes állampolgárok teszik, akiket ki lehet nevetni, meg lehet 
bélyegezni, börtönbe is lehet vetni, akiknek véleménynyilvánítását 
egyáltalában el lehet fojtani. De mi történik, ha a fenti módon a 
nagy tömegek kezdik a törvények célját és szellemét kutatni? Mi 
történik, ha a katonai erőhatalom birtoklója teszi ezt, hogy a vele 
szemben netalán mégis bakafántossá vált képviselőházi többséget 
letörje? 

A nemzeti munkapárt kiküldött házelnökének erőszakoskodása 
bizonyára nem csupán csak azért jelent nemzeti szerencsétlenséget, 
mert a kisebbségi obstrukciót a jövőre lehetetlenné tette. Ezt az 
obstrukciót magunk sem szerettük és alkalmazását, bár a legtörvé- 
nyesebb és jogszerűbb alakban is csak oly rendkívüli körülmények 
között láttuk indokolhatónak, aminők például a mai napokban állnak 
fenn, amidőn a tanácskozások megakasztásának célja az általános, 
egyenlő és titkos választójognak, vagyis az igazi többségi akarat érvé- 
nyesülésének kiharcolása volt. Egy becsületes, valóban általános, min- 
denféle kibúvók és hátsó ajtók által el nem torzított választási rendszer 
alapján megalakult képviselőházban mi magunk is helytelennek ítéltük 
volna a többségi akarat érvényesítésének mesterséges megakasztását. 
A magam részéről készségesen kijelentem, hogy amennyiben a valódi 
népuralmat jelentő választási törvényben már ennek meghozatalakor 
nem történt volna gondoskodás minden  későbbi  obstrukció  kiküszö- 
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bölésére és a becsületes általános választói jog parlamentjének összeillése 
után abban egy bármely pártirányú kisebbség ismét csak obstrukcíóval 
próbálta volna álláspontját az országra kényszeríteni — ebben, de 
csakis ebben az esetben még a Tisza-féle elnöki eljárást is legalább 
részben indokolhatónak tartottam volna. Mert a jogszabály betűjétől 
is van megengedhető eltérés, ha az államnak, a társadalomnak élet- 
érdekei függnek ettől. A tiszta, demokrata választási rend 
alapján az egész politikai magyar nemzet által kiküldött 
képviselőház működőképességének biztosítása oly cél leen- 
dett, melyért még házszabálysértést is elkövethetett volna 
az az elnök, aki különben elismeri, hogy a jogszabály betű- 
jéhez ragaszkodni kell, amíg ez egyáltalában lehetséges. 
Azonban a mai képviselőház mai többsége akaratának feltétlen érvé- 
nyesítése a valódi népválasztás lehetőségével szemben is — nem tekint- 
hető olyan célnak, amelyért még a jogszabálysértés eszközéhez is 
szabad leendett nyúlni. Tételem első részét talán nem egy, a formai 
jogszabály tiszteletében rajtam is túltevő ember el fogja vetni, a tétel 
második részének azonban aligha akadhat sok komoly és meggyőződött 
ellenzője. 

A nemzeti és egyszersmind demokrata képviselőházi ellenzék 
tiszta választások híján egyedül hatékony fegyverének, az obstrukciónak 
kicsavarása súlyos csapást jelent a nemzeti és emberi előhaladás 
ügyére nézve. Meg fogja ezt látni az egész ország, amint Bécs és a 
munkapárt túlesik a mai még kissé bizonytalan, kialakulatlan helyzeten, 
melyben jónak látja még egy kevés mézes madzagot is nyújtani, még 
egy kicsit nemzetieskedni és szabadelvűsködni, még az ellenzéknek 
is tudtára adni, hogy ha jólesik, újból el is foglalhatja helyét a duna- 
menti gót palotában — bár csak mint a többség szerény és legfeljebb 
alárendelt részletkérdésekben meghallgatott véleményezője. De amint 
a hatalmon levők látni fogják, hogy államcsínyjük folytán sem a nap- 
rendszer pályája nem változik meg, sem az európai egyensúly meg 
nem bomlik, sem a magyar állam gépezete fenn nem akad — mind- 
inkább el fog tűnni minden nemzeti és népbarát maszlag és mind 
ridegebben fog keresztültörni az egész vonalon a magyar gyarmatot 
a velőkig kiaknázó osztrák abszolutizmus — és az ennek szolgálatába 
szegődött és ebben megmaradó „magyar” közegek hatalmi tobzódása 
és pénzharácsolása. 

Azonban épen a viszonyok ez a végső elfajulása fogja a nemzet 
testén a Tiszák és Lukácsok merénylete által ütött sebre szükséges 
hathatós gyógyító írt szolgáltatni. Az országban általános elégedetlenség, 
forradalmi hangulat fog kifejlődni, akár csak 1905 és 1906-ban, azzal 
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különbséggel,  hogy míg akkor az uralkodó egyrészről, a közhatalom 
itthoni kezelői, a közhivatalok betöltői és a közszolgálatok rendes 
ellátói másrészről egymással ellentétben állottak, aminek következtében 
a fejlődésre, haladásra törekvő népelemek is megoszlottak a hadsereg 
magyarrá tételéért, majd a magyar jog folytonosságáért harcoló füg- 
getlenségi párt és az általános választói jogot ígérő Kristóffy-irányzat 
között: addig a nemzeti munkapárt uralma rövid időn belül ridegen 
két külön táborban fogja sorozni a kormányzókat és kormányzottakat, 
a hatalmasokat és az elnyomottakat. Miután pedig a pártabszolutizmus 
következménye mindenütt az, hogy a nagyobb halak felfalják a kiseb- 
beket, a nagyobb, az udvar szemében nélkülözhetetlenebb korifeusok 
kinullázzák az érvényesülés, gazdagodás, boldogulás alkalmaiból a 
kisebbeket ezek összes pártfogoltjaival, hűbéreseivel együtt: a hatal- 
masok tábora már helyszűke miatt is mind kevesebb elszánt harcost 
fog számlálni, ha az önérdek eleinte nem egy, más boldogulási módot 
nem látó embert arrafelé is fog szorítani. Az elnyomottak, az elnyo- 
mást érzők tábora pedig egyre gyarapodni fog számban, amint a 
kormány hatalmi helyzetének mind kíméletlenebb érvényesítése útján 
lesz csak képes Ausztriának és saját nélkülözhetetlen tagjainak növe- 
kedő igényeit kielégíteni. A nemzet és a nép fogalma a legerősebb 
rabulisztikával sem lesz többé egymástól elválasztható — egységes 
tömeget fog az jelenteni, melynek hangulata mindinkább forradalmivá 
fog válni, miután a nemzeti akarat alkotmányos érvényesülése a mai 
választói jog és Tisza-féle házszabály mellett nem lehetséges. Olyan- 
féle helyzet fog előállni, aminő a Rákóczi-féle szabadságharcot szülte. 
Akkor azután beáll a nagy, a végzetes, az örvendetes fordulat- 
Ausztriának Magyarország legkedvesebb, mint sorsában megnyugvó, 
engedelmes gyarmat. De mint élő, fejlődő, önérzetes, de megelégedett 
polgárságú állami alakulat még mindig kedvezőbb Ausztriára nézve, 
mint ha örökösen elégedetlen, folyton lázadásra kész gyarmat lenne. 
Mert Magyarország mégsem fekszik valamely távoli világrészben, nem 
szolgáltatja az osztrák császárság erőforrásainak csekély, esetleg egy 
időn át nélkülözhető részét, hanem itt van Európa szívében, az osztrák 
örökös tartományok által képezett koszorú közepében, adója és katonái 
nélkül, (vagy éppen ez utóbbiak ellenére) nevetséges szólam a monarchia 
nagyhatalmi állása. Ezért előbb-utóbb el fog érkezni a nap, melyen 
az uralkodó ismét követelni fogja a magyar közállapotok gyökeres 
orvoslását, ami csakis a valódi népuralmi parlament megalkotásával 
lehetséges. Amit ezáltal az uralkodóház tényleges hatalomban veszít, 
azt a reform kérdésében követett magatartásával könnyen visszanyerheti 
tekintélyben  és  népszerűségben. Amint ez a meggyőződés az udvar 
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körében gyökeret ver, parancs fog  érkezni a Lloyd-klubba a  valódi 
kibúvómentes   általános   választói jog  megteremtésére. Ha az akkori 
nemzeti munkapárt ellenszegül,   választatni   kell   —   és   az általános 
választói jog hívei kedvéért kell  itatni,   utakat  elzárni,  kocsmajogokat 
osztogatni,   áthelyezéseket kilátásba helyezni — ha ugyan erre akkor 
még a mai vagy   hasonló   összetételű   választó  közönség körében  is 
szükség lesz. Az egyszer megválasztott, valóban szabadelvű többségű 
házban pedig hiába  fog   a   nemzeti  munkapárt   megmaradt gárdája 
akár nemzeti  jelszavakkal ízesített obstrukcióra is   gondolni   a nagy 
reform ellen — ott lesznek a Tisza-féle   házszabályok,   precedensek, 
talán véleménykitiltó  törvények is,  melyekbe,  mint megannyi önásta 
verembe siralmasan beleesnék. 

Aminek a fejlődés törvénye szerint be kell következnie, az bekö- 
vetkezik azok ellenére, sőt olykor azok önkénytelen közremunkálá- 
sával is, akik álnok vagy rövidlátó módon ellene szegülnek. Lehet, 
hogy a magyar népet jelentő magyar nemzet, miután az obstrukció 
fegyverét elvették tőle, így szabaddá vált kezébe sokkal erősebb 
fegyvereket fog ragadni, melyekkel azután semmiféle ellenese nem bír. 



Méray-Horváth Károly: Nemzeti ellen- 
állás és választójog 

magyar nemzeti ellenállás egészen más természetű, mint 
akármi ellenállása más nemzeteknek. A nemzetek ellen- 
állának mint nemzetiség egy őket elnyomó más nemzetnek. 
Vagy pedig ellenáll a nemzet uralkodójának. A magyar 

nemzetnek idegen elnyomatásáról alig lehet szó, ideig óráig, egyébként 
úgyszólván csak kiszipolyozása egy inferióris gazdaságnak. A nemzeti 
ellenállás a királynak sem szól. Hanem épen a magyar királyt rekla- 
málja az osztrák császártól. Aki Ausztriában abszolút uralkodó. Azonban 
mint magyar király csak a nemzettel — értsd a nemességgel — együtt 
uralkodhatik. Ez húzódik végig egészen a mai választójogi időkig. 
A nemzeti ellenállás mindig alkotmányharc. Harc annak az alkot- 
mánynak az épségbentartásáért, amely szerint a király ne nyúljon bele 
az ország belső funkcióiba. Ez a nemesség dolga, amiért kell, majd csak 
ő nyúl az országba, és ő gazdálkodik itt és ezért a királynak azonban 
megadja ami az ő külső funkcióihoz kell, hadsereget — ma véderő tör- 
vényt — csak általános választójog ne legyen, csak olyan — Lukács 
László epochális mondása szerint — amelyet a főrendiház is elfogadhat. 
Ennél epochálisabb bornírtságot politikában talán még nem is 
mondtak. Jön egy egészen új korszakot létrehozni akaró hulláma az 
európai országnak, a dolgos embereknek, amely hullám épen azt a 
régi nemzeti alkotmányt akarja felborítani, hogy itt csak az történhetik, 
ami a kiváltságos történelmi osztálynak az érdeke — és ez a hullám 
legyen most olyan, amely a főrendiháznak is jó! 

Az az alkotmány, amelyért való harcait folytatja mindig a nem- 
zeti ellenállás, a középkorban mindenütt megvolt. A nemesség folyton 
ugyanazért viaskodik a fejedelemmel. Csakhogy az közvetlen harc 
közöttük és nem nemzeti ellenállás. Ez magyar specialitás. Tökéletlen 
politikai, szociális  és kultúrfejlettségünk   következménye,  természetes 
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folyománya. Sehol el nem volna képzelhető, hogy egy választójogi reform 
hozatala nemzeti ellenállással komplikálódjék, mint nálunk 1905-ben. 
Ennek a helyzetnek mély történelmi gyökere van. 

A Habsburgok egy teljesen legyengült, koldusbotra jutott ország 
trónjára kerültek, melyet kül- és belháborúk pusztítottak szét, melynek 
azdasága a legprimitívebb formákra sülyedt le. A népnek az elszegénye- 
dése borzalmas. Ez a szegénység nemde csak kultúrával enyhülhet? A nyugat 
a kultúrfellendülés reneszánsz folyamataiban van.Terjeszkedni akar, amerre 
utat talál. Hozzánk is. A Habsburgok országából. Itt egy züllött állam van. 
Természetes, hogy ezt magába akarja olvasztani. Ez az elszegényedett, 
teljes anarchiában levő népesség nem is tudna ellenállani. Sőt több: 
nincs is oka ellenállani, hisz a népesség maga a nyugati kultúrába 
tartozik, oda gravitál. Nemzetiségi kérdés ekkor nincs. A magyarság 
amúgy is a törpe minoritás. A népre nézve csak kultúr, vagyonosodási 
kérdések állanak fenn. Itt rablás, fosztogatás, anarchia; a császár felől 
rend, gyarapodás, biztonság. Az elégületlenség óriási: ez elé az elégület- 
lenség elé és a nyugati kultúra közé áll a magyar nemesség, az állam- 
fenntartó. Minden elégületlenséget a Habsburgok ellen vezérel. És ebben 
könnyű munkája van, hisz a Habsburg-uralom a szegényebb nép- 
osztályokra az egyre fokozódó adóteher, állandó hadsereg és a pápista 
ellenreformáció kínjait jelenti. Folyik a legnagyobb nemzeti ellenállás. 
És a kritikus pillanatban: leszerződik a nemesség, hogy örökletesen 
az osztrák császár legyen a magyar király. Ennél nagyobb honárulás, 
úgy a rendes ideológia szerint, nem lehet. Eladja az egész hazát a 
Habsburgnak csak azért, azon feltétel alatt, hogy a Habsburg császár 
mindent megkap, amire neki van szüksége, csak mindennek a nemesség 
legyen a szállítója. A történelmi nemzeti monumentalitás köpönyege 
alatt a legorcátlanabb panama. A császár ne nyúlhasson semmiért 
közvetlenül az országba. A nemesség maradjon az úr. Ezért folyt a nagy 
nemzeti ellenállás. Ezért folyt valamennyi, a történelmi osztályok azon 
kiváltságáért, hogy a nemzet államstruktúráján a nemesség uralkodjék. 
Ma a választójogról van szó: mit nem szállít a történelmi osztály Bécsnek, 
csakhogy megkövetelhesse a császártól, hogy csak ez a történelmi osztály 
maradjon a szállító? Hogy rátelepedhessék az ország minden pénzforrására. 
Ez volt mindig az ú. n. nemzeti ellenállás sémája: valahányszor 
valami elégületlenség támad az országban, annak, torzul, perverzül 
amit csak a nemzeti frazeológián épült hivatalos történetírás nem 
akar észrevenni, sőt ellenkezőleg, nemzeti dicsőségeket rajzol bele — 
Mindig a nemesség az összefogója, vezérlője. Egyebütt a nép elégü- 
tetlensége a nemesség, a kiváltságosak ellen tör ki és a megszorult 
kiváltságosak támaszkodnak a fejedelemre a nép ellen. A mi nemzeti 
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elégedetlenségeinket azonnal a kiváltságosak fogják fel — hogy a 
császártól előnyöket, engedményeket csikarjanak ki, alkotmányos 
jogaikat, érdekeiket erősbítsék — aztán elárulják a népet. A nemesi 
előjogok változatlan fenntartása javára pl. egykedvűen tűrték, miként 
fojtja meg Ausztria a nemesi adómentesség fejében egész gazdasági 
életünk önállóságát,  mint alakít át erőtlen mezőgazdasági gyarmattá. 

Amíg a császár ellen a nép mellett állanak: kurucok. Amint a 
nép elégedetlensége mellől a császárhoz állanak: labancok. 

A Habsburgok óta ilyen kuruc-labanc história az egész magyar 
politika. Egész máig. Amiben a Habsburgoknak is az a helyzete van, 
hogy a „nemzeti” szorongattatás, a történelmi osztály ellen a népben 
keresnek támasztékot. Mint a választójoggal is. 

Azonban egészen természetes dolog, hogy ez ellen a magyar 
politikai struktúra reagál. Az osztrák császár idegen ebben az Ausztriával 
nem homogén országban. Ha ő nyúl bele mint magyar király az ország 
beléletébe, idegen beavatkozás történik, ami mindig valami bontó 
körülményt jelent az országra nézve, zavarok kútforrását, az állami 
lét, élet megbillenését. Az osztrák császár csak védi a magyar államot 
az ellen, hogy fel ne falja valamely idegen állam, és csak ezért és 
így a királya. Ezért nyújtja Magyarország az osztrák császárnak az ő 
erejét. Mihelyst azonban beljebb akarna nyúlni s ő akarná az országot 
is jelenteni — mint a nyugati államokban a l’état cest moi elve, 
az isten kegyelméből való fejedelemség jogalapja szellemében — ez 
Magyarországon lehetetlen, mert ez ellen az állam egész szociális és 
politikai struktúrája ellenáll. 

Rendkívül illusztráló példa erre a választójogi reformunk törté- 
nete. Az osztrák császár — magyar király kínálja fel. Kristóffy így 
hozza. Sőt igen okosan a magyar politika természetét felfogva, nem 
is úgy, hogy a császár-király a népjogot megajánlja, tehát ő mint 
belügyminiszter megcsinálja, hanem csakis azért hozza, hogy ő távoz- 
hasson, és csinálni csinálja meg a függetlenségi párt, mint amelynek 
a választójogi reform amúgy is programmjában van. És íme, nem, 
nem, és nem, inkább lángba borul az ország s forradalmat szítanak: 
— de a császár ne nyúljon az ország belügyeibe, nem kell az amit 
a császár akar hozni, nem kell a Kristóffy választójoga. És jellemző 
dolog, a legkritikusabb időkben, már a dekretált abszolutizmus küszöbén 
sem mert senki komolyan arra gondolni, ami például Németországban 
minden nehézség nélkül ment, hogy a választójogot oktroj útján hoz- 
zák meg. Akiknek az eszében megfordult, igazán jellemzően, azok 
éppen csak olyanok voltak, akik szinte magukon viselték a típusát 
annak, hogy nem is tartoznak a magyar világ vérkeringésébe. Kristóffy 
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maga mereven elhárította e lehetőséget s lemondott. És a választójog 
csak azzal vált akuttá, hogy nem  a  császár-király,  hanem a magyar 
törvényhozás akarja. 

Azaz hogy dehogy akarta. 1906 áprilisában az első dolga volt a 
választójogot elsikkasztani. Még annak a pártnak is, amely programm- 
jába felvette. Ahelyett, hogy vállalta volna, úgy amint reá, egyenesen 
ő reá akarta a király bízni az 1906 áprilisi eredeti paktummal, nem, 
inkább szövetkezett azokkal a pártokkal, amelyeknek egyáltalán nem 
kellett, sőt rábízta Andrássyra, csinálja ő meg, aki a legradikálisabban 
ellene volt. Így lett a választójog sorsa egészen ordináré kuruc-labanc 
história. Ugyanis eddig a labancok, a 67-esek éltek az uralkodó kivált- 
ságos osztály előnyeivel. Az öreg Werbőczy földeket harácsolt, a modern 
Werbőczyek most banküzleteket, igazgatóságokat, fezőrhasznokat. Min- 
dent a 67-es királyhű alkotmányosság nevében. Tisza Kálmán erre 
bazírozta tizenötéves uralmát és a hatalmas szabadelvű pártját. Nem 
is Deák Ferenc a 67-es párturalom megalapítója, hanem Tisza Kálmán. 
A Deák Ferenc 67-je csak annyit jelent, hogy ne legyen forradalom, 
hanem béke a királlyal való megegyezés alapján. De aktív politikát, 
a béke pártjából: uralkodó pártot, csak Tisza Kálmán csinált. Az ő 
kuruc sasszeme meglátta, hogy hogy lehet a király mellett is az ural- 
kodó osztálynak csakugyan uralkodni s nem csak békésen táblabíró 
módon politizálni. Üzleti alapra ő fektette a 67-es pártot. Ő látta át, 
hogy kurucnak-labancnak föld kell, illetőleg modern formában: gseft. 
Tudta, hogy a kuruc 48-asok ezen békülnek meg a királlyal. A „húsos 
fazekak” csábító látományai kezdtek már feltünedezni és Tisza Kálmán 
rendszert csinált belőle. Az ő szabadelvű korszaka alatt szaporodott 
fel oly hihetetlen arányokban a pénzüzér vállalatok száma, hogy Magyar- 
országon tízszer több személyi hitelügylettel foglalkozó pénzvállalat 
van, mint a nagy és gazdag Németbirodalomban, több mint az egész 
nyugaton együttvéve. A 67-es szabadelvűség ezekre vetette magát, 
a politikusok szerezték az állami gsefteket, kedvezményeket, panamákat, 
minden banknak, vállalkozónak ő reájuk lett szükségük és az uzsorás- 
tőke a politikusokkal, a királyhű 67-es nemesekkel osztozkodott, és 
annál rettenetesebben szipolyozta az ország fejlődését, a dolgos kis- 
embereket. Akiknek az elégületlensége nőtt. Nőtt a keserűség, a 
gyűlölet a parlament ellen. Mindegy akárhogy, de változzék meg a 
parlamenti garázdálkodás! Változzék meg a politikus dzsentri-gseftelők 
uralma! Akárhogy és mentől jobban! Így támad a kisemberekben utálat 
és ezzel a legmélyebb ellenzékiség az uralkodó politika ellen. Aki 
pattogott ellene, az mind jó ember volt nekik. 67-es eszkimó rette- 
netes sok akadt mindig, nagy volt a konkurrencia a fóka panamákra 
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mindenki nem juthatott hozzájuk. Akadtak, akik erre az ellenzéki 
hangulatra számítottak inkább, mint a kormány kegyére, amely a 
kerületeket osztogatta és tudták, hogy a kormánynak az ellenzéket 
is néha le kell kenyerezni. Szóval az elégedetlenség mind a 67 ellen- 
zékéhez csatlakozott, ez pedig csak a 48 volt. Így erősödtek a 
48-asok, a kurucok, míg végre Tisza István miniszterelnöksége alatt 
megbuktatták a szabadelvű pártot. 

Persze most már mitsem akartak tudni a kisemberek elégület- 
lenségéről. Sőt jóhiszemű bornírtsággal azt is hitték, hogy ez a vál- 
tozás azért történt, hogy a 48-as ellenzékiség diadalmaskodjék. Az 
a rettenetes magyar kuruc-labanc politikai egyűgyűség észre sem vette 
a legvilágosabb szimptómákat, mint például azt, hogy a koalíciós 
nemzeti ellenállás bárha a legnagyobb lánggal lobogott, de 48-as 
cselekvésre az ország a legcsekélyebb mérvben sem volt hajlandó. 
Azaz a nép nem a királlyal volt konfliktusban, nem az ellen tüzelt, 
mint a 48-as politikusok és a király ellen való pártütésben hozzájuk 
csatlakozott koalíció, hanem csak elégedetlen volt a maga állapotával., 
Változást a függetlenségi párt ígért. Tehát éljen a 48! Pedig dehogy 
a 48, csak a változás. Akármilyen. Aki a legnagyobbat hozza, az 
éljen. A választójogunk természetrajzához tartozik, hogy az ország 
maga nem is törődik azzal, hogy milyen is legyen a választójog, csak 
változzanak már meg a viszonyok akárhogy. Amelyik a legalaposabban 
változtatja meg, az a legnépszerűbb, mindaddig míg észre nem vétetik 
az emberekkel — rendszerint hamisan — hogy valami az érdekük 
ellen van. Például, hogy a béres is éppúgy szavazzon, mint a gazda? 
No lám, hát ez az a híres általános titkos, hangzik aztán a jól elhelyezett 
hazafias refrain. 

Mikor uralomra került a koalíciós kormánnyal a függetlenségi 
párt, egy politika volt: a választójogi reformot kijátszani. A kurucok 
elérték a céljukat. Soha gyalázatosabb gseftelései a politikának nem 
voltak, mint a koalíció alatt. És soha jobban még nem utálkozott az 
ország kormányzó párttól, mint ekkor. A Justh-párt vállalkozott a 
megbuktatására. Kuruc nemzeti dologgal. Soha nagyobb politikai bal- 
fogás nem volt még, mint azt hinni, hogy az ország azzal törődik, 
hogy nemzeti bankjegye legyen. A kuruc nemesség mindig is csak a 
taktikázáshoz értett és taktikának, hogy a kormánypárt megbukjék, a 
kuruc nemzeti párt fényesen is csinálta a dolgát. A politikája mindig 
is csak addig terjedt. Azt már nem fogta fel, hogy az ország csak 
mást, akárhogy mást akar, mint a mai parlamenti garázdaságot, hará- 
csolást. Az ország közönyösen vette a nemzeti színű bankot, hanem 
a koalíciós gazdálkodás iránti egész utálatával elfordult minden létező 
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politikától és várta a szabadulást egy akármi más, még nem is létező 
politikától, a munkapárttól. Amelyiknek első dolga megint az volt, 
becsapni az országot a választójoggal. 

Kuruc-labanc história ez végig. A függetlenségi kurucok, míg a 
falba nem verték a fejöket, hogy utálkoztak a választójogtól! Milyen 
bődületes butaságok hangzottak ellene — például, hogy a magyar 
ember természetéhez nem illik a titkosság, meg ilyenek. Most azonban 
észre kellett vennie, hogy az egész kuruc fegyvertára hatástalan és 
nincs más eszköze, mint a legradikálisabb választójog. És most kezdett 
el ehhez az utolsóhoz kapkodni. Csak most lett a Justh-párt semmi 
más, mint a választójog pártja. Minden egyebet eldobott. És íme, 
semmi egyébbel, csak ezzel érte el azt az óriási sikerét, hogy meg- 
bénította a munkapártot. 

Dehát kuruc-labanc história ez végig. A labanc testével, lelkével, 
egész vérével labanc, a kuruc is egész vérével kuruc. De egyik sem 
választójogos. A választójog egyiknek sem a vére. A vére mindkettőnek 
csak választójogellenes. És ez a vér — milyen jellemző szimptóma 
— a legnagyobb összetűzésben is csak a választójog ellen erős. Gróf 
Tisza István egész sűrű fekete vérével felül az elnöki székbe és a 
választójog ellen rettenthetlen bátorsággal vezeti a harcot. Ott egy 
bátor ember ül bele lelke egész fanatikus meggyőződésével. Ellene 
a választójog zászlaja alá szorult kurucok, anélkül a hit, lélek és fana- 
tikus erő nélkül. Amaz mer cselekedni, lövetni, de van bátorsága 
állani is a golyót, ha kell, élethalál elszántsággal — kinn az utcán 
is az a tömeg, amelynek véréből való vér a választójog, fanatikus 
bátorsággal megy a sortüzek elé — csak benn a kurucok szitkozódnak 
és mókáznak, mikor cselekedni kellene. 

Kuruc-labanc torzsalkodásokon himbálódzik a választójog sorsa. 
Hol a labanc tűz össze a királlyal, amikor ki akar tőle csikarni valamit és 
kuruc lesz belőle, hol pedig a kuruc lesz labanc, amikor valamit kicsikarhat a 
királytól. Ez a nemzeti ellenállás természetrajza. Szíve, lelke, vére, érdeke 
szerint eszeágában sincs a választójogi reform labancnak,  se kurucnak. 
csak arra való,   hogy ha ezzel lehet,   hát ezzel   kell úrrá   lennie! 
Imperativus kell. És ez viszi a választójogot előre. Ez a kell. 
A 67-es gseftelő labancoknak nem kell, mert őket a király oltalmazza 
ha hű labancok és folynak a zsíros panamák, sőt csak addig folynak, 
amíg valahogy az a másik had a választójog zászlajával ki nem veri 
őket. Tehát szívvel, lélekkel, igaz hazafisággal, valódi nemzeti becsü- 
lettel ellenállának olyan választójognak, amely kiverheti őket. És csak 
régi   labanc   szokás   szerint   kínálnak   ők   is   valami   választójogot 
megvesztegetésül  és   aki   azt   elfogadja,   az   bejöhet   a   labancokkal 
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osztozkodni. A vészes pillanatokban pedig egy-egy erszény is ván- 
dorol át, hogy megtegye hatását, valami jó kis seft, amit a kuruc 
meg nem vet, ha a hazáról van szó. 

A magyar kuruc-labanc világban, amelyben a labancok táborához 
tartozik a haute finance, hiszen ez csak is a labanc vitézek éhessé- 
gével hízlalja magát, csak ezek szankcionálhatnak törvényessé olyan 
üzleteket, amikért nyugaton fogház jár, csak ezek védelme alatt foglal- 
hatják el azon helyeket, mint a faluban az uzsorás, aki a falu jótevő 
gazdasági szellemének adja ki magát, hiszen nélküle éhen halnának a 
szegény emberek: ebben az országban, amelyet 67-ben arra rendeztek be, 
hogy a magyar arisztokrácia, dzsentri, szóval a történelmi osztályok 
legyenek az úr s a haute finance, itt a választójognak magának útja 
nincs és csak a nemzeti ellenállások hullámain viszik előre a történelmi 
forgószelek. A koalíciós nemzeti ellenállás viharai között minden 
egyéb politika elmerült, csak ez nem s belekapaszkodtak a hősök, 
partra is jutottak, aztán rúgtak egyet a választójogon, merülj el! 
Elmerült a koalíció is, el a bankért hirdetett nemzeti ellenállás is, 
a választójogba pedig belekapaszkodott Lukács László, hogy vele most 
ő jusson révbe . . . 1909—1910 ... Ő révbe is jutott, de a választójog 
nem. Lukács, mihelyt talajt ért a lába, szabadulni igyekezett a választó- 
jogtól. 

A munkapárt is csak nemzeti ellenállást váltott ki s ezen nyomul 
most is előre a választójog. Megint együtt van az egész szövetkezett 
ellenzék s benne a Justh-párt is a kuruc paripán — restitutio in 
integrum — az alkotmányon esett sérelem helyreállítása — megint 
Apponyi Albert a hadak élén. Apponyi, akitől a nagy mondás ered, 
hogy az általános választójog ugrás a sötétbe. És íme ma már Apponyi 
is, az egész szövetkezett ellenzék is a választójogi programmot vallja 
s ez nyomul előre, mert csak ezen tudnak előre nyomulni, egyebök 
semmi sincs már, mindenök leviharzott, nincs amire az ő nemzeti 
ellenállások támaszkodjék semmi többé ebben az országban más, mint 
a választójog, hát erre támaszkodnak, ez az utolsó fegyverzetök. Nem 
rájuk szabták, de nincs más. Hajdan a gatyás, kaszás szegény legények, 
a hajdúk serege elé álltak, akiket épúgy utáltak a zsinóros kurucok, 
mint ma a vasalt pantallósok a munkás szocialistákat s az inszurgens 
hajdúkat is éppúgy ugratták a császári szuronyok elé, mint most a 
választójogért lázongó szocialistákat, ők maguk pedig csak a labancok 
várába akartak ülni, látszólag, hogy majd aztán megmutatják ők a 
császárnak, valójában pedig, hogy majd aztán megalkusznak a császárral. 
A választójog az egyetlen dolog még, amiért megmozdul az országa 
s szinte ma is ott van ugyanazon kurucfurfang, amivel hajdan a szegény 
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legényeket megmozgatták;  most is:  a népért  — a választójogért — 
megyünk   tűzbe,   de az   alkotmányon   esett csorbát kell   vele helyre- 
hozni, ez a programm hangzik a választójog harcából a parlamentbe, 
a császárhoz. Sohasem a népjog a cél,  ez csak eszköz. 

És nyomul a választójog előre és semmi ellenzéknek nincsen 
már máshoz ereje, mint a választójoghoz. Semmi kuruc dologhoz nin- 
csen már ebben az országban, még a véderőt sem úgy obstruálhatta, 
hogy nem adja meg, csak úgy hogy megadja, de jöjjön a választójog. 
Minden ereje csak ebben a de szócskában volt. A hajdani elnyoma- 
tások minden lázongása ma csak ebben az egy dologban forr: a 
választójogban. A nemzeti ellenállás lázzá immár nem a kuruc alkot- 
mányvédők tüze, hanem a dolgos Magyarország új demokráciájának 
vajúdása. 

És ez már nem nemzeti ellenállás a császárral szemben, hanem 
forradalom a parlamenttel szemben. A régi idők kuruc nemzeti ellen- 
állását letakarta a modern Magyarország, a dologból kelt, a munkás 
kezekből kisarjadt, produktív folyamatokból életre kelt európai élet. 
Ez hozta a nagy változást. Ez akarja Európává nivellálni ezt az 
országot is. Különálló és a nyugatba csak bekapcsolt struktúráján 
Európa akar kiterjeszkedni ide is. Hiszen ezért kapcsolódtunk be a 
nyugatba sajátságos alkotmányunkkal, amelyben a király a nyugati császár 
lett, a német császár, a Habsburg. Ma azonban már más a német 
császár, Hohenzollern. Ha valaki ma a nyugatba való kapcsolódásunkat 
a Habsburgokon keresztül nehezíti, s Európától Bécs által akar vissza- 
tartani, akkor ezzel azt a kapcsolatot feszegeti, amely Magyarországot 
a Habsburgokhoz fűzi. És feléleszti a tendenciát egy másik, erősebb 
német császári pont felé. Ez a momentum a döntő az egész politikai 
életünkre, amely előtt állunk, — de a Habsburg-házra is. Ha a 
Habsburg-ház a régi kuruc-labanc harcokat néző látásával csak laban- 
cokat keres a magyar politikában, akkor mind az, ami már nem kuruc- 
labanc világ, hanem modern produktív gazdasági életet jelent, mindaz 
ami a választójogot nyomja előre, ösztönszerűleg, természetszerűleg 
a Habsburgok, Ausztria ellen reagál. Íme az Alföld magyar népe 
köztársasági jelszavakkal telik meg! És minden csappanása, elmara- 
dása az ország vagyonosodásának egyre inkább dinasztia-ellenes tüne- 
teket vált ki, amiket, igaz, a császári labancok mindig csak a kuruc 
ugatásoknak fognak tulajdonítani — amíg kuruc-labanc história a 
politika. Ezért, bármily korrekt a császárnak, mint magyar királynak 
a viselkedése, hogy ő nem avatkozik bele a magyar politikába, amíg 
van többségi párt és van felelős kormány, amely intézni akarja és 
tudja az ügyeket: azért mégis a dinasztia fenmaradásának a leg- 
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imminensebb érdeke, hogy a modern Európával szemben szűnjenek 
meg a kuruc-labanc harcok,  és a választójog jöjjön. 

Mert csak ez küszöböli ki azokat, ez jelenti befejezésüket, ez 
jelenti a modern Európát Magyarországon, amelyben többé nem a 
nemesség villong a nemzet nevében a császárral, amely többé nem 
száll nemzeti ellenállásba, nem akar többé semmit se kicsikarni — enged- 
ményeket — amikre a dolgos ország rá se hederít, mert nem ezekből él 
meg, hanem gazdaságából, vagyonosodásából. 

A választójog a temetője a régi nemzeti alkotmányharcoknak, 
de televény földje ez a temető az európai Magyarországnak, a magyar 
kultúrának. Magyarország végre nagy nehezen, későn, elérte az európai 
kifejlődésnek azt a fokát, hogy itt sem lehet már más világ, mint ami 
egész Európában: a mindenütt egészen homogén kultúrgazdasági élet. 
Amint ez mindenütt letakarta, lefojtotta a kiváltságos történelmi osztály 
államalkotó prerogatíváit, úgy el kellett ennek következni nálunk is. Az 
1848-as kurucoknak sem volt már más arzenáljuk mint a népjogok, mint 
a jobbágy-felszabadítás, csak így mehettek a császár ellen — hiába. 
A forradalom nemzeti dicsőségén kívül nem maradt fenn más eredmény, 
mint a felszabadult jobbágyság. Az ország felszabadult dolgos népe. 
Ebből lett 1867-től 1912-ig az európai magyarság. Amely az állam- 
alkotó követelésével lép fel. A mai kurucoknak sincs más erejük, 
mint ennek a dologból boldogulni akaró népnek az ereje. Ennek az 
erőnek a győzelmét Európában ma már feltartani nem lehet. Ez az 
erő a létező, leviharzott, idejét múlta politikai rezsim felborítására 
tör. Minden politikai párt felhasználhatja, amely erre a célra tör. És 
mert a függetlenségi párt az, amelynek a létező politikai rezsim fel- 
borítása a célja, azért ez használhatta fel. A választójogot úgy megcsinálni 
képtelenség, hogy a 67-es rezsimet jelentő párt csinálhassa meg, az 
csak eltemetheti, addig ameddig el lehet temetni egyáltalán a jövendőt. 
A 67 ellenzéke, a függetlenségi párt ki nem kerülheti többé a választó- 
jogot, mert enélkül egyszerűen eltűnnék a politikából, mert ez az 
egyetlen eleven gyökere. Jöhetnek beláthatatlan komplikációk, becsap- 
hatják a kurucok még tízszer az országot, a labancok még tízszer a 
királyt: az elkerülhetlen, hogy a választójognak a függetlenségi párt 
által kell megvalósulni. Kurucok és labancok erre meg nem egyez- 
hetnek. Csak a kurucok és a császár. 

Ha lett volna modern gazdasági szellem a kuruc-pártban, mely 
nem a kuruccél felé, hanem Európa felé tör: a választójog már régen 
meg volna. Így mindig a fejőket kellett a falba verni, hogy észre 
kapjanak, hogy csakugyan a választójog az egyetlen út. 

Meddig fogják fejöket   még a falba verni?   Az irreleváns. Tíz 
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esztendő is szinte csak egy pillanat a nemzetek történelmi időmér- 
tékében. De ma már nincs más út tovább előre, mint Európa, mint 
a választójog. Politikai torzképződésünk komikuma, hogy a 48-as kuru- 
coknak kell arra felé menni. Akarva nem akarva kénytelenségből. 
Csuda-e, hogy többségük tétova, kapkodó, gyáva? Bezzeg ha tudnák, hogy 
az egész dolog csak annyi, hogy el kell foglalni a labanc várat! De 
az a fránya választójog! Beste lelke ! Még valahogy a hajdú akar az 
úr lenni. A szocialista! Pedig az isten akárhova tenné őket, nem 
lehet nélkülök. Ez a kaszás, kalapácsos sereg. A kaszásokat még 
el lehetett árulni, azok még barmok voltak. A kalapácsosokat már 
nem, ezek európaiak. Ezek már nem veszik kézbe az Alvinczy pisz- 
tolyát. Az alkotmányharcot. 

Idestova tíz esztendeje, hogy az urak ott a függetlenségi párton 
csak az Alvinczy pisztolyát sütögetik a választójogért. 

Most is azt akarják még? Az alkotmányon esett sérelmet meg- 
torolni? Mikor egyetlen egy dolguk volna, az, hogy ez a lezüllött, 
dementia senilis-ben dühöngő parlament többé ne hozzon semmi- 
féle törvényt. Csak az új, a dolgos, munkából élő európai magyarok 
parlamentje. Egyetlen egy hőstettük volna, a kegyelemdöfést meg- 
adni annak,  ami az ázsiai bennünk, hogy végre Európa legyünk. 
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yitva áll a pálya előttünk; a mezőgazdasági tudo- 
mány legújabbkori nagyszerű fejlődése létrehozta 
minden lehetőségét annak, hogy földünket dúsan 
termővé tegyük és legyőzhessük az ennek útját álló 
összes természeti nehézségeket. Ha e megnyílt lehe- 

tőségeket felhasználva, mezőgazdaságunkat korszerűen átalakítjuk: 
Nyugateurópa gazdag, művelt, erős és szabad nemzeteinek sorába 
emelkedünk; ha ellenben elmulasztjuk a kínálkozó nagy alkalmat, 
ha megmaradunk földművelésünk mai rabló rendszere és hala- 
dásunk mai csigatempója mellett: akkor földünk, mely már úgyis 
kezd kimerülni, egészen kimerül és mi magunk a rövidebbet 
fogjuk húzni a népek versenyében. Előttünk a legfényesebb siker 
kilátása: hátunkban a legborzasztóbb kényszerűsége annak, hogy 
haladjunk. A helyzet olyannyira ki van élesedve, hogy Magyar- 
országon ezidőszerint nincs létjoguk más törekvéseknek, mint 
olyanoknak, melyek minden melléktekintet nélkül az ország hala- 
dására, a földművelés átalakítására irányulnak; az ország lét- 
érdeke ellen tör, aki szembehelyezkedik ilyen törekvésekkel, 
akár nyíltan, akár leplezetten. 

Azt kellene hinnünk, hogy az ország ezen mai helyzetében 
nincs és nem is lehet olyan társadalmi osztály, mely indíttatva 
lehetne arra, hogy a mezőgazdaság korszerű haladásával szembe- 
szálljon. Pedig még sincs így, sőt épen az az osztály, mely 1867 
óta az ország összes belügyeit intézi: a nagybirtokosság és a 
dzsentri szemben áll a mezőgazdasági haladással, nem pedig 
mellette. Talán különösen hangzik ez, mert hiszen ezek az 
ú. n. történelmi osztályok egyszersmind gazda-osztályok, sőt 
mint ilyenek úgy szoktak szerepelni, mint az egész gazdanépesség 
egyetemes érdekeinek képviselői. És ugyan kinek használjon a 
többtermelés, ha nem a gazdának első sorban: tehát a nagy- 
birtokosságnak, mely egyszersmind gazda-érdekeltség, a több- 
termelés csak nem árthat, csak nem lehet érdeke ellen? A dolog 
nem áll egészen így. Csakugyan használ a gazdának, ha növek- 
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szenek a föld átlagos   termései,  de  nem  minden  gazdának és 
nem minden  esetben.   A nagy gazdának,  illetőleg a nagybirto- 
kosnak a többtermelés csak abban az esetben használ, ha emeli 
a földjövedelmet (a gazdasági jövedelem azon részét, mely bérbe- 
adás esetén mint haszonbér válik külön a többi jövedelemtől). 

A földjövedelem — a haszonbér — alakulása három ténye- 
zőtől függ: attól, hogy mekkora a termelés, mekkora a gabona 
ára és mekkora a munkabér. Legmagasabb a földjövedelem olyan 
időkben, amikor az átlagos termések nagyok, s amikor egyszers- 
mind a gabonaárak is magasak, a munkabérek pedig alacsonyak. 
Ellenben olyan időkben, mikor alacsonyak a terményárak és maga- 
sak a munkabérek: nagy átlagos termések dacára is alacsony 
lehet a földjövedelem, alacsonyabb mint kisebb termelés, de 
lényegesen magasabb terményárak és alacsonyabb munkabérek 
mellett. 

Ha a földművelés halad: nagyobbodik nem csupán a ter- 
melés (tehát a termények kínálata), de egyszersmind a munkás- 
kezek után való kereslet is. Ha tehát nagyarányú a földművelés 
haladása és a velejáró termésnagyobbodás: annyira sülyednek 
a gabonaárak és emelkednek a munkabérek, hogy a föld haszon- 
bére hanyatlik, s a nagybirtokos jövedelme rövidséget szenved. 
A földjövedelem nagyobbítására csak olyan kisebb mértékű több- 
termelés alkalmas, amely nem módosítja lényegesen a gabona- 
árakat, és a munkabéreket. 

Ám olyan kis mértékű többtermelés, amilyent a nagybirto- 
kosság és az úri középbirtokosság érdeke megenged, mai viszo- 
nyaink között távolról sem elegendő ahhoz, hogy az ország hala- 
dásszükségletét kielégítse, s a talaj kimerülését orvosolja. Oly 
erős termelés-nagyobbodást követelnek ezek a célok, a mekkorát 
a nagybirtok, az adott helyzetben, nem képes összeegyeztetni a 
maga érdekeivel. 

A nagybirtokosság és a dzsentri ezidőszerint az ország vezető 
rétegei lévén: nem kevéssé fontos, mely irányban érdekli őket 
mezőgazdaságunk átalakulása, és hogy ennek a szükséges átala- 
kulásnak velük vagy ellenük kell-e megtörténnie. Nehogy elhamar- 
kodottan alkossunk véleményt: tekintsük át pontról-pontra, hogy 
az adott világgazdasági környezetben, adott termelési és népe- 
sedési viszonyaink között mezőgazdaságunk modern átalakulása 
miképen módosítaná a nagybirtok létföltételeit. 

a) Α világgazdasági környezet 

Egyáltalán azt látjuk az egész világgazdaságban, hogy a 
modern termelőerők kibontakozása nem kedvez a nagybirtoknak. 
Mindenütt a munkabérek erős emelkedése kísérte a modern gazda- 
sági viszonyok kialakulását; hatvan évvel ezelőtt még csak Angli- 
ában lépett föl a munkabérek emelkedése, de azóta kiterjesz- 
kedett ez a jelenség Angolországból kelet és dél felé eső terü- 
letekre is, egyre tovább és továbbhaladólag. Negyven év óta a 
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gabonaárak is nagybirtokellenesek, mert hanyatló irányzatot mutat- 
nak. A világpiaci áralakulások fejlődésének ez a tendenciája, 
ha tovább tart: szükségképen a mezőgazdasági földjövedelem 
csökkenésére, a nagybirtok hatalmi pozíciójának gyengülésére 
vezet, sőt ez a gyengülés a legfejlettebb északnyugat-európai 
országokban már be is állott. 

Persze, mint minden fejlődés, úgy a világpiaci áralakulások 
ezen fél évszázad óta mutatkozó fejlődése is apróbb-nagyobb 
visszaesésektől megszakítva megy végbe. Többek között éppen 
az utolsó öt év folyamán lehetett tapasztalni a világ gabona- 
piacán egy ilyen visszaesést, melynek lefolyását s az előző idők 
áralakulásaihoz való viszonyát, a következő számsor mutatja. 

A londoni piacon 1 quarter búza ára volt shilling és penceben* 
az 1846/75. évek   átlagában   52,11                      az 1907. év átlagában 30,7 
„   1876/85.   „           „            43,4                          1908.   „         „         32, - 
„   1886/90.   „           „            31,5                          1909.   „         „         36,11 
„   1891/905. „           „            28,2                          1910.   „         „         31,7 
„   1906.   év „           „            28,3                          1911.   „         „         31,7 

Ε számok tanúsága szerint a világpiacon a búza drágulása, 
mely az 1907. évi gyönge világaratás után kezdődött, már 
1909-ben elérte a tetőpontot és még abban az esztendőben sem 
volt valami szörnyű, az 1875. előtt lefolyt időkéhez hasonlítható 
drágaság, mindössze kb. 25%-al volt nagyobb a gabona ára a 
már húsz év óta megszokott normális árnál. Két év óta pedig 
olyan jegyzések vannak a világpiacon, melyek a normális árat 
csak kevéssé múlják fölül.** 

Mindamellett a legutóbbi évek átmeneti árjelenségei bizonyos 
körökben fölkeltették azt a várakozást, hogy most már vége lesz 
az olcsó gabonának, az árfejlődés visszafordul a közelmúlt 
évtizedekével ellenkező emelkedő irányba. Ennek a várakozásnak 
nincs semmi konkrét alapja. Csak abban az esetben lehetne a 
világ gabonapiacán tartós áremelkedésre számítani, ha meg- 
szűntek volna az okok, melyek eddig az olcsóságot létrehozták. 
Ez okok egyike: a mezőgazdaság területi terjeszkedése, új földek 
bevonása a kultúrába, főleg a tengeren túl. Másik ok az agrár- 
technika haladása, mely minden művelt országban olcsó eszkö- 
zöket adott a gazdának termései növeléséhez. Már most: a 
tengerentúli vadon területek korántsem fogytak el, sőt csupán 
Kanada és Argentína 250 millió hektár szűzfölddel rendel- 
kezik; — az agrártechnika pedig épen az utóbbi időben korszakos 
vívmányokkal gazdagodott, melyek mindenütt, de különösen az 
Egyesült Államokban és Keleteurópában rendkívül nagy   mező- 
 

   * V. ö. a Statistical Abstract megfelelő évfolyamait továbbá a Journal 
of the Board of Agriculture 1911/12. évi folyamát. 

** Hogy mi itt Magyarországon oly erősnek tapasztaljuk a gabonaárak 
1907 óta beállott emelkedését: ennek az az oka, hogy nálunk a gabona ára 
1907-óta nem csupán a világpiaci emelkedéssel lett nagyobb, de a vámmal 
is, melynek áremelő hatása a közös vámterületen épen 1907 óta vált érezhetővé. 
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gazdasági fejlődést tesznek lehetővé, amely már be is állott. 
Ezidőszerint a civilizált népek országaiban az olcsó gabona- 
termelésnek oly sok kihasználatlan lehetősége van, hogy a gabona- 
árak bármely lényegesebb emelkedése csak arra lesz alkalmas, 
hogy egy-egy újabb olcsón termelt gabonatömeget szólítson a 
világpiacra, amely aztán újból lenyomja az árakat.* 

Így állván a helyzet, belátható időkig semmi kilátás a világ- 
piaci gabonaárak tartósabb emelkedésére. Ha pedig erre nincs: 
akkor arra sincs kilátás, hogy megszűnjék a munkabérek emel- 
kedése, mert ez szoros összefüggésben áll a gabona olcsóságával. 

A gabonát 1870 óta, a földművelés általános haladásán 
kívül, főleg az a nagyszerű mezőgazdasági többtermelés tette 
olcsóvá, mely a tengeren túl vadon területek feltörése révén 
előállott; ez a folyton nagyobbodó földművelés, s a rajta föl- 
épülő ipar teszi képessé a tengerentúli országokat évente száz- 
ezer és százezer európai bevándorló befogadására, ez adja meg 
egyszersmind Nyugateurópa iparának is a nagyarányú terjesz- 
kedés lehetőségeit, melyek ott a munkabéreket emelik.** 

Ha megakadna a tengeren túl a mezőgazdasági termelés 
gyors fejlődése: nem csupán a gabona ára emelkednék, de 
egyszersmind összébb szorulna a tengeren túl a kereseti alkalom, 
s az oda való kivándorlás lehetősége, a nyugateurópai ipar pedig 
válságos helyzetbe jutna; mindez lenyomná a munkabéreket. 
Kicsinyben látszott ez az 1908. és 1909. években, amelyeknek 
aránylag magas gabonaárait rossz amerikai termések okozták; 
a magas gabonaárak hatása alatt ipari válság lépett föl nemcsak 
Nyugateurópában, de az Egyesült Államokban is, úgy, hogy az 
oda irányuló kivándorlás megakadt, sőt visszavándorlás lépett föl. 

Ameddig általában olcsók lesznek a gabonaárak: addig 
arra is kell számítanunk, hogy a munkabérek eddigi emelkedő 
irányzata megmarad továbbra is és hogy a szegény országok 
szegény népe mint eddig, úgy ezentúl is fog találni a föld- 
gömbön helyeket, ahova kivándorolhat, s ahol jobb keresetet 
találhat, mint otthon. 

b) A többtermelés, s a mezőgazdasági munkabér 
A munkabérek emelkedése, ez az általános világgazdasági 

tendencia, nyugatról kelet felé való terjedése közben, már tíz 
évvel ezelőtt eljutott a mi földművelésünkbe is, amint e számok 
mutatják: 
A mezőgazdasági férfinapszám évi átlaga, a hivatalos kimutatások 
szerint volt              az 1900/902. években        127 fillér 
                                „  1903/905.      „                140   „ 
                                „  1906/908.      „                196   „ 
                                „  1909/911.      „                207   „ 

* Részletesebben 1. szerzőtől: Föld és társadalom, 253—280 1. 
** Részletesebben 1. Föld és társadalom, 209—214. 1. 
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Nem kifogástalanul megbízhatóak ugyan a hivatalos adat- 
gyűjtés fenti eredményei, de az nem kétséges, hogy a mező- 
gazdasági munkabér tíz év óta igen lényegesen emelkedett. 
Ezt az emelkedést általában arra vezetik vissza, hogy a falu 
dolgozó népének egy nagy százaléka a századvég óta részben 
kivándorolt az országból, részben pedig az ország fejlődő váro- 
saiba költözött: ami kétségtelenül egyik előfeltétele volt a bér- 
emelkedésnek, de korántsem kizárólagos oka, amint általában 
felfogják. Volt annak még egy más jelentékeny oka is. 

Hogy kizárólag az elvándorlás, s a kivándorlás okozta volna 
a mezőgazdasági munkabér emelkedését: azt már azért is bajos 
elhinni, mert ezidőszerint több dolgozó földműves van az ország- 
ban, mint 1900-ban volt, minden időközben végbement kiván- 
dorlás dacára is több. Az 1900. év végén 4,916.000 mezőgazda- 
sági kereső volt az országban; az 1910. év végén, az új nép- 
számlálás eredménye után elindulva, körülbelül 5,100.000*; tehát 
nem csökkent, hanem növekedett mezőgazdaságunkban a mun- 
káskezek kínálata. Ha a kereslet ugyanakkora maradt volna, 
mint volt: akkor (nagyobbodván a kínálat) nem hogy emel- 
kednie, hanem inkább még hanyatlania kellett volna a munka- 
bérnek. Hogy tényleg mégis emelkedett: ezt annak lehet köszönni, 
hogy a mezőgazdaság munkaerőszükséglete még nagyobb mér- 
tékben nőtt, mint a kínált munkaerő. 

Mezőgazdaságunk az utolsó tizenöt év folyamán éppen nem 
haladt kielégítően; végeredményben csak éppen hogy lépést tar- 
tott — annyira, amennyire — a népesség szaporodásával. De 
ez a gyönge haladás is növelte a mezőgazdaság munkaszükség- 
letét. Az ország szántóföldterülete nagyobb és munkaigényesebb 
lett, azonkívül a régebben elpusztult szőlők nagy részét újra- 
ültették, már pedig a szőlő erősen munkaigényes. Az 1895 és 
1910 között végbement változást mutatja a következő kis táblázat: 
 

* Az 1910. évi népszámlálás foglalkozási statisztikája még· nincs közzé- 
téve. De a mezőgazdasági keresők számára vonatkozólag mégis vonhatunk 
bizonyos következtetéseket. 1900-ban a lakosság 66,2%-a élt őstermelésből, 
tehát 1910-ben körülbelül a népesség 63,2—64%-át tehették ki az őstermelő 
néprétegek, mert eddigi tapasztalás szerint, az ország lassan de folyton iparo- 
sodván, az őstermelők százalékának csökkennie kell. Az iparból, bányászat- 
ból és forgalomból élők száma 1890-ben a lakosság 17,8%-át, 1900-ban pedig 
20,7%-át tette ki, tehát bizonyára 1900. és 1910. között is nőtt 21/2—3%-kal, 
s így az őstermelők arányának csökkennie kellett körülbelül ugyanennyivel. 
Az 1910. év végén az ország népessége 18,265.000 lélek volt; ebből — 633/4%-ot 
számítva —11.650.000volt az őstermelésből élő.Ha 1900-ban az akkori 11,194.000 
lelket számláló őstermelő népességből 4,916.000 volt mezőgazdasági kereső: 
akkor 1910-ben, az őstermelő népességet 11,650.000 főre becsülvén, a mező- 
gazdasági keresők számát 5,100.000-re becsülhetjük. 
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Volt, ezer hektárokban 
                                                           1895-ben 
A szántóföldterület                            12.030 
Ebből be volt vetve                           10.257 
Ebből burgonyára és  répára jutott        688 
A beültetett szőlők területe                    200 

Ha 1895-ben 4,800.000-re, 1910-ben pedig 5,100.000-re 
tesszük a mezőgazdasági keresők számát, akkor azt látjuk, hogy 
a meglevő mezőgazdasági kereső népesség egy fejére jutott 
                                                                                   1895-ben   1910-ben 
a szántóföld összes bevetett területéből                      2,14 ha        2,25 ha 
a burgonyával és répával bevetett területből              0,14             0,18 
a szőlőterületből                                                          0,04             0,06 

Vagyis: 1910-ben 5,100.000 mezőgazdasági kereső kevésbbé 
volt elegendő az összes gazdasági munkák elvégzéséhez, mint 
1895-ben 4,800.000. Ezért emelkedett a mezőgazdasági munkabér. 
Az persze magától értetődik, hogy kivándorlás nélkül jóval több 
lett volna 1910-ben a mezőgazdasági keresők száma, mint 5,100.000 
s a mezőgazdasági munkabér egészen másképpen, a munkásokra 
nézve kedvezőtlenebbül alakult volna. De az adott világgazdasági 
környezetben, szabad kivándorlás mellett az a csekély mező- 
gazdasági haladás, mely az országot erősíteni nem volt képes: 
ahhoz mégis elég volt, hogy a mezőgazdasági munkabéreket 
lényegesen emelje. 

És már most gondoljuk meg: ha a mai világgazdasági 
környezetben földművelésünk minimális haladása már 
így emelte a mezőgazdasági munkabért: mi lenne még 
akkor, ha földművelésünk nagyszabású, modern irányú 
átalakuláson menne  keresztül? 

Mert ebben az esetben egészen más alapra helyeződnék 
földművelésünk munkaerő-szükséglete; a modern földművelés 
jóval több munkaerőt képes egy adott területen hasznosan elhe- 
lyezni, mint a nálunk ma folytatott kezdetlegesebb mezőgaz- 
daság. Mennyivel munkaigényesebb a modern földművelés, mint 
a mi ezidőszerint való mezőgazdaságunk: erről fogalmat nyer- 
hetünk, ha összehasonlítjuk, hány munkás műveli Németország 
földjét és hány a mienket? 
             A megművelt terület így alakul: 

 
Magyarország 15,916.000 ha művelt területén, mint láttuk, 

5,100.000-re megy a mezőgazdasági keresők száma, tehát minden 
100 hektárra átlag 32 mezőgazdasági kereső jut. A Német- 
birodalom mezőgazdasági üzemeiben az 1907. évi üzemfölvétel 
 

1910-ben Növekedés
12.525 495 
11,500 1243 
     926 238 
   277 77
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szerint 15,170.000 egyén van elfoglalva és pedig 12,158.000 
állandóan, 3,012,000 pedig mellékfoglalkozásképen.* A 32,348.000 
hektárnyi művelt fold 100—100 hektárjára esik tehát 38 állandó 
munkás és 9 alkalmi kisegítő. Ha ez utóbbiakat csak 2 állandó 
munkással tekintjük egyenértékűnek: akkor 
a Németbirodalomban                                                        40 földművest 
Magyarországon                                                                 32         „          
kell számítanunk 100 hektár művelt földre. 

A Németbirodalomban tehát — hozzávetőlegesen — 
25%-kal több munkát fordítanak egy adott földdarabra, mint 
nálunk. Ez a 25%-nyi többmunka kb. 65—70%-nyi többtermést 
eredményez,** ami azt jelenti, hogy 
egy német földműves évi munkája kb. 32—36%-kal több 
terméket produkál, mint egy magyar földművesé; 
s emellett e nagyobb eredmény produkálásához a német 
földművesnek 21/2 hektár művelt föld elegendő: míg a magyar 
földművesnek 3⅛ hektár föld kell ahhoz, hogy a maga cseké- 
lyebb eredményű évi munkáját el tudja helyezni. 

Földművelésünk modern átalakulása tehát (a német példa 
után ítélve) nemcsak, hogy 32—36%-kal növelné minden egyes 
földművesünk évi munkájának eredményét: de egyszersmind 
azt a nemzetgazdasági előnyt is maga után vonná, hogy egy 
földművesnek kevesebb föld is elég volna, s így jóval több 
földműves élhetne meg az országban, mint most. 

Milyen hatással volna egy ilyen nagy átalakulás a mező- 
gazdasági munkabérekre? Ha mezőgazdaságunk a német föld- 
művelés mai színvonalára emelkedik: 16 millió hektár művelt 
földünkön nem, mint ma, 5,100.000, hanem hozzávetőlegesen 
6,400.000 földműves számára nyílik kereseti alkalom, sőt ez a 
sok földműves kevésbbé lesz elegendő a 16 millió hektár meg- 
műveléséhez, mint ma a kevesebb; amint Németországban 
(melynek viszonyaiból most kiindulunk) ilyen is a helyzet; ott 
40 földműves jut 100 ha művelt földre, míg nálunk csak 32, 
s a mezőgazdasági munkás keresete ott mégis jóval magasabb 
mint nálunk; ott körülbelül 23/4—3 koronát tesz ki a mező- 
gazdasági férfinapszám évi átlaga. Már most: föltéve, hogy azon 
idő alatt, míg földművelésünk német színvonalra emelkedik, dol- 
gozó földműveseink száma 6,400.000-re fog szaporodni: a mező- 
gazdasági munkabér körülbelül akkora lesz, mint most Német- 
országban. Ha nem szaporodik ennyire az átalakulás tartama 
alatt földműveseink száma: akkor nagygazdáink magasabb nap- 
számot   lesznek   kénytelenek fizetni, mint most a német nagy- 
 

* Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1910. 30-31. lap. 
** A hektáronként való termésátlagok 50—60%-kal   magasabbak, mint 

nálunk, s emellett a vetésforgó is intenzívebb (több gumós növény, majdnem 
semmi ugar) ami már magában véve, a nagyobb termésátlagoktól eltekintve, 
is számottevő többtermést jelent. 
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gazdák, pedig ez utóbbiak már ugyancsak panaszkodnak a nagy 
munkabérek miatt. 

A németek, mint előző helyen már meggyőződtünk róla, 
az ő földművelésük nagy termelési reformját húsz év alatt haj- 
tották végre; ennyi idő nekünk is elég lehet. Arra azonban 
húsz év távolról sem elegendő, hogy földműveseink száma 
25%-kal szaporodjék és — művelt földünk területéhez ará- 
nyítva annyi földművesünk lehessen, amennyi most a néme- 
teknek van; talán még harminc év alatt sem fogjuk ezt elérni. 

Népességünk természetes szaporodása — mint később 
látni fogjuk — a fejlődés meglehetősen előrehaladott stádiu- 
mában van; közel ahhoz, hogy hanyatlásnak induljon. Tehát 
ki van zárva, hogy földműves népünk természetes szaporodása 
húsz év alatt kiadhassa mezőgazdasági keresőink 25%-nyi szapo- 
rulatát. De föltéve, hogy ki is adná: bizonyos, hogy e szapo- 
rulatnak csak egy része marad a mezőgazdaságban, mert egy 
igen nagy része kivándorol, vagy pedig urbanizálódik. Főleg 
ez utóbbi folyamatnak lesz nagy szerepe azon esetben, ha föld- 
művelésünk élénk haladásnak indul: mert a földművelés hala- 
dása föllendíti a városokban az ipart, amely aztán munkaerőt 
von magához a mezőgazdaságból. Minden egyes mező- 
gazdasági többtermelés egy-egy új teret nyit meg a 
belföld városaiban a mezőgazdasági munkások elván- 
dorlása  számára. 

Emellett a kivándorlás egyelőre még emelkedőben van, 
dacára annak a rövid fönnakadásnak, melyet 1908-ban lehetett 
tapasztalni. A Magyarbirodalomból a tengeren túlra vándoroltak 
száma volt 

az 1896/900. években összesen                                            160.000 
„ 1901/905.       „                                                                   551.000 
„ 1906/10.         „                                                                   686.000 
A tengeren túl, s általában a külföldön való elhelyezkedés 

lehetősége a jövőben, tekintettel a világgazdaság általános fejlődés- 
irányára, előreláthatóan nem kisebb, de még inkább nagyobb 
lesz, mint ma. Hogy dolgozó népünk e lehetőségeket milyen 
mértékben fogja kivándorlás útján igénybe venni: ez attól függ, 
végbemegy-e a következő évtizedek folyamán mezőgazdaságunk 
korszerű átalakulása, vagy nem. Ha nem: akkor a földműves 
anyák tovább is exportra fognak szülni; a földműves nép 
szaporulatának zöme ki fog vándorolni. Ha ellenben megtörténik 
a nagy mezőgazdasági átalakulás : akkor a földműves nép termé- 
szetes szaporulatának egy nagy része meg fog maradni a mező- 
gazdaságban; egy más része ebben az esetben is elvándorol a 
faluból, de nem a külföldre, hanem az ország felvirágzó városaiba. 

Mindkét esetben emelkedni fog a mezőgazdasági munkabér, 
de az utóbbi esetben, ha t. i. mezőgazdaságunk átalakul, 
még sokkal nagyobb béremelkedés fog beállni, mint különben. 

Manapság a munkabérek alakulása valamely adott európai 
országban két tényezőtől függ;  először  attól,  hogy milyen  az 
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általános világgazdasági konjunktúra a munkabér tekintetében, 
másodszor attól, hogy mekkora az illető ország gazdasági fejlett- 
sége, fejlettebb országban magasabb lévén a munkabér. A világ- 
piacon, a következő évtizedekben, minden jel szerint tovább fog 
tartani a munkabérek eddig tapasztalt emelkedő tendenciája; ha 
ugyanakkor egyszersmind a gazdasági fejlettség egy magasabb 
fokára jut fel az ország: kettős lesz a mezőgazdasági munkabér 
emelkedése. 

Amennyiben tehát húsz-huszonöt év múlva gazdaságilag 
ott fogunk tartani, ahol ma Németország: nem akkora lesz 
nálunk a mezőgazdasági munkabér, amekkora most Német- 
országban, hanem ennél sokkal magasabb. Amit különben már 
abból az említett körülményből is gondolni lehet, hogy mező- 
gazdaságunk modern átalakulása után 16 millió ha. művelt föl- 
dünkön hozzávetőlegesen 6.4 millió dolgozó földművest tudnánk 
elhelyezni a mai németországi munkabér mellett. Ennyi mező- 
gazdasági keresőnk azonban húsz-huszonöt év múlva, tekintettel 
a gyengülő természetes népszaporodásra és az elvándorlásra, 
semmiesetre sem lesz; tehát a nagy mezőgazdasági átalakulás 
után az lesz a helyzet, hogy nagy termelés mellett nagy bőség 
lesz földben és nagy becse lesz a munkaerőnek, a mi közgaz- 
daságilag rendkívül előnyös állapot,   de   annál   hátrányosabb a 
nagybirtokra nézve. 

* * * 
Ebben az esetben oly nagy lesz nálunk a munkabér emel- 

kedése, hogy a magyar munkabér, s az amerikai munkabér között 
jóval kisebb különbség lesz, mint ma, úgy, hogy a magyar 
munkásnak nem lesz érdemes Amerikába vándorolnia, ami végre 
is költséggel és kockázattal jár. Tehát meg fog szűnni a kiván- 
dorlás, sőt ami több: a jó munkabérek bevándorló munkásokat 
fognak idecsábítani  az  elmaradottabb  keleteurópai vidékekről. 

Ilyenféle a helyzet Németországban, hol egy évtized óta 
a csekély kivándorlást jóval túlhaladja a bevándorlás. A Német- 
birodalomban ezidőszerint több millió lengyel, rutén és orosz 
munkás dolgozik. Ε bevándorolt munkástömeg nélkül a mező- 
gazdasági munkabér jelentékenyen magasabb volna, mint a mekkora 
tényleg. Igen nagy részben a vándormunkás-tömegeknek köszön- 
hetik a német földesurak, (más részben a gabonavámnak), hogy 
a német mezőgazdaságnak az 1890-es években történt nagy 
átalakulása nem támadta meg érdekeiket — legalább ideig-óráig. 

Minálunk is lehet már látni itt-ott elvétve egyes macedón 
vándormunkás-csoportokat, de számbavehető bevándorlás még 
nincs. Lesz azonban minden bizonnyal, mihelyt kialakul a mainál 
magasabbrendű gazdasági élet. A bevándorlást tehát most, midőn 
a mezőgazdasági munkabér jövő alakulásáról van szó, nem szabad 
kihagynunk a számításból; meg kell gondolnunk, nem számít- 
hatnak-e a magyar földesurak olyan vándormunkás-tömegekre, 
amelyekkel földművelésünk átalakulása esetén is boldogulhatnak? 
Ha számba vesszük a viszonyokat, azt kell mondanunk, hogy nem. 
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A németek tapasztalatai szerint a keleturópai vándormunkás 
egyáltalán csak részben tudja pótolni a helyben levő munkaerő 
hiányát és a munkabér leszorítására csak korlátozott mértékben 
alkalmas. Már azért is, mert a kultúrája alacsony, tehát a mun- 
kája keveset ér. Emellett a vándormunkásnak több bért kell 
kapnia, mint hazájában, különben nem vándorol el; se bér- 
többleten felül az utazásnak, s a közvetítő ügynök díjának is 
ki kell telnie a munkabérből; tehát az a selejtesebb munka, 
melyet a vándormunkás szolgáltat, nem is olyan olcsó, mint 
első pillanatra látszanék. 

S a német földesurak nem is nyertek a keleteurópai ván- 
dormunkában olyan segítséget, amelyre maradandóan támasz- 
kodhattak volna. Már tíz évvel ezelőtt félre nem ismerhetően 
látszott, hogy a német nagybirtok hanyatlásnak indul a magas 
munkabérek következtében, ami a szakirodalomban kifejezésre is 
jutott. Négy év óta föltartóztatják a hanyatlást — annyira, 
amennyire — a világpiacon uralkodó magasabb gabonaárak, 
de ez az áremelkedés, mint már szó volt róla, csak múló ter- 
mészetű lehet; ha visszatérnek a normális gabonaárak: a német 
nagybirtok-gazdálkodás csődje befejezett tény lesz. 

Annál is inkább, mert a lengyel, rutén és orosz vándor- 
munkások is egyre nagyobb és nagyobb bért követelnek; aminek 
az az oka, hogy magában Oroszországban szinte évről-évre 
emelkedik a munkabér. Oroszországban most megy végbe az, 
ami nálunk már az ezernyolcszázhetvenes-nyolcvanas években 
végbement: a földművelés kibontakozása a hagyományos gazdál- 
kodás kereteiből; de az orosz viszonyok nagyobb arányúak lévén 
a mieinknél: a kibontakozás is nagyobbszerű. Négy-öt év óta 
rohamos gazdasági átalakulást lehet észlelni az orosz területeken; 
a híres községi közös birtokot, a ,.mir”-t felosztják, a nagybir- 
tokból évről-évre többet és többet parcelláznak, ezenkívül Észak- 
Oroszország és Szibéria vadon területeire évente félmillió ember 
vándorol ki. Előrelátható, hogy a közel jövőben Oroszország 
vándormunkás kínálata csökkenni fog. Pedig a kereslet emel- 
kedőben van. 

A vándormunkásoknak az a kontingense, amelyet Oroszország 
nyújt, a közel jövőben még a német földesuraknak sem lesz 
elég; erre a kontingensre a magyar nagybirtok, ha viszonyaink 
megfelelő alakulásával vándormunkásokra szorul, még csak nem 
is gondolhat. A magyar földesurak kizárólag a Balkán vándor- 
munkásaira lesznek utalva és nagy kérdés, nem kell-e még ezért 
a kontingensért is az osztrák nagybirtokkal versenyezniök. Pedig 
a Balkán két-három évtizeden belül nem lesz képes sok vándor- 
munkást útnak ereszteni, mert közlekedése fejletlen, s ami több: 
nagy területein (Szerbiában, Bulgáriában, Görögországban, Albá- 
niában) a dolgozó népre kedvező a birtokeloszlás, pedig a jó 
birtokeloszlás tudvalevően csökkenti az elvándorlást. Délkeleti 
szomszédságunkban, Romániában a birtokeloszlás rossz ugyan, 
de a kormány egyre nagyobb mértékben kénytelen földet adni 
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a népnek; épen most szekularizálják az egyházjavakat; pedig 
ezelőtt is úgy állt a helyzet, hogy még a mi földműveseink, a 
székelyek vándoroltak Romániába dolgozni, nem hogy a román 
földművesek mihozzánk. 

S az a kevés vándormunkás is, melyet a Balkán a közelebbi jövő 
folyamán szolgáltatni képes, oly műveletlen, oly lusta és megbízha- 
tatlan, hogy modern intenzív földművelésben alig lehet őket valamire 
is használni. Hozzájuk képest az orosz muzsik valóságos kultúrember. 
Ilyenek a magyar földesurak kilátásai vándormunkások 
dolgában, amelyekre, ha az országban magasabbrendű gazdasági 
élet kialakul, igen hamar rá fognak szorulni. 

c) A mezőgazdasági többtermelés, s a gabonaár 

Még tíz-tizenöt évvel ezelőtt tisztán a világpiac döntötte 
el, hogy mennyibe kerüljön nálunk egy métermázsa búza; a 
mekkora a búza ára Londonban volt, körülbelül akkora volt 
Budapesten is. A közös vámterület gabonavámjai mintha nem is 
lettek volna; hatásuk nem igen volt, mert Ausztria és Magyar- 
ország együttvéve nem fogyasztott el annyi gabonát, amennyit 
termelt; a vámok hiába zárták el a behozatal útját, a gabona- 
árakat nem növelték: mert behozatalra nem volt szükség, inkább 
még kivittek a vámbelföld gabonaterméséből. 

Az 1907. évi aratás óta lényegesen megváltozott a helyzet. 
Azóta a vámbelföldön a búza métermázsánként való ára mindig 
néhány koronával (1909-ben 8 koronával!) magasabban állott, 
mint a világpiacon. Hogy a helyzet ide fejlődött, ennek az volt 
az oka, hogy a vámbelföld fogyasztása (a népesség szaporo- 
dása és az igények emelkedése következtében) lassacskán túl- 
nőtte a termelést, úgy, hogy az utolsó öt esztendő termései már 
nem voltak teljesen elegendők a belfogyasztás fedezésére; követ- 
kezőleg a vámok áremelő hatást nyertek. Nem kell azonban azt 
gondolni, hogy a fogyasztás valamely rohamos emelkedése hozta 
volna létre az új helyzetet; szó sincs róla! A fogyasztás emel- 
kedése meglehetősen lassú volt, de még lassúbb volt a termelés 
gyarapodása, főleg azért, mert a közös vámterület főtermelője, 
a magyar mezőgazdaság, már tizenöt év óta alig haladt valamit. 

Tegyük föl azonban, hogy a legközelebbi jövőben mező- 
gazdaságunk haladása erőteljes lesz és országos terméseink gyors 
tempóban növekedni fognak. Ebben az esetben igen közel jár 
annak a valószínűsége, hogy a közös vámterületen a termelés 
gyorsabban fog emelkedni, mint a fogyasztás; következőleg a 
termések csakhamar bőven elegendők lesznek a belfogyasztás 
fedezésére; a gabonavámok áremelő hatása el fog tűnni és Buda- 
pesten, hol ma 24 korona 1 q. búza ára, a világpiaci ár fog 
érvényesülni, mely előreláthatólag, mint a közelmúltban, úgy a 
közel jövőben sem lesz nagyobb 15—16 koronánál. Nem szorul 
bővebb magyarázatra, hogy ilyen változás a földjáradékot alá- 
sülyesztené, s a nagybirtokos érdekeltséget érzékenyen károsítaná. 
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            Csakugyan megvan-e a valószínűsége annak, hogy mező- 
gazdaságunk  reformja  a  gabonavámok   hatását   megszüntetné: 
erről meggyőződhetünk,  ha  összevetjük egyfelől  a   fogyasztás, 
másfelől a termelés emelkedésének lehetőségeit. De mindenekelőtt 
lássuk azt, milyen ez  időszerint  a közös vámterületen   a termelés 
s a fogyasztás viszonya? 

Ezidőszerint a közös vámterület termései ilyenek: 

Termett évente az   1901/1910.  évek átlagában,   millió   métermázsákban 
a                             Magyarbirodalomban       Ausztriában       a kettőben együtt 
búza                                        44,1                             14,6                       58,7 
rozs (konkoly kétszeres)        13,6                             24,2                       37,8 
árpa                                         13,7                             15,7                       29,4 
zab                                          12,1                             20,2                     32,3 
tengeri                                    38,8                               4,1                  42,9 
szemes gabona összesen     122,3                    78,8                 201,1 
burgonya-                              46,0                126,0                   172,0 

Az együttes szemtermésből a vámkülföldre vittek az 1901/10 

években összesen 676 millió q-t, behoztak 56.6 millió q-t a 
kiviteli többlet tíz év alatt 11.1 millió q., évente átlag 1.1 millió q. 
Ezt az évi átlagos kivitelt levonva a 201.1 millió q együttes szem- 
termésből, azt látjuk, hogy —az 1901/1910 évek átlagát tekintve — 
200 millió métermázsányi szemtermés körülbelül elég ahhoz, hogy 
a közös vámterület belfogyasztását és vetőmagszükségletét 
fedezze, 172 millió q. burgonyatermés mellett, amelyet szintén 
lényeges kivitel, vagy behozatal nélkül elfogyasztott a monarchia. 
Az 1901/10 évek átlagában a Magyarbirodalom népessége 
20,130.000, Ausztriáé 27,355.000, a kettőé együtt 47,485 000 
lelket számlált. Vagyis fejenként 4.21 q szemtermést és 3.62 q 
burgonyatermést foglalt le a népesség fogyasztása; ha a vám- 
belföldön, a fogyasztás mai állapotában fejenként ennyi terem, 
akkor a belszükséglet körülbelül fedezve van.* 

Az 1910 év végén a két ország együttes lakossága a nép- 
számlálás adatai szerint 49,454.000 főt tett ki. Még ennek a 
népességnek sem volt szüksége számbavehető behozatalra. 

Az 1907/1910 években a közös vámterületen gabonából, hüvelyesekből, 
lisztből, őrleményekből és rizsből volt ezer métermázsákban 
19,60 koronás búzaár mellett; az 1901/10 évek átlagában így jegyezték 
a búzát a budapesti tőzsdén. Ahhoz, hogy a búza ára a közös vámterületen a 
mondott évtized átlagában csak 16 korona lett legyen, nem kellett volna több, 
mint pár százalékkal nagyobb egy főre eső termelés, mint amennyi tényleg 
volt. Mert, amint közgazdaságilag megállapították, elsőrendű szükségleti cikkek 
tehát első sorban a kenyérgabona — áralakulásában igen csekély termelési 
többletek vagy hiányok már jelentékeny árhanyatlást vagy emelkedést vál- 
tanak ki. 
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   a behozatal    a kivitel 
1907-ben                                                          2.319        6.550 
1908-ban                                                          2.512        5.607 
1909-ben                                                        11.190        4.768 
1910-ben                                                          6.025        4.927 
                                                       Összesen 22.046      21.852 

Tehát a behozatali többlet e négy évben mindössze 194.000 
q volt, évente átlag 49.000 q. Ez a minimális behozatali szük- 
séglet könnyen eltűnhet, sőt kiviteli fölöslegnek adhat helyet 
azon esetben, ha a termelés gyorsabban fog növekedni, mint 
a fogyasztás. Lássuk tehát  

milyen  gyorsan  növekedhetnek  a  közös vámterületen 
a termések? 

A németek az ő termésátlagaikat, melyek az 1880-as években 
még nem voltak nagyobbak a mieinknél, húsz év alatt emelték 
modern színvonalra; azt is láttuk előző helyen, hogy az agrár- 
technika újabb vívmányai nálunk is megadják a lehetőséget a 
termésátlagok hasonló, sőt nagyobbarányú emeléséhez. 

Már most, föltéve hogy húsz év múlva 12 métermázsa búza helyett 
úgy, mint most a németek, átlag 19 métermázsát aratunk egy hektáron: akkor 
a Magyarbirodalom 3,800.000  ha  búzaterületén terem   72 millió     q. 
Ha a többi gabonafaj mai 11—12 q-ás termését átlag 
17 q-ra emeljük: 3,550.000 ha rozs, árpa és zabterületünk 
termése                                                                                               60      „        „ 

Ha 16 1/2 q tengeri helyett átlag 32 q-át fogunk egy 
hektáron termelni: ez utóbbi termésátlag 2,850.000 hektáron 
ki fog tenni                                                                                         92  q-át 

És az összes szemtermés ilyen átlagok mellett    224 millió     q. 
Persze valószínű, hogy mezőgazdaságunk reformja esetén 
a gabonával bevetett terület csökkenne, sőt talán még a ten- 
gerivel bevetett terület is (noha a tengeritermelés nagyon elő- 
nyössé válnék) kevesbednék valamivel, hogy szálas takarmánynak 
és gumós növényeknek adjon helyet. De még ha 10—15%-ra 
is rúgna a gabona- és tengeriterület csökkenése, akkor is kitenne 
az átlagos évi szemtermés kb. 200 millió q-át, a mai 122 
millió helyett. 

De még ezen felül burgonyatermelésünk nagyobbodásának 
egyenesen óriási a lehetősége. Ezidőszerint a burgonyával bevetett 
terület, bár évről-évre növekszik, még mindig nem tesz ki többet, 
mint 700.000 hektárt, a szántóföldterület 53%-jét. Ha mezőgazda- 
ságunk intenzív lesz: a burgonyaterület könnyen kiterjedhet a 
szántóföld 10%-án belül 1,200.000-1,300.000 hektárra. És ha 
ugyanakkor a hektáronként való burgonyatermések a mai átlagos 
77 q-ról 130 q-ra emelkednek : akkor nem, mint most, (az 1906-10. 
évek átlagában) 54 milló q, hanem 160—170 millió q burgonya 
fog teremni. 
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Ha tehát   földművelésünk   modern   alapokra   helyeződik: 
akkor maga a Magyarbirodalom   közel 200 millió q  szemet   és 
160—170 millió q burgonyát lesz képes termelni: annyit, amennyit 
ma az egész közös vámterület termel és elfogyaszt. 

Emellett Ausztria terméseinek nagyobbodására is számí- 
tani kell. Egy évtized óta élénkebben mozog előre az osztrák 
mezőgazdaság; tíz év alatt 

az 1891/900 és 1901/910-es évtizedek között, hektáronként: 
a búzatermések ...  ...  ... 110 q-ról    129 q-ra,    tehát 17%-kal 
a rozstermések    ...          10 0     „    124     „      „       24%    „ 
a burgonyatermések         83.2     „   104.2    „     „      26%     „   

emelkedtek. A haladás épen a fő gabonatermelő tartományokban, 
Cseh-, Morva-, Gácsországban és Alsó-Ausztriában élénkült 
meg. Az alpesi tartományokban pedig szinte lázas sietséggel 
iparkodik az osztrák kormány — támogatva az egész közvéle- 
ménytől — a havasi gazdálkodást fejleszteni. Hogy az osztrák 
népek épen most, mikor haladásuk a jólét kapuját felnyitotta 
előttük, nem fognak megállapodni, hanem fokozott élénkséggel 
tovább haladnak: azt biztosra vehetjük. 

Nemcsak lehetséges, de előrelátható, hogy Ausztria mai 
80 millió q-ás szemtermései és 126 millió q-ás burgonyatermései 
a következő húsz év folyamán nagy arányban növekedni fognak. 
Ha ugyanakkor a mi földművelésünk is erőteljesen haladni fog: 
könnyen megtörténhetik, hogy húsz év múlva a vámbelföld 
vagy 300—325 millió q szemet és 350—400 millió q bur- 
gonyát fog termelni, ami, szemben a mai termésekkel, 65—70%-nyi 
termelés-nagyobbodást jelentene (a burgonyaterméseket száraz 
anyagban gondolva). 

Lehetséges-e, hogy a gabona- és burgonyafogyasztás húsz 
év alatt 65—70%-kal növekedjék? 

A Németbirodalomban volt ilyesmire példa a közelmúltban. 
Ott az 1880-as, s az 1900-as évek között a gabona- és bur- 
gonyatermelés együttvéve 65%-kal növekedett; ennek dacára 
nem hanyatlott, sőt inkább még közel 20 millió q-val nagyobbodott 
a gabonabehozatal. A fogyasztás ily erős emelkedésének az a 
magyarázata, hogy a Németbirodalom népessége húsz év alatt, 
1885-től 1905-ig 29%-kal szaporodott, s emellett a néptömegek 
táplálkozása is nagy mértékben javult. 

Azonban abból, hogy Németországban ily rendkívül erős 
volt is a mezőgazdasági átalakulás idején a gabona- és bur- 
gonyafogyasztás emelkedése: nem következik, hogy a közös 
vámterületen is ily erős lesz, mert itt egészen mások a viszo- 
nyok; a népszaporodás gyengébb, s a fogyasztók igényeinek 
emelkedését (a mezőgazdasági viszonyok eltérő jellegénél fogva) 
aránylag kicsiny gabona- és burgonyamennyiségekkel is ki lehet 
elégíteni. 
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Milyenek  a   gabona-   és burgonyaszükséglet   emel- 
kedésének kilátásai a közös vámterületen? 

A népszaporodás a közös vámterületen már most is jóval 
kisebb arányú, mint Németországban, s a következő évtize- 
dekben, a népesedés modern fejlődésének törvényszerűségeinél 
fogva csak gyengülhet, de nem erősödhetik, amit könnyen fel- 
foghatunk, ha összehasonlítjuk a Németbirodalom népszaporo- 
dásának fejlődés-menetét Ausztriáéval és a Magyarbirodaloméval. 

A Németbirodalom 1000 lakosára jutott évente: 
                                                                                 születés halálozás  születési többlet 

az 1881—85 években                                       38,5 27,2 11,3 
„   1886-95                                                        37,7 25,2 12,5 
„   1896-905                                                      36,3 21,7 14,6 
„   1906-908                                                      33,4 19,1 14,3 
„   1909 évben                                                   31,9 18,1              13,8 
Szinte klasszikus szabatossággal mutatja ez a táblázat a 

népesedés azon törvényszerű fejlődését, amelyen minden modern 
civilizált nép keresztülmegy, s amelyet mindenekfölött az jellemez, 
hogy a születések száma előbb lassan és azután mindig gyor- 
sabban csökken, egészen a kétgyermekrendszer általános elter- 
jedéséig. A szaporodás ebből eredő veszteségét egy ideig 
helyreüti az a körülmény, hogy a halálozási percent is hanyatlik 
a közegészségügy javulása miatt. Sőt ideig-óráig még erősebben 
csökkenhet a halálozások percentje, mint a születéseké, úgy 
hogy a születések többlete emelkedik, s a népszaporodás gyorsul, 
a születési percent hanyatlása dacára. (L. a fenti táblázat első 
három sorát.) Mivel azonban az emberi életkor átlagát a leg- 
jobb közegészségügyi viszonyok is csak egy bizonyos határig 
nagyobbíthatják: a halálozási percent csökkenésének idővel 
lassúbbodnia kell; attól kezdve, hogy ez beáll, a születési percent 
hanyatlása már a születési többlet rovására megy s a népszapo- 
rodás gyengülő irányzatot vesz, amint ezt Németországra vonat- 
kozólag 1906 óta láthatjuk a fenti táblázatban. 

Már most nézzük, e megismerések világánál, a közös 
vámterület népszaporodását. 

Ezer lélekre jutott évente átlagosan 

 
Itt is azt látjuk, hogy a születések aránya csökken úgy 

Ausztriában, mint nálunk. A halálozások percentje pedig (noha 
 

* A m. kir. központi statisztikai hivatal előzetes számítása. 
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még elég magas, s az egészségügy javulása még jelentékenyen 
csökkentheti) ez időszerint már nem hanyatlik oly gyorsan, hogy 
a születések apadásából eredő  veszteség   helyreütődhetnék;   a 
népesedés máris a gyengülés jeleit mutatja! 

A Németbirodalom népesedésének fenti adataihoz hason- 
lítva azt látjuk, hogy a születési percent hanyatlása jóval gyorsabb 
a közös vámterületen, mint a Németbirodalomban; amott 26 év 
alatt 6,6% volt a csökkenés, ellenben nálunk 18 év alatt 7,7°/00, 
Ausztriában 14 év alatt 5,4°/00. Ε. gyors hanyatlás következtében 
népesedésünk modern irányú fejlődése ez ideig már 
majdnem utólérte Németországét; Ausztriában 1905/909 
között 1000 lélekre 34 születés esett; ugyanezen időben, az 
1906/908 évek átlagában, még Németországban sem volt kevesebb 
a születési arány, mint 3,.4‰. Tavaly már nálunk sem volt 
34‰-nél több születés. Mivel a születések csökkenésének tempója 
egy bizonyos határig (az általános kétgyermekrendszer meg- 
közelítéséig) inkább gyorsul, semmint lassúbbodik: a következő 
évtizedekben a születések apadása legalább is oly gyors lesz, 
ha nem gyorsabb, mint eddig és könnyen lehetséges, hogy húsz 
év múlva a közös vámterületen csak 24—26 születés fog esni 
évenként ezer lélekre. 

Tekintve mindezeket: olyan nagyarányú természetes nép- 
szaporodás, amilyent Németország az 1880-as, s 1900-as évek 
között, a nagy mezőgazdasági átalakulás idején produkált: nálunk 
többé nem állhat elő, mert túl vagyunk a népesedés azon fejlődés- 
stádiumán, melyben az lehetséges volt. Nem hogy gyorsulhatna 
szaporodásunk, de annak mai, aránylag gyenge menetét is csak 
azon esetben tarthatjuk fönn még 2—3 évtizedig, ha egészség- 
ügyünk egy nagyszerű reformja által a halálozások számát aránylag 
gyorsan csökkenteni tudjuk. Ugyanez áll még nagyobb mértékben 
Ausztriára nézve is. 

1900 és 1910 között Ausztria és Magyarország lakossága 
együttvéve 8,9%-kal gyarapodott. A következő évtizedekben 
talán még ilyen sem lesz a népesség nagyobbodása, nemcsak 
azért, mert a természetes népesedés az abszolút gyengülés felé 
halad, de mert ezenfelül a kivándorlás okozta népveszteséggel 
is számolnunk kell még egy darabig, kedvező gazdasági fejlődés 
esetén is. *    *    * 

Ha a monarchia gazdasági élete modern alapokra helye- 
ződik, s ennek következménye, az általános jólét, beáll: a 
fogyasztók táplálék-igénye is nagyobb lesz, ami szintén növelni 
fogja a közös vámterület gabonaszükségletét. A közös vámterü- 
leten ezidőszerint, amint előzőleg kiszámítottuk, a népesség egy- 
egy fejére számítva 4,21 q szémesgabonának és 3,62 q burgo- 
nyának kell teremni ahhoz, hogy a lakosság behozatalra neszoruljon. 
gazdagabb országokban nagyobb ennél a fejenként szükséges 
termésmennyiség; ha például a németországi viszonyokat hason- 
lítjuk  a   mieinkhez,  a következő képet nyerjük: 
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Egy lélek ellátásához kellett 
a közös vámterületen   Németországban 
                                                       az 1901/10 évek átlagában  az 1905/908 évek átlagában* 
gabona és tengeri                                            421  Kg. 491 Kg. 
burgonya (száraz anyagra redukálva)              98    „                                181    „ 
                     Összesen                                    519 Kg. 672 Kg. 
beleszámítva a termeléséhez szükséges vetőmagot is. 

Tehát Németországban 153 kilogrammal, vagyis 29%-kal 
nagyobb termésre van egy embernek szüksége, mint a német 
határon innen. De ebből épen nem következik, hogy a közös 
vámterületen, ha itt a jólét ugyanoly magas fokon áll majd, mint 
Németországban, 153 kilogrammal több termés kell majd egy- 
egy fogyasztónak, mint most. Erről szó sincs. 

A német embernek nem azért kell 153 kilogrammal nagyobb 
szem- és burgonyatermés, mert ennyivel több kenyeret és burgonyát 
eszik, hiszen erre fizikailag nem is volna képes. Hanem főleg 
azért, mert több húst és tejet fogyaszt, az állatokat pedig, melyek 
ezt produkálják, a németországi viszonyok között (kevés lévén 
a rét és legelő) nagy mértékben takarmányozzák gabonával és 
burgonyával, sőt a gazdák, amint Wehriede megállapította, még 
kenyérgabonát, rozsot is jelentékeny mennyiségekben etetnek 
föl állataikkal.** Ausztriában és Magyarországon az állatok ilyen 
takarmányozására sokkal kevésbbé van szükség, mert több a 
természetes takarmány, nagyobb lévén a rét- és legelőterület, 
mely — a szántófölddel együtt — így alakult, ezer hektárokban : 

 
A monarchiának, amint látszik, valamivel kisebb (bár ter- 

mékenyebb) a szántóföldterülete: ellenben sokkal több rétje, 
legelője és havasa van, mint a Németbirodalomnak. Ha azért 
az 1,705.000 ha. szántóföldterületért, amellyel Németországban 
több van, odaadjuk a rétterületünk 314.000 ha-nyi többletét, 
s a havasok területéből az ausztriai   1,400.000 ha-nyi   részt   (a 
 

* Saját számításom szerint, mely a Németbirodalom fogyasztási, terme- 
lési és külkereskedelmi statisztikáján alapul, s amelyre körülményességénél 
fogva nem térhetek ki részletesen. 
             A számítás anyagául szolgáló adatok a Statistisches Jahrbuch für das 
Deutsche Reich 1909. évfolyamának 2, 61, 161, 162, 168, 170, 208 és 274. 
lapjain találhatók. 

** Wehriede: Die Roherträge der deutschen Landwirtschaft. Thiel's 
Landw. Jahrbücher, Berlin, 1907. 151—152. 1. 

*** A 850.000 ha. havas-terület levonása után. A statisztikában e meg- 
különböztetés nélkül 3,997.000 ha. szerepel. 
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havas jó kezelés mellett terem annyi takarmányszárazanyag-ot,   
(mint a szántóföld): még mindig többje van a monarchiának 
850.000 ha. havassal és 3,084.000 ha. sík- és dombvidéki lege- 
lővel, tehát egy akkora területtel, mely, ha mai elhanyagolt 
állapotát racionális kezelés váltja föl, minimális emberi munka 
befektetése árán legalább is 100—120 millió q takarmányszáraz- 
anyagot terem. Amennyiben Ausztria és Magyarország föld- 
művelése kielégítően haladni fog: a haladás minden bizonnyal 
kiterjed a nagy legelő- és havasterületek okszerű hasznosítására 
is, a tendencia máris megvan hozzá; épen most indult meg 
nálunk a legelőjavítás, Ausztriában pedig az alpesi gazdálkozás 
fejlesztése. 

Ezt tekintve: a szántóföld-, rét- és legelőgazdaság egy- 
öntetű haladása mellett a monarchia marhaállománya igen jelen- 
tékenyen szaporodhatik anélkül, hogy az állatokat nagyobb 
mértékben kellene burgonyával és szemes gabonával takar- 
mányozni, mint eddig. Ha tehát oly nagy lesz is a közös vámterü- 
leten a fejenként való tej- és húsfogyasztás, mint most Német- 
országban: azért korántsem fog kelleni egy-egy lakos ellátásához 
akkora szem- és burgonyatermés, amekkora ott kell. 

Sokkal csekélyebb jelentőségű, de érdemes a megemlí- 
tésre, hogy a vámbelföldön az alkoholfogyasztásból eredő gabona- 
szükséglet is kisebb, mint Németországban, hol évenként és 
fejenként 40 kilogramm gabonát és burgonyaszárazanyagot 
dolgoznak fel szeszes italokká, míg a közös vámterületen csak 
25 kilogrammot,* mert van szőlő- és gyümölcstermelés, amelyet 
Németországban a kedvezőtlenebb éghajlat szűk térre szorít. 

Vetőmagra is kevesebb kell a közös vámterületen, mint 
Németországban, a kiterjedt kukoricatermelés révén, amely 
aránylag kevés vetőmagot igényel. 

Mindezen nagyobb és kisebb előnyök annál inkább ki 
fognak domborodni, minél fejlettebb lesz Magyarország és 
Ausztria mezőgazdasága. Midőn tehát meg akarjuk ítélni, 
milyenek a közös vámterületen az egy főre eső gabonaszükséglet 
emelkedésének kilátásai: a német ember mai szükséglete nem 
szolgálhat irányadóul. Ha Németországban ma 672 kilogramm 
gabonának és burgonyaszárazanyagnak kell teremnie ahhoz, 
hogy egy lakos, az ottani magasabb életigények szerint, el 
legyen látva: a közös vámterületen — az eltérő természeti 
viszonyoknál fogva — hasonló magas igények kielégítésére 
jóval kisebb egy főre eső gabona- és burgonyatermés is 
elegendő lesz. 

Ha emellett tekintetbe vesszük a természetes népszaporodás 
gyengülését is: kizártnak kell találnunk, hogy a közös vámterület 
gabona- és burgonyaszükséglete húsz év alatt olyan mértékben 
 

* Kiszámítva a Stat. Jahrbuch f. d. Deutsche Reich 1909. 102—104, 
továbbá az Österreichisches Statistisches Handbuch 1908. 266-267, és a 
Magy.   Stat. Évkv. 172—173. lapján található adatokból. 
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gyarapodhassék, mint hasonló idő alatt Németországban. Nem 
húsz, de talán még harminc év alatt sem állhat be a szükséglet 
ilyen arányú emelkedése. Pedig a termelés húsz év alatt könnyen 
elérheti a mai német színvonalat; ha földművelésünk modern ala- 
pokra helyeződik és ugyanakkor Ausztriáé is halad: húsz év 
alatt 65—70%-kal, sőt többel is gyarapodhatnak a termések. 
Világos ennélfogva, hogy a közös vámterületen ezidőszerint a 
termelés gyorsabb haladásra képes, mint a fogyasztás. 
És mivel a monarchia átlagos évi behozatali szükséglete még 
csekély: egészen bizonyos, hogy azon esetben, ha a földművelés, 
főleg a Lajtán innen, erőteljes haladásnak indul: a monarchia rövi- 
desen nem importálni, hanem exportálni fog gabonát, úgy mint 
még tíz évvel ezelőtt, és Budapesten újra a világpiaci búzaárak 
lesznek érvényesek, ami szemben a most uralkodó árakkal, méter- 
mázsánként 6—8 korona árhanyatlást jelentene. 

Mivel pedig, amint már láttuk, a többtermelés egyszersmind 
a mezőgazdasági munkabért nagy arányban emelné: mezőgaz- 
dasági termelésünk reformja után a nagybirtokos, noha a termések 
nagyobbodnának, kisebb földjövedelmet élvezne, mint most. 
A haszonbérek hanyatlanának. 

d) A mezőgazdasági többtermelés és az általános választójog 

A nagybirtokos érdekeltség vezető elemei jól látják, hogy 
olyan mértékű többtermelés, mely az ország haladás-igényeit 
kielégítené, nem hasznára, hanem kárára volna a nagybirtoknak. 
Jól látszott ez 1910-ben, mikor az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület leplezetlen antipátiával, sőt éles támadásokkal felelt 
Serényi földművelésügyi miniszter igen szerény és nagy általá- 
nosságban mozgó többtermelési programmjára. És noha a nyílt 
ellentállást azóta feladták, részben a közvélemény nyomása alatt, 
részben azért, mert a kormány maga deferált nekik: éppen nem 
úgy viselkednek, mint a többtermelés őszinte és a megbízható hívei. 

Élénk világot vet a nagybirtokosság körében uralkodó 
hangulatra egy ismert nagybirtokos, Rohonczy Gedeon búza- 
kartel-javaslata. Rohonczy Gedeon 1910 október 9-én az 
Az Újság című napilapban fölszólította „agrár testvéreit”, hogy 
álljanak össze és részben önkéntes megegyezés útján, részben 
kényszerítő kormányintézkedések által hassanak oda, hogy az 
országban egymillió kataszteri holddal kevesebb búzát, arányosan 
kevesebb rozsot és tengerit vessenek a gazdák, mint eddig, 
továbbá szövetkezzenek a horvát és az osztrák agráriusokkal, 
hogy ezeknek párhuzamos eljárását biztosítsák. Mert — amint 
mondja — korlátozni kell a gabonatermelést, különben nem 
lehet áremelő hatása a vámnak, mely a legutóbbi pár évben 
oly szépen érvényre jutott. A terv persze kivihetetlen, mert 
gabonatermelésünk 3/5-ét 50 holdnál kisebb gazdaságok szolgál- 
tatják, a kisgazdák pedig nem állnak búzakartelbe és a kor- 
mánynak sincs elég hatalma ahhoz, hogy őket termelésük egy 
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részétől eltiltsa. De jellemző, hogy ez a terv egyáltalában föl- 
merült. Kétségen fölül áll, hogy a nagybirtokos érdekeltség 
most, mikor épen kezdi élvezni a gabonavámok ár- és haszonbér- 
emelő hatását, nem hogy növelné, hanem inkább még csökken- 
tené a termelést, semhogy a vámok hatását veszélyeztesse. És 
ha megengedjük, hogy a nagybirtokosok nagyobb része nem 
úgy gondolkozik, mint Rohonczy Gedeon: akkor is bizonyos, 
hogy a mezőgazdaság olyan mértékű fejlesztésébe, mely a 
gabonavámok áremelő hatását veszélyezteti: a nagybirtokos 
érdekeltség nem hajlandó belemenni. 

Az ország és egész dolgozó népe azonban nem eléged- 
hetik meg a haladás oly csekély mértékével, amelyet a nagy- 
birtok érdekeivel össze lehet egyeztetni. Amikor azt látjuk, 
hogy a haladás már nem is szorítkozik Nyugateurópára — hiszen 
már Oroszország is nagy lépésekkel tör előre — akkor mi sem 
haladhatunk csigamódra, ha a világversenyben eltiportatni nem 
akarjuk magunkat. Húsz-huszonöt év alatt legalább is 
oda kell jutnunk, ahol ma északnyugati szomszédaink 
vannak, mert húsz év múlva ők már nem ott lesznek, 
ahol ma, hanem egy óriási lépéssel tovább. S a hala- 
dásunk útját csak egy kulccsal nyithatjuk meg: ha földünk ter- 
mését jelentékenyen növeljük. 

Mezőgazdaságunk ügyének fejlesztését azonban —raz most 
már kétségtelen — nem a nagybirtoktól kell várnunk. És pedig 
nem csupán viszonyaink imént előadott különleges alakulása 
miatt, hanem azért is, mert egyáltalán elmúltak már — az egész 
világgazdaságban — azok az idők, mikor a nagybirtok még a 
mezőgazdasági haladás zászlóvivője lehetett. A XIX. század 
végének és a XX. század elejének termelési és népesedési 
viszonyai, gabonaár- és munkabéralakulása mellett a nagybir- 
tokot nem a termelés nagyobbítása, hanem inkább a termelés 
visszafejlesztése kezdi jellemezni. Az emelkedő munkabérek 
hatása alatt a nagybirtokon gazdálkodók egyre inkább arra 
törekszenek, hogy minél több munkát takarítsanak meg; és 
még a termelést, s így a gazdasági bevételeket is hajlandók 
alászállítani, ha e rendszabállyal sok munkát tudnak megtaka- 
rítani, s a bevételek csökkenésénél nagyobb munkaköltség- 
csökkenést tudnak elérni. Így tesznek például az angol nagy- 
birtokosok, kik harminc év óta szántóföldjeik egy nagy részét 
legelővé alakították, s általában extenzívvé tették gazdálkodá- 
sukat, mert világpiaci gabonaár és 31/2 koronás mezőgazdasági 
férfinapszám mellett csak így tudták földjövedelmük egy részét 
megmenteni. 

Hasonló gazdálkodás-irány, már tíz évvel ezelőtt, a német 
nagy- és középbirtokon is föllépett, pedig Németországban a 
mezőgazdasági férfinapszám évi átlaga még nem érte el a 3 
koronát, s a gabonaárakat vám emeli.* 
 

* Részletesebben 1. Föld és Társadalom, 221—240 1. 
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Minálunk a nagybirtok gazdálkodásának   az a visszafejlő- 
dése, mely Németországban föllépett, még nem észlelhető; 
a magyar nagybirtok — és főleg a középbirtok — termelő- 
erejének fejlődése még nem érte el tetőpontját. Sőt épen az 
utolsó pár év folyamán, a magas búzaárak hatása alatt egy 
kissé érdeklődtek a nagygazdák a termelőmód javítása iránt s a 
cukorgyáralapítások mutatják, hogy itt-ott meg van a törekvés 
az intenzívebb termelésre. De ez a kis haladás már nem tarthat 
soká; a nagyüzem visszafejlődése hovatovább nálunk is meg fog 
kezdődni. A mezőgazdasági férfinapszám évi átlaga — a hiva- 
talos kimutatás szerint — az utolsó 8 év folyamán 80 fillérrel 
emelkedett és 1910-ben 211 filléren állott. Ha a következő 
8 — 10 év folyamán újabb 80 fillérrel emelkedik: meg fogja közelí- 
teni a 3 koronát, s a magyar nagy- és középbirtok ott lesz, 
ahova a német már eljutott: kénytelen lesz arra törekedni, hogy 
extenzívebbé tegye gazdálkodását, és még ezzel is csak mérsékel- 
heti, de teljesen nem háríthatja el földjövedelmének hanyatlását. 
A munkabérek emelkedésének ez a hatása a nagygazda- 
ságra még erősebb lesz, ha időközben a gabona ára hanyatlani 
fog. Erre vezethet már maga a többtermelés, megszüntetvén 
a gabonavámok áremelő hatását, de a többtermeléstől el is 
tekintve: nincs kizárva az sem, hogy jön egy olyan politikai 
változás, amely megszünteti magát a közös vámterületet, vagy 
ennek gabonavámjait. Álljon elő bármelyike is ezen okoknak: 
a magyar nagybirtok, ha a mezőgazdasági visszafejlődés útjára 
lép, hanyatló gazdálkodással azt a földjövedelmet, s azt a pozí- 
ciót, melyet ma bír, megtartani nem képes; s annál kedvezőt- 
lenebbé válik helyzete, minél inkább megerősödnek időközben 
a modern világ új hatalmai: a kisbirtokosság és az ipari-keres- 
kedelmi népesség. 

Már erre való tekintettel is érdeke a nagybirtokosságnak 
nem csupán az, hogy a közös vámterületet és ennek gabona- 
vámjait minden áron fenntartani igyekezzék, de az is, hogy a 
kisbirtok gazdasági felvirágzásának s ezzel a dolgozó polgárság 
hatalomrajutásának útját elvágja, amit csak úgy érhet el, ha a 
mezőgazdaság korszerű átalakulását megakadályozza. 

Tekintsük akár sajátos népesedési és vámügyi viszo- 
nyainkat, akár a világgazdaságban mutatkozó fejlődéstendenciát: 
mindenképen arra a következtetésre kell jutnunk, hogy a magyar 
nagybirtokosság saját osztályérdeke ellen cselekednék, ha föld- 
művelésünket az erőteljes haladás útjára vezetné. Tehát ezt 
nyilván nem is fogja megtenni. Földművelésünk reformja nélkül 
azonban semmi téren nem tudunk haladni, sőt magát földműve- 
lésünket tönkreteszi a talajkimerülés, s a földműveléssel együtt 
az egész országot. A földművelés reformjára tehát égető szük- 
sége van az ország egész polgári és munkásnépének nemkülönben, 
mint magának az államháztartásnak. Következőleg úgy az 
államnak, mint az egész dolgozó polgárságnak szükségképen 
arra kell törekednie, hogy a nagybirtokosság és a középbirto- 
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kosság nélkül, sőt ezek ellenére keresse a boldogulás útját. 
1867. óta a nagybirtokosság és a régi középbirtokosság, a gentry 
vezette az ország ügyeit és egész közéletét; s e vezetés évtize- 
deken át, egészen az 1890-es évekig, jól összefért az ország 
gazdasági és kulturális emelkedésével, mert abban az időben 
úgy a nagybirtokos, mint a középbirtokos többtermelésre töre- 
kedett és hasznot is húzott belőle. Azóta megfordult a helyzet; 
a mezőgazdaság haladása a megváltozott viszonyok között 
többé nem hasznára, hanem kárára volna a közép- és nagy- 
birtokosságnak; ezek osztályérdeke többé nem párhuzamos az 
ország érdekével. Egy ilyen osztályra, melynek érdeke kifeje- 
zetten az, hogy a földművelésnek és vele az egész gazdasági 
életnek haladását megakassza, hogy tehát az országot létérde- 
kében támadja meg: a dolgozó polgárság és munkásság nem 
bízhatja többé sorsát s az állam maga többé nem szolgáltathatja 
ki magát neki; annyi volna ez, mint az öngyilkosság. A népnek 
azonban semmi kedve az öngyilkosságra és egészséges élet- 
ösztöne máris rávezette az orvosságra, az általános választójogra, 
melynek megvalósítása az ország és a közélet vezetését el fogja 
venni a gentrytől és a nagybirtokosságtól, s a dolgozó polgár- 
ságra fogja ruházni. 

Általában nem igen tudják, hogy az általános választó- 
jogra való törekvés voltaképen agrárpolitikai irány. Pedig így 
van. Nem a közéleti formák demokratizálása a fontos az álta- 
lános választójog politikájában, hanem az, amit maga után von: 
a termelőerők növekedése, a mindennapi kenyér szaporodása. 
Az ország demokratizálására való törekvés: többtermelésre való 
törekvés; akik az általános választójogot komolyan és becsüle- 
tesen akarják, azok szükségszerűen magukévá fognak tenni előbb 
vagy utóbb egy olyan agrárpolitikát, mely a termések gyors 
nagyobbítását akarja minden oldaltekintet nélkül, — tekintet nélkül 
arra, hogy a többtermelés megszüntetheti a gabonavámok hatását 
és szembe támadhatja a nagybirtok életérdekeit. Az új demokra- 
tikus irány époly szükségszerűen maga után vonja e törekvést, 
amilyen szükségszerű jelenség, hogy gróf Tisza István, az álta- 
lános választójog szilaj ellensége egyszersmind fanatikus híve 
a közös vámterület védővámjainak. Tisza István iránya egy 
szerves háromság: a cenzus-választójog fönntartása, a 
nagybirtok erősítése, a mezőgazdasági termelés kor- 
látozása az áremelő vámok érdekében. A demokratikus 
törekvések, melyek Tisza Istvánnal szembe néznek, rejtve bár, 
de ugyanilyen szerves háromságot tartalmaznak: általános 
valasztójog, többtermelés, demokratikus birtokpoli- 
tika. Melyik fog győzni a két ellenfél közül? A világtörténelem 
erői mindig azoknak a törekvéseknek adtak igazat, amelyek az 
adott viszonyok között a termelőerők nagyobbításával voltak 
egyirányúak. 

A nagybirtokosság csak addig vezetheti valamely 
ország ügyeit, amíg érdeke párhuzamos a földművelés 
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haladásával. Az angol arisztokrácia százötven éven át — 
lassan és megszakításokkal ugyan — de előrevitte a sziget- 
ország földművelését, s amíg ezt tette: a közhatalomnak szinte 
kizárólagos birtokosa volt. Az új idők termelési és népességi 
viszonyai azonban hovatovább ellentétbe hozták érdekeit a 
mezőgazdasági haladás érdekével: amióta ez beállott, mind- 
inkább hanyatlott hatalma; most már ennek legerősebb bástyája, 
a lordok háza is megdőlt, s az angol törvényhozás nyíltan 
törekszik arra, hogy a nagybirtokot feldarabolja és átadja a 
dolgozó népnek. 

A német junkerek ötven éven át, de különösen 1880 és 1900 
között szépen vezették a birodalom mezőgazdaságát; a németség 
éppúgy mint az angolok, a nagybirtok vezetése alatt lépett be a 
teljes gazdasági erőkifejtés, a teljes kultúra körébe. De a német 
nagybirtok az emelkedő munkabérek hatása alatt kezd meg- 
állapodni, kezdi gazdálkodását visszafejleszteni: és máris inogni 
kezd a hatalom hegyorma a junkerek lábai alatt; máris készülnek 
a Németbirodalom demokratizálására azok az erők, melyeket a 
gazdasági fellendülés nevelt nagyra. 

A mi haladásunk a németekénél később, a világgazdaság 
egy későbbi fejlődés-stádiumában indult meg; a magyar földes- 
úri osztály már elkésett attól, hogy a modern gazdasági élet 
kialakulása az ő vezetése alatt történhessék. Csak félmunkát 
végezhetett 1867-től 1896-ig; azóta, a haladó világgazdasági 
környezetben, elvesztette a vezetésre való gazdasági képességét. 
Magyarországon a kisgazdanépességnek kell végrehajtania, támo- 
gatva az államtól és a városi polgárságtól, az intenzív földművelés 
kialakítását, amelyet Németországban a közép- és nagybirtokosság 
hajtott végre. S ezért nálunk a régi földesúri osztály hatalmának 
aránylag korán meg kell dőlnie; az új Magyarország, mely az 
intenzív földműveléssel együtt kialakul, kezdettől fogva demo- 
kratikus kisbirtokos, kispolgári ország lesz, — más alapon létre 
sem jöhet. 

A társadalom mindenkori szervezetét a mezőgazdasági ter- 
melésnek, a mindennapi kenyér termelésének szükségletei 
határozzák meg: mert a társadalom legelemibb törekvése, hogy 
kenyere legyen. Ha a technikai és népesedési viszonyok olyanok, 
hogy a mezőgazdaság fejlesztése arisztokratikus birtok- és üzem- 
rendszert kíván: akkor ilyen bizonyára ki is alakul s akkor a 
birtokarisztokrácia hatalma egyszersmind a nem földműves osztá- 
lyokra is nagymértékben kiterjed. Ha ellenben a termelési és 
népesedési viszonyok (melyek a gabona árában és a munka- 
bérben jutnak kifejezésre) olyanok, hogy arisztokratikus birtok- és 
üzemrendszer — megfelelő földjövedelem híján — a mezőgazdaság 
fejlesztésére alkalmatlan: akkor demokratikus birtok- és üzem- 
rendszerre van szükség, s akkor ilyennek kialakítása lesz a 
társadalomban a legerősebb törekvés. 

A XIX. század végén s a XX. század elején az összes 
civilizált országokban ez az utóbbi tendencia kezd előállani, s 
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a társadalmi erők egyre inkább úgy kénytelenek elhelyezkedni, 
hogy az új irányú fejlődést ne hátráltassák, hanem inkább elő- 
mozdítsák. De ez a kényszerűség talán sehol sem olyan erős, 
mint, sajátos gazdasági és politikai helyzetünknél fogva, nálunk 
Magyarországon. Itt egyenesen életszükség, hogy a mezőgaz- 
dasági termelés vezetését a nagybirtokos kezéből a kisgazda 
vegye át. 

Ez a nagy történelmi fordulat azonban csak az általános 
választójog parlamentjén keresztül lehetséges. 
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árolyi Mihály gróffal, az Omge elnökével együtt járni 
népgyűlésekre olyan politikai küzdelemben, amely 
az általános választójog megvalósításáért folyik és 
ugyanakkor Sándor Pállal megszakítani a politikai 
közösséget és kirekeszteni abból a táborból őt, 

amellyel mindeddig tartotta az összetartozandóságot, — ez olyan 
politika, amelynek értelmét és jóhiszeműségét sokan nem tudják 
megérteni. Mit keresnek szociáldemokraták és radikálisok az 
agráriusok és Apponyi-fajta konzervatív-klerikálisok mozgal- 
maiban? — ezt a kérdést igen gyakran lehet hallani, nemcsak 
a kormány sajtójában, amelynek nyilvánvaló érdeke megbontani 
az ellene felsorakozó tábor harcvonalát, hanem a demokratikus 
gondolkodású közvélemény beszélgetéseiben és itt-ott írásaiban is. 
Senki előtt sem lehet kétséges, hogy az obstrukció letörése 
nem a katonai követelések kielégítése miatt történt, hanem azért, 
hogy az a politikai irányzat legyen a képviselőház feltétlen 
urává, amely a választójog reformja dolgában a legkonzervatívebb 
álláspontot foglalta el. Az obstrukció harcának betétje a választó- 
jog tartalmának meghatározása volt. Nyílt titok, hogy az összes 
parlamenti pártok hajlandók voltak a katonai követeléseket kielé- 
gíteni: egyrészt, mert valamennyi hatalomra törekedett és a 
militarizmus ellen való elvi ellentállás elzárja a hatalomhoz vezető 
utat, másrészt, mert valamennyi parlamenti pártunk polgári párt, 
olyan értelemben, hogy vagyonos osztályok képviselete. Az európai 
jelenkori történet tanulságai szerint pedig a polgári pártok 
mostanság soha és sehol nem tagadják meg a katonai követe- 
lések kielégítését. Angliában a szociálliberálisok és konzervatívek, 
Franciaországban a radical-socialiste-ok és nacionalisták, Német- 
országban a centrum és haladópárt, Ausztriában a keresztény- 
szociálisok, lengyelek és német szabadelvűek: minden látszólagos 
vagy valódi ellentétet félretéve, találkoznak a hadügyi budget 
megszavazásában. Az államhatalom nagy ereje, a kapitalista 
gazdasági rendszer expanziója, a világpiacért való harcnak minden 
államgazdasági életében jelentkező hatásai, a szocializmus tér- 
hódítása és a belső ellenségtől való félelem: ezek az erők azok, 
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amelyek miatt a militarizmus követelései ellen való elvi küzdelem 
majdnem tisztára a proletárpolitika tisztévé lett világszerte. 
Az annexiós válság és a német-angol ellentét kiélesedése, amely 
a hármasszövetség révén bennünket is minden pillanatba beránthat 
a nagy európai összeütközésekbe, a monarchiának a Balkán 
felé irányuló imperialista tervei mindenféle udvari intrikánál és 
politikai cselszövénynél jobban megértetik, miért volt minden 
parlamenti párt elvben hajlandó megadni a katonai követelé- 
seket. Az egész képviselőházban nem volt és nincsen ma sem 
egyetlen olyan politikus, aki nem szavazta volna meg a véderő- 
reformot, bizonyos, a katonai kérdéssel egyáltalán össze nem 
függő kívánságainak kielégítése fejében. A hadsereg dolga, 
a monarchia nagyhatalmi törekvéseinek érvényrejuttatása tehát sem 
szükségessé, sem megokolttá nem tette az erőszakos obstrukció- 
ellenes hadjáratot. 

De nem volt rá szükség a képviselőház munkaképességé- 
nek helyreállítása szempontjából sem. Most nem is foglalkozunk 
avval a kérdéssel: alkalmas-e ez a módszer a képviselőház munka- 
képességének helyreállítására és hogy tudhat-e egyáltalán dol- 
gozni az olyan képviselőház, amelynek tanácskozásait csak a 
fegyveres erő alkalmazása teszi lehetségessé. De ettől egészen 
eltekintve köztudomású, hogy a képviselőház véderőreform-tár- 
gyalásait megakasztó obstrukció éppen annak a pártnak az akciója 
volt, amely minden alkalommal hangoztatta, hogy kész a ház- 
szabályok olyan revíziójánál közreműködni, amely az obstukciót 
kizárja. Az obstrukció egyébként is csak a véderőreformra terjedt 
ki: minden más kérdést gyorsan és akadály nélkül lehetett elin- 
tézni a képviselőházban, amit a költségvetési vita kitűnően muta- 
tott. Az obstrukció bizonyos tekintetben önmagát adta fel: fel- 
kínálta a házszabályok módosítását és minden alkalommal han- 
goztatta, hogy ez lesz az utolsó obstrukció. Minden pártban 
egyaránt erős volt annak a szükségletnek felismerése, hogy a 
képviselőházat munkaképessé kell tenni és ennek a felismerésnek 
megfelelő cselekedetre is meg volt a hajlandóság és bátorság is 
az összes parlamenti pártok között és igen szembeötlő módon 
kifejezésre juttatták ezt az akaratot a Justh-pártnak vezető poli- 
tikusai. A képviselőház tanácskozási rendjének helyreállítása sem 
követelte tehát az önmagát elvben feladó obstrukciónak erőszakos 
letörését. 

Kormányzó párt és guvernementális államférfiú számára a 
legfontosabb két dolgot: új erővel meggyarapított hadsereget és 
rendesen tanácskozó képviselőházat odakínálták a munkapártnak 
és kormányának és mindkettőt békésen, rendes úton megkaphatta 
volna. Az erőszak tényei ellenben megrendítették a jogbizton- 
ságot és jogrendet, törvénytelen módon létrejött véderőtörvényre 
építették fel az amúgy sem igen szilárd érzelmi alapokon nyugvó 
hadsereget, a törvények érvényességéről való vitát kivitték az 
országba, a forradalmi cselekedetek lehetőségét és jogot teremtő 
erejét egy nagy politikai szemléleti oktatás útján  megmutatták 
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mindenkinek: szóval rengeteg olyan hatást idéztek elő, amely 
mindenki számára kívánatosabb lehet, mint a guvernementális, 
magyar és konzervatív politika számára, 

A kívánt célokat ezek nélkül a melléktermények nélkül is 
elérhették volna. Ha mégsem a könnyű, biztos és kényelmes utat 
választották: nagy okának kellett lenni. 

Ha a véderőreform és a képviselőház munkaképessége a 
Justh-párttal való megegyezés és e párt közreműködése mellett 
jön létre, akkor ennek a pártnak és az általa képviselt politi- 
kának befolyást kellett volna engedni a választójogi reform 
milyenségének meghatározására. A védőreformért a választó- 
jognál és a választójogban kellett volna fizetni; a házszabály- 
revízió csakis a demokratikus reformnak lett volna járuléka és 
ezen az áron Tiszának és pártjának, akik olyan rajongói az 
erős hadseregnek és a munkaképes képviselőháznak, nem kellett 
sem az erős hadsereg, sem a munkaképes képviselőház. Nekik 
csak az olyan véderőreform és az olyan obstrukcióhíjjas kép- 
viselőház volt kívánatos, mely a Justh-pártnak, az általános, 
egyenlő, titkos választójog egyetlen parlamenti pártjának, leve- 
rése és akcióképtelenné tevése után és révén lett meg. Sem a 
véderőért, sem a házszabályokért nem kellett erőszakosan harcolni, 
nem kellett leverni a Justh-pártot, mert ezt velük és általuk jobban 
meg lehetett volna kapni, mint ellenük és nélkülük. De le kellett 
verni az általános választójog parlamenti pártját, mert evvel azt 
gondolták, az általános választójogot verték le. Hogy a választó- 
jogi reformnál ne kelljen a Justh-párt képviselte demokratikus 
elveknek engedményeket tenni, hanem tisztára a bihari reakció 
szabja meg a kikerülhetetlen választójogi reform alapelveit és 
mértékét: ez volt a június 4-iki államcsíny meghatározó oka. 
A jogrend feldöntése sem volt Tisza Istvánnak nagy ár azért, 
hogy megkapja segítségével az ő választójogát. Június 4-ike nem 
a hadsereg, nem a munkaképes képviselőház érdekében, hanem 
az általános választójog és pártja ellen való államcsíny napja 
volt. S ezt mindenki tudta, kivéve a munkapárti választójogos 
képviselőket, akik nyilván azért támogatták Tisza Istvánnak nem 
személyét, hanem politikáját, mert ők furcsa hiszékenységgel 
vagy naivitással tényleg elhitték, hogy új Königgrätz ellen véd- 
ték meg a monarchiát, holott az intézők szándéka és terve 
szerint az általános választójog számára készítettek egy König- 
grätzet. 

Ha a Justh-párt a küzdelemben magára maradt volna: a 
június 4-iki államcsínynek ez a természete még a naivabb lelkek 
számára is nyilvánvaló volna. De némelyeket megzavar az a 
tény, hogy míg egyrészt Tisza István oldala mellett akadnak 
elvétve olyan férfiak is, akik a demokratikus reformnak szemé- 
lyükben meggyőződéses hívei, addig az a tábor, amelyre az 
államcsíny lesújtott, meggyarapodott olyan politikusokkal, akik 
a választójog terén igen konzervatívek és Tisza Istvánnak éppen 
a választójogellenes politikában követői voltak. Nem kell nekünk 
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emlékezetünkbe hozni, mert nem felejtettük el, hogy a választó- 
jogellenes Vigadóbeli hírhedt gyűlésen gróf Károlyi Mihály 
együtt gyűlésezett Tisza Istvánnal és hogy a rezolúciónak egyik 
melegágya az a pártközi grófi összeesküvés volt, amelyik 
Andrássytól-Károlyin-Apponyin-Zichyn keresztül egészen Khuen- 
Héderváryig és Tisza Istvánig terjedt. Azok a politikusok és 
pártok, amelyek május 23-ikától egészen június 4-ig a választó- 
jogban megegyeztek és ez után csatlakoztak az ellenzéki küz- 
delemhez, régebben az általános választójognak igen konok 
és Tiszával egyivású ellenségei voltak. Amikor régebben a 
Justh-párt küzdelmét elszigetelni igyekeztek a kormány és poli- 
tikusai, amikor az obstrukció letörésére készülődtek: állandóan 
az a számítás élt bennük, hogy ezek az ellenzéki pártok, mint 
a Justh-párt követelte demokratikus reform ellenségei, nem mennek 
majd segítségére az általános választójog parlamenti pártjának. 
Arra számítottak, hogy az obstrukciót, amely mögött most az 
általános választójog és nem mint régebben, november 18-án, 
az uraknak a hatalmáért való egymásközötti, zártkörű civakodása 
állott, az ellenzéki pártok nem fogják védelmezni, hanem kiszol- 
gáltatják könnyű szívvel annak, aki mindannyiuk közös érde- 
kében kímélet nélkül fog végezni vele. Ez a számítás nem is 
volt oktalan, csak nem számolt néhány olyan ténnyel, amelyek 
a legalapvetőbbek a mai politikában. 

A munkapárton azt hitték és azt hiszik még most is, hogy 
az általános választójog nem kell az országnak, hogy az általános 
választójogot, ha a dinasztia elszakad tőle és cserben hagyja és 
ha az obstrukció, amely szerintük inkább frivol hatalomvágyból, 
mint meggyőződésből harcolt érte, le van verve: nem kell meg- 
csinálni. Ezek azt gondolták, hogy a dinasztia és az obstrukció 
az általános választójog komoly emelőrúdjai. A dolgoknak ez a 
beállítása megfelel annak az országtól és néptől való teljes 
elszakadtságnak, amely a mai magyar politikának egyik leg- 
nagyobb fogyatkozása, Ha a képviselőházban rendesen szavaznak 
és Bécsben nem elégedetlenkednek: akkor számukra rendben 
van minden és főleg el van intézve a választójog sorsa is. Az 
ország maga, a nép, az az egész alulról való erő, amely nélkül 
a dinasztia minden konstellációs választójog-barátsága hiába 
való és tehetetlen lett volna: ebből ez a Lloyd-klubbeli, Országos 
Kaszinóban, Nemzeti Kaszinóban, vármegyeházán és az uzsorás 
bankok igazgatósági szobáiban élő munkapárti politika nem lát 
meg semmit, nem vesz tudomásul semmit. 

Május 23-ikának történelmi jelentősége ez volt: megmutatta, 
hogy a választójogos mozgalom önmagában, mindenkitől elha- 
gyatva és elárulva, a képviselőházban folyó akció nélkül is, olyan 
erő amellyel számolnia kell mindenkinek. Ezen a napon meg- 
mozdult a nép és az erő, amelyet követelésének szolgálatába 
álllított, megmutatta, hogy a demokratikus reform a legközelebbi 
jövendőnek elodázhatatlan feladata lesz; ráírta a politikai firma- 
mentumra,   hogy   a  dinasztia   nélkül,   a  képviselőház nélkül is 
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olyan erő van a népben, olyan öntudatosság, olyan világos 
átlátása annak, hogy a választójogi reformra szüksége van, hogy 
hiába ejti el a dinasztia, hiába verik le a reform parlamenti 
pártját: az általános választójog az utcáról fog bele- 
kerülni a törvénytárba. A május 23-ika véres ökle nagyon 
megfogta a választójogi reformot. 

Ez a forradalmi erő, amelyhez hasonló a Dózsa-lázadás 
és 1848 óta nem szólt bele a magyar történelembe, nem maradt 
hatás nélkül az ellenzéki pártokra sem, amelyek ez ideig egyek 
voltak Tiszával a választójog elsikkasztásának akaratában. 
A választójog megcsinálásának szükségessége, tekintet nélkül 
arra, mi a dinasztia álláspontja és tekintet nélkül arra, milyen 
a képviselőházi pártharcok kimenetele, nyilvánvaló lett ennek a 
napnak véres alkonyatán az el nem vakult, a parlamenti kreti- 
nizmusnak gyógyíthatatlanul martalékul nem esett politikusok 
és pártok számára. S mivel ellenzéki, a hatalmon kívül álló 
pártok általában fogékonyabbak a közvélemény impulzusai iránt: 
az ellenzéki pártok jobban megértették, hogy a jövő, még pedig 
a közel jövő politikája, egészen függetlenül a dinasztiától és a 
pártharcoktól: a választójog politikája lesz. Így vetette meg 
május 23-ika az új koalíció alapjait és ez a forradalmi eredet 
anélkül, hogy résztvevői tudták és még kevésbé akarták volna, 
bizonyos vonatkozásban rányomta bélyegét az egész alakulásra. 
Noha más kérdésben is folytak tárgyalások: az új koalíció — 
ha nem is általános, egyenlő és titkos választójognak — de 
mindenesetre a választójognak koalíciója volt. Ez az első 
pont, amelyben előnyösen különbözik az első koalíciótól, amely 
minden ízében és létrejöttének milyenségénél és körülményeinél 
fogva: a választójogellenesség koalíciója volt. 

Miután nem panegirist írunk, hanem iparkodunk a lehető- 
ség szerint szabatosan számot adni a tényekről, meg kell álla- 
pítanunk e mellett a következő tényeket is: 

Május 23-ika elég erős volt arra, hogy meggyőzzön min- 
denkit arról, hogy a választójogi reform elkerülhetetlen, de 
nem volt elég erős, hogy a reformot a maga demokratikus 
mivoltában tűzze napirendre. Azt mondhatnók: a budapesti 
munkásság forradalma a választójogi reformot kitűzte a napi- 
rendre. Az általános, egyenlő és titkos választójogot a maga 
hamisítatlan formájában majd csak az egész ország munkássá- 
gának és polgárságának forradalmi cselekedete tudja napirendre 
tűzni. A választójogi mozgalom erősnek mutatkozott arra, hogy 
útirányt szabjon, de nem elég erősnek arra, hogy diktáljon és 
ki tudja lendíteni a legszélsőbb pontig az ingát. Az okos politi- 
kusok látták, hogy most még kellő engedményekkel meg lehet 
tartaniok még a mozgalom vezetését s főképen az ő részükről 
való engedékenységgel engedékenységre bírhatják a Justh-pártot 
is. S nem tudni, hogy a magyar nacionalizmus szempontjából sőt 
bizonyos konzervatív érdekek szempontjából is, nem cselekedtek-e 
azok helyesen, akik annak fejében, hogy a  Justh-pártot reábír- 
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hatták a választójogi radikalizmustól való ideiglenes elállásra, 
maguk elállottak a választójogi konzervativizmustól és meg- 
egyeztek egy olyan választójogban, amely a radikális és a kon- 
zervatív követelések között a középúton jár s a minimumot megadja 
azoknak a társadalmi osztályoknak, amelyek kellő képviselethez 
csak a radikális választójog mellett juthatnának. Amíg a választó- 
jogi reform napirendre tűzésében általában a taktikai és párt- 
érdekek vezették az új koalíciót, addig a választójog tartalmának 
megszabásánál érvényesültek az osztályérdekek és osztályszem- 
pontok. Egyrészt oly módon, hogy a mezőgazdasági népesség 
választójogát általában mostohábbra szabták: ebben kifejezésre 
jut az új koalíció agrárius, földesúri jellege, másrészt abban, 
hogy úgy vélték, helyesebb szolgálata az osztályérdekeiknek, ha 
az összes parlamenti pártok megegyeznek egy mérsékelt reformban, 
amelyet a forradalmi utca is mint minimumot elfogad, mintha 
egy igen népszerű és hagyományainál fogva demokratikus pártot 
magára hagynak radikális szövetségeivel és így hozzájárulnak olyan 
helyzet esetleges kialakításához, amely nem a részreformot, hanem 
az egészet eredményezheti. Ilyen irányban működött és működik 
még most is az új koalícióban az osztályérdekek motora. 

Ugyanilyen irányban hatott még egy másik ok is. Nem 
lehet kétséges senki gondolkozó előtt és egyáltalán nem szorul 
bizonyításra, hogy a legitimitás elvének tiszteletben tartása, a 
törvények „szent és sérthetetlen jellegének” hangoztatása a leg- 
jelentősebb konzervatív érdekek egyike. Az állam adószedő 
tevékenységét a rablástól csak a legitimitás különbözteti meg. 
A rendőr, csendőr, katona vérontását a közönséges gyilkosságtól, 
testi sértéstől csak a legitimitás különbözteti meg. Az alacsony 
munkabért fizető kapitalista, a munkaerőt értéken alul meg- 
vásárló munkáltató eljárását a csalástól csak a legitimitás külön- 
bözteti meg. A gyöngeelméjű főrendiházi törvényhozót a közön- 
séges idiótától csak a legitimitás különbözteti meg. Ha mindazon 
cselekedetekre és eltűrésekre, amelyek az emberek túlnyomó 
nagy többségének érdekeivel ellentétesek, erőszakkal kellene 
rákényszeríteni az embereket és azok nem tennék meg, vagy 
tűrnék el azokat, a törvényes rend tiszteletének beléjük nevelt 
és vert igézete alapján: akkor a társadalmi rend egy hétig sem 
állhatna fenn. 

Alapjában véve az egész magyar képviselőház konzervatív 
elemekből áll. Néhány meggyőződésénél és temperamentumánál 
fogva radikális politikus csak még feltűnőbbé teszi a tömör 
konzervatív hátteret. De kétféle konzervativizmust látunk. 

Az egyik azt mondja: a választójogi reform jönni fog fel- 
tartóztathatlanul, ha nem az idén, hát jövőre és annál radikálisabban 
valósul majd meg, minél inkább ellenünk és nélkülünk csinálják 
meg az események. A demokratikus választójogi reform, mint 
az egész világ példája mutatja, nem fosztja meg politikai befolyá- 
sától a vagyonos és konzervatív elemeket. Az uralkodó és vagyonos 
osztályok hatalma olyan szilárd alapokon nyugszik, hogy tisztán 
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politikai reformmal, sőt tisztán politikai forradalommal sem lehet 
ezt a hatalmat megszüntetni. A demokratikus reform nem expro- 
priálja a konzervatív elemeket, csak megszünteti részben a népnek 
politikai expropriációját. A legitimitás elvének bukása, a tör- 
vények iránt való engedelmesség szokásának pusztulása, annak 
a lehetőségnek a felbukkanása, hogy a nép látja: a törvények 
iránt való engedelmességet büntetés nélkül is meg lehet tagadni, 
ennek a lelki állapotnak az elterjedése sokkal amolyanabb támadás 
a konzervatív érdekek ellen, mint egy választójogi reform, amely 
a kő, bot, kasza, csóva, revolver, bomba és tőr helyett szavazó- 
cédulát nyom minden öt évben egyszer a nép kezébe. Az egyik 
fajta konzervatív politika tehát azt mondja: 

A választójogi reform meglesz, így vagy amúgy, nélkülünk, sőt 
ellenünk is. Megakadályozni nincsen módunkban, legföljebb csak 
hátráltatni és feszítő, robbantó erejét gyarapítani. Veszedelmes 
dolog épen konzervatív érdekeink szempontjából ugyanakkor, 
amikor a képviselőházat meg kell nyitnunk a radikálisabb haj- 
landóságú tömegek egy része előtt, megrendítenünk a legiti- 
mitás alapjait is és az amúgy is kikerülhetetlen választójogi 
reform ellen a törvényes rend megingatásával védekezni. Ez a 
biztosítási díj majdnem nagyobb, mint a kár, amely a választó- 
jogi veszedelemmel érhet bennünket. 

A másik fajta konzervativizmus a parlamenti kretinizmus- 
nak gyógyíthatatlan betege és egyéb okokból is megérdemli a 
szamár-konzervativizmus nevét. 

Furcsa, amikor azok, akik a választójogi reform fontossá- 
gának és várható hatásainak ismertetésére kényszerülnek for- 
dítani publicisztikai és agitatorikus munkásságuk javát, kényte- 
lenek azt mondani, hogy nálunk, akik akarjuk a reformot, sokkal 
nagyobb és mélyrehatóbb hatásokat tulajdonítanak neki azok, 
akik egyáltalán nem akarják. Az a félelem, amellyel például 
Tisza István és emberei nézik a választójogi reformot, sokkal 
inkább hisztériának, mint politikai belátásnak a gyümölcse. 
S az a politika, amelyik, hogy a választójogi reformtól meg- 
menekedjék, felrúgja a legitimitás elvét, amelyik azért, hogy a 
nép politikai harca ne lehessen törvényes formájú, a maga szá- 
mára is feladja a törvényes alapot: az a legnagyobb politikai 
oktalanságok egyikét követi el még akkor is, ha cselekedeteinek 
meg lenne a kívánt sikere, amit a viszonyok és erők mérlege- 
lése alapján kizártnak kell tartani. 

Így hajtják a legáltalánosabb konzervatív társadalmi érdekek 
az el nem vakult és hisztériába nem esett konzervatív politikusok 
egy részét oda, hogy a választójogi reformmal szemben eddig 
tanúsított ellenállásukat mérsékeljék és némely részben teljesen 
feladják. 

Beleszóltak azután az eseményekbe a nemzeti és állami 
szempontok is. A politikusok általában nem nagyon tanu- 
lékony lények, különösen nehezen fogadják be az olyan ismere- 
teket, amelyek pillanatnyi érdekeiknek feláldozását vagy csorbí- 
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tását követelik. De mégsem hihető, hogy Fabricius és Pavlik 
semmire sem tanította volna meg a képviselőket. Nem hihető, 
hogy a képviselőház hatalmának és tekintélyének ez a két 
gyorsan egymás után következő összeomlása bele nem verte 
volna a fejekbe, még a keményekbe is, azt a belátást, hogy az 
ily módon megbecstelenített képviselőház helyére másikat kell 
építeni, mert ez a képviselőház teljesen alkalmatlanná lett 
azoknak a nemzeti és állami érdekeknek a védelmére is, amelyek 
igen sok ember előtt valóban komoly és szent dolgok és 
amelyek, anélkül, hogy ők azt tudnák, igen komoly és reális 
osztályérdekeik is. 

Aki e sorokat írja: nem vádolható vagy dicsérhető meg 
— már kinek-kinek álláspontja szerint — avval, hogy a magyar 
nacionalizmus érzelmi világa és állami-, közjogi követelései iránt 
valami különös gyengédséggel viseltetnék. De amikor június 
4-ikének délutánján először látta bevonulni a képviselőházba a 
rendőröket, s amikor szitkozódásnál egyéb eszközzel nem har- 
coltak ez ellen a hallatlan megbecstelenítés és következmé- 
nyeiben kiszámíthatatlan precedens ellen az ellenzéki képviselők: 
akkor igazán elszorult a szíve, ökölbe zárult a keze és meg- 
érezte azt a hangulatot, amelyből a Finis Poloniae felkiáltás 
megszületett. Valóban: azon a napon a jogi fundamentumát 
vetették meg annak a trialisztikus, grossösterreiches, gesamt- 
monarchiás, centralparlamentes új Dunamenti államnak, amelynek 
egyik alkotórésze lesz Magyarország. Ha más parlament nem 
lép helyére: így fogják majd kimondani és végrehajtani Ausztriába 
való beolvadásunkat. A bemarsírozás megtörtént, az ország meg 
van hódítva: csak idő és akarat kérdése, a nemzet mai poli- 
tikai szervezete mellett, mikor hajtják végre a dolgot. 

A valóban demokrata képviselőknek a választójog, a való- 
ban magyar képviselőknek a magyarság és az állam épsége 
érdekében abban a pillanatban a fegyveres ellenállás és nem 
a szavalás lett volna a kötelességük. Nem történt meg. Nem 
hiszem, hogy a személyes bátorság hiánya miatt. Hiszen azok 
az urak ott mind már ennél sokkal kisebb dologért is kiállottak 
kard és pisztoly elé és kockára vetették az életüket. De nem 
tették meg, mert a kidobók és kidobottak között állandóan ott 
húzódik a társadalmi affinitásnak, az ugyanazon osztályhoz való 
tartozásnak finom és láthatatlan fonala s mert nem érezték maguk 
mögött a népnek, az egész országnak, a szervezett és szerve- 
zetlen tömegeknek azt a sugalló erejű támogatását, amely döntő 
Pillanatokban megadja a forradalmi ellenállásra való hangulatot 
és erőt. A nép ellen elkövetett bűneik megbénították eszüket 
és kezüket, s az a kicsinyes politika, amelyet legnagyobb részük 
egész életükön keresztül csinált, alkalmatlanná tette lelküket 
nagy forradalmi elhatározásokra. Ámde azt megmutatta nekik 
az események beszéde, hogy ők maguk nem elegendők az állam 
függetlenségének — ami igen fontos osztályérdekük is — meg- 
védésére.  Képviselőház,  amelyben ilyen támadásokat intézhet- 
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nek az ellenforradalom eszközeivel a legnagyobb állami és nem- 
zeti érdekek ellen, nem lehet el olyan képviselők nélkül, akik 
hajlandók és tudnak: szociális provenienciájuk és programmjuk 
alapján, a néppel való összeforrottságuk erejénél fogva hasonló 
fegyverekkel védekezni, mint aminőkkel a kormány támadta 
őket. Van abban némi törvényszerűség és logika, hogy épen 
egy parasztpárti képviselő kezében sült el az első revolver. 
A magyar nemesség, hol az egész, hol egy része, négyszáz 
esztendő óta folytat kemény küzdelmet Ausztria ellen, a dinasztia 
ellen. Ennek a harcnak a hosszú tartama is bizonyíték egyma- 
gában, hogy igen reális érdekekről van ebben a küzdelemben 
szó, olyan érdekekről, amelyek talán inkább a vagyonos osztá- 
lyok érdekei, semmint a vagyontalan népé. Amikor Pavlik és 
legényei bemarsíroztak és ép bőrrel, minden bántódás nélkül 
el is hagyták a képviselőház üléstermét: akkor mindenki számára 
nyilvánvaló volt, hogy a mai képviselőház képtelen az állami 
önállóság és az ország fenmaradásának megvédésére és sok 
fejben megfordult az a gondolat: így ment volna-e ez a dolog 
akkor is, ha az általános választójog képviselői ülnének benn a 
magyar törvényhozásban? Amikor Pavlik és legényei a képviselő- 
házba: ugyanakkor marsírozott be sok konzervatív koponyába 
a választójogi reform gondolata. Nem mondom, hogy idealiz- 
musból, de arra gondolva, milyen jó lenne, ha volnának most 
itt emberek, akik ilyenkor megtehetik és meg is akarnák tenni 
azt, hogy komolyan is vásárra vigyék a bőrüket. Ez a választó- 
jogbarátságot nemző gondolat is ott lebegett az új koalíció meg- 
alakulásának vizei fölött. 

Nem védelmezni akarom az új koalíciót, hanem csak számot 
adni azokról a politikai és gazdasági erőkről, amelyek össze- 
hozták. Meg kellett keresni azt, vannak-e reális érdekek, amelyek 
a választójog dolga mellett való kitartásra kényszeríthetik a 
választójog régebbi ellenségeit, mert az érdekei ellenére nem 
csinál senki politikát és az, lehet-e az új alakulástól valamit várni 
a választójog terén vagy sem: az nem a benne szereplő emberek 
egyéni nézetein, hanem azokon a reális erőkön és viszonyokon 
fordul meg, amelyek hatásainak ki vannak téve ezek a politi- 
kusok is. Amint a természetben a legkisebb erőkifejtés irányá- 
ban megy végbe a mozgás: azonképpen a politikai életben is 
a legkisebb baj irányában történik a politikai cselekvés. S az az 
elemzés, amelyet az imént a legújabb politikai sorsfordulatról 
adtunk, azt mutatja, hogy az az egyesség, amely a választójog 
dolgában létrejött, a kisebb bajt, a kisebb rosszat jelenti az új 
koalíció pártjai számára. Azt hisszük — nézetünket a nagyobb 
szemléletesség kedvéért fűzzük csak egyes emberekhez —, hogy 
minden külső kényszer nélkül Károlyi Mihály gróf nem járulna 
hozzá olyan választójoghoz, mint aminőben az ellenzéki pártok 
a május 23-iki és június 4-iki események nyomása alatt meg- 
egyeztek és ellenkező irányú kényszer hatása nélkül Sándor Pál 
már régen megadta volna az általános, egyenlő és titkos választó- 
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jogot. De épen ezek az események mutatják, hogy milyen keveset 
számít az emberek egyéni gondolkodása az események erejével, 
a kényszerek meglétével vagy hiányával szemben. A személyek 
— még egyszer hangsúlyozom —, csak a nagyobb szemléle- 
tesség kedvéért használt jelképek s ezzel a fenntartással kér- 
dem: mit használ nekem, mint a demokratikus választójog hívének, 
Sándor Pál kétségtelenül korrekt és meggyőződéseken nyugvó 
választójog-barátsága, ha ő mégis hozzájárul a Tisza-képviselte 
választójogellenes politika diadalához? S miért támadjam én 
Károlyi Mihály grófot, akiről minden valószínűség szerint fel- 
tehető, hogy épen olyan ellensége meggyőződése, szíve, nevel- 
tetése és társadalmi helyzete szerint a választójognak, mint ami- 
lyen híve neki Sándor Pál és Károlyi Mihály gróf mégis hozzá- 
járul annak a választójogellenes politikának a megbuktatásához, 
vagy legalább az ellene való elszánt küzdelemhez, amelyet a 
választójogbarát Sándor Pál támogat? 

Mi ér a jelen pillanatban többet: az a választójogbarátság, 
amely Tiszát teszi a képviselőház és politika urává, vagy az a 
választójogellenesség, amely Tisza megbuktatására törekszik? 
Mi kívánatosabb az adott pillanatban: a cselekedetekben kife- 
jezésre nem jutó demokratikus érzés és meggyőződés, vagy az 
a konzervativizmus, amely cselekedni kívánván és megállapítván 
azt, hogy a cselekvés feltételei közé tartozik a demokratikus 
irányzatnak tett jelentékeny eredmény, rálép erre az útra? Noha 
kissé macchiavellisztikus íze van, mégis meg kell mondani: többet 
ér a nem lappangó, hanem cselekedetekben kifejezésre jutó 
választójogi liberális álláspont, mint a latens állapotban maradó 
és ellentétes irányú politikát támogató választójogi radikalizmus. 
A politikában igazán a cselekedetek számítanak: Über Motive 
wird nicht abgestimmt. 

A magyar politikusok és földesurak bizonyára igen kon- 
zervatív és igen hatalmas politikai tényezők. De láttunk már 
náluknál hatalmasabb és konzervatívebb politikai tényezőket 
is meghódolni a demokratikus és liberális követelések előtt és 
sokszor láttuk, hogy még Károlyi Mihály és Tisza István gró- 
foknál is hatalmasabb politikusok hozzájárultak olyan politikai 
rendszabályokhoz, olyan politikai erők diadalához, amelyek 
meggyőződéseikkel homlokegyenest ellenkeztek. Habsburgi 
Ferenc József igen vallásos katholikus, mégis szentesítette 
az egyházpolitikai javaslatokat, mégis rendelkezésre bocsátotta 
hatalmát azok ellentállásának megtörésére, akik a magyar 
főrendiházban az ő meggyőződéseinek megfelelő politikát csinál- 
óknak. Habsburgi Ferenc József uralkodásának kezdetén igen 
erős abszolutisztikus hajlandóságú uralkodó volt — és mégis 
kénytelen volt 1867 után megkezdeni a parlamenttel való kor- 
manyozást. Bizonyára nem túlságosan demokratikus érzései 
vezették arra, hogy Ausztriában császári befolyásának egész 
latbavetésével támogassa az egyenlő választójog ügyét a kon- 
zervatív és feudális nagybirtokosok   választójogellenes   mozgal- 
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mával szemben, noha valószínű, hogy egyéni meggyőződései 
rokonabbak a Thun hercegével, mint Viktor Adlerével. Ε pél- 
dákat szaporítani fölösleges: ennyi is mutatja, hogy a legha- 
talmasabb és legkonzervatívebb egyéni pozíció sem számít akkor, 
amikor erők vannak, amelyek kérlelhetetlenül előrehajtják és 
nem kérdezve az egyéni meggyőződés szavát, megszabják annak 
az irányát, aminek meg kell történnie. 

Az egyéni meggyőződésekkel és megbízhatósággal vagy 
megbízhatatlansággal való érvelés tehát egészen irreális valami: 
a választójog problémája nem azon fordul meg, hogy milyen egyéni 
meggyőződése van a képviselőknek itt vagy amott, nem azon 
„akarja-e ez, nem akarja-e” amaz? hanem azon, mekkora erőt 
tudnak azok az osztályok, amelyeknek a demokrácia megvaló- 
sulása életérdekük, ezen követelésük szolgálatába állítani. Minél 
nagyobb ez az erő, annál nagyobb a meggyőző ereje, annál 
több konzervatív ellenállás fog lassanként választójogi meg- 
győződéssé átalakulni és el kell jönni annak az időnek, amikor 
még Tisza István gróf is kénytelen lesz feladni a választójog· 
ellen való küzdelmét, vagy legalább nem lesz módjában ellene 
eredményesen harcolni. Sőt azok megrettentésére, akik már azt 
is sokallják, hogy gróf Károlyi Mihály ma a választójognak egy 
minimális reformja mellett áll, rá kell mutatni arra, hogy a főrendiház 
többségének is át kell alakulnia választójogossá, mert mai állami 
berendezkedésünk mellett e nélkül nem lehet törvény a választó- 
jogi törvényjavaslatból. 

A középkori skolasztikus bölcsészet hirdette a velünk született 
eszmék tanát. Descartes megcáfolta ezt a tant, amely azóta szám- 
kivetett a tudományból, de menedékhelyre talált a kuruzslás és 
babona két klasszikus területén: a teológiában és a politikában. 
Pedig ha jól meggondolja az ember és elolvassa azokat az 
okadatokat, amelyekkel Descartes bebizonyította azt, hogy 
nincsenek velünk született, hanem csak tapasztalat folyamán 
szerzett eszméink: akkor be kell látnia azt, hogy érvei a politika 
területére is érvényesek. Nekem legalább nincsen tudomásom 
arról, hogy az emberek közül némelyek, mintáz általános választójog 
hívei, evvel az eszmével jöttek volna a világra. Szükségességéről, 
hasznosságáról, elkerülhetetlenségéről a tapasztalat folyamán min- 
denki meggyőződhetik. Mindenki, — még egy olyan gróf is, akinek 
nagyon sok földje van. 

A mi tisztünk az, hogy ezt a meggyőződést mindenki számára 
nemcsak megszerezhetővé, de feltétlenül megszerzendővé 
is tegyük. A mi dolgunk, hogy a politikában való résztvehetés 
feltételévé tudjuk tenni a demokratikus választójog elfogadását. 
Az új koalíció választójogi megbízhatósága vagy megbízhatat- 
lansága végső elemzésben nem a koalíció tagjainak, hanem a 
választójogos tábor erejének vagy gyengeségének a 
kérdése. Ha erő van itt: akkor még Tisza István is kénytelen 
lesz akarni az általános, egyenlő és titkos választójogot — ha 
nem lesz erő, akkor Sándor Pál is hiába akarja. 
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            Lehetséges, hogy mindezek a fejtegetések megnyerik azoknak 
a választójogos gondolkozásúaknak helyeslését, akik ennek elle- 
nére sem ítélik jó dolognak a választójogos radikalizmusnak az 
új koalícióval való összeműködését. Mindez igaz, mondhatnák, 
de az új koalíciónak nem a választójogi reform, hanem a resti- 
tucio in integrum a főprogrammja és ez csak nem lehet a választó- 
jogos közvélemény és pártok álláspontja és követelése is. 

Fogadjuk el egy pillanatra, hogy az egész restituciós kérdés 
teljesen közömbös a ma parlamenti képviselettel nem bíró osztá- 
lyokra és pártokra nézve. Akkor is így áll a helyzet: a politika a do 
ut des elve alapján csinálódik. Még ha közömbös volna is ránk 
nézve a restitució kérdése, akkor is azt kell mondani: nem éri-e 
meg nekünk, radikálisoknak és szociáldemokratáknak, a resti- 
tuciós küzdelem támogatását az, hogy a legkonzervatívebb, de 
igen nagy befolyású politikai tényezők ennek fejében jelentős 
lépést tettek a mi választójogi követeléseink felé? Amíg az 
ellenzék megáll a választójognak a megegyezésben foglalt mini- 
mális programmja mellett, addig mi támogatjuk a restituciós 
küzdelmet. És tovább megyek még egy lépéssel: felteszem, 
hogy nekik csak azért kell ez a választójog, mert ez az ára 
restuticiós harcuk támogatásának. Akkor is olyan politika ez, 
amelynél jobbat és ésszerűbbet a mai viszonyok között sem 
kigondolni, sem csinálni nem lehet. De nem is így áll a dolog. 
Fentebb már kifejtettem, hogy milyen okok vitték rá a radi- 
kális és szocialista közvélemény egyenes baráti és szövetségi 
közreműködése nélkül is az ellenzéki pártokat a választójogi 
reform útjára. Nem is szólva arról, hogy e koalíció tagja a Justh- 
párt is, amelynek választójogi megbízhatóságát nem lehet kétségbe 
vonni. S épen úgy megvannak a demokratikus tábornak a maga 
politikája szempontjából előálló okai arra, hogy az elkövetett 
sérelmek orvoslását, a bűnösök és cinkosok megfenyítését köve- 
telje. A képviselők mentelmi joga, a teljesen szabad tanácskozás 
biztosítása, a szólásszabadság, a korlátlan tanácskozási szabadság 
a demokratikus alkotmánynak legfontosabb alkotó elemei közül 
valók. Az ezekért való harc szerves és nem kívülről ráoktrojált 
része az általános választójogért való küzdelemnek. Furcsa volna, 
hogy ugyanakkor, amikor a választó szabadságért harcolunk, 
feladjuk a megválasztott képviselő szabadságát, hogy amikor 
cselekvési és érvényesülési lehetőséget akarunk megteremteni 
a választó számára, feladjuk ugyanezeket a lehetőségeket a 
képviselők számára. 

Persze mindez nem jelenti azt, hogy ez a küzdelem ebben 
a formájában szép volna, nem jelenti azt, hogy ha a résztvevőknek 
jobb és balszárnyon — módjukban volna megkonstruálni egy 
politikai hadjárat tervét, azt épen ilyenre terveinek ki. De a 
politikában, még inkább, mint a gondolkodásban, adottságokkal 
kell számolni és avval az anyaggal kell dolgozni, amelyiket a 
gazdasági, politikai, szociális, állami és nemzeti fejlődés a poli- 
tikai pártok elé ad. Még azt is be  lehet vallani, hogy  minden 
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koalíciós és szövetséges alakulás bizonyos viszonylagos gyenge- 
ségnek a jele: azért rakják össze az erőket, mert külön-külön 
nem elegendők. S ha már koalíciós politikát kell csinálni a 
választójog érdekében és a választójog ellen egyaránt: szebb 
és megfelelőbb koalíció volna az, amelyben a szociáldemokrata 
munkások, a városi polgárság, a nemzetiségi tömegek és a kis- 
gazdák volnának együtt, vagyis azok az elemek, amelyeknek 
együtt meg volna az erejük az általános, egyenlő és titkos 
választójognak a kivívására. De ki tehet egyénileg arról, hogy 
az aradi polgárság Tisza Istvánt küldi a képviselőházba, hogy 
a nagyváradi törvényhatóság bizalmat szavaz a kormánynak, 
hogy a nemzetiségi tömegeket pálinkával és szuronnyal, meg 
banküzletekkel a munkapárti jelöltek mellé kergetik, hogy Vázsonyi 
és a fővárosi demokraták a virilista és panamalovagokkal poli- 
tizálnak szívesebben, mint a demokratikus szociológusokkal és 
szociáldemokrata munkásokkal, hogy a kisgazdák Bernát István 
szaván indulnak és a béresekkel szemben arisztokraták s ki tehet 
arról, hogy Székely Ferenc, akit eo tempore — nem gúnyból 
ugyan, de mégis a magyar Lloyd George-nak nevezett egy 
magyar lap — a junker politika kommandója alatt is megmaradt 
miniszternek? És ki tehet végül arról, hogy a munkapárti választó- 
jogos képviselőket még a június 4-iki államcsíny fegyvere és ami a 
nyomában sem járt, nem tudta levakarni a kormánypárti, választójog- 
ellenes padokról. Végre is mit csináljunk mi szegény választójogos 
pártok, agitátorok, írók és szónokok: azt kell mondanunk, hogy 
ha sem Vázsonyi, sem Sándor Pál, sem Vajda-Vojvoda Sándor, 
sem még annyi más nem jön velünk a választójogért agitálni, 
hát jó lesz nekünk erre a célra Károlyi Mihály gróf is. 

Ami ebben a felsorolásban tréfának látszik az nagyon 
komoly dolog és igen mély politikai szükségek és érdekes 
evolúciók lappanganak benne. Az általános választójog alapjá- 
ban véve formai jog, amelynek tartalmát annak az államnak és tár- 
sadalomnak a viszonyai szabják meg, amelyben honosítják. Láttuk 
Franciaországban az általános választójogot, mint az abszolút 
monarchia segítő eszközét és láttuk, mint a polgári demokrácia 
érvényesülését létrehozó politikát. Láttuk Franciaországban, 
mint az antiklerikális politika megalapozóját és látjuk Német- 
országban meg Ausztriában, mint a klerikális politika emelő- 
rúdját. Láttuk a Németbirodalomban, Bismarck kezében, mint 
az állami centralizáció és nemzeti egység fegyverét, és láttuk 
más államokban, mint a federalizmus és nemzetiségi különállás 
előmozdítóját. Adott többséget általános választójog a szabad- 
elvű polgárságnak a Németbirodalomban 1870 és 80 között 
és ad azóta a junkerek és klerikálisok koalíciójának. Mindez 
azt mutatja, hogy az általános választójog finom és érzékeny 
műszer, amely minden alkalommal kifejezi a nép és állam 
organizmusában végbemenő változásokat és érvényesülésre juttatja 
a tényleges erőket. 

Noha nálunk még nincsen is meg: az érte való küzdelem 
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folyamán tapasztalható volt, hogy az általános választójog 
különféle konstellációkban különféle politikai törekvéseket fejezett 
ki. Fellépett mint a dianasztia cezarisztikus politikájának jelképe, 
a nép és dinasztia szövetségének fegyvere az oligarchia ellenében. 
Ez a korszak tartott Kristóffytól az Andrássy-féle plurális javaslat 
beterjesztéséig. Ez a tény azt jelentette, hogy a dinasztia feladta 
az általános választójog ügyét és inkább akar tovább kormá- 
nyozni a földesurakkal, mint a parasztság, munkásság és nem- 
zetiségi tömegek erejével. A második korszak az volt, amikor 
a polgárságot és a függetlenségi parasztságot és ezek képvise- 
lőit kellett rákapatni a meggyőzés és felvilágosítás fegyvereivel 
a választójogra, bebizonyítván előttük, hogy az általános választó- 
jog az ő politikai uralmukat fogja megteremteni. így következett 
a cezarisztikus demokráciára a választójogért való harcban a 
a polgári demokrácia korszaka. Ez az idő eltartott Andrássytól 
egészen május 23-ig, a választójogi ellenzéki megállapodás 
létesítéséig. Az azután következő idő az, amit talán a tory- 
demokrácia korszakának vagy mozzanatának lehetne nevezni. 
A dinasztia, a polgárság és parasztság után most az ariszto- 
krácia egy része kezdi észrevenni, hogy az általános választójog 
hatalmas fegyverré lehet politikai harcaiban és céljai elérésére. 

Mindezekben a konstellációkban az általános választójog 
tömérdek erőt szerez, egy csomó előítélettel és babonával 
szemben győzedelmeskedik, új híveket sorakoztat maga köré: 
nem ő veszít erejéből, hanem azoknak a rétegeknek és hatal- 
masságoknak az ereje csökken, amelyek régebben ellentétes 
álláspontot foglaltak el vele szemben, elutasították, de egy bizo- 
nyos helyzetben, egy bizonyos cél elérésére kénytelenek voltak 
vele kiegyezni, vele tranzigálni, megbékélni. Ezekben az evolú- 
ciókban az általános választójoggal szembehelyezkedő erőknek 
egy-egy darabja semmisül meg és készül elő a nagy reform 
végleges diadala. 

Ez hosszú, nem mindig szép, nem is mindig világos, de 
igazán nagyszabású látvány és egyes fogyatékosságaival és 
szépséghibáival kibékítheti a kényesebb embert is annak a fel- 
ismerése, hogy így készül általában és mindig a történelem. És 
ami most nálunk végbement két hónap óta: az történelem volt. 
sokkal inkább az, mintsem amennyire az aktorai sejtik. 
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múlt század  hatvanas  éveiben  a  porosz kormány 
semmibe sem vette a parlament budget-jogát s a 
képviselőház határozata ellenére törvényellenesen 
szedett be adókat és folyósított kiadásokat. A porosz 
alkotmány védőin hangos, de tétlen kétségbeesés vett erőt. 

              A porosz krízis megvilágítására ebben az időben Lassalle 
egy kis népszerű előadást tartott Über Verfassungswesen 
címen, amelyről Gumplowicz az államelméletek történetéről 
szóló művében azt írja, hogy az állam lényegére nézve több 
igazság van benne, mint az államjogi rendszerek egész köte- 
teiben. Az alkotmány kérdéseiben Lassalle szerint nem a 
törvény betűje, hanem a tényleges hatalmi viszonyok döntenek. 
A törvény üres papiros, ha nem áll mögötte hatalom. A hatalom 
félrelöki az érdekeivel ellenkező s nálánál erősebb hatalomtól 
nem támogatott törvényt. Ez az elmélet az akkori hatalmasoknak 
is tetszett. „A jog előtt lépked a hatalom”, hirdették versengve 
Roon hadügyminiszter, Bismarck és a Kreuzzeitung. A Lassalle 
műhelyéből kikerült eszmék az idők folyamán guruló garassá 
váltak, eljutottak még a magyar kúria bíráinak tudáskészletébe 
is s a Tisza-féle államcsíny igazolására Vavrik kúriai másod- 
elnök úr száját lassallei igék hagyták el. A törvény, mondta 
Lassalle a magyar főrendiházban, hatalom nélkül annyit ér, 
mint a lyukas mogyoró. „A történelem” — vallotta továbbá 
— „azt tanítja, hogy azt az űrt, melyet a jogrend hiánya okoz, 
a hatalom szokta betölteni és akkor a hatalom megalkotja azt 
a jogrendet, melyet a körülmények kívánnak.” S mintha a 
porosz liberálisok szelleme kísértett volna, mikor evvel szemben 
Günther   kijelentette,   hogy   „a   lerombolt   élő jog   helyébe az 
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önkény jogot nem teremthet soha”. De a magyar alkotmány 
válságával szemben a Lassalle szempontjait nemcsak az abszolu- 
tizmus jogásza vetette fel, hanem egy kiváló marxista szociológus: 
Otto Bauer, az osztrák szociáldemokratáknak havi szemléjében, 
a Der Kampf-ban* Bauer Tisza alkotmánysértését úgy tünteti 
fel mint a hatalom diadalát a jog felett. A társadalmi törvény- 
szerűségeket ismerő előtt ez — mondja Bauer — magától 
értetődő. Csodálkozni rajta nem szabad, elítélni naivitás. 

A hatalom több mint a jog: ez a megállapítás első pillan- 
tásra megdöbbenti azokat, akik a demokráciáért, a nép jogainak 
kiterjesztéseért, megteremtéséért küzdenek. Hisz ha a hatalom 
minden, a jog csak addig ér, ameddig mögötte a hatalom, 
akkor minek harcolunk több jogért? S csakugyan a lassallei 
tanokkal nemcsak az általános választójog követelése van rokon- 
ságban, hanem azok az anarchista s szindikalista elméletek is, 
amelyek a hatalom egyedülvalóságát s a politikai jogok haszon- 
talanságát hirdetik. 

Eloszlik azonban ez az aggodalom, ha a hatalom és a 
jog viszonyát pontosabban vesszük szemügyre. 

Lassalle érdeme épen abban rejlett, hogy az alkotmány 
jelentőségének túlzóival szemben rámutatott a hatalom fontos- 
ságára. Az ő feladata a hatalom hatalmának kimutatása volt, 
fejtegetéseiben nem domborodik ki kellőképpen a jog hatalma. 
Igaz, hogy hatalom nélkül a puszta törvényszónak épp úgy nincs 
ereje, mint a folyó medrének, amelyet a víz elhagyott. Igaz az 
is, hogy a jog nélküli hatalom mindig felboríthatja a hatalom 
nélküli jogot, s új jogot teremthet. A modern államok alkot- 
mányának alapkövei jórészt sikerült államcsínyek és forradalmak. 
De nem szabad szem előtt téveszteni, hogy korunk társadalmi 
hatalmai politikai küzdelmeinek veleje jogokért folyó harc. 
A szavazás és a munka, az adószedés, a vámszedés, az újoncozás 
jogáért. A jogok kapuján át jutnak el az élet javaihoz. A hatalom 
teljességét, győzelmét a jog várának a bevétele jelenti. A jog 
megerősített helyzetet, előnyt a küzdelemben, a jog nélküli 
társadalmi erőkkel szemben hatalmi többletet jelent. 

A jog nagy hálózata nélkül a modern társadalmak szer- 
felett bonyolult összeműködése lehetetlen. A jog az emberi 
cselekvések megkötését, a jogbiztonság a jövő előrelátását 
jelenti. A társadalmi élet folytonos racionalizálódásával, a kapi- 
 

* 1912 júliusi szám. Tisza drüben und hüben. 
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talizmus fejlődésével együtt jár a jog területének folytonos növe- 
kedése. A hosszú előrelátást kívánó, komplikált gazdasági élet 
el sem képzelhető a jogrend bizonyosfokú állandósága nélkül. 
S a gazdasági életre vonatkozó jogi szabályok egy jelentős 
tömege szilárdul megmarad a belső alkotmányharcok közepette 
éppúgy, mint az egyes államok külső háborúiban. A legkisebb 
a jognak az állandósága az alkotmányjog körében. Ezen a terü- 
leten a legingatagabb a társadalmi osztályok egyensúlya. S külö- 
nösen azokban az országokban, ahol még mindig nem fejeződött 
be a dinasztia, a rendek s a nép küzdelme a politikai jogokért, 
a befolyásért. Ahol a király és a nép közötti szerződést — jórészt 
ez az alkotmány — végleg még mindig nem kötötték meg. 

De a rend, a biztonság vágya, korunk racionális gazdasági 
életének ez az alapvető törekvése, a jogi élet mind távolabbi 
területein érezteti hatását. A bíráskodás mindjobban bevonul a 
közjogba. Az alkotmányban is minderősebb lesz a törvények 
tisztelete. S bárha a valóságban nincs úgy, az emberek kíván- 
ságának hatásaképp az egész társadalmi élet úgy tűnik fel, mintha 
állami törvények uralma alatt állana. Az alkotmányválságok 
kitörései juttatják eszünkbe csak, hogy a politikai élet vulkanikus 
talajon épül. Miután ezek a vulkanikus kitörések korunkban 
aránylag megritkultak, sokan azt hiszik, hogy az alkotmányokat 
elöntő vulkánok kialudtak s hogy a biológia elve: élő csak 
élőtől származhatik, a jogban is érvényes abban az alakban, 
hogy jog csak jogból eredhet. Blackstonetől kezdve, ki II. Jakab 
elűzését a királynak alkotmánysértő magatartásával automatikusan 
bekövetkező lemondásával magyarázta,* egészen azokig a jogá- 
szokig, akik a legutóbbi alkotmánysértéseket az állam szükség- 
jogával mentették, se szeri, se száma azoknak a kísérleteknek, 
amelyek a jogot áttörő erőszakot a jog mezébe kívánják öltöztetni. 

Bárha áthidalhatatlan ellentétek esetén a hatalom a törvényt 
nem egyszer erőszakosan felborítja, korunkban kétségtelenül 
mégis gyakoribb a jognak törvényes formákban végbemenő 
változása, mint a nyers hatalmi tények útján történő átalakulás. 
Nagyon nehezen szánja rá magát minden hatalom (még nehe- 
zebben, mint Lassalle idejében), hogy a törvényességgel, amelynek 
a mai közvéleményben óriási pártja van, nyíltan szembe szálljon. 
Ezért a kivívott jog a társadalmi küzdelemben ép oly pihenő, 
mint a diadalmas háborút   követő   béke.   A béke   nem  jelenti 
 

* L. Jellinek: Das Recht des modernen Staates, 350 1. 
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későbbi háború lehetetlenségét, de csaknem biztossá, legalább 
is nagymértékben   valószínűvé   teszi,   hogy a harc   egyhamar 
nem fog megint  kiújulni.  Ezért az új jog nemcsak új hatalom, 
hanem az erők gyűjtésének, a kivívott jognál is több  hatalom 
teremtésének a lehetősége. 

A hatalom jelentősége nem vonja maga után a jog jelen- 
téktelenséget. Az erőszakos hatalom időleges győzelme nem 
jelenti szükségképen az ellenfél végleges leveretését. Az erőszak 
győzött, mondják sokan fatalisztikus csüggedéssel, ez a reakció- 
nak hosszú évekre terjedő diadala, mert a reakció kimutatta 
nyilvánvaló erejét. A társadalmi hatalmi viszonyokkal általában 
úgy vagyunk, mint a háborúban a küzdő felek erejével. Mekkora 
az ellenséges felek ereje, milyen lesz az erők összemérése után 
a harc kimenetele, ezt előre rendszerint igen nehéz megállapítani. 
A háborúban a hatalmi viszonyok legbiztosabb mértéke a leg- 
különbözőbb körülményektől függő siker. De amint egy elvesztett 
csata még nem jelenti az egész hadjárat sorsának eldőltét, 
épúgy a politikai harcban egy vereség nem lehet mértéke vala- 
mely nagy küzdelem sikerének vagy sikertelenségének. 

A hatalmi viszonyok nem fix mennyiségek. Lassalle fejte- 
getéseinek egyik hiányossága, hogy nem állapítja meg eléggé 
pontosan a hatalmi viszonyok természetét. A társadalom többi 
hatalmai között méltatja a közvélemény, az általános műveltség 
erejét is, de nem látja át, hogy valójában minden hatalom a 
társadalom lelki szerkezetén nyugszik. Társadalmi hatalom: 
pszichikai erő. (Más lapra tartozik, hogy ezen tömeglélek- 
tani erők minő okoknak a függvényei.) Lassalle szerint a kisebb, 
de szervezettebb hatalom erősebb a nagyobb, de szervezetlen 
hatalomnál. Voltaképen a szervezetlen „hatalom” nem is jelent 
hatalmat. S az organizált hatalom igazi ereje a nem organi- 
zaltak, a közömbösek, a hívők, a belenyugvók óriási tömegében 
rejlik. Angliában az utóbbi időben a parlamentarizmust nem 
igen zavarják államcsínyek. Lassalle ezt azzal magyarázza, hogy 
az angol jog a hivatalnokot s a katonát a bíró hatalma alá 
rendeli, a hadsereg joga kevés, száma csekély. Az igazi ok 
nem ez. A törvények Magyarországon, másutt is bizonyos mér- 
tékben lehetővé teszik a hivatalnokoknak, sőt a minisztereknek 
felelősségre vonását. A gyakorlatban ennek semmi jelentősége 
nincs. Indiában az angol kormány modern alkotmány nélkül 
aránylag még kisebb hadsereggel, mint az anyaországban, óriási 
tömegeket  tart   féken.   Az   angol   valóságos   parlamentarizmus 
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oka: a tömegeknek — különböző okokból eredő (városi lakosság 
óriási száma!) — magasfokú öntudata, műveltsége, szerve- 
zettsége. 

A mai magyar alkotmánykrízis is elsősorban nemcsak a 
hatalom organizáltságára, hanem a magyarországi nagy töme- 
geknek — ide nem számítjuk az aránylag kis számú szervezett 
ipari munkásságot — igénytelenségére, analfabetizmusára, poli- 
tikai közömbösségére vezethető vissza. Nem is szólva arról, 
hogy a nemzetiségi tömegeknél nemcsak közömbösséggel, hanem 
a magyar parlamentarizmussal szemben egyenesen ellenséges 
indulattal találkozunk. A tömegek jogfosztottságával és tudat- 
lanságával mindennemű parlamentarizmus nehezen egyeztethető 
össze. A mi helyzetünkben a hatalmi viszonyok megváltoztatása 
pszichikai erőgyűjtést, a politikai közömbösség megtörését, a köz- 
műveltség gyarapítását jelenti. A múlt század közepebeli demokrá- 
ciának az illúziója volt, hogy a reakciónak a legerősebb várát, a had- 
sereget törvényes úton egykönnyen demokratizálni lehet.* Ma 
tudjuk, hogy ez intézményi úton, néphadsereg megteremtése révén, 
igen nehezen megy. De a nép széles rétegeinek, a közvéle- 
ménynek demokratikus gondolatokkal való megtöltése egyértelmű 
a hadsereg demokratizálásával. Az az állandó hadsereg, amely 
intelligens, öntudatos emberekből áll, bármilyen is lesz a szer- 
vezete, többet ér, a nép ellen sokkal nehezebben használható 
fel, mint az a milícia, melyet az uralkodó hatalom a lomha 
tömegekből, a fekete bandákból, a mindenkori reakció Vendée- 
iból toboroz. 

 II. 

 
Más a törvényszerűségek megállapítása, más az erkölcsi 

megítélés. Ha konstatáltuk, hogy a modern államok életében 
is megszakítják a törvényesség uralmát az erőszak epizódjai, 
felmerülhet még a kérdés: mi a mi etikai álláspontunk az erőszak 
uralmával szemben? Mikor Lassalle szemére vetették, hogy 
igazolja az alkotmány erőszakos megsértőit, ő joggal válaszol- 
hatta: a világot nem ő teremtette, ő csak a tényeket írja le; 
ha a világot ő   teremtette volna,   akkor  etikai   álláspontjának 
 

* A német Volkspartei komolyan hitt a milícia megvalósíthatóságában. 
Engels átlátta ennek a kívánságnak az utópisztikus voltát az ő idejében. 
L. Gustav Mayer: Die Trennung der proletarischen von der bürgerlichen 
Demokratie in Deutschland. (Archiv für die Geschichte des Sozialismus und 
der Arbeiterbewegung. II. Jahrg. I. Heft.) 
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megfelelően a jogot tette volna a hatalom elébe. Az erőszak 
tényeinek egy másik kutatója, Gumplowicz szintén elítéli a 
hatalom kultuszát. Gumplowicz szerint a civilizáció halódása ép 
a jog területének folytonos növekvéséből áll s az ideális kultúr- 
államban a jog jár a hatalom s nem a hatalom a jog előtt.* 
Szabatosabban úgy kellett volna mondania, hogy az ideális 
kultúrállamban a hatalom és a jog egyensúlyban van. Ott, hol 
a nép teljesen öntudatos s a jog csak az ő érdekeit védi, 
hatalom és jog egymás mellett vannak, konfliktusba nem kerülnek. 

De addig még nagy utat kell megtennünk. Ma még kétség- 
telenül nem vagyunk ott s míg odajutunk nyilvánvalóan lesznek 
helyzetek, amikor a jogot, amely a nép érdekei ellen irányul, 
amely a haladás gátja, a tömegek kénytelenek a haladás útjáról 
erőszakkal eltávolítani. Aki ma, a hatalom birtokosainak fel- 
fegyverkezésével szemben minden erőszakot elvet s a Tolsztoj 
álláspontjának híve, Multatuli egy kifejezésével élve: morális 
diabetesben szenved. De ha szükséges és dicsőséges lehet a 
kisebbség ellen a többség javának érdekében az erőszak, az 
erőszak lehet elvetendő is s nem kell, hogy morális diabetesben 
szenvedjen vagy a világtörténelmet a büntetőtörvénykönyv 
szemüvegén át nézze az, aki súlyosan elítéli a nép érdekei ellen 
irányuló erőszakot. 

Otto Bauer csodálkozik azon, hogy a Tisza erőszakán 
szocialisták, marxisták is felháborodtak. Hisz az a Tisza osztály- 
érdekének természetes következménye volt. Csakhogy a termé- 
szetben minden természetes. Természetes az eretnekek elége- 
tése, természetes a hatéves gyermekeknek gyárakban dolgoz- 
tatása, természetes a politikai elítélteknek az orosz börtönökben 
való kínzása. S természetes a nyomukban kelt felháborodás is. 
Sőt hozzátehetjük, felháborodás nélkül nem is igen lehet a fel- 
háborító dolgokat orvosolni. (Mellesleg megjegyezve: mennyi 
maradna el a Marx műveiből, ha kihagynók belőlük a „felhábo- 
rodásokat”.) S igen fontos, hogy jelenleg mindenki, aki Magyar- 
országon híve egy demokratikus átalakulásnak, tudja, hogy a 
Tisza-féle államcsínyen fel kell háborodnia. Ha van erőszak, 
amely a társadalmi haladást előmozdítja, van erőszak, amelyik 
azt megakadályozza. A társadalmi haladás hívei előtt nem lehet 
valami gyűlöletesebb, mint az összes törekvéseik ellen irányuló 
ellenforradalmi erőszak. S az újabb magyar történelemben alig 
 

* Allgemeines Staatsrecht, II. kiad. 358. 1. 
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van az ellenforradalmi, az antiprogresszív, az antidemokratikus 
erőszaknak olyan rikító esete, mint a Tisza államcsínyje. 

Akik a „törvényességet” védik az „erőszakkal” szemben, 
megszokták ugyan említeni, hogy a jelen esetben az erőszak 
az erőszaknak, az obstrukciónak végleges letörésére irányult. 
Bárha ilyen jogászi okoskodásoknak súlyt nem tulajdonítunk, 
meg kell állapítanunk, hogy az obstrukció nem törvénysértés, 
hanem a törvény hézagainak a kihasználása. Ha Magyarországon 
mindazok ellen, akik a törvény hézagait kihasználják, a törvény 
szigorát alkalmaznák, azt hisszük, még az obstrukció letörésére 
szükséges sereget is nehezen lehetett volna összetoborozni. 

Különben az obstrukció „progresszív” ellenségei nem 
ismerik fel az obstrukció jelentőségét Magyarországon. Obstruálni 
a kövélemény támogatása nélkül nehezen lehet. S a közvéle- 
mény, legalább egy nagy, számbajövő csoport közvéleménye 
két esetben szokott obstrukciót támogatni. Az egyik: mikor az 
obstrukció egy nem majorizálható kisebbség, egy külön életet 
élő minoritás érdekében folyik. Ilyenek a nemzetiségi obstrukciók, 
az osztrák, az ír obstrukció. A másik eset: mikor az erőszakosan, 
mesterségesen összehozott többség ellen irányul a választók 
többségét képviselő kisebbség obstrukciója. Ilyenek a magyar 
obstrukciók. 

Anson mondja Angliáról, hogy ott a kabinett kinevezésének 
s elmozdításának joga a királyról a parlamentre, a parlamentről 
a népre ment át.* Nálunk a nép ú. n. „képviselőinek” a kine- 
vezése a kabinett, illetőleg a kabinett felett álló korona joga. 
Rövid intervallumtól eltekintve képviselőházunk 1867 óta abban 
különbözik a főrendiháztól, hogy a képviselőházban több kine- 
vezett tag ül, mint a főrendiházban. A korrupt választási rendszer, 
a mindenkori kormány hegemóniája mellett a tanácskozás, még 
mint propagandisztikus eszköz is felesleges volt a mai képviselő- 
házban. Komoly „érv” számba csak az obstrukció jött. S az 
„utolsó” törvényes obstrukció célja ép az obstrukciót megteremtő 
választójognak és választási eljárásnak a   megváltoztatása   volt. 

Az uralkodó többség hatalmát konzerválni akarta, s ezért 
támadt az obstrukcióra. Mint a sanda mészáros: az obstrukcióra 
sújtott, de a választójogot nézte. Ha ez az obstrukció törté- 
netesen nem a választójog obstrukciója, kiegyezett volna vele, 
mint nem egy előzőjével. Az obstrukciónak el kellett pusztulnia, 
 

* Idézve Jellinek Verfassungsänderung und Verfassungswandlung c. 
művében, 50 1. 
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hogy elpusztuljon a demokratikus választójog. Az erőszakot a 
csonka parlamentarizmus érdekében követték el a teljes parla- 
mentarizmus ellen, a mai választójog érdekében, amely maga 
nem egyéb, mint az erőszak permanenciában. Csakhogy a titkolt, 
leplezett, s nem a nyílt, bevallott erőszak. A szuronyok bevo- 
nultak a parlamentbe, hogy biztosítva legyen a szuronyok uralma 
a választásokon. Az obstrukció által korlátozott pártabszolu- 
tizmus most már korlátnélküli, törvényeket a „kinevezett” kép- 
viselők klubja hoz, s ezeket kihirdeti, oktrojálja fegyveres fede- 
zettel a ház elnöke a képviselőházban. Ez a Tisza-féle államcsíny 
lényege. S ha a kormány közjogásza (ki a mai többség magán- 
jogi természetű uralmának megfelelően különben magánjogász) 
az államcsíny igazolására Iheringre, s az állam „szükségjogára” 
hivatkozik, akkor kár volt meg nem említenie, hogy Ihering 
szerint az állam szükségjoga gyakorta lelkiismeretlen államférfiak 
bűnös játékának, az abszolutisztikus önkénynek leplezésére szolgál.* 

Aki híve a demokráciának, az nem lehet nem ellensége 
az antidemokratikus erőszaknak. S azok a „progresszívek”, 
akik a jelen helyzetben nem tudják, hogy a kötelességük a 
leghevesebb küzdelem az ellenforradalom kormánya ellen, tehát 
a kormány összes ellenségeivel együttesen folytatott küzdelem, 
azok vagy tisztában vannak azzal, hogy a demokrácia ügye 
mellett mivel tartoznak saját ügyüknek, vagy pedig a jövő 
történetírója elmondhatja róluk, amit Lassalle a kora „haladóiról” 
mondott: Diese Geistesärmsten sahen nicht, dass sie ohne es zu 
wissen, Regierungsmenschen geworden waren . . . 

Csak néhány szót azokról, akik a Tisza-féle „grandiózus” 
erőszak láttán esztétikai gyönyörűséget éreznek. Az erőszak 
lehet megdöbbentő, ha nagy akadályokat küzd le, vagy ha nagy- 
szerű eredményeket hoz létre. De ha minden, a túlerőre támasz- 
kodó erőszak impozáns, akkor impozáns Kraftmensch Haynau-tól 
Trepov-ig mindenki, akire alkalmazni lehet a német mondást: 
Mit dem Säbel kann jeder Dummkopf regieren. 

III. 
A Tisza-féle államcsíny etikai és esztétikai megítélése nem 
nyújt azonban választ a legizgatóbb kérdésre: ezek után minő 
esélyei vannak a magyar demokráciának, s alapjának, a demo- 
kratikus választójogi reformnak? 

A májusi forradalom és a júniusi államcsíny kétségtelenül 
 

* Ihering: Der Zweck im Recht, I. k. 4. kiad. 33. old. 
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több irányban megváltoztatták a viszonyokat. A demokrácia 
szempontjából a helyzet ma nagyjában a következő: 

A Tisza-féle erőszak egyik főcélja volt, elszakítani azt az 
érdekszálat, amelyik a demokráciát a dinasztiával összeköti. 
Amit az uralkodó pártok 1867 óta tesznek alkotmányosan, meg- 
tette a munkapárt alkotmánysértőén: kielégítette a dinasztiát, 
hogy az ne állítsa fel demokratikus, népvédő madárijesztőit. Ezt a 
célját sikerült elérnie. A dinasztia a választójog tekintetében a 
közömbösek táborában van. Akik ezekután ígéretekben és 
hasonlókban bizakodnak, naiv lelkek. Ők remélhetnek, a dinasz- 
tiák inkább Macchiavelli arany szavaira hallgatnak. „A bölcs 
fejedelem” — mondja Macchiavelli az Il principe-ben — „nem 
tudja megtartani, s nem tarthatja meg szavát,... ha megszűntek 
azok az okok, amelyek miatt szavát adta”. A közömbösekhez 
számíthatók a nemzetiségiek is. Sokat hisznek a fejedelmi 
szavakban, s nagyobb bennük a magyar sovinizmus és oligarchia 
gyűlölete, mint a demokrácia szeretete. A polgárságnak, a 
parasztságnak és a földművelő proletariátusnak széles rétegei 
zárják be az indifferensek seregét. 

A hivatásos politikusoknak, a nagybirtokosoknak és közép- 
birtokosoknak, az ipari és kereskedelmi kapitalistáknak egy 
része, s a finánctőke a munkapárt táborában van. Ezek — a 
kivétel quantité négligeable — a demokratikus választójog ellen- 
ségei. S kétségtelenül elkeseredettebb ellenségei, mint bármikor. 
A nagy népszerűtlenség, a választójogi reform jegyében folyó 
ellenzéki küzdelem minden számbajövő választójogi kiterjesztést, 
minden tisztességes választójogi reformot elviselhetetlenné tett 
rájuk nézve. Az államcsíny után minden lépés, amely a kormány 
képviselőkinevezési jogát korlátozza, az ő politikai életüket 
rövidíti meg. 

A választójog legrégibb s legerősebb harcosa, a szervezett 
ipari munkásság, most erősebb, mint valaha. Évek propagan- 
disztikus munkája s a kormány brutális erőszaka mellett erejét 
növeli s forradalmi tüzet hevíti a kedvező gazdasági konjunktúra 
is. A prosperitás időszakában a munkásságot nem nyomja annyira 
az anyagi gond s a gazdasági harc kedve, a siker érzése a 
politikai hangulatára is kihat.* 

Az értelmiség, a polgárság (elsősorban a kispolgárság) és 
 

* A prosperitás általában kedvez a forradalmi átalakulásoknak. A francia 
forradalom s a gazdasági fellendülés közti összefüggésre nézve 1. Sorel: 
Reflexions sur la Violence-nak 50 és köv. lapjait. 
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parasztság körében napról-napra gyarapszik a demokratikus 
választójog híveinek száma. A magyar középosztályok és a 
parasztság gazdasági nyomorúságát és társadalmi elégületlenségét 
évtizedeken, mondhatnók évszázadokon át nemzeti jelszavak, 
Ausztria gyűlölete vezette le. Ezen a téren az utóbbi évek esemé- 
nyei jelentős változásokat idéztek elő. A koalíció politikája a 
nemzeti jelszavakat kissé lekoptatta, csömört, dezillúziót teremtett. 
A Justh-párt állásfoglalása, amelyik részben a változott köz- 
hangulat eredménye volt, a demokrácia jelszavait, gondolatait, 
amelyek azelőtt a „nemzetközi” munkássággal, a darabont-kor- 
mánnyal asszociálódtak, összekapcsolta a nemzeti érzésekkel. 
A demokrácia s a nemzeti érzés asszimilációs folyamatát a Tisza- 
féle államcsíny fejezte be. Ez az alkotmány s a választójog ellen 
irányult, az ellenálló politikusok a demokratikus választójogért 
harcoltak, az alkotmánysértők ellenségei az általános választó- 
jognak. A magyar középosztály és parasztság szociális elégü- 
letlensége már az általános választójogot is kivezető útnak látja, 
megváltó eszmének érzi. 

A választójogi tábor legmeglepőbb gyarapodása a szövet- 
kezett ellenzék csatlakozása volt. A magyar nagybirtok és közép- 
birtok egy részének képviselete, ha nem is fogadta el a teljesen 
általános és egyenlő választójogot, de egy demokratikus választó- 
jogi reform alapjára helyezkedett. Néhányan a demokrácia hívei 
közül azt hitték, hogy itt vagy csoda történt, a társadalom 
amúgysem szilárd törvényei felmondták a szolgálatot, vagy árulás 
készül. 

Ezt a megdöbbenést egy tantétel s egy személyes tapasz- 
talat váltotta ki. A tantétel úgy szólott, a nagybirtok s a közép- 
birtok osztályérdeke ellenkezik a demokratikus  választójoggal· 
A  személyes   tapasztalat  pedig   az   volt,   hogy a   szövetkezett 
ellenzék egy része valaha a demokratikus választójog ellensége volt. 
Ezek — mondják — nem lehetnek annak egyszerre őszinte hívei. 
Most tekintsünk el attól, hogy a szövetkezett ellenzékben 
vannak olyanok is, akiket   osztályérdekük, az intelligencia s a 
polgárság  érdeke,   egyenesen a demokratikus   választójog   felé 
sodor. Nézzük csak azokat, akiknek osztály érdeke a dzsentri s 
a nagybirtok kiváltságainak a fenntartása.  Ebből   azonban   nem 
következik, hogy ők egy nem túlságosan radikális demokratikus 
reformért ne szálljanak komolyan síkra, ha ez  érdekük.   S   ma 
a következett ellenzék  politikusainak kettős érdeke a demok- 
ratikus választójogi reform. 
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Az egyik érdek, bármily különösnek is hangzik, osztályérdek. 
A választójogi reform jönni fog. A demokratikus erők gyarapszanak, 
az általános választójog megvan Ausztriában, jövetele sokáig nem 
tartóztatható fel. Az uralkodó osztályok érdeke, hogy ők hozzák s 
ne oktrojálják rájuk. A ma és a holnap osztályérdeke konflik- 
tusba jő s győz a fontosabb, a holnapé. Majd minden polgári 
s nemesi joglemondás egyik rugója: add inkább oda a jogot, 
mintsem elvegyék tőled. Ez a lelki kényszer gyakran nem válik 
tudatossá, a „jogkiterjesztésért” buzdulnak, a jogot jó lélekkel 
adják. A francia, a magyar, az orosz forradalom telve van ilyen 
esetekkel. 

A másik érdek s a jelen esetben ez fontosabb, a politikai 
érdek. Politikusnál s különösen Magyarországon, hol a hivatásos 
politika csaknem annyit jelent mint Amerikában, a politikai 
érdek vetélkedik fontosságában az osztályérdekkel. S a szövet- 
kezett ellenzéknek eminens politikai érdeke a demokratikus 
választójog. 

Szüksége van rá, mert az utca választójogos s most nagyobb 
szüksége van az utcára, mint bármikor. Szüksége van rá, mert 
a közvélemény a választójog felé hajlik s az ellenzék most nem 
élhet ellenséges közvéleményben. Szüksége van rá, mert a 
kormány nem akarja s a kormánnyal s pártjával szemben ez az 
állásfoglalás erősíti pozícióját. S végül azért is van rá szüksége, 
mert más téren alig tud majd elérni eredményeket. 

Tiszáéknál egybeesik a közeli osztályérdek a közeli politikai 
érdekkel. A szövetkezett ellenzéknél a távoli osztályérdek a 
közeli pártérdekkel. A mai magyar politikában kivételes jelenség 
Andrássy és csoportja, ahol az osztályelfogultság jóval erősebb 
a politikai érdeknél. Andrássy bár szavakban némi engedményt 
tesz a közhangulatnak, lépései a szövetkezett ellenzék s a 
demokratikus választójogi reform ellen irányulnak. 

Aki a mai politikai helyzetet nem érti, az megtanulta a 
történelmi materializmusból az osztályérdek domináló szerepét, 
de nem tanulta meg az ideológiák gyors s a pillanat érdekeihez, 
simuló változékonyságát. Ha a dinasztia, az egyház lehet demo- 
krata és arisztokrata, ha a polgárság lehet szabadgondolkodó 
és hitbuzgó, ha az iparos lehet szabadkereskedő s a védővám 
híve, amint érdekei parancsolják, éppúgy lehet a nagybirtokos 
a választójogi kiterjesztés, a választójog megszűkítése, a jobbágy- 
felszabadítás vagy az új feudalizmus megteremtésének a híve, aulikus 
vagy függetlenségi aszerint, amint osztály- vagy politikai érdekei 
 



Erőszak és jog a politikában                                                                                     101 
 
kívánják. Tisza Kálmán, Andrássy, Podmaniczky voltak fórra- 
dalmárok és aulikusok; ellentétesebb politikai pályát futottak 
be mint a szövetkezett ellenzék nem egy tagja. S ha a 
kormány közvetlen vagy közvetett, anyagi vagy morális kény- 
szere a választójog táborának nem egy tagját a küzdő sereg 
elhagyására kényszerítette, ne csodálkozzunk, ha ugyancsak 
politikai kényszer másokat e táborba sodort. A jelen helyzetben 
a szövetkezett ellenzék politikai érdeke a legjobb biztosítéka a 
küzdelme komolyságának. 

IV. 

Az ellenzék követelésének komolysága még nem garan- 
tálja e követelés megvalósítását. Megvalósítható-e a tornyosuló 
akadályokkal szemben a demokratikus választójog programmja? 
Nem gátolja-e ebben a törekvésében az ellenzéket a demo- 
kratikus választójoggal egybefűzött másik követelése: az alkot- 
mányon esett sérelmek reparációja? Folytathat-e eredményes 
parlamenti harcot az új házszabályok alatt és a mandátum- 
fosztással való fenyegetéssel szemben? 

Minden félreértés elkerülése végett hangsúlyozzuk, hogy 
a parlamentarizmus és így a demokrácia határozott megerősí- 
tésének tartanók, ha az ellenzéknek sikerülne a házszabályokon, 
a képviselők szólási szabadságán és mentelmi jogán esett sérel- 
meket orvosolni. De a dinasztia ereje ellenszegül minden oly 
követelésnek, amelyik az érdekében elkövetett lépéseket disz- 
kreditálni akarja. És ha ezzel a szemponttal egybevetjük a múlt 
tapasztalatait, akkor élesen szembetűnik mindennemű restitutio in 
integrum-nak a rendkívüli nehézsége. 

Nálunk tulajdonképpen a parlament szabad elhatározása 
csak addig terjed, ameddig egybeesik a dinasztia szabad elha- 
tározásával. Ha a parlament akarata lényegesen ellenkezik a 
dinasztia akaratával, bekövetkezik az abszolutizmus. S a koroná- 
nak eminens érdeke, hogy az abszolutizmus után ne követ- 
kezzék az abszolutizmus leleplezése. 

A darabont-rezsim   nem is olyan régen volt és tanulságai 
mégis elmosódtak. Ha a darabont kormány  alkotmánysértéseit 
egybevetjük a  Tisza-rezsiméivel,   úgy a párhuzam   nem   fog a 
mai kormányzat javára válni. 

Mindkét abszolutizmus egyaránt statáriumot léptetett életbe 
külön statárium kihirdetése nélkül. A sajtószabadságot semmissé 
tette a sajtójog felfüggesztése nélkül. (Ezen a téren a mai rend- 
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szer felülmúlta a darabontokat a trafik cenzúrájának behozata- 
lával.) Gyűléseket tiltott be nyakra-főre azzal az ürüggyel, hogy 
az országban nincs nyugalom. (Mintha a gyülekezési szabadság 
célja a lelki nyugalom demonstrálása lenne!) Mindkét abszolu- 
tizmus a többi szabadságjogot sem hagyta sértetlenül. Leg- 
szomorúbb ebben, hogy a szabadságoknak ez a súlyos sérelme 
nálunk nem sérelme az alkotmánynak. Az abszolutizmus kor- 
szakainak a legleverőbb és a jövőre nézve a legösztönzőbb 
tanulsága, hogy nálunk az abszolutizmus sokáig haladhat az 
alkotmányosság mesgyéjén rosszul kodifikált vagy törvénybe 
egyáltalán nem foglalt szabadságjogaink nagyobb dicsőségére. 
A darabont kormány világos alkotmánysérelmei közül 
kikapcsolhatjuk, hogy a parlamenti többség bizalma ellenére 
alkotott kormányt. A parlamenti felelősség jogszabály volta 
még Angliában is kétséges, annál inkább nálunk.* Érdekes, 
hogy Kautz Gyula az angol és a magyar parlament különbségét 
azzal igyekezett bizonyítani, hogy nálunk nincs kétpártrendszer, 
parlamenti váltógazdaság, a kisebbség nem tud uralomra jutni. 
Más szóval ez azt jelenti, hogy „szokásjogunk” szerint minden 
kormány tud többséget teremteni és a kisebbség parlamenti 
uralmát megfelelő eszközökkel megakadályozni. 

Kétségtelenül súlyos alkotmánysérelem volt a királyi biz- 
tosok kinevezése. Ez az „alkotmányos” eszköz bevonult a mai 
rendszer fegyvertárába is. Horvátországot minden törvény elle- 
nére királyi biztossal kormányozzák és a magyar alkotmányos 
érzék fejletlenségének szembetűnő bizonyítéka, hogy ez a királyi 
biztosság valami különösebb felháborodást nem is váltott ki a 
közvéleményben. 

A darabont kormány rendeleti úton léptette életbe a keres- 
kedelmi szerződéseket. Ez kétségtelenül alkotmánysérelem volt. 
De jóval felülmúlja ezt a rend és munka rezsimjének az a tette, 
amellyel törvényeket léptetett életbe még a rendelet formájának 
mellőzésével is, a házelnök oktroja alapján a fegyveres erő fel- 
használásával. A darabontok fegyverrel ugrasztották szét a 
parlamentet, hogy ne hozhasson határozatokat. A Tisza-rezsim 
fegyverrel tette lehetővé, hogy a kisebbség kizárásával törvé- 
nyeket hozzanak. 

És a visszahatás? A darabontok után többségre került 
az   az   ellenzék,   mely   ma kisebbség.   A restitutio in integrum 
 

* 1. Gustav Steinbach: Gesetzliche und parlamentarische Regierung in 
Ungarn. (Jahrbuch des öffentlichen Rechts. Band I. 1907.) 
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helyett hallgatólagos ratihabitio, a kereskedelmi szerződések 
hatályban maradtak, de a közigazgatási bíróság törvénytelennek 
mondotta ki a királyi biztosi intézményt, a budapesti törvény- 
szék elutasította keresetével a törvénytelen sajtóiroda egyik 
alkalmazottját, s a vármegyéből törvényesen alkotmánybiztosíték 
lett. Mennyit ért ez az „alkotmánybiztosíték”, fényesen doku- 
mentálták a legutóbbi események. A vármegye kellő „ellen- 
állási alap” híjján a nagy nemzeti ellenállás idején sem tudott 
erélyesen ellenállni. Most, amikor plutokrata összetétele miatt 
a közelgő demokrácia szellője is kellemetlenül érinti, nagy álta- 
lánosságban egyenesen siralmas szerepet játszott. 

Georg Jellinek mondása* : Das fait accompli, die vollendete 
Tatsache ist eine historische Erscheinung von verfassungsbildender 
Kraft, gegen welche alles Ankämpfen der Legitimitätstheorien 
ohnmächtiges Beginnen ist, ami problémánkra is világot vet. A 
fait accompli-t visszacsinálni, a történteket jogilag meg nem 
történtté tenni kívánatos és helyes, de szerfelett nehéz feladat. 
Lehetségesnek és a valószínűség szerint megvalósíthatónak tűnik 
azonban — épp úgy mint a darabont korszak után történt — 
az alkotmánysérelemnek alkotmánybiztosítékok törvénybeiktatása 
útján való helyrehozatala. Ez az alkotmánybiztosítás azonban 
ne nézzen visszafelé, mint a koalíció idejében, hanem előre; 
ne romok restaurálása, hanem új épület fundamentumának 
lerakása legyen. Kétségtelen, hogy azok számára, akik igazán a 
parlamentarizmus erőfokozását tartják szem előtt, az általános 
választójognál igazibb alkotmánybiztosíték nem képzelhető el. 
A mostani államcsínyhez nemcsak Tisza István kellett, hanem 
egy kinevezett többségi párt is. Magyarországon jelenleg a bírák 
áthelyezhetősége miatt bírói függetlenség· nincs, de van bizonyos 
értelemben képviselői függetlenség. Nem a kormánytól, de a 
választóktól. A nép széles rétegeitől függő képviselőkből álló 
többség „képviselői felelősség” mellett nem kísérte volna Tisza 
Istvánt kórus gyanánt az államcsíny eljátszásában. 
 

V. 
 

De nem álmodozás-e a mai helyzetben arról beszélni, mi 
könnyebb, a restitutio in integrum vagy egy olyan alkotmány- 
biztosíték megteremtése, mely lehetőleg elejét vegye a parlamenti 
abszolutizmus megismétlődésének? Úgy hisszük, hogy nem. A 
 

* Verfassungsänderung und Verfassungswandlung. 21. old. 
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szövetkezett ellenzéknek oly hatalmi eszközök vannak a kezében, 
amelyek megtörhetik a látszólagos diadalmas kormányt a dinasztia 
legkisebb ellenállásának irányában. 

A kormány ereje elsősorban a dinasztia erejében rejlik. 
A dinasztia előreláthatólag a legkisebb ellenállást most, katonai 
követeléseinek kiegyenlítése után, a választójog kérdésében 
tanúsítja. Ha a monarchia tekintélyét veszélyeztető parlamenti 
anarchia másképp nem szüntethető meg, akkor a dinasztia 
utasítani fogja parlamenti kirendeltségét, hogy a választójog 
kérdésében tegyen engedményt. 

A parlamenti rend kulcsa a szövetkezett ellenzék kezében 
van. Ez az ő jelentősége. Tisza államcsínyének fait accompli-jával 
szemben ő a parlamenti anarchiának fait accompli-ját helyezheti. 
S ha az egész ellenzék úgy az ülésteremben, mint a Ház előtt 
erőteljesen megállja a helyét, ha nem engedi, hogy a magyar 
képviselőház a szövetkezett ellenzék választójogi programmjának 
megvalósítása előtt tanácskozásait katonai felügyelet és rendőri 
őrizet nélkül folytassa, akkor győzelme a választójog kérdésében 
csaknem biztosnak látszik. 

Mert hosszú időn át ostromállapot a parlamentben nem 
képzelhető. Mert nem hihető, hogy a dinasztia, aki va banque-ot 
nem játszik, hozzájáruljon az egész ellenzék mandátumának a 
megfosztásához. Mert az ellenzék tiltakozása, a parlamenti munka 
lehetetlenné tétele Tisza államcsínyét, a mai abszolutizmust, nem 
engedi feledésbe jutni és annak  eleven és ijesztő  szimbóluma. 

A parlamenti anarchia erős visszahatása az országban és 
a külföldön kikerülhetetlen. A parlament nyugtalansága magával 
vonja az egész ország nyugtalanságát. S az ország nyugtalan- 
sága a pénzpiac — nemcsak a belföldi, hanem a külföldi pénz- 
piac — izgalmát is. Ne tévesszen meg senkit sem, hogy a 
tőzsde az államcsínyt hausse-szal üdvözölte. A mindenkori tőzsdék 
természetrajzához tartozik, hogy az erő megnyilvánulását, a rend 
felülkerekedését nagy örömmel ünneplik. De ez csak addig tart, 
amíg kiderül, hogy a várva-várt és remélve-remélt rend nem 
következett be. Akkor Magyarország a pénzpiac értékbecslé- 
sében a rendezetlen politikai viszonyok között élő államok 
sorába jut.* 
 

* Az orosz forradalom tanulsága mutatja, hogy bárha a tőzsdék az erőszakos 
elnyomást nagy diadallal fogadták, mindaddig nem szűntek meg bizalmatlanok 
lenni, amíg valaminő alkotmányos rend be nem következett. Lásd Max Weber: 
Russlands Übergang zum Scheinkonstitutionalismus. 
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S hogy a közvéleménynek a parlament   állapotától függő 
nyugtalansága minő mérveket ölt és öltött, annak illusztrálására 
a munkásság felkelésén kívül csak két jelenséget ragadunk ki. 

Az egyik: nem annyira a Kovács Gyula tette, mint inkább 
a fogadtatása. Cselekményére sokan azt mondhatnák: izolált 
tünet, folytatása nem volt a szűkebb értelemben vett Magyar- 
országon. De fogadtatása arra mutat, hogy az ország hangulata 
terrorisztikus eszközök használatát nem ítéli el. Oroszországi 
viszonyok lehetnek ott, ahol a hangulat egészen orosz. Úton- 
útfélen halljuk a terror jogosultságának hirdetését és talán meg- 
érjük, hogy az irodalomban is találkozni fogunk a zsarnok- 
gyilkosságok helyeslésének olyan teóriáival, mint aminők Salisbury 
chartres-i érseknek vagy a tudós jezsuitának, Juan de Marianná- 
nak műveiben merültek fel sok századokkal ezelőtt. 

A másik tünet: az a nagyfokú politikai izgalom, mely 
most elfog Magyarországon majdnem minden tanácskozó egye- 
sületet, testületet. Ebben a tekintetben is egészen oroszosak 
a viszonyok. Trubetzkoi herceg írja Oroszországról* : 

„Intelligens emberek kis számú konzervatíveink kivételével 
nem jöhetnek össze anélkül, hogy ne ítéljék el a fennálló állami 
rendet és ne követeljék annak radikális megváltoztatását. Ha 
nálunk pl. a természettudósok kongresszusa ülésezik, akkor 
kötelességének tartja kijelenteni, hogy egyelőre lehetetlen a 
természettudományi oktatást megfelelő módon szervezni, mert 
a politikai szabadság a conditio sine qua non-ja az egész iskola- 
ügy organizációjának. Az orvosok kongresszusa feltétlenül ki 
fogja nyilvánítani, hogy a közegészségügynek helyes szervezése 
népképviselet nélkül lehetetlenség, mert a mai rendszer mellett 
a kormány nem hallja meg a társadalom követeléseit. A krimi- 
nalisták kongresszusa Kiewben nemrégiben megállapította, hogy 
a népnek nem nyújtható jogvédelem általános jogtalanságánál 
fogva és ... szintén népképviseletet követelt. Ha ügyvédek 
gyűlnek össze, akkor biztonsággal előre lehet látni, hogy ők 
a jogszolgáltatás lehetetlenségét fogják hangoztatni az abszolu- 
izmus uralma alatt, miután a bíróság függetlenségét organikus 
kapcsok fűzik a politikai szabadsághoz.” 

Erre a képre emlékeztet Magyarország most, amikor ipar- 
testületek és törvényhatóságok,   ügyvédi   kamarák   és   gyógy- 
szerész   egyesületek,   tanító   testületek   és a diákok   legellen- 
 

* Melnik: Russen über Russland című gyűjteményes művében, a Die 
Universitätsfräge című tanulmányban. 
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tétesebb csoportjai tüntetnek az abszolutizmus ellen és alkot- 
mányt, választójogot sürgetnek. S csakugyan, hasztalan minden 
kultúrkérdésről tárgyalni akkor, amikor a demokráciának, a 
kulturális és gazdasági haladásnak elemi előfeltételei nincsenek 
biztosítva. A Tisza-féle államcsínyre a munkásság méltó választ 
adott. Az ország progresszív értelmisége is tegye meg a magáét 
és a társadalmi élet minden megnyilvánulásába vigye bele a 
politikai izgalmat, a politikai problémát. Mert ez a kérdés ma 
Magyarországon az összes kérdések kérdése. A mai rend leg- 
erősebb támaszának, a lelkek politikai közömbösségének a meg- 
törése, a legteljesebb társadalmi nyugtalanság, a legviharosabban 
jelentkező elégületlenség teheti csak a demokrácia ügyére diadal- 
massá a mostani krízis megoldását. És a demokrácia minden hívének 
át kell éreznie, hogy a magyar kultúra sorsa most évek hosszú 
sorára dől el, hogy a demokráciának minden valamire való ember 
erőfeszítésére sohasem volt még ennyire szüksége és hogy a 
demokratikus haladásnak a maradisággal folytatott magyar- 
országi küzdelmére még sohasem illettek ennyire a goethe-i 
szavak: Du musst steigen oder sinken, du musst herrschen und 
gewinnen, oder dienen und verlieren, leiden oder triumphieren, 
Amboss oder Hammer sein. 



SZEMLÉK ÉS  JEGYZETEK  
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A magyar választójog reformja azért szükséges és azért elodázha- 

tatlan, hogy a demokratikus törvényhozás és kormányzat érdekében új 
tömegek jussanak bele a magyar politikai életbe. Az eddigi feudális 
osztályuralom helyén a demokrácia térfoglalására van szüksége az 
országnak. Nemcsak a minden téren való haladásnak, hanem valósággal 
állami és nemzeti létünknek életbevágó és sürgető problémája ez. Valamely 
választójogi tervezet értékelésénél tehát mindenek fölött való fontos- 
ságú, első szempont az, hogy az illető tervezet miféle új népréte- 
geket kapcsol be a politikai élet tényezői közé és hogy mennyiben 
módosítja ezzel a politika eddigi erőviszonyait. 

Számba veendők továbbá minden új tervezetnek a magyar és 
nem magyar nemzetiségi erőket érintő hatásai, valamint az intelligencia 
politikai szerepére vonatkozó következményei. Amíg azonban az új 
néprétegek qualitásai és számbeli viszonyai a legfontosabb és leg- 
reálisabb tényezői a magyar politika jövendőjének: addig a nemzeti- 
ségi és értelmiségi vonatkozások csak járulékos körülmények, amelyek, 
— jóllehet nem lényegtelenek, — mégis nem annyira a reális poli- 
tika, mint inkább a politikai agitáció szempontjából hívják ki az 
elfogulatlan kritikát. 

A kormánynak és az ellenzéki pártoknak egymással szemben 
álló választójogi tervezeteit is e három szempontból, t. i. az alkot- 
mány sáncai közé bejutó új rétegek, azután a nemzetiségi és végre 
az értelmiségi vonatkozások szempontjaiból óhajtjuk az alábbiakban 
összehasonlítani és értékelni. 
Mindenekelőtt a kormánynak második, t. i. májusi tervezetét 
ismertetjük és bíráljuk a következőkben. Ε tervezetnek közkézen forgó 
szövege szerint választójogot kapnának : 

I. A mai választók,   amíg  mai   választói jogcímük  fennáll abban a 
zsegben, amelynek névjegyzékébe a törvény életbeléptekor fel vannak véve. 

II. A magasabb intelligenciához   tartozó   nagykorúak, akik 
középiskolát (főgimnázium, főreáliskola)  vagy ezzel  egyenrangú más polgári, 
vagy katonai tanintézetet végeztek és legalább 24 évesek. 

III.   A   teljes   elemi   iskolát   végezettek. Aki   középiskolát   nem 
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végzett, de  akinek   legalább   hat   elemi   osztályról   szóló bizonyítványa  van, 
legalább 30 éves, legalább egy éve ugyanazon községben lakik és 

1. állami,    törvényhatósági,    községi   tisztviselő,    közintézetnek  nyilv. 
számadásra  kötelezett  vállalatnak vagy  egyletnek  állandó  tisztviselője,   vagy 
magántisztviselő, vagy  köz- vagy   magánalkalmazásban   álló  altiszt 
díjnok, szolga, ha ugyanazon szolgálatadónál legalább 5 év óta van alkalmazva 
és legalább egy szobából és konyharészből álló lakása van; vagy 

2. föld vagy háztulajdonos ; vagy 
3. haszonbérlő,   tőkés,   önálló   iparos,  vagy kereskedő,   a   közlekedés, 

vagy a kisebb őstermelési ágak körében önálló vállalkozó ; vagy 
4. önálló gazdasági foglalkozás alapján választói joggá! bíró személynek 

segítő családtagja; vagy 
5. mezőgazdasági  vagy   erdészeti munkás,  ha  legalább  3 éve  ugyan- 

azon községben lakik és legalább egy szobából és konyharészből   álló lakása 
van ; vagy 

6. mezőgazdasági vagy házi cseléd, ha legalább 5  éve van ugyanazon 
munkaadónál alkalmazva; vagy 

7. olyan iparforgalmi munkás vagy olyan egyéb segédszemély, aki legalább 5 éve 
betegsegélyző pénztárnak köteles tagja, avagy legalább 3 éve 
ugyanazon községben lakik és mindkét esetben legalább egy szobából és 
konyharészből álló lakása van ; vagy 

8. külön meg nem nevezett napszámos, aki legalább 3 éve ugyanazon 
községben lakik és legalább egy  szobából és konyharészből  álló lakása van. 

A 6, 7. és 9. pont alatt felsoroltaktól a katonaviseltség is megkívántatik. 
IV. Az írni és olvasni tudók, aki csak írni és olvasni tudást igazol, 
legalább 30 éves, legalább egy éve ugyanazon községben lakik és 

1. földbirtokos 5—10 holddal vagy 10-20 Κ földadóval; vagy 
2. haszonbérlő 20—30 Κ állami adóval; vagy 
3. háztulajdonos vagy tőkés 20—30 Κ állami adóval; vagy 
4. önálló iparos, vagy kereskedő, a közlekedés vagy kisebb őstermelési 

ágak körében  önálló  vállalkozó   20—30  Κ  állami   adóval  (nb.  az adóreform 
életbelépte után bárminő minimális adóval); vagy 

5. aki a mezőgazdasági vagy iparforgalmi munkások értékesebb 
elemeihez tartozik. 
V. Azok az analfabéták, akik  ma  nem  választók, de legalább 
10 hold földbirtokuk van, vagy legalább 20 Κ földadót fizetnek. 

Az egyes kategóriák számszerű mérlegelését a közkézen forgó 
adatokból csak hozzávetőlegesen ejthetjük meg, de azért ez a követ- 
kező kis táblázat meglehetősen megközelíti a valóságot. 

1. A jelenlegi választók száma (I. cím)                          1,220.000 
2. A 30 éven felüli, legalább 6 elemi osztályt 
végzettek, akik a felvett   cenzusoknak is 
megfelelnek (II. és III. cím)                                               285.000 
3. A 30 éven felüli írástudók a fölállított 
cenzusokkal (IV. cím)                                                        685.000 
4. A legalább 10 holdas analfabéták (V. cím)                     60.000 

                                                                                   Összesen : 2.250.000 
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Már magának az összes szavazók főösszegének a tételéből is 
azt kell megállapítanunk, hogy ez a tervezet a választójog kiterjesz- 
tése tekintetében úgy a Kristóffy- mint az Andrássy-javaslattal 
szemben messze elmarad, mert amíg az előbbi 2,621.737-re s az 
utóbbi 3,889.425-re kontemplálta az összes választók számát: addig 
a szőnyegen forgó kormányjavaslat szerint ezt legfeljebb 2,250.000-re 
lehet számítani. Az általánosság szempontjából tehát a Kristóffy- 
javaslatnál 14,17%-kal, az Andrássy-félénél pedig 42,15%-kal már 
számszerűen is kedvezőtlenebb a Lukács-féle tervezet. A jelenlegi 
választók számához képest (1,220.000) az egész emelkedés alig 
haladja meg az egy millió szavazatot. Bármilyen értelmezést adjon 
is valaki az általánosságnak: az kétségtelen, hogy annak a 
választójognak a terjedelme, amely a lakosság alig 12%-ját foglalja 
magában, bizony nem felel meg a legmérsékeltebb fölfogásoknak sem. 
Még kevésbbé lehet azonban az általánosságnak akár elméleti 
meghatározásaival, akár gyakorlati követelményeivel összeegyeztetni 
azokat a jogcímeket, amelyek szerint a Lukács-féle tervezet az egyes 
választó-kategóriákat megállapítja. Az I—V. címek alatt ugyanis 
tetemesen nagyobb részben cenzus-választók szerepelnek; nevezetesen: 

A) a mai választók kivétel   nélkül mind 
cenzus-választók                                                   1,220.000 
A) a tervezet   IV. címe alatt felsoroltak 
közül                                                                         448.000 
C) a tervezet V. címe alatt felsoroltak                       60.000 
tehát                                                                       1,728.000 választó, 

vagyis az egésznek 76,8%-a cenzusos választó lenne. De még a II. 
és III. címek alatt szereplő s legalább hat elemi osztályt végzett kb. 
285.000 választó nagyobb része is rendelkezik a cenzus kisebb- 
nagyobb mértékével: úgyhogy e hozzávetőleges számadatok alapján is 
megállapíthatjuk a kormány-tervezetről, hogy az korán sem általános, 
hanem valóságos cenzus-választójogot kreálna. 

Maguk az egyes jogcímek, amelyek szerint a tervezet a válasz- 
tat sorozni akarja, egyáltalában nem általános qualitások. Ott van 
Pl. a hat elemi osztály elvégzéséhez kötött III. cím a maga tíz, külön, 
korlátozó kategóriájával; valóságos botrányköve az egész tervezetnek. 
Magyar   iskolázás   mai   rendszere   mellett   ugyanis állandóan meg- 
haladja a fél   milliót   azoknak   az   iskolaköteleseknek   a száma,   akik 
iskola hiánya miatt nem járhatnak iskolába. Továbbá az ország elemi 
iskoláinak   egy   nagy   részében  (16.000   népiskola   közül   több   mint 
5000-ben)   még   ma   sincs fölállítva   az  ötödik és a hatodik osztály. 
Végre  az   elemi   iskola I. osztályába   beiratkozó tanulóknak   alig 1/6 
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része jut csak föl a VI. osztályig (1910-ben I. osztályú fiú volt 
283.205; VI. osztályú pedig 47.963). A tervezet e pontjának összes 
kombinációja tehát teljesen alaptalan, mert arra a légből kapott adatra 
van fölépítve, hogy Magyarországon a népiskola a közműveltségnek 
általános és kielégítő alapintézménye. Ε tény groteszk voltát leg- 
jobban igazolja az a két adat, hogy amíg a II. és III. cím alatti 
qualifikációk együttvéve is csak 285.000 iskolát végzett polgárnak 
adnának választójogot: addig a IV. cím alatt az írástudó, de iskolát 
nem végzett polgárok jogfosztására fölállított cenzusok dacára is 685.000 
magyar honos írástudó férfi kaphatna választójogot. 

Hasonló természetű megszorítások a tervezetben a 30 éves élet- 
korra, a 3 évi helybenlakásra, az 5 éves megszakítatlan alkalmazásra 
és a katonaviseltségre vonatkozó korlátozások, amelyek az általános 
kereteknek szerfeletti megszűkítéséhez vezetnek. 

Ezekkel a konkrét tényekkel szemben semmit sem nyom a latban 
az, hogy Lukács miniszterelnök programmbeszédében az általános 
választójog elvi alapjára helyezkedett. Az ilyen beszéd az ilyen tényekkel 
szemben csak a szavakkal való lelkiismeretlen játék s a miniszterelnök 
tervezete nemcsak a Kristóffy-féle javaslattal, hanem az Andrássy és 
a Khuen-Héderváry álláspontjával szemben is antidemokratikus, vissza- 
felé lépés. 

Vizsgáljuk meg azonban még azt is, hogy ez a szerfelett csekély 
jogkiterjesztés ugyan miféle új elemeket juttatna parlamenti képvise- 
lethez? 

Az új elemek, amelyekért az egész választójogi reform küzdelme 
folyik, tulajdonképen csak a III. címen juthatnának be az alkotmány 
sáncai közé. Ezek a II. cím alattiakkal együtt tesznek ki összesen 
285.000 választót. Ha e számból levonjuk a két cím alatt szereplő 
köz- és magántisztviselőket, a föld- és háztulajdonosokat, bérlőket, 
tőkéseket és önálló vállalkozókat: akkor nem egészen 200.000 sza- 
vazat marad a munkások részére. Pedig az 1904. évi választójogi 
összeírás szerint a munkásosztályhoz tartozók abszolút száma 2,178.000 
volt (ez a 20 éven felüli férfinépességnek 50%-ja), akik közül 
1,001.300 tudott írni és olvasni. Nem lehet tehát még csak meg- 
közelítőleg sem igazságosnak találni a tervezetnek azokat a körmön- 
font intézkedéseit, amelyekkel a munkásszavazatok számát ennyire 
korlátozza. Az öt évi betegpénztári tagság minden igazság és méltá- 
nyosság ellenére kizárja egyszersmindenkorra az összes szezonmun- 
kásokat (építőmunkások, raktári szabók és szűcsök, téglavetők, szoba- 
festők, kubikosok stb. stb.). Kimaradnak továbbá a választójog keretéből 
e rendelkezés   szerint   a   gazdasági   harcokban   résztvevő   munkások, 
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amennyiben a sztrájk vagy a kizárás hat hétnél tovább tart. Végre 
munkanélküliség szomorú esetei a munkások hibája nélkül is meg- 
fosztanák őket politikai jogaiktól. 

Nem kisebb igazságtalansága a tervezetnek még az, hogy a három 
évi megszakítatlan alkalmazást követeli épen a munkásoknál, akik a mai 
gazdasági viszonyok közepette akaratlanul is nagymértékben kénytelenek 
helyüket változtatni. Az 1904 évi összeírás szerint 477.000 ipari, bányá- 
szati és forgalmi munkás közül csak 68.200 (14%) volt három évnél 
hosszabb idő óta ugyanazon munkaadónál alkalmazva. 

Mindezek a jogfosztó korlátozások önmagukban véve súlyos poli- 
tikai elnyomatást jelentenek a munkásosztállyal szemben. A kivételesen 
szigorúbb mérték, amellyel a tervezet a munkásosztály politikai jogosult- 
ságát ki akarja szabni, az igazságtalan elbánásnak keserű érzéseit fakasz- 
taná föl és táplálná állandóan a munkások milliói között. A társadalmi 
békétlenségnek és a folytonos politikai izgatásnak örök forrása lenne 
a tervezetnek e jogfosztó intézkedése. 

De nem felelne meg az a választójogi reform ama másik köve- 
telményének sem, mely az új parlament demokratizálását várja a választó- 
jog tervezett átalakításától. A fentebbi adatok szerint ugyanis az 
összes szavazatoknak alig 11%-ja jutna a munkásosztályra, míg 89% 
biztosítaná az eddigi osztályuralom érdekeit. Semmiképpen sem nyug- 
tathat meg bennünket e nagy aránytalanság, amely még abban a soha 
be nem következhető kedvező esetben sem felelne meg a reform osztály- 
politikai tendenciájának, ha a választásoknál az összes munkásszava- 
zatok teljes mértékben érvényesülnének is. 

A Lukács-féle tervezet különben ebből a szempontból is nagyon 
antidemokratikus, visszafelé haladást tüntet föl a régebbi javaslatok- 
kal szemben, mert amíg a Kristóffy-féle javaslatban a munkásszava- 
zatok 43%-ot, az Andrássy-féle javaslat szerint 36%-ot tettek volna 
ki, addig íme a szabadelvűségével kérkedő s a demokratikus választó- 
jogi programm alapján uralomra jutott nemzeti munkapárt tervezete 
szerint a munkásszavazatokra alig 11%  esnék. 

Hátra volna még annak a vizsgálata, hogy a tervezet mennyiben 
telel meg a magyar nemzeti szupremácia és az értelmiség iránt annyi- 
szor hangoztatott tetszetős kívánságoknak. Mi már több ízben kifej- 
tettük azt a szilárd meggyőződésünket, hogy a magyarságnak és az 
intelligenciának hazánkban a legkedvezőbb atmoszférát csakis a demo- 
kratikus választójog biztosíthatja s e tervezetben is igazolását látjuk 
annak a régi felfogásunknak, hogy a választójognak minden anti- 
demokratikus korlátozása a magyarságnak és az intelligenciának hátra- 
szorításával jár. Így  pl.  az  egész  ország   népességében a  magyarok 
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51,4%-ot, a románok 17,6%-ot tesznek ki s viszont a nagykorú 
írástudó férfiak közt a magyarok 61,2%-kal, a románok pedig 7,3%-kal 
vannak képviselve. A 30 koronánál több egyenes adót fizetők közt 
többségben van a magyarság, ellenben a 30 koronán alul adózók 
között a nem magyar polgárok abszolút száma és %-os aránya is 
növekedik. így: 
20—30 Κ egyenes adót fizet 182.638 magyar és 185.616 nem magyar; 
15—20 „       „         „      „     147.334      „       „  196.386   „ 
10—15 „       „         „      „     271.911      „       „  353.532   „ 

Vagyis tehát, amikor az írástudó nagykorú férfiak általános 
szavazati jogát az adócenzus közbeiktatásával kívánja a tervezet kor- 
látozni: akkor ez antidemokratikus eljárásával a nem magyar nemzeti- 
ségek választójogát favorizálja a magyarság rovására. Hasonló egybe- 
vetést lehet tenni a földbirtok-kategóriák korlátozó hatására nézve is. 

A tervezetnek egyenesen magyarellenes irányát igazolják még 
a következő tények is. Az írástudó munkások között magyar nemzeti- 
ségű 64% a 2 holdnál nagyobb birtokú gazdák közt pedig 38,9%; 
amidőn tehát a tervezet a munkások választójogát mindenféle kor- 
látozásokkal csökkenti, a földbirtokosokét ellenben kedvezményezi: 
akkor ismét csak a magyarság rovására folytatja alkotóinak reakciós 
politikáját. 

Ugyanilyen kedvezőtlen következményekkel járna a tervezet élet- 
belépése az intelligencia szerepére vonatkozólag is. A legszabadelvűbb 
értelmiségi cenzus, amely az általánosság elvének is teljesen megfelel, 
az írástudás. A tervezet ezzel szemben jogod ad a mai választók 
összességének értelmiségükre való tekintet nélkül, beveszi továbbá 
az alkotmány sáncaiba a 10 holdas és a 20 koronát adózó analfa- 
bétákat, ellenben kizár a választójogból több mint 800.000 írástudó 
munkást. 

Összefoglalván a Lukács-féle második tervezetről fentebb elmon- 
dottakat, úgy jellemezhetjük ezt a munkálatot, hogy az nem általános, 
igen szűk terjedelmű, az eddigi osztályuralom erőviszonyain semmit 
sem változtatna, a parlamentet nem lenne képes demokratizálni, új 
népelemeket alig juttatna képviselethez, a magyarságra és az intelli- 
gencia szerepére kedvezőtlenül hatna s általában úgy a Kristóffy-féle 
és az Andrássy-féle javaslatokhoz, valamint Khuen-Héderváry állás- 
pontjához képest minden tekintetben antidemokratikus visszaesést mutat. 

 
* 

Ezek után most már szembe kell helyeznünk a Lukács-féle ter- 
vezettel az egyesült ellenzéknek ismeretes választójogi propozicióját, 
amelynek kivonatos szövegét a következő sorokban adjuk: 
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1. Választójoggal   bír  minden   magyar honos   férfi,   aki  magyar  állam- 
polgárságának tíz év óta birtokában van, írni és olvasni tud, huszonnégy éves 
és egy év óta egy községben lakik. 

2. Választójoggal bírnak   azok, akik az   utolsó 5   éven  belül   valamely 
választói listában  fel   voltak véve;    e   joguk   fennáll   mindaddig,  amíg az  a 
képesítésük megmarad, amelynek alapján a listába belekerültek. 

3. Állandó lakással bírnak azok, akik legalább egyszoba-konyhás lakást, 
illetőleg olyan lakást bérelnek,   amely a   helyhatósági  szabályrendelet szerint 
tizenöt napra mondható fel. 

4. Az előbbi pontban körülírt lakás igazolása alul fölmentetnek, akik a 
munkás betegpénztáraknak a legutóbbi két éven belül tizenkét hónapig tagjai 
voltak és azok, akik  hat polgári  osztályról   bizonyítványt  tudnak felmutatni. 
Az írni- és olvasnitudás igazolása alul föl vannak mentve azok a kereskedők 
és iparosok, akik iparigazolvánnyal bírnak, végül akik bármily címen legalább 
húsz korona adót fizetnek. 

5. A magyar nemzeti állam elleni izgatok első esetben tíz évre, második 
esetben végleg elvesztik aktív és passzív választói jogosultságukat. 

6. A  szavazás  nagyközségenként  és   körjegyzőségenként,   városokban 
pedig szavazókörönként történik. A képviselőjelölés öt nappal a választás előtt 
ejtendő meg. 

7. Az összes választási költségek (fuvar, élelmezés, zászlók, jelvények, 
tollak) eltiltandók. 

8. A szavazás titkos a törvényhatósági s a rendezett tanácsú városokban, 
továbbá a 15.000-nél több lakosú községekben és végre azokban a kerületekben, 
amelyekben legalább   hatvan százalékra rúg  az írni-olvasnitudó  férfiválasztók 
száma. (E szerint a szavazás 107 kerületben maradna nyilvános.) 

9. A névjegyzék   összeállítása és  a   választási eljárás   tisztasága  ellen 
vétők fogházzal büntetendők, amely nem változtatható át pénzbüntetésre. 

10. A bíráskodásra külön bíróság szervezendő. Minden választáson hiva- 
talból megjelenik a királyi bíróságok egy tagja és okiratot vesz  föl a válasz- 
tási eljárásról. 

11. Az első javaslattal kapcsolatban előterjesztendő a kerületek beosztá- 
sáról szóló javaslat is. 

12. A községi és a törvényhatósági választások tekintetében a mostani 
törvény marad érvényben. 

Ε tervezetnek keretei nem sokkal haladják meg a Lukács-féle 
tervezet méreteit; körülbelül ¼ millióval adna az több választót, 
mint a munkapárti tervezet. Úgy, hogy valamivel még ez is alatta 
marad a Kristóffy-féle javaslatnak. Viszont azonban kategóriáinak 
jellege nagyobb általánosságokat, lényegesebb qualifikációkat ölel föl. 
Maga az egész tervezetnek alapvonása, az írástudáshoz és nagykorú- 
sághoz kötött tíz esztendős magyar állampolgárság, nemcsak fogal- 
mazásában, hanem értelmében és politikai tartalmában is olyan álta- 
lános qualifikációt állapít meg, amely az ország választójogi rend- 
szerének alapelvéül csakugyan alkalmas. Nagyon kedvező vonása ez 
alapelvnek, hogy az ország közoktatásának folytonos javulásával s a 
közműveltség állandó  terjedésével a választók   száma   minden   külön 
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intézkedés nélkül is automatikusan és természetszerűen emelkedik. 
Nagy előnye továbbá az ellenzéki javaslatnak az, hogy ennek az 
általános műveltségi cenzusnak semmi néven nevezendő további korlá- 
tozása nincsen és a tervezetnek többi pontjai csak új, meg új jogo- 
sításokat állapítanak meg, amelyek nemhogy szűkítenék, hanem 
inkább tágítják az előbb említett alapgondolat határait. Csupán az 
egyéves helybenlakás követelését tekinthetjük a tervezet szépség- 
hibájának, amely a munkásosztály némely kategóriájának kétségtelen 
hátraszorítását vonná maga után. Igaz ugyan, hogy a Lukács-féle 
tervezet 3 éves helybenlakás követelésével szemben ez az 1 évre 
terjedő követelés tetemesen szabadelvűbb föltétel: azonban a mai 
szervezetlen kereseti rendnek, a gazdasági harcoknak, a gyakori 
munkanélküliségeknek s a nagyarányú munkásfluktuációnak súlyos 
ellenvetéseit még ezzel szemben is meg kell tennünk. 

Enyhítik ugyan e követelés súlyosságát azok az esetek, amelyekben 
az egy évi helybenlakás igazolása alól az illetők föl vannak mentve ; 
ezek közt is terhesnek találjuk azonban azt a qualifikációt, hogy az 
illető polgár valamely munkáspénztárnak a megelőző két év alatt együtt- 
véve legalább 12 hónapig tagja volt légyen. Ε föltétel súlyos voltáról 
némi tájékozást nyújt nekünk pl. a Budapesti Kerületi Munkásbiztosító 
Pénztár 1911. évi jelentésében az az adat (I. 80. old.), hogy a múlt 
évben 739.940 belépés és 723.258 kilépés történt nála, noha e pénz- 
tárnak 1911 dec. 31-én mindössze 199.674 férfitagja volt. A tagok- 
nak ez óriási hullámzása szinte állandó munkanélküliségre utal. Minden 
tag átlag 3—4-szer lép be és lép ki; ilyenkor hosszabb-rövidebb ideig 
munkanélkül van. A kőművesek, ácsok, kőfaragók, szobafestők s a 
hozzájuk tartozó tömérdek segédmunkás, a kövezők, az épület-asztalosok 
és lakatosok, a szabómunkások némely csoportjai stb. stb. csak ritkán 
dolgoznak évente 5—6 hónapnál többet. Ez a körülmény bizony nagy- 
mértékben nehézzé teszi még az ellenzéki tervezetnek méltányosabb 
föltételei között is azt, hogy ezek a munkás-polgártársaink választójogukat 
megszerezhessék és megtarthassák. 

Helyesebbnek és szabadelvűbbnek tartjuk a munkapárti terve- 
zetnél az ellenzéki tervezetnek azt a pontját, amely az eddigi választók 
közül meghagyná választójogosultságukat mindazoknak, akik az utolsó 
öt év választói névjegyzékeinek valamelyikében fölvétettek; a Lukács- 
féle tervezet t. i. csupán a törvény életbeléptekor érvényes jegyzékek 
választóit kívánná az új törvény keretében is meghagyni. Világos, hogy 
itt a legutóbbi politikai vetés-forgás van szóban a két fél között s a 
vitában ismét csak a munkapárti tervezet foglalja el a szűkmarkúbb 
álláspontot. 
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Az ellenzéki tervezet műveltségi cenzusa szerint tetemesen 
több lenne a munkás-szavazó, mint a Lukács-féle szerint. A parlamenti 
párturalom demokratizálását tehát ez a tervezet sokkal inkább meg- 
közelítené, szóhoz juttatná ott a munkásság képviselőit és lefokozná 
a vagyoni cenzus alapján ma uralkodó osztályok szerepét. A munkás- 
osztályon kívül a polgárságnak is megnövelné politikai súlyát s ily 
módon a jelenlegi párturalom erőviszonyaiban csakugyan létrehozná 
a kívánatos, demokratikus irányú eltolódásokat. Ε tervezet alapján 
nagyjában úgy alakulna ki az új választójogi közönség, hogy 
abban a kereskedők, iparosok, tisztviselők és szabadfoglalkozású 
lateinerek együttvéve körülbelül 728.000 szavazatot bírnának; a 
munkásokra körülbelül 570.000 szavazat jutna. Vagyis a mai osztály- 
parlamentből megmaradó érdekeltség mellett a polgári osztályok 
részére kerek 30%, a munkások részére pedig 22,4% esnék a 
szavazók összes számából. A modern demokratikus Magyarország 
megalkotásának hivatását tehát már a jövendő parlament első össze- 
állításában is a választók 52,4%-a hordozná vállain. Nem valami 
nagy többség ez és különösen a polgári elemek osztálytudatának 
hiánya folytán egyelőre nem is nagyon erős biztosítéka a demokratikus 
átalakulásnak: hanem mindenesetre olyan minimuma és olyan jó 
összetétele ez a mai Magyarország osztályrétegeinek, amellyel a 
feudális Magyarország megdöntésére és a demokrácia uralmának teljes 
kiépítésére a siker reményével lehet vállalkozni. 

Ezek az adatok mutatják meg az ellenzéki javaslatnak igazi 
értékét a Lukács-féle szédelgő tervezettel szemben. A magyarságra 
és az intelligencia szerepére nézve pedig a Lukács-féle tervezetről 
fentebb elmondottakból az ellenkező, kedvező következtetéseket 
mindenki levonhatja az ellenzéki tervezetre vonatkozólag. 

Kritikánkat tehát az ellenzéki tervezettel szemben következő- 
képen foglalhatjuk össze. 

Az ellenzéki tervezet még egyáltalában   nem   az a választójogi 
reform, amelyért mi immár több, mint egy évtizede harcolunk. Főképen 
a jogkiterjesztés kereteit találjuk még abban is szerfölött szűknek és 
a munkásosztály szavazati jogának igazoló eljárásait   tartjuk sérelmes 
korlátozásoknak. Hibáztatjuk a tervezetben azt is, hogy teljesen figyelmen 
kívül hagyja   a   nők   választójogának beiktatását.   Keveseljük   azt az 
aráyt, amelyet a szavazás titkosságára  nézve   kontemplál a tervezet 
s ma   is   abban a véleményben vagyunk,   hogy a titkos   szavazásnak 
egész vonalon való következetes keresztülvitele a választások tiszta- 
ságának elengedhetetlen föltétele. 

Végül  a   „nemzetiségi  izgatók”  elleni  pont  a  maga pongyola 
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fogalmazásában s a soviniszta osztályuralom mai rendszere mellett 
alkalmas eszköz volna minden nemzetiségi különvélemény elfojtására, 
tehát mai tarthatatlan nemzetiségi viszonyaink fenntartására. Nagy baj, 
hogy a szövetséges ellenzék nem okult a 48-as tapasztalatokon, amikor 
a nemesség faji gőgje tönkre tette a liberalizmus egybeforrasztó munkáját. 

Mind e kifogásainkkal szemben elismerjük azonban a tervezetről 
azt, hogy az új néprétegek bevitelével a parlamenti osztályuralom 
erőviszonyait demokratikus irányban fogja módosítani, jelentős kép- 
viselethez juttatja az új parlamentben a modern demokrácia elemeit, 
első sorban a polgárságot s azután a munkásosztályt. A mai választó- 
rendszerrel szemben meg fogja növelni a magyarságnak és az intelli- 
genciának vezető szerepét s a választások titkosságával, már t. i. ott, 
ahol ez meglesz, ki fogja irtani a választási visszaélések undok fajtáit. 

Helyénvalónak tartjuk itt, hogy a magyar polgárság figyelmét 
és érdeklődését különös nyomatékkal ráirányozzuk azokra az óriási 
különbségekre, amelyeket ez az ellenzéki tervezet az Andrássy-féle 
javaslattal és a Lukács-féle tervezettel szemben, épen a polgári 
osztály javára tüntet föl. Tiszteletreméltó munkatársunkkal, Ignotusszal 
szemben tagadjuk, hogy ez a választójogi tervezet „megvalósítható- 
ságra, igazságosságra, egyenletességre, fejleszthetőségre és szelekciós 
hatásra mélyen alatta állana az Andrássy-féle javaslatnak.”* Nem, az 
Andrássy-féle javaslat nem érdemli meg e szép jelzőknek egyikét sem. 
Az Andrássy-féle javaslatnak lényegét és értékét annak indokolása 
helyesen állapította meg ez őszinte mondatával: „E rendszer segélyé- 
vel új millióknak adhatunk jogot a nélkül, hogy az eddigi 
vezető elem majorizáltatnék.” Minthogy pedig az ország demo- 
kratizálásának, vagyis ez idő szerint legfontosabb életérdekének épen 
azt és csakis azt kell tekintenünk, hogy az eddigi vezető elemek 
majorizáltassanak: ennélfogva az Andrássy-féle javaslatért mi még 
most sem tudunk  lelkesülni. 

Végül meg kell még emlékeznünk a Pester Lloyd-nak ez évi június 
2. számában a magyarországi polgárság politikai jövendőjéért elköve- 
tett síránkozásáról, amely azzal rémítgeti olvasóit, hogy az ellenzék 
választójogi tervezete a polgárság összes kerületeit, t. i. a városokat, 
teljesen kifogja szolgáltatni a szociáldemokráciának, úgy hogy az új 
parlamentben hírmondója sem lesz a magyar polgárságnak. Ezzel 
szemben egyszerűen hivatkozunk az ellenzéki tervezetről fentebb össze- 
állított kis statisztikánkra, amely szerint az ország összes választói 
között a polgárság kereken 30%-ban fog szerepelni és ami még  ennél 
 

* Nyugat, 1912. 13. sz. 60. 1. 
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fontosabb, legnagyobb részben titkosan fog szavazni. Talán nem 
alódunk azonban abban a föltevésben, hogy a Pester Lloyd alkal- 
masint épen az ellenzéki tervezetnek ezt a titkosságát fájlalja. Mert 
bizony a városokban, tehát a polgárság kerületeiben, mindenütt titkos 
a szavazás. S mi honoráljuk a Pester Lloyd-nak ebbéli fájdal- 
mát, mert előre látjuk, hogy a polgárságnak ez az érdemetlenül 
kitartott újságja, amelyik évtizedeken keresztül a feudális politika 
uszályát tüskön-bokron keresztül hordozva, úgy mellékesen a magyar 
kapitalizmus panamás uzsora-üzleteit is segített lanszírozni, nagyon 
sokat fog veszíteni eddigi alaptalan nimbuszából. A titkosan szavazó 
városi nagy- és kispolgárság a lateiner középosztállyal és a munkás- 
sággal együtt meg fogja találni a maga politikájának embereit s hama- 
rosan el fognak tűnni a magyar városok falánk klikkjei, a miniszteri 
mandátumokat minden körülmények közt pontosan beliferáló politikai 
kalózok: egyszóval a magyar polgárságnak eddigi potemkin-uralma 
helyét el fogja foglalni az öntudatos, polgári osztálypolitika. 

No de hiszen a demokrácia minden barátját épen ez a vágy, 
ez a törekvés sarkalja a választójogi reform érdekében folyó küzde- 
lemre; azt akarjuk, hogy a klikkérdekek s az egyéni üzletek helyére 
új osztálypolitika lépjen, a produktív osztályoknak az a céltudatos, 
demokratikus politikája, amely gazdagabbá, műveltebbé és függet- 
lenebbé teszi ezt az országot. Tudjuk és nem bánjuk, hogy ebben a 
küzdelemben a Pester Lloyd, mint minden más hasonló alkalommal, 
újból csak a feudális reakciónak fegyverhordozója. S neki alapjában 
véve igaza van; még áll a harc, mit keresne hát ő most a mi tábo- 
runkban? . . . Az új hatalmak árnyékába azonban — akárki meg- 
lássa — jókor meg fog a vén imposztor érkezni. 

 Pogány József: A munkapárt és az uzsorakapitalizmus 
 A magyar nagybirtok roppant hatalma igen sokak szemében 
egyedül   a  nagybirtokot  teszi  felelőssé  minden   romlásáért az 
országnak. Pedig a nagybirtoknak egyenrangú társa a nép ellen 
intézett hadjáratban a nagytőke, még pedig abban a jelentkezési 
tormájában, mely minden fejletlen gazdasági életű országban külö- 
nösen   kirívó:   mint  uzsorakapitalizmus.   Az   agráriusok   és 
merkantilisták, uzsorás boltosok és becsapott parasztok, tőzsde- 
spekulánsok és börzebéklyókért lármázó őrgrófok dzsentri-közigaz- 
gatással harcoló gyárosok és munkáshiányon síró feudálisok napi 
lármáján túl, magasan trónol a magyar politika két osztályának a 
szövetsége: a junkerek és fináncemberek uralma. Ez a szövetség ura 
az országnak 1867 óta és uralmát csak az tudta egyszer- 
egyszer megingatni, ha a hozzájuk csatlakozott nagybirtok ott- 
hagyta a a junker-bankár   tábort. A nagybirtok minden jogai és 
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érdekei megóvattak, de nem ő maga uralkodott, hanem a kor- 
mányzás piszkos, erőszakos munkáját mindig ráhagyta a junker- 
bankár párt „hivatásos” politikusaira. Ebben a kitűnően, katonás 
fegyelemmel szervezett politikai hadban a junkerek állottak mindig- 
az első sorban, a fináncemberek a második glédában, mint ahogy 
a hadseregben is a tisztek feudális junkerek, dzsentrik, a tartalékos 
tisztek pedig polgárok. 

A francia júliusi forradalom győzelmének napján, Laffitte a 
bankár-miniszter, aki finanszírozta az Orléansok érdekében szított 
forradalmat, elárulta az egész mozgalom titkát: „Mától kezdve 
a bankárok fognak uralkodni”. Ez a titka a munkapárti 
uralomnak is. A színpad előterében ágáló junker összeszorított 
vaskeze mögött ott áll a színfalak mögött a bankár széttárt tenyere 
is. De nemcsak úgy, ahogy a köztudat hiszi, hogy szórja a válasz- 
tásra, a vesztegetésre szánt pénzt, hanem sokkal inkább úgy, 
hogy várakozó markába hull az egész ország aranya. 

A munkapárt egyre azt hirdeti magáról, hogy a liberalizmus 
nagy tradícióit élesztette fel, hogy elődjének, a szabadelvű párt- 
nak a kormányzásához fűződik az alkotmányos uralom megterem- 
tése. Pedig a magyar liberalizmus minden vívmánya abban állt, 
hogy a junkerek és a császár egyesült abszolutizmusát a belső poli- 
tikában felváltotta a junkerek és a bankok egyesült abszolutiz- 
musával. Ennek a liberalizmusnak a históriai jelentőségét leg- 
inkább szimbolizálja az a históriai változás, hogy az Újépület 
helyén ma a Szabadságtér van. Az abszolutizmus sötét kazama- 
táit, nyirkos börtöneit lebontották, porkolábjait elkergették, büro- 
kráciáját, szoldateszkáját megalázták, hogy helyükre telepedhessen 
egy gyönyörű tér, körülvéve pompás arany-márvány ragyogású 
házakkal. És minden házon újra meg újra ott díszlik a „Szabadság” 
neve. De csak a pénznek, a börzének, a bankoknak, a Lipótvá- 
rosnak az urai: a haute finance kap bennük lakást. A proletariátus, 
a polgárság kiszorult belőlük, de kiszorult a város fényes közép- 
pontjából is, a külvárosok bérkaszárnyáiba. 

A magyar liberalizmus históriai eredménye: A kazamaták 
abszolutizmusa   helyére lépett   a   páncélszobák   abszolutizmusa. 

A munkapárt teljesen át van itatva kapitalizmussal. Nem- 
csak feudálisok, de kapitalisták is ennek a pártnak a képviselői, 
akiknél tipikusabb üzletes politikusokat nem termelnek még a 
hírhedt amerikai pártszervezetek sem. A munkapárt egyetlen 
és legfőbb érve és büszkesége: hogy a munkapárt a par- 
lament többsége. Ezzel szembe szögezzük most, hogy viszont 
az üzletes politikusok meg a munkapárt többsége. 

A munkapárti képviselők közül a következők ülnek benn 
a különböző bankok, takarékok, szövetkezetek, ipari vállalatok 
és egyéb részvénytársaságok igazgatóságaiban, felügyelő- 
bizottságaiban és jogtanácsosi állásaiban: 
           Almássy László, Andrits Tivadar, Angyal József, Antal Géza 
Bárczay Ferenc, Beöthy László, Beöthy Pál, Berzeviczy 
Albert, Bethlen József gr., Bethlen Pál gr., Bethlen Sándor gr., 
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Bogdán Zsivkó, Borbély Lajos, Born Frigyes báró, Bródy Ernő, 
Bujanovics Gyula, Burdia Szilárd. 
            Copony Traugott. 

Darvai Fülöp, Dániel Ernő b., Desbordes Ernő, Dobieczky 
Sándor, Dulka Géza báró, Dungyerszky Gedeon. 
Erdély Sándor, Ertl János, Ertsey Péter, Farkas Zoltán, 
Fuss Nándor. 

Gerliczy Ferenc báró, Ghyllányi Imre báró, Gratz Gusztáv, 
Gueth Gyula. 

Hajós Ferenc, Hajós Kálmán, Hantos Elemér, Hámory 
László, Hegedűs Kálmán, Hegedűs Lóránt, Heincz Hugó, Hein- 
rich Antal, Helmeczy József, Heltai Ferenc, Herczeg Ferenc, 
Hollitscher Károly, Hollaky Attila, Huszár Károly (nagyzorlenci). 

Jakabffy Ferenc, Kabós Ferenc, Kammerer Ernő, Kálmán 
Gusztáv, Keglevich Gyula gróf, Keltz Gyula, Kende Péter, 
Konyovits Dávid, Kostyál Miklós, Kubinyi Géza. 

Latinovits Pál, Lator Sándor, Láng Lajos báró, Láng 
Mihály báró, Lázár István gróf, Lévay Lajos báró, Lipthay Béla, 
Lukács György, Lukács László. 

Madarassy Beck Gyula báró, Mán Lajos, Mayer Ödön, 
Mándy Sámuel, Márkus József, Mártonffy Márton, Molnár Viktor. 

Nagy Ferenc, Návay Lajos, Neugeboren Emil, Neiszidler 
Károly, Németh Károly, Niamesny Mihály, Nyegre László. 

Oberth Károly, Orosdy Fülöp báró. 
Papp Géza, Pál Alfréd, Pékár Gyula, Perczel Dezső, 

Péscha Miklós, Philipp János, Pirkner János, Popovics V. István. 
Radovanovics György, Radvánszky Antal báró, Rosenberg 

Gyula, Rosenberg Ignác, Rudnyánszky György. 
Szacelláry György, Sándor János, Sándor Pál, Schmidt 

Károly, Scitovszky Béla, Serényi Béla gr., Skrovina Mátyás, 
Solymossy   Lajos   báró. 

Szász Pál, Székely György, Szilassy Zoltán, Szinnyei-Merse 
Félix, Szlezák Lajos, Sztankovánszky Imre, Sztranyavszky Sándor, 
Szuhányi Ferenc, Szulyovszky Gusztáv, Szupits Dezső, Szutrély 
Lipót, Szüllő Géza. 

Tagányi Sándor, Tallián Béla, Tellecsky Kristóf, Telegdy 
József, Teleki József gróf, Tisza Kálmán gróf. 

Vadász Lipót, Vagyon Árpád, Varga Gábor, Várady 
Gyula, Várady Zsigmond, Vermes Zoltán, Vió Antal, Vojnits 
István báró, Vojnits Sándor báró, Wickenburg Márk gr., Winkler 
Bertalan, Wittmann János. 

Zathureczky István, Zichy István gróf, Zichy János gróf, 
Zsilinszky Mihály. 

Íme a mérleg: Négyszáztizenhárom magyar képviselő között 
(horvátok nélkül) vagy két és fél száz munkapárti van, ezeknek 
többsége, százharminchét képviselő közvetlenül üzleti, kapitalista 
érdekeltségű. Ezek között pedig vannak olyanok is nagy számmal, 
akik nem egy helyen, de sokfelé vannak lekötve, akik féltucat 
állást halmoznak össze, úgy, hogy ez a százharminchét képviselő 
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vagy  háromszor   annyi   kapitalista   nagyvállalatnak,   elsősorban 
banknak és takarékpénztárnak az ura és rabszolgája. 

És hozzájuk csatlakoznak a félellenzékiek is. Baross János, 
a merkantil agrár, Vázsonyi Vilmos és Pető Sándor, a demo- 
krata gründolók, Szterényi József, a ghettó feudálisa, Lengyel 
Zoltán, az obstrukció szegénylegénye, aki az obstrukció pandúr- 
jává lett. A százharminchetekhez tartoznak ők nemcsak a kor- 
mánnyal barátkozásban, de az üzleti érdekeltségben is. 

És a munkapárt mellé állt a finánctőke minden árnyalata. 
Benn a főrendiházban Hatvány Deutsch Sándor, a cukorbáró, 
akinek négy cukorgyárában vagy 4000 ipari munkás dolgozik 
és közvetve még a gyárai számára több ezer répatermelő mező- 
gazdasági munkás. Ormódy Vilmos, az osztrák-magyar biztosító- 
tőke főembere, aki csakúgy igazgatója egész sereg biztosító- 
vállalatnak Budapesten, mint Bécsben. Matlekovits Sándor, a 
gazdasági elméleti tudását gyakorlati prezencmárkákra felváltó 
szakértő kapacitás. Csetei Herzog Péter báró, a dohánymono- 
pólium és a sómonopólium meggazdagodott üzére. Lánczy Leó, 
a banktőke legfélelmetesebb erejű reprezentálója. Ullmann 
Adolf báró, a kormány bankárja. Károlyi Imre gróf, a Magyar 
Bank, a Hungária Biztosító, a Közúti Villamos vezére, a feudális 
grófból fináncvezérré vedlett főúr. És a főrendiházon kívül is 
Székely Ferenc, a tisztes, óvatos, régi stílusú bankember. Elek 
Pál, a mohó, modern bankrablólovag, finanszírozója annak a 
vakmerő és nagyarányú banküzletnek, amit 1910-es parlamenti 
választásnak mond a história. Mind valamennyien megszavazták, 
helyeselték és üdvözölték az erőszakot. Kitűnt az igazsága a 
Rudolf Hilferding megállapításának: „A finánctőke nem szabad- 
ságot, hanem uralkodást akar”. 

A finánctőke így egészen a munkapárt sorsához kötötte 
magát, mert megérezte, hogy a munkapárt szívének hazafias 
dobogása a börze hausse és baisse ritmusát követi. Így történ- 
hetett az, hogy a börze nyugodt maradt mind e forradalmak között. 
Megmagyarázza ezt a nyugalmat az, hogy most a börze maga 
csinálta a forradalmat, a börze ellenforradalmát az utca és az 
obstrukció forradalma ellen. Minden parlamenti drámai jelenetnél 
dokumentálóbb értéke van annak, hogy szuronyok rémuralma 
vadult a parlamentben és a börze nyugodt volt; törvények, jog- 
rend, jogbiztonság dűltek össze és a börze nem indult fel; egy 
alkotmányt romboltak le forradalmi erőszakos eszközökkel és a 
börze bizalma nem ingott meg. Pedig ugyanez a börze a külföld 
legkisebb politikai moccanásaira a legérzékenyebben szokott rea- 
gálni. A legkisebb légvonat Bulgáriában elegendő szokott lenni, 
hogy náthát kapjon, hogy megriadjon. Most nyugodt maradt a 
börze és fejedelme, Krausz Simon vásárolt. A börze egynek 
érezte magát a munkapárttal. Fölismerte, hogy a munka- 
párt jórészt nem egyéb, mint a börze a parlamentben. A munka- 
párti államcsíny urai azt kiáltották a börze alkuszai felé, amit 
Rudyard Kipling dsungeljében Mowgli kiált a kígyók felé  „Egy 
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vérből vagyunk”. És a börze urai jóakaratúan sziszegték vissza: 
„Egy  vérből vagyunk” 

A munkapárt így mindenképpen elválaszthatatlanul belefo- 
nódik az üzletesség minden hínárjába és ez a kapitalizmustól 
átitatottsága hozza magával, hogy az üzér szemén át nézi a 
a politikát is. A nyugalom, a béke, a rend elsősorban nem mint 
politikusoknak kell nekik, hanem mint üzletembereknek Az üzle- 
tesség érdekei tartják egységben és ragadják magukkal ezt a 
pártot. És ebből az adatokkal igazolt megállapításból fontos 
konzekvenciák következnek. 

Elsősorban is egy roppant arányú inkompatibilitás az állam- 
mal a kormánnyal szemben. Bankembernek lenni, vicinálist vezetni, 
fináncüzleteket csinálni, ebben az antimanchesteriánus országban 
egyet jelent ezzel: a kormánnyal egyezségre lépni, támogatását 
vagy szemhúnyását kérni, az államtól valamit kicsikarni, a kormány- 
gyámság alatt álló városokkal szerződni. A munkapárt többsége 
pedig bankok, vicinálisok embere. Nemcsak a váltók, a válasz- 
tásra adott pénzek révén függnek tehát a kormánytól, de függnek 
a szubvenciós ipar, a közszállításokra alapított kereskedelem 
hazájában közvetlen üzleteik révén is. A pártfegyelem igazi 
neve náluk: inkompatibilitás. Nem a meglevő törvények 
egyértelmű helyeslése, vagy új törvények közös akaratú alkotása 
tartja össze a kormányt és pártját, hanem a kormánynak és a 
pártot alkotó képviselők többségének törvényben kimondott össze 
nem férhetősége. Nem az államérdek kovácsolja össze a kormányt 
és pártját, hanem a képviselők magánérdekeinek az állam érde- 
kétől való különbözősége. Az inkompatibilitás az igazi össze- 
tartója a munkapártnak. Nemcsak arról van szó, hogy a kormány 
egy aktussal egyszerűen megvette őket magának. Ez alól talán 
még emancipálhatnák magukat. Nem olyan emberek ezek, hogy 
egy kis hálátlanságtól visszariadjanak. De sokkal súlyosabb, hogy 
a kormány minden percben azzal fenyegetheti őket, hogy nem 
vesz tőlük, hogy nem ad el nekik, pedig nekik és bankjaiknak 
mindig- van eladni valójuk és venni valójuk a kormánnyal szemben. 

De az állammal való inkompatibilitáson kívül még nagyobb- 
aranyú és még végzetesebb inkompatibilitásban vannak a munka- 
párt képviselői a néppel, a polgársággal, a választóikkal szemben. 
           A finánctőkének mindenben benne van a keze. A spekulációs 
nyereség, a gründolási haszon, a monopóliumnyereség — mind 
a bankok, a finanszírozó pénzintézetek kezébe kerül. A köl- 
csöntőkék kamatai, a gyárakba, földekbe fektetett produktív tőkék 
profitja a bankok, takarékok számára fölöződik le. Minden élet- 
viszonylatban velük találkozik az ember. Vámszedői és megadóz- 
tatói mindennek. A régi tized és kilenced újjáelevenedett az ő 
hasznukra. A takaréktól, amely elárverezteti a parasztot a kama- 
tokért, a szövetkezettől, amely megnyúzza a polgárt, a nagy- 
bankokig,   amelyek megteremtették  az építkezési  kölcsönnel  a 
nem szüntethető házbéruzsorát, amelyek részvénytársasá- 
gokba gründolnak át  minden  bevált   ipari vállalatot,   amelyek 
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börzei spekulációra magukhoz vonták a kisemberek tízezreinek 
kis pénzeit, mindenütt és mindenképen részt követelnek minden 
ipari, mezőgazdasági és kereskedelmi produktív munka termelt 
értékéből. A munkapárti képviselők pedig elsősorban 
nem a produktív tőke vállalataiban, hanem a finánc- 
tőke, a bankok, a pénzintézetek vállalataiban részesek, 
így hát nemcsak az ipari és mezőgazdasági munkássággal ellen- 
tétes minden életérdekük, hiszen a munkásság termelte érték- 
többlet az alapja minden kapitalista nyereségnek. De ellentétes 
az érdekük a produktív ipari, mezőgazdasági és kereskedelmi 
tőkével is, amelynek a profitját megcsonkítják, amelyet a velük 
való osztozkodásra kényszerítenek. Nemcsak a munkást, de a 
dolgozó polgárt is kizsákmányolják. Nemcsak a munkássággal, 
de a polgársággal szemben is paraziták. Egy nagy bankrészvény- 
társaság így a munkapárt, igazgatósági tagok, felügyelő-bizottsági 
tagok, jogtanácsosok összeesküvése az egész nép, az egész ország 
ellen. Hogyan várhatnának hát tőlük szociálpolitikát a gyárak, az 
irodák, a vasutak, a bányák, az épületek munkásai, mikor ők a 
gyárak, a bankok, a vicinálisok, az építőrészvénytársaságok urai, 
akiknek így üzleti érdekük a munkásság kipréselésének mennél 
nagyobb foka. A profit lovagjai nem lehetnek a szociálpolitika 
lovagjai. És ugyanígy nem hozhatnak törvényeket a dolgozó 
polgárság javára sem, mert akkor is önmaguk ellen kellene 
hozniuk törvényeket. 

És ahogy a maguk üzletes voltánál fogva nem hozhatnak 
törvényeket csak a többi osztályok kárára és rovására, ahogy 
minden fontosabb törvénykiszabásukkal szembekerülnek üzleti 
érdekeik az ország legszámosabb osztályainak az érdekeivel, úgy 
szegeződnek szembe üzletes érdekeik az országnak, mint egésznek 
minden politikai és gazdasági egyetemes érdekével. 

A munkapárt kénytelen minden vonalon feladni és elárulni 
a magyar országos érdeket az osztrák kapitalizmus és militarizmus 
javára. Ahogy 49-ben „muszkavezetők” voltak a magyar főurak 
és főpapok, úgy most a munkapárt urai, Beksics Gusztáv szavával, 
„osztrákvezetők”. Üzletes érdekeik kényszerítik őket erre. A kisebb- 
nagyobb bankok és takarékok, amelyek magukhoz fűzik őket, első- 
sorban vidéki pénzintézetek, a megye, a járás, a választókerület 
centrumaiban vannak és oda szívják föl a körzetük minden gazda- 
sági és politikai erejét és befolyását. Első sorban a választásokon 
van igen nagy szerepük. Hiszen a magyar vidéken a bankok 
és takarékpénztárak voltaképpen pártszervezetek és politikai 
klubok. A képviselői választhatóság feltétele a gyakorlatban 
igen sokszor a bankigazgatósági tagság. De gazdaságilag is 
döntő befolyásuk van a vidékük vállalkozására és birtokára. 
Megmenthetnek és elpusztíthatnak. Ám ugyanúgy, ahogy a vidék 
bankjai markukban tartják a vidék gazdasági és politikai életét, 
úgy fogják kemény kézzel a vidék takarékjait Budapest nagy 
bankjai. A helyi kisistenek fölött állanak az országos főistenek, 
akiknek   szemöldöke   világokat   ronthat   és   teremthet.   A  hitel 
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pórázán teljesen magukhoz láncolják a kisbankokat. Ezeknek a 
sorsa tőlük függ. Ha a hitelt megvonják, a kezükén keresztül- 
menő váltók leszámítolását megtagadják tőlük, akkor siralmasan 
összeomlik a vidéki bankocskák egész dicsősége. A magyar 
pénzügyi életnek állandó problémája ezért a nagy és kis bankok 
viszonya és minden krízis vagy feszültség alkalma új rémületet 
és néha új pusztulást hoz a kisbankokra. 

De a lánc tovább is fűződik. Ahogy a 413 választókerület 
bankjai függnek Budapest néhány nagy bankjától, úgy függnek 
Budapest nagybankjai az osztrák nagybankoktól. A magyar 
bankok nagy része első sorban osztrák pénzen épül és leg- 
többször igen szoros kapcsolatban van Bécs vagy Prága bankjaival. 
Sokszor nemcsak a tőke, de a tőkét képviselő személyek is 
azonosak bennük. Karl Renner, a monarchia kitűnő ismerője írja: 
„A nagyfináncot és a nagyipart ugyanazok az emberek képviselik 
Magyarországon, mint nálunk (Ausztriában), részben ugyanazok 
az egyének, részben ugyanazok a családok”. És ez a perszonál- 
unió talán hatalmasabb kapocs a két ország között, mint a másik, 
a közjogi perszonálunió. Voltaképen a magyar bankok kevés 
kivétellel nem is önállóak és a bécsi tőke korbácsa még sokkal 
erősebben táncoltatja őket, mint ahogy ők despotáskodnak a 
magyar vidéki bankokon. A rabszolgatartó rabszolgasága ez, 
amely a magyar kapitalizmust elválhatatlan erővel fűzi az osztrák 
kapitalizmushoz.* 

Egész sor magyar nagybanknál nyíltan és pontosan meg- 
állapítható ez az összefüggés az osztrák bankokkal: 

Magyar általános hitelbank — Österreichische Creditanstalt. 
Magyar-cseh iparbank — Böhmische Industrialbank. 
Magyar leszámítoló és pénzváltóbank — Österreichische 

Länderbank. 
Magyar pénzintézetek földhitel és ingatlanbankja —Angol- 

osztrák bank. 
Magyar takarékpénztárak központi jelzálogbankja (ennek a 

célja épen vidéki pénzintézetek alapítása) — Wiener Bankverein. 
Magyar telepítő és parcellázóbank — Unionbank. 
Mercur váltóüzlet — a bécsi Mercur. 

 
* A közgazdaság napi életének a figyelői régen látják ezt. Fodor Oszkár 

írja: „A magyar ipar szociális helyzete mellett bámulatot keltő, hogy miképen 
tudtak a kartellek rohamosan gyarapodni . . . Nálunk, ahol Ausztria még ma 
is vezet árucikkeivel, a termelőknek számolniok kellett az osztrák versennyel. 
És számoltak is és meg is oldották a kérdést, egyszerűen csatlakoztak 
az osztrák termelőkartellekhez . . . Annyi bizonyos, hogy az osztrák- 
magyar kartellekben mindenkor is osztrák termelők vezettek.” Pásztor 
Mihály írja Az eladósodott Budapest-ben: „Legnagyobb bankjainkhoz és pénz- 
intézeteinkhez franciák, belgák, osztrákok vagy németek adták a pénzt. A külföldi 
pénzcsoportok látják el pénzzel ma is bankjainkat, nagyobb gyári vállalatainkat 
s a magyar bankok tulajdonképen csak a közvetítő szerepét játsszák . . . Mivel 
pedig mi adósai vagyunk a külföldnek, ennélfogva függünk is tőle.” 
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Országos iparbank — Zivnostenska Banka. 
Központi bank — Ustredni Banka. 
Magyar vasúti forgalmi részvénytársaság — Wiener Bank- 

verein. 
Magyar fakereskedők hitelintézete — Zivnostenska Banka. 
Ezek a közvetlen és nyílt összefüggések. Ugyanígy áll a 

dolog egész sereg biztosítónál és hatalmas iparvállalatnál is (pl. 
a Rimamurányi). De temérdek a rejtettebb összefüggés, az 
ad hoc együttműködés, a közös vadra való vadászás. Meg kell 
állapítani: Ahogy van osztrák-magyar militarizmus, úgy van 
osztrák-magyar   kapitalizmus   is. 

A láncszemek tehát így sorakoznak: A munkapárt több- 
sége a maga üzleti érdekei kapcsán függ a magyar nagyban- 
koktól, a magyar nagybankok csak autonóm fiókjai és függő 
társai az osztrák nagybankoknak, így végső soron a munka- 
párt nem egyéb, mint az osztrák kapitalizmus függ- 
vénye, így érthető meg aztán a munkapárt egész, fix termi- 
nusokra épített politikai taktikája. Június 15-re liferálnia kellett 
a véderőt és ő liferálta, mert nemcsak pénzben, de politikában 
is fizetnie kell a kölcsöntőkéért a kamatot. A munkapárt az 
osztrák kapitalizmus függvénye. Ezért merészelte hát oly paran- 
csolóan követelni az osztrák kapitalista sajtó a magyar rendet 
és ezért volt az, hogy az osztrák finánctőke lapja, a Neue Freie 
Presse olyan ujjongó örömmel üdvözölte Tisza István „bátor” 
tettét és ezért csodálkozott, hogy Kovács Gyula, a zsidó gabona- 
kereskedő, megtörte a kapitalista szolidaritást. 

Így alakul ki előttünk a munkapárt természetrajza. És íme 
kitűnt, hogy az özönvízelőtti szörnyetegnek egészen modern alkotás 
van a gyomra helyén: egy wertheimkassza, és brutális vadsága 
és kíméletlen erőszakossága nem a feudális keresztes vitéz min- 
denre elszántsága, hanem a finánctőkének ugyanaz a bestialitása, 
amely Németországban vagy Angliában csak a gyarmatokon, a 
„barbárok”, indus lázadók vagy herrerotörzsek ellen merészel 
úgy dühöngeni, ahogy Budapesten, az ország fővárosában dühön- 
gött a magyar proletárság és a legsűrűbb magyarságú kerületek 
„engedetlen” képviselői ellen. 

A rend, a nyugalom, a munka jelszava volt ebben a 
„pacifikáló” hadjáratban a junker-bankár párt zászlajára írva. 
Ez lett náluk a liberalizmus Liberé, Egalité, Fraternité-jébõl. És 
három hadoszlopban sorakoztak a zászló alá. 

 A rend pártjához, a bürokrácia, a junkerek csoportjához, 
akik ösztönszerűen gyűlölnek mindent, ami kitör a sablonból, 
ami nem görbül alázatosan a paragrafus mintájára, csatlakozott 
a nyugalom pártja: kereskedők, akik megijedtek az ablakukon 
csörömpölő kavicstól, bankárok, akik visszakapták külföldről 
zálogleveleiket, börzeemberek, akik féltették az irrealitás magas- 
latára felkapaszkodott kurzusaikat. És csatlakozott harmadikul 
a munka pártja: nagyiparosok, akik szubvencióikra vártak vagy 
katonai szállítások profitjára, kijárók, akik csak az államgépezet 
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rendes működésénél őrölhetik meg a búzájukat, községi panamák 
jóváhagyásáért remegő klikkfőnökök. A rend, nyugalom, munka 
háromsága nevében követelték mindezek az obstrukció letörését 
és ez el is következett a háromságot egymagában szimbolizáló 
junker, volt bankvezér és petróleumgyáros Tisza István által. 
És a rend, munka és nyugalom lovagjai nem látják még ma 
sem, hogy mennyire a maguk testébe metszettek az erőszak 
bihari bicskájával. Van rend, de csak az ostromállapot, az 
osztrák és bosnyák ezredek szuronyának a rendje. Van nyugalom, 
de a záloglevelek soha nem látott visszavándorlásának, a korona- 
járadék nyaktörő gyorsaságú árfolyamzuhanásának a nyugalma 
ez. Van munka, de az ország nagy ipari városaiban forradalmi 
elszántság és elkeseredés ül az ipari munkásság lelkén. 
 
Aradi Viktor:  Jegyzetek a magyar ipar kórrajzához 
 

Iparfejlesztési akciónk mérlege állandóan passzív, a nagyon 
kétes értékű eredmények egyáltalán nincsenek arányban a látszólag 
nagy erőlködésekkel és a tényleg jelentős áldozatokkal. És ez a 
passzivitás még feltűnőbbé válik, hogyha tekintetbe vesszük, hogy a 
mérleg — hamis. Az iparpártolási akció eredményeit feltüntetni akaró 
cégjegyzékben ugyanis egész sor nagybeteg, sőt fertőző betegségben 
szenvedő vállalat szerepel. A legáltalánosabb egy egész különös 
betegség, amelyet talán Potemkin-kórnak lehetne nevezni. A Potemkin- 
kórban szenvedő vállalatok névleg magyar ipartelepek, de a való- 
ságban csak raktárak, amelyekben a külföldről becsempészett és 
átbélyegzett árút hozzák forgalomba mint saját ipartermékeket — állami 
szubvenció segítségével. Csak különös humora a sorsnak, hogy ezek 
a vállalatok elég gyakran mint állami szállítók szerepelnek. A közel- 
múltban lelepleztek néhányat,* amelyek egyrészt nagy állami szub- 
venciókat élveztek, másrészt karteltársai, avagy szállítói voltak állami 
vállalatoknak (Máv, Állami vasművek) és — Potemkin kórban szen- 
vedtek. Ezek a leleplezések azonban csak a legkirívóbb visszaélések 
kis töredéket érik, a többi szemérmetlen nyíltsággal folytatja kisded 
játékait. Már 1910-ben rámutattam arra,** hogy egy hamis mérleggel 
manipuláló vállalat, amely állami szubvencióban is részesül és amelynek 
honatya elnöke a képviselőház közgazdasági bizottságának előadója, 
Bécsből csempészi be az acélárút, amelyet magyar ipar termékeként 
hoz forgalomba. A közlemény annyira hatástalan maradt, hogy a 
vállalat nemsokára a Máv.-tól kapott milliós megrendelést — csempész- 
árúira. 

De tévednénk, hogyha ezeket az eseteket önálló kóroknak 
tekintenénk, ezek a valóságban csak elszigetelt kórtünetek, míg maga 
a pusztító betegség és annak genyedő  sebei  sokkal  mélyebben  fek- 
 

* Gróf   Csáky   László   prakfalvi   vas-   és   acélgyár   részvénytársaság; 
Acelarúgyár részvénytársaság; Magyar-Belga fémipari részvénytársaság. 

** Renaissance, 1910. nov. 10., 13. szám, 438-443. oldal; Pénzvilág, 
1911. 8. szám, 227—232. oldal. 
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szenek, de gondosan be vannak takargatva — újságpapirossal. Egész 
gazdasági életünk, de elsősorban iparunk ingatag bázisokon épült fel, 
de erre mindeddig csak félve mertek reámutatni és a bajokat idegen 
talajon termett és nem aklimatizált tantételekkel akarták megmagya- 
rázni. Pedig hogyha a tényleges viszonyokat nézzük, úgy az exoti- 
kumoknak széles, kiaknázatlan mezején találjuk magunkat. Csakhogy 
ezen a mezőn nagyon nehéz a tájékozódás, mert az adatgyűjtés 
sokszor legyőzhetetlen akadályokkal jár. Ennek a cikknek a keretében 
is csak arra szorítkozhatunk, hogy az érdekes terület általános jellegét 
rajzoljuk meg vázlatosan. 

Ipari életünk és elsősorban gyáripari életünk alapja a szén, 
amellyel a gépeket mozgató erőt termelik. A széntermelést minálunk 
tudvalevőleg ár- és rayonkartel monopolizálja és ezt a kartelt amúgy 
suba alatt tarifakedvezményekkel meg más jókkal támogatják a 
kormányok. Bár a kartel gazdálkodása következtében Magyar- 
országon a legdrágább a szén, ezen a bajon rendezett gazdasági 
viszonyok között könnyen lehetne segíteni. Csakhogy gazdasági életünk 
fenékig beteg és a szénkérdésben annyi érdekszál zárja el a meg- 
oldás útját, hogy a mai erőviszonyok között nem is gondolhatunk 
az orvoslásra. 

Tekintsünk csak egyetlen példát, Budapest szénnel való ellátá- 
sának kérdését. Az ipari vállalkozás holmi kis fellendülése — bete- 
geknél gyakori az ilyen lázas roham —, avagy a hideg időjárás 
következtében máris beáll a szénínség és a szénárak képtelenül emel- 
kednek. A hatóságok ilyenkor — mi telhetne tőlük — nagyot ütnek 
a szénkiskereskedőkön, a lapok pellengére állítják az apró „szén- 
uzsorásokat”, a politikusok pedig ankéteken hordják össze a világ 
legexotikusabb csodabogarait. Az azonban már senkinek sem jut 
eszébe, hogy Budapest közvetlen szomszédságában hatalmas szénterü- 
leteket tart lefoglalva a kartel. Itt van elsősorban a budakeszi eset. 
Több mint negyven évvel ezelőtt rámutattak arra,* hogy a budakeszi 
medence szénkutatásokra biztató terület, de azért Budakeszin máig 
egyetlen kapavágás sem történt. Amikor országszerte megindult a 
szénkutatás, egy szép napon Gajári Ödön jelent meg a községben 
és kibérelte a földbirtokosoktól a szénkitermelési jogot. 1906-ban** 
már Gajári helyébe a Magyar Általános kőszénbánya részvénytársaság 
lépett. Ez a vállalat a községi birtokosoknak 7716 hold terület szén- 
kitermelési jogáért évi 1500 koronát fizet, a plébánosnak pedig 90 
holdért 250 koronát. Természetes, hogy a Magyar Általánosnak egy- 
általán nincs szándékában a szénterület feltárása, mindössze azért 
fizeti a bérösszeget és azért költött sokszorosan többet a szerződés 
megkötéséért, hogy valami konkurrens ne telepedhessék meg ott. De 
menjünk tovább, a telki, a pátyi, a jenői, a zsámbéki és a perbáli 
medencék is le vannak foglalva és ezekért is magas bérösszegeket 
fizet részben a Magyar Általános, részben Osváth Imre törvényszéki 
 

* Hoffmann Károly: A Buda-Kovácsi hegység földtani viszonyai, Pest, 
1871. Megjelent a Földtani Intézet Évkönyveinek I. kötetében. 

** Lásd 1906. július 5-én kelt szerződést a község-háza iratai között. 
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bíró.   És ezek a meddő hegyzárlatok   megakadályozzák   azt,   hogy   a 
budapesti szénkérdést gyökeresen orvosolhassák. 

Hasonló a helyzet az esztergomi szénvidéken, csakhogy itt már 
több nehézséggel találkoztak a szénkartel tagjai.* Itt nagyon sok a 
szénterület és a meddő hegyzárlatok roppant sok pénzbe kerülnének. 
Ezen úgy segítenek a vállalatok, hogy nem kötik le az egész terü- 
letet, hanem csakis néhány kisebb területet az egyes medencék leg- 
fontosabb pontjain. Természetes, hogy már ezáltal is megakadályozzák 
a bányanyitást, de azért kisebb balesetek mégis érik a vállalatokat. Így 
csak legutóbb az Északmagyarországi epöli, bajnai és nagysápi meddő 
hegyzárlatai körül fekvő területek szénkitermelési jogát egy Schwartz 
Adolf nevű esztergomi bányavállalkozó szerezte meg, de alig kezdte 
jogosítványait kínálni, a Magyar Általános strohmannja jelentkezett és 
hetvenötezer koronáért átvette a szerződéseket. 

A szénterületeken uralkodó meddő hegyzárlat a szénbányavál- 
lalatoknak meg az érdekelt földbirtokosoknak összejátszása, amely 
bányajogunk rendezetlenségében találja magyarázatát. Az abszolutizmus 
idejében az egész bányászat terén a bányaszabadság elvét hozták 
érvényre,** de az országbírói értekezlet sietett a szénre vonatkozólag 
a bányaszabadságot megszüntetni és az ásványszeneket a földbirtok 
tartozékainak jelentették ki·*** A többi ásványokra vonatkozólag meg- 
maradt továbbra is a bányaszabadság, azokkal keveset törődtek, ami 
természetes is. A fémes ásványok a hegyvidéken fordulnak elő, olyan 
vidékeken, ahol nincsenek nagybirtokok és az országbírói értekezletnek 
bizony nem jutottak eszébe a szegény tótok, oláhok legelői. A mono- 
póliumra törekedő szénbányavállalatoknak csak a földesurakkal kellett 
megegyezniök, hogy céljukat elérhessék és a vállalatok ebben a tekin- 
tetben bőkezűek. Átlag évi másfélmillió koronát fordítanak a feltáratlan 
területek lezárására és ebbe az összegbe még nincsenek beleszámítva 
a vesztegetésekre fordított összegek. Csak természetes tehát, hogy a 
szénbányavállalatok és az agrárius körök között szoros fegyverbarátság 
keletkezett, úgy hogy például 1903-ban a bányatörvényjavaslat szén- 
bányászati ügyeire vonatkozólag úgy az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület, mint a Magyar Bánya- és Kohóvállalatok Egyesülete Dr. 
Baross Jánost bízták meg az előadói jelentés elkészítésével és a két 
egyesület együttes tervezete a legtúlzóbb agrárius álláspontot kép- 
viseli.† 

Amint a Budapest—Esztergom közötti szénvidék, úgy le van 
foglalva az országban minden talpalatnyi hely, ahol esetleg kilátás 
nyílhatna a szénbányászatra, de a legfontosabb és legszégyenletesebb 
az, ami a krassó-szörénymegyei szénmedencék körül történik. Ez a 
szenterület már azért is elsőrendű fontosságú, mert székié kitűnő 
kokszolható   feketeszén   és   a   szénvonulat   oly  nagy, hogy innen   az 
 

* Ezek:  a Magyar Általános kőszénbánya részvénytársaság,  az Észak- 
magyarországi és az Esztergom-szászvári kőszénbánya vállalatok. 

** 1854 évi május 23-án kelt cs. nyíltparancs. 
*** 1861 évi ideiglenes törvénykezési szabályok. VII. rész, 1. §. 
† Dr. Baross János: A szénkérdés a magyar bányajog rejormjában. 
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 ország feketeszénszükségletét kényelmesen lehetne fedezni. Itt tulajdon- 
képen két párhuzamos medence* húzódik Resica vidékétől az Aldunáig. 
Jurakorú és karbonkorú széntelepek fekszenek egymás alatt, sőt 
valószínű, hogy még alattuk is el lehetne érni újabb kőszéntelepeket.** 
1910-ben Dr. Schafarzik Ferenc*** Krassó-Szörénymegyéből krétakorú 
feketeszenet, sőt 7800 kalóriás alsótriaszkorú szenet is említ, amely 
bátran versenyezhetik a legjobb angol szénnel. A területen az Állam- 
vasúttársaság uralkodik. Ez a nagy vállalat csak két vidéken folytat 
szénbányászatot, Anina és Resica vidékén és gondosan őrködik, nehogy 
a közelben más is nyithasson szénbányát. Az Államvasúttársaság nem 
fejleszti szénbányászatát, csak saját szükségletét fedezi bányáiból egy- 
szerűen azért, mert így elég primitív vasipari telepei is versenyképesek 
a többi magyarországi vasművel, amelyek külföldről kénytelenek vas- 
kohóik szén- és kokszszükségletét fedezni. Ezért a vállalat nem is 
viszi piacra széntermelését és minden igyekezete oda irányul, hogy 
az óriási területen teljes meddő hegyzárlatot létesíthessen. Ez sokáig 
ment is szépen, mert a földbirtokok nagy része a vállalaté, de néhány 
év előtt váratlanul konkurrense támadt. Egy nagy szénbányavállalat meg 
akarta törni az Államvasúttársaság feketeszén- és kokszmonopóliumát 
és szintén foglalni kezdett Krassó-Szörényben. Az akció az úgynevezett 
„Krassovánok földjén” indult meg, Krassova, Lupák, Jabálca, Klokotis, 
Vodnik és Goruja községek területén. A vidék lakossága 1854-ig 
úrbéres volt és még 1854 óta állandóan pörben állott az Államvasút- 
társasággal. A vállalat nem tulajdonított nagyobb jelentőséget ezeknek 
a birtokpöröknek, korlátlan kényura volt a vidéknek. A községek 
néha pörvesztesek voltak, néha megnyertek egy-egy birtokpört, de a 
nép soha sem tudott tényleges érvényt szerezni az ítéleteknek. Rá volt 
utalva a gazdag társaságra, amelynek bányáiban, ipartelepein és erdeiben 
munkát kapott. Egész 1908-ig folyt ez a meddő küzdelem a nép meg 
a vállalat között, ebben az évben jelent meg a küzdőtéren a fent- 
nevezett konkurrens szénbányavállalat. A szénbányavállalat vezetői 
nagyon jól tudták, hogy a pereskedő községek területén hatalmas fel- 
táratlan széntelepek fekszenek és ezért nagy csendben megkezdték az 
előmunkálatokat. A csoport jogi képviselője, Dr. Rosenberg Ignác 
petrozsényi ügyvéd egyik segédjét, Török Mór ügyvédjelöltet küldte 
a helyszínére, hogy az egyes birtokosokkal megkösse a szénkitermelési 
szerződéseket. Az akció azonban nem vezetett eredményre, mert a 
járás főszolgabírója, D'Elle Vaux, egyszerűen lefogatta az ügyvéd- 
jelöltet, kikísértette a járásból és örök időkre ki is tiltotta onnan. 
Most már az Államvasúttársaság magának akarta biztosítani a területet 
és maga kötött szénkitermelési szerződéseket. Az egyes gazdáknak 
10—15 koronát kínált a szénkitermelési jogért és aki nem állott kötélnek, 
 

* Lásd: Hantken Miksa:   A  magyar  korona   országainak   széntelepei 
és szénbányászata. Budapest, 1878. 
           ** Frech Frigyes dr.: A tengeri eredetű carbon Magyarországon. Buda- 
pest, 1906. Földtani Közlöny 1    3. szám. (49. oldal.) 
Lásd a Magyarhoni Földtani Társulat 1910 március hó 2-án tartott 
szakülésének jegyzőkönyvét. Földtani Közlöny. 1910. évf. 203-ik oldal. 
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az ellen megmozgatta összes hatalmi eszközeit. A nép Darányi Ignáchoz, 
az akkori földművelésügyi miniszterhez fordult segítségért és többek 
között 1909 augusztus 20-án egy terjedelmes kérvényben a felháborító 
visszaélések egész sorát festik. „ . . . sokan közülünk nem voltak 
hajlandóak a szénkiaknázási jogot eladni és ezért a társaság megvonta 
tőlünk az eddig használt* legelőket, az azokon ültetett gyümölcsfákat 
kivágatja, a marhaitatásért díjat szed, embereinket a gyári munkából 
elbocsátja ...” A szerencsétlen nép jajszava visszhang nélkül elenyé- 
szett, a meddő hegyzárlat pedig könyörtelenül végre lett hajtva. Igaz 
ugyan, hogy az Államvasúttársaság az utóbbi időben az úgynevezett 
„mágnáscsoport”-ban konkurrenst kapott, de ez egyáltalán nem járult 
hozzá a kérdés megoldásához, a hatalmas széntelepeken ma is kor- 
látlan a meddő hegyzárlat. 

Pedig a krassó-szörénymegyei széntelepek elsőrangú szerepet 
volnának hivatva játszani a magyar iparvállalatok szénnel való ellá- 
tásánál. A porosz és angol szenekkel versenyező minőségű és előnyösen 
kokszolható feketeszenek hatalmas vonulata kiszoríthatná a beözönlő 
idegen szeneket és függetleníthetné a magyar iparvállalatokat. Csak 
a szabad verseny feltételeit kellene, hogy megteremtse valamelyik 
kormány egyetlen tollvonással. De hol van az a kormány? 

És ne felejtsük, hogy itt nemcsak a szénkérdésről van szó, 
hanem a magyar ipar közvetlen fejlesztéséről is. Hogyha helyreállana 
a széntermelés terén a szabad verseny, akkor maguk a szénbánya- 
vállalatok igyekeznének új piacot teremteni termékeiknek és a gazdag 
vállalatok, amelyek pukkadásig teleszívták magukat a hosszú verseny 
nélküli uralom alatt, maguk is az iparfejlesztés terére lépnének, hogy 
így új fogyasztókört biztosítsanak maguknak. Csakhogy intéző köreink 
mindebből semmit sem látnak és az 1903. évi bányatörvénytervezet 
épen ellenkező álláspontból indul ki.** 

Ilyen körülmények között csakugyan bajos komolyan beszélni 
annak az iparnak a fejlesztéséről, amelynek mozgató erejét megbéní- 
tották mesterséges meddősítésekkel. 

Sokkal szomorúbb a helyzet a vaskérdés körül. Vaskorszakban 
élünk, iparunk csontváza vasból épült és egészéges ipari fejlődésről 
beszélni sem lehet, hogyha a vasipar beteg. Pedig a vaskérdés terén 
még több a visszaélés, mint a szénbányászat terén. 
Itt van elsősorban a vaskartel. Ez az egész monarchiára kiter- 
jeszkedő szervezet, de a magyar kartelcsoport bizonyos függetlenséget 
vívott ki magának és amióta megnyerte karteltársnak az állami vas- 
műveket, féktelenül uralkodik. A magyar vaskartel nagyon vigyáz arra, 
hogy üzelmeiről mennél kevesebb kerüljön nyilvánosságra és ezen a 
téren csodával határos eredményeket ér el. A bajba került bajtársakat 
 

* T. i. a peres területeket, amelyeket azonban addig a község népe 
használt. 
           ** Lásd a 3.§. megokolását. „ ... a társadalom jól felfogott gazdasági 
érdeke inkább ellene szól az erőszakos intézkedéseknek, mert a kőszénbánya- 
nyítások erőszakos siettetése a dolog természeténél fogva túltermelésre, a 
vagyon oktalan elfécsérelésére s előbb-utóbb biztos gazdasági válságra vezetne.” 
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megvédi, mint azt az Állam vasúttársaság bélyegzőcsalási baleseténél 
láthattuk. Mindennek dacára a vaskartel beavatott körökben mint a 
kartelzsarnokság prototípusa ismeretes és méltán. 

A vaskartel szerződésének első része az ármegállapításokra vonat- 
kozik, ezt mellőzhetjük jelen alkalommal. Második része a szállítási 
feltételeket tárgyalja és a kartelszerződésnek ez a része valóságos arcul- 
csapása minden iparpártolási frázisnak.* A kartelszerződés e pontja 
szerint a vasművek nem állapítanak meg biztos szállítási határidőt, 
hanem oly sorrendben intézik el a megrendeléseket, amily sorrendben 
a kartelközpont kiosztja a kontingenst. Tekintsük csak, hogy milyen 
lehetetlen helyzeteket teremt a gyakorlatban ez a megállapodás. Egy 
vállalkozó megrendel bizonyos mennyiségű vasanyagot. A vasművállalat 
felveszi a megrendelést és értesíti a vállalkozót, hogy a megrendelést el 
fogja intézni, amikor sorra kerül és az akkori kartelárakat fogja szá- 
mítani. Vagyis a megrendelőnek fogalma sincs arról, hogy mikor kapja 
meg az árút és milyen áron. Hat-nyolc hónapig is elhúzódik egy-egy 
megrendelés elintézése és aközben a konjunktúrák megváltozhatnak, az 
árak emelkedhetnek anélkül, hogy a vállalkozó védekezhetnék. Ez az 
oka annak, hogy a vasra szorult iparágak terén örökös az árhullámzás, 
a vállalkozás nem történhetik szolid alapon, mert hogyha a normáils 
árakat veszi számításba a vállalkozó, akkor egy váratlan áremelés 
kritikus helyzet elé állíthatja, míg hogyha az esélyekkel számol, túl- 
ságos drága árakat kénytelen bevasalni a fogyasztókon. 

A kartelszerződésnek van egy függeléke is, amely a kartelszerződési 
tervezet 7-ik pontja volt és ez a függelék egyenesen iparfejlesztés- 
ellenes tendenciájú és a gyakorlatban is ilyen hatású. Ebben arra 
kötelezik magukat a kartel tagjai, hogy meggátolják minden olyan 
vasipari vállalat létesítését, amely iparág képviselve van a kartelben. 
Ennek a megállapodásnak romboló hatását a legjobban a szolnoki 
kocsirugógyár esete mutatta. Magyarországon ugyanis kocsirugókat 
nem gyártanak és ezért egy vállalkozó Szolnokon kocsirugógyárat 
épített. Csakhogy a kartelben van olyan ausztriai gyár, amely kocsi- 
rugókat is gyárt és ennek védelmére a kartel síkra szállott. A szolnoki 
gyár az egész monarchiában nem kapott vasat (természetesen még az 
iparpártoló állam vasműveinél sem) és megbukott. 

Hogy milyen eszközökkel dolgozik ez a kartel, arra nézve nagyon 
jellemző már az is, hogy termelési adatait nem hozza nyilvánosságra. 
Az osztrák kartel minden hónapban nyilvánosságra hozza, hogy az 
egyes vasipari termékekből mennyit helyezett el az elmúlt hónapban, 
a magyar kartel ezeket az adatokat titokban tartja. Az osztrák vas- 
ipari vállalatok negyedévenként, félévenként és évenként nyilvános- 
ságra hozzák a termelési és fogyasztási adatokat, a magyar kartel tagjai 
ezt sem teszik. Sőt! 1909-ig az elmúlt évre visszamenőleg Wahlner 
Aladár miniszteri tanácsos a Bányászati és Kohászati Lapok-ban hozta 
nyilvánosságra a termelési adatokat, de a Rimamurány-Salgótarjáni 
vasmű részvénytársaság intervenciójára Wekerle Sándor   akkori pénz- 
 
          * Újra hangsúlyozzuk, hogy a vaskartelben az állami vasművek is kép- 
viselve vannak. 
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ügyminiszter 1909 — 29.387 számú határozatával azt is betiltotta.* 
Azóta a vaskartel teljesen elzárkózott a nyilvánosságtól, csak hatását 
érzik a fogyasztók és a reá utalt iparágak. 

Természetes, hogy egy ilyen kíméletlen eszközökkel dolgozó 
érdekszövetség gondosan őrködik, hogy a konkurrenciának még a 
lehetőségét is elzárja és a vaskartel ezt annál könnyebben megteheti, 
mert a vasiparnál úgyszólva a monarchia minden pénzcsoportja érdekelve 
van. De ez nem elég biztosíték a kartelnek. Minden alkalmat fel- 
használ arra, hogy elsírja azt a régi, hazug nótát, hogy Magyarország 
vasércekben szegény, hogy a magyar vasércterületek nagyon hamar 
kimerülnek. De még itt sem áll meg a kartel, hanem védekezését 
kiegészíti meddő hegyzárlattal és már csírájában elfojt minden új 
vállalkozást. Ε cikk keretén messze túlhaladó feladat volna ennek a 
tevékenységnek részletes vázolása és azért csak a legkirívóbb eseteket 
említem meg. Az Alduna mentén, az Almáshegységben egész vashegyek 
várják a kiaknázást. 8—10 év előtt néhány kisebb vállalkozó meg 
is kezdte a kutatási munkálatokat, de amikor vasércelőfordulások iránt 
külföldiek is kezdtek érdeklődni, a vaskartel egyik vezető tagja, az 
Államvasúttársaság minden talpalatnyi helyet lefoglalt zártkutatmá- 
nyokkal. Azóta állandóan fentartják ezen a vidéken a meddő hegy- 
zárlatot és a bányahatóságok nem mernek komolyan fellépni az állami 
vasművek karteltársa ellen. Ugyanez az eset a marosvölgyi vasérc- 
telepeknél is. Itt is az Államvasúttársaság tartja lezárva a vasérc- 
területeket, de egy kapavágást sem tesz. A Maros völgyében, Krassó- 
Szörény és Hunyadmegye határán Dr. Helvey Tivadarnak vannak 
értékes vasércterületei. Már évek óta azon igyekszik, hogy itt egy 
vaskohótelepet létesítsen, de a milliomos, jóhírnevű vállalkozó kép- 
telen a tervezett vállalatot finanszírozni, mert a vaskartel minden ajtót 
elzár előle De menjünk tovább. A székelyföldi telepek nagy részét 
báró Dániel Gábor és az Államvasúttársaság tartja lefoglalva és ugyan- 
csak az Államvasúttársaság meg a Rimamurányi foglaltak le a déli 
Biharban minden hozzáférhető vasérctelepet. A Rimamurányi tartja 
sakkban a nagyváradi latin szertartású püspököt és gróf Wenkheimet, 
akiknek hatalmas vasérctelepeik vannak a Bihar-hegységben. 

A vaskartel igazi hazája azonban a Felvidék. Itt már a vaskartel 
létesülése előtt le volt foglalva majdnem minden terület és ezért itt 
alig van helye a meddő hegyzárlatnak. Ezért a vaskartel irtó háborút 
indított a kisvállalatok és kisvállalkozók ellen és legnagyobb részük 
tönkre is ment, területük potom pénzen került a vaskartel birtokába. 
Csak néhány jobban szituált vállalat tudott dacolni a kérlelhetetlen 
ellenséggel, de ezeknél a fejlődést tette lehetetlenné a kartel. Minden 
rendelkezésére álló eszközt felhasznált, hogy ezeket kompromittálja és 
ezen a téren páratlan sikereket ért el. A Sárkány I. Károly örökösök 
képtelenek voltak csetneki üzemüket fejleszteni, a jól jövedelmező 
kisvállalat részére nem tudtak az országban pénzt szerezni, hogy az 
elvénhedt vasöntöde helyébe újat építsenek. Évtizedes meddő küzdelem 
után két éve olcsó pénzen a kartel kezeibe került a vállalat. Ugyan- 
 

* Wahlner Aladár: Magyarország banya- és kohóipara az 1908. évben. 
Bányászati és Kohászati Lapok   1909. dec. 15. 24. szám, 719. oldal. 
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ennek a sorsnak néz elébe a Heinzelmann-féle vasgyár, amely jól 
prosperáló, jövedelmező vállalat, de képtelen az üzem fejlesztésére. 
És ezek után joggal feltehetjük a kérdést, vajon lehet-e a magyar 
iparfejlesztésről komolyan beszélni a mai viszonyok között? Amikor 
az ipari üzemek mozgató erejét, a szenet monopolizáló csoport szabadon 
garázdálkodik és eldugdossa az ország földjének kincseit, hogy saját 
kincsein drágábban adjon tovább és amikor minden kartelek legerő- 
szakosabbika, a vaskartel, amelyben állami üzemek is részt vesznek, 
megakadályozza a vasipar fejlődését, hogy a konkurrenciától megmene- 
küljön. Szénre és vasra van alapítva minden ipari fejlődés, ez a gazdasági 
élet két legfontosabb alapzata és ez az alapzat minálunk megbízhatatlan. 
Nem lehet rá építeni. 
 Erdélyi Viktor: Románjaink és az általános választójog 
 A Fehérkőrös völgyének legészakibb, Hunyad és Bihar közötti 
részét jártam be. Magyarország ugyancsak nem szűkölködik szegény 
vidékekben, de ehhez hasonló kietlen sivárságot alig találunk a Kár- 
pátok hegygyűrűjén belül. Vad vízmosások kietlen szakadékokkal, 
vízáradás pusztította völgyek csupasz szirttalajjal váltakoznak és hogy 
nem Középázsia vadonjában járunk, arra csak az mutat, hogy a pusz- 
taság védettebb helyein nem barlanglakó vadállatok, hanem nyomorgó 
emberek laknak primitív istállós házaikban. 

Az egyik szelídebb helyen öt-hat lépés hosszú-széles meredek 
kukoricáson öreg parasztember kínlódott; törött kapájával és bütykös- 
ujjú kezeivel szedte ki az arasznyi növény körül a köveket és gondos 
vigyázattal kapargatta a kevés termőföldet, amelyből alig szívott 
táplálékot a sápadtzöld növény. Leültem a mesgye szélére és csak- 
hamar összebarátkoztam az öreggel. Az általános kérdések után, 
ahogy elült kissé bizalmatlansága, váratlan kérdéssel lepett meg. 
— Az úr messze járt, sokat látott, talán azt is tudja, hogy mit 
csinál a mi jó öreg császárunk. 

Az első percben nem értettem, miért érdekli annyira ezt a 
világtól elzárkózott embert a „császár” sorsa, de csakhamar meg- 
találtam a rejtély kulcsát. Ez az elhagyatott nép még mindig II. Józsefre 
gondol, aki megvédte a helyi kiskirályok visszaélései ellen, a primitív 
népnél a „császár” fogalom, a jobb sors, a szebb jövő fogalma. Amint 
fogalom volt őseinél is, akik 1784-ben és 1850-ben fegyveresen 
állottak ellent a császári hadseregnek, de azért folyton a császárra 
hivatkoztak. És reá hivatkoztak akkor is, amikor vezéreiket börtönre 
vetették a „császár nevében” és ugyancsak az ő nevében pofozták, 
hajtották az őrületbe a porkolábok szabadsághősüket, Jancu Avrámot. 

De nemcsak a román   köznép,   hanem   az egész magyarországi 
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románság  gondolatvilágára   jellemző   a császár-romantika   és  a  rendi 
élet emlékei. És bár politikusaik nagyrésze tisztában van ezzel a kór- 
tünettel, maguk is kénytelenek a közvéleménynek koncessziókat tenni 
és ez félreismerhetetlen nyomokat hagy egész politikai tevékenységükön. 

Ebből a látszögből tekintve megérthetjük a román nemzeti- 
ségi párt különös magatartását az általános választójoggal szemben. 
Amikor az általános választójog eszméje szabatosan körvonalozva fel- 
színre került és ellenségei azzal érveltek ellene, hogy „Bécsből nem 
jöhet jó,” a román nemzetiségi pártban nagy mozgalom támadt, egy 
politikai újjászületés jelei mutatkoztak. A román intelligenciának az 
a része, amely már évek óta fásultan visszavonult és távol tartotta 
magát a politikától, újra akcióba lépett, új, modern eszmék merültek 
fel, a párt ballasztja, Mangráék kiléptek és nyíltan megalkudtak a 
reakcióval és a megtisztult párton belül is egészséges áramlatok kelet- 
keztek. A siránkozva-panaszkodó népgyűlések helyett a választójogért 
gyűlésezett a románság és ezeken a gyűléseken bontakozott ki leg- 
először a magyarországi románság demokratikus és racionális politi- 
kájának körvonala. A „császár akarja az általános választójogot” : ez 
volt az az aranyhíd, amely átvezette volna a román nemzetiségi pártot 
a sérelmi-nacionális politika posványáról a racionális demokratikus 
politika igéretföldjére. Kulturális és gazdasági kérdések egész tömege 
került felszínre, kultúrintézményeik, pénzintézeteik megerősödtek és 
fokozott intenzivitással működtek. 

Csakhogy az ellenhatás sem maradt el. A kormány nagyon jól 
tudta, hogy ennek a mozgalomnak román választókerületei esnek 
áldozatul, a függetlenségi párt pedig elég rövidlátó volt ahhoz, hogy 
nem használta ki a helyzetet, amely a román képviselők fegyver- 
barátságán kívül újabb választókerületeket is jelentett volna. A magára 
maradt nemzetiségi párttal szemben pedig nagy csendben megindult 
a harc. A kormány előbb csak paktált velük, azután pedig ellenakciót 
indított. Mangra Vazul, megtépett nimbuszát a kongruamegvonás rémével 
erősítve, a román papok között indított mozgalmat azon párt ellen, 
amelynek évtizedeken keresztül volt tagja, Brote Jenő lapjában támadta 
volt fegyvertársait és bukaresti exponensük, Slavici a romániai köz- 
véleményben hintette a konkolyt. Közben mindenfelől megindult az 
aknamunka is a kis, öttagú párt ellen, amely egyre kényelmetlenebbül 
érezte magát. Az új eszmék forrongása is nyugtalanította őket, Goga 
Octavián és a tribunisták akciója mögött cselt gyanítottak és lassan- 
ként abbahagyták az aktivitást. Figyelő álláspontra helyezkedtek. 

És most újra kellemetlen tünetek akasztották meg a tovább- 
haladást, az erdélyi   telepítési   akció.   Néhány   erdélyi   malom   alatti 
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politikus kisütötte, hogy az általános választójog mellett Erdélyben 
csak úgy biztosítható a magyarság túlsúlya, hogyha egy széleskörű 
telepítési akcióval visszaszorítják a románságot a hegyek közé és a 
völgyekben összefüggő magyar telepláncolatokat létesítenek. Sajnos* 
a mozgalomnak élére főképpen ellenzéki pártállású politikusok állottak, 
akik már ezzel is dokumentálni akarták, hogy az általános választó- 
jogot nem a románok részére akarják. Természetes, hogy az akció 
nagyrészt propagandában merült ki, a néhány telepítési kísérlet pedig 
csúfos kudarccal végződött, de már ez magában véve is elriasztotta 
a román képviselőket. Most már attól tartottak, hogy az általános 
választójogot egyenesen az ő bőrükre fogják megvalósítani és ez az 
aggodalmuk még inkább fokozódott, amikor a mozgalom élére ellenzéki 
képviselők állottak. 

A kormány felösmerte a helyzetet és ki is használta arra, hogy 
a román képviselőket megnyerje maga részére. Feltűnő hidegen és 
közönyösen nézte a mozgalmat és amikor egy esetben egy csőd szélére 
jutott  akció  részére támogatását kérték, azt egyenesen megtagadta.** 

Hogy milyen kíméletlen jelszavakkal folyt az akció, azt néhány 
megjegyzés szomorúan jellemzi. Barcsay Andor kossuthpárti képviselő 
úgy dicséri csángó-telepítési akcióját,** hogy a létesítendő szoros 
birtokkapcsolat „a hegyek közé szorítja vissza a románságot”. Vagyis 
egy honatya azt tartja feladatának, hogy választói legszegényebb részét 
még szegényebbé tegye egy holdkóros ábránd és egy — jó üzlet 
kedvéért és ennek a bejelentésnek tapsolt a baloldal. És ugyancsak 
helyeselt akkor is, amikor ennek az akciónak hatását vázolta. „Nincs 
másfél éve,*** hogy e bukovinai, erős magyarságtól áthatott magyarokat 
sikerült ide visszahoznunk, és ma még a (környéken lakó) románul 
beszélő, de református magyarokban felébredt a magyarsághoz tar- 
tozandóság érzete, igyekeznek magukat szeparálni és elkülöníteni 
az ott élő románságtól ...” Ugyanilyen szerencsétlen volt az az akció 
is, amelyet a Mezőségen indítottak meg a tordavármegyei ellenzéki 
képviselők és ahol a kormányt szólították fel a telepítési akció gyors 
keresztülvitelére. „Azért halaszthatatlan és sürgős ez az akció, mert 
ez az utolsó cenzusos választás alapján összeült országgyűlés, melyben 
a nemzetiségek elenyésző kis számban vannak képviselve s így a 
benyújtandó törvényjavaslat ellen nem képesek eredményes harcot 
indítani, míg az általános, egyenlő és titkos választójog alapján összeülő 
országgyűlésen a nemzetiségek várható   nagyobb   képviselete   mellett 
 

* Országgyűlési Értesítő. 1912. 373. szám. 20. oldal. 
** Ugyanott, 16. oldal. 
*** Ugyanott, 17. oldal. 
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félő, hogy a felsorolt bajok* orvoslására irányuló törvényjavaslat sokkal 
nagyobb ellentállásra talál s esetleg nem is lesz törvénnyé emelhető.” 
(Tordamegye közgyűlési jegyzőkönyveiből, 291—912. sz.) 

A kormány mindezeket a baklövéseket — mert másnak alig 
minősíthetők — óvatosan ellensúlyozta. Mert a kormány nagyon jól 
tudja azt, hogy a románság rokonszenve nemcsak az öt román kép- 
viselő támogatását biztosítja, hanem a román választók ezreinek voksát. 
Az akciókat nem támogatta, hanem politikailag kihasználta saját cél- 
jaira. És el is ért annyit, hogy a románság passzív visszavonultságban 
nézte az eseményeket. 

Az egész ügyetlenség koronáját a szövetkezett ellenzék választó- 
jogi tervezete tette fel. A tervezet valóságos céltalanul odaállított 
Geszler-kalapok sorozata, amelyekkel egyenesen a kormány karjaiba 
kergették a románságot és egyáltalán a nemzetiségeket. Mindjárt az 
első ponthoz hozzábiggyesztik csak úgy hangulatkeltés céljából az 
1907. évi XXVII. törvénycikk 17. és 19. szakaszait, amelyek az elemi 
oktatás hazafias szellemét és magyar nyelv tanítását írják elő. Egye- 
nesen bosszantó, hogy milyen kevés hozzáértéssel kezelik ezt a kér- 
dést politikusaink. Nem akarják, nem tudják megérteni, hogy a magyar 
nyelv tudása és a nemzetiségi érzület között egyáltalán nincs össze- 
függés, hogy a memorandum-pör szereplői tudtak magyarul, de viszont 
a csernamenti sovén magyar parasztok nem tudnak magyarul. Nem 
tudják megérteni, hogy a magyar nyelvtudás csakis a kultúra függ- 
vénye és azért a magyar nyelv terjedését nem a magyarosító, hanem 
a jó iskola szolgálja. Az ilyen fölösleges kiemelések, ismétlések csak 
arra jók, hogy a nemzetiségek érzékenységét sértsék. Az általános 
választójognál már amúgy is hátrányban marad a románság, amelynek 
körében nagyobb az analfabéták száma és ez a megszorítás egyenesen 
jogmegszorítás számba megy. 

De egyenesen nemzetiség-ellenes a VIII. pont, amely úgy a 
cselekvő mint a szenvedő választói jogot tíz évre akarja megvonni 
attól, akit az állam egysége vagy magyar nemzeti jellege elleni izga- 
tásért jogerősen elítéltek és a második elítéléskor örökre megfosztanák 
aktív és passzív választói jogától. Ettől az indítványtól a munkapárt 
mandátumfosztó indítványáig csak egy rövid lépés van. Mert ne feledjük, 
hogy a nemzetiségi „izgatókra” nagyon könnyen kimondják az ilyen 
ítéletet és aki a közélet terén működik, az alig kerüli el. Gondoljunk 
 

* A „baj” tudniillik az, hogy az eddig koldusszegény románság körében 
a helyes gazdasági akció következtében egyre többen jutnak annyi földhöz, 
amelyen emberi életet élhetnek. Ne feledjük, hogy magyar állampolgárokról 
van szó! 
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csak az ilyen ítéletek egész sorára. Hiszen épen most, a „kíméleti 
idő”-ben folyik államellenes izgatásért egy pör oly munka ellen, amelyet 
a román szerző egyszerűen egy közbecsülésnek örvendő magyar tudós 
munkájából — plagizált. Szükség esetén, a soviniszta áramlat felszínre 
kerülésekor akár az egész nemzetiségi intelligenciát meg lehetne fosztani 
ennek alapján a választói jogtól. És a harmadik főhibája a tervezetnek, 
hogy a törvényhatósági és községi választói jogosultságot az eddigi 
keretben hagyja, pedig a románság is elsőrendű fontosságúnak tartja 
ennek megoldását, mert helyi zsarnokaitól csak ezáltal szabadulhat meg. 

És a kormány újra felhasználta az előnyt és óvatosan kikerülte 
ezeket a pontokat, az ő javaslata egyenesen kedvezőbb a nemzeti- 
ségekre nézve és ezzel máris elért annyit, hogy a románokat teljes 
passzivitásra bírta. Ennek a hibának a következményeit keservesen 
fogja tapasztalni a függetlenségi párt a választásoknál. 

Pedig nagy hiba nem történt, csak ügyetlenkedésről van szó. 
A szövetkezett ellenzék néhány közkeletű frázissal szépítette tervezetét 
és eltaszította magától a románságot. Pedig most lett volna a legjobb 
alkalma hozzá, hogy magához kapcsolja, a demokratikus eszmék szol- 
gálatába állítsa ezt a népet. Sőt még ma sincs későn. Csak néhány 
apró dologgal kellene hogy tisztába jöjjenek. Meg kellene érteniök, hogy a 
nemzetiségek elkeseredettsége az elnyomatás függvénye, hogy az össze- 
olvadást csak az igazi egyenlőség és a gazdasági, kulturális haladás 
mozdíthatja elő és végre meg kellene érteniök azt is, hogy egy kis 
politikai múltú, a politikai romanticizmusban élő nép érzékenységére 
vigyázni kell. Hogyha ezeket meg tudnák érteni és sutba dobnának 
néhány üres, nagyképű jelszót, néhány Geszler-kalapot, új, lelkes 
seregeket toborozhatnának zászlóik alá és  meghatványozódna  erejük. 

 

Stefanek Antal: A tót nemzetiségi párt  álláspontja 
a kormánnyal és az ellenzékkel szemben 
 

Ismeretes, hogy a tótok, román honfitársaik példáját követve — 
ha nem tévedek — a nyolcvanas évek elején az ú. n. passzivitási 
politikát kezdeményezték a választásoknál, miután 1868 óta hiába 
állítottak fel jelölteket néhány tót kerületben. Az is ismeretes, hogy 
a passzivitási politika a tótoknak igen rosszul vált be. A kilencvenes 
évek végén változás állott be a tótságban. A passzivitási politikát 
feladták. Két tót képviselő jutott a parlamentbe: Ruziak Liptószent- 
Miklósról és Valasek Szenicről. Azután Hodzsa Milán következett s 
végül 1906-ban összesen 7 tót képviselő került az országgyűlésbe. 
Sok év fáradságos politikai részletmunkájával meghódítottuk Pozsony- 
megye egész tótságát, Nyitra, Árva és Liptó vármegye egy részét s 
a kölpényi mandátumot Hodzsa Milán másodízben is megtartotta. 
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A románokkal együtt a nemzetiségi képviselők egy bár nem 
nagy, de tekintélyes töredéket alkottak, akik emellett mint három 
néptörzs (tótok, románok, szerbek) törvényes képviselői nagy erkölcsi 
tekintéllyel bírtak úgy a nem-magyar lakosság előtt, mint Magyar- 
országon kívül. Mint újoncok, még hozzá egy olyan sovinista miliőben, 
aminő a régi magyar parlament volt, nem érhettek el nagyobb ered- 
ményeket, de el kell ismerni, hogy a nemzetiségi képviselők — Dr. 
Vajda egyetlen gixerét leszámítva — magukat okosan és előkelően 
viselték. Véleményünk szerint épen ez a meggondolt fellépésük tette 
őket veszedelmesekké, annál is inkább, mivel Juriga, Dr. Ivánka Milan, 
Hodzsa Milan, Bella Method és Dr. Blahó Pál, valamint sok román 
képviselő üldözése azoknak óriási népszerűséget szerzett. 

A koalíció ostoba politikája folytán a nemzetiségek nemcsak 
megerősödtek nemzeti öntudatukban, hanem erőszakkal felheccelték 
őket a magyarok ellen. Valóban a tótok sokat köszönhetnek a koalí- 
ciónak. Ha Polónyi Géza, az akkori igazságügyminiszter és Andrássy 
Gyula — aki azt hiszi magáról, hogy nemcsak nagy diplomata és 
nagy tudós, de mérsékelt politikus is — a csernovai vérfürdőt meg- 
előzték volna, vagy legalább is az azt követő pereket Hlinka, Dr. Srobár 
és társai ellen igazságos szellemben vitték volna keresztül, sohasem 
hatolt volna be a tót nemzeti eszme viszonylag oly rövid idő alatt 
és csekély fáradsággal a legszélesebb, nemzetileg és szociálisan tel- 
jesen közömbös néprétegekbe. Magasabb szemponttól nézve, mi hálásak 
vagyunk a néhai koalíciónak a váci, szegedi, pozsonyi, rózsahegyi, 
budapesti és nyitrai fogházakért; de emberileg véve, Andrássy, Polónyi, 
Rakovszky, Apponyi és Kossuth túlságosan súlyosan vétkeztek népünk 
ellen, semhogy velük egy könnyen kibékülhetnénk. 

Gróf Khuen-Héderváry jobb politikus volt, mint a koalíció vezérei. 
Nem esett bele a koalíció hibájába: nem becsülte le Magyarország 
nem-magyar nemzetiségeit és miután tőlük, mint „magyar junker- 
hazafi” szabadulni akart, nem szégyenlette a tót és román vezetőkkel 
tárgyalásokba bocsátkozni. Még ma sem tudjuk, hogy mi mindent 
ígért meg Khuen a mi főnökeinknek, hogy minő garanciákat adott 
nekik: de az az egy bizonyos, hogy a mi politikusaink, mint becsü- 
letes emberek tárgyaltak vele, hátsógondolat és hamisság nélkül. A követ- 
kezmények megmutatták, hogy gróf Khuen-Héderváry és társai a leg- 
közönségesebb módon megcsaltak bennünket. Kitűnt, hogy a román 
és a tót ú. n. reálpolitikusok még csak kezdők nemcsak a nyilt par- 
lamenti üléseken, de a kulisszák mögötti politikában is. 

A Khuen-féle kompromisszum-politika következményei rettene- 
tesek voltak s ma is érezhetők. Először is vezető politikusaink s főleg 
Hodzsa Milán tekintélyben sokat veszítettek. Másodszor nyilvános éle- 
tünkben bizonyos korrupt elemek vergődtek felszínre, kikkel még ma 
is küzdenünk kell s akik, hogy pozíciójukat megtarthassák, a fele- 
kezeti gyűlöletet skrupulus nélkül élesztik katholikusok és protestánsok 
kozott. A Khuen politikája nagyon ártott nekünk, de másrészt valami 
jót is eredményezett. A politikai iskolázás és felvilágosodás gyorsabban 
megy végbe. Politikusaink megtanulnak óvatosabbak lenni. A macchia- 
vellizmusnak azt a minimumát, mely nélkül Magyarországon nem lehet 
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boldogulni s amely művészetet minden aktív politikustól előre meg- 
kívánnak, ami vezetőink is elsajátították, legalább is, ami annak passzív 
alkalmazását illeti. Tévedve tanulnak. Kis nemzetnél, melynek vezetői 
ugyan műveltek, de a gyakorlati politikában járatlanok, a tanonc- 
hibákat el kell nézni vagy legalább is meg kell érteni. Mindenesetre 
az utolsó hat évben rendkívül sokat tanultunk. 

Ami most már az utolsó két év politikai eseményeit illeti, előre 
kell bocsátani, hogy a tótok a néhai koalíció erőszakos uralmának 
élénk emlékezetében nem igen csatlakozhattak a mai ellenzékhez, mely 
többségében a régi koalíció elemeiből áll. Különösen nehezünkre esett, 
hogy egész szívvel nem csatlakozhattunk Justh Gyulához, kinek nyílt 
és becsületes egyénisége, valamint az ország demokratizálásáért foly- 
tatott csodálatra méltó harca nálunk is nagy rokonszenvet ébresztett. 
Ugyan e sorok írója, aki egy befolyásos tót lapot (Slovensky Dennik) 
szerkeszt, valamint a Prúdy nevű havi szemle körül csoportosuló aka- 
démiai fiatalság, nemkülönben sok előkelő ügyvéd és orvos (azt lehetne 
mondani az intelligencia jobbik fele) azonnal állást foglaltak Justh Gyula 
mellett, mihelyst néhány hónapos küzdelme után e politikus becsületes 
szándékairól meggyőződtek. Persze bizonyos rezervával kellett élnünk. 
A megégett gyermek fél a tűztől. Eddigelé még minden magyar politikus 
megcsalt vagy becsapott bennünket. Es a Justh múltja sem volt aggálytalan 
a mi szemünkben. A horvátok obstrukciója és Vajda kidobatása a parla- 
mentből nagy betűkkel volt abban felírva. Végül pedig Justh soviniszta 
politikus, aki szép szemeink kedvéért aligha fogja a választójogot a nemze- 
tiségek javára megcsinálni. A magyar törvényhozók és törvényvégrehajtók 
rabulisztikája általánosan ismert. Tehát nem lehet tőlünk jogosan köve- 
telni, hogy nyíltan támogassunk egy olyan politikát — bármily igazsá- 
gosnak és demokratikusnak lássék is az — melynek következményeit 
nem láthatjuk előre  s melyek számunkra végzetesek is lehetnek. 

Ami pedig Hodzsa Milán lapjának, a Slovensky Tyzsdennik-nek
álláspontját illeti, meg kell jegyezni, hogy az kezdettől fogva a leg- 
nagyobb élességgel lépett fel Justh Gyula ellen. Vajon Hodzsa poli- 
tikája csak taktikai okokból volt-e olyan ellenséges Justhtal és szövet- 
ségeseivel, a szocialistákkal szemben — hogy ezzel a harcmodorral 
engedményeket erőszakoljon ki a tótok számára a választójogi reform 
megalkotásakor — vagy személyes tapasztalatokból volt-e Justh „alat- 
tomosságáról” meggyőződve, erről nem adhatok felvilágosítást. Tény 
az, hogy a Slovensky Tyzsdennik és néhányszor Dr. Ivánka Milán volt 
képviselő lapja, a Národny Hlásnik is a Justh-féle választójogi programm 
ellen lépett fel. Justh Gyula, szerintük, ép oly dzsentri, mint Tisza 
vagy Apponyi s ma csak azért agitál a szocialistákkal, kiknek valamit 
igért, hogy hatalomra jusson. Mihelyst a mai liberális párt szét lesz 
törve és az ő pártja, illetőleg ő és az ő szövetségesei kerülnek 
uralomra, összes demokratikus ígéreteit el fogja feledni, miként eddigelé 
minden párt, mely az ellenzékből kormányra jutott. Hodzsa antago- 
nizmusa odáig megy, hogy azt követeli: a tót törvényhatósági bizott- 
ságok  ne csak Lukácsnak, de Justhnak is bizalmatlanságot szavazzanak. 
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Természetesen sokan vagyunk, akik Hodzsával nem értünk egyet. 
Még Turócszentmártonban is mérsékeltebb álláspontot foglalnak el 
Justht alszemben. A szocialisták hevesen megtámadják Hodzsát s emiatt a 
Slovensky Dennik, a Prúdy és a Slovensky Tyzsdennik között össze- 
ütközésekre került a sor. Itt azonban meg kell jegyeznem, hogy 
nálunk senki sem tesz a kormánynak szolgálatokat. Minden lapunk 
ellenzéki szellemben ír és a kormányférfiak közeledési kísérleteit 
udvariasan, de határozottan visszautasítja. Vagyis: a tótok abszolúte 
ellenzéki hangulatban vannak a mai kormánnyal szemben s megvetik 
Tisza és Lukács törvénytelenségeit. Az ellenzékkel szemben semleges 
állásponton vannak, mely Justh Gyula és szűkebb bajtársi körével 
szemben bizonyos rokonszenvbe megy át. 

Ami végül az általános, egyenlő, titkos, községenkénti választó- 
jogért való küzdelmet illeti, e tekintetben nincs véleménykülönbség 
a tótok között. Igaz, hogy a tótok az obstrukció kitörése utáni első 
hónapokban keveset nyilatkoztak. Ennek az az oka, hogy ép akkor 
heves harc tört ki a mi táborunkban a pozsonyi klerikálisok és lapjuk 
a Slovenské Ludové Noviny ellen, amiről a Huszadik Század olvasói 
értesítve lettek. A mi közvéleményünk még ma is fel van háborodva 
amaz ájtatos urak alávalóságai felett. Május-június hónapokban azonban 
egy erőteljes népgyűlés-mozgalom vette kezdetét. Liptószentmiklóson, 
Mosocon, Zsolnán, Dobrónyán, Pozsonyban, Tótprónán, Trencsén- 
házon, Pincéden, Zohoron s egyebütt nagy népgyűlések voltak Liptó, 
Zólyom, Turóc, Pozsony, Bács és Trencsén vármegyékben. Lubinán 
(Nyitra vármegye) és Petrőcön a szolgabíró silány okokból betiltotta 
a gyűléseket. Legutóbb a turáni és a nagyszombati gyűléseinket tiltották be 
bárgyú ürügyek alatt. Kristóffy József békéscsabai beszámoló beszéde 
alkalmával dr. Bazovszky Lajos tót beszédet mondott és szintén az álta- 
lános választójogért szállt síkra. Mindezeken a gyűléseken jórészt az 
általános választójogról volt szó, később pedig a parlamenti esemé- 
nyekről is. Kivétel nélkül népünk az általános választójog mellett és 
a Lukács-Tisza-féle politika ellen foglalt állást. Ezenkívül a tót kisebbség 
Liptó vármegyében kétszer, Pozsony vármegyében pedig egyszer nyújtott 
be javaslatot az általános választójog érdekében s emellett tiltakoztak 
Lukács politikája ellen. 

Ebből látható, hogy a tótok tökéletesen fentartották az álta- 
lános választójog követelését s így azok a hangok, akik bennünket 
minden demokratikus haladás emez alapkövetelésének elárulásával 
vádoltak, félre voltak vezetve. Hisz a mi érdekünkben van, hogy az 
általános, egyenlő, titkos választójog követeléséből nem állhatunk el. 
A jelenlegi kormánnyal való paktálásról egyáltalán szó se lehet és 
egy olyan politika, amilyen Khuen-Héderváry alatt folyt, a belátható 
jövőben, nem fordulhat újra elő. Népünk és intelligenciánk üres ígére- 
tekre nem kapható. Ennek következtében a demokratikus Magyarország 
teljes mértékben bízhat a tótság progresszív és demokratikus érzüle- 
tében, tekintet nélkül arra, hogy viharosan vagy csendesen folynak-e 
nálunk a dolgok. 
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Bármilyen hihetetlenül hangzik: a politikának is van romanti- 
kája; még a legmateriálisabb politikának is. És habár az exigenciák 
eme tudománytalan tudománya szakadatlan önfegyelmezést, intenzív 
elmélyedést, objektív kritikát, józan megfontolást, reális kitervelést és 
minden körülmények közt szilárd elhatározást igényel, mégis van a 
politikai alkotó-művészetnek igen nagyszámú romantikusa, akinek kép- 
zeletében a dolgok — patológiai okokból — mindig deformatív hatások 
alatt állanak, akinek észrevevésében a számonadott jelenségek nem a 
jelentőségük, nem életnagyságuk, nem formai kiterjedésük eredeti 
méreteiben tükröződnek és akinek agyában a gondolatokat, terveket és 
elhatározásokat nem az adott materiális kényszerűségek hozzák létre. 

A romantikus politikusnak gróf Tisza István a prototípusa. Egész 
pályafutása alatt minden cselekedete azt bizonyítja, hogy sohase látja 
a dolgokat a maguk való beállításában; a körülötte kialakuló helyze- 
teknek jelentéktelenebb, vagy — ami nála gyakrabban fordul elő: — a 
várhatónál súlyosabb következményeket imputál, az elébetornyosuló 
események támadó vagy taszító energiáinak erejét még hozzávetőleges 
hűséggel se tudja megítélni és mindig vagy a kelleténél nagyobb lendü- 
lettel (legutóbbi elnöki szereplése), vagy a szükségesnél enyhébb erővel 
(a november 18. utáni választás) vág neki a harcnak. Ezek a végletes 
jellemvonások körvonalozzák Tisza Istvánt, a politikust, aki tehát 
már egyéni diszpozíciójánál fogva sem illik bele egy modern parlament 
bonyolult és minden legapróbb részletében más-más törvények szerint 
igazodó kényes szerkezetébe, de semmiesetre se lehet rugója, centruma, 
regulátora, elnöke anélkül, hogy működése ne idézne elő jelentékeny 
rázkódtatásokat és olyan rendellenességeket, amelyek — egyrészt: merev 
és hajlíthatatlan meggyőződése, másrészt: szűklátókörű osztályönzése 
miatt — a nemzetre nézve könnyen válhatnak végzetessé. Más korból, 
más világba való politikus Tisza István, aki olyan időben, amidőn minden 
taktikai mozzanat a legreálisabb megfontolást követeli, olyan idealis- 
tának mutatkozott, akinek ideáljai: megvalósíthatatlan utópiák, harcai: 
szélmalmok ellen vívott lovagi tornák, ő maga pedig a végkimerü- 
lésben agonizáló osztályparlamentnek — a magyar parlamentarizmus 
most hanyatló középkorának — már-már tragikomikus Don Quijoteja . . . 

Ezekben a válságos órákban nehéz feladat gróf Tisza Istvánról 
csak tűrhetően is hű, objektív képet adni. Pedig ez igénytelen írásnak 
az volna a feladata, hogy — amennyiben ez ma egyáltalában lehetséges 
— bizonyos történelmi távolságot tartson és párttusáktól elszigetelt 
nézőpontból vetítse ide Tisza István egyéniségének sziluettjét. 

Kétségtelen, hogy Tisza István, ha nem is a szellemi képességek 
rendkívülisége, az államférfiúi tehetség monumentalitása, a politikai 
hitvallás ideálisan magasrendű volta miatt, de az egyéniségében fel- 
halmozódott egyéb kvalitásai, szándékainak, törekvéseinek jóhiszemű- 
sége és meggyőződésének a fanatizmusig felfokozódó őszintesége révén 
mindenesetre kimagasló alakja a magyar politikának. És kimagasló még 
azért is, mert ami fanatizmus, elszántság és elfogultság benne van, 
nagyobb mennyiségben van meg, mint bárki másban.  Szuggesztív ere- 
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jénél fogva rátermett a vezetésre, de ő föltétlen parancsolásra vágya- 
kozik; ám ez a vágya már csak azért sem teljesülhet sohasem, mert 
különleges, konzervatív világfelfogása, merev, dogmatikus politikai hit- 
vallása, bigott osztályönzése miatt minduntalan és egyszerre száz ponton 
ütközik össze az ellenkező meggyőződésűek táborával és hajlékony 
engedelmesség helyett elkeseredett ellenszegülést támaszt. Egész poli- 
tikai karrierje fölfelé a túllojális és indokolatlan megalkuvások, lefelé 
pedig a tapintatlan és elkerülhető összeütközések jegyében kanyarult, 
miáltal elég gyakori alkalmunk adódott kitapasztalni, hogy karakterének 
van egy különös vonása, amely minden más államférfi egyéniségétől 
feltűnően, félreismerhetetlenül, elszigetelően, sokszor gyűlöltetően meg- 
különbözteti: az erőszakosság. Erőszakosság a politikai elméletekben, 
az elméleteknek a valósághoz való alkalmazásában, a helyzetekből 
kiszámítható következmények megítélésében, az elhatározásban és a 
saját akaratának az egész környezetre való átvitelében. Ez az erő- 
szakosság tette minden cselekedetét emlékezetessé — sokszor meg- 
szégyenítően emlékezetessé — és ugyancsak ez idézett elő a politikai 
viszonyokban olyan alakulatokat, amelyeket Tisza István békés kibon- 
takozást megkoncipiálni nem tudó, makacs, reakciós, alapjában rom- 
boló szelleme csak még fokozottabb, még elszántabb erőszakossággal 
tudott megoldani. Ez az erőszakosság azonban csak külső tünete Tisza 
István karakterének; a felszabadult energiáknak felületi kiütközése, az 
ellenkező meggyőződések által kiprovokált indulatoknak cselekedetbe- 
robbanása, az egyéniségnek olyan eredője, mely mélyebb etikai és 
pszichológiai komponensekből tevődik össze. Ezek közül a legfontosabbak 
és szándékának tettreváltásában legintenzívebben működők: az önbiza- 
lommal fűtött fanatizmus, a hagyományosan átöröklött s az előnyös 
gazdasági körülmények között megerősödött osztályönzés és a hatalom- 
vágy — ez utóbbi már-már aberratív elfajulásban. Ε három fő alkotó- 
elemére bontható fel Tisza István egyénisége; és e három tényezőnek 
összevegyüléséből, egymásrahatásából, alkalomszerű variálódásából 
minden problémáját meg lehet érteni, minden cselekedetét meg lehet 
magyarázni, annál is inkább, mert Tisza István lelki élete egyáltalában 
nem mondható bonyolultnak és egyénisége meglehetős centrálisán 
fejlődött ki azzá a deszpotává, akinek legutóbbi elnöki szerepében 
láttuk. 

Élete első pillanatától a mai napig csupa olyan körülmény 
hatott közre Tisza István kialakulására, amely egyetlen egy irányba 
tömörítette összes energiáit; születési, gazdasági, családi viszonyai 
rendkívül szerencsések voltak ahhoz, hogy Tisza Istvánt nagy állam- 
férfivá neveljék. Édesapja, a kemény politikai viharokat átélt Tisza 
Kálmán nagyon jól tudta azt, hogy a jövendő politikusának már 
nemcsak becsületesnek, bölcsnek és diplomatikusnak kell lennie, 
hanem műveltnek, tanultnak, olvasottnak is. Tehát már kora gyermek- 
ségétől ilyen szellemben nevelte Tisza Istvánt, aki mindent elolvasott, 
ami elolvasandó, mindent megtanult, ami megtanulható volt és az 
ismeretek egész arzenáljával felfegyverkezetten lépett a politikai 
porondra, hogy rövid idő múlva mindenkivel szemben fölényben 
érezhesse magát. Ez egyszeriben megnövesztette önbizalmát, amelyből 
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később oly súlyos következményekkel járó fanatizmusa fakadt. De mit 
ér az ismeretek bármekkora tömege, ha hiányzik a képesség, amely 
azokat elrendezi és ha hiányzik a nagyságnak már a születéssel 
kapott egyik előfeltétele: a zsenialitás? És Tisza Istvánból csakugyan 
hiányzik; Tisza István nem zseniális. Milyen találóan jellemezte Ignotus 
ezt a fogyatékosságát:   „Tisza Istvánból    furcsa ezt olyan férfiúról 
mondani, aki könyvtárakat tanult át és most is tanul — hiányzik a 
tanulás képessége. Az ember valamilyennek születik s amit e perctől 
fogva tanult, épúgy hozzáalakul a valamilyenségéhez, mint testi vala- 
milyenségéhez az, amit megeszik. Tisza István mindent megtanulhat, 
csak tanulni nem tanul meg soha.” Az a temérdek ismeret, amit 
magába szívott, agyába gyömöszölt, mint elrendezetlen, földolgozatlan 
adattömeg rajzik a fejében, anélkül, hogy megtermékenyítené a talen- 
tumát és anélkül, hogy Tisza István nagyjelentőségű, hasznos, új 
eredményeket tudna belőle kidesztillálni. Mindenhez hozzá tud szólani 
— Arany János költészetéhez épúgy, mint a vidéki kisbankok és 
szövetkezetek szociális feladataihoz — anélkül azonban, hogy az 
eddig elmondottakon kívül mást, gondolatban, értékelésben újat 
tudna nyújtani. Hosszú beszédeiben a jól informáltság unalmas és 
terjengős körmondatai között seholse villan föl a zsenialitás szikrája, 
mint pl. Szilágyi Dezsőnél és mondanivalóit seholsem fogja össze 
az az acélbizonyosságú konstruktív erő, amely pl. Lloyd George 
vagy Apponyi beszédeit olyan utólérhetetlenül kivételes jelentősé- 
gűekké emeli. 

Mindezek a tulajdonságok túlontúl csekélyek ahhoz, hogy Tisza 
Istvánt monumentális politikussá növesszék, de nagyon is elegendők, 
hogy az ismeretek szaporodásával egyre növekedő önbizalma által 
fanatikussá tegyék. És mi a Tisza István fanatizmusa? Ugyanaz, mint 
az Oroszország ellen induló Napoleon fanatizmusa, — Napoleon példát- 
lan zsenialitása nélkül; ugyanaz, mint ama spanyol misszionáriusoké, 
akik, ha a térítés munkája nem ment simán, a legkegyetlenebb erő- 
szakosságtól se riadtak vissza. Ez pedig a mai parlamenti viszonyok 
között már nem olyan tulajdonság, amely előnyösen befolyásolná a 
politikus érvényesülését. Ez a fanatizmus megmerevíti az egyéniséget, 
holott a rövid időközökben és hirtelenül — szinte máról holnapra — 
elváltozó helyzetek a zavartalan munkaképesség érdekébén diplomatikus 
hajlékonyságot, tapintatos taktikát, új és új elvi koncessziókat, új és új 
megalkuvásokat követelnek. A Tisza István fanatizmusa annyira elural- 
kodott egész egyéniségén, hogy politikai programmjában az egyes 
részlettényezők asszerint válnak fontosakká, fontosabbakká vagy legfon- 
tosabbakká, amekkora fanatizmussal egyikében jobban hisz, mint a 
másikában. Itt nem a nemzet érdeke a vezető szempont, még talán 
az osztály érdeke sem, hanem pusztán az egyéni szimpátia vagy anti- 
pátia, amellyel egyik kérdést inkább érzi lelkéből lelkezettnek mint 
a másikat. Az értelmi komplekszumait érzelmi tényezők és tradicionális 
előítéletek determinálják. Ezekután nem nehéz elképzelni, hogyha Tisza 
István meggyőződése véletlenül ellenkező volna a mostanival, akkor 
azt az ellenkező meggyőződést ugyanilyen fanatizmussal igyekezne a 
más meggyőződésűekre átoktrojálni. Mert a fanatizmus szervezetében, 
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idegrendszerében, agysejtjeinek alapszerkezetében rejlő tulajdonság, míg 
a meggyőződése csak az  intellektuális  fejlődés és az  aktív  politikai 
szereplés folyamán alakult ki benne. 

Hogy Tisza István — akinek szellemi képességei, államférfiúi 
kvalitásai mérhetetlenül sekélyesebbek, mint amennyit az általa át- 
fogott politikai hatáskör még Magyarországon is megkövetel — mégis 
azzá tudott hatalmasodni, olyanná, tudott megnövekedni, amilyennél 
nagyobbra már ő sem akarhatott*: ennek oka nem csupán abban 
keresendő, hogy a magyar földben és a magyar viszonyok között az 
egyéni megnövekedés — főként a politikai elhatalmasodás — elő- 
föltételei inkább megvannak, mint bárhol egyebütt, hanem elhatározó 
szerepe volt ebben annak is, hogy Tisza István minden pillanatában 
minden ambíciójával, minden erejéből és minden cselekedete által 
csüggedhetetlenül akarta és siettette ezt a megnövekedést. Talán ez 
a törekvése volt az egyetlen, amely bármilyen alkalomszerű törek- 
véseinek irányt szabott, a legbonyolultabb helyzetekben is megsugal- 
mazta neki a kibontakozás módját, amely egyszer leleményessé, máskor 
kíméletlenül erőszakossá tette: a hatalomvágy. Talán semmit sem 
áhított Tisza István olyan türelmetlenül, mint a hatalmat. Ha állhatatos 
volt: ez tette állhatatossá; ha elveiben, meggyőződéseiben bármikor 
is következetlen volt, csupán azért volt az, mert hatalmi törekvései 
megvalósulására új, az eddigieknél alkalmasabb konstellációkat remélt 
és igyekezett megteremteni. Ez a vágya sodorta a politikai pálya 
scyllái és charybdisei között és ez a vágya volt akarata fölött az 
egyetlen hatalom. 

Hogy Tisza István a maga akaratának diadalra juttatása érdekében 
még a legveszedelmesebb politikai válságok idején is elég vakmerő volt 
olyan végletes és törvénytelen eszközökhöz nyúlni, amilyenektől minden 
félig-meddig körültekintő politikus óvakodik, ennek nagyrészt az volt 
az oka, hogy Tisza Istvánnak sohasem voltak demokratikus tapasztalatai. 
Egy roppant vagyonú feudális úr fiának született és ott nevelkedett egy 
sokezer holdas kiskirályság közepén, ahol élete minden pillanatában azt 
láthatta — és ezek a gyermekkori impressziók egy egész életre elhatá- 
rozó befolyással bírnak — hogy a kiváltságos gazdasági viszonyok között 
élő kevesek abszolutisztikus hatalommal uralkodnak az alájuk rendelt 
vagyontalan és jognélküli munkástömegek fölött. Később maga lett a 
családi latifundium szuverénje és birodalmának nagy cselédtábora fölött 
való korlátlan uralkodásában pácolódott és pácolódik minden idegszála 
és alakul ki speciális világfelfogása és politikai meggyőződése. Mert 
amikor a geszti uradalomból a valamivel tágabb feudális uradalom: 
Magyarország ugarára lépett, nem azt tapasztalhatta-e Tisza István, hogy 
itt szakasztott olyan viszonyok vannak, mint a nagybirtokon? Hogy 
maga az egész ország sem egyéb, mint egy óriási latifundium, amelyen 
az oligarchia uralkodik a tőke hatalma által kiuzsorázott és a jog- 
gyakorlásból kitagadott milliók fölött? Hogy a kiváltságos osztályok 
delegáltjai hozzák a törvényeket, amelyek kizárólag az ő kiváltságos 
érdekeiket védik? Hogy bármiként cselekszik, nem ütközhetik össze a 
közvéleménnyel, mert Magyarországon nincsen oly értelemben kialakult 
közvélemény,   mint például Angliában?   Az apjától   pedig  nem elég 
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korán megtanulhatta-e, hogy a sajtó, amely a közvéleménynek leg- 
szuggesztívebb befolyású irányítója, lepénzelés által bármilyen politika 
szolgálatába befogható? Nem azt tapasztalhatta-e, hogy ez az egész 
szerencsétlen ország épúgy megvásárolható és eladható, mint a magán- 
tulajdon? Hogy olyan valaki, aki születési és gazdasági előnyeinél fogva 
erre a pozícióra már eleve predesztinálva van, az föltétlen ura lehet 
az országnak? Igenis, ezt kellett látnia Tisza Istvánnak, akinek lelkében 
e megismerés nyomán az eddiginél sokkal erősebben és tudatosabban 
kezdett ágaskodni a hatalomvágya. De a maga érvényesülési lehető- 
ségeit éber figyelemmel mérlegelő ember éleslátásával azt is észrevette, 
hogy itt Magyarországon csak akkor érheti el a politikus által elérhető 
leghatalmasabb pozíciót: ha — amellett, hogy a nemzetnek iránta 
érzett bizalmát megerősíteni igyekszik — a korona követeléseit minden 
irányban kielégítő programmot követ és ha e programm keresztülvitele 
közben olyan energikusságról tesz tanúságot, amely őt mindenki másnál 
alkalmasabb vezető államférfiúnak tünteti föl. 

Az emlékezetes november 18-ika óta Tisza István közszerep- 
lésében minden cselekedet, minden mozzanat félreismerhetetlenül 
magán hordozta a Bécsnek adresszált „Leistung” bélyegét. Nem áll- 
hatom meg, hogy le ne írjam: egész viselkedése olyan volt, mint 
a középiskolai első eminensé, aki fáradhatatlanul magol, denunciál, 
a leckéket hibátlanul darálja le, stréberkedik, csakhogy a professzor 
úr dicséretét és jeles osztályzatát kiérdemelje. Amióta itt áll Magyar- 
ország politikai fórumán, mindig úgy láttuk őt, amint egyik szemével 
Bécsbe nézett és várta, leste a legfelsőbb elismerést meg a további 
teendőkre vonatkozó intézkedéseket. Jól tudjuk, hogy a korona el- 
ejtette mint politikust a szolgálatkész hatvanhetes (szabadelvű) pártnak 
fanatizmusában rövidlátó szétrobbantása miatt. Tisza azonban mindig 
tartogatott tarsolyában Bécs számára olyan meglepetéseket, amelyek 
demonstrálni voltak hivatva, hogy ő milyen hatalmas politikai faktor 
és hogy vele még akkor is számolni kell, ha egy elhibázott sakk- 
húzása meg is fosztotta Bécset egy mindent előteremtő pártnak áldásos 
munkájától. Ilyen meglepetés volt például a munkapárt megszerve- 
zése, amelyet a Khuen-kormány kinevezésekor Tisza István agitátori 
tevékenysége és a mostanit megelőző legutóbbi választás tanulságaiból 
megokosodott választási methodusa kovácsolt össze. Egy másik ilyen 
meglepetés a mostani elnöki szereplése volt, amelylyel letörte azt 
az ellenzéki akciót, amely több mint tíz esztendő óta szegett mellett 
a korona katonai követeléseinek. Nem hiszem, hogy e bravúrjának 
tűzzel-vassal, „en bloc”-szavazással, törvénytelenséggel, alkotmány- 
tiprással, rendőri beavatkozással való keresztülvitelére kizárólag az a 
meggyőződése kényszerítette volna, hogy a véderőjavaslat megszava- 
zása az országnak életbevágó és mulaszthatatlan érdeke. Nem hiszem, 
hanem inkább hiszem azt, ami hihetőbb: hogy Tisza István azért 
nyúlt ilyen végletesen és példátlanul erőszakos eszközökhöz, mert 
a legkényesebb politikai válság idején akarta megmutatni Bécsnek, 
de egyszersmind Magyarországnak, sőt önmagának is, hogy ő van 
már akkora hatalom, aki végletesen és példátlanul erőszakos esz- 
közökkel is tud operálni, ha   valamilyen   akaratának   diadalra juttatá- 
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sáról van szó. Tisza Istvánnak ez a cselekedete legkevésbbé sem egy 
politikai programm megvalósításáért vívott elvi harc volt, hanem 
harc a harcért, harc azért, hogy olyan helyzet alakuljon, amelynek 
fejetlenségében ő fejnek növekedhessek, hogy olyan zivatart idézzen 
elő, amelyből a normálisnál plasztikusabban domborulhat ki az ő 
egyénisége, hogy olyan felfordulást teremthessen, amelyben a lehető, 
sőt a lehetetlenül legerőszakosabb eszközökhöz kelljen nyúlnia, hogy 
újra „rendet” csináljon. Tisza István az indulatemberek ösztönössé- 
gével folyton keresi azokat az alkalmakat, amelyekben a hatalom- 
vágya a lehető legteljesebben kielégül. Mindezek mellett féltékenyen 
őrködik, nehogy a hatalmi hiúság gyanújába keveredjék, ami körül- 
belül egyet jelent azzal, hogy még a Nietzsche által is megrótt törté- 
nelmi nagyság felé dolgozik. („Az az ember, aki minden ambíció- 
jával nagyságra törekszik, az híjján van a nagyság minden elemének”.) 
Már pedig Tisza István közszereplésének pózait úgy igazítja be, 
hogy minden mozdulatával mintegy jegyzőkönyvet diktáljon a törté- 
nelemnek. 

Ne feledjük el, hogy Tisza István gróf nem született, nem vér- 
beli arisztokrata; ez nagyon is plauzibilisen megindokolja azt a mér- 
téktelen és fékezhetetlen erőszakosságot, amellyel a hatalomvágyát 
kielégíteni igyekszik. Az alacsonyabb társadalmi osztályból magasabb 
társadalmi osztályba csak imént fölcseperedett parvenüknek közös tulaj- 
donságuk az, hogy fokozott ambícióval igyekeznek hozzáhasonulni az 
új osztályuk típusaihoz. És nemcsak külsőségekben igyekeznek őket 
utánozni, hanem a lehető legrövidebb idő alatt egész ideológiájukat, 
világnézetüket, politikai hitvallásukat, sőt vallási meggyőződésüket is 
átalakítják. Azokat a tulajdonságokat, amelyek pl. az arisztokratát más 
társadalmi osztályok egyéneitől karakterisztikusan megkülönböztetik, az 
újdonsült arisztokraták sokkal bántóbban, sokkal kirívóbban szokták 
kiélezni, mint a született arisztokraták, akik ezeket a tulajdonságokat 
sok-sok generáción át örökölték. Uralkodók és kimagasló államférfiak 
között a legszembetűnőbb ez a származásbeli különbség. Milyen lénye- 
gesen elüt például I. Ferencz József, vagy gróf Andrássy Gyula egyénisége 
a nemrég alsóbb társadalmi osztályokból avanszált III. Napoleon, II. Vilmos 
vagy gróf Tisza István egyéniségétől. Ami azoknál már nemzedékeken 
át beidegződött karakterisztikum, az emezeknél csak most beidegződni 
kezdő, idegenből áthasonított jellegzetesség. Az áthasonítás ambíciója 
pedig motorikus energiákat fogyaszt, míg a már beidegződöttség ener- 
giái rejtettebbek. Ezek után tehát nem nehéz megérteni, hogy parvenű 
arisztokraták sokkal vehemensebbül élik ki az arisztokratizmus speciális 
energiáit, mint a született arisztokraták; ami más szavakkal azt jelenti, 
hogy amaz minden előítéletében fanatikusabb, osztálygyűlöletében türel- 
metlenebb, osztályönzésében makacsabb és hajlíthatatlanabb, mint emez. 
Tehát mindama törekvéseket, melyek saját osztálya érdekei ellen irá- 
nyulnak, a parvenü arisztokrata sokkal erőszakosabban igyekszik meg- 
semmisíteni, mint a született arisztokrata. Azt hiszem nem csalódom, 
ha azt állítom, hogy Tisza Istvánnak gróf Andrássy Gyulával való 
politikai antagonizmusát előidéző tényezők között jelentékeny szerepe 
volt a származásbeli különbözőségüknek is.   Mint ahogy a  legutóbbi 
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elnöki magatartása távolról se lett volna ilyen kíméletlenül brutális, 
ha Tisza István arisztokrata volta történetesen néhány generációval 
régebbi  eredetű. 

Talán a diktátori hatalom volna még leginkább az a pozíció, 
amely Tisza István egyéniségének legjobban megfelelne. A politikusok 
egyéni hatáskörét élesen körülhatároló, cselekvési szabadságukat etikai 
felelősséggel korlátozó alkotmányos államforma keretén belül csupán 
egyetlen olyan pozíció van — a képviselőházi elnökség — amelyben 
a hatalomvágy magát közvetlenül kiélheti, amelyben a pszichológiai 
alapszerkezeténél fogva egyeduralkodásra predesztinált államférfi akara- 
tával szuverénül elnyomhatja — sőt erre alkalmas konjunktúrák idején 
lenyűgözheti — a tömegek ellenkező irányú energiáit. Tisza István 
eme egyéni diadalának a tömegek fölött mindazonáltal csak efemer 
jelentősége lehet. Amint az általános politikai konjunktúrák másképp 
alakulnak — mint ahogy az erőszak elkövetése után hirtelen máskép 
alakultak és hogy máskép alakultak, ebben Tisza István erőszakos 
viselkedésének szándéktalanul is olyan jótékony szerepe volt, mint 
amilyen károsnak az első pillanatban látszott — amint olyan helyzet 
teremtődik tehát, amelyben a joggyakorlásból eddig kirekesztett osztály 
kedvező esélyei megnövekednek az osztályparlament életbiztonságának 
veszedelmére, Tisza István mint hasznavehetetlen kellék egyszer 
és mindenkorra lomtárba kerül; mert ne feledjük el, hogy a korona 
— mint kitűnő diplomata — sohasem exponálja magát az egyetemes 
nemzeti törekvések ellen olyannyira, hogy katasztrofális kenyértörésre 
kerüljön a dolog; tehát ki kell vonnia a forgalomból azt az orgánumot, 
aki reája nézve úgyse jelent már pozitív hasznot, de akinek jelenvaló- 
sága és szereplése esetleg ép olyankor indítja a nemzetet dacos ellen- 
szegülésre, amikor a koronának lojalitásra volna szüksége. 

Hihető, hogy ez az állapot mihamarabb bekövetkezik, ami 
egyszersmind Tisza István személyi tragikuma lesz. Mert Tisza István 
már születésétől fogva magában hordozza a tragédia magját. Roman- 
tikusnak született akkor, amikor a tudománnyal párhuzamosan már a 
politika is a pozitív megismerések törvényei szerint igazodik és 
olyan ideálokért szállott végzetes küzdelembe, amely ideáloknak az 
evolúció törvényei szerint ma, holnap, vagy legkésőbb holnapután már 
meg kell semmisülniök az életképesebb új társadalmi ideálok nagy 
viharában; tehát szükségszerűleg el kell buknia Tisza Istvánnak, a 
szánalomraméltó Don Quijotenak is, akinek kétségbeesetten kell majd 
látnia, hogy minden akciója, amelyért egész energiatömegét harcba 
vitte, csupán egy ezzel egyenlő intenzítású reakcióban diadalmaskodott 
és hogy amennyiben szereplése termelt valami hasznot, hát az ellen- 
kezőjét termelte annak, amiért ő viaskodott. A természetben, a törté- 
nelemben, a társadalmi evolúcióban nincsenek véletlenek; tehát törvény- 
szerűség van abban is, hogy a magyar föld akkor termetté meg ezt 
a példátalanul fanatikus indulatfelajzót, amikor az övével ellenkező 
törekvéseknek cselekedetté-robbanása érdekében legaktuálisabban szük- 
sége volt reá. 
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Kedvelt érv az általános választójog ellen, hogy az csak rög- 
eszme, amely sem a történeti fejlődésben, sem a reális viszonyokban 
nem bír alappal. Az állami szervezetre, melytől egészen idegen, kívülről 
kényszerítik és mint idegen, romboló elem meg is bosszulja magát. Szokás 
az általános választójogból magyarázni a parlamentek inkompetenciáját, 
tehetetlenségét, nívójuk sülyedését, az államhatalom legyengülését. 

Az általános választójog ellenségei annak híveit, mint egy rög- 
eszméért küzdőket akarják feltüntetni, holott ép az ellene folytatott 
küzdelem, annak mesterkélt és önkényes intézkedésekkel feltartóztatni 
akarása irreális és utópista politika. 

Hogy az általános választójog történeti szükségszerűség minden 
államban, ahol csak népszavazásból eredő képviseletek vannak, azt a 
legújabb idők történetének legfelületesebb ismerete is igazolja. A kép- 
viselet mindenütt keresi a kapcsolatot népies érdekekkel és törek- 
vésekkel, melyeknek érvényesítése lenne feladata. A képviselet nem 
lehet a nemzet felett álló hatóság, amely arra oktrojálja akaratát, 
hanem akarata éppen a nemzetből kell, hogy fakadjon. És mihelyt a 
nagy tömegek, a nép a maga egészében a képviselettel ellentétbe 
kerül, vagy akárcsak a képviselet nem támaszkodhatik a nép hangu- 
latára, együttérzésére és az nem áll a képviselet mögött: a képviselet 
legyengül az állami életműködés más szerveivel szemben, amelyek 
sietni fognak a nép ellenséges vagy közönyös hangulatát a maguk 
javára érvényesíteni ellenében. 

Kétségtelen, hogy a proletariátus körében egyre erősbödő 
áramlat, amely azt egyenesen szembehelyezi a mai fennálló társadalmi 
renddel, az uralkodó, vagyonos osztályokkal szemben az örök, kiengesz- 
telhetetlen érdekellentét tanát hirdeti, a legnagyobb mértékben hozzá- 
járult ahhoz, hogy a képviseletek úgy működésükben, mint össze- 
tételükben a néptömegekkel való szorosabb kapcsolatot keressék és 
nemhogy útjába állottak volna a politikai jogok továbbterjesztésének, 
hanem oroszlánszerepük van azok kiépítésében. 

Ahol a megrémült államhatalom e tannal szemben a népjogok 
megszorításában keresett orvoslást, ez a képviseleti rendszernek halálra- 
ítélése volt. A megcsonkított, eredetében meghamisított képviselet 
elvesztette életképességét, amint azt Porosz- és Szászország példája 
mutatja (a II. francia köztársaság megbuktatásában is nagy része volt 
az általános választójog megszorításának). 

Látjuk, hogy Nagybritannia, amelyben a munkásság érdekellen- 
téte az utóbbi időkben impozáns módon nyilatkozik meg és amelyben 
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a többi párttal szemben egy külön munkás-érdekképviselet kialaku- 
lása csak a legutóbbi idők eseménye, — nemhogy a választójog meg- 
kurtításában, vagy mesterkélt rendszerekben keresne védelmet, hanem 
ellenkezőleg, épen kiterjeszti a választójogot.* Az angol képviselőházban 
néhány hete benyújtott kormányjavaslat a választójogból eddig kizárt 
elemekre is kiterjeszti a szavazatjogot. A szavazatjog korlátozását 
még a legdemokratikusabb cenzusban, a korcenzusban sem keresi, 
a politikai irodalom tolvajnyelvén szólva, a szenvedélyekkel, indulatokkal 
szemben a megfontoltabb, higgadtabb életkorban nem keres biztosí- 
tékot, a választójogot minden 2l-ik életévet betöltött, azaz magán- 
jogilag nagykorú férfiú megkapja. 

A törvény mindössze a kerületben való hat hónapos tartózko- 
dást követel. Aki más kerületbe költözik, hat hónapig megtartja a 
régi kerületben szavazatjogát, amíg az újban megszerzi azt. Eddig 
lehetséges volt, hogy valaki, akinek más kerületben is volt jogcíme 
a szavazathoz, két kerületben is szavazhasson. A kvalifikácionális fel- 
tételek egyszerűsítésével e lehetőség önként is elesik, de a törvény- 
javaslat külön és kifejezetten is eltörli és tiltja a többes szavazat e 
fajtáját. Evvel a politikai jogok terén a teljes egyenlőséget szankcionálja. 
A javaslat nem várja az általános választásoktól független tényezőktől, 
hogy politikai józanságot, higgadtságot és belátást vigyenek be a nép- 
képviseletbe és ezért az egyetemek külön képviseletét eltörli. Az eddigi 
törvények 11 különböző jogcímét és ezek 19 variációját törli el a 
javaslat, szóval határozottan egyszerűsítésre törekszik. A hagyományokkal 
szakít és a reális élet sokféleségét nem akarja a jogrendszerben leg- 
képtelenebb és legtarthatatlanabb különféle eszmékkel kifejezésre juttatni, 
hanem egyszerű, érthető elvi alapra helyezkedik. (Az irracionalizmus 
ezen hiányát bizonyára a javaslatnak szemére fogják hányni a politikai 
tudomány papjai, akik az angol intézmények észszerűtlenségétől és 
megmagyarázhatatlanságától voltak elragadtatva s mihelyt az intézmé- 
nyek a viszonyok változása folytán tarthatatlanokká és indokolatlanokká 
váltak, felszentelték őket a történeti fejlődés eredményeinek. Az eddigi 
angol választójog körül ilyen politikai legendák kialakulását bizonyára 
csak az idő rövidsége gátolta meg.) 
 

* Érdekes és jellemző a javaslatot beterjesztő miniszter beszéde, ki a 
kabinetben ép a legkonzervatívabb álláspontot képviseli: „Nagyszámú szociális 
problémát kell megoldanunk az országban, nagyfokú nyugtalanságot észlelünk 
a munkásság körében és nem szabad, hogy bárki is kételkedhessen ezen ház 
valóban képviseleti jellegében. (Halljuk ! Halljuk !) Senki ne is gyanakodhassék, 
hogy bizonyos érdekek túlságosan, mások a kelleténél kevésbé vannak képviselve. 
Ha bárhol is ez iránt kétség van, biztosak lehetünk, hogy ez elégületlenséget 
fog szülni és ez a parlament tekintélyébe vetett bizalmat gyengíteni fogja”. 
(Times, 1912. június 18. Képviselőházi vita.) 

m 
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A választók lajstromozása is egyszerű lesz. Megjegyzendő, hogy 
a hat hónap bármely időponttól számítva megadná a szavazatjogot. 
Évente legalább egyszer teljes választó névjegyzék lenne kiadandó, 
azonfelül minden hónapban pótjegyzékek, melyek az előző hónapban 
bekövetkezett változásokat tüntetnék fel. Évente legalább egyszer 
hivatalból állapítják meg, kik laknak hat hónapja a kerületben. Azok név- 
jegyzéke, akik egy kerületben a szavazatjogot megszerezték, egy hónapig 
kifüggesztendő és ennek elteltével, ha kifogás nem merül fel, felvétetnek 
a választók jegyzékébe.   Ha kifogás  tétetik,   a  megyei  bíróság dönt. 

Megjegyzendő, hogy a javaslat körülbelül 2—2½ millió embernek 
adna szavazatjogot, akik eddig abból ki voltak zárva és így a választók 
számát 10 millióra emelné fel.* Mintegy 525.000 embert fosztana 
meg a többes szavazattól és 300.000 egyetemi választó 9 főnyi külön 
képviseletét szüntetné meg. 

Nagybritannia államférfiai reális felfogását szokás dicsérni, 
hogy rögeszméknek nem hódolnak. Ha az általános választójog szük- 
ségét látják, azt bizonyára nem rögeszmétől vezettetve teszik. És ha 
azt hinnénk, hogy a liberális kormány túlbuzgósága e reform — 
tényleg nem is szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy számos intéz- 
kedése pártpolitikai céloknak kedvez — ne feledjük, hogy a javas- 
latok elől általában az ellenzék nem zárkózott el és ha kifogásoltak 
valamit, az különösen az volt, hogy a javaslat a képviseletben rejlő 
aránytalanságokon, a kerületek egyenlőtlenségén legalább egyelőre 
nem kíván segíteni, habár azt is kilátásba helyezi. (Ez a reform 
viszont a konzervatív-unionista pártnak kedvezne.) 

Az általános választójog behozatala a liberális párt eredeti 
kormány programmjában is szerepelt már, de szerepelt konzervatív 
vezérférfiak programmjában is. Az 1885-ös reform után nem következ- 
hetett más, csak a kvalifikáció egyszerűsítésével a választójog általá- 
nosítása. (E reform ugyanis a választójognak a városokban történt 
kiterjesztését a vidékre vitte ki.) 

Mily szükségszerű és kényszerű az általános választójog be- 
hozatala, annak legklasszikusabb példáját Olaszország szolgáltatja. 
Nagybritanniában a választóreformot talán a kormány szorult helyze- 
tével és nevezetesen a Labour partyra való utaltságával lehet össze- 
függésbe hozni. Az olasz választóreform behozatalában ily szempontnak 
nincs szerepe. A reform történetére nézve csak utalunk arra, hogy 
egy progresszív kisebbségekre támaszkodó kormánynak sokkal szeré- 
nyebb választóreformját a többség megbuktatta. A többség, mely  a 
 

* Megjegyzendő, hogy a peereknek is ad aktív választójogot a javaslat. 
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mostani, szélesebb reformot megalkotta, konzervatív és mindennél 
inkább vádolható meg, semhogy népszuverenitás eszméjének vagy a 
természeti, emberi jogok teóriájának hódolna. A választóreform be- 
következett, anélkül, hogy külső, kényszerítő körülmény harcolt volna 
mellette. Nem a nagy tömegek lázadása és még csak egy erélyes és 
nagyobbszabású népies mozgalom sem erőszakolta a képviseletre. (Le 
kell szögeznünk, hogy ily tényező közreműködése az angol reformnál 
is, sőt az előző két reformnál is teljesen hiányzott; nem a nép 
erőszakolta magát a képviseletre, hanem az keresi a hozzávivő utat.) 
A többségnek választási programmja sem volt a választóreform behoza- 
talra, amellyel különben a kormány állott elő, ugyanaz a kormány, 
melynek feje az előző minisztérium javaslatát sokalta, túlmesszemenő- 
nek találta. A választóreformot tehát tisztán belső társadalom-lélektani 
momentumok érlelték meg és semmikép sem volt ráerőszakolás. 
De az olasz képviselőház és a nép régóta elhidegültek egymástól, és a 
Montecitiorion történő események csak akkor keltettek nagyobb 
érdeklődést és támasztottak hangulatot, ha közvetlen zsebkérdés, 
mint adóreform vagy különösen állami szubvenció forgott szóban. 
Az a hideg közöny, mellyel a képviselőház működése találkozott, 
valósággal megölője volt a parlamentáris életnek. Az olasz képviselő- 
háznál határozatlanabb, tehetetlenebb és magánérdekek által nagyobb 
mérvben befolyásolt alig akad. Ezt a helyzetet nem külső körül- 
mények döntötték el. Olaszországban nincs erős arisztokrácia, amely 
az államhatalmat vindikálná, a szenátus kinevezett, a kormánytól 
függő, a bürokrácia tekintély és hatalom nélkül levő, a király gyenge, 
katonai diktatúráról még kevésbbé lehet szó. Az olasz képviselő- 
háznak a hatalomért más tényezőkkel nem kellene küzdenie, sőt 
egy erős kisebbség sem bénította meg működését. Mégis ez a 
parlament képtelen a kellő eréllyel irányadólag befolyni a köz- 
ügyekre, egyáltalán valami irányt szabni a politikának, az állam- 
hatalom gyakorlásának. 

Különösen Franciaországra szeretnek hivatkozni, mint amely 
államban a politikai egyenlőség zavarok, anarchia forrása, az állam 
sülyedésének közvetlen oka lenne. Nem kívánunk azzal foglalkozni, 
hogy a jelenségek, melyekből e megállapításokhoz jutnak, mennyiben 
felelnek meg a valóságnak, vagy a francia állapotokkal szemben mennyiben 
lehetséges a porosz brutális rendőrállamot ideálnak elfogadni. Itt csak 
egy nagy, szándékos tévedését kívánjuk megállapítani a francia demo- 
krácia esküdt ellenségeinek, azt, hogy maga a demokrácia keresne 
garanciákat az általános választójoggal szemben, hogy — mint a 
politikai  irodalomban   mondani szokás  — korrektívumokat   keresne. 
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              A harmadik köztársaság alatt egyetlen egyszer sem került komolyan 
szóba az általános választójog bármely irányban való korlátolása, meg- 
szorítása. Minden ideirányuló javaslat csak magántudósok ábrándozása 
volt. Ellenkezőleg, a szenátuszt ha nem is közvetlen, de bizonyos 
kapcsolatba hozták a népválasztásokkal. A harmadik köztársaság a 
szavazatjog megszorítását sohasem tervezte. A harmadik köztársaság 
reform-kísérletei egy bevallott és hirdetett célt szolgáltak csak: a 
népakarat szabadabb, teljesebb érvényesítését, amelyet első- 
sorban a helyi befolyásoktól kívántak megszabadítani. (Természetes, 
hogy e törekvések mögött mindig a politikai hatalmat magukhoz ragadni 
akaró pártok számításai rejlettek, de végeredményben nem ez a szem- 
pont döntött.) A 80-as évek kísérletei az egy képviseletet küldő 
kerület helyett megyei képviselet megteremtésével, a listaszavazattal, 
e törekvést szolgálták. A Boulanger-pánik eltörülte az ez irányban 
elért eredményeket és a 90-es években a választóreform komolyan 
szóba sem került. 

Az arányos képviselet kérdésével, amely most előtérben áll, 1896 
óta foglalkozik a francia képviselőház. De egészen 1906-ig komolyabban 
csak a szavazás módjának kérdése, nevezetesen a titkosság nagyobb 
mértékben való biztosítása foglalkoztatta. (Amelyet még a legnagyobb 
vesződséggel sem lehet az általános szavazatjog korrektívumának beállí- 
tani.) A francia parlamentáris rendszerben nem azt kifogásolták, hogy 
általa túlságosan érvényesülnek a népies érdekek és az általános szava- 
zatot nem okolta komolyan soha senki, hogy annak ez állana útjában. 
Vagyis sohasem korrektívumról, hanem mindig továbbfej- 
lesztésről volt szó. 

A hibát épen a francia képviselőházban megnyilvánuló akaratok 
és érdekek és a népies érdekek között való eltérésben látták, az okot 
pedig épen abban, hogy a szavazási és választási rendszer mellett az 
általános szavazatjog mögött rejlő eszme nem tud kellőleg érvényesülni. 
Az arányos képviseleti rendszertől, melynek meghonosítása most 
kormányprogramm, sőt egyelőre az egyetlen kormányprogramm, várják, 
hogy megteremti az összhangot az állam akaratnyilvánító szerve, a 
képviselet és a nép között, amely összhang megteremtése volt az 
általános szavazatjog célja is, amelyet azonban — ép annál fogva 
mert mai működési keretében és működtetési módjában, a választó 
és szavazási rendszerben önmagával ellentétbe kerül — el nem érhetett 
A képviselő választókerületek ugyanis nem egyenlőek és így oly kerü- 
letekben, ahol a választók száma kevesebb és olyanokban, ahol több, 
a választóknak adott szavazatjog korántsem egyenlő. A kerületek 
választói számának teljesen   egyenlővé  tétele  nem lehetséges,  míg a 
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kerületek újból és újból való beosztása mindig újabb és újabb önké- 
nyeskedésre szolgáltatna alkalmat. 

De még ha egyenlőek lennének is a kerületek, a választóknak 
adott jog egyenlő nem volna és a kerületi választások akkor sem 
jelentenék a népakarat szabad, spontán megnyilvánulását, mert maga 
a kerületi rendszer mesterségesen befolyásolja azt azáltal, hogy több- 
ségek és kisebbségek kerületenként alakulnak, ezek viszonya egymáshoz 
kerületenként igen különböző és a kerületi rendszer mellett még az 
is lehetséges, hogy a kerületekben többséget nyert párt és törekvések 
az egész ország szavazásának eredményét véve, kisebbségben vannak. 

Az oly rendszer, mely a mesterkélt, egyes kerületekben a többség 
és kisebbség külön-külön alakulásától függő képviselettel szemben a 
képviseletet a választók bizonyos számának kívánja megadni, úgy hogy 
egyetértőén szavazó, egyenlő számú választónak egyenlő képviselete 
legyen, nem az általános szavazatjogban rejlő eszme korrektívuma, 
a legkevésbé sem annak megszorítása, hanem ellenkezőleg, annak 
teljesebb, tökéletesebb kiépítése. 

Ezzel a rendszerrel természetesen együtt jár, hogy oly elemek, 
melyek eddig minden kerületben feltétlenül kisebbség lettek volna, 
most képviselethez jutnának, az arányos szavazat magával hozza a 
kisebbségi képviseletet. De ezt nem az általános szavazatjog korrektívuma- 
ként teszi, amint azt beállítani akarják, hanem az egyenlő jogok 
teljesebb biztosításaképen. És így egyáltalán nem áll ellentétben az 
általános, egyenlő szavazatjog eszméjével, sőt megcáfolása annak, 
hogy  a  politikai  egyenlőség  elnyomást,   korlátozást hozna   magával. 

A francia köztársaságban kisebbségi képviseleti rendszer komolyan 
soha szóba nem kerülhetett, mert igen helyesen, abban privilégiumokat 
és az általános szavazatjog korrektívumát láthatták volna csak. De az 
arányos képviselet formájában — az egyenlő jogok biztosításával — 
a kisebbségek is számerejüknek megfelelő képviselethez jutnak. 
            A francia kormányjavaslat a lista választás kisebbségi képviselettel 
elnevezését viseli. Azonban első pillantásra konstatálható, hogy helye- 
sebben lehetne lista választásnak többségi képviselettel nevezni. Az ará- 
nyos képviseletet hozza be, de bizonyos korrektívumokkal, amelyek 
épen a többségnek és nem a kisebbségnek kedveznek. 

A képviselőket megyénként választják a nép számarányának meg- 
felelően, úgy hogy 70.000 lakosra essen egy mandátum. A szavazás 
jelöltcsoportokra történik, (de történhetik kifejezetten egyes jelöltekre 
is, mely esetben a szavazás úgy a jelöltnek, mint azon listának javára 
számít, amelyen szerepel). Az egyes pártok, illetve a javaslat technikája 
szerint bizonyos számú választó annyi jelöltet állíthat fel, ahány kép- 
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viselő a megyében választandó. A szavazás befejeztével mindenekelőtt 
megállapítják, hogy hány szavazat adatott le, e számot elosztván a 
megválasztandó képviselők számával a hányados adja meg a kulcsot, 
hogy hány szavazat jogosít egy mandátumra. Most már megállapítják, 
hogy az egyes jelöltcsoportokra (listákra) hány szavazat esett és ennek 
alapján számítják ki, hány mandátum esik egy listára (a listára eső 
szavazatok számát az előbb nyert hányadossal elosztván). Eddig a 
francia kormányjavaslat teljesen az arányos képviselet elve alapján áll, 
de a továbbiakban attól eltér — mert a legtöbb szavazatot nyert 
listára fog esni valamennyi mandátum, ami csak az előbbi felosztás 
után megmarad. Az egyes jelöltek a reájuk esett szavazatok száma, 
illetve a jelölés sorrendjében nyernek mandátumot. 

A francia kormányjavaslat fenti korlátozásaival azon republikánus 
csoportokat kívánja kielégíteni, melyek a mai egykerületi rendszer mellett 
adott viszonyok között jobban jönnek ki. Ε korrektívumok melyek az ará- 
nyos képviselet mellett terveztetnek, tisztán pártpolitikai szempontokból 
és nem az általános szavazatjog megszorításakép kerültek a javaslatba. 

A kormányjavaslat a képviselőházi tárgyalásokon akkép módo- 
sult, hogy egyes pártok (jelöltcsoportok) most a választás előtt 
egymással szövetkezhetnek, azaz megállapodhatnak, hogy a mandátumok 
első felosztásánál a rájuk esett szavazatok együtt jöjjenek számításba 
(a mandátumokat azután egymás között osztják fel). 

Ez az apparentement, aminek a köztársasági radikális pártoknál 
azért van igen nagy jelentősége, mert végtelen sok pártárnyalatba 
szakadva bocsátkoznak a választási harcokba. Viszont az abszolút 
többség nem kapja meg az első felosztás után fenmaradó mandá- 
tumokat, hanem csak azoknak abszolút többsége van neki biztosítva. 
A mandátumokat elég bonyodalmas eljárással a „legnagyobb átlag” 
alapján osztják fel. (Azaz azon listák nyernek további mandátumokat, 
melyeknél a szavazatok száma a mandátumok számával törve, a leg- 
nagyobb hányadost adja, vagyis amelyeknél egy-egy mandátumra a 
legtöbb szavazat esik.) 
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Az olasz választójog története, mint minden más országé, nem- 
csak közjogi szabályok gyűjteménye, hanem a mindenkori gazdasági 
és társadalmi energiák állandó, bár sokszor elkésett kifejezője is. 
Ennek a szempontnak elfogadásával a legutóbbi olasz választójogi 
reformot sem értékelhetjük kellően, ha az előző választójogi törvé- 
nyeket és azt a szociális nyomást, amely fokozatos kibővítésüket 
szükségessé, sőt kényszerűvé tette, legalább röviden nem ismertetjük. 
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Az egyesült Olaszország a szardíniai  1848-as választójogi tör- 
vényt vette át, mely a választói jogosultsággal azokat a 25 éves 
írni és olvasni tudó állampolgárokat ruházta fel, akik legalább 40 líra 
évi egyenes adót fizettek, kivéve a diplomával bírókat és a 600 — 
1200 líra fizetésű hivatalnokokat, akiknek már 20 lírányi adó mellett 
is szavazati joguk volt. Ez a cenzusos, de legalább titkos választójog 
mindössze a lakosság 2,3%-ának adta meg a választói jogosultságot 
és így csak addig volt kielégítő, amíg a modern kapitalizmus, amely 
Olaszországban a nemzeti széttagoltság, a folytonos háborúk, a belső 
tőkeszegénység, a külföldi tőke tartózkodása és a nagy szénhiány 
következtében aránylag lassan és későn fejlődött ki, meg nem hozta 
az ipari munkásság szervezett csoportosulását és a latifundiumos rabló- 
gazdálkodás az agrárproletárok tízezreit koldusbotra nem kergette. 
A hetvenes években lett elevenné a Bakunin-féle anarchisztikus munkás- 
mozgalom, amely a maga forradalmi propagandájával a munkásság és 
a parasztság meglehetősen sikeres szervezésén kívül ipari és agrár- 
sztrájkokat is tudott a kormány mellének szegezni. Ehhez az alulról 
jövő belső presszióhoz járult az a gazdasági harc, amelybe Olasz- 
ország, Tunisz elfoglalása miatt Franciaországgal keveredett és amely 
a drágaság rettenetes fokozásával erősbítette az ötödik rend régóta 
alvó elégületlenségét. A bakuninizmus ezeknek az erőknek felhaszná- 
lásával ki tudta erőszakolni azt, hogy az 1882 szeptember 24-iki törvény 
az általános, egyenlő és titkos szavazati jog elve alapján megadta mind- 
azoknak a szavazati jogot, akik legalább 21 évesek, olvasni és írni tudnak, 
a négy elemiről szóló bizonyítvánnyal rendelkeznek vagy enélkül is 
évenként legalább 19 líra 80 centesimi egyenes állami adót fizetnek, 
illetve megfelelő lakbért vagy haszonbérletet tudnak igazolni. Ez a 
törvény 135 kerületre osztja az országot, amelyek alajstromos szavazás 
alapján 2—3—4, illetve 5 képviselőt választanak; a választók száma 
640.000-ről felszökött több mint kétmillióra és a két szocialista párt 
1882-ben 1, 1886-ban 70.000 szavazattal 2 képviselőt tudott a parla- 
mentbe juttatni. Az 1882-es reform három legfőbb hiányossága: a 
vagyoni cenzus, az elhibázott lajstromos szavazás és a rossz 
kerületi beosztás, csakhamar a radikális és szocialista párt erős 
kritikáját provokálta. Ezt a kritikai folyamatot sokkal szélesebb mederbe 
terelte az 1887-es francia vámháború, amely rettenetesen emelte az 
élelmicikkek árát; a drágaság okozta elégületlenségét fokozta a kor- 
mány botrányos adópolitikája s az a terrorisztikus fellépés, amelyet 
a mozgolódó szocialista szervezetekkel és a forrongó kisparasztokkal 
szemben követett. A feloszlatások, sortüzek és bebörtönzések politi- 
tikájával szemben a munkásság visszahúzódott a belső szervezkedés 
területeire, amelyeket azonban csakhamar felváltott, most már az egy- 
séges marxista programm alapján, az erős politikai agitáció, amely 
az 1893—94-iki, a vámháború előidézte szicíliai agrárforradalommal 
érte el tetőpontját. A kormány statáriális eljárását avval tette teljessé, 
hogy az 1894. júliusi törvény alapján „revideáltatta” a választói 
lajstromot, még pedig olyan sikerrel, hogy az 1892-iki 2,934.445 
főnyi státus leesett 2,120.185-re. Mindamellett kénytelen volt a kor- 
mány   az   1882-es  választójogi   törvényt   alapos revízió  alá venni, a 
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lajstromos szavazást eltörülni, helyébe az egyképviselős rendszert lép- 
tetni és a választási technikán bizonyos gyakorlati módosításokat esz- 
közöltetni, a választások tisztaságának biztosítása céljából. Az 1895 
március 28-iki reform alapján megejtett választáson a szocialista szava- 
zatok száma a szigorú revízió ellenére 76.000-re emelkedett és 15 
képviselői mandátumot biztosított a pártnak; a szocialista szavazatok 
száma 1897-ben 108.000-re, a képviselőké 16-ra nőtt. A szocialista 
nyomásnak engedve a kormány kénytelen volt az abesszíniai gyarma- 
tosító politika kudarcát a Franciaországgal való gazdasági békével 
ellensúlyozni. A latifundiumos befolyás alatt azonban újra felemelte 
a gabonavámot, újra általános drágaságot provokált, amelyet munkás- 
lázadás és katonai diktatúra követett. A szocialista párt összefog 
a radikális polgári pártokkal s az 1900-as választásokon 165.000 
szocialista szavazattal 33 szocialista képviselő jut a parlamentbe. Az 
egyesült pártok agitációjával szemben a kormány, amelynek élén 
Giolitti állt, a klerikális politikában keres védelmet. Giolittiék nem 
hajtják végre a régi egyházellenes törvényeket, különösen a jezsuitákra 
vonatkozót; a vallásalap felhasználásával a püspököket rendkívüli 
kiváltságokban részesítették; a szerzetes rendeket különös előzékeny- 
séggel fogadták be Franciaországból; a válási törvényt nem akarják 
beterjeszteni; a klerikális képviselők nyíltan a kormány mellé állanak; 
az 1904-es választásoknál a kormány a né reazione, né rivoluzione 
jelszavával a legnagyobb presszió segítségével elkülönítette a polgári 
pártokat a szocialistától és az általános sztrájk okozta elkedvetlenedést 
felhasználva sikerült is a burzsoáziát a munkásság ellen fordítania. 
A francia egyházellenes politika sikere azonban a nyílt klerikális poli- 
tikát letörte és újra s azóta állandóan aktuálissá tette a választói jog 
kiterjesztését és a választási rendszer reformját. 

Mielőtt a jogkiterjesztést követelő gazdasági és társadalmi ener- 
giákat ismertetnők, rá kell mutatnunk a választási rendszer kiáltó 
abuzusaira. Mindenekelőtt a kerületek aránytalan beosztása 
folytán olyan esetek fordulnak elő, hogy pl. Róma II. kerületének 
165.811, Bobbionak 40.000 és Brienzának 37.000 lakosa van, amint- 
hogy több mint 20 kerületnek nincs 50.000 lakosa sem. Ugyanez 
az aránytalanság mutatkozik, ha a választók számát vesszük tekintetbe: 
Milánó V. kerületének 15.000 szavazó polgárával szemben több mint 
60 kerületnek 4000-nél kevesebb, 16-nak pedig 3000-en aluli választója 
van. Ugyancsak Milánó V. kerületében az 1909-es választáson Turati 
5225 szavazattal lett megválasztva, számos képviselő ellenben 1000, 
900, 800, sőt Pavulloban Galleni mindössze 691 szavazattal.* Az utolsó 
(1909) képviselőválasztáson 1,903.637 szavazat adódott le, amelyből 
érvényes szavazat volt 1,842.187 s ebből 667.526, azaz 36.2% esett 
a meg nem választott képviselőjelöltekre. A szocialista jelöltek 346.615 
szavazatot kaptak, ebből a meg nem választottakra 131.150 szavazat 
forgácsolódott el;  60 kerületben 1000—2000, 22-ben 2000—3000, 
7-ben pedig   3000-en   felüli szavazatot   kaptak a   szocialista jelöltek 
anélkül, hogy győztek volna, holott 7 kerületben 1000-nél kevesebb 
 

* Leone Caetani: La riforma elettorale etc. Róma, 1909. 
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vokssal lettek kormánypárti képviselők megválasztva. Rómának 30.000 
választója van, holott a lakosság több mint félmilliónyi és egyedül 
a kiskereskedők és kisiparosok többen vannak 30.000-nél. Ezenkívül 
állandó visszaélések fordulnak elő a lajstromok előállításánál, revízió- 
jánál és publikálásánál; rengeteg sok felszólalás érkezik a választások 
ellen ; az utolsó választásoknál 508 panasszal kellett a legfőbb bíró- 
ságnak foglalkoznia. A technikai hibák szomorú eredményeit igazolja 
mindenekfelett az az aránytalanság, hogy az utolsó választásokon a 
kormány a szavazatok 66,61%-ával a képviselők 78%-át birtokolta, 
míg az ellenzék a szavazatok 33,39%-ával csak 22%-ot. Egy kormány- 
párti képviselő megválasztásához átlagban az 1904-iki választásokon 
2363, az 1909-en pedig 3129 szavazat volt elegendő, míg egy szo- 
cialista mandátumhoz 1904-ben 11.241, 1909-ben pedig 8478 szavazat 
kellett. A meg nem választott kormánypárti képviselőjelöltekre 100 
leadott érvényes szavazatból 1904-ben csak 20, 1909-ben 27, a 
szocialistákra pedig 78, illetve 65  esett.* 

A másik fő hiányosságot, a választói jog korlátolt ter- 
jedelmét a következő adatok igazolják: Olaszországnak 1907-ben 
33,911.458 lakosa volt, ebből 21 éves férfi 8,711,512, analfabéta 
4,891.530, a választók száma 2,934.173, akik közül csak 1,903.687 
szavazott. Száz lakosra Olaszországban mindössze 8,6 választó esik, míg 
a többi európai államok statisztikáját a következő adatok  mutatják: 

Franciaország                                                         27,9% 
Svájc                                                                       23,5% 
Görögország                                                           23,0% 
Spanyolország                                                        22,4% 
Belgium                                                                  21,50% 
Németország                                                           21,2% 
Bulgária                                                                  21,2% 
Norvégia  .                                                              19,4% 
Ausztria                                                                  19,4% 
Portugália                                                               19,0% 
Anglia                                                                    17,4% 
Dánia                                                                      16,4% 
Szerbia                                                                   16 ,0% 
Svédország.                                                              6,7% 
Magyarország                                                          5,4%.  

Olaszország után tehát csak mi következünk, Olaszországban viszont ez az 
apró hányad is aránytalan; Oviglióban pl. 100 lakosra 21,86, Nicosiában 
ellenben csak 3,26 választó jut. A nagykorúak és a közülök választásra 
jogosultak aránya Olaszországban 32, Ausztriában ellenben 78,3, Svájcban 
82,5, Franciaországban pedig 90,8%. 

Nyilvánvaló tehát, hogy az olasz választói reformot a technikán 
kívül az általánosságbeli fogyatékosság is indokolttá tette. Miután 
azonban a választói jog mértékét a mindenkori társadalmi és gazdasági 
erőviszonyok határozzák meg, keresnünk kell a mostani reform szük- 
 

* Alessandro Schiavi: Programmi, voti ed eletti nei comizzii politici del 
1909. Torino, 1909. 
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ségszerűségének szociális összetevőit is. A reformot végeredményben két- 
ségkívül ama tömegek eleven ereje tette különösen aktuálissá, 
amelyek a választói jogosultsággal az utolsó törvény szerint 
sem rendelkeztek. Ezek a tömegek javarészt Közép- és Dél-Itália, 
valamint a szicíliai agrár és ipari proletariátus millióiból sorakoznak, 
akik sem a vagyoni, sem az értelmi cenzust nem birtokolhatták és a 
mezzadritől egész a szicíliai bányászokig jóformán ugyanabban a szo- 
ciális és kulturális helyzetben tengődtek, mint az a nemzedék, amely 
még Bakunin mögött állott. A Dél nyomorultjainak helyzetét legjobban 
néhány adat fogja megvilágítani: A húsfogyasztás személyenként és 
évenként Dél-Olaszországban 6,4, Szicíliában 5, Apuliában pedig csak 
3 kg., holott Lombardiában 21-re, Láciumban pedig 26-ra emelkedik; 
a földmunkás átlagos napi bére 60 centesimi és 1,25 líra közt válta- 
kozik; az átlagos olasz kivándorlási aránnyal, 18,3%-kal szemben 
Szicília 26,5-re, Kalábria pedig 36,7%-ra viszi; egy hektár földára 
Kalábriában néhány év előtt 25 líra volt átlagban és ma sem több 
mint 60 líra.* A hat éven felüli lakosság közül analfabéta a Cam- 
pagnán 65,09, Abruzzoban 69.77, Szicíliában 70,95, Kalábriában 
pedig 78,71%, szemben Lombardia 21,38 és Piemont 17,69%-nyi 
kontingensével. Ennek megfelelőleg alakult ki Közép- és Dél-Olaszország 
politikai akciója is. Az 1909-es képviselőválasztáson száz megválasztott 
képviselőből Észak-Olaszországban kormánypárti volt 79, ellenzéki 21, 
Dél-Olaszországban ellenben 90, illetve 10, a szigeteken pedig 81, 
illetve 19, szemben az országos 78:22 arányszámmal. Egész Dél- 
Itáliában és Szicíliában az összes szavazatok több mint 60%-a kor- 
mánypárti képviselőre esett, kivéve Cataniát, ahol csak 49,98% jutott 
a kormánypárti jelöltre. Evvel szemben a szocialista párt Észak-Olasz- 
országban 202.960, Közép-Olaszországban 120.344, Dél-Itáliában csak 
11.993, a szigeteken pedig 12.782 szavazatot kapott, a klerikális 
párt pedig a Sudot teljesen elvesztette. Hogy a délvidéki állam- 
polgároknak milyen elenyésző kis „elitje” szavaz, mutatja az a körül- 
mény, hogy Anconában a nagykorú lakosságnak csak 51,3% tud írni 
és olvasni, míg Turinban 88%; Anconában alig 18% a szavazatra 
jogosult nagykorúak átlaga, Turinban ellenben több mint 50%, holott 
az országos átlag 32%. 

Ez a sok millió tönkrement vagy nyomorgó földmunkás s tüdő- 
beteg és elfásult ipari munkás teljesen kiesett a politikai agitációból 
mindaddig, amíg a két szélső olasz párt: a klerikális és a szocialista 
szemet nem vetett reá. A klerikalizmusnak készséges anyag ez a nagy 
tömeg, a szocialista pártnak ellenben egy még meghódítandó, nehezen 
szervezhető, de félelmetes hadsereg. A klerikális párt nem adott még 
kidolgozott szociális programmot ennek a leendő választói tábornak és 
a szocialista párt is csak a legutóbbi időben kezdi az agrárpropagandát 
az ortodox marxizmus megtörésével, mint szervezeti eszközt alkalmazni. 
Ez a két párt volt tehát az utolsó évek során a választójogi reform 
főleg az analfabéták javára való   kiterjesztésének   állandó   szószólója. 
 

* Giacomo Barone Russo: L’Émigration et ses effets dans le midi de 
l’Italie. Paris, 1912. 
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Miután azonban az olasz parlamenti pártok összetétele folytán a 
klerikális párt a kormánypártoknak, a szocialista párt pedig az ellen- 
zéknek csak egy töredéke volt, a többi pártoknál, amelyek szervezet- 
lenségük és szürke programmjuknál fogva a széles néprétegek rokon- 
szenvét és gazdasági követeléseit nem tudták megnyerni, illetve kielé- 
gíteni, a választói reform ügye meglehetősen mérsékelt fogadtatásra 
talált. Az a körülmény, hogy a radikális reformot Giolitti elődjének, 
Luzattinak nyílt megbuktatásával mégis hozza, látszólag két oknak 
tudható be: a reform egyfelől a miniszterializmus felé hajló és a 
Giolitti kormányt mindenesetre támogatni kész riformisták jóindulatának, 
másrészt a tripoliszi háború okozta óriási vér- és adótehernek ellen- 
értéke. Ε két nyilvánvaló ok mögött azonban a valódi nagy motora 
a választójog intenzív kiterjesztésének mégis az, hogy a nagy, jogtalan 
és hontalan néptömegnek gazdasági nyomását közvetlen gazdasági 
engedmények helyett a választói jog megadásával akarja a 
nagybirtokosság és a nagytőke legalább ideig-óráig megfékezni, hogy 
a maguk féltett föld- és tőkejáradékát, amelyet a háború okozta nagy 
szállítások és megrendelések csak fokoztak, csökkenteni ne kelljen. 
Evvel a talán nem is tudatos meggondolással számolt Giolitti s a 
mögötte álló kormánypárt, amikor az új javaslatot a képviselőház elé 
terjesztette. 

Az a bizottság, amelyet a kormány, illetve az olasz kamara a 
választójogi törvényjavaslat előkészítésére kiküldött, a szavazati jognak 
az analfabétákra is való kiterjesztését a következőkkel indokolja: 
„voltak analfabéták a társadalmi s általában a gyakorlati életben, 
akik olyan érzéket és ügyességet árultak el, amely művelt embereknél 
is sokszor hiányzik. Ha tehát az analfabetizmus nem zár ki bizonyos 
mérvű passzív politikai befolyást, jogosulatlan volna, ha a szavazati 
jogtól továbbra is megfosztanók őket. Az 1882-es törvény amaz osz- 
tályok terhére állított fel egy lehetetlen korlátot, amelyek meg voltak 
fosztva attól a lehetőségtől, hogy a szükséges iskolai képzettséget 
elnyerjék.”   Evvel az indokolással az új javaslat szerint szavazó : 

1. Minden férfi állampolgár, aki betöltötte harmincadik évét. 
2. Minden huszonegy éves férfi, aki katonai kötelezettségének 

eleget tett. 
3. Minden huszonegy éves férfi, aki elvégezte a négy elemit, 

vagy legalább az írni és olvasni tudást igazolja. 
4. A katonai érdemrend tulajdonosai és a tripoliszi háborúban 

résztvett összes katonák. 
5. A régi cenzus alapján választók maradnak az eddig jogosultak. 

A választói lajstromokat az eddigi jelentkezés helyett  évenkint 
hivatalból a városi bejelentő adataiból írják össze; a kerületeket 
szám és terület szerint fentartják, de tíz évenkint a népszámlálás 
alapján újra beosztandók; a szavazás formája a borítékos rendszer; 
a választások vasárnap tartandók. 

A választói reform előnyeit és hátrányait röviden a következőkben 
foglalhatjuk össze: 
            A javaslat előnyei: 

1.   A   szavazók   arányszámát   8,6%-ról   22%-ra,   három 
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millióról nyolcra emeli fel; a nagykorú állampolgárok közül szavazókét 
pedig 32%-ról 80%-ra. 

2. A vagyoni  cenzus  az   eddigi  általános  feltétel  helyett 
vagylagossá válik. 

3. Két millió analfabéta proletár fogja felfrissíteni a választók 
táborát: 250 kerület lesz, ahol analfabéta lesz a többség, miután 
Piemont, Lombardia és Liguria kétszer, Velence és környéke háromszor, 
Róma és Közép-Itália négyszer, Szicília pedig ötször annyi szavazót 
kap, mint eddig volt. 

4. A  négy   elemiről   szóló   bizonyítvány   helyébe   az   írás   és 
olvasás    igazolása lép,    ami    sok    százezerrel    gyarapítja    a  jogosultak 
számát. 

5. A   szavazók  több  mint  ötnyolcada  testi   munkás   lesz, 
szemben az eddigi háromnyolcaddal. 
           A javaslat hátrányai: 

1. A harminc   éves   korhatár  700.000   analfabéta   polgárt 
rekeszt ki 21—30 éves kor között. 

2. A kerületek botrányos beosztásán, amelynek szomorú 
következményeire már hivatkoztunk, nem változtat azonnal a javaslat, 
hanem   csak  a  legközelebbi népszámlálás után. 

3. Az arányos  választási  rendszert, amelynek már  1870 
óta vannak Itáliában hívei s most is tekintélyes képviselete  akadt a 
parlamentben, a többség   elvetette.   A   már   idézett   példákon   kívül 
hivatkozunk arra, hogy ha az 1904-iki választás az arányos rendszer 
mellett folyt volna le, úgy a 401  kormánypárti helyett csak 377, a 
29 szocialista helyett pedig 83  jutott  volna  a  képviselőházba,   még 
a mai kerületi beosztás mellett is. Az 1909-es választásokon Piemont 
56 kerületében   a   kormánypárt   173.044   vokssal   44   képviselőt,   a 
szocialista párt pedig 87.880-al csak 8-at tudott megválasztatni, holott 
az  arányos  rendszerrel   34   kormánypártival   szemben   18   szocialista 
képviselő került volna ki a küzdelemből. 

4. A választások teljes tisztasága nincs eléggé biztosítva 
sem technikailag a Busta ufficialevel, sem a bírói fórumok révén. 

5. A nők választójoga egyelőre csak ígéret maradt. 
Ezeken  az   előnyökön  és  hátrányokon  felül  áll  azonban   az  a 
nagy gazdasági és társadalmi átalakulás, amelyet ez a reform 
előidézni hivatva van. A polgári pártokkal kacérkodó szocialista párt egy 
forradalmi, szilárd sereget kap a háta mögé, amelynek lendülete és 
elegületlensége vissza fogja téríteni a pártot az osztályharc és a 
szakszervezeti propaganda álláspontjára és kényszeríteni fogja a 
pártvezetőséget, hogy Közép- és Dél-Itália proletariátusát ne csak apró 
szociális reformokkal, hanem a marxista programm egész eleven ere- 
jevei képviselje. Evvel a felújult szocialista energiával szemben a 
munkásság és parasztság bigottabb és gyengébb elemeit a klerikális 
párt fogja meghódítani és szembe fogja állítani a szocialista párttal, 
ez a nyílt szembenállás annál is hasznosabb és szükségesebb, mert 
grogja dönteni a „liberális” kormánypárt jövendő politikáját is, illetve 
létre fogja hozni minden valószínűség szerint a liberális és klerikális 
párt koalícióját szemben a megedzett szocialista és radikális 
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párttal. Ez a kétoldalú színvallás lesz a választói jog talán nem elég 
széles, de meglehetősen mély kiterjesztésének legnagyobb eredménye, 
amelytől talán még az óvatos szocialista párt is fél, de amely a 
háború és a nagytőke imperiális garázdálkodásának ellenhatásaként két- 
ségkívül meg fogja erősíteni a legyengült antimilitarista akciót, 
el fogja hozni a földkérdés legalább is provizórikus megoldását és 
az ipari kapitalizmus ellen mozgósítja Itália egész munkásságát. 
Olaszország egész társadalmi és gazdasági struktúrájába vág tehát 
bele ez a választójogi reform, hatványozottabban, mint az eddigiek 
és elő fogja majd készíteni az utolsó leszámolást is az egyesült kleri- 
kális, kapitalista és feudális hatalmak és a szervezett munkásság 
között. És ugyanakkor, mikor Olaszország beereszti az alkotmány 
sáncaiba az analfabéta, de vérrel és adóval szolgáló proletárok millióit 
és megnyitja az eljövendő társadalmi berendezkedésért való megújult 
harc előtt a parlament kapuit: ugyanekkor, harminc éves fordulóján 
annak, hogy húszezer szocialista szavazattal az első olasz szocialista 
képviselő lett megválasztva, egy másik, állítólag szintén európai 
államban a feudális és uzsorás rablólovagok ostromállapottal és 
sajtóterrorral próbálják megakadályozni az első szocialista szavazat 
és az első szál szocialista képviselő rettenetes veszedelmét. 
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Jegyzetek a választójog történetéhez 
 

A választójog történetét Magyarországon még nem lehet meg- 
írni, de fontos és érdekes adatokkal szolgálhatunk az árulások törté- 
netéhez. Az emberi természet gyarlóságát, az önző motívumok erejét 
az a küzdelem is illusztrálja, mely közel egy évtizede folyik Magyarország 
demokratizálásáért. 

A választójogot azóta kezelték a magyar politikusok úgy, mint 
politikai kérdést, amióta a választójog első ligája úgy állította 
ezt a magyar közvélemény elé, mint a magyar politika újjászervezé- 
sének és népiesítésének eszközét. Hogy csak jó sokára jött a Justh- 
párt, amely az egyetlen komoly parlamenti pártja maradt a választó- 
jognak, az nem tartozik ide. A zivataros darabont időkben, mikor az 
általános választójog hirdetése hazaárulás számba ment, mikor a kor- 
mány politikájának hivatalos exponensei kompromittáltan és hitel nélkül 
állottak az ország előtt: akadt egy számra nézve kicsiny, de meg- 
győződésben erős tábor a magyar közélet minden rétegéből, mely a 
gyanúsítások és a rágalmak által meg nem félemlítve egyre hango- 
sabban hirdette — ami azóta szóról-szóra be is következett — hogy a 
magyar alkotmányválság a rozoga osztály-alkotmány következménye 
s ennélfogva csak az általános választójog demokratikus alkotmányával 
orvosolható. 

1905 augusztus hó 26-án jelent meg a következő, úgy tartalom, 
mint a benne szereplő személyek tekintetében egyaránt nevezetes 
proklamáció: 

„A valódi hatalmak, melyek az államnak támaszul szolgálhatnak, 
önmaguktól keletkeznek s minthogy minden valóságos hatalom, melyet az 
állam nem alkalmaz, mindig ellene fordul: a törvényhozó helyesen cselekszik, 
ha ezeket az állam épületébe beilleszti .  . .” 

Báró Eötvös József 
(A 19. század uralkodó eszméinek 

                                                                   befolyása az államra) 
 

„Még mindig valami másban keressük hátramaradottságunk okát, mint 
 . . . makacs pártolásában egy oly alkotmánynak, mely a nemzet nagyobb 
részét szinte minden polgári jussokból kizárja s ekkép azt, t. i. nagyobb részt 
mind saját személyeink természetes ellenségévé teszi, vagy hogy jobban 
mondjam kényszeríti.” 

Gróf Széchenyi István (Stádium) 
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„Egyenlő szabadság, egyenlő jog, egyenlő kötelesség az ország minden 
polgára számára; faj-, nyelv-, valláskülönbség nélkül . . . 
Áldom istenemet, hogy e munkában több, mint közönséges részt venni 
engedtetett.” 

Kossuth Lajos (Irataim) 
 Felhívás 

Vannak a történelemben időpontok, mikor az új társadalmi erők, melyeket 
sok évtized lassú fejlődése hozott létre, a viszonyok régi rendjének gyökeres 
átalakítását elkerülhetetlenné teszik. Akadályokat kell az útból elhárítani, hogy 
a nemzet életének és művelődésének egy magasabb, gazdagabb s terméke- 
nyebb korszaka  bekövetkezhessek. 

Ezek azok a korszakok, mikor új és friss életerő járja át a társadalom 
szerveit s új anyagi, szellemi s erkölcsi erők részt követelnek maguknak a 
nemzet sorsa intézésében. Az átalakulás, a megújulás, a továbbhaladás kor- 
szakai ezek, mikor a történelmi felelősség érzése hatja át mindazokat, 
akik a nép boldogulásának ügyét a szívükön viselik. 

Magyarország napjainkban ilyen nagy történelmi fordulóponthoz jutott, 
melyen közeli jövőjének sorsa fog eldőlni. 

Az a kérdés, hogy folytatni akarja-e az ország az egyenjogúsításnak 
s a közműveltség felemelésének azt a politikáját, melyet 1848-ban a magyar 
újjászületés halhatatlan bajnokai annyi bölcseséggel s bátorsággal kezdemé- 
nyeztek: avagy rövidlátó közönnyel akar elsiklani a modern Európa legégetőbb 
feladatai fölött, melyek a nép sorsát fogják eldönteni. 

Az általános, titkos választójog az a cél, melynek megvalósításáért 
fegyvert kell ragadni mindazoknak, akik folytatni akarják a 
Kossuthok, Széchenyiek s Eötvösök nemzetegybeolvasztó és 
nemzeterősítő politikáját, akik azt kívánják, hogy kifejezésre 
juthasson és megvalósulhasson minden érzés és gondolat, mely a 
nép jóléte, anyagi és szellemi megerősítése szent ügyét szolgálja. 

Azonban félni lehet, hogy még akkor is, midőn a parlament túlnyomó 
többsége az általános, titkos választójogot félremagyarázhatatlan szavakban 
programmjába írta, annak sorsa még koránt sincs biztosítva, a nagy eszme 
még mindig veszedelmes ellenségekkel áll szemben. 

Éppen ezért mozgalom indult meg aziránt, hogy egy nagy és hatalmas 
ligában egyesüljenek mindazok, akik az általános, titkos választójognak 
minden fentartás nélkül hívei, hogy a propaganda s a felvilágosítás minden 
eszközével küzdjenek a korszakos reform megvalósításáért s ne nyugodjanak 
meg mindaddig, míg nemzeti szabadságunk, anyagi és szellemi bol- 
dogulásunknak ezt a sine qua non-ját alaptörvényeink közé nem iktattuk. 

Csatlakozzék mozgalmunkhoz mindenki, akinek ideálja a szabad, a 
gazdag, a művelt nyugateurópai Magyarország. 

Egyaránt távol állunk minden párttól. Annál inkább az imparlamentáris 
kormánytól. Az általános, titkos választójog nem pártkérdés. Az egész haladó 
magyar közvélemény ezen egyhangú követelésének nem szabad a pártok ver- 
sengésén elbuknia! 

Senkit se feszélyezzenek párttekintetek. A magyar politika alapvető 
dolga: hogy maga a parlament a mai dolgos, gazdasági és kultúréletet élő 
új Magyarországnak valódi népképviselete legyen. 

Mert a jelenlegi   parlament   nem   lévén a nemzet   millióinak igaz kép- 
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viselete: nélkülözi azt a politikai erőt, mellyel a nemzet jogos követeléseinek 
úgy nemzeti, mint gazdasági és kulturális tereken érvényt tudna szerezni. 
Ezzel szemben az általános, titkos választójog alapján megválasztott par- 
lament rövid idő alatt meg fogja valósítani mindezeket az égető feladatokat, 
mert ez a parlament a mai Magyarország dolgos népmillióinak gazdasági és 
kultúrerőiből fogja meríteni törhetetlen erejét. 

Csatlakozzék mindenki   az általános, titkos választójog ligájához. 

Az általános titkos választójog ligája. 
Kezdeményezők: 

Szabadgondolkozók Egyesülete,                                                Huszadik Század,  
Társadalomtudományi  Olvasókör  

Társadalomtudományi Társaság számos tagja. 

Apáthy István egyet, tanár, a „Szabadgondolkozók Egyesületének” 
elnöke, Vámbéry Ármin egyet, tanár, a M. Tud. Akadémia tiszt, tagja, Jendrassik 
Ernő egyet, tanár, a M. Tud. Akadémia tagja, Mártonfy Márton orsz. iparokt. 
felügyelő, miniszt. oszt. tanácsos, Pikler Gyula egyet, tanár, a Társtud. Társ. 
alelnöke, Nagy Dezső ügyvéd, Lechner Károly udv. tanácsos, egyet, tanár, 
Kossutany Ignác egyet, tanár, Somló Bódog egyet, tanár, a „Huszadik Század” 
szerkesztője, Barabás Béla, Benedek János, Dési Géza, Rajk Aladár, Ugron 
Gábor, Vázsonyi Vilmos, Vészi József országyűlési képviselők, Ágoston Péter 
jogakad, tanár, Benedek Elek író, Bors Emil jogakad, tanár, Diner-Dénes József 
író, a Szabadgondolkozók Egyes, alelnöke, ifj. Erdély Sándor ügyvéd, Fényes 
Samu író, ügyvéd, Földes Géza, a „Nemzeti Iskola” szerk., polg. isk. ig., 
Gerster Béla mérnök, a Társtud. Olvasókör elnöke, Gratz Gusztáv; a Társtud. 
Társ. titkára, Harrer Ferenc jogtud. író, Hindy Attila ügyvéd, Jászi Oszkár, a 
Társtud. Társ. Titkára, Jászi Viktor jogakad. tanár, Jánosy Zoltán ev. ref. 
lelkész, Jeszenszky Ignác ág. evang. lelkész, Kernstok Károly festőművész, 
Kégl János ügyvéd, földbirtokos, a Szabadgondolkozók Egyes, főtitkára, 
Lechner Ödön műépítész, Lyka Károly a „Művészet” szerk., Leopold Gusztáv 
földbirtokos, közg. író, ifj. Leopold Lajos földbirtokos, közg. író, Madzsar 
József orvos, Márkus Dezső kir. ítélő táblai bíró, Mártonfy Marcell jogakad, 
tanár, Marschan Géza, az Ügyvédjelöltek Körének elnöke, Meller Simon, a 
„Szépművészeti Múzeum” őre, író, Méray-Horváth Károly mérnök, író, Óváry 
Lipót orsz. fölevéltárnok, a M. Tud. Akad. tagja, Pataj Sándor, az „Igazság” 
szerk., Pompéry Elemér, a szabadalmi bíróság bírója, Quittner Zsigmond 
műépítész, Sasváry Ármin, a Keresk. Múzeum titkára, író, Simontsits Elemér 
iolna vármegye főjegyzője, Szabolcska Mihály ev. ref. lelkész, a Kisfaludy és 
retőfi társaságok tagja, Száva János, a „Tanítók Otthonának” elnöke, igazgató, 
Szalay Károly főgimn. tanár, író, Székely Aladár, a Társtud. Olvasókör 
főtitkára, Vámbéry Rusztem egyet. m. tanár, Várady Zsigmond ügyvéd, író, 
Wildner Ödön, a „Huszadik Század” társszerkesztője, Wolfner Pál író, a 
Társtud. Társ. munkástanfolyamának titkára, Zigány Zoltán tanár és író. 

Az előkészítő bizottság. 
A felhívás sikerrel járt. 1905 szeptemberében véglegesen meg- 

alakult a liga. 
A liga  ideiglenes   elnöksége a következőkép   alakíttatott   meg: 
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Elnökök lettek: Apáthy István, Jendrdssik Ernő és Vámbéry Ármin 
egyet, tanárok, alelnökök: Kossutány Ignác és Lechner Károly egyet, 
tanárok, Mártonfy Márton iparoktatási felügyelő, Ovary Lipót orsz. 
főlevéltárnok, végül Pikler Gyula és Somló Bódog egyet, tanárok. 
A liga ügyeinek aktív vezetésére egy végrehajtó bizottságot válasz- 
tottak, amelynek Méray-Horváth Károly, a liga főtitkára vezetése alatt 
tagjai lettek: Hindy Attila, ifj. Leopold Lajos, Szalay Károly és 
Székely Aladár titkárok, továbbá ifj. Erdély Sándor, Gerster Béla, 
Gratz Gusztáv, Jászi Oszkár, Kégl János, Vámbéry Rusztem és 
Wolfner Pál. 

Ez a kis társaság vált az általános választójog kovászává Magyar- 
országon. Persze ebből is csak egy egészen kicsiny csoport, mert a 
nagyobb rész elhallgatott, a kisebb pedig anyagi érdekekből renegáttá 
lett. A mai küzdelmeink szempontjából ép ezek a renegátok a leg- 
érdekesebbek. 

Mindjárt a mozgalom elején csatlakozott ahhoz Herczeg Ferenc 
úr s mint a Liga egyik alelnöke tevékeny részt vett működésében. 
Ne feledjük: ez azokban az időkben történt, amikor a szabadelvű 
párt szétzüllése folytán Herczeg úr rosszul kezdte magát érezni úgy 
jövő mandátum-kilátásaiban, mint kaszinói presztízsében. A lánglelkű 
költő akkor izzó gúnnyal kezdte az ország oligarchikus tendenciáit 
ostorozni és a szociáldemokrata párthoz intézett közismert levelében 
előkelő gavallér póza ravasz sváb nyugalmával jelentette ki magát az 
általános, titkos választójog feltétlen hívének. Csak természetes, hogy 
gazdái változtával ez az úr ma a Magyar Figyelő szerkesztőségéből 
löveli mérgezett nyilait a választójog becsületes híveire. Ebben a nemes 
munkájában kitűnő segítőtársa, egy másik ligista, Wolfner-Farkas Pál, 
akit közvetlenül a szociáldemokrata pártba tervezett belépése előtt 
ért az a baleset, hogy kétszínű magatartása következtében a Társa- 
dalomtudományi Társaság-ból kirekesztették. Azóta az ambíciózus 
férfiú mandátumot vásárolt magának, a nemzetiségekkel szemben védi 
a hazát s Nagy Sándor, Darvai Fülöp s több más fajmagyarral együtt 
a bihari gárda legtüzesebb, leghangosabb és legszemérmetlenebb segéd- 
csapatát alkotja. 

Ha már a Magyar Figyelő szerkesztőségénél tartunk, említsük 
fel itt a Palágyi Menyhért magatartását. Mikor úgy látszott, hogy a 
kibontakozás csak az általános választójog alapján kövctkezhetik be, 
egyetemeinknek ez az örök bolygó zsidaja a Magyar Társadalom- 
tudományi Egyesület 1910 április hó közgyűlésén majd szétrobbantotta 
ezt a derék „hivatalnok egyesületet” a választójoggal: az általános, 
egyenlő, titkos választójogért való propagandát követelve. Azóta persze 
észhez tért, mert ma katedrát csak Tiszától lehet remélni s jelenleg 
mint a geszti grófra ellenszenves természettudományi és filozófiai 
nagyságoknak szerkesztőségi hóhérlegénye szerepel. 

A renegátok listájában az egyik legérdekesebb szerep Vázsonyi 
Vilmosnak jutott. Ez az úr nem is oly régen 1910 január 28-án 
a következőket mondotta a parlamentben: 

„Minálunk a választójog egyszer a Hamupipőke szerepét játssza, 
máskor meg a fényes  ruhába   öltöztetett   királykisasszonyét.   Csak a 
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törvényes házasságig nem jutott el semmint Hamupipőke, semmint király- 
kisasszony, ez a szegény választójog.” 

És valamivel odébb : 
„Az obstrukcióknak erkölcsi jogosultsága származik 

és származott abból, hogy az állam és a nép fogalmai nem 
fedték egymást, úgy a képviselőház nem volt és ma sem 
igazi népképviselet. Ahol tehát egy kisebbség mindig hivat- 
kozhatik arra, hogy tulajdonképen a többség.” 

Ugyanez az ura székesfőváros törvényhatóságának ez év június 19-én 
tartott rendkívüli közgyűlésén kárörvendve beszélt annak az obstrukciónak 
letöréséről, mely a választójogot a magyar politika tengelyévé tette 
s amely Vázsonyi saját állítása szerint az első jogosult magyar obstrukció, 
mert a valódi többség érdekében történik. Persze a nagy államférfiú 
politikai gondolkozása e hosszú időközben lényegesen módosult. Ma 
már tudja, hogy jó hazafi nem obstruálhat, minthogy az obstrukció 
folytán a magyarság kettős veszedelem közé juthat: „a nemzetiségek 
és a proletariátus veszedelme” közé. A jeles demokrata vezér tehát 
magáévá tette a Budapesti Hírlap legsilányabb uszítási elméletét és 
demokráciáját a „proletariátustól és a nemzetiségektől” félti. Szeren- 
csére a mindenkori belügyminiszter e lelkes hívének új elmélete nem 
fog sok zavart okozni, mert ma már minden fegyelmezettebb poli- 
tikai gondolkozású ember tudja, hogy egy oly politikus, kinek demo- 
kráciája nem képes a proletariátust és a nemzetiségeket befogadni, 
nem harcosa, hanem bohóca vagy svindlere a demokráciának, mert a 
ghettó elkeseredése még nem demokrácia. 

Nagyon tanulságos a Székely Aladár magatartása is, aki nem 
csak véresszájú szabadgondolkodó, hanem lelkes antimilitarista is volt. 
Ez az úr többek között a szabadgondolkozók 1906 január havában 
tartott közgyűlésen indítványt tett abból az alkalomból, hogy Gustave 
Hervét az antimilitarista mozgalom vezérét és 20 társát a francia 
polgári esküdtek 4 évi börtönnel sújtották. Az indítvány bevezető 
szavaiban meleg szavakkal jellemzi Hervét, aztán a következőket mondta: 

„Férfikora teljességéből kiszakított négy súlyos esztendő árán kellett 
tisztába jönnie, mit várhat a jövő embere a jelen társadalmától. Attól a tár- 
sadalomtól, mely maga is forradalomnak köszönte létét, de uralomra jutva 
sietett kihirdetni, hogy a forradalmak ideje lejárt (Gohier védekezésének 
szavai), attól a társadalomtól, amely hidegvérrel elnézi, sőt megköveteli, 
hogy a tiszt szó nélkül főbe lőjje az engedelmességet megtagadó közlegényt, 
de szörnyű bosszút esküszik, ha akad vakmerő, ki figyelmeztesse, hogy a 
biztos halál elhárítására ilyenkor kezében a fegyver; és amely társadalom a 
sors keserű iróniájaképen ölésre való felhívás címén sújtja büntetéssel azt, 
akinek célja nemcsak minden ölést, hanem embertársainak minden kizsák- 
mányolását lehetetlenné tenni. Mert ilyennek bizonyult a lefolyt per során a 
mai európai társadalom, az „ő hazájuk”, a Jaurès-féle opportunista félemberek 
hazája, akik gyávaságból támadnak, amikor védelemre vállalkoznak, akik jobb 
tudomásuk ellenére annyi szentimentalizmust tételeznek fel a magok tár- 
sadalmáról, hogy az majd letér az útjáról, ha bölcsen megmagyarázzák neki, 
milyen szörnyű lelkiismereti probléma az, amely elé a felvetett kérdésben a 
Hervéékhez   hasonló   embereket   állítja;   akik   az   egyenes   kérdésre   görbén 
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válaszolnak, akik pontosan tudják, mitévők lennének, ha buddhisták volnának, 
de nem tudják vagy nem merik megmondani, mit kell tenniök mint európaiaknak, 
keresztényeknek avagy szabadgondolkozóknak.” 

„Napjainkban tapasztalhatjuk, hogy a legkülönbözőbb radikális szellemű 
áramlatok hasonló összeütközésbe jutnak a militarizmussal, a Hervé forradalmi 
szocializmusa épúgy, mint a primitív keresztény erkölcsi világfelfogás alapján 
álló Tolsztoj anarchisztikus tanítása. Hogy pedig bizonyos körülmények között 
a nemzeti szellem ébredése is hasonló eredményre vezethet, ez talán épen 
itt Magyarországon nem szorul legkevésbbé bővebb magyarázatra.” 

A szabad gondolat híveinek állásfoglalása ebben az összeütközésben 
nem lehet kétséges. A nyers erővel szemben az öntudatos, kritikai szellem 
érvényesüléséért kell lándzsát törnie s annak harcosait balsorsukban sem 
elhagynia. 

„Indítványozom ennélfogva, fejezze ki a szabad gondolat magyarországi 
egyesülete őszinte szimpátiáit G. Hervé és társai irányában, és juttassa azt 
tudomásukra a bruxellesi központ utján.” 

Azóta Székely-Hervé Aladár úr dús ügyvédi irodája magasla- 
táról egykedvűen nézte, sőt szavazataival árkon-bokron támogatta azt 
a politikát, mellyel a szuronyerdőre támaszkodó Tisza megfojtotta a 
magyar parlamentarizmust s rendőrlegényekkel brutalizálta az általános 
választójog becsületes harcosait. Ő is nyilván precíze tudja, hogy mit 
tenne mint buddhista, de nem tudja, hogy mi a kötelessége annak, 
aki a választójogért küzd. Nemcsak elhatározó képessége csökkent a 
beszámíthatatlanságig, hanem észrevevő képessége is, ami nyilvánvaló, 
mert ő, aki innen Franciaországig látott el, mikor a militarizmus a szocia- 
lizmussal Összeütközött, nem vette észre, hogy közvetlenül az orra 
előtt ütközött össze a választójog a militarizmussal. 

A lelkes antimilitarista édesapja, az igazságügyminiszter úr nem 
kevésbbé tiszta politikát folytatott. A Tisza rémtetteinek legfőbb jogi 
védelmezőjét, jó lesz szembeállítani azzal a Székely Ferenc-cel, aki 
1910 április 5-én még úgy szavalt, hogy „nemzeti kultúránk zavartalan 
továbbfejlődése érdekében is el kell mennünk a népjogok kiterjesz- 
tésének legszélsőbb határáig”, aki Lloyd George dicsőségét megiri- 
gyelve hevesen kikelt „a drágaságot előidéző junkerpolitika s a junker- 
politikát folytató parlament ellen”, aki 1910 május 25. a marosvásárhelyi 
szocialisták gyűlésén azt mondta, hogy „ő rá a munkásság gyönyörű 
demonstrációja a választójog érdekében nagy hatással van” s aki ugyan- 
ennek a munkásságnak a legfelemelőbb harcát a jogtalan vizsgálati 
fogságok százaival szennyezte be s aki a munkásság sajtóját a leg- 
szemérmetlenebbül üldözi. 

Nyilván a nagy államférfiúnak két meggyőződése van: az egyik 
a mandátum beszerzés céljaira, a másik minisztersége megóvására egy 
pártban, mely őt oly szörnyen lenézi. 

A renegátság eme klasszikus példái mellett igazán eltörpülnek, 
a kisebb fókavadászok. De néhány példa ezek közül is élesen bevi- 
lágít a mai klikkuralom erkölcsi levegőjébe. Például Gratz Gusztáv 
azt írta valamikor a Huszadik Században,* hogy „minálunk abból kelet- 
 

* Az általános választójog- és Tisza István, Huszadik Század 12. 1905. 
369—398. 1. 
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keztek az obstrukciók, hogy parlamentünkbe évtizedeken keresztül új 
gondolat be nem hatolhatott, hogy mindig közjogi apróságok képezték 
pártküzdelmeink ütköző pontját”. 

És mikor végül olyan obstrukció jött a parlamentben, melyhez 
Gratz Gusztávnak örömrepesve kellett volna csatlakoznia, akkor 
ugyanaz a Gratz Gusztáv, aki kimutatta Tisza vélekedéséről, hogy 
tökéletesen megegyezik Pobjedonoszcevnek, az orosz szent szinódus 
főprokurátorának, az orosz reakció vezérének a kormányzó kisebbsé- 
gekről mondott véleményével, s aki szégyelte, hogy a magyar szabad- 
elvűek egy része ilyen társaságba került,* fedezi Tisza István leg- 
reakciósabb műveletét. 

De ez csak látszólag következetlenség, mert e jeles férfiú pályája 
nyílegyenességgel haladt előre a koalíciós képviselőségen át a Neue 
Freie Presse tudósítóságán át a Gyáriparosok titkárságáig. Nincs semmi 
kétség az iránt, hogy e jellemszilárd politikus fényes közgazdasági 
pályát fog befutni. 

Nem kevésbbé tündöklő példája a politikai becsületességnek a 
Mártonfy Mártoné, aki alig pár héttel előbb, hogy koalíciós alkotmány- 
párti képviselőnek fellépett, a szabadkőműves páholyokban fulmináns 
beszédeket tartott a nagybirtok és a klerikalizmus ellen. Ma termé- 
szetesen a Tisza rendszerének legbuzgóbb támogatója. Méltó társa 
Márkus Dezső az egykori darabont-ligista s úttörő feminista, aki 
a Jogászegyletben már teljesen a Tisza István szájaíze szerint mérle- 
gelte a választójog szörnyű veszélyeit. Persze a koszorús költő, 
Szabolcska Mihály is lelkendezve sietett az általános választójog 
zászlaja alá, mikor az a darabont-kormány programmja volt. Ma termé- 
szetesen gyűlölködő cikkeket ír a nemzetrontó reform ellen a Budapesti 
Hírlap hasábjain. Közéleti becsülete ép oly magasan szárnyaló a pap- 
költőnek, mint lírája. 

Minek folytatnánk? Ebben a díszes listában igazán eltörpül a 
Várady Zsigmondok, az Erdély Sándorok, a Bródy Ernők, a Pető 
Sándorok, a Simontstits Elemérek stb. stb. szerepe. Kis erőtlen mario- 
nettjei voltak egy történelmi áramlatnak és semmi kétség, hogy újra 
lelkes híveivé lesznek a radikális választójognak, ha az megint kormány 
programm lesz. 

A jövő demokrata Magyarországa azonban a választójog nyílt 
ellenségeinél jobban emlékezetében fogja tartani a demokrácia álbará- 
tainak és renegátainak neveit.                                                                     (K.) 
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Május 23-án, vagyis forradalmi naptár szerint „Forradalmi 
Sztrájk-hava” 1-én egyik újságírói kávéházban, mindjárt az első 
és második nap eseményeinek éjjelén úgynevezett polgári újság- 
írók egymásközötti beszélgetéseiből a fülembe ragadt egy részlet, 
melyben három-négy kollegám azt tárgyalta, hogy a forron- 
gásokról szóló riportok és annak egyes kopfjait hogyan írták meg. 
— Szocialista szellemben csináltam a riportot! — mondta 
 

* Ugyanitt. 
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az egyik, egy másik pedig azt tette hozzá, hogy ő színesen 
írta a tudósítást. 

Ellenzéki lapoknál dolgozó újságírók tárgyalták ezt a kérdést, 
de, mikor a négy egymásután következő zavaros nap esemé- 
nyeiről szóló tudósítást olvastam, a fővárosi napi sajtónak a 
háromnegyed részében a szenzációszerű és színezett részletek 
kiképzésén túl annak a szellemnek nyomát sem találtam, miről 
a hírtudósítók beszéltek. Az események leírásában és a tények 
fotográfiájában volt mindaz, amit a szellem javára akartak írni, 
mert a kommentáló és fejtegető bevezetésekben programm- 
szerűen és tudatosan még a gyanúja sem világlott ki azoknak 
a társadalmi valóságoknak és azoknak a szociális motívumoknak, 
melyek e forradalmi színezetű eseményeket a fővárosban szülték. 
Mikor az újságírónak még a biztos szimatja sincs meg az ilyen 
események rugóinak és jelentőségének egyéni felismerésére, 
akkor biztos, hogy az olvasóközönség, melyet kiszolgál, száz- 
szorta kevésbbé van tájékozva arról, hogy a körülötte csapkodó 
hullámokat valójában micsoda drótokon ráncigálják. Ezért — le- 
számítva még vagy öt radikálisabb szellemű napilapot — egészen 
nyugodtan megtörténhetett, hogy a legelterjedtebb polgári napi- 
lap és a legelterjedtebb krajcáros ál-proletár újság minden 
skrupulus nélkül támadta a zavargókat és a zavargásokat ama 
jezsuita kenetesség szerint, hogy a magánvagyon rombolása 
rettenetes bűn. S kontráztak hozzá csendesebben vagy bát- 
rabban a többiek is, de nem szóltak róla, hogy a tömegjavak 
rombolása, elsikkasztása és szép szavak cégére alatt való elrab- 
lása ezerszeresen nagyobb bűn s épen ezért szükséges, helyes, 
sőt a mi gyáva közvéleményünk mellett imponálóan tisztességes 
volt ablakbeverésekkel, villamosok összezúzásával és minden 
nem úgynevezett kulturális eszközökkel való frontba állás is, 
mert ítélet volt ez és szavazatnyilvánítás arról, hogy nemcsak 
a hatalomnak van véleménye az elnyomottakról, hanem az el- 
nyomottak is kifejezést tudnak adni nyomatékosan a hatalomnak 
ellenük való sok évtizedes visszaéléseiről. Ezekben a napokban 
a sajtó a demokráciáért nem tett többet csöppel sem, mint 
amennyi izgató, és agitáló erőt az események puszta referálása 
reprezentált. Úgy, hogy a május 23-iki napok történetei 
félhivatalos előadásban is meglehetősen agitáló erővel festettek 
a puszta tényeikkel, de azt már kevésbbé lehetett tapasztalni, 
hogy a tények szükségszerűségének magyarázatával és az egész 
mozgalom kényszerű jogosságának elismerésével a fejlődésnek 
azt az érdekeit szolgálták volna, melyet a magyar radikalizmus 
vagy a választójogi agitáció az országban ma képvisel. 

Ezek a jelenségek azért figyelemreméltók, mert őszinte 
bizonyságai annak az őszintétlen bánásmódnak, melyben a választó- 
jogi törekvések és általában az egész radikális mozgalom polgári 
oldalról kezeltetik ugyanakkor, amikor a liberalizmus jajgatá- 
saival vannak tele, valahányszor a hatalom felől kisebb vagy 
nagyobb   sérelmek   érik   őket.   A   sajtó   azonban   nem   számít 
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magában véve sokat, mert a jelentősége nem abban van, hogy 
ez vagy az az újságíró az események felől miként vélekedik, 
hanem hogy az újságíró száján és tollán keresztül miként nyilat- 
kozik meg annak a tömegnek kulturális képe, mely az ország 
társadalmi rétegeinek egy-egy darabját vagy hányadát alkotja. 
S ha volt valami morális hatása a május 23-iki eseményeknek, 
ahoz a polgári sajtó vagy a polgári tömeg nem tett és nem 
adott semmit sem, ellenben a szervezett munkásság hatalmi ere- 
jének látványa alatt kezdett úgy viselkedni, ahogy a gyámol- 
talan, magában nem bízó ember szokott. A délutáni órákban a 
kirakatokat a boltosok már vörösdrapériás, választójogot köve- 
telő díszekkel vonták be s mikor értesültek a sebesültek rend- 
kívüli számáról és arról, hogy a tüntetésnek több vértanúja is 
lett, némi szimpátiákat is bátrabban nyilvánítottak, mert kezdték 
érezni, hogy mégis komolynak kell lennie annak a küzdelemnek, 
melynek sikeréért ezerén és ezerén viszik a bőrüket és bizton- 
ságukat a vásárra. Mint a zenekarban a harmadik hegedű vagy 
a brácsa, a sajtó is azonban csak így kísérte nagyrészében az 
eseményeket passzív érdeklődésének és bátortalan, öntudatlan 
szimpátiájának nyilvánításával, de amellett még mindig óvatos, 
gyanakodó és bizalmatlan politikájával. Úgy, hogy végeredmé- 
nyében a májusi események morális sikeréhez nem szolgált 
semmiféle aktív hozzájárulással, ami érthető is, mert évtizedek 
óta úgyszólván mindig egy iskolába járt és egy gazdának volt 
a cselédje. Negyvennyolcas-, koalíciós-, Kossuth-, szabadelvű-, 
alkotmánypárti és eféle jelszavak alatt a létező hatalmi rend 
érdekeinek volt a szószólója s mikor az ellenzéket játszotta, 
akkor is csak a moduszok között válogatott, de nem azt az 
ellenzékiséget vállalta, ami az ország többségének érdekeit kép- 
viselte volna. 

A június 4-iki és az utána következő Tisza István-féle 
parlamenti botrányok észretérítették végre a folytonosan tájé- 
kozódási zavarokba szédült sajtót. És hatása alatt ama nem 
épen megvetendő tiltakozásoknak, melyeket egyes lapok elő- 
fizetői nyilvánítottak, részben protestáló levelekkel, részben a 
lapok visszaküldésével és a közhangulattal szemben nehezen 
védelmezhető parlamenti erőszakosságok és az ostromállapot- 
szerű megszállás ellen támadt nyugtalanság végre ellenzékbe 
sodorta az ingadozó és spekuláló lapok nagy részét is. Szokása 
szerint négyértelműleg, hazafias imák fohászával és a Tisza-féle 
terror iránti elragadtatással a Budapesti Hírlap próbálta kielé- 
gíteni a publikumát, de a kitűnő Rákosi-féle jezsuita taktika 
ezúttal nem sikerült. S miként a Szapáry alatti Hentzi-eset 
idején, most is ágyúsortüzeknek a záporával küldték vissza 
magyar imperiummal, harmincmillió magyarral és nemzeti szupre- 
máciával táplált előfizetői a lapot, holott a Budapesti Hírlap 
következetes volt eddigi politikájához és talán az egyetlen 
volt, amelyik tudta jól, hogy, mit akar és mit csinál. A választói 
jog ellen és mindaz ellen, ami a választójogi eszmekör tartalma, 
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rúgtatott olyan óvatatlanul, leeresztett sisakkal Tisza mellé, 
mert annak a politikának, melyet a Budapesti Hírlap a magyar- 
ságnak szánt, Tisza az egyetlen vakmerő és bárdolatlan terro- 
ristája. De hát nem sikerült Rákosinak a hazát megmenteni s 
most kezdheti előlrül a harminc millió magyarral és a vallás- 
erkölcs megszakadt üzemének folytatásával. Nem lehet azonban 
tagadni, hogy a reakciósságában épen a májusi és júniusi 
események után némi rokonszenves vonás is mutatkozott; nem 
ugyan erkölcsileg, hanem csak esztetice. Végtére a közhangulattal 
szemben is megpróbálta azt a reakciót, melyet gyöngeértelmi- 
ségű és gyönge szemű publikuma előtt éveken át a liberalizmus 
frazeológiájával adagolva, mint szintén a nemzeti géniusznak 
egyik speciális imperativusát hirdetett, továbbra is a pakliban 
tartani és nemzeti közszükségnek nyilvánítani. Kár, hogy éppen 
a saját előfizetői akadályozták meg e macchiavellisztikus játék 
tovább való folytatásában, mert a radikalizmus ügyének Rákosi 
ártani már úgy sem árthat, ellenben az ő tökéletes lejáratására 
nagyon szükséges volna, hogy utolsó kártyáját is kijátszhassa 
és minden szavát, intrikáját és álnemzeti frázisait nyugodtan 
kitálalhassa. Egy pár ravasz stréber, néhány éhes szegény- 
legény egy ideig még fújni fogja a szerenádot ablakai alatt, 
de bizonyos, hogy az a fiatal magyar nemzedék, melyhez 
mi is tartozunk és még inkább az utánunk következő, mely- 
nek már vezető szerepe lesz, lassan-lassan tisztába jött és 
fog jönni vele, hogy a Rákosi politikai egyénisége és egész 
politikai agitációja a magyar kultúrára micsoda veszedelmet 
hozott. És bizonyos, hogy ötven év múlva, mikor az ítéleteket 
a mai magyar élet díszpéldányairól egyenként meghozzák, 
a Rákosiról szóló nagyon lesújtó és megfellebbezhetetlen lesz. 
Összes nemzeti tilinkózásairól megállapítják majd, amit elég 
sokan már ma is tudunk, hogy üzlet és reakciós elborultság 
volt a szülőjük s a morális érzésnek egy olyan megcsorbulása, 
mely a prófétaság helyett urak és uradalmak érdekeinek az 
ügynökévé alacsonyította. 

A történet ítélő-szava szólani fog a sajtóról is természe- 
tesen, csakhogy mit fogja bánni az a sajtó, mely ma üzlelek 
után nyargal, hogy a jövő az ő viselt dolgait miként táblázza 
el. Június 4-ike után a budapesti napilapok nagy része meg- 
fordult a kormány után való sétájából, amelyik azonban nem 
fordult meg is úgy mutatja, mintha fordulni akarna. Az álta- 
lános korrupciónak a reprezentációi ezek s épen azért ameny- 
nyire, mint erőtényezők számítanak, morális szempontból nincs 
jelentőségük. Exponensei különben is inkább üzletemberek, mint 
politikai személyiségek. Ezért azoknak a jelenségeknek sincs 
nagyobb fontossága, melyek megfordulásuk után még jó ideig 
ellenzékiségükben nyilvánultak. Verzátus újságírói beavatottság 
vehette csak észre azokat az apró, félszeg ravaszkodásokat, 
melyekkel ösztönszerűleg félre állottak a felmerült radikálisabb 
kérdések és események tárgyalása vagy helyeslése   elől,   amíg 
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Tisza István és Lukács László az állandó botrányokkal és a 
főváros csendőri és katonai megszállásával nem segített végre 
rajtuk. Így lassanként kialakult az ellenzékiségük, de, hogy mikor 
fognak ismét alkalmas fedezések mögött a reakció vizei felé 
kikanyarodni, megmutatja a jövő, mikor a parlamenti válság 
újra aktuálissá válik és a választói jog kérdése felmerül, hogy 
mint a vegytani reagens elemeire bontsa és mivoltuk szerint 
kimutassa titkos hajlandóságukat.                                                      (Zuboly.) 
 
Horvát közállapotok 
 

A királyi biztos első „kormányzati tényei” három rendelet volt, 
melyekkel 1. a preventív cenzúrát és a kauciót hozta be; 2. a gyüle- 
kezési szabadságot megszüntette és 3. Horvátország minden városá- 
ban, ahol az még addig nem volt meg, az állami rendőrséget vezette be. 
Erre néhány polgármester felfüggesztése következett s nemsokára az 
ú. n. „kémrendelet”, mely azonnali elfogatassál és érzékeny szabad- 
ságvesztés büntetéssel fenyegeti meg azt, ki nyilvánosan vagy magán- 
körben ama véleményének merne kifejezést adni, hogy a biztosság, vagyis 
az alkotmányellenes állapot nem lehet hosszú tartamú Horvátországban. 

A preventív-cenzúra a királyi biztos rendelete szerint így 
folyik le: Miután a lap első példánya elkészült, azt a rendőrségnek 
kell elküldeni, mely két órán belül a cenzúrát keresztülvinni és 
arról végzést hozni tartozik. Ha a nyomda ezen cenzúrapéldányon 
kívül még akár csak egy másodpéldányt is állítana elő, mielőtt a 
rendőrség végzését megkapta volt: ez esetre a rendelet a nyomdát 
bezárással, a lapot beszüntetéssel, a felelős szerkesztőt pedig börtön- 
nel fenyegeti meg. A cenzúra-példányt a rendőrségnek nem szabad 
kefelenyomatban elküldeni — amint ez például Oroszországban szokás 
— hanem csakis géplenyomatban (többnyire rotációs géplenyomatban, 
minthogy a legtöbb zágrábi lap ilyenen dolgozik). Ha a rendőrség 
két óra múlva keresztül engedi a lapot, akkor erről engedély-végzést 
állít ki s a lapot ki lehet nyomni. Ellenben ha a rendőrség konfis- 
kálta a lapot, akkor erről állít ki végzést és a lapnak a konfiskált 
helyeket újakkal kell pótolni, mivel az inkriminált passzusokat nem 
szabad üresen hagyni s egyáltalán oly nyomnak sem szabad maradni, 
melyből az olvasó azt következtethetné, hogy a lap konfiskáltatott. Az így 
átalakított lapról a rendőrségnek egy újabb cenzúra-példány küldendő, 
hogy két órán belül újra határozhasson. 

A horvát sajtó-konfiskációk már a preventív-cenzúra bevezetése 
előtt hírhedtek voltak. Khuen, Pejacsevich-Chavrak, Rauch, Tomasics 
és Cuvaj báni rendszere alatt naponta fordultak elő konfiskációk, 
anélkül, hogy azokat amaz esküdtszéki tárgyalás követte volna, melyeket 
a sajtótörvény szigorúan és kötelezően   előír.* Egyébként is a sajtót 
 

* A Khuen-féle „nemzeti párt”-nak, mely Horvátországban a magyaron 
név alatt ismeretes (hiszen az uralkodó klikk minden bűnét a magyarok 
számlájára írja a közvélemény) egyik legfényesebb kormányzati cselekedete 
az esküdtszékek eltörlése volt, még pedig három hónapos visszaható 
 



172                                                                                                  Horvát közállapotok 
 
és a hírlapírókat kezdettől fogva üldözték és szégyenletesen sikarrozták 
Horvátországban. Erre vezethető nem kis részben a horvát lapok 
gyenge elterjedtsége. Azok a rendszabályok, melyeket ma a magyar 
kormány alkalmaz egyes lapokkal szemben, mint pl. a vasúti elárusítás 
betiltása, Horvátországban régi szokás. Ezenkívül a horvát lapok és 
hírlapírók ki vannak zárva mindazon kedvezményektől, melyek Magyar- 
országon és Ausztriában általánosak. Csak mellékesen jegyzem meg, 
hogy egyetlen ellenzéki újságírónak nincs szabadjegye az állam- 
vasutakon Horvátországban. S midőn a horvát hírlapíró-egyesület 
(mely csak két éve áll fenn, minthogy azelőtt a horvát zsurnalisták 
szervezkedését sosem engedték meg) tagjai számára a kereskedelmi 
minisztertől egyetlenegy útra kért szabadjegyet, a belgrádi szláv 
hírlapíró kongresszusra, kérvényüket elutasították. Látjuk tehát, hogy 
a sajtó sosem volt Horvátországban elkényeztetve. De ami ma tör- 
ténik, az igazán leírhatatlan s azt csak úgy lehet jellemezni, mint 
„idegen tulajdon roszindulatú rongálását”. Mert ha már a preventív- 
cenzúra intézkedései drákóiak: az a mód és rendszer, ahogyan azokat 
a rendőrség keresztül viszi, valóságos orgiája a rendőri önkény- 
uralomnak, a politikai rövidlátóságnak és a legdurvább értelmetlenségnek. 
Azt, hogy az előzetes cenzúra behozatala óta az összes ellenzéki 
lapokat csaknem mindennap lefoglalják, nem is kell külön mondani. 
Mi több, az is igen gyakran előfordul, hogy egyes lapokat kétszer, 
sőt háromszor is lefoglalnak s majdnem mindig olyan mondatokról 
és cikkekről van szó, melyek már az első cenzúra-példányban a 
rendőrség elé kerültek. A rendőrség különben jóformán nem is 
követ politikai célokat ezeknél a konfiskációknál. Rendszertelenül és 
terv nélkül konfiskál, nyilvánvalóan csak azért, hogy konfiskáljon. 
Így megtörténik, hogy amit az egyik lapban konfiskálnak, azt a másik- 
ban átengedik, hogy a hivatalos lapból, a Narodne Novine-hol átvett 
hivatalos kommünikéket, avagy teljesen a politikától távol eső híreket 
is lefoglalnak. Csodálatoskép az ú. n. „közjogi-ellenzéki”, „tria- 
lisztikus” lapok itt is jobban járnak, mint a többi ellenzéki, kiegyezés- 
barátlapok. Számos közlemény nem izgatta a rendőrséget — ha az 
a „trialisztikus” lapokban jelent meg — ellenben szórul-szóra ugyanezt 
a hírt nem egyszer konfiskálták a kiegyezés-barát ellenzéki lapokban- 
Ez minden valószínűség szerint azért van így, mivel a királyi biztos- 
ságot — miként gróf Khuen-Héderváry mondotta — arra létesítették, 
hogy az alkotmányellenes, a Magyarországgal való közösséget támadó 
törekvéseket leküzdhessék. (Persze ez az ellenmondás megszűnik az 
előtt, aki tudja, hogy a közjogi intranzigenciát nemcsak Magyar- 
országon, de Horvátországban is nagyon jól lehet a kormány céljaira 
fruktifikálni. Dr. Frank egész működése ezen alapult.) 
 
erővel. Ez közvetlenül eme „párt” összeroskadása előtt történt s az volt a 
célja, hogy a kormány néhány, ránézve kellemetlen politikust és hírlapírót 
becsukathasson. Mert az esküdtbíróságok helyébe a rendes bíróságok léptek . . . 
A sajtóügyekben való esküdtszéki bíráskodást újra csak a koalíciós kormány 
vezette be, még pedig kötelezően. Ennek dacára az esküdtbíróságok, egyetlen 
esetet, Eszéket kivéve, sohasem hivattak egybe. 
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Minthogy rendszerint minden lap cenzúrájához a rendőrségnek 
több mint két órára van szüksége, a horvát lapok, melyeknek több- 
sége délutáni s melyeket mindennap elkoboznak, csak késő este 
jelennek meg. Ha egy lapot kétszer koboznak el, ami igen gyakran 
előfordul, avagy ép háromszor, ami szintén nem ritka eset, akkor az 
csak másnap jelenhetik meg. Minthogy az ellenzéki lapokban mindent 
konfiskálnak, ami csak a magyar vagy horvát viszonyokkal foglal- 
kozik s nem végződik a magyar vagy a horvát kormány dicséretével 
s minthogy így a lapok úgyis a horvát közönség számára érdektelenek 
s még hozzá elkésve jelennek meg: ennélfogva természetesen elvesz- 
tették példányonkénti elárusításukat, amely régebben meglehetősen 
erős volt. S ha még figyelembe veszik, hogy mit koboznak el: min- 
denki előtt nyilvánvalóvá válik, hogy az előzetes cenzúra kezelése 
Horvátországban nem nevezhető másnak, mint idegen tulajdon rossz- 
indulatú rongálásának.* 

Csak egy pár esetet akarok itt felsorolni a horvát sajtóüldö- 
zések illusztrálására, hogy olvasóink megítélhessék, vajon a jellem- 
zésükre általam használt szigorú ítélet indokolt volt-e: 

Az a szokás, hogy a magyar-horvát országgyűlésen, az osztrák 
parlamentben vagy a delegációban elhangzott beszédeket, amennyiben 
azok a délszlávok állapotával, vagy a horvát viszonyokkal foglal- 
koznak konfiskálják, már régen meggyökerezett Horvátországban. 
Ép úgy mindent lefoglalnak, ami a magyar ellenzék kilátásait tár- 
gyalja, úgy szintén minden közleményt, mely csak a legtávolabbról 
is a magyar kormány eljárásait bírálni meri. Olyan híreket is, mint 
pl. az, hogy a magyar ellenzéki pártok együttműködése terveztetik, 
hogy gróf Tiszát detektívek őrzik, hogy a magyar ellenzék agitációs 
propagandát indított a kormány ellen, kivétel nélkül konfiskálják. 
Azt az esetet, hogy még Josipovich Géza aktív horvát miniszter 
intervjúját is, melyet a horvát lapok a Zeit-ből vettek át, Zágrábban 
elkobozták, már Popovics képviselő felemlítette a magyar-horvát ország- 
gyűlésen. De mindezzel nem merül ki a rendőrség, konfiskációs 
étvágya. Íme még néhány példa arra nézve, hogy mit nem szabad 
Horvátországban  kinyomni: 

A Hrvatska Novosti c. kétkrajcáros lap egy fejtörő képet hozott, 
mint ezt gyakran teszi, ezzel a felírással: Hol van a nagy államférfiú? 
A képet és a kérdést konfiskálták . . . Bismarckról   volt  benne szó. 

A Hrvatski Pokret, mint rendesen szokta, előfizetési felhívást 
bocsátott ki híveihez. Egészen közönséges felhívás volt, mely a horvát 
 

* Nyilvánvaló az is, hogy ezzel a horvát ellenzéki sajtót anyagilag 
tönkre akarják tenni. Ez a törekvés azonban kilátástalan, hisz az ellenzéki 
lapokat (Hrvatski Pokret, Srbobran és Hrvatska) eddig is a párttagok és 
pártszervezetek tartották fenn, kiknek járulékai a mai viszonyok mellett még 
dúsabban folynak be; a két pártonkívüli ellenzéki lap, a  Agramer Tagblatt 
és az Obzor pedig anyagilag oly jól megalapozottak, hogy ilyen módon nem 
lehet azokat tönkretenni. A horvát és magyar „államférfiak”, kik az előzetes 
cenzúrával dolgoznak, tehát nemcsak jogtiprók, de rövidlátóak is, mivel az 
általuk használt eszközök csak az elkeseredés fokozására alkalmasak. 
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pártlapoknál szokásos szavakkal végződött: „Híveink, fizessetek elő 
a lapunkra, terjesszétek, gyűjtsetek új előfizetőket”.  Ezeket a végső 
szavakat konfiskálták. 

A Srbobran szószerint átvett egy cikket a hivatalos lapból 
mely a királyi biztos fogadtatását írta le Zagória egyik helységében. 
A hivatalos lap cikkében néhány mondat ritkítva volt. A Srbobran- 
ban ugyanezek a mondatok voltak ritkítva, mire a rendőrség a 
lapot a következő alternatíva elé állította: „A ritkított mondatokat 
rendes betűkkel kell kiszedni, avagy az egész cikket el kell hagyni”. 

Az Obzor a belgrádi halpiacról hozott egy hírt, melyben arról 
volt szó, hogy „a szerb kormány oly rendszabályokat léptetett életbe, 
melyek lehetővé teszik a szélesebb néprétegeknek halhússal való 
ellátátát is”. Ezt a mondatot konfiskálták. 

A Hrvatska abból az alkalomból, hogy Dr. Lorkovics a bör- 
tönben megbetegedett, erről tudósítást közölt, mely ezekkel a szavakkal 
végződött: „Reméljük, hogy Dr Lorkovics Isten segítségével ezt a 
sorscsapást is ki fogja állani”.  Az   „is”   szót konfiskálták. 

Ezeket a példákat tetszés szerint tudnám felhalmozni. De a 
rendőrség tökéletesen politikamentes dolgokat is elkoboz. Így például 
a Hrvatska-ban áprilisban egy hírt koboztak el, melyben ez a mondat: 
volt: „Reméljük, hogy a közeli május szebb időt fog hozni”. Az 
április ugyanis itt nagyon hűvös és esős volt. A rendőrség azonban nyilván- 
valóan a királyi biztosságra látott célzást és elkobozta. A Srbobran 
tudósítást közölt ama törvényszéki tárgyalásról, mely Jagics rendőr- 
tisztviselő panaszára Bukseg szocialista szerkesztő ellen indíttatott. 
A tudósítás többek között ezeket mondta: „Bukseg úr válaszolt Jagics 
észrevételeire . . .”: mire a rendőrség a következő végzést hozta: 
az „úr” kitétel Bukseg neve mellett törlendő, ellenben Jagics neve 
után „főtiszt úr” szavak írandók. Természetesen az ilyen és hasonló 
eset csak egy-egy visszaemlékezés száz meg száz rokon konfiskáció közül. 
Néhány lap délelőtt akart megjelenni, hogy így legalább részben 
behozzák a konfiskációk által elvesztett időt. A cenzurapéldányt 10 
órakor délelőtt kézbesítették a rendőrségnek, abban a reményben, 
hogy így legkésőbb d. u. 3 órakor megjelenhetnek a zágrábi lapok. 
Hiú remények ! A rendőri végzést így is csak d. u. 5 órakor kapták 
meg s mikor emiatt panaszkodtak, a következő választ nyerték: A lapok 
mint délutáni lapok vannak bejelentve, tehát nem cenzúrálhatók dél- 
előtt. Ilyen körülmények között a lapok lemondtak arról, hogy a 
cenzúrapéldányt már délelőtt kézbesítsék. Mert ha mint délelőtti lapokat 
jelentették volna be magukat, új lapoknak tekintették volna őket s 
újból le kellett volna fizetniök az 5000 korona kauciót, anélkül, hogy 
biztosítékuk leendett arra nézve, vajon a rendőrség megengedi-e majd 
délelőtti megjelenésüket. 

* *  * 
Hogy a lapok üldözésével a zsurnaliszták üldözése is karöltve 

jár, az tulajdonkép magától is értetődő dolog. S minthogy a hazai 
sajtót némává tették, a rendőrség első sorban a külföldi lapok tudó- 
sítói után szaglászik. Egy egész csomó hírlapírót, kiket a rendőrség 
külföldi lapok tudósítóinak tartott, már eddig kiutasítottak. De ez az 
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abszolutizmusnak természetes következménye, miként a kémrendszer 
is úgy hogy erről többet írni nem érdemes. Sokkal fontosabb és 
szomorúbb, hogy az igazságügyi skandalumok, melyek Khuen-Héder- 
váry alatt kezdődtek s Rauch és Tomasics alatt rendszerré váltak, tovább 
virulnak. Túl messze vezetne, ha a Hinkovics és Lorkovics pöröket 
ismertetném, vagy a többi igazságügyi skandalumokat, melyek az 
utolsó években történtek. A szerkesztőség engedelmével inkább egy 
más alkalommal fogok ezekre visszatérni. Csak egy jellemző esetet 
akarok elmondani a Cuvaj-rezsim idejéből annak illusztrálására, hogy 
minő módon prostituálják a magyar politika nevében a horvát igazság- 
szolgáltatást. Modrusan volt képviselőről, Károlyváros jelenlegi polgár- 
mesteréről van szó, ki a múlt választásoknál Draganics kerületben 
lépett fel. Ezt az urat hirtelen elfogták s a zágrábi törvényszék elé 
vitték, de a vizsgálóbíró a választások után szabadlábra helyezte. 
Minthogy azonban egyszer elfogták, hát a pert le kellett folytatni 
ellene. Az ügyészség tényleg vádat emelt ellene, hogy konfiskált 
röpiratokat terjesztett kerületében. A tárgyalás Dr. Draganec bírósági 
jegyző előtt folyt le és ott kitűnt annak fizikai lehetetlensége, hogy 
Madrusan, aki csak pár napig tartózkodott Draganicsban, tudomással 
bírhatott volna a röpíveknek Károlyvárosban történt lefoglalásáról. 
Ennek alapján a bíró felmentette vádlottat. Néhány nappal rá, a zágrábi 
törvényszék mint felsőbb bíróság megsemmisítette az ítéletet és új 
tárgyalást rendelt el. Dr. Draganect Zágrábból a vidékre helyezték át. 
Az új tárgyalás Dr. Barlot előtt folyt le, aki a két tárgyalás által megálla- 
pított tények alapján ugyancsak felmentette a vádlottat A törvényszék 
a felmentő ítéletet másodszor is megsemmisítette és Dr. Barlotot is 
vidékre helyezte át. Minthogy a fiatalabb bírák között nagy izgalom 
mutatkozott s a két megrendszabályozott bírón kívül mások is kiléptek 
a szolgálatból vagy ezzel fenyegetőztek, a Madrusan-ügyhöz többé 
nem nyúltak.* 

Csoda-e, ha ilyen viszonyok mellett a jogbiztonság érzése meg- 
szűnt Horvátországban és a közvélemény hitelt ad amaz, a bírói 
körökből eredő panaszoknak, hogy polgári ügyekben is a politikai 
szempontok mérlegelését követelik tőlük! Hisz nyilt titok, hogy 
Khuen-Héderváry és Dr. Tomasics Horvátország legmagasabb bírói 
szervének, a hétszemélyes tábla elnökének, Dr. Rakodczay Istvánnak 
ki mellesleg megjegyezve született magyar — bukását csak azért 
idézték elő, mert az ő megsértett jogérzete a Hinkovics és Lorkovics 
ügyeket nem akarta szó nélkül elfogadni. S ha ezt Dr. Tomasics a 
legfelsőbb bíróval megmerészelte tenni, mit nem merne Cuvaj, ki 
erkölcsi tekintetben hajszálnyira hasonlít Tomasicshoz, járásbírákkal és 
törvényszéki jegyzőkkel elkövetni? Ehhez járul még, hogy az idősebb 
bírák a Khuen-féle megmérgezett, demoralizált időkből valók. Honnan 
volna ezeknek az embereknek erkölcsi erejük arra, hogy a lelkiisme- 
retük elleni merényletet visszautasítsák? 
 

* A koalíciós kormány alatt 1907-ben a Sabor által elfogadott törvény 
a bírák elmozdíthatatlanságáról még mindig nem nyert királyi szentesítést. 
Mikor Dr. Tomasics bán volt, egy őt megkérdező képviselőnek azt válaszolta, 
hogy a magyar kormány mindeddig nem engedte meg e törvény szentesítését. 
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Az új bosnyák politikai rendszer 
 

Azok a személyi változások, amelyek Bosznia kormányzásában 
az utóbbi időben történtek, azt a látszatot keltették, hogy Bosznia 
politikája más alapokon fog ezután nyugodni. Az annexiót is azzal 
akarták népszerűvé tenni, hogy új politika jön a régi helyébe, az 
okkupált tartományok hadiállapota megszűnik s jön a békés fejlődés 
ideje, a bosnyákok megszűnnek másodrangú polgároknak s besoroz- 
tatnak a többi állampolgárok közé, hogy ezentúl a többi országok 
példája szerint maguk intézzék sorsukat, maguk virágoztassák fel 
országukat. S talán ezért is fogadta a bosnyák nép olyan közöm- 
bösen az annexiót, sőt sok helyen örömmel is. Talán azért néztek 
olyan közönyös érzéssel Szerbia hadikészülődésére. 

S mindjárt az első ígéretnél csalatkoztak. Kaptak olyan parla- 
mentet, amelynek hatásköre csak a legbelsőbb ügyekre terjedt ki s 
ahová minden javaslat csak akkor jutott el, amikor az osztrák és 
magyar minisztériumok retortáján ment keresztül. De a naiv nép 
még erre a torzparlamentre is bizonyos büszkeséggel gondolt s sokat 
várt tőle. Olyan belső ügyet kellett rendbehoznia, amely az egész 
okkupáció ideje alatt forrongásban tartotta a népet, s melynek helyes 
megoldásától függött egész Bosznia jövője. A kmettek megváltása 
életkérdése volt a legnagyobb számarányú népességnek: a szerb- 
ségnek, de nem különben érdekelte a horvátokat és a törököket is. 
Ε kérdés helyes megoldása feltétlenül meghozta volna Bosznia fel- 
virágzását. 

A bosnyák militarista szellemű vezetőkörök bizalmatlansága és 
rövidlátása azonban itt is győzött a jobb belátáson. A kötelező, teljes 
megváltás helyett a kormány csak fakultatív, önkéntes megváltást 
javasolt, amivel biztosította magának a mohamedán földbirtokosok 
támogatását. A klerikális horvát irány istápolásával megszerezte a 
horvátokat, s a szerb képviselők inkább megszavazták a fakultatív 
megváltást is, csakhogy ne kelljen összeveszniök a horvát és moha- 
medán pártokkal, nagyszerb hazaárulóknak ne tekintsék őket. 

A fakultatív megváltás keresztül is ment, de e félmegoldásnak 
keserű következményei lettek. Legelőbb a szerb nép érezte meg az 
árulást, s a nemzeti klubból kivált a Kócsity költő vezérlete alatt 
álló csoport, amely becsületesen kitartott a kötelező megváltás mellett, 
úgy hogy ma mellette van a szerb nép legnagyobb része s a szerb 
nemzeti klub mindig jobban és jobban veszti el eddig bírt pozícióját, 
a nép bizalmát. 

Betetőzte az elégületlenséget az a rablópolitika, amivel a hitel- 
nyújtás járt. Drága pénzt ajánlottak a népnek a megváltáshoz, a 
bankok versenyeztek abban, hogy kiuzsorázzák a népet s azok, akik 
meg is váltották a birtokaikat, ma olyan adósságot vettek a nyakukra, 
amelytől sohasem fognak megszabadulni. A lassú felszabadulás, a meg- 
rázkódtatás nélküli teljes felszabadulás pedig ezáltal beláthatatlan időre 
tolódott ki. Ez az oka annak, hogy most már a többi pártokban is 
beállt a szakadás, s hogy a kormány most már a kis moszlim csoporton 
kívül alig számíthat más támogatásra. Az elégületlenség ilyenformán 
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általánossá lett,   az  ellenzéki   hangulat folyton   nőtt az  országban  és 
ezzel Aehrenthal politikája teljes kudarcot vallott. 

Az új bosnyák miniszter, Bilinszky mindjárt miniszterségének 
kezdetén új húrokat volt kénytelen pengetni, új politika inaugurálását 
ígérte. Nagyobb önkormányzatot, a bosnyák szábor hatáskörének kiter- 
jesztését, kismérvű parlamenti felelősséget, nagyobb beruházásokat, új 
hitelt, a vasúti közlekedés kiterjesztését, új vasúti hálózatot, a hitel- 
viszonyok rendezését. A Bécsbe maga elé rendelt bizottság előtt 
egészen új politikai irányt jelölt meg, amely elsősorban abban kul- 
minált, hogy a személyi változásokat ezentúl csak az illetékes körök 
bevonásával fogja eszközölni, s csak az ország érdekeinek tekintetbe 
vételével. A szábor tagjai és a nép is új reményekkel kezdett nézni 
Bilinszky uralma elé, aki a legszebb reményekkel volt eltelve, hogy 
így az összes pártok belevonásával új munkaképes többséget fog 
teremteni, ami rá nézve a legfontosabb volt. 

Az új rendszert Bilinszky azzal nyitotta meg, hogy megszüntette 
a polgári adlátusi állást s az ország élére katonai kormányt helyezett 
Potjorek személyében, ami által a helyzet nem hogy javult, hanem 
ellenkezőleg visszasülyedt abba az állapotba, amelyben Kállay alatt 
volt. Pedig a szábor határozottan kívánta, hogy a katonai diktatúrát 
szüntessék be, mint teljesen fölösleges és igen költséges intézményt. 
A katonai kormányzó nem lehet felelős a szábornak, sőt nem is érint- 
kezhetik vele. Hogy ezt a hibát valahogy pótolja, a polgári adlátusi 
állás helyébe tartományi helyettesi állást kellett szerveznie, amelyet 
Rohonyinak juttattak, akinek feladata leend a katonai főnök parancsait 
közvetíteni a száborral. Az összes eddigi osztályfőnököket elcsapták 
s helyükbe bürokratákat ültettek, akik teljesen idegenek s a viszo- 
nyokat aligha ismerik. 

Az új politikai irány tehát azzal indult meg, hogy új embereket 
állítottak az ország élére s ezektől várják, hogy Bosznia sorsát jobb 
irányba tereljék. A rövidlátó osztrák politika nem tudott arra a magas- 
latra fölemelkedni, hogy az ország gyarmati sorsán személyi változások 
aligha fognak valamit is javítani. Hogy az elmérgesedett politikai 
viszonyokon semmit sem fog változtatni az, hogy az új osztályfőnököt 
ezentúl máskép fogják hívni. S ez a változás is, bármilyen keveset 
jelent különben az ország fejlődésében, teljesen önkényesen, a pártok 
teljes mellőzése mellett  történt. 

Nem csoda, hogy ezek után sem a pártok, sem a nép nem 
tekint bizalommal az új uralom elé. Sőt, mivel a nagyobb állásoknál 
teljesen mellőzték az ország fiait, a pártok között mind erősebben 
megnyilvánul az a szándék, hogy valamennyien egyesüljenek s mint 
egy ember utasítsák vissza Bilinszky új éráját, amely se nem új, sem 
nem felel meg annak, amit miniszteri székbe lépése alkalmából igért. 
A pártok újból az elégedetlen néphez fordulnak s most már vala- 
mennyien kezdik észrevenni, hogy a nép bizalmának megnyerésével 
tudnak csak olyan erőre szert tenni, amellyel tényleges változást 
idézhetnek elő s olyan politikát erőszakolhatnak ki, amely a nép tény- 
leges bajainak szanálásával fog foglalkozni. 

Bilinszky békét akart s háborút idézett elő. Az idő fogja meg- 
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mutatni, vajon fog-e győzni ott a jobb belátás s egyszersmindenkorra 
belenyugodnak abba, hogy most már Bosznia-Hercegovinában sem lehet a 
népet fölülről boldogítani, úgy, amint nem lehetett Horvátországban sem, 
noha ott aránylag sokkal kevesebb ok van a lázadásra, mint Boszniában, 
noha ott legalább nem kísért a kmettkérdés ijesztő réme, amely Boszniát 
épúgy fölfordíthatja ma is, amint felfordította az annexió előtt. 

Úgy Ausztriának, mint Magyarországnak békés fejlődése, külö- 
nösen tekintetbe véve az állandó balkán zavarokat is, parancsolólag 
azt diktálja, hogy az ausztriai és a magyar kormányok a felfordult 
horvát viszonyok mellett legalább Boszniában ne játsszanak a tűzzel 
s ott a békés fejlődésnek útját ne állják. A bécsi, mindig jobban és 
jobban megnyilvánuló militarista szellem a polgári fejlődés törvényeit 
teljesen figyelmen kívül hagyta, amivel elérte azt, hogy most már 
nemcsak az elnyomott nép, hanem az uralkodó osztályok is elfor- 
dultak az új érától.                                                               (Isskruljev Krszta.) 
 
A kormány nemzetiségi taktikája 
 

Nagyon érdekes megfigyelni, hogy hogyan kezeli a kormány a 
nemzetiségi kérdést ezekben a válságos időkben. Azt már látja, hogy 
talaját a faj-magyar népben elvesztette, hogy egy esetleges új választás 
rá nézve ott biztos összeroskadást jelentene. Tehát a „nemzetiségi 
veszedelem” legfőbb kurjongatói egyszerre csak úgy csepegnek a 
nemzetiség-barát érzelmektől. A számítás tiszta: panamákkal és ígére- 
tekkel lekenyerezni a vezéreket s a népet jólhangzó szavakkal, na 
meg pénzzel és pálinkával maguk részére hódítani — és újra kész 
a „nemzeti többség”, mely a magyarság szupremáciáját mindörökre 
védi a hazaáruló nemzetiségekkel szemben. Ez a régi nóta Tisza 
Kálmántól kezdve. A különbség csak az, hogy újabban hangosabban 
fújják, amióta a magyar népre még sokkal kevésbbé számíthatnak, 
mint a múltban. Íme elárasztották az egész országot német, tót, román 
röpiratokkal, melyek a hivatalos kortes apparátus által osztogatva, 
a kormányzó párt testvéri érzületét hirdetik a nemzetiségekkel szemben. 
Egyik legjellemzőbb passzus a német eredetiben így szól: 

Die oppositionellen Abgeordneten lügen euch vor, dass die Regie- 
rung nicht gewillt ist das neue Wahlgesetz zu schaffen. 

Das ist auch eine gewohnliche Lüge. Die Regierung hat ihre 
Stellungnahme in dieser wichtigen Frage schon zum wiederholten Male 
gekennzeichnet und es verkündet, dass die Zahl der Wähler schon bei den 
nächsten Wahlen um eine Million höher sein soll, als bisher. 

Die Zahl der Wähler soll also ganz bedeutend erhöht werden. 
Die Regierung will es, dass wer bisher das Wahlrecht besass, dieses 
auch in Zukunft nicht verlieren soll. 
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Wer in seiner Muttersprache lesen und schreiben kann und dabei 
noch einige geringe Steuersumme zahlt  —  wenn auch weniger, als die 
bisherigen Stimmberechtigten — der soll das Stimmrecht erlangen. 

Die Regierung will es nicht zulassen, dass in unserem Vaterlande 
zwischen Ungarn und Nichtungarn ein Unterschied gemacht werde. 
Die Regierung sagt: der Deutsche, oder Romane oder Slovake zahlt 
ebenso Steuern, sein Sohn wird ebenso Soldat, wie der Ungar, es kann 
also keinesfalls gestattet werden, dass ein Bürger dieses Landes deshalb, 
weil er nur deutsch kann, weniger Rechte geniesse, wie sein Mitbürger. 

Die Regierung will das geheime Stimmrecht in den Dörfern 
nicht einführen. Sie will es nicht haben, dass der Notar oder wer 
immer dem Wähler einen Zettel in die Hand drücke. Möge jedermann 
offen abstimmen, auf wen er will! Beurtelt es selbst, welche Art der 
Abstimmung die anständigere und bessere ist. 

A röpirat a nemzetiségi vonatkozásokat vastag betűkkel adja. Soha 
szemérmetlenebb demagógiát még nem folytattak. A sajtójukban mindenkit 
lehazaárulóznak, aki a nemzetiségi törvény becsületes végrehajtását hirdeti, 
de maguk csapnak fel a nemzetiségek védőiül, ha arról van szó, hogy meg- 
mentsék maguknak a nemzetiségi elmaradt voksokat, miután a fejlettebb 
magyar parasztság már nem tűri őket. Hatalmuk a vármegyei rémuralmon 
alapszik és ezzel a rémuralommal fenyegetik meg a bárgyú nemzetiségi 
parasztot — hogy a titkos szavazás ellenhangulatot csináljanak. 

 
A vármegye állást foglal 
 

Az alkotmány úgynevezett védbástyái hát újra megszólalnak s 
nagy többségük kéjgörcsökben rángatózva üdvözli az új magyar Theseust, 
Tisza Istvánt, aki az obstrukció Minotaurusától — ímhol! — már 
megint megmentette a hazát. 

A szolgabíróilag berendelt körjegyzők és a közismert független- 
helyzetű regálébérlők megbízható mezei hada — szó sincs róla —- 
tudja a kötelességét s a kormány-lapok jogos büszkeséggel közölhetik 
naponta a statisztika ékesen beszélő adatait, melyek napnál világo- 
sabban demonstrálják: az ország csakugyan ővelük van. 

A vármegye, óh a vármegye, a mindig aktuális vármegye! . . . 
Beh felületesen is ítéltünk, amikor a gőgös maradiság, a frivol 

munkátlanság és a hetyke panamázás mellett a pöffeszkedő tudat- 
lanság prototípusát is láttuk a vármegyében. Holott a vármegye, ami 
úri magyar vármegyénk levelibékákat megszégyenítő vihar-érzékkel 
vagyon megáldva. A magyar vármegye bizony már nem is ösztönösen 
érzi, hanem — sohse tessék hitetlenkedni a kirívó szón! — okosan 
kifürkészi: mikor hogyan kell a hazát megmenteni. 
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Lám,  a  „nemzeti ellenállás”   idején a vármegye is bőszen ellen- 
állott s eloszlathatatlan alkotmányjogi skrupulusi támadtak, mihelyt 
megtudta, hogy az „ügyvivők” választójoggal jönnek. Bezzeg ma már 
egészen másképp látja a dolgot a magyar vármegye: ma a hazafiságot 
az reprezentálja, ha a választójogos s nyilván hazaáruló ellenzékkel 
szemben a kormány mellé áll s — mint valamelyik aranytollú főjegyző 
líraian megfogalmazta — „az isteni Gondviselés különös jelét látja 
abban, hogy Tisza István gróf egy gyalázatos, gyilkos merényletnek 
áldozatául nem esett”. 

Oh, mert a vármegye mélyen vallásos volt minden időben, s a 
megyei kiskirályok az isteni Gondviselés különös jelét látják abban 
is, hogy ezer éven át a hatalom mindig a kezükben volt s hogy a 
bagaria-szagú paraszt hol hivatalos, hol tényleges jobbágyi helyzetben 
máig megmaradt a kezük alatt. 

A vármegye bizony — ne tessék mosolyogni — providenciával 
bíró intézmény. Az államosítás réme úgyis fenyegető, már pedig 
mennyivel jobb azon egy Tisza István égisze alatt esni túl — minthogy 
már átesni mindenképen kell —, mint valami pugrisból felvergődött, 
predikátum nélkül szűkölködő jött-menttel. Hiszen illetékes helyen 
a kémlő ballonokat már ki is eresztgették: Tisza István olyan álla- 
mosítást tervez, amely állami jelleget és magas állami fizetéseket 
juttat a tisztviselőknek, de — örülj, Hazám! — a választást továbbra 
is meghagyja az úri vármegye kezében. Szóval: boldog dzsentri- 
csemeték, kik — mint az uralkodó-házak fiú sarjai a hadnagyi rangot — 
a szolgabíróságot in effigie már a bölcsőtökben megszoktatok kapni, 
csak pihenjetek nyugodtan dajkáitok széles kebelén. Nincs semmi 
baj:  hiszen  az isteni  Gondviselés stb. 

A vármegyei tisztségekre opciót nyert dzsentri, valamint a 
körjegyzők és regálébérlők mulatságos miniatűr-parlamentjei tehát 
mégegyszer megmentik most a hazát. Okosan és épen idején. Mert 
mi — mint kevésbbé vallásos elem — nem ugyan az isteni Gond- 
viseléstől, de a polgári Magyarországtól annál biztosabb reménnyel 
várjuk, hogy utoljára adatott nekik alkalom a honmentésre. Hisszük, 
reméljük, hogy ez a feladat ezentúl nem a vármegye urait fogja illetni. 
A vármegyétől s annak tisztikarától jövőben jóval nehezebb feladatot 
várunk: becsületes munkát, tisztességes közigazgatást.             (Nagy János) 
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Demokrácia és párturalom.  (Ostrogorski M.: La démocratie et les 
parties politiques. Pans, Lévy   1912.  720 I.) 

Ε vaskos kötet szerző nagy kétkötetes munkájának népszerű 
kiadása és továbbfejlesztése. 

Könyvének első része Nagybritannia és az Egyesült Államok 
politikai tényezőit teszi beható vizsgálat tárgyává. Nem a közjogi for- 
mákat kutatja, hanem e formákban jelentkező, megnyilatkozó erőket 
és a formák működését. Ε vizsgálata rövid kritikájaként előrebocsát- 
hatjuk, hogy szerző ha sokkal reálisabb tanulmányt is folytat, mint a 
közjogi formák vizsgálatát és azok felett való üres teoretizálást, azért 
teljesen reális alapokra nem helyezkedik. Nevezetesen tisztán a formális 
eredményeket bírálja csak, úgyszólván pusztán személyi kérdésekkel, 
a probléma személyi oldalával foglalkozik, már pedig a demokrácia 
bírálatánál épp ily irányú fejtegetéseknek elsőrendű jelentőséget nem 
tulajdoníthatunk. És talán a probléma ily irányú kidomborítása vezet- 
hette szerzőt könyve második részénél oly eredményre, mely mint 
javaslat alig állhatja ki a kritikát, mint a fejlődés irányának megjelölése 
pedig legalább is elhamarkodott. 

Úgy Nagybritanniában, mint az Egyesült Államokban a népre 
ruházott legfőbb hatalom, az irányítás és ellenőrzés a nép kezéből 
kicsúszott. A nép jogainak eredményes gyakorlására alakult alkotmányon 
kívüli szervezetek a valóságban magukhoz ragadták ezt a hatalmat és 
a valóságban ők gyakorolják, a választásoknál a hatalom formális bir- 
tokosai csak statiszta szolgálatokat teljesítenek nekik. Annak meghatá- 
rozása, hogy kik legyenek a nép választottjai, az ő kezükben van. 
A nép csak választhat, hogy a jogait értékesítő e rivális szervezetek 
közül melyikének jelöltjeit fogadja el. Azért az Egyesült Államokban 
és Nagybritanniában a szervezetek kialakulása, jelentősége és hatalmi 
terrénuma igen különböző. Nagybritanniában a társadalmi erők bizonyos 
kötöttsége, a történeti múlt, a hagyományos kiváltságos osztályok res- 
pektálása befolyással voltak a pártszervezetekre és azok hatalmi hely- 
zetére. Ε szervezetekben ugyan a szervezők nagy hatalomhoz és befo- 
lyáshoz jutottak, de korántsem minden hatalom az övék, nem ők 
döntenek mindenben, ők csak a választások irányításának formális jogát 
szervezték meg. Másrészt a politikai szervezetek Nagybritanniában 
mesterséges közvélemény gyártására, a népakaratnak választásokon 
kívül való megnyilatkoztatására is szolgálnak, mindenesetre a közvéle- 
ményt kívánják ezen szervezetek útján is befolyásolni. 
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           Az Egyesült Államokban  minden   hatalom  korlátlan   birtokába 
jutnak azok, akik a választásokat szervezik, akik az alkotmányonkívüli 
szervezetek urai. A szervezetek a legkevésbbé sem szolgálnak a köz- 
vélemény befolyásolására, a népakaratnak bizoyos irányokban, kérdé- 
sekben való megnyilatkoztatására, mint Nagybritanniában, hanem ép 
ellenkezőleg, annak elnyomására, megkötésére, hogy a választások urává 
lett szervezetek szabad kezet gyakorolhassanak minden irányban, hogy 
a politikai hatalmat teljesen felelősség nélkül gyakorolhassák. Az angol 
pártszervezetek azt az illúziót kívánják felkelteni a választókban, hogy 
ők az urak, az ő akaratuk irányadó, őket kérdezik meg a napirenden 
levő fontos politikai kérdésekben, ellenben az Egyesült Államokban a 
pártszervezetekben a személyi kérdések dominálnak, nem pedig pro- 
grammkérdések. 

Természetes, hogy úgy az Egyesült Államokban, mint Nagy- 
britanniában a pártok főmozgató ereje a testületi szellem, melyet minden- 
képen kifejleszteni óhajtanak. A párthűség a legfőbb erény. A párt 
a szűkebb haza, melyhez ragaszkodni kell, aki annak nem híve, az a 
haza ellensége, aki ellen minden fegyverrel küzdeni megengedett. 
A párt fentartása, uralomra juttatása a legfőbb törekvés, amelyért 
lelkesedni kell. És a lelkesedés felkeltésére, a párthűség fentartására, 
fokozására különösen az Egyesült Államokban a legprimitívebb, leg- 
külsőlegesebb eszközökhöz folyamodnak és pedig igen nagy sikerrel. 
Nagybritanniában nagyobb súlyt helyeznek arra, hogy programmal 
nyerjék meg a pártnak a híveket. A pártoknak igen kidolgozott, 
részletes programmjuk van. (E tekintetben a két történeti párt abban 
különbözik, hogy a liberális pártot a szervezetek programmja inkább 
köti, mint a konzervatív pártot, ahol az irányítás inkább van a szerve- 
zetektől független tényezők kezében.) Azután Nagybritanniában a társa- 
dalmi befolyásolásnak van nagyobb szerepe, különösen a fejlettebb 
politikai klubok által, hol a társas élet és személyes érintkezés a kötő 
erők. Az Egyesült Államokban a nagyobb egyenlőség, önérzet és ennek 
folytán a kisebb respektus kiválóságok, nagyságok iránt ily tényezők 
működtetésének útját állja. 

Most már az lenne szerző szerint a helyzet, hogy az Egyesült 
Államokban a pártszervezés egy mesterség, foglalkozás, kereseti pálya, 
mint a kézművesség stb., amelyből azok, akik erre adták magukat, 
megélnek. A fejlődésnek ily irányt különösen a hivataloknak válasz- 
tások útján vagy legalább a párthűség elvei szerint való betöltése 
szabott. A szervezők nem különböznek a politikai hatalom birtokosaitól 
vagy a közfunkciók letéteményeseitől, vagy legalább is ezek az ő enge- 
delmes szolgáik. Nagybritanniában azonban a szervezők szerepe lénye- 
gesen kisebb, őket inkább felhasználják, mintsem a hatalmat irányí- 
tanák vagy bírnák. A hatalom a történeti osztályok kezében van még 
ma is, akik a szervezetek révén fogják meg azokat, akiktől a hatalom 
gyakorlásához a formális szankciót nyerniök kell. Az irányítás különösen 
nincs a szervezők, az ebből élők kezében, hanem vagy felülről jön, 
vagy pedig a közvélemény nyomásának engednek. Mindenesetre nagyobb 
a megkötöttség és ép azért a szervezők kevésbbé képesek visszaélni a 
hatalommal, mint az Egyesült Államokban, ahol nemcsak a választások 
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irányításából pénzelnek, hanem a választások irányítása révén a válasz- 
tásokból fakadó minden hatalomból is. 

A pártszervezetek kifejlődésére döntő befolyással volt Nagy- 
britanniában a választók listájának összeállítása és kiigazítása, mely 
állandó szervezetet igényelt, míg az Egyesült Államokban az állandó 
szervezkedést, illetve ily szervezetek állandó tevékenységét a gyakori 
és sokféle választás tett szükségessé. A politikai pártszervezetek 
kialakulásával ezek már csak fennállásuknál fogva is odairányultak, 
hogy nemcsak a politikai választásokra, hanem a nem politikaiakra 
is kiterjesszék működésüket, noha befolyásuk ott még kevésbbé volt 
igazolt, mint a politikai választásoknál. Ez a fejlődés abból magya- 
rázható, hogy elsősorban a szervezetek működni akartak, másodsorban 
a nem politikai választások is előkészítést igényeltek és a külön szer- 
vezkedés nagyobb nehézségekbe ütközött, harmadsorban ép a nem 
politikai választások adták a mozgató erőt a pártnak, ott nyílott 
bőséges alkalom a szervezők, a párthívek jutalmazására. Az Egyesült 
Államokban a helyhatóságok nagyobb önállósággal bírván, a párt- 
szervezeteknek a helyhatóságokban való érvényesülés volt a legelő- 
nyösebb. A korrupció itt fészkelte meg magát. A helyhatósági válasz- 
tások bőséges számú állással szolgálnak azoknak, akik a politikából 
akarnak megélni, a szervezeteket és szervezőket állandó pénzforráshoz 
juttatták. A területi szervezkedés itt tökéletesebb, mint Nagybritanniában, 
ahol a helyi szervezetek jelentősége jóval csekélyebb; a választó- 
kerületeké fontosabb és ép ennélfogva a helyi szervezetek arra nagyobb 
befolyást kívánnak maguknak biztosítani, mint az Egyesült Államokban. 
Az Egyesült Államokban a szervezkedés iránya az, hogy ép úgy, mint 
a magánvállalkozásnál, egyesek, akik különösen ügyesek az alkalmak 
kihasználásában, vezetőszerephez jutnak, ebben a szerepben nagy 
önállósággal bírnak, alig függnek azoktól, akiknek indolens válasz- 
tottjai, a szervezetektől és az alsóbbrangú szervezőktől. Azok teljes 
hűségekre és odaadására számíthatnak mindaddig, amíg nyereséggel 
tudnak dolgozni. A szervezetek urai, irányítói egyesek (a boss-ok), 
különböző fokozatban, a helyi vagy a felsőbb vagy legfelsőbb hatalom 
gyakorlására egyes városok, országok bossai, akik sok esetben nincsenek 
formálisan is felruházva a politikai hatalommal, hanem csak irá- 
nyítják azt. 

Az Egyesült Államokban a gyakori, valamint az egyidőben 
lefolyó nagyszámú választások egyrészt megnehezítik az áttekintést a 
választó részéről, másrészt az eredményes működés biztosítása érde- 
kében az előkészítésnek, irányításnak nagyobb szerepet biztosítanak. 
Mert a pártszervezetük alapja, hogy a nép egyes egyéneire felbontva, 
egyes egyéneiben jut jogokhoz, melyeknek gyakorlásához ép ezek 
egyesítése, a jog gyakorlásával megnyilatkozó különböző akaratok 
megegyezése szükséges. Ez előkészítő tevékenységet igényel. Ez össz- 
hang megteremtése pedig szervezkedést, ez meg szervezeteket, melyekben 
a szervezkedés történjék. Minél nagyobb szükség van erre, minél 
inkább kizárt eset, hogy egyesek közvetlenül a néphez, a tömegekhez 
forduljanak megválasztásuk érdekében, annál nagyobb lesz a szerve- 
zetek jelentősége. Természetesen azután a szervezetek révén nemcsak 
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azok jutnak befolyáshoz, akik azokat megteremtik, fentartják, hanem 
azok is, akik a szervezeteket pénzelik. Egyes érdekcsoportok, amelyek 
alig találkoznak az összeség érdekeivel, különösen nagy összegeket 
áldoznak úgy az Egyesült Államokban, mint Nagybritanniában e szer- 
vezetek fentartására, működtetésére. Amíg azonban Nagybritanniában 
a pártszervezeteknek számolni kell egyes rétegek, osztályok társadalmi 
befolyásával, sőt arra építenek: addig az Egyesült Államokban szaba- 
dabbak úgy személyi tekintetben, mint aziránt, hogyan éljenek hatal- 
mukkal. Itt a korrupció, a szervezetek közvetlen megvásárolása sokkal 
határozottabban nyomul előtérbe, annál is inkább, mert a szervezők 
a választások által betöltendő állásokat is bírják és azokkal járó 
funkciók gyakorlásánál kevésbbé kötöttek, felelőtlenebbek. 

Ezen a választásokat irányító szervezetek összetétele maga is 
választásokon alapul, csakhogy a szervezetek választásainál még jobban 
érvényesülnek a szervezésben aktíve közreműködők, mint a népválasz- 
tásokon, a dolog természete szerint, hiszen ellenfelek nem vesznek 
részt, mások megnyerésének szempontja még kevésbbé irányítja őket, 
mint az általános választásoknál, itt a szervezők úgyszólván magukra 
vannak hagyva, csak a formális szankciót keresik a választások útján 
megbízásukhoz. A helyi szervezetek kiküldöttjei, megbízottjai alkotják a 
magasabb fokú szervezeteket, viszont ezek kiküldettél a központi 
(kerületi) szervezeteket. Ε mellett lehetséges, hogy az országos szer- 
vezetek és központiak kiküldötteiből vagy a helyi szervezetek által 
közvetlenül választottakból állanak vagy mindkét kategória küldöttei- 
ből. A szervezetek működésében legfontosabb a jelölés, vagyis annak 
megállapítása, hogy a párt, a szervezet jelöltjeiként kik szerepelnek 
az általános választásokon, ahol a mandátum vagy egyes hivatalok 
betöltéséről van szó. Az Egyesült Államokban egyes államok törvény- 
hozása közvetlenül a párt tagjainak és nem a pártok választmányának 
kívánja a jelölést biztosítani, ebben keresvén egyébként nagyon gyenge 
biztosítékot a szervezők, a hivatásos politikusok túlságos befolyása 
ellen. A jelölés azért fontos, mert ezzel legalább morálisan kötve 
vannak mindazok, akik annál közvetlenül vagy közvetve szavaztak. 
A jelölés így köti meg a választásokat. A jelölésnél tehát azt a 
látszatot kell felkelteni, hogy a jelölés a pártba tömörítettek akara- 
tának folyománya, a jelölt már előleges szankciót kapott a választók 
egy tömegétől. Igen sokan, a választók többsége egy tömegpszicho- 
lógiai törvény szerint csak olyan egyénre hajlandó szavazni, aki mellett 
már egy tömeget lát vagy sejt, aki előtte ennélfogva már mint hatalom, 
mint erő jelentkezik, nem pedig mint az ő támogatására utalt. Ezt a 
törvényt akarják a szervezetek kihasználni, annál is inkább, mert a 
nagytömegek szervezetlenek, nem tartoznak pártkötelékekhez. Igen 
sokan nem diadalra juttatni akarnak, hanem a győzőnek hódolni, a 
győztessel tartani. A szervezetek működése odairányul, hogy a lát- 
szatot felkeltse, hogy a jelöltje a győztes. Ezen állapotok önmagukban 
hordják a maguk korlátozását. A pártszervezeteknek óvakodniuk kell 
attól, hogy számra nézve csak csekély hívet is elídegenítsenek a jelöléssel, 
mert egy nyílt szakadás már arról győzné meg a nem szervezett tömege- 
ket, hogy a jelölt nem számíthat sikerre.  Ε szakadás elkerülése pedig 
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nem mindig sikerül a pártfegyelemmel, a párthűség fentartásának 
külsőleges eszközeivel. Rivális szervezetek vannak, minélfogva túlzásba 
egyik szervezet sem viheti a dolgot. Sőt ha a konkurrencia a szerve- 
zetek között limitálva nem volna, ha a szervezkedés akadályokba 
nem ütköznék, a pártszervezetek mellett a legideálisabb demokrácia 
virágozhatnék és azok a formális demokratikus intézmények kijátszá- 
saira nem szolgálhatnának. 

Szerző szerint a pártszervezet anomália és ez teszi teljesen 
lehetetlenné a formális demokrácia valósággá válását. A pártszervezet 
anachronizmus a mai világban és különösen a demokratikus intéz- 
mények mellett. Mit jelent? Bizonyos megállapodást, melynek folytán 
a szervezethez tartozóak minden kérdésben, minden irányban együtt 
működésre kötelezvék. A választások annak alapján történnek, hogy 
valaki egyik párthoz tartozik-e vagy nem és ez a következőkben 
azután köti a megválasztottat, mert az a hatalom gyakorlásában 
köteles lesz azokkal tartani, akik ugyanazon párthoz való tartozás 
alapján lettek megválasztva, mint ő. Holott az egyes képviselők meg- 
választásánál a külömböző kerületekben egész külömböző szempontok 
és befolyások érvényesülhettek, tehát egész más alapokon lettek meg- 
választva, sőt az egyes kerületeken belül egyes választók egész külöm- 
böző indokokból szavazhattak reá. Egyik képviselőt azért választhatták 
meg, mert a szabad kereskedelem híve, ez hozott neki többséget; 
a másikat, mert az állam és egyház szétválasztásának barátja; a 
harmadikat, mert személyisége a legjobban konveniált a választóknak. 
Es az egyes választók közül sokan azért szavazhatnak egy és ugyan- 
azon jelöltre, mert az a szabad kereskedelem híve, mások mert az 
állam és egyház szétválasztásának, ismét mások, mert személyisége 
nekik megfelel. Hogy valaki többséget szerezzen, utóbbi esetben 
mind e qualitásokkal kell bírnia, ámde így is lehetséges, hogy azok, 
akik amiatt szavaznak reá, nem hívei annak, amiért mások mellette 
szavaznak, és akik személyiségét kedvelik, politikai álláspontját egyál- 
talán nem szívelik. Az a kerület, amely a szabad kereskedelem hívét 
küldi a képviseletbe, ellensége lehet az állam és egyház külön válasz- 
tásának és viszont. De a pártszervezetek alapján történőválasztások együvé 
kényszerítnek külömböző programmokat és később is együttműködésre 
szorítanak külömböző programmú választókat. Előtérben ily választások- 
nál és ily választásokon alapuló rendszernél csak egy szempont áll, hogy 
többség legyen és hogy így megszerezzék a hatalmat. Ez a szempont nyil- 
ván túlzott, hiszen kisebbségi pártok is vannak és különösen most 
alakulnak. 

Ezeknél csak a választásokra állana ez a szempont, de nem a párt parla- 
menti működésére; szerző szerint ily pártok keletkezése a rendszer 
bukásának jele: a felbomlásnak és oly irányba fejlődésnek, amelyet 
ő megjelöl, mert ha elesik az uralom lehetősége, a parlamenti többség 
bírása, akkor a pártok alakulásának, működésének alapja is meg- 
szakad, akkor nem lesz ok többé, miért tartsanak együtt olyanok, akik 
egy kérdésben vannak csak egy véleményen — a koalíciós rezsimnek 
nincs jövője. A párt a hatalomért alakul, hogy ezt bírja, többséget 
kell teremtenie. Többséget a képviseletben, többséget a választásoknál. 
A többség mesterséges, a fejlődő viszonyokkal többé azt biztosítani nem 
 



186                                                                                         Demokrácia és párturalom 
 
lehet, illetve minél mesterkéltebb, annál inkább csak külső kapcsok tartják 
össze, annál kevesebb lesz a létjoga, annál közelebb a pártrendszer 
bukása. Létjogát elveszíti, mert többé nem lehet azt a konglomerátumot, 
amelyet képvisel eszmékben és törekvésekben, a nép többségének 
akaratára visszavezetni, az avval való összhangbahozás mind nehezebb 
lesz. A fejlődés iránya pedig a minél nagyobb differenciáció, az érdekek, 
a nézetek minél nagyobb különbözősége, változatossága, úgy hogy 
azok egy keretbe többé nem szoríthatók, egységes szempontok alá 
nem hozhatók. Egyrészt nem lehet mindenki minden kérdésben haladó 
és konzervatív, másrészt nem lehet a haladás legalább egy irányú, 
hanem igen szétágazó. A társadalom nagyobb tagoltságával és az egyé- 
niségek szabadabb fejlődésével, az ismeretek terjedésével a meggyőző- 
déseknek, nézeteknek mindjobban el kell térniök. A pártrendszer, 
azaz egy felfogás, érdek alapján a különböző és eltérő nézetek és 
érdekek egy táborba terelése és szembeállítása más táborral, amely 
csak ezen felfogás és érdek tekintetében különböző — nem tarthatja 
magát; fenntartása csak a zavar és tájékozatlanság fokozására szolgálhat, 
nem mozdítja elő a jogok ésszerű gyakorlását, melegágya a meg- 
tévesztésnek és korrupciónak. 

Mi vezet ki ebből? Szerző szerint a pártszervezetek megszünte- 
tése, hogy a népválasztásokat ne a pártszempont irányítsa, hanem 
egy határozott kérdésben állásfoglalás. Azok szavazzanak egy jelöltre, 
akik egy kérdésben megegyeznek, de ne a pártszervezet alapjául szol- 
gáló elavult kérdés legyen ez, hanem egy határozott probléma. Szóval 
a ligák vezessék a választásokat, mert a ligák határozott célok eléré- 
sére irányuló szervezkedések, amelyekhez csatlakozással a különböző 
nézetűek, érdekűek nincsenek más kérdésekben is egymáshoz láncolva, 
így azután a választásokat egy aktuális kérdés fogja dominálni. A kép- 
viselők minden más kérdésben felszabadulnának, a választások nem 
irányítanák. Szerzőnek nincs indítványa, hogyan lehetne megteremteni 
ez állapotot, szerinte ez magától előáll, a fejlődés irányában fekvő. 
Akkor azonban mérsékelni kellene kritikáját azok felett, akik a 
demokráciát kívánták megteremteni a nép egyéneinek feljogosításával 
és előleges „analízisre”, azaz a tömegek megszervezésére nem gon- 
doltak. Szerző voltaképp őket igazolja. Hogy mért tartja a párt- 
programmok által való megkötésnél demokratikusabbnak az egyetlen 
kérdésben kötöttséget és miért hisz abban, hogy a liga szervezet 
akár egy kérdésben is többséget teremtene normális viszonyok között 
— szerző nem mondja meg. Azzal is adós marad, hogy mire alapítja 
azt a véleményét, mely szerint a liga ki fogja a pártokat szorítani. 
Egyes általános kérdésekben elképzelhető a pártközi szervezkedés, de 
ez is végeredményben pártok szövetsége. Egyrészt elvonatkozott 
eddigi fejtegetései reális alapjától, mert mintegy deus ex machina-ként 
ezt a kivezető utat a fejlődés irányába fekvőnek állítja be, másrészt 
álláspontja olymérvű megszorítást tartalmaz, amelyhez képest a párt- 
szervezetekbe kényszerítés még a tömegeknek nagy befolyást jelent. 
Egy tisztán racionális szempontnak („tudatos választás”) feláldoz min- 
dent és megfeledkezik a választások mögött rejlő más tényezőkről, 
különösen az érdekeknek öntudatlan vagy tudatalatti érvényesüléséről. 
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Maga mutat reá fejtegetéseiben, hogyha egy nagy kérdés merül fel, 
akkor az egyik párt úgyis az egyik, a másik a másik álláspontnak 
lesz szószólalója. És megfeledkezik arról, hogy nem ellentétes állás- 
pontok, hanem különbözőek jutnának a liga rendszerrel kifejezésre, ami 
ismét nem eredményezne „racionális” szintézist. Fejtegetései csak a köz- 
vetlen demokrácia mellett szólhatnak és a képviseleti rendszerrel való 
összeférhetetlenséget dokumentálnák, ő pedig Rousseau nemzeti akarat- 
elméletének kritizálásával gondolja a képviseleti rendszert megvédhetni. 
A mesterséges együttműködés pedig a képviselőházban megmaradna, 
csak a választásokból lenne kizárva (hiszen a hatalmi érdek megmaradna, a 
kötöttség pedig csak egy dologban lenne adva.)                     Selymes Károly 
 
A dél-szláv kérdés (The southern slav question and the Habs- 
burg Monarchy. By R. W. Seton-Watson. London 1911. Con- 
stable & Co. XII. + 463.) 

Valóban Scotus Viator „magyarellenes üzelmeit” bámulatos 
kitartással és nagystílűséggel folytatja. Nem elégedett meg azzal, 
hogy a szorosan vett Magyarország nemzetiségi bajaira hívta 
fel a művelt világ figyelmét, hanem most új könyvében a dél- 
szláv-kérdést általában és a horvát-kérdést különösen bonckés 
alá veszi s arra törekszik, hogy a jövő fejlődés irányát a Balkán 
szláv népei között meghatározza. 

Nem lehet jellemzőbb ellentét, mint az angol kultúrember- 
nek ez a türelmes gondossággal kutató, a kérdés legapróbb 
zugaiban elmélyedő érdeklődése és ama szűklátókörű közöny 
között, mellyel még a magyar társadalomnak legműveltebb része 
is a Balkán államembrióit nézi. A magyar-horvát viszony 
eddigelé úgyszólván csak közjogi szőrszálhasogatások és próká- 
toros jogalap viták tárgya volt, de senki sem érdeklődött ama 
két és félmillió ember gazdasági és kulturális problémái iránt, 
melyek Őket már több mint félszázada szinte az állandó, lázas 
izgalom állapotában tartják Magyarországgal szemben; nem is 
beszélve még vagy hét millió emberről, akik Horvát-Szlavon- 
országgal együtt egyre elviselhetetlenebb tehernek érzik az 
apró államiságoknak a gazdasági fejlődést és a kultúrát gúzsba- 
kötő terhét és akiknek az egységes délszláv állam kialakulása 
nem jelent kevesebbet, mint az Unita Italia az olaszoknak, a 
a német egység az apró-cseprő német államok zavaros szövet- 
ségének. 

Szinte érthetetlen ez a közöny és ez a vakság. A legutolsó 
parlamenti harc, avagy bank-panama hetekre képes a magyar 
közvéleményt izgalomban tartani, ellenben az a délszláv forron- 
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gás, mely Magyarország- és az egész monarchia sorsát fogja 
eldönteni, mely egy szép napon bennünket a tengerrel való 
összeköttetésünktől foszthat meg, mely Jellasics óta önálló álla- 
miságunk valóságos Achilles-sarka volt, mely a trializmusba 
kényszerítheti majd a jelenlegi dualisztikus államszervezetet: 
kisebb emóciót okoz a magyar lelkekben, mint a legutolsó magyar 
vármegyének valamelyik lármás helyi ügye. És ezt a rövidlátó 
közönyt nem lehet azzal megmagyarázni, hogy a közvéleményt 
végre is csak az aktuális kérdések izgatják, nem pedig az állam- 
fejlődés távoli lehetőségei. Hisz a horvát-kérdés állandóan a 
legizgatóbban aktuális magyar kérdés. A forradalomtól egészen 
el is tekintve, a kiegyezés óta állandóan háborgatták a horvát 
vulkán kitörései a magyar államélet biztonságát s több ízben 
fegyveres erőszakra volt szükség lázadó horvát testvéreink 
pacifikálására. A magyar alkotmánykrízis idején, a fiumei rezolució 
európai szenzációt keltett s már-már úgy látszott, hogy Kossuth 
Lajos terve a fiumei konfederációról az élő realitások sorába 
kerül. Majd meg a magyar koalíció árulása egykori szövetsége- 
seivel szemben; a szenvedelmes horvát obstrukció a magyar 
parlamentben; a nagy-szerb hazaárulást pörnek világra szóló 
botrányai — melyhez képest a Dreyfuss-pör kisszerű igazság- 
ügyi balesetté zsugorodik össze —; a Friedjung-pör hullámai, 
melyek olyan szégyenletesen kompromittálták diplomáciánkat; 
Masaryknak nemes és bátor hadjárata okirathamisító belgrádi 
képviseletünkkel és bűntársával a külügyminiszterrel szemben; a 
horvát abszolutizmus szennyes árjai, melyek az egész művelt 
világ megvetése tárgyává tették a „magyar rendszert”: az ilyen 
és hasonló, izgalmasan aktuális tények és fejlődések láttára még 
érthetetlenebb a magyar közvéleménynek apatikus közönye 
ezekkel a jelenségekkel szemben. Valóban, a magyar politikai 
műveltségnek siralmasan alacsony foka, politikánknak durván 
oligarchikus jellege, mely a közvéleményt teljesen leszoktatta 
minden nagyobbstílű és messzebblátó politikai akcióról, a sovi- 
niszta és faji gőg tébolya, mely a magyar nyelven túl nem ismer 
el igazi államérdeket és „nemzeti” politikát, a radikális és 
szocialista rétegeknek gyöngesége, melyek teljesen kimerültek 
az osztályuralomnak legközelebbi és legflagránsabb visszaélései 
elleni küzdelemben, a bécsi befolyás, mely a külpolitikai ügyeket 
állandóan, mint osztrák rezervált és intim érdekkört szerette 
kezelni és kulturális elmaradottságunknak egyéb más súlyos 
békói nélkül alig lehetne megérteni ezt a rikító jelenséget. De 
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az bizonyos, hogy csak ilyen miliőben állhatott elő ez a képtelen 
helyzet, mely továbbra is holmi Kmetty-féle közjogi bölcsesé- 
gekkel akarja kezelni egy súlyos gazdasági és államfejlődési 
komplikációnak óráról-órára veszedelmesebbé váló sebeit s amely 
a magyar közjog templom-torony látókörében nem veszi észre, 
hogy Horvátországban egy egészen új közlélek alakult ki, melyet 
többé a Khuen-féle satraparendszer szerint kormányozni nem lehet. 

Mindezeknél fogva nem lehet bizonyos szégyenérzet és 
keserűség nélkül tudomásul venni, hogy miként a nemzetiségi 
kérdésben, a délszláv-kérdésben is újra szigorú angol neve- 
lőnktől, Scotus Viator úrtól kapjuk az első, komoly leckét. 
Ez a könyve is ugyanazt az alaposságot, a tényleges viszo- 
nyoknak ugyanazt a gondos mérlegelését, a szereplő szemé- 
lyeknek ugyanazt a pártatlanságra törekvő jellemzését mutatja, 
mint eddigi munkái. A legszükségesebb statisztikai adatok köz- 
lése után, a magyar-horvát viszony történelmi fejlődését tárja 
elénk, mely előnyösen különbözik a lényeges tények kiváloga- 
tásával attól a jogászos rabulisztikától, melyet e kérdésben úgy 
a Dráván innen, mint a Dráván túl megszoktunk. Egy laza feudális 
kapcsolat képe elegendő világossággal domborodik ki leírásaiból, 
mely nem idézett nagyobb nehézségeket elő a két országban 
addig, míg az una eademque nobilitas vérben és érzelmekben 
összeforrott oligarchiája vitte a rendi államnak lomha és kezdetleges 
gépezetét. De egyszerre nyikorogni kezdett, majd teljesen meg 
is akadt ez a gépezet, amikor a modern nemzeti átalakulás 
szele érintette a magyar államot s mikor Kossuth és társai azzal 
a szűklátókörű fanatizmussal szerették volna Horvátországot meg- 
magyarosítani, mint a mi nemzetiségeinket, elfeledve, hogy ami 
már idehaza szociológiai lehetetlenség volt, az kétszeresen az 
lesz egy közjogilag önállóan fejlődött, homogén népességű, 
kifejlett rendi tagozatú országgal szemben, mint aminő Horvát- 
ország volt. Ez a türelmetlen, magyarosító, a horvát nemzet 
önállóságát megtagadó politika azután azt eredményezte, hogy 
a bécsi udvar a legmagyargyűlölőbb szövetségesre épp Horvát- 
országban és a katonailag szervezett többi délmagyarországi 
részekben talált, mely eleve lehetetlenné tette a magyar forra- 
dalom sikerét. 

Az abszolutisztikus kísérlet után a magyar-horvát kiegye- 
zés nyugodtabb alkotmányos életet igyekezett teremteni. Ennek 
a kiegyezésnek Horvátországban voltaképp sohasem volt több- 
sége és az ország azóta mindig a többé-kevésbbé burkolt abszo- 
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lutizmus állapotában élt, mely olykor nagy izgalmak között és 
a magyar uralomra vésztjósló dübörgéssel explodált. Báró Rauch, 
majd meg Khuen-Héderváry rezsimje a brutális terror és a lelki- 
ismeretek skrupulus nélküli megvásárlásának rendszere volt. 
Ezt a kiélezett állapotot még jobban elmérgesítette a magyar 
kormány politikája. Ha a kiegyezési művet a Deák-Eötvös szel- 
lemében vitték volna keresztül, ha óvatos gonddal kímélték 
volna a horvát nemzet érzékenységét; ha egy nagystílű és nagy- 
lelkű gazdasági politikával felkarolták volna ennek a szegény 
és elmaradt országnak érdekeit: talán a kiegyezés lassan meg- 
szilárdul s Fiumera vonatkozólag is sikerült volna valami meg- 
nyugtató megoldást találni. De nem ez történt. A magyar poli- 
tika szűklátókörű durvasággal, a nyelvi és nemzeti érzékenység 
állandó irritálásával, az ország gazdasági érdekei elhanyagolá- 
sával azt érte el, hogy a mesterségesen összetákolt, terrorral 
és korrupcióval fentartott magyarbarát többség egyre kevésbbé 
volt képes a status quo-t fentartani és pedig abban a mérték- 
ben, melyben a horvát közélet demokratizálódott s a feudális- 
nagybirtokos-hivatalnoki klikk helyét egyre inkább paraszti és 
lateiner elemek foglalták el. De a rendszer végleg tarthatat- 
lanná abban a pillanatban lett, mikor a kormány által tenden- 
ciózusan szított horvát-szerb viszály — különösen a Masaryk 
professzor bölcs tanításai következtében — megszűnt s a két 
közel rokon s teljesen azonos nyelvet beszélő népfaj belátta, 
hogy mily dőreség volt vallási torzsalkodások okából a közös 
elnyomó divide et impera politikáját előmozdítani. A kegyelem- 
döfést azután ennek a tarthatatlan és korrupt rendszernek a 
magyar alkotmányválság adta meg, mikor tudvalevőleg a magyar 
koalíció a horvát-szerb koalícióval szövetkezett Ausztria ellen, 
Dalmácia visszakapcsolása és a horvát nép szabad fejlődése 
biztosításának jegyében. 

Ez a fejlődési sor teljes világosságban domborodik ki a 
Scotus Viator munkájából, melynek legnagyobb része azonban 
a legújabb fejlemények pragmatikus feltárásának van szentelve: 
miként hagyta cserbe régi zsivány módra a magyar koalíció 
horvát szövetségesét; miként rántja elő ravasz fondorlattal Szte- 
rényi a vasúti pragmatikát oly célból, hogy a terhessé vált 
szövetségessel összevesszenek; miként fúja fel Bécs a nagy- 
szerb hazaárulás ostoba legendáját oly célból, hogy Bosznia- 
Hercegovina annektálására plauzibilis nemzetközi okot kovácsoljon; 
miként segédkezik a magyar kormány a külügyminiszter e démoni 
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aknamunkájában a horvát abszolutizmus megmentése érdekében, 
de kivált azért, hogy Bosznia-Hercegovina sima annektálása 
fejében az általános választójognak ijesztő rémétől szabadul- 
hasson. Valóban nem képzelhető izgatóbb rémregény, mint a 
könyvnek hiteles tanukon és eredeti okmányokon felépült ama 
fejezetei, melyek a nagy-szerb összeesküvési port, a Friedjung- 
pört és a Vaszics ügyet tárgyalják. Olvasásukkor borzongva 
érzi az ember, hogy külügyi politikánk oly eszközökkel dol- 
gozik, melyek nemcsak a parlamentarizmusnak, de a büntető- 
törvénynek is kicsúfolását jelentik. 

Igen tanulságosak a könyv ama fejtegetései is, melyek a 
magyar vasúti politikát bírálják Horvátországgal szemben s azt 
bizonyítják, hogy ez a politika lehetetlenné teszi a társországok 
gazdasági boldogulását. Eme fontos adatok mellett igen érdekes 
utalásokat találunk a társországok általános gazdasági és kultu- 
rális helyzetére, Dalmácia elmaradottsága és osztrák-ell enessége 
okaira, Bosznia-Hercegovina viszonyaira. 

Ami a dél-szláv kérdés megoldását illeti, szerző jól látja, 
hogy Európa itt egy új nagy államalakulástól vajúdik, mely 
egyelőre Horvát-Szlavóniát, Dalmáciát, Isztriát, Bosznia-Hercego- 
vinát foglalná magába s melynek természetes központja Zágráb 
lehetne. Nem lehet kétség az iránt, hogy igaz könyvünknek ez 
a konklúziója: „A horvát-szerb egységre irányuló mozgalomnak 
számos legyőzendő akadálya van és az ország, meg a nép 
elmaradt állapota még késleltetheti beteljesülését. De oly bizo- 
nyosan, mint a hogy Németország és Olaszország elnyerte 
szabadságát és egységét, ép oly bizonyosan elfogja azt a horvát- 
szerb faj nyerni. A valódi probléma keresztülvitelének a módjában 
áll; és itt két alternatíva elé jutunk. Ezt az egységet vagy a 
Habsburg-monarchián belül vagy kívül lehet elérni, vagy az ő 
segítsége és oltalma alatt, vagy az ő ellenállása legyőzésével.” (336.) 

Azt is jól látja, hogy az egység központja vagy Zágráb, 
vagy Belgrád lehet. Az első megoldás a keresztény-római kultúra 
győzelmét és a monarchia hatalmának öregbedését jelentené. 
A második, az orthodox világ előtérbenyomulását és Szerbia 
hegemóniáját a Balkánon. De míg az első megoldás aránylag 
simán és vértelenül mehetne végbe, addig a másik egy véres 
európai bonyodalom nélkül elképzelhetetlen. Ezért az első meg- 
oldás történelmi valószínűsége jóval nagyobb. 

Ha most már a trialisztikus megoldást nézzük, itt is két 
lehetőség mutatkozik. Ezt a korszakos fejlődést a monarchián 
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belül vagy Ausztria indítja meg, mint a délszláv faj patrónusa 
s ebben a munkájában őt a magyar rivális végleges legyőzése 
fogja vezetni, melyet általa tengerétől fosztana meg s politikai 
befolyását is érzékenyen redukálhatná a monarchiában, külö- 
nösen akkor, mikor a magyar nemzetiségi politika az összes 
nem-magyar népeket a végletekig elkeseríti (340. 1.) A másik 
megoldás a fiumei rezolúció folytatása volna, a Kossuth Lajos 
terve: a délszláv államalakulás, magyar hegemónia alatt. Ez a 
megoldás az esztelen magyar sovinizmus mai állapotában lehe- 
tetlenségnek látszik: „de ha Bécs sokáig habozik és elmulasztja 
a lélektani pillanatot, születhetik egy magyar államférfiú, aki a 
választási és a közigazgatási reformnak merész és teljes köve- 
telésével kezdve, békét teremthetne a nem-magyar nemzetisé- 
gekkel és gyakorlatilag megvalósíthatná azt a Balkán konfede- 
rációt magyar vezetőség alatt, melyről Kossuth Lajos álmodott, 
mikor a száműzetés kigyógyította a faji üldözés őrületéből” 
(341. 1.). 

Ez a rövid vázlat is mutatja, hogy Scotus Viator rendkívüli 
horderejű problémákra hívja fel a nemzetközi közvélemény figyelmét 
s e problémák megoldásához értékes és megbízható anyaggyüj- 
teményt hozott össze. Az elnyomottak iránti meleg rokonszenve 
ennek a könyvének is egy nemesen lovagias vonást kölcsönöz, 
de a magyar dolgok bírálatában még mindig csak az igazság 
egyik részét látja. Pl. nagyon egyoldalú és szűk ez a végkövet- 
keztetése: „Vagy negyven éve a magyarok monopolizáltak minden 
politikai hatalmat Magyarországon és meggátolták Horvátország 
fejlődését; de ma nagyon keveset vagy semmit sem mutathatnak 
fel e monopólium ellenértékéül. A nemzetiségek el vannak ide- 
genítve és keserítve, de nincsenek asszimilálva; egy magyar- 
barát párt ma egy virtuális lehetetlenség Horvátországban; 
Magyarországon egyedül a zsidók diadalmaskodtak a politikában, 
a sajtóban, a pénzügyi világban és a kereskedelemben. Dr. Lueger 
sértő gúnyolódásai a „judeo-magyarokról” az igazságnak egy 
fájdalmas elemét tartalmazzák; mert Magyarország abban a 
veszélyben van, hogy inkább zionista, mint magyar nemzeti 
állam legyen” (340 1.). Mi, akik állandóan hangsúlyozzuk az 
uzsorás zsidóság súlyos rákfenéjét a magyar politikában, talán 
jogosítva vagyunk annak kijelentésére, hogy kitűnő angol kollé- 
gánk a keresztény szocialista kispolgári ideológia legrosszabb 
fajtája által engedte magát becsapatni s az ilyen eltévelyedés 
árt munkája szép komolyságának. 
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Ilyen kisebb botlásoktól eltekintve azonban újra ismételjük, 
hogy Scotus Viator ezúttal ismét hasznos és köszönetre méltó 
munkát végzett a szorosan vett magyar-ügy szempontjából is. 
Most már a magyar publicisták feladata, hogy a dél-szláv 
szfinx megfejtéséhez hozzálássanak. Ε munkájukban jó segítsé- 
gükre lehet egy új folyóirat is, a Südslavische Revue, melynek 
első száma most jelent meg Serajevoban, Hermann Tausk 
szerkesztésében. Ez a szemle azt tűzte feladatául, hogy az összes 
dél-szláv kérdéseknek elfogulatlan kutatója legyen. Az előttünk 
fekvő szám tényleg néhány érdekes és értékes közleményt tar- 
talmaz. Ha a boszniai fél-abszolutizmus levegője nem fogja meg- 
fojtani avagy egyszerű sajtóirodai szolgálattá átváltoztatni az 
új szemlét, akkor annak jelentékeny és termékeny szerepe lehet 
a dél-szláv mozgalmak történetében.                                            Jászi Oszkár 
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Társadalomtudományi Társaság 
 
A Társadalomtudományi Társaság f. évi május hó 14-én 

ülést tartott Szabó Ervin elnöklete alatt, amelyen Káplány Géza 
adott elő A családi nevelés válsága és a jövő nevelése címen. 
Az előadást a közönség élénk tetszéssel fogadta. 

A Társadalomtudományi Társaság folyó évi június hó 
28-án tartotta meg évi rendes közgyűlését Szabó Ervin alelnök 
elnöklete alatt. 

A közgyűlés mindenek előtt a választmány évi jelentését 
vette tudomásul, mely így szól: 

Jelentés a Társadalomtudományi Társaságnak 
1911—1912. évi működéséről 

Tudományos működésünk a lefolyt munkaévben is első- 
sorban felolvasások és viták rendezésében, a Huszadik Század 
támogatásában és a Társaságon kívül tudományos és népszerű 
előadások tartásában állott. 

Társaságunk vendégei voltak Hubert Lagardelle a brüsszeli 
Université Nouvelle tanára és Dr. Emil Lederer heidelbergi 
egyet, magántanár. Lagardelle Les nouvelles tendances intellec- 
tuelles et littéraires en France címen tartott nagy hatású elő- 
adást. Dr. Lederer Das ökonomische Element und die politische 
Idee im modernen Parteiweisen címen adott elő. 

A lefolyt évben ünnepelte meg Társaságunk elhunyt 
titkárának, Harkányi Edének emlékét. Az emlékbeszédet Kunfi 
Zsigmond tartotta meg Harkányi Ede emlékezete címen. Ez 
alkalommal helyeztük el helyiségeinkben Harkányi Edének arc- 
képét, melyet Kernstok Károly festőművész volt oly szíves 
megfesteni. Itt említjük meg, hogy Harkányi özvegye elhunyt 
titkárunk halála után kiadásra kerülő nagy történeti művének 
tiszteletdíját a Harkányi könyvtár gyarapítása céljából Társa- 
ságunknak adományozta. A nemeslelkű elhatározásért a választ- 
mány köszönetét fejezte ki. 
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Társaságunk rendezte viták közül fontosságánál és térje- 
delménél fogva kivált az irodalom és a társadalom viszonyáról 
szóló, mely az irodalom és társadalom kölcsönhatásának pro- 
blémáit világította meg elvi szempontokból. A bevezető előadást 
Ignotus tartotta. A vita öt ülést vett igénybe és a közönség 
érdeklődése oly nagy volt, hogy a vitát Társaságunk helyiségé- 
ben nem lehetett megtartani. A vitában részt vettek Babits 
Mihály, Dénes Lajos, Diner-Dénes József, Gerő Ödön, Giesswein 
Sándor, Jászi Oszkár, Kutasi Elemér, Latzkó Géza, Osvát Ernő, 
Pogány József, Schöpflin Aladár, Szabó Dezső, Szende Pál, 
Szini Gyula, Vér Mátyás. 

Társaságunkban még a következő előadások tartattak: 
Dr. Madzsar József A táplálkozás reformja szociális szempontból, 
Dr. Lánczi Jenő Modern ismeretelméletek és társadalmi áram- 
latok, Dr. Dienes Valéria A törvényszerűség problémája, 
Dr. Berkovics René A drezdai egészségügyi kiállítás tanulságai, 
Dr. Hollós József A tüdővész leküzdésének módjai Magyar- 
országon, Dr. Sidó Zoltán Az angol középosztályok és a 
szocializmus (Fabian Society), Káplány Géza A családi nevelés 
válsága és a jövő nevelése. Dr. Madzsar, Dr. Dienes, Dr. Hollós 
előadásához élénk vita fűződött. 

Az előadásokat és vitákat mindig nagy számú érdeklődő 
közönség hallgatta végig. 

Bár nem tartozik szorosan Társaságunk hivatalos működésé- 
hez, fel kell említenünk azt a számos előadást, melyeket tagjaink 
a Társadalomtudományok Szabad Iskolájában, továbbá, melyeket 
több fővárosi kör és egyesület meghívására Budapesten tartottak. 
Nem hallgathatjuk el azt az élénk tevékenységet sem, melyet 
— bár a Társaság rendes működésével össze nem függően — 
több tagunk az általános, egyenlő és titkos választójog országos 
szövetségében, valamint más egyesületekben fejtett ki a választó- 
jogi reform elméleti megalapozása és gyakorlati előkészítése 
érdekében. A miniszterelnök választójogi köriratára Társaságunk 
beható véleményt adott. 

Társaságunk tagjai számos társadalomtudományi előadást 
tartottak a vidéken  is.   Felemlítjük   a   következő   előadásokat: 
Ágoston Péter             (Arad):                       A militarizmus 

                        (Lúgos):                               „ 
                        (Nagyvárad)       A hadseregfejlesztés gazdasági 

                                                                             hatásai 
                        (Zombor) :                  A világnézetek fejlődése 
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A modern iskola 
Az élet és halál keletkezése 
Az   emberi   társadalom   és 
   az ember 
Bevezetés a szociológiába 

A darvinizmus újabb problémái 
Az ősemberről 
 
A táplálkozás reformja 
Tudomány és vallás 
A társadalmi fejlődés és a 
   tudomány 
A társadalmi fejlődés elő- 
  feltételei 

A fejlődés problémája 
Utánzás és feltalálás 
A bűncselekmények társadalmi 
   okai 

Gazdaság és társadalom 
Kultúra és választójog 

Az erkölcs fejlődése 
Magyarország szerepe a nyugat- 
   európai kultúrfejlődésben 
 
A hagyományok tisztelete 
 
A drágaság problémája 
A magyar közoktatás 
Antik és modern vagyon 
Arisztokratikus   iskola,   demo- 
    kratikus élet 

A Huszadik Század folyóirat eszméink terjesztésének ez 
a fontos eszköze terjedelmében erősen megnövekedett és a 
kiadóval kötött szerződés értelmében a Társaság taglétszámával arányosan fog 
terjedelmében növekedni a jövőben. 

A Huszadik Század szerkesztésében megindult a Társa- 
dalomtudományi Könyvtár új folyama, amely több tagunk tár- 
sadalomtudományi munkáit hozza külföldi szociológiai művekkel 
egyetemben. Eddig Dr. Jászi Oszkárnak A nemzeti államok 
kialakulása és a nemzetiségi kérdés c. munkája jelent meg a 
Társadalomtudományi Könyvtárban. 

Balassa József (Lúgos) :
Fülöp Zsigmond (Lúgos) : 
Ghiczy Elemér (Győr): 

Kovács Gábor (Miskolc): 
Madzsar József (Ózd): 
 (Erzsébetfalva) 
 (Szombathely): 
 (Arad):
 (Eperjes): 
Marschan Géza (Siklós): 

 (Kispest): 

Péterfi Tibor (Lúgos): 

Rónai Zoltán (Eperjes): 
 (Miskolcz): 

 (Erzsébetfalva) 

 (Nagyvárad): 
Szende Pál (Kassa) : 
 (Eperjes): 
 (Nagyvárad): 
 (Erzsébetfalva) 
 (Zombor): 
 (Nagyszombat) 
Varga Jenő (Lúgos) : 
Zigány Zoltán (Lúgos): 
 (Erzsébetfalva) 
 (Eperjes) : 
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A „Neuschloss, a régi hívek” szabadkőműves páholy alapít- 
ványának pályakérdésére munka nem érkezett be. A pályadíjat 
az alapítólevél értelmében a választmány az elnökség javas- 
latára Dániel Arnold Föld és Társadalom c. megjelent művének 
és a többtermelésről írott, a Huszadik Század-ban már részben 
közzétett tanulmányának javasolta kiadni. 

A taggyűjtés és a belső organizáció munkája szépen 
haladt. Tagjaink száma 2678. 

Bárha érezzük munkaerőink és anyagi eszközeink elég- 
telenségét, visszatekintésünket mégis azzal a megállapítással 
fejezhetjük be, hogy kitűzött céljaink érdekében komoly munkát 
folytattunk. 

** * * 
A közgyűlés ezután egyhangúlag elfogadta a számvizsgáló 

bizottság jelentését, amelyből közöljük  a következő   adatokat: 
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A közgyűlés az előterjesztett számadások alapján a számvizsgáló- 
bizottság javaslatának egyhangú elfogadásával a választmánynak és a 
pénztárnoknak megadta a felmentvényt. 

Dr. Iritz Miksa pénztáros előterjesztésére a közgyűlés a követ- 
kezőképen állapította meg a folyó  évi költségelőirányzatot: 

 
* * * 

Miután a választmány egy részének két éves mandátuma 
és a számvizsgáló bizottság tagjainak egy éves mandátuma 
lejárt, a közgyűlés a választmány kiegészítéséhez és a szám- 
vizsgáló bizottság megválasztásához fogott. A közgyűlés meg- 
választotta A) a) fővárosi választmányi tagokká Balassa József 
dr., Braun Róbert dr., Fülöp Zsigmond dr., Gönczi Jenő dr., Harrer 
Ferenc dr., Ignotus-Veigelsberg Hugó, Jordan Károly dr., Kunfi 
Zsigmond dr., Lanczi Jenő dr., Lessner Richárd dr., Marschan 
Géza dr., Péterfi Tibor dr., Pfeiffer Ignác, Rácz Gyula, Szász 
Zoltán, Vágó József dr., Vámos Henrik dr., Varga Jenő dr., 
Varró István dr., Wildner Ödön., b) vidéki választmányi tagokká 
Ágoston Péter dr. (Nagyvárad), Bácskay Béla dr. (Arad), 
Berkovits René dr. (Nagyvárad, új), Berzsenyi Jenő dr. (Siklós), 
Buday Dezső dr. (Pécs), Doktor Sándor dr. (Pécs), Flórián 
Károly dr. (Eperjes), Frank Miksa dr. (Felső-Őr), Gonda József 
(Hódmezővásárhely, új), Ghiczy Elemér (Nagyigmánd), Grosz 
Menyhért dr. (Nagyvárad), György Ernő dr. (Nagyvárad, új), 
Tamássy József (Dunaharaszti), Tanódy Endre dr. (Szatmár- 
Németi), Hebelt Ede dr. (Eperjes), Hollós József dr. (Szeged), 
Huzella Gyula (Nagyvárad), Kégl János dr. (Monor), Kovács 
Gábor dr. (Debrecen), Kramolin Gyula dr. (Szekszárd), Krenner 
Vilmos (Arad), Lengyel Imre (Hajdu-Szoboszló), Leszner Rudolf 
dr.   (Sopron),   ifj. Leopold   Lajos   (Szekszárd),   Máday   Andor 
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(Geneve), Maléter István dr.  (Kassa), Pogány Imre dr. (Győr), 
Sulyok Árpád (Lúgos), Vas Béla   (Temesvár), B) számvizsgáló 
bizottsági   tagokká  Baracs  Károly,   Kovács   Gyula   és Zigány 
Zoltán   tagtársakat. 

A közgyűlés ezután elhatározta, hogy az alapszabályok 
11. §-át olykép módosítja, hogy az alelnökök számát kettőről 
háromra emeli s egy helyettes könyvtárosi tisztet szervez. 

Végül Dr. Jászi Oszkár főtitkár bejelenti, hogy a Társaság 
f. év november havában megfogja ünnepelni fennállásának tíz 
éves jubileumát a rokon honi és külföldi egyesületek bevoná- 
sával. Ez alkalomból a Huszadik Század rendkívüli ünnepi 
számot fog kiadni, a Társaság pedig nagyarányú vitát rendez 
erről a kérdésről: Van-e társadalmi haladás? 

A jubileumi ünnepély alkalmából Dr. Vámos Henrik és 
Székely Miksa a taggyűjtési propaganda fontosságát hang- 
súlyozták, mint a Társaság fejlesztésének legfontosabb eszközét. 

A Társadalomtudományi Társaság nagyváradi fiókja Dr. Már- 
tonfy Marcel elnöklete alatt 1912 június   9-én közgyűlést tartott. 
Dr. Berkovits René főtitkár beterjeszti jelentését az egyesület 
1911 és 1912 évi működéséről. Előadja, hány előadást, illetve gyű- 
lést tartottak. Bejelentette lemondását a főtitkári állásról, melyet a 
közgyűlés sajnálattal vesz tudomásul. A főtitkári és pénztári jelentés 
tudomásul vétele után a tisztújítást ejtették meg. Elnök lett: Dr. 
Ágoston Péter. Alelnökök: Dr. Mártonfy Marcel, Dr. Berkovits René, 
főtitkár: Dr. György Ernő, pénztáros: Dr. Percei Adolf, ellenőr: 
Dr. Popper Ákos. Választmány: Dr. Dénes Sándor, Dr. Edelmann 
Menyhért, Dr. Grósz Menyhért, Dr. Gyémánt Jenő, Huzella Gyula, 
Dr. Konrád Béla, Dr. Meer Samu, Dr. Rozvány Jenő, Dr. Sarkadi 
Lajos, Dr. Váradi Ödön, Dr. Grósz Imre, Dr. Fried János, Kerekes 
Manó. 

Dr. György Ernő főtitkár előterjeszti a jövő évi munkapro- 
grammot, melynek során az eddigi szabad iskolai előadások mellett 
Magyarország közállapotai címen tartandó előadássorozatnak, vala- 
mint speciális szakismeretek terjesztését célzó előadásoknak tervét 
ismertette. 

A fiók a lefolyt működési évben a következő előadásokat tartotta: 
Várady Zsigmond: Szabadgondolat és reakció, Szende Pál: Magyar- 
ország az európai kultúrfejlődésben, Ágoston Péter: A militarizmus, 
Fried János: Ibsen nőalakjai, Vágó József:   Evolúció a művészetben, 
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Kollmann Dezső: Az angol nőmozgalom, Rónai Zoltán: Kultúra és 
választójog, Broda Rudolf: Franciaország kultúrviszonyairól, Strickern 
Polányi Laura: A nevelés újabb  problémái. 

A Társadalomtudományi Társaság aradi fiókja az elmúlt műkö- 
dési évben a következő előadásokat tartotta: Ágoston Péter: A mili- 
tarizmus, Broda Rudolf: Was die Völker von einander lernen können 
Strickemé Polányi Laura: Nőkérdéseink, P. Szabó Frigyes: Modern 
szocializmus, A proletariátus, Az osztályharc. 

A fiók tagjainak száma 94. 
Tisztikara a következő : 

Elnök: Krenner Vilmos, alelnök: Dr. Bácskay Béla, titkárok: 
Dr. Rácz Sándor, Dr. Sárkány Ferenc, ügyész: Dr. Reisinger Ferenc, 
pénztáros: Deák János, háznagy: Lebovits Aladár. Számvizsgálók: 
Dr. Gabos Jenő, Polgár László, Glück Andor. Választmányi tagok: 
Dr. Szöllösi Zsigmond, Faragó Rezső, Fleischer Artúr, Halász Jenő, 
Képes Ármin, Kerpel Izsó, Dr. Kell József, Keszler Károly, Leopold 
Zsigmond, Dr. Lukáts Jenő, Dr. Goldzieher Albert, Dr. Prohászka 
László, Dr. Schütz Henrik, Schwarcz Zsigmond, Dr. Steinitzer Pál, 
Szudy Elemér, Dr. Szabó Frigyes, Dr. Szegő Hugó, Dr. Tolnay 
János,  Dr.  Vadász Armand. 


