
 

Szabó  Ervin:   A Társadalomtudományi 
Társaság föladatai 

 
—   Elnöki megnyitó beszéd* — 

 
T. Hölgyeim és Uraim! 
A sajnálat kifejezésével kell bevezetnem szavaimat. Önök 

valószínűleg nagy csalódással látják, hogy nem Társaságunk 
kitűnő elnöke, akinek kiváló egyénisége adna csak ezen ünnep- 
napnak igazi színt, mert benne, az ő egészen a tudománynak 
szentelt életében, jegecesednek ki e Társaság legjobb és leg- 
magasabbrendű törekvései, — hogy nem Pikler Gyula elnöklése 
mellett tartjuk meg annak a tíz évi munkának ünnepélyes beszá- 
molóját, amelyben a legelőkelőbb rész az ő nevéhez és az ő 
munkásságához fűződik. De éppen tudományos munkája hosszabb 
idő óta távoltartja elnökünket nemcsak tanszékétől, hanem Buda- 
pesttől is és be kell érnünk azzal — ami sokaknak bizonyára 
dús kárpótlás lesz — hogy ezen magányában készülő alapvető 
lélektani művének a Huszadik Század jubileumi számában közölt 
első fejezeteivel adja jelét együttérzésének és szolidaritásának. 
Engedjék meg, hogy az egész ünnepi gyülekezés nevében közöljem 
majd vele köszönetünket és üdvözletünket. 

 
T. Jelenlévők! Bizonyára vannak olyanok, akik némi cso- 

dálkozással vettek tudomást erről az ünnepélyről. Tíz év nem 
olyan nagy idő, hogy örömére okvetlen tort kellene ülni. Valóban, 
közönséges körülmények közt mi sem gondoltunk volna érré. 
De nem szabad elfelednünk, hogy ezen Társaságnak egész léte, 
fejlődése, Magyarország szellemi életében elfoglalt helye a szab- 
ványtól elütő specialitás. Ez a Társaság nem a konvenciók, a 
hagyományok,   a   megszokások kényelmes   melegágyában   nőtt 
 

* Tartatott a Társaság jubileumi közgyűlésén 
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nagyra, hanem mindennapos életére való jogosultságát minden- 
napos erélyes cselekedetekkel kellett és kell kivívnia. És ha ma, 
tíz évi munkára emlékezvén, csak azért jöttünk volna össze, hogy 
újra hitvallást tegyünk arról, amit helyesnek és jónak tar- 
tunk — ki vethetné szemünkre? Ki mondhatná, hogy komo- 
lyan munkás és küzdelmes évek után nincs jogunk büszkeség- 
gel és ünnepélyesen ismételni — amit ellenfeleink mindennap 
haraggal állapítanak meg — hogy ezen Társaság munkája és 
küzdelme már ma is látható nyomot vágott országunk fejlődé- 
sében? Ki vehetné rossz néven, hogy munkánknak Magyaror- 
szág kulturális: tudományos, gazdasági és szociális haladására 
való hasznáról őszintén meggyőződve — ezt egyszer-egyszer 
hangosan meg is mondjuk? 

Mégis, tisztelt Közönség, én azt szeretném, hogy ezen 
ünnepi gyülekezés ne csak ezért történt legyen. Aki a konvenciók 
széles és kényelmes országútját járja, annak fölösleges lépteire 
ügyelnie. De ha mi azt tartjuk magunkról, hogy a mi működésünk 
új utat vágott a magyar közéletben, nem érhetjük be ilyen ünne- 
pélyes alkalmakkor sem a szokásos éloge-okkal. Meg kell ragad- 
nunk az alkalmat, hogy ne csak azt mondjuk el, hogy mi jót 
tartunk magunkról és igazságainkról. Magunk dicséretére és 
igazságainkba vetett hitünk vallására úgyis a kelleténél többször 
visz túlzott hitbuzgalom, még többször kényszerít ellenfeleink 
támadása. Ha ennek az ünnepélynek helyzetünkköz mért jogo- 
sultságot akarunk biztosítani, csak úgy tehetjük, ha az önbírálat 
napjává avatjuk. 

 
Miben áll a Társadalomtudományi Társaság kivételes helyzete? 
Az emberiség tudományos munkája ugyanannak a nagy 

természeti törvénynek szolgálatában áll, amely minden emberi 
cselekvést motivál és irányít: az élni akarásnak. Ebben az érte- 
lemben és ebből a szempontból nincsen érdek nélküli tudomány, 
épen úgy, ahogy nincsen érdek nélküli gazdálkodás, jogalkotás, 
kormányzás, vagy bárminő más funkciója a társadalmilag meg- 
nyilvánuló életösztönnek. 

Azt jelenti-e azonban ez, hogy az igazság keresése — 
ami a tudománynak absztrakt, vagyis összes konkrét törekvé- 
seiben közös célja és tárgya — közvetlenül is érdekek szolgá- 
latában állhat? 

Minden társadalmi akarás és cselekvés az egyének útján 
nyilatkozik meg és történik. A társadalom   korábbi   szakaiban, 
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a szociális életműködések differenciálatlansága idejében, amikor 
az emberi közösségek kicsinysége és homogeneitása az egyéni 
és a társadalmi élet érdekeinek teljes egybeesését föltételezte, 
az igazság keresése egyformán egyéni és társadalmi érdek 
lehetett. Ez az ideális állapot, amelyet azonban pozitív etnológiai 
és őstörténeti ismereteink alapján föltételezni is alig tudunk. 
Azon legrégebbi idő óta, amelyre pozitív ismereteink vissza- 
nyúlnak, a fejlődő társadalmi munkamegosztás a társadalmi funk- 
ciók végzésére mind jobban és jobban szűkülő munkakörrel az 
egyének más és más csoportjait jelölte ki. A tudomány ilyformán 
szintén különvált a többi társadalmi funkciótól, az igazság kere- 
sése éppen úgy az egyének külön csoportjának: a tudósoknak 
lett hivatása, mint az anyagi termelés egy másik csoportnak, a 
hadviselés, az uralkodás, a művészet stb. stb. megint másiknak 
és másiknak. Ez elkülönített társadalmi funkciók egyformán arra 
törekesznek, hogy magukat a többivel szemben — tehát az egész 
társadalommal szemben — önállósítsák. 

De épen ebben a természeti erővel működő önállósító 
törekvésben nyilatkozik meg a társadalom egységes céljának 
nagy érdeke. Mert mit jelent az önállósítás? Nem mást, mint 
azt, hogy a differenciálódott társadalmi alakulás — amelynek 
cselekvő szerve az egyén, illetve az egyének bizonyos összesége 
(amelyet társadalmi osztálynak, rétegnek, csoportnak szoktak 
nevezni) — öncélúnak tekinti magát, a maga külön életét akarja 
élni, A magáét. Nem a másét. A maga külön céljaiért. 

Ebben a fejlődésben látjuk mi a l’art pour l’art elvének 
nagy és döntő, az ember alkotó tevékenységének minden terü- 
letén egyformán érvényes egyetemes igazolását. Ha társadalmi 
szükségszerűség hozta létre az alapvető közös társadalmi érdek 
kielégítésére a különböződött társadalmi funkciókat, ugyanezen 
érdek tovább is csak úgy nyerhet kielégítést, ha az egyes társadalmi 
funkciók okuk, causa-juk irányában működnek, vagyis létezésük 
oka egyúttal céljuk is. Mert más célokra a társadalom más 
szerveket alkotott. így lesz az igazság keresése is minden más 
céltól és érdektől független öncélja a tudományos funkciónak; 
és a tudós csak akkor lesz hű és eredményes ágense a nagy társa- 
dalmi alapérdeknek, ha semmi más motívum és cél nem befolyá- 
solja, mint az igazság megismerése, ha a tudományt csak a 
tudományért műveli. 

Tökéletes az a társadalom volna, amelyben minden diffe- 
renciálódott   társadalmi   szükségletet   ilyen   öncélú,   munkájuk 
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közvetlen társadalmi hasznában egyénileg nem érdekelt társa- 
dalmi funkcionáriusok végeznének, egyedül a causa causans, a 
közös társadalmi szükségletek szolgálatában. A legnagyobb 
társadalmi érdeket a legnagyobb egyéni érdeknélküliség elégíti 
ki a legjobban. 

Mennyire közelítettük meg, Uraim és Hölgyeim, ezt az 
ideális állapotot? Mennyire jutottunk a társadalmi munkameg- 
osztásban, a funkciók differenciálódásában? Mennyire különült 
el minálunk a tudományos funkció pl. a politikaitól, a vallásitól, 
a tanítótól? Mily mértékben ismerik el öncélúnak, hogyan gon- 
doskodnak önálló, érdekektől mentesített életéről? 

Senki sem fogja mondani, hogy az ideális állapotot bárhol 
is elérték volna. A leggazdagabb és legműveltebb országokban 
is csak elvétve esik meg, hogy az emberiség tudományos kincs- 
tárát a legdrágább darabokkal gyarapítók tisztán ezen funkció- 
juknak élhetnének; és nincs egyetlen ország, amelyben az új 
tudományos igazságokat ne próbálnák idegen érdekek kísér- 
téseinek rabjául ejteni. Nyomorgó föltalálók, diplomagyártásra 
kötelezett kutatók, katedrájukról elüldözött vagy megfélemlített 
gondolkodók minden országban akadnak. 

De senki sem fogja tagadni azt sem, hogy ez a mi országunk 
még messzebb áll a társadalmi differenciálódás azon állapotától, 
amely a tudományos kutatás abszolút szabadságát és érdek- 
nélküliségét garantálná. Mi még szinte mindkét lábunkkal benne 
állunk abban a korszakban, amelyben a politikai funkció a tár- 
sadalom legelőkelőbb működése. Ezt a korszakot az is jellemzi, 
hogy az uralkodó társadalmi csoport az önálló létre törekvő 
újabb társadalmi funkciókat csupán annyira engedi érvényesülni, 
amennyire az ő uralmának öregbítésére fölhasználhatja. Szemben 
az indusztriális társadalmak nagyobb differenciáltságával, tehát 
relatív szabadságával mi még szinte korlátlan uralmát éljük az 
állami mindenhatóságnak, amelyben minden, nemcsak politikai, 
hanem gazdasági, kulturális, morális stb. kezdeményezés az 
államtól ered és az államot — vagyis a politikai funkciót végző 
osztályt — szolgálja. És ezért alig van ország tőlünk nyugatra, 
amelyben a tudomány hivatalossága oly kirívóan és sokszor még 
a legelvontabb tudományok területén is oly kizárólagossággal 
érvényesülne, mint minálunk. 

Mennyivel inkább olyan területen, amelyen éppen az állami 
élet és lét tudományos problémái kerülnek eldöntésre! Ha azt 
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mondhatjuk is, hogy a tudomány némely ágaiban, mint például 
a természettudományokban, a tudományos igazság keresését 
már minálunk is megkönnyíti és előmozdítja egy civilizált jog 
— nem hadijog, hanem az értékek szabad cseréjét biztosító keres- 
kedelmi jog, — a társadalmi tudományok terén szinte az ököljog 
uralkodik még. A tudománynak az a tisztelete, amely az igaz- 
ságot mohón és szeretve fogadja, ahol találja — akár az ellen- 
ségtől is — ezen a téren alig ismeretes. Ezen a téren csak azt 
tekintik igaznak, ami másnak hasznos; és kiközösítik nemcsak 
a tudományosnak csúfolt érdekközösségből, hanem sokszor a 
nemzet életközösségéből is azt, aki az igazságot magáért szolgálja. 

Ilyen társadalmi előföltételek közt kezdte meg most körül- 
belül tizenegy év előtt a Τ. Τ. működését. Lehet-e csodálni, 
Uraim és Hölgyeim, hogy ilyen körülmények közt éppen olyan 
hamar megváltozott az az érzelmi légkör, amely születésekor 
körülvette, amennyivel határozottabban és egyenesebben érvé- 
nyesült benne a melléktekinteteket nem ismerő tudományos 
kutatás szelleme? Vajjon a Társaságban domináló fiatalok hibája 
volt-e, hogy lassanként elmaradoztak attól nemcsak a rossz- 
hiszeműek és tudatlanok, hanem sok olyan, a tudomány tisztele- 
tében nem kevésbé őszinte alapítója és híve is, aki nem mert 
szembeszállni a tudományos ököljoggal? És vajjon lehet-e meg- 
ütődni azon, hogy az uralkodó körök nyílt ellenségeskedése és 
a nemharcos és félénk természetek visszahúzódása hova-tovább 
megváltoztatta a Társaság eredeti jellegét? 

Valljuk be Uraim, a Τ. Τ. nem maradt meg mindvégig 
szorosan annak a programmnak alapján, amelyet alapításakor 
kitűzött. Látens igazság ez és azt hiszem, jól teszünk, ha egyszer 
napfényre hozzuk és szemébe nézünk. Mert egy saját sorainkban 
is sokhelyt elterjedt véleményzavart kell eloszlatnunk. 

Miben áll ez az eltérés a Társaság eredeti programmjától? 
Abban a közönségesen hallott nézetben nyilatkozik meg, Uraim, 
amely ezt a Társaságot ma inkább politikainak minősíti, mint 
tudományosnak. És hogy mi magunk inkább csak alkalmilag, 
vita közben, de nem programmszerűleg és pontos meghatáro- 
zások korlátai közt utasítjuk vissza ezt a minősítést: annál báto- 
rítóbb engedmény a közvéleménynek. Nincs nagyobb veszedelem, 
mint tisztázatlan eszmék. 

Nem azt akarom ezzel mondani, hogy a tudományos igazság 
érdeknélküli  keresése   azt  követelné,   hogy a tudós zárkózzék 
 

< 
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el az élettől, ölje ki lelkéből mindazokat az érzéseket, amelyek 
a körülötte pezsgő, erőben ujongó, de még többször kínokban 
vajúdó élethez minden egészséges, testi és lelki erői birtokában 
levő embert kötnek, hogy kapcsolja ki önmagát a cselekvő 
emberek közösségéből. Nemcsak emberi lénye, maga a tudomány 
érdeke tiltakozik ez ellen. Nagyon igaz, amit Goethe mond. 
Auch in den Wissenschaften kann man nichts wissen, es will 
immer getan sein. 

Amit a fizikus, a vegyész, a pszichológus laboratóriumában 
végezhet: hogy logikai dedukcióit kísérlet útján az érzéki meg- 
ismerés ellenőrzése alá vesse, azt a szociológusnak az eleven 
életben kell elvégeznie. Maga a társadalmi élet a szociológia 
laboratóriuma, az átélés, a Selbsterleben az az érzéklés, amely 
nemcsak meglevő megismeréseink ellenőrző próbája, hanem 
egyúttal új megismerések termékeny forrása is. 

És ezért igen okos és helyes volt az a programm, amelyet 
a Társaság alapításakor első elnöke, a mindnyájunk tisztele- 
tében magasan álló kitűnő tudós és politikus, Pulszky Ágost,
székfoglaló beszédében akkoriban kitűzött. 

„Mi — úgymond — elsősorban arra vagyunk hivatva, hogy 
gyűléseinkben, az azokban tartandó fölolvasásokban és az egyesü- 
letünket képviselő folyóiratban a tudományt ápoljuk, a tudományos 
eszméket terjesszük. Ebből azonban nem következik az, hogy törek- 
véseink olyanok legyenek, hogy ne lehessenek kihatással a közön- 
ségre . . . Semmi közvetlen politikai céllal nem bírunk, sőt minden 
ilyen közvetlen politikai célt, amelyet bárminő párt működésévei 
vagy bárminő kormányrendszerrel vagy akár bárminő társadalmi 
osztály érdekével azonosítani lehetne, magunktól egyenesen meg- 
tagadunk. Emellett azonban állandóan arra fogunk törekedni, hogy 
működésünk mégis gyakorlatilag is érvényesüljön a közérzület fel- 
keltésében, azon légkör megteremtésében, amelyben a társadalmi 
tényezők üdvös gyümölcsöket teremhetnek; közvetve tehát ki fog 
az hatni a tényleges alakulásokra is. Ennek a légkörnek a meg- 
teremtésére pedig a mi magyar társadalmi viszonyaink között 
legalább is ép oly szükség van, mint bárhol másutt.” 

Senki sem mondhatja ezen idézet meghallgatása után, 
hogy a Τ. Τ. későbbi működése minőségileg tért volna el az 
eredeti programmtól. íme, első elnöke, a kiváló tudós és éppen- 
séggel nem radikális politikus is azt tűzte ki célul, hogy „műkö- 
désünk gyakorlatilag is érvényesüljön”. A Τ. Τ. tehát csak 
ezen programm értelmében cselekedett, amikor Magyarország 
legégetőbb gyakorlati problémái számára közreműködött „azon 
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légkör megteremtésében, amelyben a társadalmi tényezők üdvös 
gyümölcsöket teremhetnek”. 

És azt is merem kijelenteni, hogy a Társaság mint ilyen, 
mint tudományos szervezet mindvégig szigorúan tartózkodott 
attól, hogy párt- vagy osztályigazságokkal azonosítsa magát. 
Tanú rá a Huszadik Század 26 kötete, arról tanúskodnak föl- 
olvasásaink, ankéteink, hogy minden becsületes ellenvélemény 
nemcsak megszólalhatott sorainkban, hanem hogy egyenesen 
mindent megtettünk, hogy úgy folyóiratunkban, mint vitáinkban 
— csupán a Társadalmi fejlődés irányáról, a Középiskola reform- 
járól, az Eugenikáról vagy legújabban a Művészet és Társada- 
lomról rendezett vitánkat említem — a legellentétesebb véle- 
mények és meggyőződések kerüljenek szembe. Alig hinném, hogy 
bárki is megnevezhetne csak egy magyar egyesületet a szellemi 
tudományok terén, amelyben valaha is annyira szerteágazó tudo- 
mányos nézetek találkozhattak volna, hogy a vita tüzében tisz- 
tázódjanak. 

Nem a mi hibánk, t. Hallgatóság, hogy Magyarország 
szellemi légköre az ilyen objektív szellemi tornákra még egyál- 
talán nem érett. Nem a mi hibánk, hogy a minálunk oly sokat 
hangoztatott véleményszabadság az ellentétes vélemények meg- 
nyilatkozását nem tűri és egyenesen azt követeli, hogy csak az 
uralkodó osztályok érdekeit óvó — igaz vagy talmi — igazságok 
juthassanak szóhoz. 

A társadalomtudomány terén meg éppen, ahol a tudományos 
igazság: a társadalmi törvényszerűség fölfedése közvetlenül 
húsba és vérbe vágó gyakorlati alkalmazásokat eredményez, a 
Társaság ezen kettős: tudományos és gyakorlati munkája egy- 
formán beleütközött ebbe az ellenállásba. 

Pedig hogy ez a Társaság úgy tudományos mint propa- 
gandisztikus tevékenységében mennyire igyekezett objektív lenni 
és mennyire sikerült az, semmi sem bizonyítja jobban, mint hogy 
a légköri ellenállást mindvégig és egészen napjainkig éreznünk 
kell nemcsak egy oldalról, hanem — merem mondani — min- 
den oldalról, azoknak oldaláról is, akiknek párt- vagy osztály- 
érdekeivel épen a Társaságot szeretik azonosítani. 

(És ha talán — mindnyájunk sajnálatára — akadtak volna 
olykor a mi sorainkban is egyesek, akik ellenfeleink türelmet- 
lenségét a jóhiszemű ellenfélen torolták meg hasonló türelmet- 
lenséggel: ez bizonyára nem a Társaság tendenciáinak, hanem 
a magyar közéletben uralkodó szellemnek tünete). 
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             Lehet-e csodálni   ilyen   körülmények    közt,   t.   Uraim   és 
Hölgyeim, hogy ebben a minden oldalú súrlódásban izzóvá gyúlt 
légkörben abnormális világító effektusok a Társaságba projici- 
álták a politikai életben is exponált tagjainak némely cselekvését 
és szavát!? 

És ki vethetné a Társaság szemére, hogy a hatalom üldö- 
zésével, a hivatalos társadalmi és tudományos körök nyílt boj- 
kottjával szemben a tudományos kutatás szabadságának védelmét 
vállalta!? Hiszen annak a légkörnek megteremtéséről volt szó, 
amely programmszerű működésének egyenesen elő- és létfölté- 
tele, amely nélkül egyenesen lehetetlen tudományt művelni. 

És ki tehetne szemrehányást, hogy ezen civilizált közvéle- 
mény megteremtésén fáradozván, a Társaság erőinek nem kis 
részét a tudomány népszerűsítésére fordította!? Hogy minél széle- 
sebb körök lelkében föltámadjanak az igazság szeretetének és 
tiszteletének érzései, épen leglényegesebb eleme az objektív 
tudományos kutatást rokonszenvvel kísérő és tettel támogató 
közvéleménynek. 

Emellett azonban nem feledkezett meg a Társaság kettős 
föladata másik részéről: a tiszta szociológiáról sem. A Huszadik 
Század-nak számtalan cikke, az általa kezdeményezett szocio- 
lógiai könyvkiadó-vállalatok kötetei: Spencer, Loria, Giddings, 
Ward, Westermarck, Le Dantec, Guyau, stb. stb. nevei tanús- 
kodnak arról, hogy az a szellem, amely a társadalmi törvény- 
szerűségek megismerésére minden egyéb cél és tekintet nélkül 
törekszik, mindig elevenen élt és működött ebben a Társaságban. 

Ebben az értelemben, t. Uraim, a Τ. Τ. valóban nem tért 
el attól a munkaprogrammtól, amelyet alakulásakor tudós elnöke 
tűzött ki számára. 

De ha azt kérdezzük, Uraim, hogy vajjon abban az érte- 
lemben is hívek maradtunk-e programmunkhoz, hogy a Társaság 
első és nagyobb föladatának ismeri a tiszta társadalomtudomány 
művelését, hogy erejének és energiájának elejét, javát a tudo- 
mányos megismerésnek szenteli-e: lehetetlen máskép, mint nem- 
mel felelnünk. 

Minden oldal felé hadiállásban, a tudományos kutatásnak 
anyagilag és szellemileg egyformán nem kedvező környezetben 
működésünk mennyiségileg valóban egyenlőtlenül oszlik meg a 
kutatás és a kutatást előkészítő és eredményeit terjesztő munka 
közt. Szinte azt lehetne mondani: a sok cselekvéstől nem érünk 
rá a gondolkodásra. 
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             Nem szükséges, hogy újra elsoroljam a mentő körülmé- 
nyeket: társadalmunk differenciálatlanságát, a társadalmi munka- 
megosztás fejletlenségét, a tudományos légkör hiányát, stb. Ezeket 
már ismerjük és mint a mai helyzetet igazoló okokat elismertük. 

És alig szükséges, hogy újra megállapítsam, hogy ha talán 
némely külföldi szociológiai társulattal összehasonlítva azoknál 
a tiszta elméletet inkább látjuk dominálónak, magyar társu- 
lataink között aligha van egy is, amely a viszonyaink paran- 
csolta kétlaki életében az új elméleti megismerések akkora 
tömegét vitte volna be a magyar tudományosságba, mint a mi 
Társaságunk. Ha a szociológiát ma önálló tudománynak ismerik 
el Magyarországon, abban a legnagyobb része bizonyára a 
T. T.-nak van. 

 
De mert azt akarjuk, hogy munkánkat ne magyar, hanem 

abszolút mértékkel mérhessék, azt kellene meggondolnunk ezen 
az ünnepi seregszámlán, vajjon nem volna-e lehetséges helyre- 
állítani a helyes arányt erőink megosztásában? 

Jól tudom t. Barátaim, hogy ez nem csak akarás és 
elhatározás dolga. Jól tudom, hogy annak a munkának igen 
fontos része, amely Magyarország polgárosításáért immár száz 
esztendeje folyik, a körülmények különös összejátszása folytán 
a mi korunkban épen azoknak jutott, akik ebben a Társaságban 
is a céljában kifejezett tudományos funkciókat végezni hiva- 
tottak. Jól tudom, hogy ebben a kettős munkában a legtöbben 
minden erejüket kiadják. 

Új erőket nem teremthetünk. De jó szervezettel a meglevő 
erőket jobban, célszerűbben használhatjuk ki. 

Ha tagjaink listáját végignézem, ha számba veszem a 
fővárosi és vidéki egyesületeket, amelyek ma törekvéseinkkel 
rokonszenveznek és azokban támogatnak — nem fognak félre- 
érteni : — ijedség fog el. 

Annyian vagyunk már egyre és ugyanarra törekvők, hogy 
szinte az a veszedelem fenyeget, hogy nem ugyan az országban, 
de azoknak egyáltalán nem kis körében, akiknek rokonérzésére 
törekvéseinket a mai viszonyok közt egyedül alapíthatjuk, ma- 
holnap a többséget megnyerjük. Ami azt jelenti: a Τ. Τ. funkciói 
eggyé válnak egy nagy tömegével. 

Nos, t. Uraim, ha komoly, sőt elsőrendű föladatnak tekintjük 
a Társaság tudományos funkcióit, félnünk kell attól, hogy ez 
bekövetkezzék. 
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Senki sem fogja hinni, hogy aki e szavakat mondja, vala- 
mely morális értékelést alkalmaz, amikor ezen óvást emeli. Vagy 
hogy éppen megfeledkeznék nemcsak a hálának, de a tiszte- 
letnek is azon kötelékéről, amelyet közös küzdelmek ezen Tár- 
saság minden tagja és vezetősége és összes barátai közt fűztek. 
Valóban, ennek a Társaságnak és a Huszadik Század-nak tizen- 
kétéves élete szinte egyedülálló — tehát annál feltűnőbb és 
morális és szociális haladásunk szempontjából annál értékesebb 
tünete annak a fejlődésnek, amely a tudományos kutatást az 
államtól, vagy gazdag mecénások kegyétől függetleníti. Hogy 
ezt Magyarországon megérhettük, hogy eljutottunk oda, hogy 
magyar tudományos társulat és folyóirat nem kénytelen a szabad, 
a mindenkitől független kutatás jogát valaha is áruba bocsátani, 
ezt, t. Uraim és Hölgyeim, Önöknek, azoknak az ezreknek 
köszönhetjük, akik jóban és rosszban mellettünk kitartva, elter- 
jesztették szerte ez országban a magabízó, a maga erejére 
támaszkodó, a hatalomtól és a konvencióktól független közvé- 
lemény szellemét, azt a szellemet, amely egyedül bírja nemcsak 
elviselni, de megérteni és szeretettel támogatni a tudományos 
kutatásnak is szabadságra és önállóságra törekvő szellemét. Hogy 
lettünk és vagyunk, hogy azzá lettünk, amik vagyunk — ennek 
az önök által képviselt közszellemnek köszönhetjük. És ha a 
jövőben jobbakká akarunk lenni, ha abban az irányban fejlődni 
akarunk, amelyet megjelöltem — az Önök segítsége nélkül 
ismét nem tehetjük. 

A funkciók elkülönítéséről van szó. A tömegben hatalmas 
erők vannak, amelyek a társadalmi haladás szempontjából ma 
egyszerűen nélkülözhetlenek. Képzeljük el a mai társadalmat 
anélkül a feszítő erő nélkül, amelyet a tömeg szükségletei fej- 
lesztenek, anélkül az ösztönös energia nélkül, amellyel vágyait 
akarja, anélkül a kételyeket nem ismerő akarat nélkül, amellyel 
a szükségest kikényszeríti. Minden tudatos, előrelátó és cél- 
szerű akarás erőt csak ebből a kollektíve és egyénileg élő 
ösztönös akarásból kap. 

De az előrelátó és célszerű akarás, t. Uraim és Hölgyeim, 
nem az ösztönök, hanem az értelem terméke. A kutató, az 
összefüggéseket fölbontó és újra szervező, a törvényszerűségeket 
kielemző, cselekvéseink szükségszerű rendjét előre kijelölő tudo- 
mányé. És a tudományos igazság tökéletes formájában: tisztán, 
egyszerűen, átlátszóan, minden mellékestől szabadon csak azok- 
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nak jelenhetik  meg,    akikben   minden   más   ösztön   fölött egy 
ösztön uralkodik: az igazság vágya. 

És minthogy differenciálódása mai fokán a társadalom az 
emberek nagy többségének ösztöneit egyéb szükségletek meg- 
valósítására irányítja — a tudományos munka ösztöne és akarása 
ma csak kevesekben   van meg:   egy  elenyésző  kisebbségben. 

Nem lehetséges ezért még ma, — talán soh'sem lesz 
másképp — hogy a tudományos igazság a tömegben éljen. Egyik 
kitűnő társunk, akit büszkén és szeretettel emlegetnek épen 
azoknak körében, akiknek egész működése a tömegre van 
alapítva, írta le több év előtti cikkében az eszmék deformáló- 
dásának kényszerű folyamatát, ha megvalósításukra kerül a sor. 

Ezért, Uraim, mint Társaságnak nem szabad megszűnnünk 
félni attól, hogy igazságaink megvalósítását megérjük. Ha a 
szociológiai igazságnak nincs is más próbája, mint a gyakorlat, 
a tett, az élet s ha csak az igaz, ami nemcsak az eszmék vilá- 
gában, hanem a valóságban, a realitások világában is megél: 
ne feledjük el, hogy az igazság megvalósulásának útja lassú s mire 
megvalósult, a régi eredményeken továbbépítő tudomány már új 
igazságokat fedett föl. Új igazság pedig azt jelenti: más igazság. 

És ha ez a veszedelem ebben a pillanatban még csak 
elméleti: — nem hihetnénk eszméink igazában, ha nem várnók, 
hogy egyszer gyakorlativá válik, hogy a mi eszméinkre is rá 
kerül a sor, hogy a végleges próbát kiállják. 

Vigyázzunk, hogy ez a gyakorlati próba ne essék össze igazsá- 
gunkkal! Vigyázzunk és siessünk! Mert a próba már megkezdődött, 
szemünk előtt folyik. Abban az arányban, amelyben eszméink ter- 
jednek, meg is valósulnak. Vigyázzunk, hogy a megvalósuló igazság 
kényszerű deficitjét mindig ellensúlyozhassuk új igazságpluszokkal. 

Nem szabad elmaradnunk az elméletben. Régi megisme- 
réseink állandó és folytonos revízió alatt kell hogy legyenek. 
Le kell vonnunk a gyakorlati próbák tanulságait. És új meg- 
ismeréseket kell szereznünk. Mélyebben kell behatolnunk a tár- 
sadalom törvényszerűségének ismeretébe. 

Ez a tudomány. Ezt kell tennünk, ha nevünkhöz és pro- 
grammunkhoz hívek akarunk maradni. 

 * 
Hogy a Társadalomtudományi Társaság tudományos funkció- 

jának nagyobb mértékben élhessen megint: ezt kellene já 
szándékkal elhatároznunk ma. Erre kellene erőink új szerve- 
zését megkísérelni. 
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És ha Önök, akik oly nagy számmal és szép lelkesedéssel 
jöttek ma ide, hogy velünk ünnepeljenek, szintén akarnák, azt 
hiszem, tehetnénk valamit ebben az irányban. 

A T. T.-nak nagy büszkesége, hogy kitartó munkája régi 
egyedüliségét a magyar közéletben immár megszüntette. Az azelőtt 
közönyösek mellett, kiknek érdeklődését, barátságát, segítségét 
megnyernie sikerült, régi ellenfelek is szívesen és tisztelettel 
fogadják sokfelé kezdeményezéseinket és munkánkat. Tagjaink 
magyar viszonyok közt kivételesen nagy száma, vidéki fiókjaink 
szaporodása, gyarapodása, a Társasággal rokonszenvező, sokszor 
abból kisarjadzott egyéb egyesületek hosszú sora számra és 
súlyra egyformán tekintélyes rétegét a magyar társadalomnak 
állítja ma törekvéseink szolgálatába. 

Nem volna-e lehetséges, t. Uraim és Hölgyeim, hogy a 
társadalmi munkamegosztásnak elvét ebben a mi közösségünkben 
is alkalmazzuk? Nem volna-e ugyanaz a munkamegosztás, amely a 
funkciók külömböződésében áll, a mi körünkben is keresztülvihető? 

Nincs egyébről szó, mint egy máris működő folyamatnak 
öntudatos siettetéséről. Annak a fontos, Wilhelm Ostwald szerint 
az energia kímélés szempontjából a föltalálóéval egyenértékű 
munkának, amely az eszmék szervezésében áll, javarészét máris 
önálló propagandisztikus szervezetek végzik. Az ő szervező 
működésük már ma is erélyesen mélyíti a Társaság törekvéseire 
rezonáló talajt. Legyenek ezek fokozott mértékben segítsé- 
günkre annak a légkörnek kiterjesztésében és állandóan frissen 
tartásában, amelyre a Társadalomtudományi Társaságnak szük- 
sége  van, hogy erőit a tudományos   munkára koncentrálhassa. 

És a tudományos munkának ezen lelki előföltételei mellé 
segítsenek megszerezni a Társaság működésének anyagi eszkö- 
zeit is: hogy akik ezen Társaságban és által tudományosan 
akarnak dolgozni, azoknak erőit ne kelljen a propaganda nekik 
idegenebb munkájára túlságosan igénybe venni. 

Én azt hiszem, t. Jelenlévők, hogy tudományos revíziónknak 
legfőbb ideje megérkezett. Meg kell hát csinálnunk, mindnyájunk, 
a Társadalomtudományi Társaság saját és összes rokon törek- 
vései érdekében Nincs fontosabb dolog, mint a mának szükség- 
lete, követelése. Ha azt nem végezzük jól, a holnapot sem 
munkálhatjuk. Segítsenek, hogy hozzáfoghassunk és én Ígérem, 
hogy legjobb erőnkkel fogjuk megcsinálni. 

Ezzel a kéréssel és ezzel az Ígérettel megnyitom a Társa- 
dalomtudományi Társaság ünnepi közgyűlését. 



Rónai Zoltán: A Társadalomtudományi     

Társaság fejlődése 
 

— Titkári jelentés* — 
 

Tisztelt Társaság! 
Ha a Társadalomtudományi Társaság fejlődését a társada- 

lomtudomány szempontjából vizsgáljuk, úgy érdekes példája ötlik 
szemünkbe annak a társadalmi tüneménynek, amelyet a szocio- 
lógus a funkció eltolódásának nevez. Más az intézmény szerepe 
akkor, amikor tervezik és megalkotják és más élete későbbi 
szakában. 

A Társadalomtudományi Társaságot a kutatók és publi- 
cisták kis csoportja alapította Pulszky Ágost vezetése alatt. Az 
alapítók zöme a szociológia csaknem első magyar művelői közé 
tartozott és az új tudomány számára alkalmas talajt akart terem- 
teni Magyarországon. A magyar tudományosságot lassan és béké- 
sen akarták megnyerni a szociológia népszerűvé tétele útján. 
Ezért az akkori hivatalos tudomány minél több képviselőjének 
kérték közreműködését. A Társaság folyóiratában és előadásai 
között a szociológusok értekezései meglehetősen anorganikusan 
illeszkedtek jogászok, közgazdászok szociológiai szellemtől át 
nem hatott tanulmányaihoz. Az új társaság politikája, mert alapí- 
tásától kezdve a közvélemény befolyására is törekedett, az arany 
középút felé hajlott. A szociálpolitikája kezdetben mérsékelt volt, 
ami azonban egy évtizeddel azelőtt sokkal többet jelentett, mint 
ma. A Huszadik Században, amelyből a Társadalomtudományi 
Társaság kisarjadt s amely hivatalos folyóiratává vált, a szakszer- 
vezeti mozgalmakat és a szocializmust megértéssel ösmertető cik- 
keken kívül jelentek meg a magyar mezőgazdasági munkástör- 
vényeket védő és Majláth József könyveit dicsérő tanulmányok 
is. A szemle országos politikájában, melyet különösen a folyó- 
irat akkori szerkesztőjének kortörténeti szemléi képviseltek, 
főképp   a haladott liberalizmus szempontja uralkodott. 

De a Társaság mihamarább a tudományban a szociológiai 
 

* Felolvastatott a Társadalomtudományi Társaság november 24-i ünnepi 
ülésén. 
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szempontok és módszerek, a szociálpolitikában, a szót itt leg- 
tágabb értelemben véve, a progresszivitás felé sodródik. 

Ha nem csalódunk, úgy a fejlődés gyorsítója és a hiva- 
talos tudománytól való elszakadás előkészítője az a türelmet- 
lenség volt, amellyel a magyar közvélemény egy része a Tár- 
saság progresszív elemeinek tanításait fogadta. 

A szociológia és a tudományos szociálpolitika legelső meg- 
nyilvánulásait az irodalomban és az egyetemi katedrán nálunk 
nagyobb türelemmel fogadták, mint a nyugat nem egy államában. 
Az ok talán az volt, hogy az új tudomány meglehetősen távol 
állott a gyakorlati élettől s amennyiben képviselői a gyakorlati 
életben résztvettek, működésük az uralkodó politikai áramla- 
tokhoz illeszkedett. A fordulatot épp a Társadalomtudományi 
Társaság megalakulása idézi elő, amellyel az uralkodó közvé- 
lemény ideáljainak elemzése és kritikája a nagy nyilvánosság 
elé lép. Ugyanakkor a gyakorlati élet a munkásmozgalom fel- 
lendülésével mind érzékenyebbé válik a szociális kritikával szemben. 
S midőn Pikler Gyula ellen a konzervatív egyetemi ifjúság, 
Somló Bódoggal szemben a nagyváradi jogakadémia tanári 
karának többsége megmozdul, a szociológusok szemléltető okta- 
tást nyernek a magyar kulturális közeg ellenállásának erejéről. 
A Társadalomtudományi Társaságot a gyakorlati élet felé először 
azok a küzdelmek sodorják, amelyeket a gondolkodás és az 
egyetemi tanítás szabadsága érdekében volt kénytelen megvívni 
és amelyeket egy későbbi korszakában méltán egészített ki a 
pécsi kongresszuson az egész nép szabad tanítása érdekében 
vívott szellemi harc. 

A tanítás szabadságáért lefolyt küzdelem egyrészt éle- 
sítette a Társadalomtudományi Társaság konzervatív és prog- 
resszív elemei között fennálló külömbséget, másrészt megmutatta, 
hogy a progresszív tudománytól mily széles szakadék választja 
el a magyar közvélemény nagy részét. A tudományos problémák 
között mindjobban kiválik a magyar kulturális nyomorúság kér- 
dése, a Magyarország és művelt nyugat közt mutatkozó nívó- 
külömbség problémája. A magyar kultúra gazdasági szegénysége, 
szellemi türelmetlensége élesen szembe ötlik a nyugat, különösen 
Anglia és Franciaország kultúrájának szemlélete mellett, amelynek 
a tanulmányozása jellemezte az elsősorban német befolyás alatt 
álló hivatalos tudományossággal szemben az új irány híveit. 
Kultúránk európai máza miatt lassan ösmerték fel nálunk plu- 
tokratikus-feudális lényegét.   Az   új értelmiségi típust   az   erős 
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kulturális érzékenység különbözteti meg a régitől. Felismeri a 
rendiséget modern ruházatában, a privilégiumokat a szabadság- 
jogok köntösében, kulturális intézményeink csenevész voltát egy- 
néhány szépen fejlett modern intézmény látása ellenére. Mi ennek 
a bajnak a diagnózisa és mi a terápiája? ezek a kérdések mind 
izzóbbakká válnak. Mind erősebben kezdik látni az intelligencia 
bajai és az egész nép elmaradottsága közötti összefüggést. 

S a Társaságba tömörült írók egy része mennél jobban 
közeledik a modern Magyarországhoz, annál jobban távolodnak 
a régi Magyarország védői a Társaságtól. Még a forradalmi 
tanítás is tűrhető, ha térben és időben messze dolgokra vonat- 
kozik, de a tudományos eredményeknek magyar praxisra való 
felváltása tűrhetetlennek látszott. A konzervatív elemek, nem 
a nyílt szakadás, de a lassú elidegenülés útján váltak el a Társa- 
ságtól és a Társadalomtudományi Társaság mindinkább egyet 
jelent a közvélemény szemében a progresszióval. A működő 
tagok zöme mind progresszívebbé és mind cselekvőbbé válik. 
A mérsékelt és hivatalos szociálpolitika szerve, a Társaság mun- 
kásvédelmi szakosztálya csendben elszakad és a Társadalomtudo- 
mányi Társaságból rajokban áramlanak az új eszmények a 
magyar társadalmi élet felé. A Társaságban fölmerült gondo- 
latok gyakorlati megvalósítása a céljuk. A tudomány népszerű- 
sítésének, a szabad tanításnak az eszméjét, amely kezdettől 
fogva egyik vezető törekvése volt a Társaságnak, óhajtja meg- 
valósítani a Társadalomtudományok Szabad Iskolája, mely a 
Társaság munkástanfolyamainak továbbfejlesztése. Az antikleri- 
kálizmus elleni küzdelem ölt testet a Szabadgondolkodás Magyar- 
országi Egyesületében és a Galilei Körben, a politikai demokrácia 
elemi előfeltételéért folyó harc az Általános Választójog Ligá- 
jában. Ezek és hasonló egyesületek, amelyek a Társaság embe- 
reinek kezdeményezésére alakulnak, de a Társaságtól függet- 
lenül működnek, erősen felrázták a magyar értelmiséget reny- 
heségéből és jelentős mértékben átalakították különösen a magyar 
társadalom két rétegének, a diákságnak és a tanítóságnak gon- 
dolatkörét. 

A gyakorlati propagandával, a népszerű tanítással erősen 
vetélkedik az a lassú lelki hatás, amelyet a szakadás előtti Tár- 
sadalomtudományi Társaság gyakorolt a magyar közvéleményre. 
A Társaság előadásai, a Huszadik Század cikkei külföldi kuta- 
tóknak és hazai íróknak a Társaság könyvtárában megjelent művei 
az erjesztő új gondolatok, ismeretlen problémák nagy csomóját 
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dobták a magyar közéletbe. A társadalmi életet nálunk is kezdték 
nem olyan magától értetődő dolognak tekinteni, mint a levegőt, 
hanem izgató problémának. A Társaság rendezte szellemi tor- 
nákon összeütköznek a célszerűségi belátásnak és az organikus fel- 
fogásnak magyar hívei. A magyar kutatók gondolatmenetein 
kívül Spencernek, Marxnak, Stammlernek és másoknak elmé- 
letei perdülnek le elevenen a tudományok iránt érdeklődő 
magyar közönség előtt. A vitának, az ellentétek összecsapásának 
módszere tudományos kérdések iránt Magyarországon egészen 
szokatlan érdeklődést vált ki akkor, mikor a Társaság a társadalmi 
fejlődésnek és a középiskolai reformnak gyakorlatilag nagy kiha- 
tású kérdéseit vonultatja fel. Ezek a viták erősen kifejlesztik 
minden reformmozgalom leghatásosabb élesztőjét, a társadalmi 
kritika szellemét. A munkásmozgalom és a szociáldemokrata 
propaganda egyrészről, a társadalmi kritika szellemének az 
intelligenciában fölébredése másrészről készítette elő azt az 
érdekes politikai tüneményt, amelynek a lényege az volt, hogy 
a felülről jövő forradalom a demokrácia követeléseit játszotta 
ki az uralkodó társadalom kívánságaival szemben. Mikor ez a 
politikai krízis megérinti a Társadalomtudományi Társaságot, 
már teljesen ki volt alakulva az új Társaság. Az 1905-ki rend- 
kívüli közgyűlésen bekövetkezett szakadás már csak külsőleg 
választotta el a Társaságtól a belsőleg már rég levált konzer- 
vatív elemeket. Az igazi konfliktus a régi progresszív elemek 
között támadt, akiknek egy része eszméik gyors győzelmében, 
kormányképességében hitt, s akik nem számítottak arra, hogy 
a dinasztia demokratikus kalandja darabokra törik az ancien 
régime erős szikláján és akiket a radikalizmus álmából felébresz- 
tett a régi Magyarország szívóssága. A szakadás után a kitartó 
progresszívek, az erős meggyőződésűek homogén csoportja a 
saját soraikból választott elnökkel az élén állott szemben a 
jórészt ellenséges magyar közvéleménnyel. 

A krízis után a Társaság bizonyos tekintetben csakugyan 
homogén. Hogy mondhatjuk ezt egy olyan társaságra, kérdez- 
hetnék sokan, ahol oly mélyrehatóak a szociológia elméleti alap- 
vetései terén a különbségek és ahol a társadalmi ideál terén is 
annyira eltérő felfogásoknak, mint a polgári radikalizmusnak, a 
szociáldemokráciának, a szindikálizmusnak hívei vannak kép- 
viselve? Nem is szólva a szociálpolitika egyes fontos fejezeteiről, 
hogy például az agrárkérdést ragadjam ki, ahol a nagybirtok 
és a kisbirtok   a   mérsékelt   agrárvámok   és   a   teljes   forgalmi 
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szabadság hívei állanak szembe. Ezek a különbségek csak azt mutat- 
ják, hogy a Társaság se nem politikai szekta, se nem politikai párt, 
hanem eszméket vitató és érlelő egyesülés. Ami a tagjait nagy- 
részt összefűzi és a Társaságot progresszívé teszi, az a tudományos 
igazság   keresésén   kívül  bizonyos   ideálok   közössége.   Az  a 
meggyőződés,   hogy   Magyarországon   a  kulturális   haladásnak 
két  legfontosabb   előföltétele van:   az   egyik a mai  jogi   rend 
átalakulása tiszta demokráciává; a másik: a mai   gazdasági és 
kulturális élet produktivitásának növelése, elavult gazdasági és 
szellemi   termelésmódoknak  fejlettebbekkel való   helyettesítése. 
Mint a   mai   Oroszországban,   úgy   Magyarországon   is   ezek a 
kérdések két nagy kérdésbe sűrűsödtek: az egyik az általános 
választójog   problémája,   a   másik   az   agrárkérdés.   S   épp   az a 
körülmény, hogy a mai Magyarország a politikai   és gazdasági 
forrongásnak a nyugatihoz   viszonyítva   átmeneti   stádiumát éli, 
tette eltagadhatatlan jelentőségűvé különböző pártállású és pár- 
tokon kívül álló intellektuelleknek azt a csoportját, amely a nagy 
átalakulásnak az ideológiáját bizonyos részben kiépítette. Mert 
legjobban Magyarország átalakulásának nagy problémái foglal- 
koztatják   ezt a csoportot,   így a választójognak, a  közigazga- 
tásnak, a nemzetiségek viszonyának problémái a politikai téren, 
az agrárkérdés   és   az iparfejlesztés kérdése a gazdaság   terén, 
az iskolakérdés és az egyház politikai   hatalmának   problémája 
a kultúra terén. Ezek a problémák vetődnek fel leggyakrabban 
a   Társaság   előadásai   között,   a  Huszadik  Század  cikkeiben 
s különösen reprezentatív  módon a Huszadik  Század  francia 
nyelven is megjelent választójogi  számában s a Társaságnak a 
nagybirtokról szóló előadás-ciklusában. Elvitathatlan, hogy ezek 
a gyakorlati problémák tették a Társaságot az új magyar értel- 
miség egyik centrumává, folyóiratát a magyar revük egyik leg- 
elterjedtebbévé s emelték fel tagjainak számát a szakadás   óta 
az akkori taglétszám körülbelül hatszorosára. 

De a praktikus munka bizonyos egysége nem jelenti 
semmiképp sem az elméleti egységet, amely ott ahol nyílt kér- 
dések vannak, megölője a tudományos haladásnak. Amint az 
orosz forradalom napjaiban heves vita folyt a forradalmi intel- 
lektuellek között Mach, Kant és a materializmus ismeretelmé- 
letének helyességéről, épp úgy a legnagyobb politikai izgalmak 
idején vitáztak a Társaság tagjai, hogy a szociológiai kutatás 
objektív társadalmi vagy szubjektív lélektani jelenségeken nyug- 
szik-e; minők az eugenika feltételei; minő összefüggések vannak 
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irodalom és társadalom között, hogy egyéb kérdésekről ne 
szóljunk. 

S bár ha az intenzív tudományos működést a vidéken, s 
a fővárosban a különböző egyesületekben folytatott propagan- 
disztikus munka némileg lekötötte, s bárha a scientia militans-nak 
sokkal kevesebb ódiuma van, mint a hivatalos tudománynak: a 
társadalomtudományi termelés terén, nem illetve itt a termelés 
minőségét sem az elismerés, sem a gáncs kritikájával, a mennyiség 
tekintetében a Társaság tagjai tollából a Társadalomtudományi, 
valamint a Szociológiai könyvtárban s egyebütt megjelent művek 
bátran kiállják a hivatalos tudománnyal a versenyt. 

De ha a tudományos érdeklődésen kívül progresszív 
szociálpolitikai meggyőződés is egybefűzi a Társaság tagjait, 
lehet-e itt egyáltalában tudományos egyesületről beszélni? 

A legtöbb társadalomtudományi kutatónak vannak a tár- 
sadalmi reformra vonatkozó meggyőződései, melyeket nem szo- 
kott elfojtani. Tudományunk nagy rendszerei, Saint-Simon-é, 
Comte-é, Spenceré, Marxé, nem csak jórészt a gyakorlatból 
fakadnak, de nagyobbára a társadalom gyakorlati megváltoz- 
tatására is törekszenek. Ugyanígy van a társadalomtudomány 
legerősebb hajtásánál, a nemzetgazdaságnál. Gyakorlati szellemet 
lehel Turgotnak, Smithnek, Ricardonak, Rodbertusnak, Lisztnek 
rendszere. 

S ha most nem is nézzük azt a vitás problémát, hogy a 
társadalmi ideál tudományos alapon meghatározható-e, kétség- 
telen, hogyha bármely úton egy társadalmi eszmény kialakult, 
akkor tudományos probléma, hogy a társadalmi életre milyen 
hatást gyakorolt, illetőleg milyen hatást gyakorolna megvalósítása 
esetén. S aki magát a nagy tömegek boldogulása hívének vallja 
s Magyarországon alig akad szociálpolitikus, ki ezt az elvet leg- 
alább az ajkán ne hordozná, akkor ha a latens csoportérdekektől 
eltekintünk, csupán a tudományos eredmények, a társadalmi 
ideálok társadalmi hatásának eltérő mérlegelése választják el őket 
a Társadalomtudományi Társaság zöme által vallott ideáloktól. 

Igaz, újabban Németországban vannak szociológusok, akik 
társaságukból nemcsak minden ideált, hanem minden értékítéletet 
is ki akarnak küszöbölni. De ez nem jelenti, hogy ezek a német 
kutatók a gyakorlatban ne is küzdjenek társadalmi ideálokért. 
Közülük sokan tiszta szociológiát űznek a Gesellschaft für Soziolo- 
gie-ban, elvi szociálpolitikát a Verein für Sozialpolitik-ban és gya- 
korlati reformtevékenységet a Gesellschaft für Soziale Reform-ban. 
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Itt lényegében a munkamegosztás  problémájával  állunk szem- 
ben,   amelynek   egyik   föltétele,  hogy  mindegyik  tudományos 
és   gyakorlati   munkakörre   akadjon   elég   érdeklődő   és   fen- 
tartó közönség. A német szociológiai társaság   aránylag  rövid 
idő alatt jórészt társadalmi úton  20.000 márkát kapott  egy   a 
sajtó szociológiájára vonatkozó ankét céljaira.   Magyarországon 
még az elméleti problémákhoz is csak a gyakorlat hídján át jut el a 
közönség érdeklődése. A külföldihez hasonló munkamegosztásra 
itt   egyelőre   alig   gondolhatunk.   A   Társaság   nem   tartozik 
azokhoz a magyar egyesületekhez,   amelyek  csak   azért  társa- 
dalmiak, mert bennük az állam gyakorol nyomást a társadalomra 
és nem a társadalom az államra, ahol az egyesület nem termel 
a társadalom részére problémákat, hanem csak állami szubvenciót 
fogyaszt.  Míg társadalmi úton nem készítettünk elő   elég  erős 
tudományos   közvéleményt,    addig   össze   kell   foglalnunk    a 
szociológiát a szociálpolitikával, vagy hogy Angliához forduljak 
példáért az angol Sociological Society-nek, és Fabian Society-nek 
feladatát  kell  egyesítenünk.   (Bár a Fabian  Society-től  a   sok 
egyező vonás  mellett  elválasztja  Társaságunkat,  hogy  míg   a 
Fabian   Society   egy  kollektív  társadalom   lassú   kialakítására, 
addig a Társaság a modern   demokrácia  gyors   kifejlesztésére 
törekszik. Propagandisztikus   működésében   rokonabb az orosz 
felszabadítók   szövetségével,   ahol   szintén   a   legkülönbözőbb 
progresszív elemek tömörültek egy társaságba.) 

A munkamegosztás hiánya azonban nem változtat munkánk 
tudományos természetén. Bárha gyakorlati munkát is végzünk, 
azért tudományt is űzünk épp úgy, amint asztallábat csinál az az 
asztalos, aki az ipar primitív fejlődési fokán egymaga készíti 
az egész asztalt. 

S a jövő munkaprogrammjában a Társaság a tudomány 
centrális jelentőségét nem akarja szem elől téveszteni. Épp részben 
szociálpolitikai jellegénél fogva látja a nagy szükségét annak, 
hogy a gyakorlat problémái számára segédeszközöket nyújtson 
az elmélet. S hogy az elméleti tudományok minél intenzívebb 
művelését tegye lehetővé, ragaszkodik régi törekvéséhez, a 
tudományok népszerűsítéséhez, amely egyedül lehetséges módja 
a tudomány társadalmi hatalma növelésének. A tudomány nép- 
szerűsítése szolgálatába állítja egyik új alkotását, aktuális tár- 
sadalmi problémáknak rövid füzetekben népszerű és tudományos 
ismertetését. 

Az elvont elméletnek értéke csak úgy van számunkra, ha 
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azt a konkrét valóságra alkalmazni tudjuk. A tudomány nemzeti 
voltát mi nem abban látjuk, hogy német elméletekre varrjunk 
nemzeti színű sujtást, hanem hogy a magyar társadalmi élet 
képét realisztikusan és az összes társadalmi ágak egymásra hatását 
vizsgálva, tehát szociologikus módon fessük meg. Ez lesz a 
főfeladata a jövőben szociográfiai szakosztályunknak és közigaz- 
gatási ankétünknek. 

Az így nyert elméleti világosságok fényénél oldhatjuk 
meg csak a nagy szociálpolitikai feladatoknak azt a tömegét, 
amelyet egy demokratikus választójogi reform megvalósulása 
Magyarországon szükségképen fel fog vetni. 

Az erők fogyatékosságának motívuma felcsendül minden 
évi beszámolónkban. Fokozott mértékben érezzük ezt, amidőn 
működésünk egy hosszabb periódusáról emlékezünk meg. Bizal- 
munkat és kitartásunkat csak az a tudat fokozza, hogy úgy 
szociológiai munkánk, mint szociálpolitikai törekvésünk a for- 
rongó Magyarország fontos társadalmi szükségleteinek felel meg 
és hogy a társadalmak rendszerint megtalálják azokat az eszkö- 
zöket, amelyekkel tudatossá vált szükségleteiket kielégítik, erős 
törekvéseiket valóra váltják. 



 

 

Pikler Gyula: Az éberségi erő, képző- 
dése és székhelye* 

 
I. FEJEZET 

Az éberségi erő, mint a lelki tények föltétele 
 

1. §. Ha az ember bizonyos ideig ébren van, az alvás 
szükséglete áll be nála. Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy 
bizonyos tartamú ébrenlét után minden körülmény között elalszik, 
hanem csak azt, hogy egy bizonyos időponttól kezdve az ébrenlét, 
bármilyen érdekesen és kellemesen teljék is el különben, legalább 
egy tekintetben, azt mondhatjuk: önmagában véve, ellenére 
van, kívánságával ellentétben áll. 

Bármi másban is álljon még az alvás szükséglete, addig, 
amíg az alany nem alszik, mindenesetre az alanynak abban a 
vágyában áll, hogy vele semmi olyan tény ne történjen, amilyet 
a lélektan leír. Ε mondat egy tényt egy tudomány tartalmának 
körére való hivatkozással jellemez. Azért követem ezt a felette 
szokatlan eljárást, mert a következő fejtegetéseknek nem az 
alvás szükséglete vagy az alvás a tárgya, hanem — ellenkezőleg — 
azoknak a tényeknek összesége, melyeket a lélektan tárgyal, 
illetőleg a tárgyalásnak az a módja, melyben a lélektan része- 
síti azokat. 

Ε tények egytől-egyig az ébrenlét tényei (a legkisebb fokú 
ébrenlétet, tehát az álmot is ideértem), a lélektant egyszerű, 
világos és kézzelfogható módon úgy definiálhatjuk, mint az élet 
mindazon tényeinek tudományát, melyek csak az ébren- 
lét alatt lépnek fel, vagy röviden mint az éber álla- 
potnak tudományát, és az alvás szükséglete e tények összes- 
 

* Ε cikkben, melynek befejezését két közelebbi számunkban hozzuk, 
a szerző Umkehrung der Psychologie című készülő nagyobb munkájának egy 
részletét volt szíves rendelkezésünkre bocsájtani. Ε részletet a lélektan egy 
hivatott művelője fordította   magyarra,   akinek szerző nevében  is   köszönetet 
mond.  A szerk. 
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sége ellen irányul, úgyszólván abszolúte antipszihologikus. Ε körül- 
ményt az összes lélektani tények tárgyalására nézve felette 
jelentősnek látom, és ezért említem fel. Fontossága már e helyen 
is megnyilatkozik, bár igaz, hogy inkább csak formai tekintetben. 
A lélektan részletekbe merülő kutatásait az összefoglaló tárgya- 
lásokban, a tan- és kézikönyvekben, de a speciális értekezé- 
sekben is gyakran azzal a kijelentéssel szokták összetartani és 
éltetni, hogy a lelki élet egységes; de nekem úgy tűnik fel, hogy 
ez a kijelentés ott sajnos nagyon is emlékeztet az elveszett 
tárgyat kereső ember kiáltására: valahol csak meg kell lennie. 
A fentebb megnevezett tény azonban a lelki élet oly egységére 
mutat rá, melynél egyszerűbbet, világosabbat és kézzelfogha- 
tóbbat nem kívánhatunk; nem azt a tényt értem, hogy a lélektan 
összes tényei az ébrenlét tényei, mert ez csak más elnevezése 
azoknak, hanem azt a megállapítást, hogy az alanyban periodi- 
kusan egy hajlandóság, egy vágy lép fel, mely mindama tények 
ellen irányul. Igaz, hogy ez csak negatív egységesség, de nem- 
sokára sikerülni fog mögötte a pozitívat is megtalálnunk. 

A lélektan megállapítja az általa leírt tények feltételeit; 
sőt ebben áll egyik legfontosabb feladata. Így például az érzék- 
letek feltételéül ingereknek az érzékszervekre gyakorolt hatását 
állapítja meg; az emlékezések feltételéül emlékezeti „nyomok” 
izgatását az érzékletek által; vágyak feltételéül mondjuk belső 
ingerállapotokat s több effélét. Ám mikor az alany álmos, akkor 
azok a feltételek, melyeket a lélektan ismer (röviden Ps-feltéte- 
leknek [t. i. a mai pszihológia feltételeinek] fogjuk nevezni őket) 
elmulasztják Ps-tények (a pszihológia tényei) létrehozását, ha csak 
nem bizonyos mértéken túl ébresztő természetűek. Így mulasztják 
ezt el pl. gyenge és megszokott hanghullámok, gyenge és meg- 
szokott fényhullámok, érdektelen emlékezeti nyomok, elhalaszt- 
ható belső szükségletek, stb. Ez tehát azt mutatja, hogy e 
Ps-tények a Ps-feltételeken kívül még egy feltételhez vannak 
kötve, melyet a lélektan nem említ, t. i. ahhoz, hogy az alany 
ne legyen álmos. Nagyobb mértékben ébresztő Ps-feltételek 
azonban ebben az állapotban is előidézik a lélektan által nekik 
tulajdonított Ps-tényeket, sőt emellett még azokat is, amelyek 
olyan Ps-feltételeknek felelnek meg, a mik maguk nem tudnák 
az alanyt ébren tartani. Ez az utóbbi tény arra mutat, hogy a 
Ps-tények feltételei sokkal bonyolódottabbak, mint amilyeneknek 
a lélektan azokat leírja; bonyolódottak legalább abban az 
esetben,   ha   kizárólag   a   Ps-feltételek   oldalán   keresi   őket az 
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ember és nem vezeti be a kialudottságnak, a nem-álmosságnak, 
az éberségnek általános feltételét. De egyelőre tekintsünk el 
ettől, hogy egy más pontra mutassunk rá. Ha az alany, kinek 
alvásra van szüksége, Ps-feltételek hatása alatt ébren marad, 
akkor alvásszükséglete növekszik, mondhatjuk, éberségi 
ereje csökken, és végül ezek a Ps-feltételek sem képesek 
Ps-tényeket előidézni. Ezeket is ki kell tehát egészítenünk egy 
további feltétellel, t. i. avval, hogy elegendő éberségi erő álljon 
rendelkezésre. És így tovább, ha egyre ébresztőbb Ps-felté- 
telek alkalmazása által folyton tovább tartjuk ébren az alanyt; 
bármily ébresztők legyenek is, mindnyájuknak elmúlik végre 
idejök. Az ébrenlét egy bizonyos tartamán túl pedig az éber- 
ségi erő egészen kimerül, hiába alkalmazunk még ébresztőbb 
Ps-feltételeket, már nem lépnek fel Ps-tények, és pedig — amint 
állatokon végzett kísérletek mutatják* — az éberségi erővel az 
élet is végérvényesen megszűnik.** Nincsenek tehát Ps-feltételek, 
amelyek egyedül, éberségi erő nélkül Ps-tényeket idéznének elő. 
Meg kell tehát állapítani, hogy a Ps-tényeknek van 
egy általános feltételűk: az éberségi erő. Ezalatt az 
alanynak azt az erejét értem, mellyel Ps- tényeket hoz létre, és 
amely bizonyos tartamú ébrenlét után kimerül. A lélektan elmu- 
lasztotta e feltétel megállapítását. Közkézen forgó tárgyalásainak 
egyikében sem találunk még csak arra a rövid elvi kijelentésre 
sem, hogy az előadott tények csak az élet egyik részében lépnek 
fel. Igen kevés, mellékes speciális megjegyzéstől eltekintve 
egyáltalán nem tesznek különbséget alvás és ébrenlét között, 
hanem az ébrenlétet adottnak, mintegy ajándéknak tekintik; csak 
 

* Manaceine, Le sommeil. 1896. 65 skk. 1. 
** Hogy a fenti előadás pontosan megfeleljen a tényeknek, még a 

következővel kell kiegészíteni. Erőltetett ébrenlét bizonyos tartama után az 
alany „túlizgatott”, azaz álmossága csökken, már igen kevéssé ébresztő Ps-fel- 
tételekre is reagál, nehezen vagy egyáltalán nem bírható többé alvásra. Ez azt 
mutatja, hogy az előző álmosság és az előző elalvás, mely nem nagyon ébresztő 
feltételek mellett bekövetkezett, nem azért jött létre, mert már nem volt elég 
éberségi erő, mely az alanyt frissen illetőleg ébren tartotta volna. Hanem az 
alanynak ösztöne hatolt, mely az éberségi erő egy bizonyos határon túl menő 
csökkenését el akarta hárítani. (Lásd Ed. Claparède kitűnő értekezéseit, Esquisse 
d'une theorie biologique du sommeil, Arch, de Psycholgie, tome IV, 1905 és 
La fonction du sommeil, Rivista di Scienza. Vol. II, 1907, mindkettőt passim.) 
Ezt az ösztönt a meghosszabbított ébrenlét gyengíti és az alanyt úgyszólván 
el szoktatja az alvástól. De hogy emellett az éberségi erő csökken, azt a vég- 
eredmény mutatja. Az álmosságnak közben való csökkenése tehát nem szól 
fenti következtetéseink ellen. 
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az utolsó oldalokon említik egyes tankönyvek az alvást, de ott 
is csak az eszmélet rendellenességei, az álom és a hipnózis 
kedvéért. 

2. §. Bizonyosan lesz, aki ebben a körülményben nem 
hajlandó igazi mulasztást látni a lélektan részéről; a lélektan, 
azt mondja tán, fejtegetéseiben egyszerűen hallgatólag fölteszi, 
hogy az alany éberségi erővel rendelkezik, és pedig a kellő 
mértékben, és, így folytatja, joggal teheti ezt, mert hiszen álta- 
lánosan ismeretes a lélektani tények függése az alany éberségi 
erejétől. De a lélektan eljárásának ilyen megítélése túlságosan 
nagylelkű volna. Ilyen hallgatólagos előadási mód legfeljebb 
akkor volna megengedhető, ha többről nem lenne szó, mint hogy 
Ps-tények csak az alatt a feltétel alatt lépnek fel, hogy az alany 
éberségi erővel rendelkezik; ámde lehetséges az is, hogy amaz 
összefüggés más érdekes, sőt alapvető speciálisabb tényeket is 
magában foglal, és ezeket puszta hallgatással nem méltányolhat- 
juk, még ha általánosan ismertek is. Annál kevésbé, mivel a tények 
mindennapi ismerete nem szokott pontos és még kevésbé 
szokott rendszeres lenni. 

Egy ilyen tényt már eddig is volt alkalmunk említeni. T. i. azt, 
hogy az éberségi erőnek bizonyos Ps-feltételek által előidézett 
tevékenysége mindazon kevésbé ébresztő hatású Ps-feltételeknek 
is javára válik, amelyek önmagukban nem tudnák az éberségi 
erőt működésre bírni. Ε tény más szavakkal ezt mondja: Az 
ébrenlét vagy az éberségi erő működése egyidejű külön- 
böző Ps-feltételekkel szemben, vagy különböző egyidejű 
Ps-tényekben egységes folyamat. Ez különben nemcsak a 
már említett tényben mutatkozik, mely a már megkezdődött ébren- 
lét fenntartására vonatkozik, hanem az ébredésben is; az ébre- 
 dés mindig az összes egyidejű Ps-feltételekre terjed ki, egye- 
temes. Az ébrenlét tehát nem az egyes Ps-feltétek aktivi- 
tását jelenti az alanyban, hanem egységes alany aktivi- 
tását a Ps-feltételekkel szemben.* 

 
* Az a körülmény, hogy az éberségi erő elégtelensége miatt nem min- 

den Ps-feltétel érvényesül, az eszmélet „határoltsága” nem jelent elvi ki- 
vételt ez alól; kellőleg méltányoljuk, ha a fenti tárgyalást ezzel a toldalékkal 
egészítjük ki: amennyiben az éberségi erő egyáltalán elegendő. Csak ennek 
az elégtelenségnek egy esete az, amikor az éberségi erő legnagyobb mérvű 
lehanyatlásánál is megfelelünk még egy egyetlen nagy követelménynek, pl. 
mikor katonák alva menetelnek. 
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Így itt a lelki életnek egy alapvető egységességét látjuk 
magunk előtt. Fentebb abban láttuk egy egységességét, hogy 
minden Ps-tény egy és ugyanazon feltételhez van kötve, t. i. 
az éberségi erő jelenlétéhez az alanyban. Ez magában csak 
egyneműséget jelent. A lelki élet egy más egységességét abban 
láttuk, hogy az összes Ps-tények ellen periodikusan egy vágy 
lép fel. Ezt az egységességet úgy is lehet értelmezni, hogy az 
éberségi erő elfogyásából ered, és így ugyancsak mint az em- 
lített egyneműség megnyilvánulása jelenik meg. Most azonban 
radikális értelemben vett egységességről van szó, az ébrenlét 
folyamatának minden percben meglevő individuális 
egységességéről, egyazon folyamat szétosztásáról minden 
időben különböző ágakra. Ε tény következményei esetleg igen 
messzemenőek; hogy csak egy példát hozzunk fel, azonnal 
lehetségesnek tarthatjuk, hogy a térszemléletnek itt rejtőznek 
régóta kutatott gyökerei. Sőt olyan gyökér volna ez, mely arra 
is képesnek látszik,  hogy harmadik dimenzióról is adjon  hírt. 

Aki az ébrenlét egységességének akárcsak erre az egyetlen 
lényére is figyelmes lett, az remélhetőleg nem fog többé meg- 
elégedni a Ps-tények és az éberségi erő között fennálló össze- 
függés hallgatólagos elismerésével, az el fogja ismerni, hogy a 
lélektan kötelessége a lelki tényeket úgy tárgyalni, 
mint amelyek az alany ébrenléte alatt és annak 
ébredése által bevezetve lépnek fel, és már itt kon- 
statálni a lelki élet egy empirikus egységességét, ahelyett hogy 
— mint ma teszi — egyáltalán ne ismerje az ébredésnek és az 
ébrenlétnek tényét, és hogy az ismerettan által más úton meg- 
állapított egységességet vegye át, félig akarata ellenére. 

3. §. Más valaki talán azért nem fog ebben a lélektan 
részéről mulasztást látni, mert a lélektan a figyelmet ismeri. 
Talán így fog szólani: Mikor a lélektan a Ps-feltételek, az inger, 
az emlékezeti nyom stb. mellett a figyelmet is a Ps-tények 
faktorai közé sorolja, akkor az éberségi erőt is tekintetbe veszi, 
mert hiszen csak az ébren levő alany figyelmes. De ez a védelem 
sem elégséges. Mert épen az, hogy lélektan az éberségi erőnek 
csak azon erősebb megnyilvánulásait említi fel, melyeket figye- 
lemnek nevezünk, mutatja, hogy az éberségi erőt a maga igazi 
mivoltában elhanyagolja. Hiszen a figyelem szokásos tana sem 
ad neki alkalmat arra, hogy megemlékezzék az ébrenlétnek 
azon egységességéről vagy egyetemességéről, amelyről a utolsó- 
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előtti §-ban volt szó. S ezen kívül a közkeletű tanítás szerint a 
figyelem nem lényeges feltétele az összes Ps-tényeknek, amilyen 
kétségtelenül az éberségi erő. A figyelem a pszihológusok egy 
része szerint igenis feltétele az akarásnak, sőt az akarás e 
pszihológusok szerint figyelésben áll; az érzékletekre és emlé- 
kezésekre nézve azonban a figyelmet általában nem feltételnek, 
hanem csak fokozó körülménynek tartják. Épen, mert az uralkodó 
tanítás szerint a figyelemben a Ps-tények lényeges feltételein 
egészen kívül álló fokozó körülmény lép fel, ezért szerepel a 
figyelem az uralkodó tanítás összes képviselőinek egyhangú 
érzése szerint mint a lélektan kínos fejtörő-problémája. Az 
uralkodó tanítás az érzéklésben és emlékezésben az alanyt 
lényegileg passzívnak fogja fel, és a figyelem ténye e felfogásnak 
ellentmond. Ha valóban megadnák az éberségi erőnek azt a 
helyet, mely igazság szerint megilleti, ha valóban az összes 
Ps-tények egy alapfeltételét látnák benne, akkor fokozott és 
fokozó működésében semmi rejtélyeset sem találnának. 
 

II. FEJEZET 
 

Az éberségi erő képződése 
4. §. Lehet, hogy az éberségi erő és a Ps-tények összefüg- 

gésére vonatkozólag több olyan alapvető vagy legalább is érdekes 
speciális tény is van, mint amilyen az ébrenlétnek a 2. §.-ban 
kimutatott egységessége vagy egyetemessége. Ebben az esetben 
ezek a tények is megtiltják, hogy hallgatással térjünk napirendre 
amaz összefüggés felett. De nagyobb dolog is lehetséges. Talán 
egyáltalán nem tehetünk egyetlen komoly lépést sem a Ps-tények 
tárgyalásában anélkül, hogy az éberségi erőtől indulnánk ki. 
Talán a Ps-tények összes különbségei az éberségi erő tevékeny- 
ségének különbségeiből származnak, és a Ps-feltételeknek egy- 
általán csak indirekt jelentőségük van. A lelki tények története 
tán nem más, mint az éberségi erő története. 

Azzal a körülménnyel, hogy az éberségi erő minden lelki 
tény feltétele, ez a jelentősége persze még nincs megadva. Mert 
hiszen ismeretes, hogy egy és ugyanazon tény különböző felté- 
telei rangra nézve igen különbözők; gondoljunk pl. valamely 
gőzüzemnél egyrészt a hőre, másrészt az olajra, mely a súrlódást 
megakadályozza. Az utóbbit a tudományos tárgyalásnak egészen 
el szabad hanyagolnia. A figyelem a mai lélektan szerint az 
érzékletnél az olaj szerepét játssza,   az akarat   azonban — „az 
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akarat figyelem, apperceptio”, „attention to an idea” stb. — ezt 
az olajat elégeti, mondhatjuk: konfúzus gazdálkodás. Az éberségi 
erő, melyet itt bevezetünk, szintén lehetne ilyen olajszerű, pusztán 
passzív feltétel. De az is lehetséges, hogy a legelőkelőbb, leg- 
aktívabb, legközvetlenebb szerepet játssza a lelki tények kelet- 
kezésében. 

A jelen munka ezt az utóbbi nézetet vallja. Ezt akarja 
behatóan, az egyes lelki tények részletes tekintetbevételével 
bebizonyítani, és ezekre akarja alkalmazni. De már itt, e beveze- 
tésben is valószínűvé akarjuk tenni e nézetet egy általános 
tényre való hivatkozással, annál inkább, mivel e tény az éberségi 
erőnek és a lelki tényeknek egyik legnagyobb fontosságú alap- 
törvényét jelenti. 

Föntebb az alany éberségi erejét fogytán láttuk, őt álmosnak, 
és azért kedvetlennek, mikor Ps-feltételek aludni nem hagyták. 
Van már most ennek az állapotnak pontos megfordítottja is, t. i. 
hogy az alany éberségi erővel bőven rendelkezik, de az ébresztő, 
Ps-feltételek hiányoznak. Ez egy kívánságunk ellenére fellépő 
kellemetlen alvás vagy az alváshoz közel álló állapot. Az alany 
ébren vagy éberebb akarna lenni. Ennek az állapotnak neve: 
unalom. Az unalom az alvási szükséglet párja: ébrenlét szükséglete. 
Ezt az állapotot azonban még egy másik nevezetes vonás 
is jellemzi: ebben az állapotban az alany éberségi ereje állan- 
dóan növekszik, éberségi erő képződik. Ez nemcsak abban 
a tényben nyilvánul meg, hogy ez állapot tartamával a rosszullét 
növekszik és pedig korlátlanul, egész az öngyilkosságig, hanem, 
és pedig sokkal világosabban, mert aktuálisabban, a követke- 
zőben is. Ha az alanynak végre alkalma nyílik éberségi erejének 
foglalkoztatására, akkor ez megfelelő mértékben gazdagabban 
buzog fel; a nyugalom után mindent könnyebben intézünk el, 
mindent világosabban és gazdagabban érzékelünk és veszünk 
észre, minden cselekvést rugékonyabban, frissebben és ponto- 
sabban hajtunk végre, a munka csakúgy magától folyik. Ezt a 
felbuzogást semmiképp sem magyarázhatjuk meg egyszerűen úgy, 
hogy már az utolsó pihentető alvás következtében van oly sok 
éberségi erő jelen, mert hisz a megelőző unalom nélkül nem 
buzogna olyan gazdagon, még közvetlenül a pihentető alvásból 
való felébredés után sem; az unalom alatt, a Ps-feltételek 
hiánya alatt további éberségi erő képződik. 

Amint az alvás szükségletét egy vágy jellemzi, mely a Ps- 
tények összessége ellen irányul, éppenúgy jellemzi az  unalmat, 
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az ébrenlét szükségletét egy a Ps-tények összeségére rá- 
irányuló, azokat óhajtó vágy. Ha csak az unalom elűzéséről 
van szó, minden Ps-tény kívánatos, legyen az érzéklet, képzet, 
indulat, vágy, és bármi is legyen közelebbi tartalma. Ám ez arra 
mutat, hogy az éberségi erő a lelki tények keletkezésének nem 
passzív feltétele, mint az olaj valamely gép járásának, hanem 
aktív feltétele, vagyis hogy az éberségi erőből egy folyamat 
indul ki, mely a lelki tények keletkezésére céloz, hogy tehát 
az éberségi erő teremti a lelki tényeket. Másképp nem lehet meg- 
érteni egy olyan vágyat, mint amilyen az előbb említett. Ha kellő 
éberségi erő hiányában hiába hatnak hanghullámok az alany 
hallószervére, hogy érzékleteket keltsenek fel; ha a főnyeremény 
nyertese, az éhező és szomjazó ember, sőt az anya is, ki 
gyermekét elvesztette elalusznak és akkor örömet és fájdalmat 
nem éreznek; és ha másrészt az unalomban színek és hangok 
után vágyakozunk, de még szenvedés után is, ha nem találunk 
könnyebb szórakozást; ha ez állapot folyamán régismert dolgok- 
ban új érzéki kvalitásokat fedezünk fel, ha szórakozásokat talá- 
lunk ki és veszélyeket keresünk fel, akkor két dolog közül az 
egyiknek állania kell: vagy a Ps-tények aktív feltételei közé 
az éberségi erőt is még föl kell venni, vagy pedig egyenesen 
meg kell fordítanunk a lélektant oly értelemben, hogy egyáltalán 
njem a Ps-feltétélek azok az erők, amelyek a Ps-tényekben 
működnek, hanem egyedül az éberségi erő. Az utóbbit szándé- 
kozom e munkában bebizonyítani. 

5. §. Az éberségi erőnek az előző szakaszban leírt képző- 
dése Ps-feltételek hiánya folytán nem csak akkor lép fel, mikor 
e hiány az alanynak kellemetlen, unalmas, hanem akkor is, mikor 
mindegy neki, vagy esetleg kívánja is, másszóval ha az 
alany nem nagyon friss vagy éppenséggel álmos is. Más szóval az 
éberségi erőnek ama képződése általában a Ps-feltétek hiányára, 
nem különösen éppen az unalomra jellemző. 

Vizsgáljuk meg e dolgot az álmosságra nézve, hogy egészen 
biztosak legyünk, hogy így van. Késő éjjel kelletlenül ülök 
a hangversenyteremben, és vágyva-vágyódom ágyam után. Ha 
ekkor az eddig zajos darab után piano játszanak, akkor ezalatt 
nemcsak könnyebben érzem magam, hanem a későbbi ébrenlétet, 
és a későbbi zajos játékot is könnyebben tűröm; a halkabb 
játék alatt éberségi erő képződik. Ha egy egészen csendes mellék- 
szobába is vonulhatok és ott, ha nem is   alhatom   el,   de   egy 
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kényelmes kereveten egy félórácskára átengedhetem magam álmo- 

dozásaimnak, akkor ez az erősödés már igen közel jár ahhoz, amelyet 
az alvás nyújt. Ha ébrenlétre vagyunk kényszerítve anélkül, hogy 
emellett meghatározott tevékenységre is kényszerítve lennénk, 
így pl. utazáson, mindig azon vagyunk, hogy a Ps-feltételeket 
lehetőleg kizárjuk, és ennek eredménye közel áll az alvás frissítő 
hatásához. Ez a felfrissülés Ps-feltételek távolléte folytán kétség- 
telenül nem azonos természetű avval az izgatással, az álmosság- 
nak avval az „elűzésével”, a melyet Ps-feltételek, pl. lárma, érde- 
kes foglalkozás, cigaretta, fekete kávé stb. okoz. Ez utóbbiak 
az éberségi erő tartalékát fogyasztják, a Ps-feltételek távolléte 
kétségtelenül nem teszi ezt. Azok, mialatt alkalmazzuk őket, űzik 
el az álmot, de annál nagyobb kimerülés következik utánuk; 
ellenkezőleg, az alváshoz közel állunk, mialatt a Ps-feltételek 
távollétét élvezzük, és utána vagyunk erősebbek. Itt éberségi 
erő képződik, ott nem. 

Jogunkban áll tehát az ébrenlétre vonatkozólag is felállítani 
a következő tételt (az alvásra magától értetődőleg érvényes): 
Ps-feltételek hiánya, ez a külső negatívum, az alanyban 
nem negatívumot okoz, történés hiányát, hanem pozitív 
folyamatot. Vagy: a lelki nyugalom (nem olyan természetű, 
mint a fizikai nyugalom, hanem) pozitív folyamat. 

Szabad, sőt kell e helyen kérdeznünk: mit értsünk 
Ps-feltételek hiánya alatt, mikor Ps-feltételek minden meglevő 
mértékénél nagyobbat is gondolhatunk? Ε kérdésre a további 
kutatás kétségtelenül pontosabb választ fog adni, de azért a 
következő sem elégtelen. Van a Ps-feltételeknek egy maximuma, 
melynél többnek minden pillanatban megfelelni nem tudunk, az 
éberségi erőnek egy maximuma, melynek kiadására minden 
percben képesek vagyunk. így, ha sokféle erős Ps-feltétel ost- 
romol bennünket, úgy érezzük, hogy nem bírjuk el, s ebben az 
esetben már a legrövidebb idő után sem tudjuk éberségi erőnkkel 
követni a Ps-feltételeket, nem tudunk figyelni, cselekedni, za- 
vartak leszünk, esetleg elájulunk. Joggal mondhatjuk tehát: 
amikor nem értük el ezt a határt, akkor ez idő alatt éberségi 
erő képződik, de csak abban a mértékben, amelyben ettől a 
határtól távol vagyunk. 

Miután ezt a kérdést is elintéztük, nyomatékosan rá kell 
mutatnunk arra, — amit már fentebb is mellesleg érintettünk — 
hogy  az éberségi erő most leírt képződése kétségkívül azonos 
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az éberségi erő képződésének az alvás alatti folyamatával. 
Hiszen Ps-feltételek távollétében alváshoz közel érezzük ma- 
gunkat, és kétségtelen s elég általánosan elismert dolog, hogy 
az alvás alatt egy pozitív, helyreállítási folyamat megy végbe. 
Épen ezért e szakasz eredményét a következőképen is kifejez- 
hetjük: Ps-feltételek hiánya esetén az ébrenlét alatt 
részleges alvás lép fel, és pedig az alvás szó pozitív 
értelmében is. Vagyis: Az alany, amely mértékben nincs 
ébren az ébrenlét lehető legmagasabb fokáig,-, abban 
a mértékben alszik. 

Ez utóbbi tétel látszólag tautológia, és mégsem az, mert 
hiszen elgondolhatunk egy harmadik, negatív, sem ébrenlétben, 
sem alvásban nem álló állapotot. Arról, hogy a közkeletű 
lélektan épen úgy adja elő a dolgot, mintha Ps-feltételek 
hiánya esetén ez állapot volna jelen, nem szólok. De hogy 
az élő ember nem juthat ilyen állapotba, ez nem tautológia, 
hanem, mint látni fogjuk, igen fontos igazság. Kifejezhetjük 
különben így is: Az alanyban mindig van hajlandóság az 
alvásra, még akkor is, ha egy erősebb hajlandóság van 
jelen az ébrenlétre, akkor is, ha kialudta magát, ha 
friss,  ha  ébren akar lenni,  ha unatkozik. 

6. §. Abban a mértékben, amelyben éberségi erőt 
fogyasztunk, az éberségi erő képződése azon idő alatt 
elmarad; az éberségi erő elfogyasztása és képződése 
versenyeznek egymással. Mert abban a mértékben, melyben 
éberségi erőt fogyasztunk, nem találkozunk a fentebb vázolt 
jelenségekkel, a későbbi fáradalmakra való megerősödéssel; az 
alany alapos munka közben egyformán erős marad, míg álmos 
nem lesz. És míg egy unalmas nap után nem az alvást kívánjuk, 
hanem kimulatni akarjuk magunkat, fáradságos nap után ugyan- 
csak álmosak vagyunk. Éppen mert aszerint, amint éberségi erő 
fogy el, nem képződik éberségi erő; éppen mert az éberségi erő 
elfogyasztása és képződése versenyeznek egymással: szükséges 
az alvás. Igaz ugyan, hogy az álmosság, amint fentebb mon- 
dottuk, (lásd a jegyzetet, 1. §.) nem csak az éberségi erő 
kimerülésekor lép fel, hanem célszerű ösztön következtében 
már korábban. 

Joggal kérdezhetjük most: miért versenyeznek egymással 
az éberségi erő elfogyasztása és képződése, ahelyett hogy egy- 
mással karöltve járnának? Miért nem képződik fordítva éberségi 
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erő ugyanakkor,   ugyanabban a mértékben,   amikor s amelyben 
éberségi erő elfogyasztódik? Miért nincs itt „önkormányzás a 
szervezetben”? Hiszen ez sokkal észszerűbb lenne, mint a for- 
dított eset;   ilyen módon nem volna szükség alvásra,  az alany 
megszakítás nélkül ébren lehetne. 

Valóban vannak kutatók, akik szerint az alvás nem a 
dolgok természetében rejlő szükségszerűség, hanem mellékes 
okokból vált az élőlények szokásává. Így pl. az alvás bizonyos 
oldalainak kitűnő kutatója,  Ed. Claparède ezt mondja: 

„Több alkalommal hallottam azt a véleményt biológusok 
részéről, hogy az alvás az élőlény egy elemi funkciója; és 
elemi funkció alatt oly funkciót értettek, mely éppoly nélkülöz- 
hetetlen minden élethez, mint az asszimiláció vagy a táplálkozás. 
Semmi sem igazolja ezt az állítást. Az élet fogalma semmiképpen 
sem zárja magában a nyugalomét vagy az alvásét; ezek eset- 
leges jelenségek, nem szükségesek az aktivitáshoz. Az életet 
azon reakciók összességének foghatjuk fel, amelyek az orga- 
nikus testnek lehetővé teszik, hogy egy bizonyos időn át kémiai 
és alaki természetét megőrizze; ez a visszaható tevékenység, 
mely állandó erőkifejtésben áll, égési anyag elfogyasztását teszi 
fel; az organizmus kopása pótló anyagot tételez fel; az élet 
tehát táplálkozási jelenségeket foglal magában. De egyáltalán 
nem zárja magába az alvás jelenségeit. 

Arra, hogy a helyreállító nyugalom időszakai a tevé- 
kenységgel váltakozzanak, csak következő esetekben van szük- 
ség: 1. ha a szervezet gyorsabban használja el erejét, mintsem 
pótolja; 2. ha az organikus égés mérges hulladékai lassabban 
küszöböltetnek ki, mint a hogy formálódnak. 

Nagyon jól elképzelhetők olyan szervezetek, amelyeknél a 
pótlás pontosan kompenzálná a használatot, és amelynél a mérges 
termékek formálódásuk után mindjárt eltávoznának. Az alvás 
tehát jog szerint nincs benne az élet fogalmában. 

Úgy látszik, a tények világában sincs mindig benne az 
életben. 

Bár az állatok alvása még kevéssé vonta magára a zooló- 
gusok figyelmét, és az összehasonlító hipnológia oly tudo- 
mány, melynek még nincsenek évkönyvei, mégis állíthatjuk, 
hogy az alvás nem követelménye a szerves életnek. Alusznak-e 
az igen alacsonyrendű organizmusok, mint a mikrobák? Meg- 
kérdeztem ezt egy kitűnő bakteriológustól, megkérdeztem, vájjon 
észrevett-e valamikor bacillustenyészeteinek fejlődésében időről 
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időre  olyan  megállást, a melyből pihenési  időszakokra követ- 
keztethetnénk a mikrobáknál.   Felelete   abszolúte  tagadó  volt. 

Alusznak-e az infuzoriumok? Hodge és Aikins, akik 21 
órán át megszakítás nélkül figyelték egy vorticella (Vorticella 
gracilis) tevékenységét és akik más hasonló megfigyeléseket is 
végeztek, kijelentik, hogy ezek az állatok sem nyugalmat, sem 
alvást nem mutatnak, hogy ciliumaik sohasem pihentek. 

Láttuk fentebb, hogy az alvás nincs mindig arányban a 
fáradtsággal, tehát a tevékenységgel. A madár, mely jelentékeny 
munkát végez, felette keveset alszik; „a leghosszabb nap sem 
elég neki, mondja Brehm, a legrövidebb éj is túlhosszú . . . 
Minden madár korán kel . . . néhány óra éjjel, néhány perc 
nappal, ez minden, amit alvásra szentelnek.” A kakukk éjfélkor 
megszűnik hangját hallatni, de már reggeli 1 órakor újra kezdi 
és a következő éjfélig tevékeny. (Brehm) Bizonyos szárnyasok 
napokig repülnek az óceán felett anélkül, hogy megállnának, 
tehát ezalatt nem is alusznak. Ε tények azt bizonyítják, amit a 
priori is joggal állíthattunk: semmi okunk sincs arra, hogy az 
alvást az élet követelményének tekintsük.” * 

Ε tant nem oszthatom; nézetem szerint az alvás szük- 
ségszerűség egy oly élőlény számára, mely teljesen éber életet 
él. Vagy általánosabban szólva: nézetem szerint az éberségi 
erő képződése és fogyasztása szükségképen versenyeznek egy- 
mással. De hogy ezt a nézetet bebizonyítsam, kénytelen vagyok 
az alvás és az ébrenlét mibenlétére vonatkozó nézetemet előadni. 

 
III. FEJEZET 

 Az éberségi erő székhelye. — Alvás és ébrenlét 
7. §. Az a nézet, melyet az alvás és az ébrenlét lényegére 

vonatkozólag itt előadni kívánok, e munka összes következő 
fejtegetéseiben bizonyítékokra fog találni, mert hiszen a lelki 
tények oly leírásának, mely csak valamennyire is meg akarja 
érdemelni ezt a nevet, természetszerűleg folytonosan fel kell 
tüntetnie az alvás és az ébrenlét mivoltát. Ε helyen csak egész 
általánosan okolhatom meg e nézetet. Célom egyébként a kér- 
désnek úgy fiziológiai mint pszihológiai részére megfelelni. 

Mindenekelőtt egy tényre kell rámutatnom, mely éppen- 
úgy eleme az alvásnak, mint az ébrenlétnek. Ez az alvásra nézve 
 

* Esquisse d'une théorie biologique du sommeil. 326—328. 1. 
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egyelőre hihetetlennek fog feltűnni, és ezért az alvást illetőleg 
egyelőre  hagyjuk figyelmen kívül;   az ébrenlétre vonatkozólag 
bizonyára nem fog kétségre találni. 

Tudomásunk, meggyőződésünk van lehetőségről, még pedig 
mennyiségre és minőségre nézve korlátlan lehetőségről korlát- 
lan térben és időben. A korlátlan teret és korlátlan időt magát 
nemcsak lehetségesnek, de biztosan valóságosnak is tartjuk. Ε lehe- 
tőség-meggyőződésünknek negatív oldala is van (legalább a 
közönséges felfogás szerint; a következő fejezetben látni fogjuk, 
hogy ez éppen pozitív oldala); magában foglalja azt a meggyőző- 
désünket is, hogy lehetséges, hogy itt vagy ott, egyszer vagy 
másszor egyik vagy másik mennyiség és minőség nincsen jelen 
és hogy egyáltalában a tér és az idő bármely részében semmi 
sincs jelen. 

De e meggyőződésünk teljes is, a valóságnak előírja, hogy 
mely lehetőségek közt választhat, magában foglalja azt a meg- 
győződést, hogy minden mennyiség és minőség mindenütt és 
minden időben szükségszerűleg vagy jelen van vagy nincs jelen, 
és hogy egyáltalán mindenütt és mindenkor vagy van jelen 
valami, vagy semmi sincs. 

Ε meggyőződésünk objektívat akar jelenteni, azaz normatív; 
szerinte ama lehetőség minden alany számára fennáll, és ha 
ama lehetőség bármely része megvalósul, akkor meggyőződésünk 
szerint ez minden alany számára így van, és meggyőződésünk 
szerint éppen ilyen lehetőség is minden helyre és időre nézve 
fennáll. De még egy másik értelemben is normatív; szerinte 
ama lehetőség magában foglalja annak lehetőségét is, hogy 
javítsunk rajta, és kimondja, hogy ezt kell is tennünk, azaz 
minden alanynak így kell tennie. 

Kérdezem már most: mely szerv az, melynek funkciója 
ez a nagyszerű meggyőződés? Talán az az agyvelő, melyről 
biztos az, hogy az emlékezés funkcióját végzi? Az emlékezés 
szerve lenne valóban a gondolkodás szerve is, amint közön- 
ségesen hiszik? Ez a legnagyobb mértékben valószínűtlen. 
Hiszen minden gondolkodás és azon végtelen lehetőség elgon- 
dolása is épen az emlékezések elnyomásában áll. Csapongó, újító, 
átalakító; emlékező szervünk pedig az emlékezésre, a megtar- 
tásra, a változatlanságra, a speciálizálásra van különösen beren- 
dezve; a legkevésbé eleven  bennünk, az eredeti életből leg- 
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kevesebb benne; sejtjei szaporodásra képtelenek; időszerinti 
levéltára múltunknak, simili- (simile-) gyűjtemény. Az emlékező 
szerv éppoly kevéssé lehet a gondolkozásnak, mint a zenei fel- 
találásnak szerve. 

Vagy talán érzékszerveink összessége lenne a keresett 
szerv, mert érzékszerveink a valóságot bemutatják? Igaz, hogy 
a közönséges felfogás szerint lehetőségről való tudomásunk 
valóságról való tudomásunkból származik; ámde éppen e nézet 
helytelen; hogyan lehetne a kevesebből a több, az egyik-másik 
valóság tudomásából a korlátlan lehetőség tudomása, meg- 
győződése? Mégis az érzékszervek alkalmasabbaknak mutat- 
koznak e funkcióra mint az emlékezőszerv, mert ők újat is, sőt 
folyton újat nyújtanak, sokkal elevenebbek mint az emlékezés 
szerve; és ők — mint látni fogjuk — ezt az újat teremtik, nem 
kívülrül kapják, mely utóbbi esetben újat nyújtásuk semmiképp 
sem lehetne ok, hogy bennök keressük a lehetőségmeggyőződés 
szervét. Ámde hogy valósággal ez a szerv legyenek, a végre 
specializálástól mentesnek kellene lenniök. Ezért ők sem lehetnek 
lehetőségmeggyőződésünk szerve; csak egy igen általános szerv 
lehet az, és látni fogjuk, hogy az érzékek újat teremtésében is 
tulajdonképen az működik. 

Kétségtelen, hogy az anatómia által ismert szervek és 
készülékek egyike és e szervek összesége sem lehet a keresett 
szerv. Halasszuk későbbre megnevezését, amikor már az ébrenlét 
természetével tisztában leszünk; annál kétségtelenebbül fogjuk 
majd meghatározhatni. 

8. §. Az ébrenlét új szerveknek szakadatlan képzésében 
áll; mert hiszen az emlékezet, mely pedig az ébrenlét minden 
pillanatában képződik, mint az egyszer történtnek újra várása, 
mint tudás és mint gyakorlottság: orgánum. Mainapság általános 
az a nézet, mely szerint az emlékezet az ébrenlétet követi 
(mint „nyom”); de határozottan látni fogjuk, hogy nem igy áll 
a dolog, hogy az ébrenlét közvetlenül az említett szervek kép- 
zésében áll, és az amiről azt hiszik, hogy e szervek, az emlékezet, 
képzését megelőzi, az ú. n. elsődleges eszméleti állapot, az ellen- 
kezőleg ama szervek rögtöni alkalmazásában áll. 

Amaz új szervek azért képeztetnek, mert az élet szakadat- 
lanul oly nehézségekkel kerül szembe, melyekkel a meglevő 
szervek megbirkózni nem tudnak. Épp azért valamely nehézség 
esetén annál kevesebb eszmélet támad,   annál   kevesebb   emlé- 
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kezet-, vagyis szervképzés történik, mennél több szervet képez- 
tünk már azelőtt e nehézség ellen. Ez esetleg már elérte azt a. 
határt, hogy a nehézséggel már teljesen meg tudunk birkózni 
ébrenlét, eszmélet nélkül, emlékezésnek, azaz új szervnek képzése 
nélkül is, amint így megbirkózik a molnár a malmáról jövő hanghul- 
lámokkal, a folyton hajlongó és mosolygó udvaronc ura hatal- 
mával. Ami a molnárt illeti, látni fogjuk, hogy az érzéklés is 
nehézségekkel való megbirkózás, azok ellensúlyozása, csakúgy 
mint az udvaronc cselekvése, vagy bárminő cselekvés. 

Az a nehézség, mellyel eddigi szerveink nem tudnak meg- 
birkózni, vagy egészen új, amilyennel az alany még nem került 
szembe, és nyilvánvaló, hogy életünk egy pillanata sem ment 
ilyentől. Vagy pedig elég gyakran találkozott már vele az 
alany, és már elég gyakran képezett szerveket ellene ahhoz, 
hogy ébrenlét, vagyis szervek további képzése nélkül lebírhatná, 
ha nem forogna fenn az az eset, hogy az a nehézség már egy 
idő óta nem lépett fel, és emiatt e szervek nem gyakoroltattak, 
vagyis más szervek elnyomták Őket, mások hatalmasodtak el 
rajtuk. 

Az ébrenlét minden pillanatában ugyanis az összes eddigi 
szervek elnyomatnak, ellenőrzés alá kerülnek, és csak abban a 
mértékben, olyan változtatással engedtetik meg nekik a működés 
és, ha még nem fejlődtek ki teljesen, a növés, amint ezt a jelen- 
legi nehézségek követelik.   Ezt az a tény mutatja, hogy eddigi 
emlékezetünk minden pillanattal még korábbi múlt jegyét veszi 
föl,  még   hátrább tolatik   a nehézségek lebírásának terétől, és 
hogy összes testi képességeink és külső szerveink is hátrányba 
jutnak, mert ama pillanatban nem gyakoroljuk őket — ez a foly- 
tonos eltolás az idő   folyása —;   és   a  hasonló   észrevételében 
és a rokon tevékenységek gyakorlásában e funkciók és szervek 
csak részben szabadulnak fel az elnyomás alól. Bár igaz, hogy a 
mindent mindenhez fűző rokonság következtében egy bizonyos, 
igen különböző fokig mindig minden emlékezet és minden szerv 
érvényre jut, hiszen, amint látni fogjuk, valamennyien egyetlen 
egy sokfélévé vált szervet alkotnak. Éppen, mert az ébrenlét ebben 
az ellenőrzésben vagy elnyomásban áll, azért nem képezi ren- 
desen ébrenlétünk elemét   lélekzésünk,   vérkeringésünk,   zsige- 
reink és mirigyeink munkája,   azért   folyik   ez le eszméletlenül. 
Ε    szervek   ugyanis folytonos   nehézséget ellensúlyoznak,   és 
avval rendesen meg is tudnak birkózni. De ha kormányozni és 
kiegészíteni kell őket, akkor tudatossá válnak és éberségi erőt 
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vesznek igénybe, megfelelő emlékezés vagy gyakorlat jön létre, 
orgánum képződik, minden későbbi kormányzás és kiegészítés 
könnyebb lesz. S ugyanez az oka annak, hogy olyan cselek- 
vések, melyeket minden fajta nehézség között minden helyzetben 
végre kell hajtanunk, amelyeknél tehát ki van zárva minden 
elnyomás és ellenőrzés, eszméletlenül, őrizetlenül mennek végbe. 
Ilyen cselekvések pl. a veszélyeztetett tagok visszahúzása, a 
szempillák lezárása, ha a szem felé közeledik valami, a köhögés, 
stb. stb. Eszméletlenségük oka tehát nem valamely az ébrenlét 
organizációjától teljesen független reflexszervben keresendő, 
hanem ez a függetlenség csak funkcionális; kivételes esetekben 
ezeket a cselekvéseket is elnyomjuk. 

Az ébrenlét tehát az a funkció, mely valamennyi 
szervünket működésében és növekvésében elnyomja, 
csak korlátoltan engedvén meg azt nekik, mely továbbá 
folyton új, abban a pillanatban képzett szervekkel 
egészíti ki szerveinket. És pedig teszi mindezt meg- 
felelőleg az új és folyton változó nehézségeknek. És 
az eszmélet, mely az ébrenlétet kíséri, például: „valami! (mint 
máskor, de nem szín, hanem) hang! (mint máskor, de) ide- 
gen hang!” mindig egy bizonyos speciális ilyen elnyomást és 
pótlást, egy ilyen változtatást vagy átformálást fejez ki. 

Ez az eredmény az alvásra, legalább annak negatív 
oldalára is fényt vet. Alvásra úgy készülünk, hogy azokat a 
nehézségeket, melyek belsőnket foglalkoztatják, egyelőre függő- 
ben hagyjuk; továbbá minden külső nehézséget, mely folyto- 
nosan egyformán nincs jelen, vagy legalább az utolsó időben 
nem volt állandóan jelen, és ezért még nem egyensúlyozott, 
megszokott, lehetőség szerint kiküszöbölünk. Azon szerveink- 
nek, melyek nem folytonosan jelenlevő nehézségekkel küzdenek 
— emlékezetünknek, akaratlagos mozgásra szolgáló szerveink- 
nek — ilymódon nincs dolguk, nem jutnak működéshez és 
ezért nem kell kormányozni és kiegészíteni őket; ezért, míg 
nem lép fel oly szükség, oly nehézség, mely ezen szerveket 
foglalkoztatja, addig alszunk; ha egy ilyen fellép, felébredünk, 
legalább is álmodunk, vagyis kormányozzuk és kiegészítjük e 
szerveinket. A szív, a tüdő, a zsigerek és mirigyek alvás köz- 
ben is működnek, anélkül hogy az alvást zavarnák, hogy ébren- 
létet igényelnének, minthogy (és a míg) a velük szemben álló 
nehézséget újjáképzés, kiegészítés nélkül legyőzik; ennek oka 
az, hogy a nehézség, mely ellen küzdenek, folytonos, egyforma, 
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minden    normális   változás  benne   igen   rövid   periódusokban 
megy végbe benne. 

Ezen egyszerű, de remélem, világos és szabatos tételekben 
a lélektan, anélkül, hogy boncolókést és mikroskópot használna, 
a fiziológiának átnyújtja a lelki élet fiziológiai tárgyalásának 
alapját. Boncolókés és mikroskóp nélkül, pusztán az eszmélet 
mivoltába való elmélyedéssel jut ahhoz a megismeréshez, hogy 
az eszmélet minden pillanatban szervképzés és szervelnyomás, 
szervátformálás. Igaz, hogy ez az eredmény egészen más, mint 
amilyet a fiziológia várt. A fiziológia ma az érzékletben „energia 
kiváltását” látja; eredményünk azt mondja, hogy az érzéklet 
nem ilyen élettelen történés. Azt mondja: minden eszmélet, ha 
csak egy pillanat eszmélete is, több mint stacionárius, körben- 
forgó, fiziológiai, folyamat, mert fejlődés, képzés, organi- 
zálás. És igaz az is, hogy a lélektan, mely ezt az eredményt 
adja, nem az uralkodó; ez utóbbi nem állapítja meg, hogy 
az emlékezet egyben azonnal a megtörténtnek újra várása 
is, tehát nem ismeri azt orgánumnak, és a „relativitás” elvét 
elvetve, az eszméletet sem ismeri elnyomásnak, szervek kor- 
mányzásának. Éppen ezért nem tudott a fiziológiának eddig 
bármilyen keveset is nyújtani; nem azért tehát, amint Bunge 
nagylelkűen hiszi,* mert a kvantitatív módszer a lelki tényekre 
oly nehezen alkalmazható, hanem mert a lélektan nem mélyed 
eléggé bele a maga tényeibe és ehelyett az az ambíciója, hogy 
méregetőbb testvérének, a fiziológiának kvantitatív irányát külső- 
leg utánozza. 

9. §. Ha azonban a fentiekben a lélektannak tényleg 
sikerült a lelki élet, az ébrenlét fiziológiai mivoltát meghatá- 
rozni; ha a fentebbiek nem üres szóbeszéd: akkor e lélek- 
tannak ezen élet szervét is pontosan meg kell nevezni tudnia. 

Itt is kérdem tehát: Melyik az a szerv, mely a foly- 
tonos ellenőrzésnek és változtatásnak, a szervek folytonos kép- 
zésének ezt a nagyszerű funkcióját végzi? Ε helyen is mondom: 
az nem lehet olyan készülék vagy szerv, melyet az anatómus 
ismer, mert ez ellenmondást rejtene magában. Nem állhat szer- 
veink összességéből sem, azoknak valamely együttes, összetett 
működéséből, mert hisz láttuk, hogy az ébrenlét egységes fo- 
lyamat, egységesen is kezdődik a felébredéssel, egységesen meg 
is szűnik az alvással, ez nem volna lehetséges, ha számos szerv 
 

* Lehrbuch der Physiologie II. 13. 1. 1905. 
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összeműködéséből származnék, amelyek közül egyik rész még 
vagy már alkalmas lehetne az ébrenlétre, mikor a másik már, 
illetőleg még nem az. Az ébrenlét szervének egységes, általános, 
mindenható ősszervnek kell lennie, még pedig olyannak, mely 
az összes speciális szerveket és készülékeket képezi. 

Hasonló tulajdonságokkal kell tehát rendelkeznie, mint 
az a szerv, melynek a lehetőségmeggyőződés a funkciója. Sőt 
biztos, hogy mind a két funkció egy és ugyanannak a szervnek 
funkciója. Mert ha ébren vagyunk, vagyis nehézségekkel szemben 
új szervet képzünk, mindig az a tudatunk van, hogy a korlátlan 
lehetőségnek egy része megvalósult, hogy ennyivel kevesebbnek 
kell már most megvalósulnia. A korlátlan, objektív lehetőséget 
valló meggyőződésünkben — első pillanatra bizony meg- 
lepően — az a képességünk nyilvánul meg, hogy nehézségekkel 
szemben új szerveket tudunk létrehozni. És így harmadszor 
kérdezem: melyik az a szerv, mely bennem a világot teremti? 
Talán   érzékfeletti,   megközelíthetetlen   a   tudomány   számára? 

10. §. Nem; ismerünk egy ilyen egészen általános szervet. 
Az az erőközpont az, a propagatív, produktív erőnek az a_köz- 
pontja, mely már a test első sejtjében, csírájában benne volt. 
Ebben az erőcentrumban megvan a képesség eddigi szerveket 
elnyomva nehézségekkel szemben új szerveket képezni; mert 
hisz már a saját maga, a két sejt egyesüléséből származó, ket- 
tőssége okozta nehézségekkel szemben is oly individuumot 
teremtett, amilyennel egészen egyező még sohasem létezett. 
Ε korlátlan változás- vagy alkalmazkodásképessége elegendő 
alap a korlátlan lehetőségmeggyőződésre. Produktivitása nor- 
mativitás, általánosítás; mikor élőt — szervet vagy egyént, 
magával egyezőt vagy változottat — hoz létre, normát állít fel. 
Sőt, ha csak azt vesszük is tekintetbe — amiről későbben rész- 
letesen lesz szó — hogy más alanyokat nem kívülről fog fel, 
hanem belülről, azokat utánátélve, vagyis utánteremtve, meg- 
értjük, hogy normatívnak kell lennie. Emellett még azt is látni 
fogjuk, hogy ez az utánateremtés és az organikus szaporodás 
lényegükben azonos tevékenység. 

Ez az erőcentrum még megvan valahol a testben, mert 
ismerjük leszármazottjait a csíraanyagban, mely által az alany 
szaporodik. Nem azt hiszem, hogy a nemi kiválasztó szervekben 
van székhelye; azt hiszem, hogy másutt, ma még nem tudott 
helyén   a   testnek,    székel,   és   hogy    onnét    fiókközpontokat 
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helyez el a nemi mirigyekben.* De e mellett mást is tesz. 
Jelentkező nehézségek ellen a testbe ellensúlyozó, feszítő, a 
nehézségeknek lehetőleg pontosan megfelelő ellenhullámokat 
bocsát, — látni fogjuk, hogy minden nehézség, olyan is, melyet 
a legmagasabb gondolkodás old meg, oly egyszerű, brutális 
természetű, hogy ilyen egyszerű ellenhullám győzi le — nem- 
csak szaporodásra fordíttatik tehát, hanem sokféle módon diffe- 
renciálódva az alany testének belsejében is működik, szervez, 
teremt. És ez az utóbbi működése, az erőnek ez a 
kisugárzása a testben, sohasem teljesen egyenlő, mindig 
új hullámokban, ez az ébrenlét. Korábban elindított ilyen 
hullámai megmaradnak, tovább rezegnek a testben, ezeket 
is felhasználja, de többé-kevésbé új hullámok által módosítva. 
Ε korábbi, részben elnyomott, részben érvényesülő tartalék- 
hullámai alkotják a testet összes képességeivel és hajlandó- 
ságaival és az agyvelőt is; az eredeti erőközpont építette fel ezt a 
testet azáltal, hogy az első nehézségek ellen hullámokat indított 
útnak és ezeket folyvást módosította; így egyszerű növés helyett 
fejlődést hozott létre.** Hogy e hullámok tiszta erőhullámok-e 
 

* „Während man früher die Keimzellen als modifizierte Cölomepithelien 
betrachtete, ergeben neuere Untersuchungen, dass sie sich schon bei der 
Furchung des Keimes von den somatischen Zellen sondern . . . Sie sind nach 
der Bildung der Keimblätter an sehr verschiedenen Körperstellen nachweisbar. 
Man findet sie bei jungen Embryonen des Menschen am Mesenterium und 
in der Nähe des Müllerischen Ganges, und bei den Embryonen der Haie, 
Vögel und Säuger mit 6—15 Urwirbeln im Epithel des Darmes, vor allem im 
Hinterdarm. Von hier rücken sie dann in das Darmmesenchym, in das Mesen- 
terium und in das Epithel an der Oberfläche der Geschlechtsleiste ein. Die 
Keimstöcke erhalten also ihre spezifischen Keimzellen von aussen durch ein- 
wuchernde Sprosse des Keimepithels, die Keimstränge zugeführt.” Bonnet, 
Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte.   2. Aufl. 1912.  S. 446. 

** A mennyiben, a mi valószínű, kifogás fog emeltetni az ellen, hogy a 
föntebbi előadás nem vet számot avval az állítással, hogy az ember „sejt- 
állam”, és avval a másikkal, hogy az egyén fejlődését a „biogenetikai alap- 
törvény” határozza meg: utalok arra, hogy újabb vizsgálatok szakítanak e 
nézetekkel. Ε vizsgálatok szerint ,,a sejt nem elemi szervezet, nem anatómia 
egység, hanem egyszerű berendezkedési mód”. A magasabb szervek nem teszik 
fel a többsejtűséget, hanem direkt differenciáció termékei, és a többsejtűség 
e szervek kiképzésének következménye. Onnan származik, hogy a magasabb- 
rendű lények több erőközpontot helyeznek el és azokat válaszfalakkal elvá- 
lasztják. Ezen az összefüggésen az sem változtat, hogy a pete oszlása meg- 
előzi a szervek képzését; ez anticipáció, a milyet másutt is látunk. De 
vannak egysejtű magasabb szervek is. Egyes kivételes valóságos sejt- 
kolóniáktól eltekintve, a metazoonok teste egységes. „A többsejtű lény éppen 
olyan egység mint az  egysejtű,   szétbonthatatlan   személy,   tökéletes   egyed. 
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vagy anyag hordozza őket, mint ahogy a csírázó erőt is anyagi 
burokban ismerjük; hogy az ébrenlét alatt tiszta erő vagy anyag-e 
az, ami ama központból folytonosan a testbe ömlik és a testet 
folyton módosítja, ez más kérdés, melyet itt nem tárgyalunk. 
Csak azt állítjuk, hogy minden ébrenlét ebben, a központtól a 
lest felülete felé tartó, áramban áll. Nézetünk szerint ez a 
központ az éberségi vagy a lelki erőnek szerve és 
székhelye, az agyvelő csak munka- vagy harctere; az éber- 
ségi erő ugyanaz, amelyet más alkalmazásában csírázó erőnek 
is nevezünk. 

Íme nézetünk az ébrenlét mivoltáról és az éberségi vagy 
lelki erő székhelyéről, szervéről. Ε nézetet itt felette általánosan 
okoltuk meg, későbbi fejtegetéseink a speciális lelki tényekben is 
ki fogják mutatni bizonyítékait. Ε munka egyik főrésze annak 
bebizonyításában fog állani, hogy, mint az ébrenlét összes többi 
tényei, az érzékletek is belülről kifelé haladó egyen- 
súlyozásait jelentik nehézségeknek, t. i. ingerbenyomá- 
soknak, nem olyan folyamatokból erednek, melyek az ingerektől 
befelé haladnak. 

De a kérdésnek jelen általános tárgyalásához még hozzá 
kell tennünk a következőt. Ha az előadott nézet igaznak bi- 
zonyul, akkor az az igény, melyet a legrégibb idők óta táplál 
az intuíció, az idealizmus, a filozófia, — vagy bármint is nevezzük 
ezt a gondolatirányt — hogy a természettudományt valami 
másra, valami magasabbra tanítsa, mint a mire ő maga képes, itt 
beteljesedik. Itt a természettudomány a saját maga testi nyelvén 
olvashatja, hogy a világ az alany alkotása. Azáltal, hogy ez az 
alany a szaporodó alany, megmentjük az idealizmust a szolip- 
szizmus terméketlenségétől. Minthogy valamennyi egyéni erő- 
centrum nyilvánvalólag közös származású, tudományos igaz- 
sággá válik, hogy a világszellem gondolkodik bennünk. A dua- 
 

A metazoon többmagvú, tökéletesebb ázalag, és a legtökéletesebb lények, 
fel az emberig is, ilyenek. És az egész szervezet éppenúgy fejlődik mint egy 
szerv. A pete, léte első pillanatától fogva, már akkor, mikor még csak csírázó 
hólyag, új állatnak tekintendő. A felnőtt csak befejezése egy differenciációnak, 
a melynek a pete első stádiuma; a csíraplazma ebben az értelemben is 
folytonos.” A szerveknek és az egész lénynek e fejlődését nem a biogenetikai 
alaptörvény, hanem a biomehanikai okok határozzák meg. Ε nézetek képvi- 
selői: Sedgwick, Whitman, Kunstler, Delage, Labbé, Busquet. Lásd: Delage: 
la conception polyzoique des êtres, Revue Scientifique 23 mai 1896; Labbé, la 
differentiation des organismes, u. o. 19 décembre 1896; Busquet, les êtres 
vivants,  1898. 
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lizmus, melyet a bennünk rejlő uralkodó és formáló szellem 
érzése mindig követelt, kézzelfogható érzéki tény alakjában 
jelenik meg: testünkben az életnek megvan forrása és folyama, 
kormányzó szelleme és gépezete. Az élet további alapvető 
ténye, melyet leírásában nem mellőzhetünk, ha nem akarjuk 
elhallgatni az ébrenlét és az alvás különbségét, ama szellem 
harca a gonosz nehézséggel: egy második, szintén ősrégi idők 
óta felismert dualizmus. Kiderül továbbá, hogy eszméletünk 
normatív eleme, melyhez egy hamis, halott lélektan föl nem ér, 
és amelyet azért filozófiai képzelődésnek szeretne bélyegezni, 
az élet legtestibb magvában benne van. 

Itt kell megemlékeznem egy kutatóról, aki szintén a csíra- 
anyaggal lényegében azonos centrális zónát vesz fel a testben; 
Eugenio Rignanot értem.* Másrészt azonban meg kell jegyeznem, 
hogy ez a kutató az általa felvett zónát csak az általa felvett ismétlő, 
mnemikus fejlődés centrumának tartja, nem az új alkalmazkodás, 
a lelki élet centrumának, még kevésbé annak a centrumnak, 
melyből az érzéklési folyamatok az ingerekben rejlő külső ne- 
hézségek ellen elindulnak. Rignano teljesen osztja az uralkodó 
felfogást, mely szerint az érzékletek az ingerekből kiinduló 
folyamatokat kísérik. Szerinte a fejlődés centrális zónája nem 
azért tartja emlékezetében az érzékleteket, mert maga hozta 
létre ezeket, hanem azért, mert az érzéki ingerekből kiinduló 
folyamatok hozzája eljutnak. Rignano anélkül, hogy bevallani 
merné magának, itt-ott küzd az érzéklet e felfogásával, mely 
sehogy sem akar beleilleni fejlődés-elméletébe; beszél a külső 
ingerfolyamatnak átváltozásáról fiziológiai folyamattá; néha 
„ingerhatásról vagy alkalmazkodásról' szól; de hogy elvesse 
az uralkodó nézetet, és felismerje, hogy az érzéklési folyamat 
belülről indul ki, eddig ő nem jut el. 

 
11. §. Az ébrenlétre vonatkozó eredményünk az alvásra 

nézve is megfelelő eredményhez vezet. 
Már az előbbiekből tudjuk, hogy az alvás pozitív eleme 

éberségi erő képződésében áll; most ezt az ismeretünket azzal 
egészítjük ki, hogy ez a folyamat azonos az erő képzé- 
sével   abban a  produktív, propagatív, organizáló   erő- 
 

* Über die Vererbung erworbener Eigenschaften 1907. V. ö. még Zschr. 
für den Ausbau der Entwicklungslehre Bd. II. 819. 1908. és más mun- 
káit. —   Közeledik   e   nézethez    az   előző   jegyzetben    említett  felfogás   is. 
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központban, mely már a test első sejtjében jelen volt 
és azóta a testben maradt és a fejlődést vezette. 

A produktív, propagatív erő alkalmasint nem a semmiből 
képződik; hiszen táplálkozás nélkül az alany éberségi ereje 
éppen úgy kifogy, mint ahogy kifogy, ha az alany nem alszik. 
Felette valószínű tehát, hogy az éberségi erő táplálékból kelet- 
kezik. De nem állhat a táplálék puszta felhalmozódásában, mert 
a táplálék nem rejt magában épen olyan erőt, talán szabad monda- 
nunk: a legjobb táplálóanyagban sincs meg az erő azon 
potencián, azon sűrítésben, mint a produktív erőcentrumban 
bennünk.* Az alvásnak tehát abban kell állnia, hogy a produktív 
erőcentrum megváltoztatja a táplálóanyagokban rejlő erőket, 
mondhatjuk: speciálisabb kvalitásukat általánosabbá, a legkülön- 
bözőbb kvalitásokra átformálhatóvá változtatja, talán szabad 
mondanunk: koncentrálja őket,   emeli potenciájukat. 

Ε feltevéssel kapcsolatban egy oly tényről kell megemlé- 
keznünk, melyet az embernél rendszerint csak komikum tár- 
gyának tekintünk, de amely nekem az alvás elmélete szempont- 
jából rendkívüli fontosságúnak tűnik fel. Ez a táplálkozás utáni 
alvás, melyet az embernél ebédutáni szundikálásnak nevezünk. 
Hogy az ember, aki még órákon át tartó ébrenlétre van dispo- 
nálva, ebéd után rövid ideig aludni hajlandó, az meglepő dolog. 
És csodálom, hogy Claparède nem említi e tényt; legalább 
remélem, hogy megemlítése nem kerülte el figyelmemet munkáinak 
többszörös áttanulmányozása ellenére is. 

Ha Claparède-del az alvást ösztönszerű cselekvésnek fogjuk 
fel, akkor nagyon jól megmagyarázhatjuk a táplálkozás utáni 
alvást, mint amely abból a célból áll be, hogy a produktív 
erőcentrum a bő táplálékból lakmározhasson. Gyakran úgy 
magyarázzák az ebédutáni alvást, hogy az emésztés munkája 
követeli. Azonban azt hiszem, nem vagyok ellentétben a tényekkel, 
ha azt állítom, hogy nem az ételek nehezebben emészthetőségével, 
hanem a jólesettség érzésével, vagy ami ezzel körülbelül egy- 
értelmű, az ebédelőtti kiéhezettséggel növekszik az ebédutáni 
alvás utáni vágy. 
 

* Említésre méltó e helyen, hogy egy elterjedt hiedelem szerint a tojás, 
úgy a szárnyas, mint a hal tojásának, de különösen a halikrának élvezete a 
potentia coeundi- és generandi-ra, sőt általában minden tevékenységre ösztönző 
hatással van. Ha ez igaz, úgy onnét eredhet, hogy az anyagukban rejlő csíra- 
anyag könnyen, gyorsan, már részleges alvás alatt is átváltoztatható emberi 
csíraanyaggá. Ez talán egyik oka annak is, hogy a növénymagvakat a tápláló- 
anyagok között oly előkelő hely illeti meg. 
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Az alvás mibenlétéről előadott nézetünk szerint az alvásnak 
a természet rendjében igen jelentős szerep jut. Szellemet, lelket 
teremt alacsonyabbrendű létből. Lélek teremtésének e megálla- 
pítását nem szabad idegenkedve fogadnunk; ha a nézetek a 
tekintetben el is térnek, vajjon a lélek halhatatlan-e, az nem 
szenvedhet kétséget, hogy a lelkek szaporodnak. Joggal beszélünk 
a lélekszám szaporodásáról egy országban, és pedig nem csak 
bevándorlásra értve ezt. 

S ez a körülmény a következő meggondolásra késztet. 
Az ébrenlétnek, különösen az emberinek, a világ léte és folyása 
körül mindig igen magasrendű szerepet tulajdonítottak. Leg- 
magasabbrendűt, mert hiszen mindig elismerték, hogy a világ, 
legalább egy bizonyos értelemben, az alany alkotása. Ezzel 
szemben az alvást a filozófiában is, a tudományban is mindig 
nagyon elhanyagolták. Pedig az alvás azt jelenti, hogy az 
a hatalmas, mindenek fölött becsült szellem, amely a világot meg- 
alkotja, periodikusan elég hosszú időre megszakítja e világ- 
alkotó funkcióját. Ε ténynek még ezt a negatív jelentőségét 
sem méltányolták kellőképpen. De megnyugtató értelmet az alvás 
csak az által a nézet által nyer, amelyet természetéről mi vallunk. 
Mert a mindent fenntartó szellem periodikus munkaszünete csak 
akkor nem értelmetlen, ha ezen idő alatt önmagát kell fen- 
tartania. 

Még egyet. Fentebb (8. §.) azt mondottam, hogy az 
ébrenlét nem stacionárius, körben forgó, tisztán fiziológiai valami, 
hanem minden pillanatban fejlődés. Ezzel szemben az alvás és 
ébrenlét puszta váltakozása, hogy úgy mondjam, az, ami az 
alvás és ébrenlét tényeiben pusztán költségvetésszerű, tekintet 
nélkül arra, hogy mi jön létre az utóbbi alatt, körben forgó, 
stacionárius. A megmaradás többi tényei mellé sorakozik a ter- 
mészetben. Általa kerülnek be a lelki élet tényei a tulajdon- 
képpeni fiziológiába is. 

12. §. A fentiek alapján, azt hiszem, megérthetjük, hogy 
az éberségi erő elhasználása és képződése ugyanazon időben 
megfelelő mértékben kölcsönösen kizárják egymást. Ha az alvás 
okozta helyreállítás pusztán táplálék felhalmozódásában állna, 
amint ezt Claparède gondolni látszik, akkor ama kölcsönös 
kizárás nem volna szükségszerű. De az alvás okozta helyre- 
állítás a bennünk levő produktív, propagatív erőcentrum aktív 
működése; abban áll, hogy e centrum másmilyenből önmagával 
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egyformát alkot; azon alapszik tehát, hogy e centrum érvényre 
juttatja a maga természetét, annak értelmében vagy azáltal vonzó 
hatást fejt ki. Az éberségi erő elhasználása ellenben abban áll, 
hogy e centrum magából másvalamit csinál, idegenhez alkal- 
mazkodik, eredeti természetét feladja, megtagadja; hogy ezt 
azért teszi, hogy közvetett úton a lehetőségig fenntartsa termé- 
szetét, az itt mellékes. Gondolati szükségszerűség, hogy e két 
tevékenység egyike a másikat ugyanazon idő alatt megfelelő 
mértékben kizárja. 

A lélektant ma tisztán tapasztalati tudománynak tartják. 
Ha azonban azzal kezdjük meg tárgyalását, amivel kezdeni kell, 
az alvás és ébrenlét megkülönböztetésével, akkor mindjárt e 
helyen gondolati szükségszerűségre akadunk. De még többet 
is állíthatunk. Amint látni fogjuk, gondolati szükségszerűségekről 
való minden tudomásunkban, vagyis egész gondolkodásunkban, 
vonatkozzék az akár a legáltalánosabb, akár a legspeciálisabb 
tárgyakra, mindig csak az az egy gondolati szükségszerűség 
nyilatkozik meg, hogy választanunk kell a magunk változatlan 
fenntartása és a magunk megtagadása, alvás és ébrenlét között. 

Ε tényállás tárgyalását már a következő fejezetben fogjuk 
megkezdeni. Azt a tényt — ha ugyan az eddigi néhány meg- 
figyelés alapján ténynek kell tartanunk —, hogy a legalacsonyabb- 
rendű állatok egyáltalában nem alusznak, és azt a másik való- 
színű tényt, hogy számos állat megelégszik rövid, könnyű 
alvással*, csak később fogjuk megvilágítani, mert akkor jobban 
leszünk képesek abba belelátni. 

 
* „Amennyire ismereteim terjednek, az ember alvása feltűnően sokkal 

mélyebb, mint minden más állaté”, mondja Bunge, op. cit. I2 268 1. 
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rről az egyre hánytorgatott kérdésről már sok vita 
folyt, anélkül, hogy valami megnyugtatóbb ered- 
ményre vezetett volna. Elsőrangú gondolkodók 
olykor a legmerevebben ellentétes, szinte para- 

doxon számbamenő véleményekre jutottak, melyeknek két leg- 
szélsőbb pólusa a Condorcet ragyogó optimizmusa, az emberi 
szellem határtalan fejlődési képességét hirdető s a v. Hartmann 
metsző passzimizmusa, mely lakonikusan jelenti ki, hogy „az 
állatok boldogabbak, mint az emberek, a természeti népek bol- 
dogabbak, mint a kultúrnépek, a szegény, alacsony és durva 
néposztályok boldogabbak, mint az előkelők és a műveltek, az 
ostobák boldogabbak, mint az okosak”. Ε két extrém álláspont, 
a haladási plus és minus végtelen között van azután egy sem- 
leges felfogás, mely az exakt tudományosság módszereire 
hivatkozva azt állítja, hogy a társadalmi haladásról szóló egész 
vita meddő spekuláció, értéktelen metafizikai szőrszálhasogatás, 
egy tudománytalanul felvetett probléma körüli finomkodás. Ez 
volt a Comte álláspontja is, melyet újabban Durkheim fej- 
lesztett tovább, aki egyben a legbefejezettebbnek látszó támadást 
intézte a történelemnek hedonista és utilitarista magyarázata 
ellen, megismételve és aláhúzva Comte következő szkeptikus 
konklúzióit: „Ama lényegében relatív szellem, melyben a 
pozitív politika nézeteit fel kell fognunk, mindenekelőtt kire- 
keszteti velünk azt az ép oly hiábavaló, mint fölösleges és 
bizonytalan metafizikai kontroverziát az emberi boldogság 
növekedéséről a civilizáció különböző korszakaiban. Minthogy 
mindenki boldogsága megfelelő harmóniát követel különböző 
tehetségei összeségének fejlődése s mindama körülmények 
összrendszere között, melyet  élete ural s minthogy másrészről 
 

* Szerző előadta a Társadalomtudományi Társaságnak jubileumi ülésén. 
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ez az egyensúly állapot mindig már önként bizonyos fok felé 
törekszik: nem lehet összehasonlítani pozitív alapon, sem valami 
közvetlen érzelem segítségével, sem bárminő racionális úton az 
egyéni boldogság tekintetében a társadalmi helyzeteket, melyek- 
nek teljes egybevetése abszolúte lehetetlen dolog”.* 

A társadalmi haladásra vonatkozó nézeteknek ez az egy- 
mást kizáró ellentéte egyrészt, másrészt az egész vitának 
diszkreditálása ép amaz írók részéről, akik a szociológia exakt 
megalapozására a legtöbb gondot fordították, arra figyelmeztet 
bennünket, hogy ez a probléma nélkülözi mindeddig az alap- 
vető fogalmaknak azt a szigorúbb pontosságát, mely az érveket 
és ellenérveket úgy az elmélet, mint a gyakorlat érdekében 
megbízható levezetésekre hasznosítani képes volna. 

Mert ami magának a kérdésnek föltevését illeti, az már 
eleve is világosnak látszik előttünk, hogy nem lehet meddő egy 
olyan probléma, mely az emberi lelket akkora erővel ostromolja, 
mint a társadalmi haladás kérdése. Helyesen hangsúlyozták 
különböző oldalokról, hogy az e kérdésre adott igenleges 
válasz mintegy a bátor akarás és az eredményes cselekvés 
létföltételeihez tartozik s annak pesszimista tagadása a tetterő 
legtermékenyebb motívumának betömésével volna egyértelmű. 
De nemcsak az egyéni léleknek egyik legparancsolóbb ösztöne 
követeli ennek a kérdésnek föltevését és megoldását, hanem 
minden, a napi exigenciák kompromisszumain túlmenő s távolabbi 
eredményeket célzó gyakorlati politika is. Mert hogyan tűz- 
hetnénk ki célokat a kollektív cselekedetek számára, hogyan 
állapíthatnánk meg eszményeket és ajánlhatnánk embertársaink- 
nak cselekvési módokat, ha általában üres szócsatának minő- 
sítjük a társadalmi haladás gondolatát? S különösen ma, a régi, 
merev, dogmatikus vallási és erkölcsi értékek megingásának 
korában, az egyre növekedő társadalmi komplikáció, munka- 
megosztás és egymásra utaltság idején, nem képzelhető el az 
egyéni s társadalmi moralitásnak bárminő racionális szabálya, 
mely a Comte—Durkheim tanítása szerint vállvonogatva haladna 
el a társadalmi haladás problémája mellett. 

 
I. 

Ha tehát a fölvetett kérdésnek egyéni és társadalmi jelentő- 
séget tulajdonítunk, akkor arra kell törekednünk, hogy a vitát 
lehetőleg pontosan körülhatárolt területre összpontosítsuk s meg- 
 

* De la division du travail social. Paris,  1911. 231. 1. 
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tisztítsuk mindazon zavaros és esetleges fogalmaktól, melyekkel azt 
a közbeszédben és a politikában összekeverték. 

Így mindenekelőtt ép az újabb pozitív szociológiai iroda- 
lomnak ama tendenciája ellen kell tiltakozni, mely a haladás 
kérdését minduntalan fölcseréli a fejlődés fogalmával. Ezzel 
szemben nem fölösleges hangsúlyozni, hogy a fejlődés gondolata 
valamely külső és objektív folyamatot jelent, mely egyéni cél- 
jainktól és értékítéleteinktől függetlenül megy végbe. Akár a 
Spencer formuláját vegyük a növekedő bonyolultságról, diffe- 
renciációról és integrációról, akár a Wardét, a szerves anyag 
egyre fokozódó gyarapodásáról a földön; akár az inkább 
lélektani alapon nyugvó Comte-féle tételt az emberi szellem 
három állapotáról, akár a Hegel dialektikai törvényeit; akár, 
végül, az inkább szociológiai terminusokba öltöztetett fejlődési 
gondolatokat, pl.: a háborús társadalmi állapotból az indusztriá- 
lisba, a kényszerből a szerződésbe, a mechanikusból az orga- 
nikus szolidaritásba való átmenetelt: az ilyen és hasonló meg- 
állapodások közvetlenül mit sem válaszolnak arra a kérdésre, 
melyből kiindultunk. 

A társadalmi haladás fogalma ugyanis, a fejlődéssel szemben, 
lényegében szubjektív, normatív, teleologikus fogalom s előre- 
haladást jelent, gyorsuló mozgást, fokozódást olyan állapot vagy 
állapotok felé, melyeket az emberi együttműködés kívánatos, 
kellemes, anyagilag vagy erkölcsileg hasznos céljaiként fogadunk 
el. Vita tehát a társadalmi haladás kérdéséről csak olyan emberek 
között lehet, akik meg tudnak egyezni bizonyos, az emberi lélek 
számára kívánatos társadalmi eszményre nézve, amikor is a haladás 
ennek az eszménynek a megközelítését jelenti, amely alapon 
azután joggal beszélhetünk egyes társadalmi típusok vagy fej- 
lődési fokok viszonylagos értékéről az emberi haladás szem- 
pontjából. 

Tényleg, azt tapasztaljuk, hogy a társadalmi haladásról 
folytatott minden vita legmélyén — öntudatlanul vagy öntuda- 
tosan — ott lappang a kívánatos társadalmi eszmény valamelyes 
megállapítása, melyhez a vitázó értékeléseit fűzi. És épen eme 
társadalmi eszménynek nagyon eltérő konstrukciója avagy annak 
merőben öntudatlan motorikus ereje az oka annak, hogy ez a 
vita többnyire olyan bizonytalan és olyan meddő volt. Az egyik 
a szükségletek kielégítésének lehetőleg minél fejlettebb fokát 
a másik a művészeti életnek teljességét (mondjuk görög szel- 
lemben); a harmadik az emberanyag eugénikus tenyésztését; a 
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negyedik az altruisztikus érzelmek fokozódását; az ötödik az 
öntudatos, lelkileg független típus gyarapodását; a hatodik a 
pacifizmus egyre teljesebb érvényesülését; a hetedik a nemi 
tisztaság állapotát véve fel elérendő ideálul és így tovább: ter- 
mészetesen egymással olykor nagyon ellentétes vagy egymást 
keresztező vonalakhoz jutottak el, igen gyakran teljesen össze- 
mérhetetlen mennyiségekhez, melyek a haladásról folytatott 
minden vitára rányomták a bizonytalanság és a relativitás 
bélyegét. Mert ki dönthetné el, hogy haladás-e a művészeti erők 
nagy expanziója, ha ezt például egy rabszolgamunkán alapuló 
társadalmi rend kíséri; avagy haladás-e a nemi erkölcsök tiszta- 
sága, mely például a militarizmus túltengésével jár együtt? És 
a történelemmel való legfelszínesebb foglalkozás is elegendő 
annak átlátására, hogy nincs olyan társadalmi fok, olyan civi- 
lizációs állapot, melynek különböző téren történt erőkifejtéseire 
egyaránt alkalmazhatnánk a haladás értékítéletét. Művészeti téren 
összehasonlítva, például, a római birodalom a legtöbb műértő 
szemében a hanyatlás képét mutatja Görögországgal szemben; 
viszont állami rend és politikai összeműködés dolgában óriási 
haladásról tanúskodik vele szemben; a korai keresztény középkor 
az egész anyagi és szellemi kultúrának ijesztő lezuhanását jelenti 
az ókorral szemben, mégis sokan lesznek, akik a vallásos élet 
melegségében és az erkölcsi elvek szigorúságában haladást fognak 
látni benne az ókori világgal szemben; vagy a kapitalizmus óriási 
technikai tökéletesedésében, a természettudományok páratlan 
föllendülésében, a termelés olcsóbbodásában az emberi haladás 
irányvonalát fogják látni sokan, akik a kisparasztság depossze- 
dálásában, a világvárosok tömegnyomorában, a business-szellem 
antiesztétikus és amorális megnyilatkozásaiban a hanyatlás jeleit 
veszik észre a renaissance városi reszpublikáinak fejlett közszelle- 
mével s nemes művészeti kultúrájával szemben. Szükségtelen ezeket 
a példákat felhalmozni, hogy az ilyen összehasonlítások kínzó 
bizonytalanságát átlássuk, melyek abban a mértékben fokozódnak, 
amelyben a mi európai kultúránktól távolibb s élvezeti és fáj- 
dalommérlegében a miénktől különbözőbb társadalmi állapo- 
tokkal akarnók a mai nyugati fejlődési fokot összehasonlítani. 
Ennek a bizonytalanságnak érzése pedig egyenesen a szédülés 
rosszullétébe megy át, ha a primitív vad népek kultúrállapotát 
mérjük össze az ú. n. civilizált népek mai fejlődési fokával. És 
ama tahitii leányok, akik ezekkel a szavakkal utasították vissza 
a misszionáriusok   ajánlatait,   kik   őket   hasznos   mesterségekre 
 



Jászi:  Van-e társadalmi haladás?                                                                             507 
 
megtanítani akarták: „Miért dolgozzunk? Nincs-e annyi kenyér- 
gyümölcsünk, kókuszdiónk és banánunk, amennyit csak meg 
tudunk enni? Ti, akiknek szép ruhák és szép hajók kellenek, 
nektek persze dolgoznotok kell, de mi (és itt látható önelé- 
gültséggel néztek a szobában körül) meg vagyunk elégedve 
azzal, amink van”*: (és ezeket a példákat tetszés szerint 
lehetne felhalmozni) szinte perdöntő tanuknak látszanak a 
szóban forgó vita meddősége mellett. 
 

II. 
Ezek és hasonló meggondolások az újabb erkölcstani 

kutatásoknak egy közös fogyatkozására figyelmeztetnek. A tények, 
az adatok és a tárgyi összefüggések lázas kutatásában, mely az 
élettől elvált észjogi dedukciók uralmát követte; a külső 
tényezők hatásainak pontos tanulmányozása közben: a belső 
tényező, az emberi lélek, az emberi természet alapvető tulajdon- 
ságairól nagyon könnyen megfeledkeztek és az észjogi-meta- 
fizikai fürdővel együtt többnyire azt az életképes csecsemőt is 
kiöntötték, melynek az emberi természet pontos lélektani meg- 
állapítása a neve. A minket most foglalkoztató vitában is 
nyilvánvaló, hogy a társadalmi haladásról szóló minden okos- 
kodás szükségképp pontatlan marad, mely ezt a fogalmat nem 
képes az emberi léleknek néhány alapvető, mindenki által ellen- 
őrizhető s mindenki által kényszerűleg elismert törekvésére 
visszavezetni. Ezt az igazságot teljes mértékben méltányolta az 
ősrégi filozófiai talajban gyökerező s a modern szociológiai 
kutatásokhoz mintegy átmenetet képező hedonista-utilitarista 
irány, mely az örömök keresését és a fájdalmak kerülését, 
szóval a boldogságra való törekvést jelölte meg minden 
emberi cselekedet alapvető mozgatójaként. Tényleg emberi ön- 
tudatunk legnyilvánvalóbb tanúságtétele amellett szól, hogy 
minden munkánk, minden erőkifejtésünk, minden küzdelmünk 
egy ilyen boldogságra törekvés s a haladás kritériuma nem 
lehet más, mint az, hogy történelmi pályánk közelebb hozott-e 
bennünket ehhez a célhoz. 

Az örömök keresésének s a fájdalmak kerülésének, vagyis 
a boldogságra való törekvésnek ez a motívuma tényleg öntuda- 
tunk olyan alapvető jelenségének látszott, hogy voltaképen 
minden a vallási avagy metafizikai apriorisztikus rendszerekkel 
 

* Idézi F. Müller-Lyer: Der Sinn des Lebens. München, 1910. 259. 1. 
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szemben álló pozitív lélektani, szociológiai vagy közgazdasági 
kutatás voltakép nem tett egyebet, mint ennek az alapvető 
elvnek hatásait és összefüggéseit kereste. Nem volna nehéz 
kimutatni, hogy minden tudományágban, mely az emberi cseleke- 
detekkel és azok indító okaival foglalkozik, az öröm és 
a fájdalom képezi a kutatásnak nyílt vagy hallgatólagos 
kiindulási pontját. Ez az igen bizonytalan értelemben felfogott 
boldogság volt tényleg az az iránytű, mely a társadalmi 
spekulációt vezette. 

De vajon ez a boldogság-fogalom alkalmas-e arra, hogy 
az emberi haladás kérdésében valami szilárdabb útmutatást 
adjon? Mert ha el is ismerjük az örömök keresésének s a fáj- 
dalmak kerülésének ezt az alapvető törekvését, még mindig 
nagy kérdés, hogy az örömök és fájdalmak végtelen, egyre 
változó és egyre újakkal szaporodó sorozatában létezik-e valami 
fixpont, mely az emberi célkitűzés számára alkalmas volna s 
melynek megközelítése vagy amelytől való eltávolodás a 
haladásnak, illetőleg a visszaesésnek mértéke lehetne? Hátha 
a boldogság keresése puszta korbács, mely az emberiséget előre- 
hajtja, mesebeli démonoknak egyre hívogató és egyre eltűnő köd- 
képe, melynek semmiféle pozitív tartalma nincs, melynek mi 
köze sincs a tudományos célkitűzéshez, hanem előttünk ismeretlen 
kozmikus erőknek vagy intelligenciánkon túlmenő céloknak 
illuzórikus hajtókereke? Tényleg minden pesszimista és misztikus 
hajlandó lesz a boldogságot és a haladást ilyen merőben 
pragmatikus értékű küzdelmi hitnek tartani. 

De még azok közül is számosan, akik a boldogságra való 
törekvést rendszerük sarkpontjává tették, teljesen lehetetlennek 
tartják azt az emberiség számára konkrét célkitűzésként oda- 
állítani, mert szerintük a boldogság-eszmények tarka változatos- 
ságában nem lehet egy közös célt találni, illetőleg megállapodásra 
jutni. És így nemcsak azok érvelnek, akik számára minden 
csoport avagy minden ember célkitűzése egyaránt egyformán 
becses, hanem azok is, akik politikai és erkölcsi rendszereikben 
alapul a legtöbb ember lehető legnagyobb boldogságának 
mértékét elfogadják. Így Spencer teljesen lemond arról, hogy 
a boldogságra valami kigondolt cél alapján megválasztott 
eszközökkel lehetne törekedni; az egyedüli lehetőség az 
egyéneknek szabad és egyenlő eszközökkel vívott küzdelmét 
biztosítani a nekik megfelelőnek látszó boldogság után, mivel 
minden az állam vagy a társadalom   részéről   megszabott  bol- 
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dogság-eszmény csak teher lehet a másképp gondolkodók vagy 
érzők számára. „Minden korban, minden népnél, minden osztály- 
ban — úgymond — különböző nézetekre találunk (a boldog- 
ságról). A vándorcigánynak az otthon kellemetlen, míg egy 
svájci nyomorult volna nélküle. A zsidó ege egy arannyal és 
drágakövekkel teli város, a gabona és a bor természetfölötti 
bőségével; a töröké egy hurikkal teli hárem; az amerikai 
indiáné egy jó vadászterület”. Az ősi északi népek paradicsomá- 
ban minden nap csatáztak és a sebek mágikus módon hegedtek 
be: míg az ausztráliai azt reméli, hogy „halála után, mint fehér 
legény fog feltámadni és sok sixpencee lesz.” És Spencer nem 
fárad ki a boldogság relativitásának illusztrálásában történelmi 
korok, civilizációs fokok és foglalkozási ágak szerint.* 

Nyilvánvaló, hogyha a boldogságnak értelmezése ilyen 
tökéletesen relatív valami volna, még csak fel se lehetne vetni 
azt a problémát, mellyel foglalkozunk. Mégis a Spencer okfej- 
tésével meg se kísértjük itt a leszámolást, mivel Durkheim a 
vitát mélyebb és elvibb alapon veszi fel. Az ő álláspontja tekint- 
hető a haladásellenes álláspont legteljesebb keresztülvitelének, 
tehát az ő érveivel akarunk foglalkozni, melyeknek a Spencer 
relativitása csak egyik esetét képezi. 

 
* * * 

Durkheim abból indul ki, hogy a munkamegosztás foko- 
zódása a társadalmi fejlődésnek legmélyebb és hatásaiban leg- 
jelentőségteljesebb ténye. Tényleg szociológusok és közgazdák 
a klasszikus angol iskola óta egyek voltak abban, hogy a 
munkamegosztás fokozódását ép az ember boldogságra való 
törekvésével hozták összefüggésbe. Amit a közbeszédben emberi 
haladásnak nevezünk, az a munkának egyre pontosabb és minu- 
ciózusabb megosztásán alapszik, melyet az ember történelmi 
pályája folyamán, szükségérzetek által kergetve s örömeit 
fokozni akarva valósított meg. Minden társadalomtudománynak 
és gyakorlati politikának ezt az alapvető hipotézisét támadja 
meg Durkheim; tagadja, hogy „a boldogság szükséglete haj- 
taná az embert az egyre növekedő specializáció felé” s arra a 
konklúzióra jut, hogy „nincs semmi összefüggés a boldogság 
és a munkamegosztás változásai között.”** 

Durkheim levezetéseit könyve legújabb, 1911-i kiadásában 
is fentartotta, tehát joggal tekinthetők azok iskolája végleges meg- 
 

* Social Statics, London, 1892. 7. 1. 
** I. m. 230. l. 
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állapításainak, melyeknek vizsgálata a haladás-ellenes érvek leg- 
fontosabbjaihoz vezet el. Ép ezért egyenként szükséges velük 
foglalkozni. 

1. Mindenekelőtt a munkamegosztás oka nem lehet „ama 
hatásoknak anticipált mérlegelése, melyeket a munkamegosztás 
előidéz    a   társadalmak   egyensúlyának   fenntartásában.    Ez   túl- 
ságosan távoli   következmény   ahhoz,   hogy  mindenki   megért- 
hesse; a legtöbb elmének semmiféle öntudata sincs róla. Minden- 
esetre csak akkor válhatott észrevehetővé, mikor a munkameg- 
osztás már nagyon előrehaladt.” * 

Ez a megállapítás jórészt igaz, de a boldogság-haladás 
elmélete semmiképp sem tételezi fel az előnyöknek ilyen álta- 
lános racionális mérlegelését. Valamely hiányérzet jobb kielé- 
gítése véletlen vagy feltalálás folytán s az új eljárási mód emez 
előnyének valamelyes átlátása s annak hacsak utánzó követése 
is teljesen elegendő a munkamegosztás egyre fokozódó tüne- 
ményének lélektani magyarázatához. Az első állattenyésztőnek 
bizonyára nem volt tudomása arról, hogy a termelés egy új 
módját és a szükségletek kielégítésének egy általános rend- 
szerét valósítja meg, de az első mesterségesen gondozott állat 
mindenesetre valamely szükséglet kielégítésének eszköze s mint 
ilyen öröm létrehozója volt, amely eljárást azután több-keve- 
sebb öntudatossággal mások is utánozták s ez által létrehoztak 
egy egész csomó hatást is, melyet senki nem látott előre s 
amelyet talán senki sem óhajtott. 

2. Durkheim maga is,   úgy   látszik,   nem   fektet   nagyobb 
súlyt erre az érvre, annál is inkább, mivel az a boldogság kér- 
désével   nincsen   közvetlen   összefüggésben.   Ellenben   nagyon 
döntőnek tartja a következő meggondolást: A boldogságot az 
örömök élvezetében látva s az örömöket azonosítva a biológiai 
fizológia   ama  tanításával,   hogy az örömök a középintenzítású 
öntudati állapotokat kísérik: a boldogság élvezési képességünk 
nagyon   korlátolt   voltára   következtet.   Ellenben a munkameg- 
osztás növekedési lehetősége szinte végtelen s már is rengeteg 
utat  tettünk   meg   ebben   az   irányban.   A boldogságnak  ezen 
aurea    mediocritas-os   természete   és   a munkamegosztásnak e 
mérhetetlen előrehaladása   között   tehát  összeegyeztethetlenség 
van, abban az értelemben, hogy „ha a munkamegosztás tényleg 
csak   boldogságunk   gyarapítására haladt volna előre, már rég 
 

* I. m. 211. l. 
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legszélsőbb határához elérkezett volna, valamint a belőle eredő 
civilizáció is s úgy az egyik, mint a másik megállt volna. 
Mert ahhoz, hogy az ember ebbe az örömre legalkalmasabb 
állapotba jusson, nem kellett volna végtelenül szaporítani a 
mindenféle idegingereket. Egy mérsékelt fejlődés elegendő lett 
volna, hogy az emberek számára az összes élvezeteket bizto- 
sítsa, amelyekre képesek. Az emberiség gyorsan eljutott volna 
egy veszteglő állapothoz, melyet nem haladt volna túl”.* 

Ennek az érvnek főhibája véleményem szerint az, hogy a 
boldogságnak egy hamis felfogásából indul ki, melyet — mint 
látni fogjuk — később maga Durkheim is elejt. A boldogságra 
való törekvésnek, látni fogjuk, egyáltalán nem az a lényege, 
hogy minél több gyönyörérzetet halmozzunk össze s minél több 
fájdalmat kerüljünk el. De még ezen hibás elmélet szempont- 
jából sincs igaza. Az emberiség túlnyomó többsége ma még 
oly távol él a Durkheim szerint a boldogságra legkedvezőbb 
aurea mediocritas állapotától, hogy a boldogságra törekvésnek 
óriási s szinte végtelennek látszó indítékai vannak a legelső- 
rendű életfunkciók működtetése, vagyis az alapvető szükségletek 
kielégítése körül. Így egy orosz szociológus igen érdekes számí- 
tásokat tett arra a deficitre nézve, melyben jelenleg az embe- 
riség túlnyomó többsége él. Kiszámította például — mindig a 
higiéné által minimumként előírt mennyiségeket véve alapul — 
hogy csak az európai vagy európai eredetű emberiségre nézve 
a gabonaneműekben 33 milliárd kg. deficit mutatkozik, cukorban 
az egész emberiségre nézve 75 milliárd kg., az európai csoportra 
30 milliárd. A gyapottermelés pedig olyan, hogy az egész 
emberiségnek csak egyharmada lehet teljesen felöltözve, a fele 
csak félig, míg egyhatoda a dolgok mai rendje mellett teljesen 
meztelen. A jövedelemmegoszlás adatainak vizsgálata is egy olyan 
súlyos deficit állapotára mutat az emberiség túlnyomó több- 
sége szempontjából (egy orosz napi jövedelme átlagban 70 cen- 
time, egy hindué 7 cent.) hogy a Durkheim-féle, a boldogságot 
legjobban biztosító középállapot ma még elérhetetlen utópiának 
látszik. 

De a Durkheim elmélete azért sem igaz, mert csak a 
gyönyöröket felhalmozó folyamatot nézi, mint a munkameg- 
osztásos haladás alapját, holott nem kevésbé fontos a fájdalom- 
elhárító   törekvés   is,   álljon   az a természet  ellenséges   erőivel 
 

* I. m. 215. 1. 
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vagy más társadalmakkal avagy ugyanazon társadalom rivális 
csoportjai ellen való küzdelemben. A rabszolgagazdálkodás 
munkamegosztása, még ha miben sem gyarapítaná a rabszolgák 
örömmérlegét, nem kevésbé az öröm-fájdalom irányítása alatt 
áll, mint a rabszolgatartóké, mert a kényszermunka fájdalmaival 
szemben örömplust jelent a hajcsárok ütlegeinek elmaradása 
avagy az ellenálló rabszolgát érő halálbüntetés kikerülése. 

3. Durkheim maga is érezte a középintenzitású öröm- 
elmélet ingatag voltát a boldogságra törekvés szempontjából 
s igyekszik érvelését jobban megalapozni. A vitába az egészség 
fogalmát hozza be, mely szerint általános igazságul elfogadható 
az. a tétel, hogy „öröm nem kíséri az ártalmas öntudati állapo- 
tokat, vagyis hogy nagyban és egészben a boldogság egybe- 
esik az egészség állapotával.... Már pedig — folytatja tovább — 
az egészség egy közepes tevékenységben áll. Az összes műkö- 
dések harmonikus kifejlődését tételezi fel s a működések nem 
fejlődhetnek ki harmonikusan, csak azon föltétel alatt, hogy 
egymást mérséklik, vagyis hogy egymást kölcsönösen bizonyos 
határokon belül tartják, amelyeken túl a betegség kezdődik s 
az öröm megszűnik ... Ebből a szempontból nézve, mindjárt 
megértjük, hogy mi korlátozza az emberi boldogságot: ez a 
korlát maga az ember alkata, ahogyan az a történelem minden 
időpontjában jelentkezik”.* 

A boldogság meghatározásának ez az alapja mindenesetre 
helyesebb az előbbinél és annak görög eszménye, összes képes- 
ségeink harmonikus kifejlesztéséről, kétségtelenül közelebb áll 
az igazsághoz, mint a középintenzitású ingerek halmozásának 
elmélete. Hisz egyetlen meggondolás elég annak átlátására, hogy 
milyen elviselhetetlen volna nemcsak a társadalom, de az egyén 
szempontjából is olyan élet, mely állandóan az érzékszer- 
veink gyakorlásával összefüggő gyönyörérzetek felhalmozására 
törekszik s hogy végeredményben nemcsak amorálissá, de undo- 
rítóvá is válnék az olyan élet, mely reggeltől estig gasztronó- 
miai, szexuális, szellemi és esztétikai gyönyörérzetek keresését és 
felhalmozását tekintené közvetlen céljának. Ellenben képességeink 
kifejtése és állandó fejlesztése — még akkor is, ha ez gyakran 
áldozatokat és lemondást követel tőlünk — cselekvőségünknek és 
boldogságérzetünknek sokkal biztosabb irányítója. Ez ugyan nem 
jelenti   összes   képességeink   mérsékelt   gyakorlatának. 

 
* I. m. 216. 1. 
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szükségét, sőt igen gyakran domináns képességeinknek messze- 
menő megfeszítését involválja: de Durkheim okfejtésének köve- 
tésére elfogadhatjuk azt az alapot, melyre helyezkedik és fel- 
tétlenül igazat adunk neki, mikor képességeinknek bizonyos 
egymást korlátozó tevékenységét hangsúlyozza s mikor az emberi 
boldogság körülhatároltságára következtet ezen az alapon. Sőt 
egyetértőleg követhetjük tovább ott is, mikor a régi filozófiának 
ama kedvenc tanításával szemben, mely szerint magasabb lelki 
örömeink — a testiekkel ellentétben — határtalanul kumulál- 
hatok anélkül, hogy a túlságos jóllakottság érzése beállna: 
meggyőzően és nagy erővel bizonyítja, hogy erkölcsi, esztétikai 
és tudományos élvezőképességünknek épp úgy megvan egy túl 
nem léphető maximuma, mint legállatibb szükségleteink kielé- 
gítésének: „A történelem minden időpontjában a tudomány és 
a művészetek iránti szomjúságunk ép oly meghatározott, mint 
testi étvágyunk s mindaz, ami ezen a mértéken túl megy, közönyös, 
vagy szenvedést okoz számunkra.”* 

Ezekből a megállapításokból most már Durkheim a haladás 
kérdésére nézve azt a következtetést vonja le, hogy a boldogság- 
standardokat összehasonlítani nem lehet s legkevésbé szabad 
hinni, hogy a munkamegosztás fejlődését egy a jelenleginél tel- 
jesebb boldogságra való törekvés hozta volna létre. Ezt a fel- 
fogását azzal a frappánsul ható képpel világítja meg, hogy a 
nemzedékek ellentétére utalva arra figyelmeztet, hogy apáink 
többnyire alkalmatlanok a mi boldogság-standardunk élvezetére 
s a mi raffináltabb örömeink előttük többnyire gyűlöletesek. 
„Ha tehát annyit gyötörték magukat azzal, hogy a munka ter- 
melőképességét fokozzák, ezt nem tehették azért, hogy maguk 
számára értéktelen javakat szerezzenek meg. Hogy ezeket mél- 
tányolhatták légyen, mindenekelőtt olyan ízlést és szokásokat 
kellett volna felvenniök, aminőkkel nem bírtak, vagyis meg 
kellett volna változtatniuk a saját természetüket.”** 

De nemcsak ez. Durkheim az emberi boldogság termé- 
szetéből még azt a másik s első pillanatra nem kevésbé meg- 
győzőnek látszó következtetést vonja le, hogy minden megszokott 
életmód elhagyása, a régivel való szakítás, egy új életstandard 
elfogadása feltétlenül fájdalmas lelkiállapot. Ennélfogva szerinte 
képtelenség a nagy kultúrváltozásokat a boldogságra való 
törekvés   ösztönéből  magyarázni.  Így   például   a   nomád  élet- 
 

  * I. m. 219. 1. 
** I. m. 213. 1. 
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módból a letelepedettre való átmenetel „a boldogságnak talán 
több lehetőségét nyújtja, mint a nomád élet; de ha évszázadok 
óta csak ezt az utóbbit folytatta az ember, nem egy könnyen 
hagy fel vele. Emellett, hogy az ilyen átalakulások mélyrehatóak 
legyenek, az egyéni élet nem is elég annak keresztülvitelére. 
Nem elég egy nemzedék ahhoz, hogy nemzedékek munkáját 
feloldja, hogy új embert tegyen a régi helyére ... Az ilyen 
átalakulások tehát igen sokba kerülnek, anélkül, hogy hosszú 
ideig valamit hoznának. A nemzedékek, melyek azokat inaugu- 
rálják, nem aratják le gyümölcseit, mivel túl későn jönnek. Csak 
a terhet veszik magukra. Következőleg: nem a nagyobb bol- 
dogság várása az, mely őket ilyen vállalkozásokra hajtja.”* 

Véleményem szerint Durkheim egyik érve sem állja ki a 
mélyebb analízist. Az ő álláspontja mindenekelőtt túlzottan 
racionális, mikor azt hiszi, hogy apáink előtt munkájukban a mi 
újabb boldogságunk képe jelenik meg. Nem, a munkamegosztás 
fokozásának elegendő oka az ő régi boldogságuk fejlesztésének, 
kiegészítésének, javításának szükséglete. Vagyis a boldogság 
egész csomó észrevétlen, apró, kvantitatív változáson megy 
át, mielőtt átcsapna valami kvalitatíve újba, az új nemzedéknek 
a régi számára olykor felfoghatatlan boldogság-standardjába. 
S minthogy alig van emberi élet, melynek boldogságán itt vagy 
amott valamit tatarozni vagy javítani ne kelljen, minthogy régi 
és újonnan szerzett képességeink egyre újabb és újabb gyakor- 
lásukat kívánják tőlünk, igen gyakran magának a gyakorlásnak 
távolabbi célokkal összeköttetésben nem álló puszta öröméből: 
mindez az új munkamegosztó és munkaegyesítő eljárásoknak 
szinte véghetetlen lehetőségeit nyitja meg számunkra. Ε mellett 
nem szabad feledni azt sem, hogy az apákban egyre erősebb lesz 
az új nemzedék boldogságának szimpatikus átérzése, mely az 
erőkifejtésnek elegendő eszköze lehet akkor is, ha fiaik boldogság- 
standardja előttük idegen, sőt gyűlöletes is, nem is beszélve 
arról, hogy az is, aki en bloc nem is képes egy új életmódot 
méltányolni, annak részletelemeit a legnagyobb mértékben élvez- 
heti, így valaki a legnagyobb ellenszenvvel viseltethetik a 
kapitalista kultúra egyeteme iránt s mégis igen szívesen vezet- 
heti be házába a villanyt és az írógépet. 

S minthogy a nagy kulturátalakulások — mint Durkheim 
helyesen   emeli   ki   —   rendszerint   több generáció   munkája: 

 
* I. m. 220. 1. 
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valami kis boldogság-plus mindegyik számára kijuthat. De mind- 
ettől eltekintve, mint már egyszer hangoztattam, Durkheim ott 
hibázta el a dolgot,  ahol   mindig csak  örömfokozást  lát  s   a 
boldogsághoz nem kevésbé fontos fájdalom-kerülést nem veszi 
észre. Minduntalan   feledni látszik,   hogy   nagy kényszertények 
vezetik az emberiség életét  s  hogy   a  letelepedett  életmódra 
való átmenetelnek kétségtelenül a legnagyobb   oka   a   vadász- 
területek elfogyása lehetett, mely az új életmódot akkor is kény- 
szerítőén előírta, ha a földművelés és az állattenyésztés örömeinek 
élvezőképessége még hiányzott, mivel a haladásnak legalább is 
ép oly lényeges hajtókereke a fenyegető éhség kerülése, mint 
a háziállatok szaporasága által okozott öröm. Vagyis a Durkheim 
egyik esete sem szól a boldogságra törekvés alapmotívuma ellen. 

 4. Mindettől eltekintve, igaz-e, hogy az egyén boldogsága 
növekszik a kultúra előrehaladásával? Durkheim erre a kérdésre 
nem merne igennel válaszolni, mert ha élvezőképességünk nagyon 
gyarapodott is, egyszersmind a fájdalmak iránt sokkal érzéke- 
nyebbek lettünk s kérdés, hogy örömmérlegünk megjavult-e a 
civilizáció folyamán. Durkheim maga is érzi, hogy az ilyen össze- 
hasonlítás egy pontosabb mérési alap hiányában mennyire önké- 
nyes s újra visszatér a boldogság problémájára. Ha az imént az 
örömfelhalmozásnak s fájdalomkikerülésnek tartozik és  követel 
számláját jelentékenyen módosította az egészség gondolatának 
bevezetésével,   újabb   okoskodásában  végleg   szakít   az   érzék- 
szervek   hedonikájának   boldogságbölcseletével   s  véleményem 
szerint helyesebb utakon mélyíti ki a problémát. „…Úgylát- 
szik — úgymond — hogy a boldogság   más   valami,   mint   az 
örömök bizonyos összege.   Egy általános és állandó állapot ez 
inkább, mely összes testi és lelki működéseink szabályos játékát 
kíséri. Így a folytonos tevékenységek, mint a. lélekzés és a vér- 
keringés, nem okoznak pozitív örömöket; mégis főleg tőlük függ 
boldogságunk és vidám életerőnk.  Minden öröm a krízis egy 
faja; születik, egy percig tart s meghal; az élet ellenben foly- 
tonos. Ami alapvető gyönyörűségét teszi, annak is folytonosnak 
kell lennie. Az öröm helyhez kötött: ez az organizmus vagy az 
öntudat  valamely  pontjának   körülhatárolt   affekciója;   az   élet 
ellenben sem itt, sem amott nem lakik, hanem mindenütt. Egy 
szóval,   ami   a   boldogságot   kifejezi,   nem   valamely   működés 
momentán állapota, hanem a fizikai és erkölcsi élet egészsége a 
maga teljességében. Minthogy az öröm  az   intermittens   műkö- 
dések normális gyakorlását kíséri, kétségtelenül a boldogságnak 
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egyik alkateleme és annál fontosabb, minél nagyobb helyet fog- 
lalnak el ezek a működések az életben. De nem a boldogság 
maga; sőt a boldogság színvonalát is csak korlátolt arányokban 
módosíthatja. Mert múlékony okok eredménye; ellenben a bol- 
dogság állandó dispozicióktól függ... Gyakrabban… az öröm 
függ a boldogságtól: aszerint, hogy boldogok vagy boldog- 
talanok vagyunk-e, minden nevet körülöttünk, vagy lehangol. 
Teljes joggal mondhatták, hogy boldogságunkat magunkkal 
hordjuk.”* 

Fenntartás nélkül hozzájárulhatunk ezekhez a megállapítá- 
sokhoz, de lehetetlen észre nem venni, hogy Durkheim itt egészen 
új alapra helyezkedett, mely eddigi következtetései nagy részét 
megerőtleníti. De ez itt most nem fontos. Fontosabb az az alap- 
vetőnek látszó szociológiai következtetés, melyet a boldogságnak 
ezen újabb elméletéből levon: „De ha ez így van — folytatja 
— többé nem lehet felvetni azt a kérdést, ha vajjon a boldogság 
a civilizációval növekszik-e? A boldogság az egészséges álla- 
potnak ismérve. Nos, valamely faj egészsége nem teljesebb 
azért, mert ez a faj egy magasabbrendű típushoz tartozik. Egy egész- 
séges emlős nem érzi magát jobban, mint egy egyenlően egészséges 
protozoa. Tehát a boldogsággal is szükségképp így áll a dolog. 
Nem lesz nagyobb azért, mert a tevékenység gazdagabb lesz, 
hanem ugyanaz mindenütt, hol ez a tevékenység egészséges. 
A legegyszerűbb és a legbonyolultabb lény ugyanezt a boldog- 
ságot élvezi, ha egyenlőképp valósítja meg természetét. A nor- 
mális vadember éppoly boldog lehet, mint a normális civilizált.”** 

És Durkheim az etnográfusok által beigazoltnak látja azt 
a tényt, hogy a vadember a legteljesebben meg van sorsával 
elégedve s azt nem cserélné fel más életföltételekkel. Az említett 
tahitii lányok esetével analóg példákat hoz fel s helyeslőleg 
idézi Waitz véleményét, mely szerint: „általános szabályként, 
bármily nagy legyen is az anyagi nyomor, melyben él egy nép, 
mégis nem szűnik meg hazáját a világ legjobb országának tekin- 
teni, a saját életmódját az örömökben leggazdagabbnak s a maga 
népét az összes népek közül a legelsőnek tartja.”*** S ha más 
kutatók egészen más színekkel festik meg a vadnépek sorsát 
ez Durkheim szerint onnan van, hogy az utazók magukkal viszik 
 

*     I. m. 222—223. 1. 
**   I. m. 223. 1. 
*** I. m. 224.  1. 
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civilizált illúzióikat   a   mi   kultúránk  fölényéről  s   a vadnépek 
elmaradottságáról. 

Íme, az egész haladási vita a boldogság pontosabb 
elemzésének segítségével ama metafizikai álproblémák sorába 
sülyed le, melyekbe már Comte sorozta volt. Sőt Sorel odáig 
megy, hogy a haladási tant az uralomra jutó, vakmerő és pre- 
potens burzsoázia puszta küzdelmi elméletének tartja. A saját 
forradalmi élanja fokozására s az elnyomottak elkábítására. 

Durkheim levezetése azonban megfeledkezik arról, hogy 
az emberi természet a civilizáció legkülönbözőbb fokán is bizonyos 
alapvető működéseiben ugyanaz marad s lehetetlenség pl. egy 
londoni börzianert és egy madagaszkári törzsfőnököt két külön- 
böző biológiai fajnak tekinteni, mint egy emlőst és egy protozoát. 
Kultúránk legradikálisabb elváltozásai mellett is a homo sapiens- 
nek ugyanazon állatfajával állunk szemben. Goethe költői ihlete 
tovább jutott el, mint a szociológus analízise, mikor észrevette: 
Der Mensch bleibet derselbe, die Menschheit schreitet immer fort 
Bármily eltérők legyenek is az ember boldogságmérlegei, eltérőföld- 
rajzi és kultúrállapotok mellett, meg van épp az a közös normális 
egészségi alapjuk, melyet Durkheim helyesen hangsúlyoz anél- 
kül, hogy annak mibenlétét pontosabban megállapítani töre- 
kednék. Pedig ha ez sikerülne, az összehasonlításnak tudo- 
mányosan biztos mértékét nyernők, mellyel meg lehetne álla- 
pítani, hogy különböző kultúrfokok közül melyik nyújtja inkább 
s melyik kevésbé az emberi boldogságnak közös alapföltételét. 

Ennek a mértéknek a felállítását később fogom megkí- 
sérelni. Most a Durkheim érvelésével szemben csak arra akarok 
rámutatni, hogy az etnográfusoknak szerfölött ellentmondó hír- 
adásai a primitív népek boldogságáról sokkal nagyobb való- 
színűséggel nem onnan erednek, hogy az optimisták helyesen, 
a pesszimisták pedig az európai illúzióktól elrontott szemmel 
fogják fel a vademberek életét, hanem onnan, hogy maguknak 
a kezdetleges népeknek életsorsa is szerfelett különböző, amelyek 
közül az egyik a civilizált életnél talán sokkal jobban, a másik 
talán sokkal rosszabbul elégíti ki az emberi boldogságnak 
közös alapvető föltételeit. Látni fogjuk, hogy ennek hívesére jó 
okunk van. 

Durkheim okoskodásának van még e mellett egy másik 
elvi pontja is, mely útkeresésünkhöz tisztázandó. A boldogság 
és a haladás kérdésében ő az egyéni öntudat tanúságát csal- 
hatatlan bíróként említi. Így pl. ha a legnyomorultabb és legel- 
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maradottabb törzseknek tagjai egy-egy utazó előtt sorsukat 
jónak állították s a civilizált állapotokkal szemben ellenszenvet 
mutattak.: rögtön készen áll a végérvényes bizonyíték arra 
nézve, hogy nincs haladás, mert aki cserélni nem akar, az 
eo ipso meg van elégedve a maga sorsával. Pedig itt nagyon 
óvatosnak kell lenni. Még a legműveltebb embert is zavarba 
lehet hozni az ilyenféle kérdéssel: Akarna-e Rotschilddal avagy 
a nagyváradi püspökkel cserélni? ... A legtöbb ember habozik 
vagy nemmel felel, mivel senki sem képes a saját bőréből 
kiugrani s ahhoz igen nagy elvonó képesség kell, hogy valaki 
életkörülményeinek ilyen radikális megváltozását el tudja kép- 
zelni. A legtöbb ember a kérdést egyszerűen úgy értelmezi, 
hogy életének összes egyéni érdekei kicseréléséről van szó, 
összes biológiai, személyi, esztétikai, morális stb. szokásai meg- 
változtatásával a nagy vagyon vagy a magas állás fejében. Egy ilyen 
csere pedig lélektani lehetetlenség s aki így fogja fel, habo- 
zik, vagy visszautasítja az ajánlatot. Pedig a mi esetünkben nem 
erről van szó, hanem a boldogsági mérlegnek sokkal kevésbé 
forradalmi felforgatásáról. Már mindjárt másként alakul ki a válasz, 
ha a fenti kérdést így körvonalozzuk: — Hajlandó volna-e a 
Rotschild vagy a nagyváradi püspök kötelességeit az ő jutal- 
mazásaik fejében elvégezni? . . . Pedig a kérdés még így kör- 
vonalazva is mosolyogni való utópia volna, de a vállalkozók 
száma nagyon emelkednék. Ellenben ilyenféle kérdésekre: föl- 
cserélné-e a szakácsnő úrnője, a napszámos a földesura, a kis- 
paraszt a középbirtokos, a középbirtokos a gróf, az irodatiszt 
a miniszteri tanácsos életstandardját — mindig a részére 
legfontosabb életértékek feláldozása nélkül — a válasz, 
egyes patologikus esetektől eltekintve, föltétlenül igenlő volna, 
világos jeléül annak, hogy a boldogság összehasonlításának 
egy meglehetősen tiszta öntudati állapota létezik. A feltörekvő 
osztálymozgalmak története; a vagyonosok konzervativizmusa, a 
proletárok forradalmisága; az intellektuelek nagy respektusa, 
a parasztnak viszonylagos közönye az élettel szemben; a gazdag 
néposztályoknak viszonylag vidám és derült arckifejezése, a szegé- 
nyeknek korán elvénült, rezignált fizionómiája; a véres forra- 
dalmi megrázkódások alulról s a hatalom görcsös védelmezése 
felülről: mind oly tények, melyek legalább is egy kultúr- 
közösségen belül nyilvánvalóvá teszik a boldogság 
után való törekvésnek realitását és az erre vonatkozó 
értékítéletek viszonylagos pontosságát. 
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S amint az életnek ez alapvető irányzatával szemben 
nem ellenérv az, hogy egyes vidékek félállati sorban élő, 
alkoholtól és nélkülözésektől elbutult lakossága a felszínes meg- 
figyelő előtt a teljes megelégedettség képét mutatja, vagy 
akár sorsát magasztalja is: azonképp egy-egy utazó által meg- 
intervjuolt exotikus őslakónak európai kultúránkra vonatkozó 
véleménye egymaga épp oly kevéssé lehet az értékbecslés 
alapja, mint a gyermek véleménye jövő életsorsáról. Ter- 
mészetesen egy kultúrát máról-holnapra fölcserélni nem lehet 
s valaki nyomorult vadászéletét s bálványimádását képtelen 
volna máról-holnapra tőzsdei spekulációval s tizenegyórai 
misével fölcserélni: ez azonban, nem jelenti azt, hogy ki-ki a 
saját egyéni és társadalmi bőrén belül ne érezné a bol- 
dogság fokozásának lehetőségét s ne volna képes összemérni 
annak némely föltételeit. Különben is a haladás gondolata cél- 
kitűző, szubjektív, teleológikus fogalom lévén, arra a feladatra, 
melyet betölt, teljesen elegendő, ha azt tudjuk, hogy a velünk 
azonos kultúrtársadalom emberei miként éreznek s vélekednek 
ebben a kérdésben: egészen úgy amint gyermeknevelésünk azon 
a föltételezésen alapszik, hogy neveltjeink valaha nagyban és 
egészben boldogságmérlegüknek velünk analóg értékelésére 
fognak eljutni. Eme korlátok között pedig megfelelő tudományos 
pontossággal vethető fel a haladás mibenlétének és eszközeinek 
kérdése. 

5. Az előbbi pont meggondolásait túlságosan alanyi ter- 
mészetűeknek találván, Durkheim tétele mellett valami objektív 
bizonyítékot keres. Ezt a tárgyilagosabb bizonyítékot az öngyil- 
kossági statisztikában véli feltalálni. Okoskodása a következő: 
Annak, hogy az életben boldogságot találunk, egyedüli biztos 
jele, hogy az életet többre becsüljük, mint a halált. Ellenben az 
öngyilkosság a boldogság-deficitnek biztos mértéke. Már most a 
kezdetleges népeknél az öngyilkosság hiányzik. Ami hasonló 
tünemény előfordul, az nem a modern értelemben vett „szomorú 
öngyilkosság”, hanem az élet önkéntes feláldozása a törzs 
javára, vallási vagy társadalmi okokból. Ellenben az életunt- 
ságból eredő öngyilkosság a civilizáció kísérő jelensége. 
A Morselli-féle öngyilkossági zóna ép a legcivilizáltabb országokat 
foglalja magába. Egyes vidékeken belül a kultúra terjedésével 
nő: a városokban erősebb, mint a vidéken; a művelt osztályok- 
ban gyakoribb, mint műveletlenekben; a férfiaknál sűrűbben 
fordul  elő,   mint   a   nőknél.   Sőt   az   is   kimutatható,   hogy   az 
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öngyilkosságok száma egy évszázad óta szabályszerűen növekszik. 
Oettingen számításai szerint 1821-től 1880-ig megháromszoro- 
zódott. Már most, ha nem is tekintjük az öngyilkosságot a 
munkamegosztás fejlődése következményének: az bizonyos, hogy 
annak kísérő jelensége. A kultúra tehát az átlagos emberi 
boldogságot leszállítja, hisz az öngyilkossági koefficiens épp oly 
biztos jele az erkölcsi egészség állapotának, mint a halálozási 
arányszám a fizikainak. Ezt a meggondolást Durkheim döntőnek 
tekinti s nem habozik megállapítani: „Végeredményként, mindaz, 
amit elmondtunk, nem egyéb mint amaz általános igazságnak 
különleges alkalmazása, hogy úgy az öröm, mint a fájdalom 
lényegében relatív: Nem létezik objektíve meghatározható 
abszolút boldogság, melyhez az emberek abban a mértékben 
közelednének, ahogy előrehaladnak, de miként Pascal szava 
szerint, a férfi boldogsága nem az asszonyé, azonképp az 
alacsonyabb társadalmak boldogsága nem lehet a mienk és 
megfordítva. Valójában az egyik nem nagyobb, mint a másik . . . 
Nincs tehát semmi összefüggés a boldogság és a munkameg- 
osztás változásai között . . . 

„Ez a megállapítás rendkívül fontos. Belőle tényleg az 
következik, hogy a társadalmak átalakulásainak magyarázatánál 
nem kell kutatni azt, hogy minő befolyást gyakorolnak azok 
az emberek boldogságára, minthogy nem ez a befolyás határozta 
meg azokat. A társadalomtudománynak véglegesen le kell mon- 
dania azokról az utilitarista összehasonlításokról, melyekben 
sokáig tetszelgett magának.” * 

Durkheimnek ezen újabb, objektív természetű argumen- 
tuma, véleményem szerint, nem ingatja meg előbbi kritikánkat. 
Mindenekelőtt szerfölött kétes, hogy az öngyilkossági arány- 
szám lehet-e az átlagboldogságnak mérője azon a jogcímen, 
mint a halálozási arányszám az átlag egészségnek. Legalább 
is kétséges, hogy egy öngyilkossággal végződő élet szükségkép 
boldogság-deficitet jelent-e egy normális életpályával szemben? 
Legalább is kétséges, hogy egy termékeny és nagyarányú életnek 
hirtelen — mondjuk szerelmi vagy gazdasági krízis folytán — 
öngyilkossággal történt befejezése, szükségképp alacsonyabb 
boldogság-mérleget jelent-e egy rabszolga, avagy galíciai bánya- 
munkás normális halállal végződő, panasztalan és eldurvult 
állati   iga-életével   szemben?   Vagy lehet-e egyáltalán harminc 
 

*) I.  m. 230, 231. 1. 
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év ujjongó és alkotó boldogságát föltétlenül kevesebbnek 
mondani hetven év minden életörömtől elzárt monoton leper- 
gésénél? Az öngyilkosság igen gyakran nem az élet deficitjét, 
hanem csupán néhány év, néhány hónap, vagy néhány nap 
krízisét jelenti s nem egyszer ép azok az emberek dobják el 
maguktól az életet, kiket az szerfelett igényteljesekké tett a 
boldogsággal szemben. Az öngyilkosságok szaporodása úgy is 
fogható fel, mint az emberi méltóság, a nemesebb életigények, 
a boldogság öntudatos élvezése gyarapodásának a jele. Sőt, 
mintha mai társadalmunkban egy ethikainak nevezhető életelv 
volna keletkező félben, mely elítéli az élethez való ragaszkodást 
a puszta vegetatív tengődés kedvéért s helyesli azok önkéntes 
távozását, kik maguknak és másoknak puszta terhére váltak. 
Ez a meggondolás bizonyára nem az élet boldogsági értékének 
lenézéséből, hanem annak öntudatosabb, nemesebb s igény- 
teljesebb mérlegeléséből alakult ki. A Verhovina öngyilkosság- 
nélküli állati nyomora alig lehet a nagyobb boldogság jele városaink 
kultúrásabb életének emelkedő öngyilkossági eseteivel szemben. 
Mindettől eltekintve s teljesen az objektív alapon maradva, 
Durkheim egy csomó tényről feledkezik meg akkor, mikor a 
primitív népek boldogságmérlegére az öngyilkosságok ritka- 
ságából következtet. Feledi, hogy az öngyilkosság a természetes 
kiválasztásnak csak egyik esete. A primitív népeknél helyette 
ott van a krónikus háború, a vérbosszú, a gyermekgyilkosság, 
az aggok kitétele, az éhség és az epidémiák által okozott 
szenvedés és halál. Nagyon lehetséges, hogy az öngyilkossági 
koefficiens azért emelkedik, mivel az unfit kiküszöbölésének 
egyéb útjai a béke és a higiéné növekedésével betömődtek. Ezek 
szerint Durkheim merész konklúzióit nem lehet az általa fel- 
hozott objektív bizonyítékból levezetni. 
 * * * 

Durkheim végül azt a felfogást utasítja vissza, mely a 
haladást az unalom hatásából vezeti le. Erre a kontroverziára 
nem kell kitérnünk, mivel Durkheimmel szemben a boldogságra 
való törekvésnek realitását bizonyítottuk. Mielőtt azonban fejte- 
getéseit elhagynók, azt az általa erősen kiemelt tényt kell meg- 
vizsgálnunk, hogy számos kezdetleges népveszteglő állapotban 
él. Nem haladnak s nem vágynak haladás után, úgy mint civi- 
lizált országainknak elmaradt falusi vidékei. Íme tehát, mondja 
Durkheim, nincs egy boldogságra való törekvés, mely a haladást, 
a munkamegosztás fokozódását szükségkép előidézné. 
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Ez az érve aligha szerencsésebb, mint az eddigiek. A vad 
népek történetét s a kultúrtörténetet általában sokkal kevésbé 
ismerjük, semhogy a haladás tempóját pontosan megállapít- 
hatnók. Ami stagnálásnak látszik, az a haladás igen lassú rit- 
musa lehet. De az, hogy a magára hagyatott s a külső ténye- 
zőktől nem támogatott boldogságí ösztön csak igen lassú, szabad 
szemmel alig észrevehető változásokat hoz létre, épp oly kevéssé 
bizonyítéka ezen alapvető lelki berendezés hiányának, miként a 
fizikai energiák léte független attól, hogy alkalmas gépek segít- 
ségével munkát végeznek-e vagy nem? 

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy ama nagyszerű föl- 
fedezéseink közül igen sok, melyeken mai munkamegosztásunk 
nyugszik, távoli, történelemelőtti korokban, följegyzetlenül jött 
létre. Ezek a fölfedezések (tűz, állatszelidítés, hajózás stb.) hatá- 
saikban oly nagyszerűek voltak, hogy akadtak írók, akik azt 
vitatják, hogy az emberiség feltaláló zsenije csökkenőben van. 
Bármily túlzott legyen is ez az állítás, az bizonyos, hogy emberi 
kultúránk a legkülönbözőbb népek közös alkotása, melyből alig 
lehet bármely fajt vagy törzset is kirekeszteni s a mai legfej- 
lettebb civilizációnk voltakép az összes eddigi találmányoknak 
szintézise. 

„... Kultúrvívmányaink nagy részét, háziállatainktól, kultúr- 
növényeinktől, szerszámainktól kezdve művészeteinkig s tudo- 
mányunkig, közvetve vagy közvetlenül annak köszönhetjük, hogy 
idegen népekkel jutottunk érintkezésbe és ismeretségbe. Igyr 
hogy csak egynéhány példára figyelmeztessünk, a szőlő a Kau- 
kázusból ered; a kajszínbarack Amerikából; a platán, az eperfa, 
a barack, a rózsa és a liliom Perzsiából; a dinnye, az uborka, 
a tök Turkesztánból; a datolyapálma Föníciából és Arábiából 
a ciprus, a paradicsom, a köménymag, a mustár Kisázsiából 
a meggy a pontusi Kerasusból; a hagyma Askalonból; a ten- 
geri, a burgonya, a dohány, a csokoládé az új világból; a borsó 
a görögöktől; a lencse a rómaiaktól; a kávé az araboktól; a 
tea, a selyem a chinaiaktól; a házi macska Egyptomból; a házi 
kakas Indiából; a páva Ophirból; a fácán Phasisból. Az állat- 
tenyésztés hazája . . . nagyrészt Ázsiában, a kettősfolyam orszá- 
gában keresendő. A szappant a rómaiak útján a keltáktól kaptuk. 
Az üveggyártást az egyptomiaktól; a hegedűt és a gitárt az 
araboktól. Az érceket eredetileg a keletnek köszönjük; a mér- 
téket, a számokat és a súlyokat a babiloniaknak; az asztronó- 
miát a régi chaldeusoknak; a betűírást az egyptomiaknak; szám- 
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rendszerünket Indiának; modern természettudományunkat az 
araboknak; a történelemtudományt, művészetet és filozófiát a 
görögöknek; jogunkat a rómaiaknak; vallásunkat a zsidóknak 
stb. stb. A kölcsönzéseknek és áthasonításoknak teljes felsoro- 
lása köteteket töltene meg s Peschel joggal mondhatta: „Amit 
civilizációnak, kultúrának, polgáriasultságnak nevezünk, semmi 
egyéb, mint a világos gondolatok tömege, melyet legnagyobb- 
részt örököltünk, és amelyek ázsiai vagy egyiptomi eredetűek.”* 
Ez a társadalmi átöröklés — mint látni fogjuk — az emberi 
haladásnak egyik legfontosabb tényezője s egyszersmind leg- 
nagyobb vívmánya. 
 III. 

Durkheim álláspontjának ez a kritikája nemcsak arra volt 
jó, hogy helytelen irányban való elindulástól visszatartson, 
hanem arra is, hogy megjelölje problémánk megoldásának 
útját. Mindazon elméletek, melyek a boldogságnak szerfelett 
relatív voltát vitatva, annak tudományos hasznavehetetlen- 
ségét állapítják meg, abban a hibában szenvednek, hogy mindig 
a boldogságnak legkomplikáltabb alakulatait, a kultúra leg- 
magasabb ormainak értékítéleteit vizsgálják s megfeledkeznek a 
boldogságra törekvés legelementárisabb föltételeiről, mintha 
valaki a legbonyolultabb szimfóniákból, nem pedig a hangvilla 
elemi tüneményeiből akarná a hangrezgés törvényeit megálla- 
pítani, így maga Spencer a túlvilági boldogságeszményeket 
összehasonlítva, avagy a legellentétesebb élet-standardoknak 
úgyszólván pretium affectionis-ait elemezve, jelenti ki a boldog- 
ságra törekvés konkrét célkitűzéseit a tudomány és a politika 
számára hasznavehetetlen fogalmaknak. 

Ha ellenben a boldogságra törekvésnek nem legraffináltabb 
virágait, hanem alapvető gyökereit vizsgáljuk, sokkal pontosabb 
megállapítások lehetőségét vesszük észre. Ha a boldogságot 
tényleg úgy fogjuk fel, mint Durkheim levezetései második 
részében, mint az emberi szervezetnek bizonyos egészségi egyen- 
súly állapotát, könnyű átlátni, hogy néhány alapvető, biológiai 
funkció megfelelő kielégítése nélkül, a boldogság előfeltételei 
hiányoznak. Egészséges, harmonikus szervezetet örö- 
kölni s ezen szervezet alapszükségleteit megfelelően 
kielégíteni: oly állapot, mely ugyan még nem jelent 
szükségképp boldogságot, de amely nélkül nincs is bol- 
 

* F. Müller-Lyer: Phasen der Kultur. München, 1908. 313,314. 1. 
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dogság. Haladás tehát mindaz, ami a faj értékének, a szer- 
vezet biológiai összhangjának javításához vezet. Most már ennek 
a biológiai összhangnak alapvető föltételeit elegendő pontossággal 
vagyunk képesek meghatározni, még pedig bárminő kulturális 
fokot felölelő érvényességgel: 

a) Ilyen   mindenekelőtt  az   élet   biztonsága  s   ceteris 
paribus az életnek a  tartama.   Társadalmi   haladást  konsta- 
tálunk tehát mindannyiszor, valahányszor egy társadalmi alakulat 
az élet nagyobb biztonságát s hosszabb tartamát képes nyújtani. 
Szórványos, patologikus eltévelyedéseket nem véve figyelembe, 
kétségtelen,   hogy ez az   értékítélet,   a  boldogságra  törekvést 
mint tömegjelenséget tekintve, minden történelmi és civilizációs 
fokra egyaránt igaz.   A többi föltételek  megállapításánál is ez 
lesz kiindulási pontunk:   az életnek,   mint valami kívánatosnak 
elfogadása.  Oly föltételezés ez, mely a  legszélesebbkörű   ter- 
mészettörvény általánosságával bír. 

b) A táplálkozás szükségletének   megfelelő   kielégítése 
nélkül az egészséges harmónia állapota elképzelhetetlen. Persze 
a kultúra excentricitásainak szürcsölői rögtön  készen  lesznek 
vele   a   kukorica-standard   és   a   bíbic-tojás   ínyencség   össze- 
hasonlíthatlansága   felett   finomkodni.    De   ezzel   a szellemes- 
kedő játékkal  nem kell törődni.   Az  egyéni   extravaganciákkal 
szemben a higiéné tudománya egyre inkább képes a táplálkozás 
tömegszükségletét   csaknem  matematikai  pontossággal  előírni. 
Az egyénre nézve legkellemesebb táplálkozást bizonyára sosem 
lesz képes előírni az orvostudomány, de a nélkülözhetetlen táp- 
értékek arányával már ma is meglehetősen tisztában vagyunk. 
Haladottabb tehát az a társadalom lesz,  mely minél több tag- 
jának képes a higiénikus táplálkozás alapkövetelményeit bizto- 
sítani,   íme,   a haladásnak   egy   második, megfelelő   precizitású 
mértéke, mellyel nemcsak a mai azonos kultúrájú társadalmakat 
lehet összemérni, de a különböző kultúrájúakat is.  Így pl. egy- 
általán nem volna   meddő   időtöltés egy oly tudományos  vizs- 
gálat, mely a mai China és Franciaországnak ezt a képességét 
igyekeznék  összehasonlítani.   Sőt a múltat és a jelent is össze 
lehetne   mérni   ezen   az   alapon,   ha a múltra   nézve  megfelelő 
termelési és táplálkozási statisztikánk volna. 

c) Ugyanez a meggondolás  az álomra és   a  pihenésre 
nézve is tökéletesen igaz, az összes belőle levonható konzekven- 
ciákkal együtt. 

d) A nemi ösztön higiénikus kielégítésének lehetősége s 
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a nemi kiválasztás felszabadulása a gazdasági és politikai nyomás 
alól egy további alapföltétele a harmonikus emberi életnek. 
Persze az összehasonlítás ezen a téren nélkülözni fogja azt az 
elképzelhető matematikai pontosságot, mint az előbbi esetekben, 
de az összemérés e szempontból is aránytalanul termékenyebb 
és tudományosabb eljárás, mint a különböző égi boldogságoknak 
Spencer adta egybevetése, avagy Durkheimnek örökös relati- 
vitása. Nagyon is elképzelhető és jogosult volna a társadalmi 
szerkezeteknek ez alapon való összehasonlítása s vannak tények 
(pl. prostitúció, poligámia, nemi betegségek, a szerelmi válasz- 
tási szabadság közjogi lehetetlenné tétele stb.), melyekből ered- 
ményes következtetéseket vonhatnánk a nemi egészség és bol- 
dogság viszonylagos állapotára. 

e) A lakás,  a ruházat,   a   tisztálkodás,   szóval   a  higiéné 
alapvető követelményeinek fokozódó érvényesülése nem kevésbé 
sine qua non föltétele és mértéke a társadalmi haladásnak. Itt egy- 
szersmind újra a szorosabb   mérlegelések  területén mozgunk s 
a halálozási, betegségi és járványstatisztika, úgyszintén a lakás- 
és   fürdőstatisztika   igen   értékes   útbaigazítással   szolgálnának. 

f) A harmonikus egészség állapotának utolsó, de egyszer- 
smind az eddigieket előmozdító s bizonyos értelemben föltételező 
követelményének bizonyos szabadság lelki állapotát jelölném 
meg,   melyet pontosabban az   életfoglalkozás és a munka- 
megosztás   változtatása   szabadságának   neveznék   el. 
Ha igaz az, hogy a boldogság a biológiailag harmonikus szer- 
vezetnek működését jelenti az egyéniségre nézve legértékesebb 
képességek irányában: úgy az is nyilvánvaló, hogy a fenti érte- 
lemben körvonalozott szabadság a boldogságnak  egyik  leglé- 
nyegesebb ismérve. Persze a fizikai alapszükségletekhez hasonló 
pontos mérés itt nem képzelhető el. De igenis, a   vagyonmeg- 
oszlás, a politikai szabadságjogok, a munkaszervezet,  a   lelki- 
ismereti, sajtó- és vallásszabadság, a költözködési és iparszabadság 
stb.   állapotából messzemenő   következtetéseket   vonhatunk  le. 
Ugyancsak eme szabadság-fogalom keretében kellene mérlegelni 
az emberek általános műveltségének állapotát, mert ott ahol a 
társadalom   tagjainak műveltségi   standardja  szerfölött   eltérő, 
hasonló   szabadságellenes   tendenciák jelentkezhetnek,   mint   a 
fizikai nyomor állapota mellett. Épp ezért a nagyszerű kanti  tár- 
sadalmi    eszmény   a   selbstdenkend   emberek   köztársaságáról, 
vagyis az önállóan gondolkodó, a vezetők gyámsága  alul  fel- 
szabadult emberek szabad egyesüléséről: valóban, mint az emberi 
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agygyal kitűzhető legmagasabb eszmény jelentkezik, oly állapot, 
melyet senki sem ellenezhet, amelyet mindenkinek kívánnia kell, 
aki az emberi haladás moráljának kategorikus imperativusát 
elfogadja. S ezen végcél irányában mindig és föltétlenül hala- 
dást jelent a népies kultúra minden kiterjedése, a műveltek és 
a tömeg közötti ellentét minden csökkenése. Az iskolázás, a 
sajtó, a népkönyvtárak stb. állapotában a társadalmi haladásnak 
egy újabb objektív, megmérhető és összehasonlítható mértékét nyertük. 
 

* * * 
Eme megállapítások ellen mindenekelőtt azt fogják fel- 

hozni, hogy azok durván materialisták, melyek a lélek neme- 
sebb szükségleteivel nem számolnak. Ezzel szemben azt hiszem, 
hogy álláspontom a boldogság összes mértékei közül a legidea- 
listább. Az egyedüli, mely a lélek szabad szárnyalásának előfölté- 
teleít megadja. Még pedig két irányban is. Először a lehető legtöbb 
ember részére biztosítja a higiéné, a pihenés, a szabadidő és a 
játék ama mértékét, mely nélkül az élet a vegetatív állatnívóra 
sülyed le. Viszont nivelláló, demokratikus, a szélső ellentéteket 
kiküszöbölő természeténél fogva ama luxus és raffinált hedonika 
ellen dolgozik, mely puhaságával, küzdelemre és ellenállásra való 
képtelenségével, az örömöknek boldogságnélküli hajhászásával 
szükségkép a gondolat, az iniciatíva, a küzdelmi vágy és a 
kötelességérzet legnemesebb forrásait tömi be. 

Mások e boldogság- és haladáseszmény kispolgári termé- 
szetét fogják vitatni. Kissé behatóbb elemzés azonban mindenkit 
meggyőzhet arról, hogy ellenkezőleg, lényegében arisztokra- 
tikus felfogással állunk szemben, abban az értelemben, hogy az 
emberi egyéniség legteljesebb kifejtésének törekvéséből indul- 
tunk ki, olyan valamiből, mely a kispolgári ideológiából 
hiányzik, lévén az a szélső luxus és a szélső nyomor közötti 
átmeneti képlet, amely mint ilyen, teljesen sajátos lelki és erkölcsi 
berendezettséggel bír. Egy oly társadalmi eszmény ellenben, 
mely lényegében a nyomortól és a luxustól való mentességen 
alapulna, valami teljesen újat jelentene az emberiség történel- 
mében. Ha pedig valaki ezzel kapcsolatban azt vetné szememre, 
hogy a mai intellektuel-standardnak elfogult általánosításából 
vezetem le következtetéseimet: hadd válaszoljam azt, hogy 
tényleg ez az életmód, mely a lét legégetőbb szükségleteit 
biztosítja anélkül, hogy az elpuhult luxus által a továbbküzde- 
lemre   való   vágyat   és   kíváncsiságot   elvenné,   a nagy   emberi 
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erőkifejtések optimum-állapotaként jelentkezik. És ha valaki 
mai intellektuel-standardunk relativitásával akarna érvelni állás- 
pontom ellen, azt válaszolnám, hogy ez a standard Aristote- 
lestől Darwinig kísérletileg is a legjobbnak bizonyult a fel- 
találás amaz alapvető társadalmi működése számára, mely 
nélkül nincs társadalmi haladás. Odinnek kutatásai a zseni szo- 
ciológiájáról teljes induktív alátámasztást nyújtanak egy ilyen 
célkitűzéshez. 

Természetesen az alapvető szükségleteknek eme kielégítése 
semmiképp sem jelenti az emberi élet-standardoknak teljes és 
kényszerű egyenlősítését. Ellenkezőleg, nem lehet eléggé hang- 
súlyozni, hogy ama haladásmértékek, melyeket felállítottam, 
még nem adják meg szükségkép a boldogságot, hanem csak 
az utat hozzá. Ezt sohasem szabad feledni, nehogy valaki azt 
rójja fel, hogy minő szegényes, szűk, kicsinyes boldogság- 
eszményből indulok ki, melynek minduntalan ellentmond az élet 
a maga határtalan és nüanszírozott bonyolultságával; hogy 
valaki nagyon boldogtalan lehet az alapvető létszükségletek 
kielégítése mellett, merőben esztétikai vagy morális okokból is. 
Szó sincs róla: én nagyon el tudom képzelni, hogy valaki 
boldogtalannak érzi magát azért, mert nincs elég madonna-arcú 
nő a világon, vagy mert az igazi altruizmus nemes melegét 
nem élvezte a földön, vagy mert a kapitalista kultúra gyár- 
városai sértik a görög művészet élvezetén fölnevelt szépérzékét. 
Ez mind igaz és reális hiányérzet lehet egy-egy embertársunk 
számára; mégis az ilyen fájdalmak kínzó intenzitása még csak 
össze sem hasonlítható az éhség, az álmatlanság, a nemi 
kielégi tétlenség, a mozdulatlan szolgaság kínjaival, amelyek 
szükségkép felőrlik az életet, míg az előbb említett kifino- 
modottabb fájdalmak olykor alig egyebek, mint a mérsékelt 
fájdalomérzeteknek ama játékszerű gyakorlásai, melyek az 
esztétikai örömök egyik fejezetét képezik. 

Ε mellett azt sem szabad feledni, hogy egyáltalán lehetetlen 
valaki számára a boldogságot elkészíteni. Csak az előfeltételeket 
adhatjuk meg hozzá. A boldogság egy olyan bonyolult egyen- 
súly-állapot különböző képességeink működése között, melyek 
mind az élet domináns tevékenysége körül csoportosulnak, hogy 
ez az, amit sablonok szerint elintézni, előre kiszámítani, 
társadalmilag irányítani nem lehet. A boldogságra való törekvés 
a művészeti tevékenység egy ága s kevesen vannak, kik életük 
alapeszméjét úgy képesek kidomborítani, hogy ez ne történjék 
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egyéniségük általános harmóniájának rovására. Sok nyesegetésre 
és sok ápolásra, sok megfékezésre és sok szabadon eresztésre van 
itt szükség. A régi példaszó, hogy ki-ki a saját szerencséjének 
kovácsa, igaz akkor, ha kezébe adjuk azt a matériát, amiből valami 
szép és céljainak megfelelő dolgot kikovácsolni lehet és ehhez 
a munkához jó szerszámokat bocsátunk rendelkezésére. A társa- 
dalmi célkitűzés nem mehet tovább, mint hogy az egyénnek 
ezeket a jó szerszámokat: az egészséges szervezetet és a meg- 
felelő matériát: az alapszükségletek kielégítésére szolgáló létföl- 
tételeket rendelkezésére bocsássa. 

Komolyabb ellenvetés lesz a haladásnak általam adott 
mértéke ellen az, hogy a haladásnak a köztudatban elfogadott 
ismérveivel nem számol. Nincs benne közvetlenül szó erkölcsi, 
tudományos, művészeti stb. haladásról, vagyis épp azokról a 
tényezőkről, melyekkel a kultúrákat rendszerint összemérni 
szokták. Ezzel szemben elég ismételten utalni arra, amit a 
boldogság relativitásáról mondottam, hogy ép ezt a hiányt 
meghatározásom előnyéül számítsuk. Ha pedig valaki azt mondaná, 
hogy sokan vannak, kik a lehető legtöbb ember boldogságától 
függetlenül, vagy ha kell, azzal ellentétben is ama nagy 
kultúrás értékek minél teljesebb és ragyogóbb kifejtését tekintik 
a haladás eszményi céljának: azt válaszolnám, hogy egy 
lényegében teleológikus fogalommal dolgozva, egyes emberek 
excentricitásait nem kell figyelembe vennünk, már pedig az 
emberiség óriási többsége vagy kifejezetten az általunk konstruált 
boldogság-eszmény mellett van, vagy arra öntudatlanul törekszik 
s mindenképen arra adná szavazatát, ha sikerülne őt arra a 
magaslatra emelni, melyen jelenleg a szellemileg kiváltságoltak 
állanak. Már pedig Kant nagyszerű mondása: „Der Probirstein 
alles dessen, was über ein Volk als Gesetz beschlossen werden 
kann, liegt in der Frage: ob ein Volk sich selbst wohl ein 
solches Gesetz auferlegen könnte?” amennyire vitatható a tételes 
törvényhozás szempontjából: épp oly kétségtelenül igaz az 
erkölcsi eszmény kitűzésére nézve. 

Mindezek az ellenvetések mellett van egy, mely reáli- 
sabb nehézségeket támaszt álláspontunkkal szemben. Az előbb 
felsorolt haladás-mértékkel mérve, az összehasonlítás addig 
viszonylag könnyű, míg eme mértékeknek csak valamelyikét 
használjuk, de lehet-e valamennyivel egyszerre mérni s mi lesz, 
ha valamely társadalmi állapot néhány pontra emelkedést, másikra 
sülyedést mutat. Nagyon is elképzelhető, hogy az egyik társa- 
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dalmi típus haladást mutat az élet biztonságára és tartamára 
vonatkozólag, de visszaesést a nemi ösztön kielégítését avagy 
a szabadságot illetőleg. Pl. az élet biztonságát és tartamát kivéve 
a többi föltétel jobban ki lehet elégítve egy lazán szervezett 
földmíves, mint egy katonailag koncentrált vadásztársadalomban. 
Ezt a nehézséget tényleg el kell ismernünk, de vele szemben 
megnyugtató a következő meggondolás: A haladás problé- 
májában pragmatikusan nem az a fontos, hogy az emberi társa- 
dalmakat en bloc valami tökéletes rangsorba sorozzuk, hanem 
az, hogy az emberi célkitűzés szempontjából mértéket nyerjünk 
egyrészt, másrészt pedig az elért eredményeket az egyik vagy 
a másik téren az egyén szempontjából mérlegelhessük s képesek 
legyünk a fejlődés kauzális sorában a legáltalánosabb emberi 
értékeket felkutatni, valamint ismérveket nyerni arra nézve, 
hogy bizonyos jelenségekkel szemben a gyakorlati politika szem- 
pontjából minő álláspontra helyezkedjünk. 
 

IV. 
És tényleg ezeket a haladásmértékeket a nyugat-európai 

társadalom fejlődési fokára alkalmazva, igen értékes eredmé- 
nyekhez jutunk el, melyek egészen máskép hangzanak, mint a 
Durkheim relativitásai. Mai társadalmi rendünk értékét a haladás 
szempontjából legcélszerűbben úgy mérlegelhetjük, ha igyek- 
szünk ennek a civilizációnak egyetlen tényeit szemügyre venni, 
vagyis a kauzális sor amaz eredményeit, melyek más kultúr- 
fokon vagy egyáltalán nem, avagy csak nagyon érzékeny 
kvantitatív különbségekkel fordulnak elő. Kísértsük meg ezt a 
mérlegelést anélkül, hogy a teljességre igényt tartanánk, inkább 
csak hipotézisünk gyakorlati értékének bizonyítására. 

1. A béke nagyobb területeken és állandóbban van ma bizto- 
sítva, mint bármikor a múltban, a nyugatrómai birodalom egyes 
békekorszakai (Hadrian, Antoninusok) kivételével. De a római 
Imperium békeállapota  gyakran csak a hódító Rómával szemben 
jelent békeállapotot, míg a vele lazán összefűzött provinciákban 
a rivális törzsek között a harc joga uralkodott. Ennek a béke-álla- 
potnak értéke az emberi élet biztonsága és tartama szempont- 
jából, a háborús vérengzések és a velejáró járványok és éhségek 
elkerülése, egyike a legnagyobb eredményeknek, melyeket a 
haladás szempontjából elértünk. 

2. Ezen a békés társadalmon belül a világgazdaság eddig 
még a történelemben  sosem tapasztalt terjedelemben és gyor- 
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sasággal lesz úrrá az izolált gazdasági egységek laza és ellen- 
séges világa felett. Tényleg már ma a munkamegosztás állapota 
nemzetközi s az egyes országok, sőt világrészek oly mértékben 
vannak egymásra utalva, ép a legfontosabb fogyasztási tömeg- 
cikkek szempontjából, mely a háború erőszakának a békés 
csere jogával való helyettesítését egyre nagyobb területeken 
elkerülhetetlenné teszi. Ebből a szükségletek kielégítésének 
nagyobb biztonsága áll elő s az ókori és középkori civilizációk 
fenyegető réme, az éhínség kiküszöbölhetővé válik. 

3. Ezzel a politikai és gazdasági változással karöltve,   az 
élet higiénikus védelme még soha ilyen mértékben megvalósítva 
nem volt, mint a nyugati civilizáció vezető országaiban. A beteg- 
ségek legyőzése és az életkor kitolása tekintetében olyan ered- 
ményeket értünk   el,   melyek   némely   eugenikus   aggodalmait 
keltik  fel,   kik   a  faj  degenerálásától   tartanak   „a természetes 
kiválasztás kiküszöbölése folytán”. 

4. A primitív társadalmaknak a természethez való inkább 
passzív alkalmazkodásával szemben, a természet energiáit olyan 
mértékben állítottuk emberi céljaink szolgálatába  s   ezeket   az 
energiákat   olyan   kedvezően,   egyre   csökkenőbb veszteséggel 
tudjuk átalakítani, hogy a nyugati társadalmaknak szinte szédü- 
letes    technikai    fölénye   az   összes    régibb   kultúrfokokkal 
szemben minden vitán felül áll. Ez ugyan nem jelenti a legszé- 
lesebb   néprétegek   alapvető szükségleteinek   általában  jobb 
kielégítését   minden régibb korszakkal szemben,  de  nem  lehet 
kétséges, hogy egy ilyen törekvés technikai  keresztül vite- 
lének lehetősége aránytalanul kedvezőbb lett. 

5. A technikai haladás eredményeként, a világ gazdasági 
termelése hihetetlenül meggyarapodott s napról-napra olcsóbbá 
válik, a monopóliumoknak s egyéb csere-ellenes maradványoknak 
minden   múló   zavara   dacára.   John   Stuart   Mill   megállapítása 
azóta csak nyert kiterjedésben és jelentőségben. „Egyedül a Nagy- 
Britanniából évente exportált tőke mennyisége valószínűleg felül- 
múlja az ókor kereskedelmi köztársaságai leggazdagabbikának 
összes   gazdagságát.” * Soha   a  világ   ilyen   pontos   és   finom 
munkamegosztással nem dolgozott, mint ma s minden illetékes 
kutató egy annak hangsúlyozásában, hogy ezt a termelést szinte 
elképzelhetetlen mértékben  fokozhatnók a társadalmi szervezet 
megfelelő átalakítása által. 

 
* Civilisation Dissertations and Discussions. London, 1859. I. k. 169. 1. 
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6. Ugyanaz a technikai fejlődés az ember testi és lelki 
mozgási   képességét   olyan    mértékben   megnövelte,   mely 
mellett joggal beszélnek a tér és az   idő   leggyőzéséről.   Ezzel 
a minden más kort messze túlszárnyaló helyváltozási és időmeg- 
rövidítési képességünkkel, mérhetetlen testi és lelki energia 
szabadult fel, mely szinte még egy nemzedékkel azelőtt a 
megmerevedett mozdulatlanság és a magán segíteni nem képes 
helyhezkötöttség rettenetes láncait viselte. 

7. Ezen testi és lelki felszabadulás kísérő jelensége a köz- 
jogi kényszeren alapuló munkaszervezet (rabszolgaság, jobbágy- 
ság) felborulása, a törvényelőtti egyenlőség és a politikai egyen- 
lőség elismerése, melyeket ugyan még a hatalmi és a gazdasági 
erőknek szerfelett egyenlőtlen elosztása gyakran illuzóriussá tesz, 
de   amelyek   mégis   olyan   széleskörű   néptömegek   aktív   rész- 
vételét biztosítják az állam életében, amire az eddigi történelem- 
ben példa nem volt s aminek elkerülhetetlen következménye a 
politikai és gazdasági hatalomban   való   egyre   szélesebb 
körű részesedés. 

8. Ezekkel az eddig említett tényekkel karöltve egy szé- 
lesebb népkultúra első komolyabb  kezdeteivel találkozunk  a 
világtörténelemben a kötelező népoktatás s a napi sajtónak eddig 
egyedülálló kifejlődése alapján. 

Túlzás és megszorítás nélkül lehet mondani, hogy még 
soha annyi selbstdenkend energia nem volt a világon, a szó 
kanti értelmében, akik öntudatlanul is szót fogadnak a nagy 
filozófus tanításának: Habe Mut dich deines eigenen Verstandes 
zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung . . . Ennek 
a felvilágosodásnak munkája szüntelenül erősödőben van s a 
haladás ritmusa nemzedékről-nemzedékre szemlátomást gyorsul. 
Nem ismerek lelki tényt, melynek nagyobb jelentősége volna 
a haladás szempontjából. 

9. Horderejében nem kevésbé jelentőségteljes mai kultú- 
ránknak egy további egyetlen ténye. A nőmozgalom, mint tömeg- 
mozgalom, a nőnek a társadalmi munkamegosztásban való rész- 
vételét jelenti egyrészt, másrészt azt a törekvését, hogy morális 
egyéniségét megóvja s kifejlessze a férfi uralma alól való gaz- 
dasági és politikai emancipációja alapján. 

Ez a törekvés a szocializmussal vetekedő jelentőségű 
mozgalom s a nemi felszabadulás, a nemi kiválasztás teljes 
szabadsága reményével biztat, ami a legalapvetőbb eugénikai 
követelmény. A gazdasági termelés nagyszerű fokozása mellett 
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egyszersmind ez a mozgalom a legdöntőbb lépés a nemi élet 
rettenetes nyomorának orvoslása s egy tisztultabb magán és 
közéleti moralitás létrehozatala irányában. 

10.  Kultúránk egy további egyetlen ténye, melynek jelentő- 
ségét alig lehet túlbecsülni az, amit a zseni-termelés föl- 
tételei megjavulásának szeretnék elnevezni. Mióta Odin 
mélyreható vizsgálataiból a nevelés és a gazdasági környezetnek 
döntő szerepét ismerjük a kivételes emberi tehetségek kialaku- 
lásában: lehetetlen észre nem venni, hogy nyugati kultúránk 
egyre nagyobb mértékben és szélesebb kiterjedésben nyújtja 
ezeket a föltételeket. Az egyik, mint láttuk, az elemi, közép- 
és felső oktatásnak olyan mérvű kiépítése, amihez hasonló eddig 
nem volt a földön. A másik a szorosan vett tudományos 
munka nagyszerű organizációja. Hogy a modern kultúrában az 
egyes emberek szellemi képességei növekedtek-e, az kétes; 
de lehetetlen észre nem venni, hogy a társadalmi átöröklés 
munkája olyan tudásbeli kincseket, olyan pontos módszereket s 
olyan teljes laboratóriumi segédeszközöket bocsát a mai kutató 
rendelkezésére, melyek még az esetben is nemzedékről-nemze- 
dékre rendkívüli mértékben fokozzák tudásunk és akciónk 
lehetőségeit, ha a szellemi képességek változatlan állapotával 
kellene is számolnunk. 

De e két tényező hatásait messze fölülmúlja egy harmadik. 
Az, hogy egyre szélesebb körökben található fel az az anyagi és 
erkölcsi létminimum, melynek hiánya a zseni-csíráknak rengeteg 
tömegét pusztítja el. Az a nagy tény, melyet Stuart Mill a 
középosztály növekedésében látott; az, hogy a régi katonai 
kiválságoltak és az önéletet nem folytató kizsákmányolt szolga- 
tömegek közé egy egyre szélesebbkörű osztály ékelődött, mely 
maga számára szellemi és anyagi függetlenséget teremtett s 
mely ma már az egykori proletariátusnak is egyre nagyobb 
rétegeit öleli fel: valóban nem ok nélkül keltette fel Mill bámu- 
latát és várt tőle „hallatlan eredeményeket”. Ezen eredmények 
között a haladás munkáján öntudatosan dolgozó, kivételes szel- 
lemi energiák kialakulásának egyre nagyobb lehetősége a leg- 
jelentőségteljesebbek közé tartozik. 

11. Emez egyetlen gazdasági, technikai, jogi és politikai 
tényekkel karöltve a társadalom   erkölcsi   szervezete   is   rend- 
kívüli változásokon ment keresztül. Ha az erkölcsi haladást úgy 
értelmezzük, hogy az emberi természet belső lényegében jobb 
lett-e,   békésebb,   humánusabb,   igazság szeretőbb,   összeműkö- 
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désre képesebb, egyszóval altruistább-e? — akkor lehetnek jogos 
kételyek ebben az irányban. De ha a kérdést így vetjük fel: 
a modern társadalmi állapotok több békét, humanitást, igazság- 
szeretetet, összeműködési képességét, egy szóval a kanti társa- 
dalmi eszményhez való közeledést hoztak-e létre: lehetetlen 
nem igennel válaszolni erre a kérdésre, még annak is, aki leg- 
belsőbb erkölcsi szerkezetünk változatlanságában hisz. Azokkal 
tartok, akik azt hiszik, hogy ama vérengző és embertelen bűnök 
legtöbbjét, melyek úgyszólván az ókori és a középkori törté- 
nelem minden lapját beszennyezték, kiirtotta magából a nyugat- 
európai civilizáció a saját összeműködési területén s ezen 
a területen belül a humanitásnak, a társadalmi szolidaritásnak 
s a fegyelmezett együttműködésnek olyan tömege él, aminőt 
egyetlen előző történelmi korszak sem ismert. Sőt magam részéről 
az erkölcsi haladás kérdésére nemcsak abban az értelemben 
válaszolnék igennel, hogy az indusztriálizmus és a munkameg- 
osztás fokozódó állapota az emberi léleknek egykor romboló és 
harcos energiáit alkotóbbakká és békésebbekké változtatta, hanem 
abban az értelemben is, hogy maga ez az emberi psyche erkölcsi 
szerkezete belső lényegében is módosult a spontán jóság és 
szolidaritás irányában. Aki a szerzett tulajdonságok örökletes 
voltában hisz, nem is tudom hogyan zárkózhatnék el ama meg- 
gondolás elől, hogy a béke évszázadai épp úgy átfogják gyúrni 
az emberi természetet, mint a krónikus harcok és vérengzések 
évezredei? Ha tudjuk például, hogy „az inkvizíció az 1471 és 
1781 közé eső három század alatt egymagában Spanyolországban 
évenkint ezer embert végeztetett ki vagy vetett börtönbe . . ., 
hogy Olaszországban még rosszabbak voltak a viszonyok, míg 
Franciaországban a XVII. század folyamán három vagy négy- 
százezer protestáns veszett el börtönben, a gályákon és a vér- 
padon”*; ha emlékezetünkbe visszaidézzük, hogy a középkori 
diplomácia állandóan a tőr, a méreg és az orgyilkosok rend- 
szerével dolgozott s a királyi trónokon a testvérgyilkosságok 
napirenden voltak; ha meggondoljuk, hogy „csak néhány évszá- 
zaddal ezelőtt azok a fajok, amelyek Laplacet, Goethét, Newtont 
és Linnét produkálták . . , harcos barbárok voltak, sátrakban 
élők, nyilakkal és lándzsákkal harcolók”**, az Isten nevében 
egymást szüntelenül gyilkolók és gyűlölők: s ha mindezzel mai 
 

* Alfred Russel Wallace: Az emberi haladás a múltban és a jövőben. 
Huszadik Század, III. kötet. 1901. 4. 1. 

** Lester F. Ward: Applied Sociology. Boston, 1901. 449. 1. 
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kriminalitásunkat s mai összeműködési képességünket hason- 
lítjuk össze: alig hiszem, hogy ilyen óriási környezeti válto- 
zásoknak a jellemet formáló erejét kétségbe lehetne vonni s 
el lehetne zárkózni Spencer optimizmusa elől, hogy „az, amire 
a legjobb emberi természet képes, az általában az emberi ter- 
mészet elérhető képességén belül van.” 

12. Végül nyugati kultúránknak az emberi haladást kétség- 
telenül előrevivő termékei közül a szociológiai előrelátásnak 
fejlődő tudományát is felsorolnám, mely a társadalmi kauzali- 
tásnak minden eddigi korét messze felülmúló ismeretével és a 
népszuverenitásnak az egész ókori és középkori politikát fel- 
forgató célkitűzéseivel azzal a reménnyel biztat, hogy valaha 
szociológiai tudásunkat épp úgy fogjuk értékesíteni a társadalmi 
energiáknak céljainknak megfelelő befolyásolására, mint ahogy a 
természettudományok eredményeit felhasználtuk a kültermé- 
szetnek érdekeinket szolgáló módosítására. 

 
V. 

Azt hiszem, hogy a nyugati civilizációnknak ezek a sui 
generis tényei tagadhatatlanul a haladás munkáját szolgálják. 
Szabad-e ebből arra következtetni, hogy mai kultúránk nagyobb 
emberi boldogságot nyújt, mint az összes elmúlt koroké? Még 
a kultúra vezető államaira nézve sem mernék föltétlenül igennel 
válaszolni erre a kérdésre. Ellenkezőleg azt hiszem, hogy néhány 
különösen kedvező körülmények között élő s az európai kultúra 
bontó hatásától szabad maradt vad törzsben az egészség, a 
vidám és változatos munka, az álom és a nemi ösztön kielégí- 
tésének, valamint a játék szabadságának több feltétele volt meg, 
mint nagy városaink tanulatlan gyári munkásainak százezreiben. 
Azt is hiszem, hogy néhány középkori városi reszpublika, avagy 
ama parasztság, mely a feudális világgal szemben szabadságát 
megoltalmazni képes volt, legalább is fejlődésük szerencsé- 
sebb napjaiban, az emberi boldogság nagyobb tömegét élvezték, 
mint az ír paraszt az angol földtörvények előtt, avagy Magyar- 
országnak mai szegény és elmaradt városi polgársága, vagy az 
elnyomott kisparaszt és földnélküli mezőgazdasági munkásosztály 
Európa legtöbb államában. S az ilyen összehasonlításokat könnyű 
volna még gyarapítani mai kultúránk rovására. Mégis nem az 
extrémeket, hanem a nagy átlagot véve azt hiszem, hogy az 
átlagember boldogsági mérlege Nyugateurópa legfejlettebb orszá- 
gaiban emelkedőben van. 
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          Mindez azonban, ismétlem, ama célkitűzés szempontjából, 
mely a haladás problémájának lényege, meglehetősen közömbös. 
A fontos, a cselekvésünket joggal irányító szempont, 
mely vizsgálatainkból, úgy vélem, elegendő pontos- 
sággal domborodik ki, hogy a haladás eszméje nem 
ködképes utópia, nem szellemeskedő relativitás, hanem 
a társadalmi akció joggal kitűzött eszménye, amelynek 
megvalósításához szükséges eszközök egyre gazdagabb 
mértékben állanak rendelkezésünkre. 
 

* 
Ez a megállapítás nemcsak intellektuális és politikai jelen- 

tőséggel bír, de erkölcsivel is. Korunk legkiválóbb gon- 
dolkodói közül számosan joggal hangsúlyozták azt az erkölcsi 
válságot, mellyel mai társadalmunk küzd. A dogmatikus vallások 
és a metafizikai morálok hatalmas kategorikus imperativusai 
meginogtak s az új embertípus egy alacsony hedonizmus s 
magát fékezni nem tudó, kötelességeket nem ismerő amoralizmus 
állapotába jutott, abba az effeminált s az egyéniségét fejleszteni 
nem képes, — mert irtózik a fáradságtól és a veszélyektől — elpu- 
hultság állapotába, melyet már John Stuart Mill egyébként 
diadalmas kultúránk legaggasztóbb jeleként vett észre.* 
            Ilyen körülmények között nagyon is érthető a vallási 
érzületnek és a vallási spekulációknak az a gazdagsága, mely 
korunkat jellemzi s mely legszabadabban ép azon a földön 
csapong, ahol technikai és racionalista kultúránk legakadály- 
talanabbul bontakozhatott ki: az Egyesült Államokban. Itt érzik 
legjobban a vallás szerepének jelentőségét, mert az isteni szán- 
déknak, a gondviselés rendjének, az egyéni hasznosságot felül- 
múló célkitűzésnek hiánya igen könnyen egy durva és sekély 
szenzualizmushoz vezet, mely nagy erőkifejtésekre nem ösztökél 
s mely az embert cserben hagyja a lelki krízisek óráiban. Így 
válik a will to believe a mai filozófia egyik uralkodó motívumává, 
ezért sokasodnak a tételes vallásokat visszaállítani vagy 
reformálni akaró törekvések. Hiú erőkifejtés a tudomány, a 
technika és a demokrácia romboló munkájával szemben! Ellenben 
a vallásnak összes értékes elemei feltalálhatók és tovább képez- 
hetők a haladási-hitben, mely legnemesebb hajtásaiban meg- 
felel az emberi lélek úgy racionális, mint szociális, mint szorosan 
vett vallási hajlandóságainak. A haladás hite a világtörténelmi 
 

* I. m. 205 1. 
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relativitások szomorú és elbátortalanító vadonjában valami isteni 
utat, valami feltörekvő rendet talál, melyet követni, melyhez 
alkalmazkodni egy földi életünket túlhaladó realitással való 
érintkezés érzését kelti fel bennünk. A haladási hit racioná- 
lisan kitűzhető, de azért végtelennek látszó perspektívákat nyit 
meg a jobb után való sóvárgásunk számára. A haladási hit 
egyszersmind hatalmas motorikus erő, mivel a jelen üldöztetése, 
elnyomása, gúnyja vagy meg nem értése közepett is, erőkifej- 
tésünket összefűzi az előttünk ugyanezen célért küzdöttek 
számtalan nemzedékeivel és azokkal, akik utánunk ugyan- 
ezekért a javakért fognak harcolni. A haladási hit végül az 
erkölcsi szolidaritás és az önfeláldozásra serkentő altruizmus 
forrása, mert véges, gyarló, céltalan életünket belekapcsolja 
valami végtelenbe, örökbe és abszolútba. 

Ekként a haladási hit a vallásos gondolat legértékesebb 
elemeit magában hordja amaz osztályuralmi és kizsákmányoló 
tendenciák nélkül, melyek minden tételes valláshoz tapadnak. 
A fennálló rend védelmezői a haladási hitnek ezt a forradalmi erejét 
öntudatlanul át is érezték s azzal igyekeztek diszkreditálni, hogy 
annak naiv tudománytalanságát, kritikátlan érzelgősségét, sekély 
tartalmatlanságát törekedtek kimutatni. Ama kutatások világánál, 
melyeket önöknek bemutatni szerencsém volt, talán azt is észre- 
vehetjük, hogy a haladásnak egész ritmusa ép ezen új vallás, 
ezen racionalista és szociális pantheizmus megerősítése és kifej- 
lesztése felé tör s egyszersmind egy ily irányú öntudatos nevelés 
a legméltóbb cél mindazok számára, akik a társadalmi haladás 
munkáját élethivatásuknak tekintik. 
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minél primitívebb valamely társadalom, annál inkább éli a 
csupán fennmaradását biztosító életet. Építményei a föl- 
tétlen szükségletek kielégítését szolgálják, tehát szerke- 
zetben, beosztásban, anyagban kezdetlegesek. Azonban 
épen ez a kezdetlegesség sokat tud beszélni, mert az 

épületek alakja, felépítése teljesen megmutatja célját, elmondja készítői- 
nek és használóinak gazdasági és társadalmi életét, fejlődését, az 
emberiség nagy egészébe való hovatartozóságát, elhelyezkedését — 
sőt bizonyos törvényszerűségek megállapítására is alkalmas. 

A magyar parasztság építkezése a néprajzi kutatásoknak — 
és ezzel a szociológia bizonyos kérdéseinek — nagyon fontos adatait 
szolgáltatja. Magyarország ugyanis úgy a népies építkezés, mint az 
ezzel szorosan összefüggő mezőgazdaság szempontjából közepén áll a 
fejlett nyugat — és a teljesen primitív keleteurópai és nyugatázsiai 
építkezési és mezőgazdasági alakulásoknak, a kettőt összeköti, tehát 
társadalom-fejlődéstani szempontból kapocs a primitív és az előre 
haladt kultúra között. 

Azok a nomád állattenyésztő népek, amelyek csoportonként 
húzódtak be a X—XIII-ik században Magyarország földjére, foglal- 
kozásuknak megfelelően könnyen szállítható, vagy könnyen építhető 
hajlékokat raktak maguknak. Ε hajlékok: a szétszedhető sátor, a kúp- 
vagy háromélű hasábalakú nád- és vesszőkunyhó, a földbevájt putri, 
a cserény. Az állatoknak pedig a vesszőből font hordozható — vagy 
góréból, vesszőből tűzdelt — karám, egyik-másik építménynél egy kis 
sártapasztással. A még ma is nagy legelőkkel bíró Nagyalföld pásztorai 
ugyanazon cserényeket és kunyhókat építik maguknak és karámot 
jószágaiknak, amit 7—8 évszázad előtti őseik. Az állattenyésztés 
azoknál és ezeknél ugyanaz. A feltöretlen és abszolúte nem művelt 
sovány föld gyepét legeli a csorda, gulya, ménes, konda, stb s ha 
egy helyen elfogyott a legelnivaló, tovább vonulnak a határokkal nem 
korlátolt síkon. 

Amikor az ország a nyugat hatása alá kerül, átveszi annak 
mindazon intézményét, amelyik az ország vezető embereinek legmeg- 
felelőbb, amivel a szomszéd államok fejlődési állapotába legjobban 
beilleszkedik, amivel fennmaradását leginkább biztosíthatja: kialakul 
tehát a földbirtoklásban annak magántulajdoni formája. (A hűbéres 
rendszer a birtoklás külső karakteréhez tartozik, a föld használatának 
módja magántulajdon jellegű.) A birtok először tulajdonképen családi 
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birtok, azaz egy-egy, szinte patriarchátus alatt élő nagy család — a 
had — közös tulajdona, amelyiket a had közösen művel vagy műveltet. 
A földbirtoklás magántulajdoni, illetőleg had- és községközösségi 
alakulására szükség volt egyenesen országalakíthatás végett. 

Az országba lassan behúzódó pásztornépek e földre-kerülésük 
idején szoros hadközösségben éltek. A had az azonos nevű, eredetű 
és törzsű családok egysége. Tágabb körű közösség, mint a család- 
közösség, választott vezetőjük van, aki a had önálló férfitagjaival 
történt közös megállapodások alapján intézkedik a had dolgaiban. 
Egy-egy had árkokkal, vízmosásokkal és másegyéb természetes 
határokkal körülzárt területet száll meg, az árok, vízmosás lassan úttá 
alakúl+. Az ilyen területen belül a szaporodó had rendszertelenül 
össze-vissza épít. Amikor több nemzedék után a rokoni és gazdasági 
kapocs meglazul, egyes családok házaikat igyekszenek a többitől 
elhatárolni. Első határolási módjuk a természettől tanúit árkolás, 
később a vessző-gát, a nád- és górésövény, meg a liceom. A be- 
határolással sajátságos össze-visszaság keletkezik- Keskeny kutyaszorí- 
tók, közök, némelyik házhoz 3—4 idegen portán keresztül lehet 
csak jutni. Egy-egy ilyenformán alakult falurészt a Nagykunságban 
zug-nak neveznek, más vidéken megtartotta a had szállás nevét. Több 
egymás mellé települt had alkotja a községközösséget. Ε közösség 
különlegesen magyar, ügyeit intézik a hadak vezetői, de egy-egy had 
hosszú időn keresztül megőrzi erős függetlenségét. Más a közigaz- 
gatási, más a gazdasági község. Ez utóbbi a gazdaközösség. A had 
tagjai elsősorban csak egymásnak adhatnak el ingatlant, a szántót 
közösen törik, a nyilazásban hadanként vesznek részt stb. 

A had- és községközösségen kívül az ország földjét megszálló 
pásztoraink nagyon tág törzsközösségben is éltek. Törzsközösségüket 
magyarázza a vándorlások alatt lefolyt sok küzdelem, amelyik a közös 
védelem ideiglenességéből állandóbb Összetartozóságot fejlesztett ki. 
Nyugateurópa gazdasági állapota nagyobb társadalmi csoportosuláso- 
kat hozott létre, amelyeket országnak nevezünk. A mai magyarságot 
alkotó törzsek csak úgy maradhattak itt meg, ha legalább külsőleg 
felveszik a nyugoti társadalmi keretet. Ε keret fő gazdasági kísérői: 
a földművelés meghonosítása és az ezzel szorosan összefüggő állat- 
tenyésztés legeltetési formájának megváltoztatása. Európában a föld- 
művelés magántulajdon jellegű és hűbéres birtokokkal kapcsolatos, 
nálunk is életbe lép a hűbéri birtoklás csökevényes alakja, különösen 
a bevándorló lovagoknál, az első foglalás címén birtokló törzsek pedig 
vezetőik nevén kapják meg az uralkodóktól földjeiket, hogy e ténnyel 
is hangsúlyozzák a királyok az egységes országot és saját egyedúri 
hatalmukat. A Vatta stb. lázadások jórészt épen a birtoklási forma 
körül forognak, de a vezetők egy része belátja a rá nézve előnyös 
és kényelmes alakulást, úgy hogy a királyság intézménye és ezzel az 
egységes ország kifelé rövidesen létrejön. 

A magántulajdon-földbirtoklás kezdete és az építkezés fejlődése 
nagyon érdekes összefüggést mutatnak. 

Az emberi település első alakulatai kerülik a nagy síkságokat, 
amelyeknek nádas, mocsaras, fátlan, sokszor füvetlen területei kevésbé 
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alkalmasak a primitív állattenyésztésre és földművelésre, hanem a 
patakokban, rétekben, erdőkben gazdag dombvidéket keresik fel. 
Magyarországon első sorban a Nagyalföld szélein elhúzódó domb- 
sorokat, azután a Dunántúlt szálljak meg. Itt alakul ki a földnek 
magántulajdoni birtoklása, e vidékek mutatják legjobban a gazdasági 
és építkezésbeli fokokat. De még más dolgot is mutatnak: tudniillik 
a térítésnek, a keresztény vallás felvételének gazdasági szerepét és 
jelentőségét Magyarországon. 

A vándorló kóbor parasztnépek nem respektálják az amúgy is 
bizonytalan új birtokhatárokat, hanem legeltetik barmaikat minden 
legeltetésre alkalmas területen, meg a csekélyszámú itt talált lakosság 
kivételével a földműveléshez sem igen akar hajlani derekuk. Az egy- 
ház, amelyik nemcsak hitéleti, hanem társadalmi intézmények átülte- 
tésével is foglalkozik, segítségére megy új földbirtokosainak. Föld- 
műves-papokat és szerzeteseket küld be, akik a szertekóborló pász- 
torokat minden alkalmasnak látszó eszközzel keresztényekké teszik, 
azután megtanítják a megtérített népet mindjárt földművelésre, és 
amint járomhoz szoktatják a pásztorok ökreit, úgy törik lassan az 
eke szarva mellé gazdáikat. Az országban mindenfelé alakulnak az 
apátságok, a kemény koponyájú kunoknak, jászoknak, besenyőknek 
és más népeknek megmagyarázzák a hit felvételének és az ugartörés- 
nek áldásait: s a magyar paraszt keresztény és földművelő lesz, mert 
az újonnan alakult nagybirtok érdeke így követeli. S hogy a paraszt 
a tavaszi meg őszi munka utáni szabadidejét ne használhassa kóbor- 
lásra, kötelezik a minden vasárnapi templomba járásra. A hittérítés 
szállítja a földtöréshez szükséges emberanyagot, amiért a nagybirtok 
hálája a szerzeteseknek alapítványokkal és kiváltságokkal fizet. 

A földművelés állandó lakóhelyet kíván, munkát ad a föld 
kora tavasztól késő őszig, azután meg az ekéhez tört jószágnak 
nagyobb kímélet szükséges, azt tehát tető alá viszik, ahol békességesen 
megvan ember és állat, s ez az épület a földalatti putriból és cse- 
rényből meg karámból, ólból kialakult putriól. Miből áll az ilyen 
ól? 30—80 cm-re a földbeásott téglalapalakú 20 — 40 m2-es gödör, 
egyik hosszoldalának közepén meredékes úttal a lejárathoz. A gödör 
két rövidebb oldalának közepén leállítanak két ágasfát, ezekre 
fektetik a szelemenfát, amikre a hasítással összefogott, gúzszsal kötö- 
zött szarufák kerülnek. A gödör oldalainál körül hasított szálfákat 
vernek a földbe, ezeket befonják vesszővel, a cserényt betapasztják 
sárral, s készen áll az ól. Nagyon valószínű, hogy az első ólak, 
amelyek még csak téli szállások, nem voltak sülyesztettek (mint ma 
a kun-tanyák sem azok), tetejük is lapos volt, ágasfa nélkül, ezek 
helyett a négy sarkon egy-egy tartóoszloppal, körül koszorúgerendával, 
ezeken keresztül keresztgerendákkal. Mikor azonban a putri — az 
emberi lakás, — és az ól — az állatok téli helye — egyesülnek, 
egységes, embert és állatot védő állandó hajlékká, földbe mélyed az 
ól, mert ezzel is nagyobb meleget tart, de teteje is nyerges, farazatos, 
padlásnélküli lesz, hogy benne, — mint a putriban — szabadon 
éghessen a középen rakott tűz. — Különben a putri is, a vájt hajlék, 
még ma is sokkal általánosabban elterjedt, mint azt   hiszik   és  mint 
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építkezés — és ezzel település — fejlődési adat meglehetősen fontos, 
mert szinte szabályként látjuk, hogy mindazok a népek vagy nép- 
csoportok, amelyek végleg, vagy akár rövidebb időre is letelepszenek, 
első szilárd hajlékul putrit vájnak maguknak. Így a falvakból kiűzött 
nagykunsági parasztok, amikor újból telepszenek, putriházba húzód- 
nak, amelynek lapos fedelet raknak. Ha a vándor-cigány megszállja 
a faluvéget, laposfedelű putriházat épít. A kubikos-munkás hosszabb 
idejű szegődésnél (gát- vagy útépítés stb.) putrit váj magának az 
agyagos, kavicsos partoldalba. 

De nemcsak a földművelés köti helyhez a parasztot, meg 
építtet velük ólat, hanem az állattenyésztés is. Amint tudjuk, a mai 
magyarságot képező törzsek nem együtt és egyszerre, hanem kisebb 
csoportokban s nem is gyorsan és egyfolytában, hanem hosszú meg- 
szállásokkal kerültek a Duna-Tisza vidékére. A Kirgiz-puszták, Lebedia 
stb. nemcsak egy télre, de bizonyára évtizedekre szállást adtak a 
magyar, jász, kun, bessenyő stb. pásztoroknak. Ilyenkor a zord télre 
nemcsak nekik volt szükségük putrira, hanem a féltettebb jószágnak 
is állásra. Megcsinálják hát már vándorlásaik közben az ólnak első 
primitív alakját a velük egy pusztán kóborló kirgiz, baskir, csuvas, 
tatár testvéreikkel azonos formára, használatra. És ha jó legelőjű, 
bővizű földre akadnak, bizony a téli szállás állandó lakóhely is marad, 
ha pedig tovább vonulnak, magukkal viszik sokszor anyagát is az 
ólnak, szerkezetének, megépítésének ismeretét pedig mindig és bizo- 
nyosan. 

Az ólban középen ég a szabadtűz, a tető nádján, szalmáján 
száll ki a füstje, az emberek e körül tanyáznak, alszanak, mellettük 
pedig pihen az igába fogott, meg féltettebb, becsesebb jószág. Nézzük 
csak, milyen gazdasági állapot függ össze ezzel az alkotmánnyal? 
Milyenek például mezőgazdasági eszközeik, ruházatuk, megélhetési 
módjuk? A földet bükk- és cserfából hasított faekével törik, gályákból 
font a boronájuk s végzik azt a vándorló rabló földgazdálkodást, 
amelyik szerint egy-egy község határán belül szabadon választják a 
megművelendő szűz földet. 3—4 évi használat után aztán új csíkot 
hasít ki ekéjük, mert ennyi idő alatt elnyúzták az előbbi tagot 
teljesen. Ásójuk, kapájuk hasonlóan fa, jármuk, szekerük, taligájuk 
nem ismeri a vasat, minden primitív, otromba, esetlen. Ruhájuk két 
zsákszerűen összevarrtszárú gatya, ingük hosszában kettéhajtott és 
varrott vászon, amelyik középen alúl-felül nyitott, lábbelijük a bocskor, 
amit maguk csinálnak csontárjukkal, vaskésükkel esett marhabőréből; 
fejfedőjük a birka bundájából öltött sapka. Téli ruhájuk ugyancsak 
birkabőrből készült újatlan bunda, amelyik az egész testet fedi, takarót 
és ágyat helyettesít. Életük egyhangú és kultúranélküli, őrzik állataikat, 
törik a földet, a férfi része hetekig nem lát fedelet, veri az eső, 
égeti a nap, borzongatja a hideg. Ez a magyar paraszt élete a XIII. 
században s úgy építi védelmet adó hajlékát. A primitív ember társa- 
dalmi és gazdasági életét éli akkor, amikor Európában már a polgári 
társadalom csírái sarjadoznak. 

A paraszt ekéhez kötöttségének további társadalmi következ- 
ményei   is   vannak.   A földművelést   elsősorban   az   egyházi- és   más 
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magántulajdonban lévő nagybirtokokon rabszolgák végzik. A rabszolgák 
száma azonban a megkevesbbedett rablóhadjáratok miatt folyton csökken, 
ellenben az eke alá fogott föld folyton szaporodik: gondoskodni kell 
tehát nagyobb számú földművelőről. Ennek legegyszerűbb módja a 
szertekóborló pásztoroknak egy-egy nagybirtokos hatalma alá vonása, 
ami szintén egyengeti a jobbágyság megteremtésének útját. Az ekéhez 
kötött pásztorok a művelésre fogott földek körül csoportba verődnek, 
putriházaikat, óljaikat egymás mellé ássák és építik, a sátortáborok 
átalakulnak putriházas, ólas falvakká. Ezek a falvak két típust mutatnak. 
Egyik: a rendszertelen utcákból álló zeg-zugos, sikátoros, közökkel, 
zsákutcákkal, kutyaszorítókkal teli község, másik: a két, ritkán négy 
sor házból álló, hosszan elnyúló település. Mindkét alakzatnak egye- 
nesen osztálykaraktere van. A rendszertelenül épült falvak ugyanis 
azoknak a szabadparasztoknak a telepei, akik családi közös birtokokat 
alakítottak. Ezek a kisebb törzsek vagy törzstöredékek hadakra 
oszolva akkora területet szállottak meg, amekkorát egy-egy had meg- 
művelhetett. Az ilyen hadi közös birtokot árok, szakadás, vízmosás 
miegyéb határolt, annak legalkalmasabb emelkedett helyére építették 
a putrit meg ólat, a körülötte lévő területet pedig szántották, kapálták. 
Alig pár hold egy-egy ilyen had-lakta terület, de ne felejtsük el, hogy 
csak a maguk számára termeltek, még pedig olyan keveset, hogy 
rosszabb termésű esztendő még a nagyhatárú Debreczenben is éhín- 
séget okozott. (Egy 1720-ban készített, 22 vármegyéről szóló termés- 
kimutatás szerint a gabona és kapásnövény átlagban 3 köblöt termett 
köblös földenként. Legnagyobb hozadék Bácsmegyében 8 köböl, de 
a 22 vármegye termése legnagyobbrészt 2 köblön alul marad. Gazd. 
Tört. Szemle 1894. I.) Az ilyen falvak továbbalakulási módja: Amikor 
a szaporodó had nem fér el többé a közös hajlékban, a fiatalabb 
nemzedék új házat rak a had telkén. Ezzel kisebbedik a megművelhető 
terület, pedig a fogyasztó száj szaporodik — kimennek tehát a had 
közös földjéről a törzs közös legelőjére szántani — és megszületik a 
belsőség-külsőség. Belül marad az ól, félszer, a gabonaverem, a szérű, 
rakodó, kívülre kerül a szántó. Nagyhatárú községek lakosai szabadon 
választanak szántót, kaszálót a közösség földjéből, ha elnyúzták az újonnan 
tört gyepföldet, elhagyják és másat hasítanak. Kisebb határoknál a súrló- 
dások elkerülése végett a fordulós rendszert és a nyilazást teremtik meg. 
Ilyen alakulású községek például: Mezőkövesd, Mezőcsáth, Nemesbikk, 
Mezőkeresztes, Jászapáti, Karczag és a többi kun községek stb. 

Egészen másképpen alakul az a község, amelyiket nem szabad 
parasztok népesítenek be első megszállással, hanem a földesúr telepíti. 
A jobbággyá lett pásztornak belső földje nincsen. Nem had szerint 
telepszik, hanem az út mellett jobbra-balra ássa putriját, ami így 
nagyjában rendezett házsorokká alakul. A házsorokat a falun kívül 
szérű és rakodó gyűrű veszi körül mindenütt, ahol a földesúr több 
mozgást enged jobbágyainak, vagy a jobbágyokból szabad parasztokká 
lett helységekben, ezek után jön a szántó, kaszáló, víz mellett a 
kenderföld, kívül legelő, ugyanolyan primitív gazdálkodással, mint a 
hadak közös családi birtokain. Ezeknek a községeknek alakulási módját 
a legtöbb dunántúli község mutatja. 
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Európa   lakosságának   gyér   volta,   új   világrészek   felfedezése, 
továbbá Magyarországnak Nyugateurópa életében való aránylag csekély 
szereplése, az ország birtokos urainak alacsony kultúrigényei stb. 
azokat a mezőgazdasági állapotokat, amelyek a földművelés megindu- 
lásakor létrejöttek, évszázadokig fenntartották. Építkezésüknél a putri 
és ól lassan összeolvad putriházzá, ahol azonban a közfalakkal történő 
részreosztások még hiányzanak. Az ilyen putriház még csak az ólnak 
sülyesztett és megnagyobbított alakja. Nem változik a ház, csak cél- 
szerűsödik valamelyest, de nem változik az sem, ami a ház fedele alatt és 
annak határában található. Öt évszázadon keresztül élt a magyar paraszt 
ugyanabban a nyomorúságban, öt évszázad iparának szinte egyetlen 
új eszközét sem ismerte meg, mert a nagybirtok érdekei még mindég 
ugyanazok, sőt mind fokozottabban a parasztság rovására erősbbödők. 
A föld művelése csak a legszükségesebb mezőgazdasági termékek 
termelésére szolgál, kivitel-, sőt még belső gabona stb. kereskedelem 
sincsen, a tisztán legeltetéssel való állattenyésztésből ellenben nagy 
export fejlődik ki. Ez az állattenyésztés nagy legelőterületeket foglal 
le, de kevesebbe kerül, tehát jövedelmezőbb a földművelésnél. A 
cserény, kunyhó, karám és más egyéb enyhelyek továbbra is kellenek 
a pásztornépnek és barmainak, a putriház pedig a földművelő embernek 
és állatainak és csak a XVIII. század fog végre építészetük átalakítá- 
sához, amelyik ismét az újonnan fellépő társadalmi alakulatok muta- 
tójaként jelentkezik. Ez időpontig az ország csak külső kereteiben 
viseli magán az állam jellegét, belsejében a törzs (megye), a község 
és had összetartozósága dominál. (Hiszen a mai gentry családi politi- 
kának rugóit is — legalább részben — az egynevű családok össze- 
tartozóságának hagyományszerű, mondhatnám: hadöntudatában és 
osztálytudatában találjuk meg.) A tagosítás iránti ellenszenv (a vissza- 
éléseken kívül), a birtoknak a had számára való megmentése bizonyos 
fokig ugyaninnen és ebből datálódik. Például Mezőkövesden a Gáspár 
had még ma is vásárol közös földeket, amelyeket a családi tanács 
megbeszélése alapján közösen művelnek. Azaz a földközösségnek a 
XX-ik századba is átnyúló fennmaradása azt mutatja, hogy olyan 
primitív társadalmi berendezkedés is kielégítette a mi parasztjainkat, 
tehát gazdasági állapotuk olyan alacsony rendű volt, amelyiknél az 
őskommunista földművelés és állattenyésztés teljesen megfelelt szükség- 
leteiknek. De megfelel ez a nemességnek is, melynek nagy része 
Európától teljesen zárt életet élvén: igényei minimálisak voltak, tehát 
az „extra Hungariam” teljes komolyságú jelmondatuk; megfelelt a 
külföldön élő főnemességnek is, mert mindkét osztály — fő- és köz- 
nemes — ingyen munkaerővel dolgozik, földjét minimálisan művelteti, 
a legeltetési állattenyésztés pedig a külföldi export révén a befekte- 
téshez arányítva jól jövedelmez. 

Nyugat ipara a lakosság tömörülését, fejlődését, szükségleteinek 
növekedését hozza magával, ami viszont Magyarországnak mezőgaz- 
dasági átalakulását eredményezi. A XVI. századtól kezdve mind- 
nagyobb Európa hússzükséglete, amit a nagy legelőjű, kihasználatlan 
földű Magyarország is megérez. Fokozza állettenyésztését, amelyik a 
legkevesebb   befektetéssel   a   legjövedelmezőbb   és   lassanként   olyan 
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nagy  állatexport  fejlődik  ki,   amelyik  még  egy külön  osztályt — a 
hajtók osztályát — is megteremti.  Ezt az alakulást a népies építkezés 
csak a szaporodó pásztor és állati   enyhelyek   útján   érzi meg,   mert 
nem változik a termelés formája, csupán növekszik. 

A hozzánk legközelebb fekvő Németország, — ahová az állat- 
kivitel is irányult, — iparában és kereskedelmében óriásit lendült. 
Mezőgazdasága is folyton halad, állattenyésztése rendszeresen és 
tudatosan fejlesztett. Ε fejlett gazdálkodás alatt kezelt, tehát érté- 
kesebb, jobb minőségű állatanyaggal a primitíven termelő és silány 
húst szállító magyar marhatenyésztés nem tud konkurrálni, azonkívül 
— különösen később — a fokozatosan javuló közlekedés új behozatali 
helyeket tesz hozzáférhetővé. Az emberek szaporodásánál nagyobb 
mértékű az iparos és kereskedőosztály szaporodása, ez a mezőgazda- 
ságtól vonja el a lakosságot, így Nyugatnak szüksége van gabona- 
félékre: Európának gazdasági alakulása tehát Magyarországot is új 
termelési módra szorítja. A XVIII-ik század közepén kezdődik az 
országnak exportra való gabona termelése, ekkor kezdődik a még ma 
is tartó depecoratio, aminek megindítója legnagyobb részben a föntebb 
elmondott alakulás. Az eddigi vándorló rabló földgazdálkodás, majd 
a fordulós rendszer helyébe lép az extenzív gazdálkodási mód, a 
paraszt háza is szorosan ehhez idomul. Először is elválasztja a tűz- 
helyet két fallal az állatoktól, a tüzelőtől balraeső részt emberek 
hajlékának hagyja, amiből lesz a szoba, ezt náddal fedi, padlást 
csinál rá, az ól az elválasztott tűzhely másik oldalára kerül és később 
külön bejáratot kap. 

Az eddig egységes építményt három — később egy — a tűz- 
hely elé keresztbe épített fallal négy részre osztják. A bejáratnál van 
a pitvar, tovább a konyha, legtöbbször balkéztől a „ház”, — amint 
a lakószobát nevezik, — jobb kéztől pedig a pitvarból is bejárattal 
bíró ól. A konyha tűzhelyét fölemelik, mert így kényelmesebb a 
tüzelés, a kenyérsütéshez szükséges rész a „ház”-ba kerül búbos 
alakjában, így egyúttal melegíti a lakószobát. A háznak a lakószoba 
felőli külső homlokfalát közvetlenül az ágasfa mellé építik, ami által 
a tető előre ugró házereszt: üstököt, bugyot, kanfart képez. Erre 
szükségük van, mert alája rakják a megszaporodott földművelő szer- 
számokat: ekét, kocsit boronát, miegyebet. Az ágasfa mellett két 
oldalon 4 — 16 dm2-nyi ablakot vágnak, ebbe fakeretre feszített áttetsző 
(olajban itatott) bőrt szorítanak, a hosszoldalon is hagynak két 
ablakot, egyet a lakószoba, egyet az ól számára. Megjegyzem, ezek 
az utóbbi ablakok a putriháznak fejlődöttebb korszakában keletkeznek, 
először jó időben csak a verepcén (a nagy ajtó előtti alacsonyabb 
rácsos ajtó) beszűrődő világossággal kell megelégedniök, rossz időben 
meg a szabadtűzzel, a parázsra vetett lángolóval. Igaz, a férfinép 
csak a legzordabb napokon szorul az istállóbeli tüzelőbe, az asszony, 
gyerek pedig úgyis mindig a tűzhely mellett tanyázik. Az építkezés 
anyaga természetesen a régi, fejlettebb technikával alkalmazva. A ház 
fala a vesszőgát (cserény), nádfal, fecskerakás és vertfal meg vályog. 
A vesszőgátas falról már beszéltünk. A nádfal készítéséhez egy lábnyi 
mély árkot ástak, ebbe állították az araszos vastag nádsövényt, amelyet 
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korcpárok közé szorítottak. A fal magasságában elvágták a nádat, 
kívül-belül sárral tapasztották, simították, meszelték. Míg a cserény- 
falnál sem koszorú- sem keresztgerendák nincsenek, a nádfalú háznál 
a két hosszoldali szemöldökfát is felrakják, miután a nád nem igen 
bírta volna el a szarufákat. A szemöldökfák a sarokágasokon nyu- 
godtak. Másik módja a nádfalazásnak: a sarokágasokra léceket sze- 
geznek, ezekhez gyékénnyel pár szálból álló kis csomócska nádat 
kötnek, a nádat pelyvás sárral hizlalják kellő vastagságra. A fecske- 
rakás a legprimitívebb sárfal. Egymásra hordott, rétegesen szárított 
szalmás sárrakás, amelyikbe erősítésül rozsét is raknak. A fal külső 
felülete épen a felhányás miatt egyenetlen, hát ásóval lefaragják simára. 
A döngölt fal szintén pelyvás sárból készül, két deszka között bunkó- 
val verik keményre. A vályog négyzetes vagy téglalapalakú hasáb, 
legjobban hasonlít a városi építés téglájához, — ettől is vette ere- 
detét. A   pelyvával   meggyúrt   sarat   deszka formákba nyomkodják, 
napon szárítják. 
 * * * 

Ez a ház alakulásának átmeneti típusa, amelyik a mezőgazda- 
sági élettel összhangban megmaradt még ma is az országnak kevésbé 
előrehaladt részein, különösen a nagybirtok területén vagy szomszéd- 
ságában; ahol azonban a földművelés tovább jutott, ott az építkezés 
is erős fejlődést mutat: tudniillik elsősorban az ólnak, később a többi 
gazdasági épületnek különválását a lakóháztól. 

Az építkezés fejlődésénél ismét az ól különválása a legfontosabb, 
de nagyon egyszerű. A régi putriházat csinálják meg sértetlenül, még 
a lejárónak épített gádort vagy tornácot is meghagyják, csak a földből 
emelik magasabbra, alja az udvar szintjétől 20—40 cm-re sülyesztett, 
azonkívül a tüzelőt egyik sarokba viszik, ahol legkevésbé zavarja a 
jószág elhelyezését, amellett pedig az egész ól könnyen áttekinthető. 
Az ól az állatok birodalma lesz ismét, a nekilendülő földművelés mind 
több jószágot fog igába, a jószágot gondozó férfinép azonban továbbra 
is az ólbeli tüzelő mellé szorul csaknem teljesen állandó lakásra. Az 
ól falába kívülről is fekvőhelyet tapaszt a gazda, vagy dikót állít az 
eresz alá, ezen nyugszik nyári éjszakákon vagy ő maga vagy bérese, 
kocsisa, mikor jószága a lóhíves alatt pihen. Különben a „ház”-nak 
— a lakószobának — tisztán emberi lakásra való használata sem 
történik egyszerre. A malac, bornyú, gyenge szárnyas jószág hideg 
időben mindig, enyhébb időben is másegyéb fedél híjján a házba 
szorulnak és például a Nagykunságban 1801-ben kelt rendelettel sem 
tudják az állatot a szobából kitelepíteni, sőt az Alföld sok baromfi- 
tenyésztő helységében még ma is bevetik kora tavaszszal a földes 
szoba pad-alját árpával, hogy a házban keltett korai csirke, kacsa, 
liba friss hajtású fűre találjon. A ház és ól szétválasztásával meg- 
csinálják az üstökös, bugyos vagy kanfaros házat, amelyik a putri- 
háznak közvetlen leszármazottja, azonban a „ház” jobbadán csak 
parádé, mert a férfinépség nyáron a szabadban, télen az ólban tartóz- 
kodik, a házba csak súlyos betegség vagy tehetetlen öregség hajtja, az 
asszony és gyerek nyáron és általában enyhébb időben a kamrában hál, 
csak télen kerül a búbos melletti padkára, a lócára — ritkán az ágyba. 
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Az extenzív földgazdálkodás mindig több földet fog eke alá. 
A kétfordulós rendszer mindig súlyosabbá válik a nemesi birtokokra, 
amin segíteni kell. A helyzet súlyosbbodása a következő: A két- 
fordulós meg háromnyomásos rendszer a legeltető állattenyésztésnek 
kedvező, mert nagy és egységes legelőket hasít ki. Amint azonban az 
ugartörésre fokozottabb mértékben lesz szükség, a teljesen primitív 
gazdálkodás mellett az alig vagy sehogyan sem trágyázott föld hamar 
kimerül, ezt tehát parlagon kell hagyni és új területen új barázdát 
hasítani. A közös földeknek, akár szabad, akár egyenesen nemes 
parasztoké volt is, mindig nyilas részese úgy a nagy- mint a kis- 
birtokos nemes. Csak természetes, ha a szántható földnek szűkében 
lévő nemesség arra a közös földre gondolt első sorban, amelyiknek 
eddig is jogtalan élvezője volt. A közösködés különben is nagyon 
kényelmetlen. Nem tetszés szerint választhatja annak részese, nem 
rendelkezhetik vele szabadon, magántulajdoni birtokától is akárhányszor 
távol esik. Egészen kapóra jött tehát a tagosítás ideája. Ezzel ugyanis 
az eddig csak ideiglenes részesedéssel bírt földet örök tulajdonul 
kaphatta meg, azonkívül az első foglalás, fordulós vagy nyomásos 
rendszer folytán szétszórt földdarabokat egységesen hasították ki neki 
birtokának közvetlenül azon része mellett, amelyik a legtermékenyebb, 
a legkevésbé elnyúzott terület volt. De az extenzív földgazdálkodás 
felé való haladás nemcsak az új házépítést, nemcsak a tagosítást, 
hanem még a jobbágyság felszabadításának „nemes” cselekedetét is 
létrehozza. Létrehozza pedig a következő egyszerű gazdasági okokból: 
a legeltetési állattenyésztéshez állandó nagyobbszámú szolganép kellett, 
akik részben legeltették, gondozták, részben külföldre hajtották az 
állatokat. A föld megművelése nem volt a szó mai értelmében vett 
jövedelmi forrás, a jobbágy tehát amikor ellátta a jószágot, nem vont 
el ura jövedelméből egy fillérnyit sem, ha rossz faekéjével magának 
is felhasított egy-egy csíkocskát szabad idejében. Teljesen maga tar- 
totta fenn magát, földesurának minden kiadás nélkül megvolt az 
állandó ingyen munkaereje. De mert a gazdálkodás új alakulása csök- 
kenti az állatmennyiséget, a jobbágyságnak egy része felszabadul az 
állandó munka alól. Ε felszabadult rész ekéhez állítva újból jövedel- 
mezővé válik ugyan, de egész évre nincsen többé elfoglaltsága, mert 
részben a késő ősztől kora tavaszig való időszakban, részben a mag- 
vetéstől magérésig tétlenségre van kárhoztatva. Azonkívül az eddig 
pénzt nem érő mag értékké válik, tehát szinte földesurától vonja el 
jövedelmét a jobbágy, amikor magának is arat. Egyrészt tehát az 
évnek körülbelül felében „ingyen” tartja a földesúr jobbágyát, más- 
részt meg még jövedelmét is csökkenti, azért jól felfogott üzleti 
érdekből melegszívű altruistává válik a nemesség és horribilis úrbéri 
váltság árán szabaddá teszi jobbágyait, ad nekik rossz minőségű 
csekélyke földet, rongyos viskót, de a „szabad” zsellérről tenyérnyi 
földje révén már eleve úgy gondoskodik, hogy bérmunkásává tehesse 
akkor, amikor arra szüksége van. A bérmunkásoknak hosszabb munka- 
időre való lekötöttségét jóelőre csinált szerződéssel és néhány fillér 
előleggel biztosítja magának, amiből nagyon szépen kifejlődik a kom- 
menciós   munkásoknak — a summásoknak   csoportja   és intézménye. 
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Hogy pedig az egész esztendőre szükséges cselédséget földesúri 
jogainak fenntartásával megkaphassa, arról gondoskodik az analfabetizmus, 
gondoskodik az egyház és e kettő házasságának díszgyümölcse: a 
tökéletes vak elbutulás. Amikor a tessék-lássék iskoláztatás mégis csak 
áttöri valamennyire az ázsiai sötétséget, mikor a már szabadsorban 
született cseléd nem tekint szent áhítattal fölszabadító urára, hanem 
az éhbérekről is mer gondolkozni, akkor megalkotják a magyar szolga- 
bíró-közigazgatással súlyosbított Darányi-féle  cselédtörvényt. 

A két osztályra — közép- meg kisbirtokos és földnélküli vagy 
törpebirtokos osztályokra — tagolt parasztság ez időtől mindjobban 
elkülönödik egymástól, aminek az építkezés ismét nagyon jellegzetes 
mutatója. A jobbágyivadék hajléka a putriháznak visszafejlődött for- 
mája, amelyikből csupán az alacsony konyha, szoba marad meg, 
amelyikben két-három család lakik együtt süldő malacával, rúgott 
bornyújával, egy-két — vásárra nevelt — baromfiával egyetemben. 
Nyirkos földje, betapasztott ablaka, szellőzetlensége a tuberkulózis és 
egyéb nyavalyák melegágya, vackon, padkán fekszik egymás mellett 
beteg és egészséges, felnőtt és gyermek, s ha halott van a háznál, 
az is megfér közöttük egy éjszakára békességesen. Ez a mezőgazda- 
sági proletárság vált amerikai exportcikké, az itthonmaradók pedig 
azt a teljesen primitív gazdálkodást végzik, ahol már fejlődést jelen- 
tett csak negyven év előtt is a faeke lágyvas szántóvasa, a vasszöges 
borona, a vasásó, vaskapa. Hiszen az elmaradottságot például az is 
eléggé jellemzi, hogy az olt-völgyi székelység még ma is sarlóval 
arat 1 Κ 20 filléres maximális napszám mellett! Fejlődés ezeknél 
az is, ha ruházatukban a bocskort vasárnapra felváltja a csizma, a bun- 
dára, szűrre rózsa kerül, fejére pedig kalapot tesz. 

De térjünk vissza a ház továbbfejlődésére, arra, amelyik a közép- 
és kisbirtokos parasztságnál megindult. A ház és ól különválásáról 
már beszéltem. A ház eddig a nyugati hatásoktól teljesen függetlenül 
fejlődött. Amint azonban a paraszt gazdasági termékeinek árusítása 
révén gyakrabban látja a várost, termékei eladásával egy kis pénzre 
tesz szert, igyekszik részben gyakorlati szempontból, részben a 
jómód fitogtatásaképpen az ambitusos városi és a falun található 
nemesi házakat utánozni, tehát hosszoldala elé tornácot épít. A tornác 
alatt végzi esős időben házi munkáját, a kamrából, — amelyik gyakran 
magtár is — kiszorult gabonát, miegyebet is ide rakja, babot, borsót, 
lencsét szárít ott rossz időben, egyszóval hasznosítja az uras külsőt. 
Építőanyaga sem a vesszőgátas patics — nád — vagy döngölt fal, 
sem a fecskerakás, hanem a vájog, a házba pedig deszkapadlót fektet, 
a padlást mestergerendára meg keresztgerendára rakja ledeszkázva. 
(A mester- és keresztgerendás nádalt padlás különben megvan már 
akkor, amikor a házat először padlásolják le.) A kocsinak színt vagy 
félszert épít, a lónak nyárra lóhívest, ami három- vagy legalább két 
oldalról nyitott állás, a krumplinak vermet ás, a felgyülemlett szalma- 
töreknek-pelyvának pelyvást rak, a hidast is összerójja sertéseinek. 
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Amint már mondottam, az első foglalással megszállt belsőség 
lassanként teljesen megtelik épületekkel, az épületek pedig sokszor 
3—4 családdal, nagyon egyszerűen segítenek tehát magukon. Kiköl- 
tözködnek a külső szántóra, kenderföldre, hova — mert a tagosítás 
dacára egy-egy családnak szántó, kaszáló, kenderföld, szőlő stb. címeken 
legalább 3—4 felé van földje, — (nem is beszélve a tagosítatlan 
határokról) annak útfelőli végében építkeznek. Ezzel a községalakítás 
újabb formáját látjuk. A megtelt belsőség kiszorítja a népet a külső 
területekre, a belsőséget gyűrűsen vagy egy legmegfelelőbb irányban 
folyton növeli. A nagy parasztfalvak egymásra épített belsőségbeli 
házai valósággal a városok tömeglakásait helyettesítik, amelyek mind- 
jobban felgyűjtik a fokozatosan proletárosodó népet, a külsőség lakásai 
a jobbmódúak telepei lesznek. A falu belsejében lévő földnélküli nap- 
számos-hajlékok mellől eltűnnek a gazdasági melléképületek, mint fölös- 
leges építmények, vagy lakóházakká alakíttatnak át. Ez átalakításoknál 
az a figyelemreméltó, hogy az ólat teljesen úgy alakítják át házzá, 
amint azt a több évszázados fejlődés lassan alakította, azaz a bejárattól 
jobbra-balra keresztfalakat húznak, ezzel elrekesztik a tűzhelyet és 
pitvart, a padlást elválasztják náddal, sőt még a házfalat is lebontják 
az ágasfáig, vagy pedig koszorúgerendákra teszik a tetőt és akkor a 
szobában álló ágasfát kivetik. Ha azután tovább alakul a falu, amíg 
tipikusan magyar parasztvárossá nem fejlődik, akkor ismét érdekes 
vándorlási folyamat jön létre. A belsőségnek fokozatosan növekvő 
értéke kiszorítja a proletárságot viskóiból, helyükbe a módosak kis- 
városias, mesteremberes házai kerülnek, a szegény nép pedig a falunak 
egy-egy külső zugába, legértéktelenebb részére kerül, rendesen a 
temető környékére vagy a cigánysor közelébe. Dombos, homokköves 
vidéken még érdekesebb a napszámos és kisföldű népség építkezése. 
A homokköves hegyoldalakba vágja házait, ahol azelőtt sokszor boros- 
pincék voltak, e házak azután az új barlanglakások, amelyek a leg- 
gazdaságosabbak, mert értéktelen területeket használnak ki. Ε barlang- 
lakások beosztása egyezik az épített lakásokéval. A legszegényebbé 
szoba-konyha, a jobbmódúé kamrával, sőt akárhányszor ólat, hidast, 
ketrecet, színt, hombárt vágnak a kőbe. Ilyenkor az udvar is kőbe- 
vágott és négyszögletes, egyik oldalával az utcának, másik három 
oldalán a ház és mellékhelyiségek bejárata. Egy-egy tehetősebb gazda 
még íves, oszlopos tornácot is farag. Megemlítem mellékesen, hogy 
ezek a barlanglakások nem most jelentkeztek nálunk először, habár 
a mostaniak csak körülbelül 70 évvel ezelőtt támadtak fel. Vala- 
hányszor ugyanis az ország gazdaságilag visszaesett, így p. o. a 
törökjárás idején, a nép — amelyik között sok szökött jobbágy is 
volt — ilyen barlanglakásokba húzódott. (Miskolcon például már a 
XVI-ik századból van erre adat.) A barlanglakások leginkább kis- 
határú községekben készülnek, vagy olyan falvakban, amelyeknek 
földje nagybirtokos kezében van. Mindezek az új alakulások nem 
történnek megszakítások, zökkenések nélkül. Ellenségjárás, a nagybir- 
tokos zsarnoksága, a nemesség érdeke gyakran kiforgatja falvaiból a 
parasztot, aki számtalanszor kénytelen újra telepedni. Alig van 
az országnak faluja, amelyiket ne építettek volna újra új településsel, 
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vagy amelyik ne vándorolt volna odébb egy-két határral. Így teremti 
meg Mezőkövesd kirajzása, illetőleg a lakosság egy részének mene- 
külése a XVII. század végén és XVIII. század elején Tiszapolgárt, a 
Nagykunságból kivándorolt nép új megszállása Karcag, Kunmadaras, 
Kunhegyes, Kisújszállás, Túrkeve és Kunszentmárton községeket. Ez 
a település az első foglalással telepszik, tehát lényegében az ország- 
alapítás kezdetekor földhöz kötött pásztorok módján, építkezésük is 
a putriból indul meg, azután ólat raknak, majd a putriházra kerül 
a sor kapcsolatban az ólas házzal, míg a bugyos vagy kanfaros házon 
keresztül eljutnak a tornácos épületig. A megszállás hadak szerint 
megy, mert a hadaknak még mindig közös érdekeik vannak, de már 
a falu közös érdekei is előtérbe lépnek. A folyton zaklató ellenségtől 
meg földesúrtól való félelem a természettől védettebb, nehezebben 
hozzáférhető helyekre viszi őket. így a síkon telepedett Mezőkövesd 
a Tisza mocsarai mellé húzódik, a Kunság falvai folyó-összefolyásokat, 
kiöntéseket, árterületeket keresnek. Ezeknek víztől mentes emelkedett 
helyeire rakják templomaikat, a templom körül házaikat. Az ilyen 
falvakhoz akárhányszor csak keskeny bürü (nádkévékből rakott, földdel, 
gazzal meghordott híd vagy töltött útféle) vezetett, körül veszedelmes 
nádas meg semlyék védte. Építkezésük természetesen nem mindig 
követi a természetes fejlődést, azaz nem kezdik a putrinál, ólnál, 
csak akkor, ha gazdaságilag ez a legcélszerűbb. Amikor szükségük 
van fejlettebb építkezési formára, építik azt, sokszor annak csökevényét. 
Például a Nagykunság elhagyja a községbeli ólat, a házat pedig tor- 
nácosra csinálja, mint amelyik a haladottabb mezőgazdálkodásnak meg- 
felelőbb. Ha szegény ember rakja a házát, a tornácot ő sem engedi 
el, hanem sokszor csak a pitvar szélességében — falán a régi gádor 
reminiszcenciája-képen — csinál háza elé, amellett egy szoba-konyhával 
is megelégszik. Az új településnél is ismétlődik tehát az kicsinyben, 
ami nagyban országoknál. Tudniillik, ha váratlanul jut kultúrába egy 
addig zárt ország, egyszerre veszi át a legújabbat, az átmeneteket 
kihagyja, ami által sok bizarr ferdeség támad, míg az új alakulással 
járó rázkódtatás el nem múlik· Ma már a szegény ember új háza is 
vályog, lepadlásolva deszkával, mester- és keresztgerendával, igaz, 
hogy padrajárója a pitvarból van, úgy mint a régi ólból fejlett házaknál 
a kamarából. Az ilyen — sokszor igazán csak — viskóba belülre a 
a szobába is tesznek takarék-tűzhelyet a búbos mellé, a konyhabeli 
tüzelőben azután csak kenyérsütéskor kerül tűz, mert a takaréktűzhely 
kevesebb tüzelőt fogyaszt. 

Különben az új építkezés anyagát, szerkezetét nemcsak a mező- 
gazdasági viszonyok szabályozzák, hanem az azelőtt olcsó és bőven 
termő építési anyagnak — a fának, nádnak a pusztulása is. A szántók 
szaporodása, a legelők csökkentése mellett erdőpusztítást, meg láp- 
csapolást is eredményez. Az erdő rendszertelen és oktalan pusztítása 
szinte lehetetlenné teszi a cserényfonású fal építését, mert a faanyag 
rohamosan drágul, a lápcsapolás meg kipusztítja a fűzvesszőt, nádat, 
aminek következménye együttvéve a legkevesebb nádat és fát kívánó 
vályogház cseréptetővel. Nem okvetlenül a jómód mutatója tehát a 
cserepes   ház,   hanem   a   szükségszerűség    erejének   megnyilatkozása. 
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Amikor a tagosítással felosztják a nagy közös legelőket, amikor 
az állatexport szűntével a földművelés válik a parasztság főfoglalko- 
zásává, a nagyhatárú községek mindjobban érzik a messzefekvő föl- 
deken való gazdálkodás hátrányait. Sokszor órák hosszat kell menni 
rossz, sáros úton a szekérnek, amíg a gazda szántójáig vagy kaszáló- 
jáig juthat. A magnak, takarmánynak innen való beszállítása meg 
szinte lehetetlen. Kénytelen tehát hajlékot rakni kint a földjén, ahol 
a külső gazdasághoz szükséges jószágai telelnek, meg azok, amelyek 
vásárra kerülnek. Így első sorban nem veszít időt a ki- és bejárással, 
azután nem kell nyúznia a jószágot a behordással és végül szeme előtt 
van termése vetéstől betakarásig. De meg otthon a szűk belsőségen 
nemis tudna helyet adni állatainak, pedig azoknak száma a föld- 
művelés fokozatos intenzitásával folyton szaporodik. Megépíti hát a 
tanyát, mint az intenzív földgazdálkodás egyik karakteres mutatóját, 
amelyiknek mai értelemben vett fogalma csak a földművelés emel- 
kedésétől kezdődik. A régi tanyák ugyanis csak a nagy csordák stb. 
telelői voltak igazi védelmet adó falas-fedeles ólak nélkül, míg a mai 
tanya elsősorban az állatok védelméről gondoskodó ólból áll. A tanya 
— mint épület — tehát nem egyéb, mint az ólnak a külsőségbe 
való kihelyezése, ahol szállást talál a ló, a tehén, úgy mellékesen egyik 
sarkában az ember is a tüzelő mellett. Ez az ember rendesen fogadott 
cseléd, aki, ha nőtlen, nemis kap egyéb lakást az ólnál, ha nős és 
„tanyás”, akkor szobát ragaszt az ólnak tüzelő felőli oldalához, aminek 
bejárata az ólból nyílik, a tüzelő helyettesíti a konyhát. Itt ismét 
láthatjuk a gazdasági életnek törvényszerű hatását az építkezésre. 
A paraszt megcsinálja a had-szálláson, a belsőségen ólját akkor, amikor 
megkezdi a földművelést, egyúttal maga is beköltözködik féltettebb 
jószágai közé családostól állandó lakásra. A lassú fejlődés részekre 
bontja az egységes ólat, fedelet adván az egyik fallal elválasztott 
részben a családnak, elválasztja a tüzelőt is az állatoktól, aztán meg- 
csinálja az ólból a mai házat. A tanya első épülete az ól, ebből 
alakít egy szobás hajlékot. A tanyagazdálkodás azonban már fejlettebb, 
tehát lassan-lassan kiviszi egész városbeli építkezését, maga is kiköl- 
tözködik egész családjával, ahol a legintenzívebb magyar földgazdál- 
kodást folytatja. Ennek megfelelően rohamosan cseréli ki vasekéjét 
acélekére, vető- sőt néha aratógépet, rostálót, acélboronát stb. használ, 
néhány gazda közösen vásárol cséplőgépet, egyszóval az ipari tech- 
nikának mindazon tárgyát igénybe veszi, amelyik a kis- és közép- 
birtok megművelésére alkalmas, a természetes trágya mellett néhol 
már műtrágyával is próbálkozik. 

Érdekes problémát vet fel a tanyagazdálkodásnak aránylag fej- 
lettebb volta. Ha az ország ipari nekilendülése majd intenzív föld- 
gazdálkodást kíván, ha a parasztnak — nem földéhségét, hanem — 
földszükségletét a kegyesen ámító parcellázások nem tudják kielégíteni, 
ha az ipar már nem szívja fel nagy tömegekben a fölösleges mező- 
gazdasági munkaerőt: akkor a jövendő paraszt földszövetkezeteknek, 
a géppel dolgozó intenzív földgazdálkodásnak a ma még nagyon 
egyszerű tanyagazdaság lehet alapja. Már ma is használnak közös 
munkagépeket, itt-ott bérelnek  vagy   vesznek   közös   földeket  közös 
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használatra, de nem tudatos céllal, csupán a meződazdaság törvényei- 
nek kényszerítő ereje folytán. Ha azonban a terjedő kultúra nagyobb 
látókörűvé teszi őket, ha a nagybirtoknak mindent elnyeléssel fenye- 
gető kapzsiságát megszüntetve megszüntetik a parasztnak görcsös 
rögbekapaszkodását is, akkor talán megszűnik utópia lenni Zola színes 
álma. Mindenesetre tanulmányozásra érdemes az olyan különleges 
helyzetű és alakulatú magyar tanyagazdaság, amelyik teljesen elvált 
az őskommunista faluközösségtől, ellenben a szerszámgépek közössége 
révén irányt mutat a modern kollektivizmus felé. 

Egyes községek határa lassanként benépesedik tanyákkal. A föld- 
rajzi meg földbirtoklási viszonyok némely helyen tömörebben csopor- 
tosítják a tanyákat, s ha az ilyen területek távol vannak a községtől, 
bizonyos egységgé alakulnak ki. Ha azután az egységesség meg- 
szilárdul, elszakadnak a falutól és önálló községet alakítanak, amelyeket 
tanyaközségeknek nevezhetünk. Ε község magja a községháza, tanítói, 
esetleg jegyzői lakás, iskola, korcsma, bolt és temető. A gyermekeket 
az egy dűlőút melletti tanyákról hetenkénti felváltással más és más 
gazda hordja be szekerén az iskolába, a bentjáró gazda így szállítja 
ki a szükséges holmit, különben pedig a rossz utak miatt legtöbbször 
lóháton keresik fel egymást. (Győrffy István két ilyen tanyaközségről 
beszél: Mesterszállás- és Kuncsorbáról). Lehet, hogy az ilyen tanya- 
községek az első hadmegszállásból alakult községek mintájára szintén 
összeolvadnak majd zárt és sűrűn beépített községekké, lehet azonban 
az is, hogy a nagy birtokok megszűntével az egész alföld egységes 
tanyahálózattá egyesül a termőföld intenzív kihasználására, ahol azután 
a földművelésnek céltudatos és a fogyasztás szerint szabályozott mun- 
káját végezhetik. Ma még megakaszthatják a hálózat teljes kialaku- 
lását a közbeékelt nagybirtokok, — mint ahogyan tanya is csak 
nagybirtoktól mentes határokban fejlődik — de a nagybirtok meg- 
szűnte, a kultúra erőteljes terjedése bizonyára megvalósítja a tanya 
közvetítésével a modern paraszt-földszövetkezeteket és annak szükség- 
szerű folyományait. 

A magyar paraszt építkezési és települési, — és amit ez 
magyaráz, — valamint mezőgazdasági fejlődésének megismerésén kívül 
szociológiailag is érdekes a keleti és nyugati építészeti összetartozó- 
ság is. 

Minden állattenyésztéssel foglalkozó nomád nép, amelyik ki van 
téve fagynak, hónak, a téli élet viszontagságainak, kénytelen állatainak 
meg magának is téli szállást rakni, nehogy elpusztítsa őket a rossz 
időjárás. Ezek a vándorló pásztorok vagy minden télen felépítik téli 
szállásaikat, vagy állandót készítenek. Első esetben magától értetődő- 
leg nem telelnek ugyanegy helyen, hanem ott, ahol kóborlásaik köz- 
ben meglepi őket a tél, — amikor aztán csak épen egy télre való 
fedelet csinálnak — vagy állandó téli szállást tartanak szezonszerű 
vándorlással, itteni épületeik aztán szilárdak, sok télre rakottak. 

Oroszország pusztáit és dombvidékeit járó tatár pásztornépek 
nemcsak azért érdekesek, mert rokonságban vannak a mi kunjainkkal, 
jászainkkal, besenyőinkkel, hanem ők még ma is azt a nomád életet 
élik, amit élt a mai magyarországi nép telepítésekor. A laza faji 
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köteléken kívül tehát hozzájuk tartozunk a közös primitívség kapcsán 
is. Primitívség kapcsa alatt értem a szükségszerűség által megszabott 
azon   formákat,   amelyek — tekintet   nélkül   helyre, fajra és időre — 
az azonos kultúrájú és körülbelül azonos földrajzi, geológiai, éghajlati, 
növény- és állattani viszonyok között élő népeknél keletkeznek. Ezek 
szerint azok az oroszországi nomád   népek, akik az évnek   hidegebb 
részében állandónak épített lakásokban húzzák meg magukat, enyhébb 
időben pedig a pusztákon vándorolva legeltetnek és sátor alatt meg 
cserényben tanyáznak, — tehát a magyar paraszt ősfoglalkozását űzik 
— mondom, ezek a népek adják meg a kapcsot   Magyarország és a 
nomádok építkezései között. Az ázsiai kirgiz téli szállásán úgy telep- 
szik, mint a magyarországi első megszállás hadai, azaz a vér szerinti 
rokonság egy helyre csoportosul. Az ember megássa magának putriját, 
vagy domboldalba, amikor laposan fedi, vagy csak   gödör alakjában, 
esetleg nyerges tetővel, aminek szelemenjét ágas fa tartja, szarufái a 
gödör   szélére   támaszkodnak.   A   domboldalba   vájt   putrit   csinálja 
nálunk a kubikos,   az ásottat lapos vagy   nyerges   tetővel   a cigány. 
Lejárata lépcsős egyik keskeny oldalán, ahol a gádor reminiszcenciáját 
is feltaláljuk az Asztrachan-vidéki  kirgiznél az előcsarnok-félében. A 
féltetebb állatok védelmére   primitív falu gallyal fedett  hajlékot rak, 
aminek   neve   agïl, ail, ól.   Az asztrachani   kirgiz az ólat   szénával 
fedi, nyáron ő maga lakja, a fedett tér közepén   égő tüzelő mellett 
tanyáz. Ezek az akol-ólak   nemcsak nevükkel,   hanem   szerkezetükkel 
is   rokonai   az   ólnak,   természetesen    primitívebb   formában.   De   az 
asztrachani   kirgiz   ólszerű   építménye még a karámhoz   meg nádcse- 
rényhez is közel áll, tehát egyenesen rámutat az ól keletkezési alakjára. 
Minél állandóbban települt a török-tatár rokonság, annál többet jelent 
nála az ól szó. Így a baskír aolja annak egész téli szállása, az ólat 
meg otlëknek nevezi, ami tűzhelyet jelent, a kazáni tatár meg más 
faluját mondja aolnak. A baskír és csuvas téli szállásának fala sokszor 
készül   vesszőgátas   paticsból,   sőt   amikor a tető nem   lapos, hanem 
nyerges,   az gyakran   nyugszik   ágasfán.   De   nemcsak   az  ól szó- és 
fogalomközössége,   hanem a putri is kapcsot képez a primitívségben 
rokon   török-tatársággal.    A   török   házát jelentő   mj   szó   kivájtat 
jelent,   ami mutatja a háznak a putriból való származását.   Nálunk a 
putri-eredetre rávall a fennálló ház elnevezés, ami megkülömbözteti 
ezt az épületet a földbevájt hajlékoktól. A székely csűrje odor, ahol 
juhát,   kecskéjét,   néha   még   tehenét   is   tartja a takarmány  és   élet 
mellett.  A teljesen letelepült földműves csuvas ender-je   szerkezetre, 
rendeltetésre egyezik az odorral, a csűrrel. Mind e rokon népek hasonló 
helyzetben vannak   magyar   parasztjainkkal.   A kirgiz   legprimitívebb, 
tehát állatait a teljesen   nomád vándorlással   legelteti, a legkevésbé 
védő hajlékot rakja neki, maga pedig télen földbevájt putriba húzódik. 
A baskír   téli   szállása   fejlettebb,   a   putri   helyett   kalyibába   vonul, 
otlëk-je   tüzelőhelyes   szilárd   ól.   A csuvas   már   földet   tör,   faluja 
hasonlít a mi első megszállásos primitív falvainkhoz, a ház és ól fala 
vesszőgátas, teteje részben ágasfára  rakott. Ezeken a gazdasági fejlő- 
dési fokokon keresztül haladt a mi népünk, építve mellé  ugyanilyen 
hajlékokat, szállásokat. 
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A  magyar paraszt háza —  éppen az itt elmondottak szerint — 
csaknem teljesen önállóan fejlődött, szorosan lépést tartva az állat- 
tenyésztés és mezőgazdaság minden egyes fázisával. Nyugatnak fejlő- 
döttebb állapota tehát csak részletekben és külsőségekben, a városi 
meg földesúri építkezés közvetítésével hatott a népies építkezésre. 
Nyugateurópából behozott telepeseink részben olyan zárt területekre 
települtek, ahol a magyar parasztsággal nemigen érintkeztek, részben 
olyan régen történt a település, amikor a magyar és például német 
paraszt között nem volt nagy mezőgazdasági és építkezési különbség, 
azután meg épen az egész ország gazdasági állapotán túl ők sem 
igen emelkedhettek, hanem hozzásimultak minden tekintetben az őslakos- 
sághoz. A városi polgárságot alakító nyugati népek azonban fejlettebb 
kultúrát, ezzel fejlettebb építkezést is hoztak be, azután meg a nagyobb 
földesúri kastélyokat gyakran építették külföldi vagy külföldet járt 
magyar építészek, akik mindig rányomták építményeikre koruk stílu- 
sának bélyegét. A magyar paraszt várost meg kastélyt járva, meg- 
látta ott mindazt, amit az ő házánál akár szerkezetben, akár csak 
díszítésképen felhasználhat, azt haza viszi agyában és otthon próbál- 
kozik vele. Ilyen módon lesz a népé a barok-ornament, amint a paraszt 
mondja: szemmel lopja a neki szükségest, így alkalmazza újabb 
házaira az álpillért, párkányt a tapasztott oromfal (vértelek) alá, 
amiből aztán kialakítja azt a sajátságos homlokzat-ornamentikát, amelyik 
elterjedt a Sajó-völgyi meg Bükk-aljai magyarság között. De nemcsak 
ornamentet lop, hanem olyat is, amelyikre szüksége van a fejlődő 
mezőgazdaságnál: lopja szemével és megcsinálja a tornácot, az ámbi- 
tust. Eleinte az erősen előrenyúló ereszt használja fel szerszám- meg 
kapásnövény-raktárnak, de amikor az ereszalja kevés lesz, lejjebb meg 
már nem csúsztathatja: felemeli és előtámasztja oszlopokkal vagy még 
tovább megy, alólra vályogfalat rak, az oszlopok közeit bolthajtásozza, 
a bejáratba kiskaput farag, egyszóval olyan ámbitust rak, ahol sem 
alulról, sem felülről nem kell félteni az alattavalót sártól, esőtől, fel- 
ázástól, nedvességtől, sertéstől, marhától meg apró jószágtól. A tor- 
nácot is beilleszti tehát gazdasági életének megfelelő helyére, azaz a 
Nyugattól tanultat felhasználja az építészetben akkor, amikor földjét 
ugyancsak nyugati gazdálkodási móddal kezdi művelni Nyugatról 
hozott acélekével, boronával meg szerszámgépekkel. 

Vázlatosan írni, nagy kört felölelő témáról, hálátlan dolog. Sok 
részletkérdés kimarad, sok más a futólagos érintés miatt csak homá- 
lyosan világítódik meg. De szükségesnek tartottam az itt elmondottakra 
szociológusaink figyelmét felhívni, mert a néprajznak, mint a szocio- 
lógia segédtudományának, nagy és szükséges adatgyűjtő és tájékoztató 
társadalomtudományi szerepe van: egyik neves ethnografusunk szerint 
a néprajz maga a tárgyi szociológia. A néprajznak egyik fontos kutatási 
területe a nép építkezése, az ezzel kapcsolatos szociográfiának tárgya 
lehet: milyen szerepet játszik a ház különböző állapota és a község 
alakulása a parasztság tömegéletében? Ezekre kívántam néhány tájé- 
koztató mutatással szolgálni, mert amint mondottam, a nép nem fény- 
űzésből épít, hanem gazdasági viszonyainak nyomása alatt. Nincsen 
olyan érzékeny műszer,   amelyik úgy tudná mutatni  valamely terme- 
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szeti tünemény változásait, mint a nép építkezése annak társadalmi és 
gazdasági állapotát. Az alacsony viskók a test védelmével való nem- 
törődést, a betapasztott ablakok a higiéné legelemibb ismereteinek 
hiányát, az óllakások az emberek baromi állapotát, a ház üstöké a 
gazdasági szerszámok csekélységét és primitívségét tárják elénk, sőt 
még az épület elhelyezése, az utcák alakítása is sokat beszél. A két 
sorba szorított ház a község jobbágy-voltát mutatja, mert itt a földesúr 
telepített, viszont a zeg-zug házcsoportos utcák a szabad parasztnak 
hadszerinti települését és akárhány község van, ahol a lakosság egyes 
csoportjai között sokkal szorosabb a hadszerinti összetartozóság, mint 
az úgynevezett faji vagy nemzeti kötelék, mert még ma is csak a 
had gazdasági életéig jutottak el, annak szűkkörű érdekei fűzik őket 
csupán egymáshoz, a többi kötelék laza és értéknélküli, a nemzet 
érdeke nem az ő érdekük, annak előnyeit nem élvezik. 

Az épület legnagyobb, legszilárdabb és legállandóbb mutatója a 
parasztság állapotának, amelyet sem letagadni, sem megcáfolni nem lehet. 
Amikor azt látjuk, hogy ugyanegy házban három-négy család lakik, vagy 
hogy hegyes vidékeken a házakat kőbe vágják, az egész biztosan mutatja 
a nép proletár állapotát, a föld drágaságát, aminek oka viszont a 
község határában lévő nagybirtok vagy birtokok mindent elfoglaló 
terjedelme, vagy a kishatár és ezzel a föld elégtelensége. De egy-egy 
ilyen túlzsúfolt lakás lakóinak egészségi állapota is tisztán áll előttünk. 
Ha járvány üt ki, a lakás 10—15 gyereke közül (ott, ahol a nyomo- 
rúság az egykét még nem ismertette meg velük) 5—10 bizonyára 
elpusztul, mert hiszen aki így és ilyen lakásban lakik, annak nincsen 
pénze orvosra, vagy ha van, alacsony intelligenciája nem engedi az 
orvos igénybevételét. (Arra, hogy az orvos nélkül elpusztult gyerek 
temetésén a pap díszes ruhában jelenjék meg, hogy a kántor szépen 
búcsúztassa el, természetesen van 30—40 korona, de az orvosnak járó 
1  korona kidobott pénz.) 

A tisztaság is ismeretlen valami ilyen házban. Nem újság az 
sem, hogy folyóvíz-nélküli falvak lakosait a bába füröszti utoljára, sőt 
folyóvíz mellett lakók is csak gyermek- és legénykorukban végzik ezt 
a dolgot, felnőtt emberhez alig tartják ezt méltónak. Az ólban lakó, 
füstöt és trágyagőzt nyelő paraszt igazán nem él a putriba zsúfol- 
taknál jobb életet. S ha a falu fejlettebb építkezési szempontból? 
Nézzük, miben áll fejlettsége? A házak nagyobbak, az utcák egye- 
nesebbek, a ház oromfala díszített, festett, faragott, kapuja cifra, 
bejárata tornácos, a padlózott parádés szobában városi bútorok. De 
az emberek nem ebben a szobában laknak, hanem az asszony és 
gyereknép a kamrában, rosszul világított lomtárban, a férfi pedig? — 
természetesen az ólban. Azaz a magyar paraszt kultúrátlansága nem 
tud kiemelkedni gazdasági állapotának megfelelő nyomorúságából még 
akkor sem, ha az anyagiak megengednék, mert lelkében ma is Ázsia 
pusztáit bolyongja, a betűt, a tudományt gyűlöltté teszik előtte azok, 
akiknek osztályérdeke a magyar parasztság lelki nyomorúsága, testi 
rabszolgasága és akiknek szemében a fokos meg kanászbalta virtusai 
nemzeti erényekké avatódnak. A szabad-parasztivadéknak az a kis 
része, amelyik a tanyagazdasággal megmutatta az intenzív földgazdál- 
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kodás útját, bizonyára a kultúra útjára is rátéved. Ma még csak 
rátévedésről beszélhetünk, de miután gazdasági fejlődésük kiegészí- 
téséül kultúrára okvetlenül szükségük van, az ország vezető-osztályai 
dacára is el fognak jutni nemcsak testileg, hanem másképen is 
Európába. 

Kutassuk a nép építkezését, de ne elégedjünk meg puszta 
tények konstatálásával, hanem ezt az öntudatlan tömeget tegyük osz- 
tálytudatossá, egészségessé, intelligenssé és tanulttá, akkor lerontja 
putrilakását, bebocsátja magához a levegőt, az életet és — az orvost, 
akkor nem leszünk többé néprajzilag érdekes kuriózum a külföld 
előtt, akik összekötik Európát a — kirgiz pusztákkal. 
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Jekelfaussy : Az ezeréves magyar állam és népe 
Karácsonyi J.: Békésvármegye története. 
Kőris K.: A matyóföldi tüzelők és szénatartók. (A Magy. Nemz. Múz. 

Néprajzi Osztályának Ért. 1905). 
Dr. Lóránd Lajos: A székely jobbágyság kialakulása. 
Madarassy L.: Kiskunsági pásztor-enyhelyek. (A Magy. Nemz. Múz. 

Néprajzi Osztályának Ért. 1907). 
Madarassy L.: Kecskeméti tanyák. (Ugyanott). 
Madarassy L.: A putrinegyed. (Ugyanott 1905). 

Matlekovits : Ezeréves Magyarország. 
Dr. Mészáros Gy. : A csuvas ősvallás emlékei. 
Dr. Mészáros Gy.: Baskirföldi tanulmányúton. (Etnográfia 1910). 
Dr. Pólya J.: A magyar birtok- és örökösödési fognak fejlődése. (Gaz- 

daságtörténeti Szemle. 1894.) 
Reisner: Szeged mezőgazdasági története. (Ugyanott 1900). 
Simics K.: Kirgiz pásztorlakások (A Magy. Nemz. Múz. Néprajzi 

Osztályának Ert. 1901). 
Simkó Gy.: Nyíregyháza és tanyáinak települése. 
Sebestyén Gy.:  A székelyek neve és eredete.   (Néprajzi füzetek 1897). 
Szendrey J.: A magyar ház fejlődése. (Művészet 1902). 
Tagányi Károly: A földközösség története Magyarországon. (Gazdaság- 

történeti Szemle 1894). 
Dr. Török Α.: Az uralvidéki baskírokról. (Antr. füzetek 1882.) 
Wenzel Gusztáv: Magyarország mezőgazdaságának története. 
Constitutio rei urbarialis regni Hungariae. (Vienna 1817). 
Ezeken kívül nagy segítségemre voltak Dr. Győrffy István és Dr. Mészáros 

Gyula szóbelileg közölt adatai. 



 
Mezőkövesdi utcarészlet.  (Borsod megye.) A szabad   paraszt   települé- 
sének tipikus utcája. A szekérút a patakmederben van, amelyik legtöbb- 

     ször kiszáradt, a házak mentén csak gyalogút vezet. 

 

Mezőkövesdi utcarészlet. (Borsod megye.) A szekérút a   patak medre. 
     A had határát rendesen ilyen patak vagy vizes árok képezi. 



 
Tiszafüredi utcarészlet. (Heves megye.) A házak kerítése karám, vessző- 

     gát és akol alakokat mutat, putri házakkal. 

 
Kettős porta.  (Szomolya,  Borsod   megye.)   A   telek-elosztódás jellemző 

formája. Egy telken  két testvér háza, amelyeknek még közös   az udvara, 
kertje, kútja, de  már két utcai bejárata van. 



 
Karám. (Biharbajom, Bihar   megye.)   A   jószág    enyhelye.   Szél, nap és 

     vihar ellen nyújt védelmet. A legprimitívebb állatvédelmi építkezés. 

 
Karám kontyos kunyhóval.  (Földes, Hajdú megye.) A kontyos kunyhó 

     nádkévékből rakott kúpalakú primitív pásztorenyhely. 

 
Magyar akol pásztorkunyhóval. (Kenderes, Jásznagykun-Szolnok megye.) 
Az akol a jószág elzárására szolgáló gerenda vagy deszkakerítés. A kunyhó 

belül náddal, szalmával borított, kívül tőzeggel fedett. 



 
Magyar    pásztorkunyhó. (Fegyvernek,    Jásznagykun-Szolnok megye.) 

     A legtisztábban mutatja a vesszőg-átas-falúház szerkezetét. 

 
Juhászkunyhó és vasaló. (Nagyiván, Heves   megye.)   Háromélű hasáb- 

     alakú nádkunyhó, a putriház legprimitívebb őse. 

 
Magyar juhakol. (Túrkeve, Jásznagykun-Szolnok megye.) A juhokat elzáró 

deszka és nádkerítés szalmával fedett fészerrel. Fejlettebb enyhely, mint a karám. 



 
Fészer tehenekkel.   Jászapáti,  Jásznagykun-Szolnok   megye.)    A fara- 

     zatos vert- vagy nádfalú ház váza. 

 
Gulyaheverő pajta. (Szentes, Csongrád megye.) Alacsony, félig sülyesz- 

tett putriszerû épület,  emberi   lakásra is   számítva, épen   úgy, mint az ól. 

 



 
Putriház    (Bácsbodrog   megye.)   Oldalfala   alig   emelkedik  ki   a földből, 

     gádora jellemző a putriházakra. 

 
Ugyanaz elülről nézve. 



 
Gádoros putri. (Jásznagykun-Szolnok megye.) A putriház fejlett alakulata 

      külön kiépített gádorral. 

 
Putri.   (Zoltántérmajor, Csongrád   megye.)   A falak   csaknem teljesen ki- 

     emelkedtek a földből, gádor nélkül. 

 
Tanyaól.   (Szentmargita   puszta,  Szabolcs megye.)   Az   ólból   alakul ki a 

ház körfalak építésével. Itt a szoba   bejárata még   az   ólból van vágva,  a 
     tűzhely az ólban. 



 
Ól. (Mezőkövesd, Borsod megye.)   A magyar   ól   régebben   az ember és 
állat közös lakóhelye volt, ebből fejlődött ki a mai   parasztház. Putri ere- 

detét mutatja tornáca (gádor). 

 
Üstökös ház.   (Mezőkövesd,   Borsod   megye.)   Egyvégtibe  van építve az 

ól a házzal; ilyen építkezés a háznak az óltól való különválása előtt volt. 
(Az üstököt balra eltakarja egy kerítés, így nem lehet látni.) 



 
Üstökös-, bugyos ház.  (Mezőkövesd, Borsod megye.) Az ólból fejlődött 

     ház,  üstöke alá rakták régebben a földműves szerszámokat. 

 



 
Farazatos ház. (Mezőkövesd,  Borsod megye.) A legfejlettebb tornácnél- 

     küli széles ereszű parasztház. 

 
Deszka vértelkes ház.  (Mezőkövesd,  Borsod megye.)   Vértelkes faragott 
deszkából, homlokfalán  a nyugati építészettől   tanult párkány és álpillérek. 



Vesszőoldalas   ól.   (Zoltántérmajor.   Csongrád   megye.)   A   lécek közé 
kötözött vessző vagy nád vékony tapasztással a nádfalas házak mintájára. 

Teteje ágasfákon nyugszik. 

 
Kamra, nyári lóhíves és szín.   (Mezőkövesd,   Borsod megye.)   A nyári 
lóhíves a lovak nyári tartózkodási   helye.   Itt is velük hál  szalma dikón a 

     szolgalegény vagy gazda. 



  

 

Kőbe vágott falurész tornácos házzal. (Szomolya, 
Borsod, megye.)   A földszükiben lévő homokos domb- 

vidék háza. 

KSbe    vágott   emeletes    ház.   (Szomolya,   Borsód 
megye.) A földszint tornácos, az  emeletre belső lépcső 

vezet. 



 
Kőbe vágott falurész. (Szomolya Borsod m.) A házak több sorban van- 

     nak egymás fölé vágva, épen úgy, mint a borospincék. 

 
Kőbe vágott ól és szín. (Szomolya,  Borsod m.) 



 
Kurd  típusú   sátor  és   jürük   birkaakol.   (Zebir,   kóniai   korm. Kis- 
     ázsia.) Az akol teljesen    azonos    a   mi alföldi karámjainkkal. 

 
Turkmen   sátor. (Zebir, kóniai    korm. Kisázsia)   A sátor   oldala nád és 

     gyékény, anyagban és részben szerkezetben a mi primitív házainkat mutatja. 



 
Jumaš    baškír    falu.   (Orenburgi   korm. Oroszorsz.) Egy-egy   had egy 

     csoportba építkezik, mint a mi kunjaink 

 
Jumaš falu. A házak fala vesszőgát, a kerítés akol kerítés. 

 
Baskír nyári szállás. (Times, Orenburgi korm.   Orosz o.)   Egy-egy had 

     nyári szállása akolkerítéssel van körülhatárolva. 



 
Ló és marhaistálló. (Jumas baskir   falu. Orenburgi    korm. Oroszorsz.) 

Az istálló szerkezete egyezik a   magyar ól vesszőgátas,   ágasfás  vázával. 

 
Ló és marhaistáló.  (Jumaš  baškir falu.) 

 
Baskír pajta belseje. (Tupak,  Orenburg-i korm.) Szerkezete a magyar 

     ól váza. 



                                                                                                                                

Farkas Geiza: A falusi jellem* 
 ellem alatt azon módozatok összefoglalását értjük, 
melyek szerint valamely egyén az élet különféle 
helyzeteiben eljár, vagy eljárni kész. Régi közkeletű 
igazság, hogy az egyes ember jelleme nem valamely 
örök, megmásíthatatlan állag, hanem az élet egész 

folyamán módosul, alakul. Alapját a jellemnek mindenesetre az 
egyénnek a világra magával hozott, öröklött szervezete képezi, 
kialakulására azonban döntő jelentőséggel bírnak azok a körül- 
mények, melyek között az egyén felnőtt és tovább él; a munka, 
melyet folytat és amely szervezetére jó vagy rossz irányban 
hat; a tapasztalatok, melyeket szerez és amelyek a külvilág 
bizonyos eseményeihez, az egyén bizonyos eljárásaihoz kellemes, 
vagy kellemetlen következmények emlékét fűzik. Elkerülhetetlen, 
hogy egymástól már születésükkor sem nagyon külömböző 
egyéneknél, ha egyforma életkörülmények közé jutnak, egymá- 
séhoz nagyon hasonló eljárás-készségek, jellemek fejlődjenek 
ki. Így némely egyéni különszerűségek megengedése mellett 
joggal beszélhetünk több ember közös jelleméről, népek, foglal- 
kozási csoportok, társadalmi osztályok jelleméről. 

A falvak lakói — nemcsak a földművelőkről szólva — 
egymáshoz sok tekintetben hasonló, de a városiakétól külöm- 
böző életkörülmények között élnek és így bizonyos falusi 
jellemnek kellett kifejlődnie. Természetes, hogy ez a jellem annál 
felismerhetőbben, tisztábban fog elénk állni, minél állandóbban 
él az illető egyén falun, minél kevésbé módosultak élet- 
viszonyai a városiakhoz alkalmazkodás irányában. Az őstermelő: 
földművelő, állattenyésztő munkákat testileg végző egyéneket és 
ezek közül a saját, vagy családi üzemükben foglalatoskodókat 
(kisgazdákat) köti életérdekük leginkább a faluhoz és ezért 
ezeken tanulmányozhatjuk legtisztábban a falusi jellemet. 

Erre a jellemre az első elhatározó tényező, hogy a falusi 
embernek rendszerint kevesebb dolga van más emberekkel és 
több a természet szabad erőivel, mint a városinak. A városi 
 

* Mutatvány  a szerzőnek kidolgozás alatt álló munkájából. 
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ember élelme attól függ, hogy elegendő mennyiségű lisztet, 
veteményt, húst, tejet, tojást hoznak-e más emberek lakása 
közelébe és elég olcsón adják-e. A falusi embernél ez a kérdés 
sokkal inkább így hangzik: elég búza terem-e a szántóföldön, 
elég vetemény a kertben, felnő-e a borjú, a malac, a baromfi, 
ad-e tejet a tehén, tojnak-e a tyúkok? Még a nem egyenesen 
mezőgazdasággal foglalkozó falusi emberek konyhája is nagyobb 
mértékben érzi meg ezen tényezők alakulását, mint a piacról 
élő városiaké, mert míg az utóbbiak legfeljebb azt tapasztalják, 
hogy az élelmicikkek hol drágábbak, hol olcsóbbak: addig a 
falusiak sokszor ingyen, vagy majdnem ingyen hozzájutnak 
ahhoz, amiből nem is nekik, hanem szomszédjuknak sok termett, 
ellenben drága pénzen sem szerezhetik meg, ami éppen lakó- 
helyükhöz közel ki nem került az anyaföldből. Ugyanez a 
helyzet a tüzelőanyagnál — mely a falun sokhelyt szalma, rőzse, 
vagy a határban termett fa — és az élvezeti cikkeknél, mint 
a bor, pálinka, dohány. Hogy a városi ember munkája, vagy 
szórakozása helyére baj és késedelem nélkül eljusson, ez attól 
függ, hogy más emberek kellőképpen tisztogatták-e az utcát, jó 
üzemállapotban tartják-e a közúti közlekedési eszközöket. 
A falusinál ez csakis attól függ, hogy esik-e az eső, erősen 
fúj-e a szél, sáros, vagy poros-e az út, lehet-e bizonyos helyeken 
a jóságos természet kegyelméből kocsin, szánkón, vagy legalább 
gyalog járni? 

Leginkább azonban kereseti viszonyain érzi meg a városi 
és falusi ember, hogy ki az ő igazi ura, gazdája. A városi 
iparos, kereskedő, szabad értelmi kereső, sőt a hivatalnok is 
akkor dolgozik és akkor keres, ha más embereknek szükségük 
van az ő munkájára, szolgálataira. A falusi ellenben akkor 
dolgozik, „ha az Isten jó időt ád”, akkor keres, ha jól terem 
a föld, nem pusztul el a jószág. A falusiak főfoglalkozását 
képező mezőgazdaságban is vannak „szezonok”, bizonyos 
munkák nyereséges végzésére kiválóan, vagy egyedül alkalmas 
időszakok, csakhogy ezeket nem a fogyasztó közönség szükség- 
lete, vagy szeszélye szabja meg, hanem sokkal szigorúbban és 
kezelhetetlenebbül, az év szaka és az időjárás, mely a legkí- 
nosabb munkatorlódásokat és munkaszüneteléseket kényszeríti 
ki. Ezt egyaránt megérzik az önálló gazdasági vállalkozók és 
a mezőgazdasági bérmunkások, mely utóbbiak terményekben és 
pénzben aránytalanul nagyobb javadalmazást érhetnek el, ha a 
gazdák nagy termést, állatszaporulatot biztosíthatnak maguknak, 
mint hogyha a kereset és a munka ezen alkalmai kedvezőtlen 
természeti körülmények folytán összezsugorodnak, eltűnnek, még 
mielőtt minden munkát szükségessé tették volna. Azok a falusi 
iparosok, kereskedők és értelmi keresők, akik munkájukat a 
mezőgazda népesség szükségleteinek szentelik, szintén akkor 
látnak jó napokat, ha kenyéradóikat jó terméssel ajándékozta 
meg a gondviselés. A mezei termékek áralakulása ellensúlyoz- 
hatja a termés mennyiségének  ingadozásait, de csak némelykor 
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és   korlátolt  mértékben; a falu keresete még a mezőgazdasági 
technika   és   a kárbiztosításügy újabbkori nagyarányú fejlődése 
mellett is sokkal nagyobb mértékben függ a természet  szeszé- 
lyétől mint a városé. 

A falusi ember rendes körülményei között nem is láthat 
annyi embert, mint a városi. Lakószobáját ugyan sokszor annyi 
családtaggal és más emberi lénnyel osztja meg, akár egy közép- 
szerű városi tömeglakás vendége. De már ez a környezet is 
állandóbb, mint a városi elemnél. Ha pedig a falusi ember 
munkája után megy, nem halad le egy száz és száz ember által 
használt lépcsőházban, nem megy ezer és ezer túlnyomórészt 
idegen ember közt az utcán, nem ül negyvened magával a 
folyton változó közönségű közúti járműben. Nem is valamely 
népes műhelybe, gyárba, forgalmas üzlethelyiségbe, irodába 
megy, hanem udvarán keresztül saját kertjébe, istállójába, a 
falu kevéssé népes utcáján át az emberektől még üresebb 
szántóföldre, legelőre, erdőbe, miközben legfeljebb néhány 
ismerős szomszédot pillant meg. A falusi kisiparosok is jobbára 
nagyon zavartalanul dolgoznak, csekély személyzetű műhelyeikben; 
a falusi üzletekbe, hivatali irodákba, orvosi rendelő helyiségekbe 
mindig ugyanazok az alakok jönnek a nap ugyanazon óráiban. 
A templomokban, iskolákban, kocsmákban több ember találkozik, 
de némely kivételes alkalmaktól (búcsú, vásárok) eltekintve megint 
csak mindig ugyanazok. Sok ember, kivált sok idegen ember 
jelenléte, amely a városi embernek mindennapi életéhez tartozik, 
a falusira nézve esemény, melyet leginkább a városba tett útjai 
alkalmával él át. 

Mindezek folytán a falusi ember nagyobb mértékben 
alkalmazkodik a természethez, mint embertársaihoz. Mutatja 
ezt már külső megjelenése is: a falusi ember, nemcsak a föld- 
műves, nyáron annyira nekivetkőzve, télen oly bábszerűen 
beburkolva mutatkozik nyilvánosan is, amint ezt a hasonló 
társadalmi helyzetű városi emberek a világért sem tennék. 
Ha valamely ruhadarab az időjárás elleni oltalom céljának 
megfelel, a falusi ember kevéssé szokta bánni, ha kopott, foltos, 
zsíros: még a falusi úr is elhanyagolt benyomást tesz a nálánál 
sokkal csekélyebb jövedelmű városi gavallér mellett. Mindez 
még fokozott mértékben áll a női nemre nézve. Amíg a városi 
ember mindig kifogástalanul szeretne megjelenni, addig a falusi 
megelégszik azzal, ha ünnepnapokon, a templomban, kocsmában, 
esküvők alkalmával fejt ki ruházatában fényűzést, ekkor azután 
esetleg még túltesz a városiakon, amit az olykor igen költséges 
népviseletek mutatnak. Még látni fogjuk, hogy a falusi embernek 
némely esetben még nehezebb magát bizonyos fényűzési kiadások 
alól mentesítenie, mint a városinak. A falusi ember nemcsak 
saját megjelenésének csinosságára helyez kevés súlyt; használati 
tárgyait, bútorait, még házát és udvarát is akkor szereti, ha 
nagyobb kímélés nélkül megfelelnek céljuknak. Amint elég neki, 
ha ünnepnapokon van takarosán öltözve, úgy a lakáscsin iránti 
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igényét is kielégíti egy-egy rendszerint nem használt „tiszta 
szoba”, néhány kis virágágy, némi faragott vagy festett dísz 
a házak falain, ormain, kapuin. Ezekben és némely használati, 
vagy fényűzési tárgyak festései, faragásai, berakásai, hímzései, 
szövéseiben sokhelyt igen jelentékeny szépérzék nyilvánul meg, 
mely a nép költészetében, dalaiban, zenéjében is kifejezésre 
jut és amellyel sajátságos ellentétben áll a falusiak csekély 
érzéke a természet és táj szépségei iránt. Hegyvidéki lakók 
megöregednek anélkül, hogy környékük sok városi turista által 
felkeresett kilátáspontjait csak egyszer is megközelítették volna, 
a fákat, bokrokat csak hasznuk miatt tűrik ott, ahol ezt a 
hasznot elismerik, ellenben kímélet nélkül pusztítják, ahol azt 
gondolják, hogy útjukban vannak, beárnyékolják a vetést, 
gondozási költségeket okoznak. A falusi ember, kivált a föld- 
művelő, munkájának tárgyait, megélhetésének forrásait, a földet, 
mezőt, a növényeket, állatokat sohasem nézi oly eszményi 
esztétikus szemmel, mint a közelükbe ritkábban jutó városi. 

A falusi ember modorában is olyan, mint öltözködésében 
és lakásában: nem szívesen korlátoztatja magát mozgásában, 
élvezetében, evés-ivásában holmi, a városiak előtt egészen 
természeteseknek látszó illemszabályok által. De bizonyos alkal- 
makkor annál aggályosabban betart némely köszöntési, kike- 
rülési szabályokat és udvariassági szólásmódokat. Innen az 
ellentét azok nézete között, akik a „rusztikus embert”, a 
parasztot faragatlannak és azoké közt, akik a városi embernél 
tisztességtudóbbnak tartják. 

Nagyot tévedne azonban, aki az elmondottak után azt 
gondolná, hogy a falusi, különösen a földműves ember általában 
szerényebb a városinál. A falusi ember, akár „úr”, akár „paraszt”, 
viselkedésében könnyen alkalmazkodik természeti környezetéhez 
és vagyoni viszonyaihoz, készséggel el is foglalja a koránál, 
erejénél fogva neki jutó, nem mindig kitüntetés számba menő 
helyet a munkatéren, mulatságokon, tanácskozásokon. De a 
legmesszebbmenő mértékben meg is követeli mindenkitől netaláni 
előnyeinek, kitüntetésre való igényeinek elismerését. A falusi 
ember könnyebben megsértődik, hamarább „aprehendál”, mint 
a városi és akit tekintélye súlyával nem tud magával szemben 
a megkívánt viselkedésre szorítani, azt gyűlöli, sőt megveti, 
még ha amaz magasabb társadalmi osztályhoz tartozik is. 

Előhaladott, de még nem elaggott kor, erő, a legközelebbi 
környezet alapos ismerete, családfői állás, vagyon, kivált föld- 
tulajdon: ezek az előnyök határozzák meg az egyes ember 
helyzetét a falusi társadalomban, ezekre törekszik mindenki több- 
nyire már gyermekségétől kezdve, ezeket az előnyöket igyekszik 
fitogtatni az előtt, aki előtt érdemes és aki előtt teheti. A paraszt- 
fiú rabszolgai engedelmességet tanúsít apjával vagy munkaadó- 
jával szemben, hidegen lesüti szemét a kabátos úr előtt, ellenben 
fennhéjázóan beszél nálánál kisebb, gyengébb társaival, meg a 
leányokkal. Mikor felnő, még mindig elég szerényen viselkedik 
 



Farkas: A  falusi jellem                                                                                             559 
 
a falu tekintélyes lakosai előtt, de már otthon megkívánja, hogy 
nagy jelentőségre növekedett munkaerejének megfelelően meg 
is hallgassák szavát és ne gátolják a minél korábbi családalapí- 
tásban; emellett legénytársaival olykor gyászos végű verekedé- 
sekbe keveredik, csak hogy erejét, bátorságát kimutassa. Mint 
gazda sokat panaszkodik az adó, a haszonbér nagyságára, a 
termés rosszaságára, a szenvedett károkra, de azért mégis úgy 
igyekszik feltűnni, mint akinek vagyoni helyzete sem kedve- 
zőtlen környezetéhez képest; a kisgazda elgyötört lovait esküvők 
alkalmával vágtatásba ostorozza, egész évi koplalás után egy-egy 
ünnepi lakomára többet költ el, mint egy jómódú városi polgár. 
Akinek pedig van is mit fitogtatnia lovain, háztartásán, boros 
pincéjén, az ezt — ünnepi alkalomkor — el nem mulasztaná. 
A falusi ember a városinál is nagyobb mértékben fél a környe- 
zetében való lekicsinyeltetéstől és nevetségessé válástól, ami 
reá nézve végzetesebb is, mert egyszer kicsinylő vagy gúnyos 
hangulatúvá lett környezetétől nem szabadulhat olyan könnyen, 
egyszerű elhurcolkodás útján, mint amaz. Innen van a kivételes 
fényűzési kiadások minden áldozat árán való viselése olyan 
helyzetű embereknél is, akik a városban a jótékony ismeretlenség 
védőleple alatt inkább mindennapi életük kellemessebbé tételére 
fordítanák egész jövedelmüket. Ez a félelem a kinevettetéstől 
egy hatalmas eszköz némely fösvény, kegyetlen vagy más irányban 
hibás hajlandóságú falusi nagyság cselekvéseinek a megszokott 
rendes mederben tartására; erre szolgálnak azok az ősrégi 
szokások, melyek közül a délnémetországi Haberfeldtreiben (intő 
és kigúnyoló népbíróság) emelkedett legnagyobb nevezetességre. 

A falusi, kivált a földműves ember jellemének két egy- 
mással első pillantásra ellentétesnek látszó alapvonása az indivi- 
dualizmus és a fatalizmus. 

Az elsőnek gyökere az, hogy a mezei környezetben élő 
ember nap-nap után látja, miképen termel az egyes ember erő- 
kifejtése, munkája életszükségleti javakat. Nem az emberek nagy, 
sok gép mellé szétosztott csoportjai hoznak össze még mindig 
csak félig kész, használatba vétel előtt további kikészítésre szo- 
ruló tárgyakat, hanem egyes vagy néhány egyes munkája hoz 
létre közvetlenül felhasználható, megehető vagy legalább könnyen 
értékesíthető termékeket. Áll ez a vidéki kisiparosokra nézve 
is, de még nagyobb mértékben a mezőgazdasági termelőkre. 
Ezek munkájának zavartalan folyását minden mezőrendőrségi 
törvény dacára legfőként megint nem valamely városi mintájú 
rendészeti szervezet, hanem csak az egyes ember ereje, bátor- 
sága biztosítja. Több ember együttműködése csak bizonyos határok 
között fokozza közvetlenül a mezőgazdasági munka termelékeny- 
ségét, azontúl esetleg súrlódásokra, egyenetlenségekre vezet. 
A mezőgazda ezáltal megszokja, hogy csakis saját erejében 
bízzék és nehezen szövetkezik, nehezen egyesíti erejét a netalán 
már megszokott módozatokon kívül. Innét a szövetkezeti mozgalom 
nem kielégítő előhaladása, az üzemek egyesítésétől való idegen- 
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kedés, a kommunizmus eszméinek visszautasítása. Még gazdasági 
politikai mozgalmak is nehezebben indíthatók meg a mező 
népében, mint amennyire ezt szétszórt lakása is indokolhatná. 

A falusi individualizmus egyik kifejezője a csekélyebb erőt 
képviselő nők, gyermekek és aggok alárendelt helyzete, cseké- 
lyebb megbecsülése, mely a városban ilyen mértékben nem 
észlelhető. A falvakon a javakorbeli férfiaknak van átlag legjobb 
ruhájuk, míg, kivált a szegény osztályban a nők, gyermekek 
és öregek sokszor rosszul, hiányosan vannak öltözve. A mezítláb 
járatott gyermekek között, akiken Henry Georgenak annyira 
megesett a szíve, hidegebb idők beálltával városban a fiúk, 
falun a leányok vannak többen. Még ha vendég is jő a házba, 
a férfivendégnek rendszerint jobbat készít a ház asszonya, mint 
ha csak nőket vagy gyermekeket látna magánál. A városi ember 
az egyes egyénben a társadalom egy, alapjában véve egyenlő 
fontosságú tagját hajlandó látni, a falusi ellenben egy kisebb 
vagy nagyobb erő képviselőjét. 

A falusi ember, különösen a mezőgazda azonban nemcsak 
azt érzi, hogy a legfontosabb szükségletek tárgyait emberi karok 
munkája szerzi meg, hanem azt is, hogy ezen munka eredménye 
a karok erején és szorgalmán kívül egy más, sokkal hatalma- 
sabb tényezőtől függ. Ez a tényező pedig nem a többi emberek 
egybevágó munkássága, hanem a természetnek minden emberi 
akarattól, irányítástól független, kiszámíthatatlan erői, az időjárás 
véletlenei, a növényt-állatot pusztító, a lagszorgalmasabb munka 
eredményeit is lerontó károk esélye. Innen a falusi ember fata- 
lizmusa, belenyugvása egy az övénél nagyobb hatalom tényeibe; 
ez gyökere a falusiak, kivált a föld népe mély vallásosságának. 
Miután azonban az emberi szellem a sík mezőn nem képes az 
önmegadás ezen pontján megállapodni, hanem ha már bizonyos 
hatalmakkal szemben az erőkifejtés rendes eszközeivel nem bol- 
dogul, titokzatos megnyerési befolyásolási módokat keres ártal- 
matlanokká, sőt hasznosaká tételükre. Innen a paraszt népből 
oly nehezen kiirtható babona. 

A falusi nép fatalizmusával összefügg konzervativizmusa is. 
Az újabb idők haladó szelleme a legműveltebb országok falvaiba 
is elhatott; az északeurópai földművesek tanulásvágya közmon- 
dásos lett; olykor a politikai és vallási ujításvágy hullámai is 
végig hömpölyögnek a falvakon. Ez azonban inkább kivételes 
eset; rendszerint nem szereti a falusi ember, ha akár gazdasági 
munkájában, akár közügyei igazgatásában, akár az élet más 
valamely körében a megszokottól különböző útra akarják terelni; 
magától pedig sohasem lép új ösvényre; ha élete mégis átalakul, 
ezt mindig a nyugtalanabb városi elem falura hordott eszméi, 
találmányai, olykor parancsai eszközlik. A falusi ember, kivált 
a földműves úgy érzi, hogy ha munkáját az elődeitől látott 
módon elvégzi, ezzel kiérdemli, hogy az Isten őt is meg- 
segítse; új munkamódokkal esetleg még azt sem fogja elérni, 
ami   eddig   cseppent,   ha   nem   csordult.   Egy-egy   tapasztalt, 
 



Farkas: A falusi jellem                                                                                              561 
 
vidéke viszonyait ismerő parasztember a gazdaság terén való- 
sággal csalhatatlannak tekinti magát. Ezt a gondolkodásmódot 
bizonyára még erősbítették némely teljesen ki nem próbált 
találmányok sikertelen alkalmazásai, valamint egyes nem becsü- 
letes gazdasági-anyag elárusítók és ügynökök csalásai, melyek 
a föld népét minden újítás-ajánlóval szemben végkép bizalmat- 
lanná tehették. Nem utolsó sorban hatottak ebben az irányban 
a mezőgazdasági munka díjazásának, a nagyobb birtoktestek 
kezelésmódjának a munkásokra és kisgazdákra nézve olykor 
igen hátrányos kihatású reformjai (feles művelés, természetbeni 
díjazás, földhasználati jogok megszüntetése). 

Amíg a városi ember minden áron jobb helyzetet akar, 
ha mindjárt az addigitól egészen külömböző életkeretben is — 
addig az igazi falusi első sorban a maga megszokott körében 
és módja szerint óhajt boldogulni. Ezért nem is lelkesedik oly 
könnyen politikai és társadalmi újításokért sem; még látszólag 
megalázó jobbágyszerű helyzetet is inkább elvisel és védelmez, 
semhogy valami újat, bizonytalant próbáljon. Jaurès említi 
egy munkájában, hogy a nagy francia forradalom elején a 
falvak népe által a nemzetgyűlés elé terjesztett kívánság-füzetek 
csak a régi állapotok némi javítására irányuló alattvalói könyör- 
géseket tartalmaztak: igazán felforgató forradalmi szellemet 
ama kívánságokba a városi polgárság öntött, mely jóval forra- 
dalmibb szellemű volt a régi munkarendhez a föld népének 
módjára ragaszkodó, az újítások előtt ellenben szepegő mun- 
kásság tömegénél is. Tudjuk, hogy a forradalom további 
folyamában a Vendée parasztjai minő elkeseredett, hősies harcot 
vívtak Franciaország régi rendi szervezetének védelme, illetőleg 
visszaállítása érdekében. Ahol a falusi földművesnél és iparosnál 
az emelkedő jólét a helyzet további javításának vágyát feléb- 
resztette is — ez ott nem új életviszonyok teremtésére, hanem 
a régi keretekben magasabbnak tekintett hely elérésére irányul. 
A falusi kisember, ha jó módhoz jut, nem mint képzetebb, 
nagyobb tőkével dolgozó gazda, vagy iparos igyekszik még 
jövedelmezőbb, tekintélyesebb állásra szert tenni, a közéletre 
nagyobb befolyást gyakorolni — hanem vagy mindig csak több 
földet vásárol, hogy ezúton tekintetes úrrá lehessen, vagy 
ügyvédnek, papnak, orvosnak, egyszóval „úrnak” neveli a fiát, 
ő maga pedig olykor puszta címnél és anyagi felelősségnél 
egyebet nem nyújtó hivatali megbízásokban látja nagyravágyása 
végső tárgyait. Mondanunk sem kell, hogy a szövetkezési 
eszme terjedésének a falusi konzervatív észjárás épen olyan 
akadálya, mint a falusi individualizmus. 

A falusi ember különben nemcsak az irányítás, vezetés 
visszautasításában szívós, hanem az egyszer mégis elfogadott 
vezető követésében a körülötte elterjedt szokások vak után- 
zásában. Ez az a „nyáj-érzelem”, Herdensinn, mely különösen 
politikai mozgalmak vezetőinek nyújt óriási erőt, mihelyt egyszer 
képesek   voltak   a   falu   népét saját zászlajuk alá esketni. Köz- 
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tudomású, hogy, a mezők népe még lázongásai közben is legszíve- 
sebben fogadja el vezetőjének a régebben elismert úriosztály 
valamely tagját és igen sokszor az állami, királyi hatalom kíván- 
ságát hozza fel saját óhajai támogatására. 

A konzervatív gondolkozású és életmódú földnép leghívebb 
őrzője a ruházatban, szokásokban, stb. megnyilvánuló nemzeti 
különszerűségeknek. Ismeretes és nálunk is nap-nap után észlel- 
hető jelenség, hogy a városi nép sokkal hamarább tanul meg 
egy nyelvet és felejt el egy másikat, mint a falusi. Hiszen 
hazánk magyarosodása is sajnos csak a városokban halad a 
kívánatos mértékben; a hatalmas porosz állam pedig a keleti 
tartományaiban hiába támaszkodik német városokra, nem képes 
a beolvasztás ellen küzdő lengyel parasztság ellenállását meg- 
törni. A falusi népet ezen szívós ragaszkodása a régi hagyo- 
mányokhoz különösen rokonszenvessé tehetik azok előtt, akik 
a városok nyüzsgő életében a nemzetköziség, a kozmopolitizmus 
rémeit vélik felbukkanni látni és ezektől minden előttük kedves 
eszmény életét féltik. Ezek a konzervatív gondolkodók sokszor 
abba az optikai csalódásba esnek, mintha a falusi nép, különösen 
annak földbirtokos eleme a hazafias érzésnek szinte kizárólagos 
őrzője, egyedül biztos letéteményese lenne. Holott a történelem 
igen sok példáját szolgáltatja annak, hogy a más országokba 
költöztetett, vagy saját portáján új idegen urak hatalma alá 
vetett falusi nép egészen könnyen beletörődött régi hazájának, 
nyelvének, sőt nemzetiségének elvesztésébe is, ha csak némely 
külsőségben kímélték a múlthoz, a hagyományhoz való ragasz- 
kodását. Midőn pedig újabb időben némely szélső forradalmárok 
a hazátlanság, hazaellenesség jelszavait kezdték terjeszteni, nem 
egy helyt a föld munkálói, sőt birtoklói is kacérkodni kezdtek 
az új gondolatokkal. Mailáth József gróf írja le, hogy az alföldi 
agrármozgalmak idején a különben hazafias, magyar nemzeti- 
ségére büszke földnép még a nemzeti himnusz éneklését sem 
akarta megengedni. Midőn pedig 1911-ben a champagnei vagyo- 
nos szőlősgazdák a francia kormány intézkedései által veszélyez- 
tetve látták üzleti érdekeiket, azonnal oly tüntetést vittek véghez 
az ellenségesnek tekintett Németbirodalom zászlajával, sőt ezen 
birodalomhoz való csatlakozás emlegetésével, aminőtől talán a 
hazaellenes lazításaiért elzárt Hervé párthívei is visszarettentek 
volna. 

A falusi ember rendszerint sokkal inkább kész valakit 
bámulni, rettegni, mint utánozni, hozzá alkalmazkodni. Mert 
legalázatosabb magatartása mellett is lelke mélyén lobog az a 
meggyőződés, hogy valóban ésszerűen és helyesen csak ő él, 
dolgozik, ő a tulajdonképeni ember. Innen a falusiak gúnyolódó, 
kötekedő hajlama mindazokkal szemben, akik tőlük bármiben 
is külömböznek. Már a gyermekek között tűrhetetlen a helyzete 
a némi tekintetben elütő megjelenésűnek, testihibásnak; a 
városiaknál nyugodtabb idegzetű és ezért többnyire kevésbé 
rakoncátlan parasztgyerekek a legkegyetlenebbül tudják boszan- 
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tani egy-egy vereshajú, vagy nagyfülű társukat. Két szomszédos 
falu ifjúságának sokszor véres torzsalkodása gyakori jelenség. 
Ha a falusi ember egy más valakivel összevesz, első sorban 
azt fogja szemére vetni, hogyha netalán más vallású, nemzeti- 
ségű, foglalkozású, mint ő. Ezt mutatják azok a külömböző, 
nem épen hízelgő jelzők (büdös, komisz, nyavalyás, bamba, 
kutya stb,) melyeket a falusiak az övékétől külömböző nemzeti- 
ségek, felekezetek megjelöléséhez fűzni szoktak. Emellett az egy 
nemzetiségűek és vallásúak más nemzetek, felekezetek elneve- 
zését sértésként szokták egymás fejéhez vágni. A másfajta 
iránti ellenszenv vad gyűlöletté fajul, ha az pancsolóan, esetleg 
károsító, csaló szándékkal közeledik, vagy látszik közeledni. 
Innen a paraszt bizalmatlansággal vegyes ellenszenve az úr, a 
kabátos ember, a városi elem iránt. Még a nyaralás végett az 
a falvakba menő városiaknak is — akikből pedig a falusiaknak 
igen sok hasznuk van — eleinte sokat kell szenvedniük az 
arculatukhoz még nem szokott falusiak kicsinylő, sőt rosszakaró 
bánásmódja miatt. 

Ezt a bizalmatlanságot és ellenszenvet sokszor sajnosan 
kell tapasztalniuk a hatósági közegeknek, kiknek legüdvösebb 
intézkedéseit a falusi nép sokszor nyílt ellenszegüléssel vissza- 
utasítja vagy alattomosan kijátssza. Az anarchizmus és konzer- 
vativizmus sajátságos összevegyülése magyarázza meg azt a 
rokonszenvet és támogatást, melyben a jogrenddel harcban álló 
haramiák, különösen a betyár és briganti romantika idején, a föld 
népe között részesültek és a különféle csempészek ma is része- 
sülnek. 

A falusi nép gyűlölete, haragja rettenetessé válhatik. Már 
a régi görögök is agrios szóval jellemezték az igen nagy haragot. 
A mezőgazdában foglalkozása, melyhez az időjárás minden 
kellemetlenségével dacolás, nálánál sokkal erősebb állatok meg- 
fékezése, terményeinek és gazdasága felszerelésének védelmezése 
is tartozik, bizonyos harcias szellemet fejleszt ki, mely bizony 
sokszor erőszakosságokban és cselszövésekben is megnyilvánul. 
Az igazi falusi ember könnyebben tud kegyetlen lenni, a kifino- 
modott városinál: szeme előtt és közreműködésével oly sokszor 
szűnik meg élet, hogy újnak adjon helyet, hogy még az ember- 
halál, az ölés gondolata is kevésbé rettentő az egyszer bosszúra 
gerjedt falusi ember előtt. Iszonyatos módon lesz ez nyilvánvaló 
a parasztlázadások vadállati kegyetlenkedéseinek idején. Ezek 
ugyan főként a tehetetlenség kifolyásai a paraszt népnél, mely 
sanyarú helyzetéből nem lát ésszerűbb és emberségesebb kivezető 
utat. Ennek a tehetetlenség-érzésnek, a tudatlanságnak és az 
idegen „úri” elem iránti bizalmatlanságnak együttes eredményei 
azok az irgalmatlan kivégzések, agyonkínzások, melyeket a félelem, 
kétségbeesés és düh által elvakított parasztok járványok idején 
szoktak épen az azok leküzdésében fáradozó orvosokon és hatósági 
közegeken végrehajtani, kiket a nyomorult tömeg mindenféle 
kalandos  indokok  kieszelésével  éppen  a csapás okozóinak néz. 

1 
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Nem is kell az 1831-iki felsőmagyarországi kolerafelkelésre vissza- 
menni; elég járványzendülés fordult elő a legutóbbi években 
is, nevezetesen Olasz-, Török- és Oroszországban. A zendűlések 
jelszava, mely egyszersmind az urakkal szemben kifejezett gyanú 
indokolásául szolgál, rendszerint az volt, hogy az urak soknak 
találják a szegény embert, azért járványt támasztanak, hogy így 
apasszák számát. 

A paraszt-kegyetlenkedés más tényeiben, így a vérbosszúban 
és az önigazságszolgáltatás egyéb példáiban különben a falusi 
ember individualizmusa is megint megnyilatkozik. 

Rögtön alábbhagy azonban minden ellenszenv, ha a falusi 
ember az idegennél valódi jóakaratot tud meglátni vagy ha az 
megalázottan irgalmához folyamodik. Az előbbi esetben őszintén 
hálás, az utóbbiban pedig nagylelkű. Lelkében ilyenkor a más- 
fajta iránti ellenszenv fölé egy más indulat kerekedik: az emberrel 
való érintkezés vágya, mely szükségképen igen erős a mező 
lakójában, aki több szabad természetet, de kevesebb embert 
lát, mint a városi. A falusiak nem jutnak oly sokszor társas 
szórakozáshoz, mint a városiak, de akkor azután alig tudnak 
egymástól megválni, miként azt a háromnapos lakzik, dáridók 
mutatják. A gyomrát féltő városi vendégre nézve olykor már 
határozottan terhes falusi vendégszeretet közismert. Ahol a 
parasztok a házukba vetődött idegentől ellátása fejében ellen- 
értéket fogadnak is el, ezt sok helyen legalább szabódva teszik, 
nem számítják fel egész kiadásukat és fáradságuk díját, sőt 
nagyon sokszor megvendégelik a vadidegent is, anélkül, hogy 
tőle bármit is kérnének vagy csak el is fogadnának. Ugyanazt 
a vendégszeretetet, bár inkább a maguk körére korlátozva 
a falusi társadalom többi elemei is széltében gyakorolják. 

Tolsztoj Leó egyik dolgozatában élesen mutatott reá a 
parasztnép nagy jótékonyságára, midőn kijelentette, hogy az orosz 
birodalmat az ellátatlan elemek forradalmi kitörésétől épen 
csak a parasztok adakozókészsége óvja meg, akik az éhezőknek 
akkor is kenyeret adnak, ha maguknak alig van. Hasonlót az 
utolsó falat és a szegényes hajlék megosztását a kéregetőkkel, 
magyarországi falvainkban is észlelhetünk. Pénzt nem egy könnyen 
ad ki a falusi ember, alapítványokat ritkán tesz, nagyobbarányú 
emberbaráti intézményeket alig létesít, de a legközvetlenebb 
ínséget, az éhséget, hajléktalanságot, ruhátlanságot nagyon kész 
orvosolni. Mintha a föld népe úgy érezné, hogy neki kell arról 
gondoskodnia, hogy a világon senki éhen ne haljon. Ez az 
élelmiszeradományozó készség erősebb még a nemzeti gyűlöl- 
ködésnél, sőt a fösvénységnél is, mely különben az individualista, 
Istenen kívül csak önmagában bízó paraszt emberben szükség- 
képen még erősebben kifejlődik, mint a társasabb életet folytató 
városiban. Ezen fösvénységnél fogva az igazi falusi ember, ha 
azt gondolja, hogy a gyámoltalan egyént más jobban elláthatja, 
mint ő, akkor igen könnyen lerázza nyakáról, még ha az tör- 
ténetesen   saját   ügyefogyott hozzátartozója   is.   Az   eltartásra 
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szoruló aggokat gyermekeik sokszor egymás nyakába varrják 
és ezzel kínos, megalázó nomád életre kényszerítik az egyik kegye- 
lemkenyérről a másikra. Gyönge elméjű egyéneknek az ország- 
útra kizavarása vagy a városokban elhagyása sem ismeretlen. 
Ezekben az esetekben már a paraszt segítő készsége fölé kere- 
kedett a falusi kegyetlenség és fösvénység. A falusi emberek 
sok esetben nagyobb segítő készségét általában hiba lenne a 
városiakénál az olykori kegyetlenkedés dacára is jobb lelkület 
bizonyítékául elfogadni. Aki a hírlapok törvényszéki rovatait 
figyelemmel kíséri, az minduntalan olvashat a legfélreesőbb falvak 
„romlatlan” lakói által legszűkebb családi körükben is elkövetett 
hajmeresztő durvaságokról, de lelkiismeretlen szélhámosságokról 
és   kiuzsorázásokról is. 

A legújabb kor minden különszerűséget kiegyenlítő irányzata, 
kivált a haladottabb országokban már jelentékenyen közelebb 
hozta egymáshoz a város és falú lakóit. De azért, miként látjuk, 
ez utóbbiakban sajátos életkörülményeik mégis oly külön vonásokat 
fejlesztenek ki és tartanak fenn, melyekkel okvetlenül számolnia 
kell annak, aki a falusi nép életviszonyait meg akarja érteni. 
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lig van kérdés, amely politikai, szociális és kulturális szem- 
pontból oly fontos volna, mint az, vajon Magyarország 
megmarad-e túlnyomóan mezőgazdasági államnak, vagy 
úgy, mint a nyugateurópai államok ipari állammá alakul át. 
Világos, hogy Magyarország egész gazdasági politikája, 

vámpolitikája aszerint kell hogy alakuljon, ipari vagy mezőgazdasági 
ország válik-e belőle ? 

A statisztikának minden bővebb vizsgálata nélkül mindenki tudja, 
hogy Magyarország mind a mai napig iparosodás tekintetében messze 
elmarad a nyugati államok mögött: csak az a kérdés, vajon múló 
természetű avagy állandó jellegű megmásíthatatlan okok idézték-e 
ezt elő. Akik Magyarországon evvel a kérdéssel foglalkoztak, rendesen 
az osztrák ipar versenyét, kapcsolatban a közös vámterülettel; a tőke- 
hiányt és a magyar mezőgazdaság fejletlenségét hozzák föl okul. Egyik 
ok sem helytálló. 

Az osztrák verseny azért nem lehet oka a magyar ipar 
lassú fejlődésének, mert a számottevő nagy iparágakban egy- 
általán nem is létezik! A vasbányászat és kohászatban, a petróleum- 
gyártásban, a textiliparban, az üvegiparban, a cukoriparban, az ipar- 
ágak hosszú sorában kartellszerű megállapodások állnak fönn a magyar 
és osztrák gyárosok közt; még oly kis árúcikkekre is, mint ostor- 
nyél avagy a cipősarok, osztrák-magyar kartellek állnak fönn, ame- 
lyeket az angol-osztrák bank finanszíroz.* Ilyen körülmények közt nem 
sok értelme van az osztrák versenyt okozni a magyar ipar csekély 
fejlődéséért. 

A tőkehiány szintén nem lehet az ipar lassú fejlődésé- 
nek igazi oka. Manapság a tőke nemzetközisége nem frázis, hanem 
tény. Az angol, francia, német tőke a világ minden részében keres 
és talál alkalmazást. Orosz-Lengyelországban hatalmas nagyipar fejlő- 
dött ki igen rövid idő alatt, majdnem kizárólag német tőke segít- 
ségével: angol tőke dolgozik a délafrikai bányákban csakúgy, mint a 
mezopotámiai öntözőművek építésénél, valamint a chinai vasút építés- 
nél. Nincs értelme annak, hogy a tőkehiányt állítsuk a csekély iparosodás 
okának. 

A mezőgazdasági termelés csekélységét, a földmívelő 
népesség   rossz   kereseti   viszonyait   állítják sokan az ipar 
 

* Lásd részletesen: A magyar kartellek: írta Varga Jenő. Népszava- 
könyvkereskedés kiadása. Ára 1 korona. 
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elmaradásának okául.  Ez szintén nem lehet igaz. Mert hisz Magyar- 
ország évente egy milliárd koronáért   hoz  be   külföldi   iparcikkeket, 
amelyek számára tehát meg van Magyarországon a fogyasztási   piac, 
és még sem idehaza gyártják azokat. 

Mi lehet az oka, hogy mégis külföldön, főleg Ausztriában ter- 
melt iparcikkeket fogyaszt az ország? Itt is csak azt felelhetem, amit 
már másutt is írtam:* 

„Erre egész általánosságban a következő feleletet lehet adni. 
Ha túlnyomóan Magyarország számára termelő gyárak nem 
Magyarországon, hanem Ausztriában települnek meg, ennek 
nem lehet más oka, mint hogy az összes termelési és szál- 
lítási költségeket számba véve, a kérdéses árúcikkeket ol- 
csóbban lehet a magyar fogyasztóhoz juttatni, ha Ausztriá- 
ban gyártjuk, mint hogyha Magyarországon termeljük. Mert 
apró — pénzben ki nem fejezhető — kellemetlenségeket is számba- 
véve, a termelés mindig ott történik, ahonnan a szóbanforgó fogyasz- 
tási piacot a legolcsóbban el lehet látni. Vagy más alakban kifejezve 
ugyanezt a tényállást: valamely gyár ott fog megtelepedni, ahol a 
beléje fektetett tőke kamatozása a legkedvezőbbnek ígérkezik.” 

„Ilyen módon már konkretizálni lehet a kérdést! Melyek azok a 
telephelyelőnyök, amelyekkel számos iparág számára az Ausztriában 
való megtelepedés jár, szemben a Magyarországon való megtelepüléssel? 
A kérdés így megoldható a Weber-féle telephelytan alkalmazásával.** 
Weber az ő theóriáját egészen elméletileg dolgozta ki: azt vizsgálja, 
hogy adott fogyasztási piac és adott nyersanyag-lelőhelyek mellett 
hol lesz valamely iparágnak, ugyanazon országon belül, a leg- 
kedvezőbb telephelye, honnan fogja valamely iparvállalat legolcsóbban 
elláthatni a fogyasztási piacot. Alul jelzett dolgozatomban megkísér- 
tettem azt a módszert kidolgozni, amely szerint Weber elméletét 
különböző országok ipartelepülési viszonyainak összeha- 
sonlítására lehet alkalmazni. Ebben a dolgozatunkban néhány reális 
telephely különbséget akarok föltüntetni, amelyek magyarázzák hogy 
sok Magyarországnak termelő új gyárvállalat miért választja Ausztriát 
telephelyül. 

Ha Ausztria és Magyarország telephely viszonyait akarjuk össze- 
hasonlítani, nem szabad a Weber-féle tant a maga legabstraktabb 
formájában alkalmazni, amelyben csak két telephelytényezőt ismer: a 
szállítási költségkülönbözetet és a munkaköltség különbözetet, hanem 
mindazokat a tényezőket, amelyeket Weber erre a kettőre redukált, 
külön-külön kell számításba venni. Az ipari termelés költségeit elemeire 
kell bontanunk és megvizsgálni, hogy melyik elem az, amelyik kisebb, 
ha Ausztriában termelünk Magyarország számára, nem Magyarországon. 

Minden ipari termelés a következő részekre bontható: 
1. A telek és a fixtőke beszerzése; 
 
* Az ipartelepülés és Magyarország iparosodásának problémája. Külön- 

lenyomat a Közgazdasági Szemléből Ára 50 fillér. 
           ** Alfred Weber: Über den Standort der Industrieen. Erster Teil: Reine 
Theorie des Standorts. Tübingen J. C. Mohr. 1909. 
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2. a feldolgozandó anyagok (nyers- és segédanyagok, félgyárt- 
mányok) és a hajtóerőanyagok —  Kraftmaterial — (szén fa, nyers- 
olaj) beszerzése; 

3. az anyagátalakítás folyamata; 
4. a készáru elszállítása. 
A kapitalista-termelésben mindegyik rész egy bizonyos mennyi- 

ségű, pénzben kifejezett kiadást jelent, amelyek összessége — hozzá- 
adva a félig-készállapotban vett áruknál az átlagprofitot is — adja 
a termelési költséget. 

A termelési költség első eleme a termeléshez szük- 
séges tőke kamatja. A telek árát valamint a berendezési költséget 
általában egyenlőnek vehetjük Magyarországban és Ausztriában, noha a vas- 
és építőanyagok árai Magyarországon magasabbak; különbség mutatko- 
zik azonban a befektetett tőke kölcsöndíjában, a kamatlábban. Magyar- 
országon a kamatláb — hogy mily okok folytán, az nem tartozik 
ide — állandóan magasabb, mint Ausztriában. Ha tehát minden 
egyéb költségelem egyenlő,* a tőke olcsóbbsága oly — igaz, hogy 
nem nagy jelentőségű — telephelyelőnyt képez, amely Ausztriába 
vonhatja a nagy fixtőke befektetéssel járó iparágakat. Íme az első, 
Ausztria javára szóló telep-helytényező. 

A termelési költség második eleme a termelésnél al- 
kalmazott épületek, gépek, szóval a berendezés értékének 
amortizációja. Semmi okunk sincs föltenni, hogy épületek és gépek 
Magyarországon gyorsabban pusztulnak, mint Ausztriában: ezért a 
termelési költség ezen elemét a két területen egyenlőnek vehetjük. 

A termelési költség harmadik eleme a gyártáshoz 
szükséges nyers és fűtőanyagok beszerzési ára azoknak 
termelési helyén. Itt természetesen nem lehet általánosságban meg- 
állapítani, hogy Magyarországon a nyersanyagok beszerzési ára drágább 
volna, mint Ausztriában: ezt csak minden egyes ipari nyersanyag 
részletes vizsgálata után lehetne eldönteni. Két nagyon fontos, szinte 
döntő fontosságú anyagnál azonban kimutathatóan így áll a dolog: 
ez a modern ipar két főanyaga, a szén és a vas! 

A rendes gyári fűtőanyagot képező barna szén ára Ausztriában 
és Magyarországban  „ab tárna” a következő volt:** 

Tonnánkint   fillérekben 
 Ausztria Magyarország Különbség

1895 3,80 6,48 2,68 
1900 5,42 6,70 1,28 
1902 4,98 6,55 1,57 
1905 4,45 6,85 2,40 
1907 4,78 8,00 3,22 
1908 5,24 8,74 3,50 
1909 5,33 8,90 3,57 
1910 5,42 9,20 3,78 

 
* A dolgozat módszere a továbbiakban is az lesz, hogy minden telephely- 

tényezőt külön fogunk vizsgálni azzal a föltételezéssel, hogy valamennyi többi 
azonos : ilyen bonyolult összefüggéseknél az egyetlen helyes eljárás. 

** A Compass. Finanzielles Jahrbuch für Österreich-Ungarn adatai. 
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Látjuk tehát, hogy az osztrák és magyar szénárak közt óriási, 
50 százalékos és évről-évre nagyobbodó árkülönbség van. Az árkülönb- 
ség oka úgylátszik jórészt a magyar szénbányák rosszabb volta: nem 
a munkások keresete nagyobb, hanem a teljesítményük sokkal kisebb, 
mint a következő adatok mutatják:* 
A   barnaszénbánya   munkások        Ausztriában           Magyarországon 
átlagos keresete volt 1908-ban             1071  Κ                       984 Κ 
Az alkalmazott munkások 
száma szerint esik fejenkint és 
évenkint, kibányászolt   barna   szén    4492 q                1847 q (1910-ben) 

Németországban   a   fejenkinti   munkateljesítmény    1908-ban 
8847 q. 

Ezek az adatok nem adnak pontos képet a barnaszénbányák 
termelési költségeiről; ehhez kellene tudni, hogy a bányák minden 
mázsa termelésre hány fillér munkabért fizettek, ami ezekből 
az adatokból biztosan nem tűnik ki. 

Ennek az eldöntése azért volna fontos, mert megtudnék, hogy 
vajon a széndrágaságnak mennyiben tényleg a rosszabb bányászati 
viszonyok, mennyiben a magyar szénkartell rettenetes kapzsisága az 
oka; hisz tudvalevő, hogy a Salgótarjáni, a Magyar Általános, az 
Urikány-Zsilvölgyi stb. szénbánya társulatok mily óriási profittal 
dolgoznak. 

A mi kérdésünkre nézve a széndrágaság oka mellékes, bármi 
legyen is az oka, annyi tény, hogy a magyar gyárosnak, ha vala- 
melyik szénbánya közvetlen közelében telepszik meg — a sok szenet 
fogyasztó iparágaknak ez a legkedvezőbb telephelye — és minden 
egyéb termelési költség eleme azonos osztrák versenytársával, tonnán- 
kint 3,78 koronával, waggononkint 38 koronával többet kell fizetnie 
a szénért, mint osztrák kollegájának. Egy 1000 lóerős gőzgéppel 
dolgozó gyárnak félnapos üzemnél naponta kb. 1,5 q 5000 kaloriás 
barnaszénre van szüksége; tehát évente kb. 500 waggonnal. Mivel a 
barnaszén waggonja Ausztriában 38 koronával olcsóbb, ez az Ausztriá- 
ban megtelepülő gyár számára évi 19.000 korona megtakarítást jelent. 
Minden egyéb költségelemet egyenlőnek tételezve föl, ez egy hatal- 
mas telephelyelőnyt jelent az osztrák ipar számára. Hasonlóan 
áll a dolog vasnál; ennek részletes elemzését mellőzzük. 

Hogy mégis némi képet mutassunk a magyar szénkartell garáz- 
dálkodásáról, közöljük egy budapesti nagy gyár vezető mérnöke szak- 
véleményének egy részét. A szóban forgó gyárnál a szén különben 
aránylag elenyésző szerepet játszik: a munkaerő szerint van lokalizálva, 
mert csak Budapesten kaphatja meg az üzemhez szükséges tanult 
munkaerőt: évi munkabér-kiadása 1,6 millió korona, míg évi szén- 
költsége csak 15,000 korona. 

A gyár 1908 óta porosz szenet használ. Az addig használt 
magyar szén az úgynevezett „solymári” volt (az Esztergomvidéki 
kőszénbánya r.-t. szene), amely mázsánként 95 fillérbe került, a porosz 
 

* Az Österreichisches statistisches Handbuch 1909; Wahlner: Magyar- 
ország bánya- es kohóipara az 1910. évben és a Compass megfelelő adataiból. 
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szén mázsája ellenben jelenleg Κ 2,80-ba kerül ab Budapest waggo- 
nonkint, a fuvardíj jelenleg 172.20 korona, míg a régebben használt 
magyar szén waggonja 26 korona fuvardíjba került. 

Noha   tehát   a  szállítási   költség  különbözete   waggo- 
nonkint 146 korona, a porosz szén fűtési egységek szerint 
számított ára alig drágább, mint a magyar széné. 
100 kg. gőz előállítási költsége magyar szénből 1908-ban került 28 f.-bef 
100 kg  „         „        „         porosz     „     jelenleg belekerült 32 f.- be. 

Minthogy azóta a magyar szén ára még emelkedett, a porosz 
szén a szállítási költség óriási többlete ellenére ma már alig drágább, 
mint a magyar. Látható, milyen előnyben vannak a sziléziai gyárak 
a magyarok fölött. 

De az árkülönbség mellett más okok miatt is előnyösnek bizonyult 
a porosz szén használata;  ezeket a fejtegetéseket szószerint idézzük: 

„Mint a fentiekből látható, noha a porosz szén drágább, mégis 
kénytelenek voltunk annak használatára áttérni és a mai napig annál 
megmaradni. Ugyanis a magyar szénbányával 1908-ban járt le egy 
három éves kötésünk és miután a kötés harmadik évében a szénárak 
föltűnően emelkedtek, a szénbánya egyszerűen az új vevőit szolgálta 
ki, kik már a magasabbak áron kötötték, nekünk nagyon rendetlenül 
adott szenet és a szén minősége is nagyon alászállott, teli volt földdel- 
Hónapokon át valósággal kínlódás volt az üzem fentartása a rendetlen 
szénszállítások és a szállított szén földes minősége folytán. Közben 
megkíséreltük más magyar szénbányából szenet kapni. Kértünk aján- 
latokat, de nem kaptunk. Ekkor jöttünk rá, hogy a mi szénszál- 
lítónkat is időközben bevették a kartellba és bennünket 
egyszerűen a mi szénszállítónknak utaltak ki mint vevőt, 
mint akinél feltétlenül meg kell maradnunk, mert más 
magyar bányából szenet nem kapunk. Jelentkeztek azután 
újabban létesült apró szénbánya-vállalatok, akik a kartellba még nem 
léptek be, ezekkel is megkíséreltük, de ezekkel sem volt szerencsénk, 
amennyiben a tagadhatatlanul olcsó áron szállított szén minősége rend- 
kívüli zavarokat okozott az üzemben. Az első 1—2 waggon szén 
ugyanis tiszta volt, később annyira elromlott a minősége, hogy utóbb 
már mintegy 30% földet szállítottak szén helyett és ezen 
nagymennyiségű föld elnyomta a szénnek a tüzet is és jóformán bele- 
kényszerítetlek bennünket a drágább szén vásárlásába. 

Időközben a régi szénszállítónk, akivel perben is állunk, jelent- 
kezett szénszállításra, de az árat annyira felverte, hogy nem nagy 
előnyöket élveznénk a porosz szénnel szemben és mérlegelve azokat 
a kellemetlenségeket, amelyet el kellett tőle szenvednünk, más oldalon 
pedig a porosz szénbánya igen rendesen szolgált ki bennünket, így 
tanácsosabbnak láttuk,  megmaradni a porosz szén mellett.” 

Ilyen és ehez hasonló panaszokat hall az ember minden gyári 
mérnöktől. Zomborban például épült egy üzem, amely arra rendezkedett 
be, hogy pécsvidéki porszénnel — ami nagyon olcsó tüzelőanyag — 
fog fűteni. Miután az üzem kész volt, kisült, hogy Zombort a szén- 
kartell nem a pécsvidéki, hanem a krassószörényi szénbányákhoz 
csatolta,   tehát   pécsvidéki   szenet    ide    nem   kaphatnak.    Semmiféle 
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szaladgálás nem használt: az egész tüzelési berendezést át kellett 
építeni. 
            A magyar szénkartell olcsóbb minőségű minőségű részeiben állandóan 
rengeteg mennyiségű kő és föld foglaltatik. Ez annyira meghonosodott 
dolog, hogy egy pesti mérnök azt az ajánlatot tette a szénszállítójának, 
hogy küldjön neki tiszta szenet és írjon a számlához wag- 
gononkint 30 mázsa követ: így legalább a vasúti szállítási díjat 
és a kövek kifuvarozását a gyártelepről megtakarítja. 

A kartell különben könnyen elnémítja a sokat reklamáló válla- 
latokat: minthogy a barnaszén nem raktározható, a gyárak csak néhány 
napi raktárt tarthatnak. Ha a bánya megharagszik, néhány napig egy- 
általán nem küld szenet és a gyár könyörög táviratban, telefonon, 
hogy küldjenek neki szenet akármilyent, mert az üzem megakad! 

Hogy mindennek ellenére oly kevés a támadás a szénkartell 
ellen, ennek főoka, hogy az iparvállalatok nagy része ugyanazoké a 
nagybankoké, amelyeké a kőszénbányák és így mindegy, hogy melyik 
vállalatnál több a haszon! 

A negyedik termelési költségelemet a szállítási költ- 
ség képezi. Ez két elemből áll: a nyersanyagokat különböző lelő-
helyeikről a gyár telephelyére kell szállítani és a kész terméket a 
gyártelepről a fogyasztás színhelyére. A legkedvezőbb telephely az a 
pont, ahol az összes szállítási költségek minimum értéket adnak. 

Ha a fogyasztás fixnek feltételezett pontjáról vizsgáljuk vala- 
mely iparág települését, a szállítási költségek minimálisak nyilván 
azon a ponton lesznek, ahova a szintén fixnek képzelt nyersanyag- 
lelőhelyekből az összes anyagot összehordva és a készter- 
méket a fogyasztás színhelyére szállítva, a legkisebb tonna- 
kilométer szállítási távolságot kell megtenni. 

Weber egész részletesen, matematikai módon kimutatja, hogy 
mely pont lesz az, ahol a befutandó tonnakilométerek száma minimum. 
Hogy megállapítsuk azt, vajon valamely gyár a magyar fogyasztási 
piacot, tegyük föl Budapestet vagy Pécset és környékét, honnan, mely 
telephelyről tudja legolcsóbban ellátni, meg kell alkotni a telephely 
figuráját, összekötvén azt a magyarországi és ausztriai nyersanyag 
lelőhelyekkel és kiszámítani, mikor fut be több tonnakilométernyi 
utat az összes nyersanyag és készárú, ha a legkedvezőbb osztrák 
vagy a legkedvezőbb magyar telephelyen állítjuk föl a gyárat. Ha az 
osztrák telephely esetén kevesebb tonnakilométer szállításra van 
szükség, úgy szállítási szempontból az illető iparág Ausztriában jobb 
telephellyel bír a magyar fogyasztás ellátására, mint Magyarországon. 
Hogy mely iparágaknál lesz ez így, általánosságban eldönteni nem 
lehet: az olyan iparágak, amelyek sok, bárhol található nyersanyagot 
pl. vizet, homokot tartalmaznak a készárúban, nem lesznek ilyenek; 
mert hisz ha a fogyasztástól messze gyártjuk őket, szállítani kell 
azokat az anyagokat, amelyek helyben találhatók, ellenben ilyenek 
lehetnek az olyan iparágak, amelyek külföldi nyersanyagokat dolgoz- 
nak föl és súlyukból gyártás közben sokat veszítenek. 

Tegyük föl például, hogy bútorgyárat akarunk alapítani, amely 
Hamburgon át importálandó külföldi fából készült bútorral akarná a 
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budapesti fogyasztási piacot ellátni. Minden egyéb költségelemet 
azonosnak véve, a gyár legjobb telephelye az osztrák-német határ 
lesz,   mert ez esetben  az értéktelen hulladékfát nem kell szállítani.* 

Hasonló helyzetben vannak mindazok az iparágak, amelyek olyan 
külföldi nyersanyagokat dolgoznak föl, amelyek gyártásközben súlyuk- 
ból veszítenek. Érdekes gyakorlati példája ennek az, hogy Budapesten 
a bécsi koksz olcsóbb, mint a budapesti. A dolog magyarázata nagyon 
egyszerű. Budapesten csakúgy, mint Bécsben karvini szenet hasz- 
nálnak a koksz előállítására, amely via Bécs kerül Budapestre. 100 kg. 
kőszénből lesz 50 kg. koksz : vagyis a Bécsben termelt koksz a bécs- 
budapesti útvonalon csak fele annyi tonnakilométer szállítási költségbe 
kerül, mint a karvini szénből Budapesten előállított koksz. Hasonló 
helyzetben vannak azok az iparágak, amelyek gyártás közben sok 
szenet igényelnek. Ilyen az egész szövő fonó ipar. A textilipar 
általában a szénbánya vidékeken helyezkedik el: mivel a szövött 
árúkban semmi „ubiquitás” — a fogyasztás színhelyén bárhol 
föllelhető nyersanyag, pl. víz, homok, agyag — nem foglaltatik, 
nem húzódik a fogyasztás színhelyére. Telephely választásnál csak 
a nyersanyag lelőhely és a gyártásnál nagy mennyiségben szük- 
séges szén lelőhelye közt lehet a válogatás; csak az a kérdés merül 
föl, hogy inkább a szenet vigyük-e a gyapottermelés színhelyére, 
vagy a nyersgyapotot a szénbányák vidékére. A matematikai számítás 
azt mutatja, hogy az utóbbi módszer mellett kisebb a szállításnál föl- 
merülő tonnakilométerek száma; ugyanezt mutatja a textilipar tény- 
leges települése az egész világon; a textilipar mindenütt a szénbánya 
vidékeken virágzik: Manchester, Reichenberg, Lodz, Warnsdorf stb. 
mind szénbánya vidékeken feküsznek. 

Ausztria és Magyarországnak gyapotbeszerzési útja legkedvezőbb 
via Hamburg—Elbe. Az osztrákok minimális vasúti szállítás mellett 
elérik a sziléziai szénbánya vidékkel szomszédos textilipari centrumokat. 
Itt — az ottani olcsó barnaszén fölhasználása mellett — a 
nyersgyapotot fonallá, illetve a fonalat szövetté földolgozva, a kész 
szövetet, amely súlyban könnyebb mint nyers anyaga, mivel a 
földolgozás tetemes hulladék keletkezésével jár, szállítják a föltételezett 
fogyasztási piacra, Budapestre. 

Lássuk ezzel szemben a magyar textil-gyártelepek helyzetét a 
szállítási költség szempontjából. A Budapest-vidéki textilgyárak abszolút 
hátrányban vannak a cseh-sziléziai gyárakkal szemben, mert 1. a 
súlyosabb nyersanyagot szállítják Budapestig a könnyebb késztermék 
helyett, 2. a szenet ide kell szállítaniuk, amelynek súlyából semmi sem 
megy át a késztermék súlyába; tehát egy métermázsa készterméknek 
előállítására sokkal több tonnakilométer szállítást kell fizetniök, mint 
cseh-sziléziai versenytársaiknak. Valamivel kedvezőbben vannak tele- 
pülve az ország északnyugati részén, Zsolna, Csacza, Rózsahegy, 
Pozsony   vidékén   települt   textilgyárak;   de   még ezek   is  valamivel 
 

* Aki exaktabb módon óhajtja a dolog tárgyalását látni, olvassa el 
Weber-könyvét vagy a fönnemlített terjedelmesebb és teoretikusabb tanul- 
mányomat. 
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nagyobb távolságra szállítják a nehezebb nyersanyagot, mint az osztrák 
textilgyárak.   Nem ütköznék nehézségbe a tonnakilométerek   különb- 
ségét konkrét példákon pontosan kimutatni; ez azonban inkább textil 
ipari vagy szállítási szaklapba volna helyén való. 

Növeli a magyar textiliparnak rossz telephely körülményeit a 
magyar kormánynak az a balga törekvése, hogy Magyarország kül- 
kereskedelmi forgalmat minden eszközzel Fiume felé terelte. így a 
kormány az 1912. évre megvonta a vasúti szállítási díjkedvezményeket 
a rózsahegyi fonógyártól „mert a gyár az amerikai pamutot 
nem Fiumén, hanem Hamburgon át hozza be.” Kedvezményt 
adni egy rózsahegyi textilgyárnak, hogy az amerikai pamutot ne a 
rövidebb úton és az olcsó Elba hajózás fölhasználásával via Hamburg 
hozza be, hanem nagy kerülővel Fiuméba hozassa a gyapotját és onnan 
800 kilométernyire vasúton hurcoltassa Rózsahegyre: ennél nagyobb 
közgazdasági képtelenséget képzelni sem lehet! 

Látjuk tehát, hogy a magyar textilipar — ha minden egyéb 
költségelemet egyenlőnek tételezünk föl — a szállítási költség tekin- 
tetében rosszabb helyzetben van, mint az osztrák ipar. Ha ehhez 
hozzávesszük a szén drágaságát, könnyen megérthetjük, miért nem 
képes a magyar textilipar minden állami agyontámogatás ellenére, 
igazán fellendülni.* Híven mutatja ezt a külkereskedelmi statisztika, 
amely az utolsó tíz évben, a legerősebb textil iparpártolás ideje, a 
következő képet nyújtja.** 

                                                     Behozatal Ausztriából: 
 
 
Gyapotfonál és szövet 
Kender, len és jutaárúk 
Gyapjú, fonal és szövet 
Selyem és selyemárúk 
Kész ruha fehérnemű és divatárú  
 407        1204 596 

                                                            939            407             1204           596 
Az Ausztriából való behozatal tehát tíz év alatt körülbelül egy 

harmadrésszel növekedett súlyban csakúgy mint értékben; a textil- 
árúkért Ausztriának fizetett összeg 400 millió koronáról 600 millió 
koronára szökött föl. Ez, valamint a magyar textilipar jelenlegi vál- 
sága   világosan   mutatják,   hogy   a   textiliparnak   nincs  jó telephelye 
 

* A magyar kormány minden balsiker ellenére sem tágít a textilipar 
erőszakos fejlesztésétől. A hivatalos kimutatás szerint 1911 augusztus 1-től 
1912 július 31-ig a kormány a következő új ipari szubvenciókat engedélyezte: 
Új gyáralapításokra 4,105.000 kor., ebből textilipari vállalatokra 2,987.500 kor. 
Gyárak kibővítésére 4,161.900    „        „        „     „                              1,751.500   „ 
Gépsegélyr                  371.780                                                                   40.500   „ 
                                   8,638.680 kor.    4,779.500 kor. 

** A Compass adatai az osztrák statisztika alapján. Némi eltéréssel 
ugyanezt az eredményt kapjuk a magyar statisztikából. Külkereskedelmi for- 
galom 1910-ben 41. 

1901 1910
ezer q millió Κ       ezer q millió  Κ 

553 165 707 253
188 29 237 38
125 95 177 153
11 49 14 46
62 69 69 106
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Magyarországon és erőszakos fejlesztése aligha fog eredményre vinni, 
kár az elpocsékolt milliókért. 

A magyar textilipar kedvezőtlen települési viszonyai a vele 
foglalkozó sok ember előtt persze nem ismeretlen. A budapesti 
ipar és kereskedelmi kamara 1911. évi jelentésében pl. a jutaiparról 
a következőt találjuk: 

„A magyar vállalatok semmiképen sem tartoznak azokhoz, 
amelyek előnyös termelési viszonyokat élveznek, miután egész sorozata 
a körülményeknek megdrágítja számukra a termelést a világpiac többi 
termelőivel szemben. Ráutalunk arra a körülményre, hogy a magyar 
gyárak nem tengermellékiek s ennélfogva a legtöbb gyárral szemben 
számolniuk kell — úgy a nyers- mint a készárúknál — tetemes 
fuvardíj többlettel. (164. lap). 

Ha már most el akarjuk dönteni azt, hogy milyen kilátásai 
vannak Magyarországon az iparfejlődésnek, nincs más tennivalónk, 
mint minden egyes iparágnál megállapítani a legkedvezőbb belföldi 
telephelyeket és ezeknek szállítási költségét összehasonlítani az 
ausztriai illetve külföldi versenyző vállalatok szállítási költségeivel. 
Ilyenformán ki fog tűnni, mely iparágak bírnak Magyarországon ked- 
vező telephellyel, tehát fejlődésképesek és melyek azok, amelyek 
mint a textilipar, nem bírnak kedvező telephellyel és így felvirág- 
zásukra nincs kilátás. Az ilyen iparágak erőszakos fejlesztése, mivel 
a szállítási viszonyok geográfiai természetű okokból folyó konstanciával 
bírnak, helytelen és eredményre nem vivő iparpolitika. Magas védő- 
vámmal, nagyon nagy szállítási díjkedvezménnyel lehet csak föntartani 
az ilyen vállalatokat, ez azonban azt jelenti, hogy az ország népének 
adójával hoznak létre olyan vállalatokat, amelyeknek termékeit sokkal 
drágábban kell megfizetni, mint amennyiért külföldről lehetne besze- 
rezni. Csak a szállítási költség alapján meghatározott települési viszo- 
nyok részletes megállapítása után szabadna iparfejlesztéshez fogni. 

A termelési költség ötödik elemét a munkabérköltség 
képezi. A munkabérköltség egyik legfontosabb eleme a termelési 
költségnek. Számos olyan iparág van, amely egészen aszerint helyez- 
kedik el, hogy hol kevés a munkabérköltség. Ilyenek azok az ipar- 
ágak, amelyeknél a nyersanyag súlya ugyanakkora, mint a késztermék 
súlya, ubiquitások nem foglaltatnak bennük és kis súly mellett igen 
nagy munkamennyiséget tartalmaznak. Ilyen pl. a ruhagyártás. Weber 
említi, hogy 10 százalékos munkabér megtakarítás a korzettgyártást 
3000 kilométernyire képes a szállítási költség és anyagbeszerzés szem- 
pontjából legkedvezőbb telephelyéről elmozdítani. 

Annak a megállapítása, hogy Magyarország valamely pontján 
olcsóbb vagy drágább-e a munkabérköltség, mint Ausztriában vagy 
a vám külföldön, nagyon nehéz feladat. Ha csak a napi vagy órabért 
vesszük tekintetbe, akkor még meg lehetne a dolgot oldani, mert 
némi statisztikai adataink az egyes városok és vidékek szokásos 
munkabéreiről vannak. Ámde a bér magassága szoros viszony- 
ban van a munkateljesítmény nagyságával; magasabb bér 
általában nagyobb munkateljesítménnyel jár együtt, úgy 
hogy igen gyakran a legtöbbet kereső munkások dolgoznak 
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legolcsóbban. Elég csak az angliai szövőmunkásokra utalnunk, 
akik háromszoros, sőt tízszeres kereset mellett is olcsóbban termelnek, 
mint a magyar, vagy kínai munkások. A munkateljesítmény külön- 
bözőségét különböző helyen csak gyakorlati ember és csak tapasz- 
talat alapján tudja megállapítani. Ezért a munkabér költségelemet 
csak indirekt módon lehet számításainkba fölvenni. Ha valamely iparág 
számára megkerestük az anyagbeszerzés és szállítási költség szem- 
pontjából a legkedvezőbb telephelyet és a késztermék egységében 
foglalt minden költségelemet — tőkekamat, anyagárak és szállítási 
díj a fogyasztás színhelyéig — számba véve, összehasonlítjuk az 
ausztriai avagy külföldi versenytársak összes költségével azt találjuk, 
hogy a magyarországi telephelyről olcsóbban lehetne a fogyasztást 
ellátni, a termelés azonban mégis túlnyomóan osztrák földön történik: 
ilyen esetben föl kell tennünk, hogy az utolsó, számba nem vett 
költségelem, a munkaköltség olcsóbb volta dönt az osztrák 
vagy külföldi telephely mellett. 

Ez alul van néhány kivétel. Vannak ipartelepek, amelyek tör- 
ténelmi okokból valamely helyen kifejlődtek, ahol ma már, a válto- 
zott termelési technika folytán, rosszul vannak települve. De meg- 
maradnak itt, nem termelési, hanem gazdasági szociális okokból: itt 
van politikai befolyásuk, itt van a tulajdonosoknak birtokuk stb. A 
remanentia, mint a társadalmi élet minden terén, itt is érezteti 
befolyását. Vannak továbbá olyan iparágak, amelyekre nézve némely 
államnak vagy városnak mintegy történelmi világmonopóliuma van: a 
legfinomabb gyapjúszöveteket Anglia, az illatszereket és szappanokat 
Franciaország, a női ruhákat és kalapokat Paris szállítaná világszerte 
még akkor is, ha másutt teljesen olyan jó minőségben és tetemesen 
olcsóbban lehetne előállítani; csak sok évtizedes tapasztalás tudná az 
eféle monopóliumokat részben megszüntetni. Ezek azonban kivételes 
esetek. 

Mi lehet az oka, ha nálunk a munkaköltség nagyobb mint 
Ausztriában? Magyarországon a munkabérek — ezt a nagyon 
hiányos statisztika ellenére bátran állíthatjuk — nem magasabbak, 
mint Ausztriában. Ha tehát kutatásainkban arra az eredményre 
jutunk, hogy bizonyos iparágaknál csak a munkaköltség nagyobb volta 
miatt nem boldogulnak Magyarországon, ennek nem lehet más oka, 
mint a magyar munkások kisebb munkateljesítménye. 

A kisebb munkateljesítmény persze nem valami faji inferioritáson 
alapszik. Tudvalevő dolog, hogy a magyar szűcsök, szabók, asztalosok 
stb. igen keresett és jól fizetett munkások Berlinben, Parisban, 
általában mindenütt. Ha tehát némely iparágnál nálunk kisebb a 
munkateljesítmény mint Ausztriában, ez azt jelenti, hogy nálunk 
nincs számára begyakorolt, tanult munkaerő. „A tanult 
munkaerő hiánya”:  ezt találjuk panaszként az iparkamarai jelentésnek 
majdnem minden oldalán. Hogy ez mennyire nem speciális magyar 
jelenség, hanem hogy minden országban a gyáripari fejlődés kezdetén 
mutatkozik, erre számtalan példát lehet idézni. Marx részletesen ír az 
angol munkások idegenkedéséről a gyári munkával szemben a nagy- 
ipar kezdetén.   A Viallate: L'avenir économique   du   Japon-ban ír a 
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japáni munkások nagyon csekély munkateljesítményéről a gyáriparban. 
Tr. Koch: Die Industrialisierung Chinas-ban ugyanezt írja a chinaiakról. 
Úgy látszik, hogy egy-két emberöltőre van szükség, míg valamely 
ország vagy vidék munkássága a gyáriparhoz alkalmazkodik és munka- 
teljesítménye a régebbi gyáripari országok munkásságának teljesít- 
ményét eléri. 

Látjuk tehát, hogy a magyar ipar lassú fejlődésének különböző okai 
vannak: részben geográfiai, részben társadalmi okok. A geográfiai 
okok, — mint az ország kedvezőtlen fekvése a textilipar szem- 
pontjából, valamint a szénbányák nehezebb kihasználhatósága, úgy 
szintén a kokszolható szén hiánya az ország túlnyomó részében — 
megmásíthatatlanok; amely iparág tehát ezen okok miatt 
nem képes a külfölddel versenyezni, azt államilag támo- 
gatni oktalanság, mert az ilyen iparágak véges-végig csak 
állami támogatás mellett tudnak fönnállni! 

A társadalmi okok ellenben mulandók és megmásít- 
hatok. A szén és vasdrágaságnak a kartellek által előidézett többlete, 
amely súlyosan nehezedik az egész magyar iparra, a bányák államo- 
sítása által megszüntethető. Ami pedig a legnagyobb társadalmi aka- 
dályt, a tanult munkaerő hiányát illeti, ami egyértelmű a drágább 
munkabérköltséggel, ez az ipar fejlődésével önmagától megszűnik. 
Ebből következik, hogy helyes iparfejlesztés csakis akkor lehetséges, 
ha előbb megalkotjuk a magyar ipartelepülés képét a szállítási költség 
és nyersanyag beszerzés szempontjából. Csak azokat az iparágakat 
érdemes támogatni, amelyek a munkaköltség miatt és nem geográfiai 
okokból vannak a külföldi versennyel szemben hátrányban. Mert a 
munkaköltség többlet a munkásság csekély és esetleg rossz teljesít- 
ményén múlik: ez pedig múlandó jelenség! Ha a kérdéses iparág 
állami támogatással meghonosodik, megteremti magának a szükséges 
tanult munkásságot és a további támogatás fölöslegessé válik. Ez az 
egyetlen észszerű módja az iparfejlesztésnek. Hasonlóan múlandó ter- 
mészetűek az egyéb társadalmi okok is, amelyek az iparfejlődést 
Magyarországon hátráltatják. Ilyenek a munkásosztály politikai 
jogtalansága és társadalmi lenézettsége, amely körülmények 
ép a legtanultabb és így legönérzetesebb munkásokat indítják kiván- 
dorlásra. Ilyen az egészségtelen földbirtok-megoszlás, amely 
a földjáradékjövedelem óriási részét kevésszámú gazdag családnak 
juttatja, amely külföldi luxuscikkeket vásárol, míg a föld népének 
igen nagy része mint iparcikkfogyasztó számba sem jöhet; ami még 
azoknak az iparágaknak a fejlődését is hátráltatja, amelyek itt jó 
telephellyel bírnának. Ilyen az agrárius vámrendszer, amely a 
mezőgazdasági termények árát mesterségesen fölveri és sok egyéb 
körülmény. 

Nem szabad persze figyelmen kívül hagyni, hogy mindezek a 
társadalmi körülmények nemcsak okai a magyar ipar csekély fejlő- 
désének, hanem okozatai is. A munkásság politikai jogtalansága, a 
mezőgazdasági munkások csekély keresete és fogyasztóképessége, az 
agrár vámrendszer, mindezek megszűnnének, ha Magyarország iparo- 
sodása Nyugateurópával egy szintre jutna. 
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Ha tehát Magyarország iparának jövő fejlődéséről tiszta képet 
akarunk nyerni, mindenekelőtt meg kell csinálni az összes iparágak 
települési viszonyait a nyersanyag beszerzés és szállítási költség szem- 
pontjából, nem olyan nagy általánosságban, mint én itt a textiliparnál, 
hanem részletes pontossággal. Ez a föladat nem olyan nehéz, mint 
amilyennek látszik: előbb említett füzetemben részletes munka- 
programmot dolgoztam ki erre nézve, megjelölve a fölhasználandó 
adatforrásokat is: nemcsak a belföldi fogyasztás számára termelő, 
hanem az exportipar telephely viszonyairól is. A nyert adatokat 
össze kell hasonlítani az osztrák és külföldi ugyanazon fajta ipari 
üzemek települési viszonyaival. Ha kitűnik, hogy némely iparág nyers- 
anyag beszerzési és szállítási, tehát megváltozhatatlan geográfiai 
szempontból nálunk rosszabb helyzetben van mint külföldön, az az 
iparág nem fejlődésképes. Ha ellenben kitűnik, hogy ezen szem- 
pontból jó telephelye van nálunk, akkor ez az iparág fejlődni fog, 
ha a fejlődését gátló társadalmi akadályokat, elsősorban a tanult és 
begyakorolt munkaerő hiányát sikerül megszüntetni. Amíg ez a 
nagy munka végrehajtva nincs, képet alkotni Magyarország 
ipari jövőjéről lehetetlen. Sajnos, ez a munka oly nagy, hogy 
az egyes ember munkaerejével megoldani nem lehet: több köz- 
gazdasági, technikai és kereskedelmi képzettségű embernek kellene 
összefogni ennek a feladatnak a megoldására. 

Azok a hozzávetőleges számítások, amelyeket én magam pró- 
báltam eszközölni, nem valami biztatók; úgy látszik, hogy a két- 
legnagyobb modern iparágnak, a textiliparnak és vasiparnak 
nálunk határozottan rossz szállítási és nyersanyag beszer 
zési telephelye van. Szerencsétlenségünkre a földgáz, ez a nagy- 
szerű olcsó fűtőanyag az ország olyan helyén bukkant föl, amely a 
külföldi nyersanyaggal dolgozó textilipar számára abszolút hozzáfér- 
hetetlen. Úgy látszik, hogy csak a mezőgazdasági termékeket föl- 
dolgozó iparágak, a malomipar, szeszipar, cukoripar, faipar minden 
fokozata stb. bírnak nálunk jó telephellyel. Lehetséges azonban — bár 
így volna! — hogy a pontos telephely számítások, vagy a magyar 
nagyipar gyors fejlődése megcáfolja ezt a pesszimisztikus véleményemet. 



 

Bosnyák   Béla:   Jegyzetek   a   magyar 
jobbágyság maradványairól * 

  ribóc község egész jelentéktelen kis turócmegyei falucska. 
 Területe mindössze 1047 katasztrális holdra rúg, lako- 
sainak száma pedig 1900-ban csak 545 volt. Ez igény- 
telen kis falucska mindamellett megérdemli, hogy egy 

pillanatra felé forduljunk, mert szociális állapotai rendkívül tanulságosak. 
Pribóc lakossága túlnyomólag kisgazda és mezőgazdasági munkás. 

A kisgazdák száma 1900-ban 23-ra rúgott. Ε 23 család számára 
vajmi kevés föld maradt Pribócon. Az öt nagyobb birtokos ugyanis 
az 1047 katasztrális hold területből 705 katasztrális holdat tart kezei 
között. Ha belsőségek számára mintegy 50 holdat leszámítunk, akkor 
a kisbirtokosok számára családonként átlag mindössze 12 hold föld 
marad. Valóban eredetileg a kisbirtokosoknak oly csekély földjeik 
voltak, hogy azokon emberileg megélni alig lehetett. 

A földhiány arra kényszerítette a kisgazdákat, hogy legelőiket 
is feltörjék és így állott elő legnagyobb bajuk, a legelőhiány, amelynek 
következtében elegendő számú állatot tartani és felnevelni teljesen 
képtelenek. 

Pár évvel ezelőtt a kisgazdák megkísérelték egy tejtermelő 
szövetkezet létesítését. Ugyanis azt a kis tejet, amit előállítanak Pri- 
bócon, értékesíteni nem lehetett. De ez a tejtermelő szövetkezet is 
megbukott, mert a legelőhiány következtében a kisgazdák állandó 
tehéntartásra és tejtermelésre nem voltak  képesek. 

A földhiány nagy baján a kivándorlás segített. A kisbirtokosok 
családtagjai rendszerint kivándoroltak és a hazaküldött pénzeken vásá- 
 

* Elhunyt jeles fiatal munkatársunknak ezt a nagyérdekű dolgozatát, 
mely első része a magyar jobbágyság maradványairól folytatott kutatásainak, 
kegyeletes emlékezéssel és azzal a reménységgel adjuk ki, hogy talán akadni 
fog, aki ezen a csapáson tovább halad. A szerk. 
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rolt földekkel nagyobbították birtokaikat. Minthogy azonban Pribóc 
területe korlátolt, a nagyobb birtokosok pedig földeik eladására nem 
vállalkoztak, a pribóci kisbirtokosok a szomszéd községekben, Nagy- 
rákón, Benefalván, Tarnón vásárolták össze az eladó földeket. Ennek 
következtében a kisgazdák földei szerteszét vannak darabolva 6—8—10 
km. távolságban egymástól. Tanyáikat és lakásaikat benn Pribócon 
építvén fel, innét kezelik földeiket, de minthogy azok teljesen szét 
vannak szórva különböző községekben és apró darabokban, azokat már 
a nagy távolság következtében sem tudják intenzíven, európai módon 
megművelni. 

Mindezen nagy bajok dacára, a kisgazdák a kulturális emberi 
nívót képviselik a községben. A kisgazdák elég rendes lakásokban 
laknak, azokat tisztán tartják és táplálkozásuk magyar viszonyokhoz 
képest kielégítő. Kétszer, háromszor hetenként ebédelnek húst, reggelire 
tejfélét isznak, vacsorára főzeléket, krumplit, kenyeret bőségesen 
fogyasztanak. 

A pribóci kisgazdák nincsenek lényegesen sem jobb, sem rosz- 
szabb sorban, mint a kisgazdák bárhol Magyarországon. Bajaik a 
magyarországi kisgazdák közismert bajai közé tartoznak. Annál nagyobb 
figyelmet érdemelnek azonban a mezőgazdasági munkások. 

Pribócon ugyanis úgyszólván alig vannak tulajdonképeni érte- 
lemben vett mezőgazdasági munkások. A nagyobb birtokosok a mező- 
gazdasági munkát túlnyomó részben még ma is jobbágyok által telje- 
sítik, akik még ma is épen úgy szolgálnak robotot, mint őseik 1848 
előtt s akikről egész bátran elmondhatjuk, hogy felettük még most 
sem haladt el az 1848-iki jobbágymegváltás. Hogy azonban ezeknek 
a jobbágyoknak a helyzetét egyáltalában megérthessük, előre kell 
bocsátanunk egy kis történelmi magyarázatot. 

Midőn 1848-ban a IX. t.-c. az úrbéri szolgálatot megszüntette, 
Magyarországon a jobbágyságnak különböző formái voltak találhatók. 
Voltak közönséges értelemben vett jobbágyok, akik a Mária-Terézia 
által behozott úgynevezett urbáriumokba, jobbágyi összeírásokba fel 
voltak véve. Ezek voltak az úgynevezett urbáriálisták. Erdélyben, 
valamint Magyarország bizonyos részein azonban nem készültek ilyen 
jobbágyi összeírások, urbáriumok és viszont ott is, ahol urbáriumok 
voltak, ezek igen sokszor hiányosak voltak, nem sorolták fel az összes 
jobbágyokat. Azokat a jobbágyokat, akik éppen olyan szolgálatokat 
teljesítettek, mint az urbáriálisták, azonban az urbáriumokba fel nem 
vétettek, szintén közönséges úrbéri jobbágyoknak ismerték el. 

Az 1848. évi IX. t.-c. a jobbágyoknak csak ezen két csoportjára 
mondotta ki a kötelező  jobbágymegváltást.   A  jobbágyok   ezen két 
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csoportján kívül voltak azonban még más jobbágyi szolgálatokra köte- 
lezett emberek is az országban. Nevezetesen voltak olyan jobbágyok, 
akik a jobbágyi szolgálatoknál valamivel enyhébb feltételek mellett 
települtek le a különböző falvakban. Ezek nem voltak felvéve az 
urbáriumokba részint azért, mert az urbáriumok elkészülte után tele- 
pültek le, részint azért, mert egyszerűen kifelejtették őket az urbá- 
riumokból, részint pedig azért, mert a jobbágyénál kisebb szolgálataik 
következtében nem is tekintették őket tulajdonképeni értelemben vett 
jobbágyoknak. A jobbágyok ezen csoportja és a földesurak között 
többnyire szóbeli, vagy írásbeli szerződés állott fenn, vagy ahogy 
akkor mondották, a földesurak és a jobbágyok „örökös kötést”, örökös 
egyességet kötöttek. 

Az 1853. március 2-án kelt úrbéri nyílt parancs, amely az úrbéri 
megváltást keresztülvitte, kimondotta, hogy az ilyen előre meghatározott 
szolgáltatások mellett örök időkre átengedett földeken „a jelenlegi 
birtokállapot az eddigelé divatozott szolgáltatások mellett fentartatik”. 
Ezeken a földeken tehát 48 után is megmaradtak a jobbágyi szol- 
gáltatások és csupán annyi történi, hogy az említett pátens kimon- 
dotta, hogyha a felek akarják, megválthatják a szolgáltatásaikat. Ez a 
jogállapot maradt fenn mind a mai napig. Az 1853. évi úrbéri pátens 
kiadása óta  azonban az ilyen szerződéses jobbágyok fokozatosan meg- 
szűntek, a jobbágyok éltek jogaikkal s megváltották szolgáltatásaikat. 
Egy kitűnő szakember véleménye szerint a 60-as évek második felében 
ugyan még több, mint 400.000 katasztrális hold terület után teljesí- 
tettek ezen az alapon jobbágyi szolgáltatásokat, de azért ma már fel- 
tehető, hogy az ilyen fajta jobbágyi szolgáltatások legfeljebb csak 
korcs maradványaikban maradhattak fenn. 

Volt azonban egy negyedik csoportja is a jobbágyoknak és 
ezek azok, akikről mi itt beszélni akarunk. Előfordult ugyanis, hogy 
a munkaerőre szoruló földesurak földjeiken letelepítettek jobbágyokat, 
anélkül, hogy akár szóbeli, akár írásbeli szerződést kötöttek volna. 
Ezeknek átengedtek egy kisebb darab földet, megengedték nekik, hogy 
ott maguknak házat építsenek és azután egy bizonyos mennyiségű 
évi szolgálatot követeltek tőlük. Ezekkel tulajdonképen semmiféle 
szerződésre nem léptek, hallgatag és tényleg azonban fennállott az a 
szerződés, hogy a telek és a ház megfelelő szolgaitatás ellenében 
apáról-fiúra öröklődött. Ezek a jobbágyok, akik tulajdonképen lényegileg 
semmiben sem különböztek azoktól a jobbágyoktól, akik az urbá- 
riumokba fel voltak véve, vagy akik írásbeli szerződést kötöttek a 
földesurakkal, majorsági zselléreknek, vagy kuriális zselléreknek nevez- 
tettek és el voltak terjedve az egész országban, de főleg Észak-Magyar- 
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országon és Erdélyben. Ezek közé a kuriális zsellérek közé soroztattak 
igen gyakran azok az ősrégi és kis telekkel bíró jobbágycsaládok, 
akik valaha közönséges jobbágyok voltak és csak azért lettek major- 
sági zsellérekké, mert a közönséges jobbágyok és a jobbágyság többi 
faiai között a határozott választóvonalat megállapítani nem lehetett és 
az, hogy valaki közönséges jobbágy volt-e, vagy nem, főleg ha az 
illető az igen pontatlanul és bizonytalanul felvett Mária-Terézia-féle 
urbáriumból kimaradt s írásbeli szerződést sem kötött, teljesen a 
földesúr önkényétől függött. Ezekről a majorsági zsellérekről az 1836. 
évi jobbágyellenes törvényhozás kimondotta, hogy „a majorsági zsel- 
lérek úri tartozásaikra nézve egyedül a földesúrral teendő szabad- 
egyezéstől függnek”. Kimondotta továbbá ezen törvényhozás, hogy a 
„határozatlan időkig kötött szerződésekre nézve, melyekben a fel- 
mondásnak semmi batárideje nincs megállapítva, mindkét részről egy 
esztendős előre bocsátandó felmondás tartassék meg”. Említettük, 
hogy a majorsági zsellérek, akik különben is nyomorult, műveletlen 
és koldus néptömeget képviseltek, földesuraikkal pontos szerződéseket 
nem kötöttek. Az 1836. évi törvény alapján már most a földesurak 
majorsági zselléreiket úgy tekintették, mint akiknek jogi helyzete 
kizárólag a velük kötött szerződéstől függ és minthogy ez a szerződés 
határozatlan időre lett kötve, nekik egy évi felmondás után bármely 
majorsági zsellért joguk van kitenni földjéről. Ilyen jogállapotban 
találta a majorsági zselléreket az 1848. évi törvényhozás. A 48-as 
jobbágyfelszabadítást tulajdonképen mint mondottuk, az 1853. úrbéri 
pátens vitte keresztül. Ez úrbéri pátens 20. szakasza kimondotta, 
hogy az ideiglenes szerződések nem esnek rendelkezései alá s ennél- 
fogva az említett 1836-os törvények alapján ideiglenes szerződésűnek 
tekintett majorsági zsellérekre nézve nem mondotta ki a megváltható- 
ságot és szolgáltatásaikat továbbra is változatlanul fentartotta. A 60-as 
években Észak-Magyarországon ezek a majorsági zsellérek forrongásba 
törtek ki és megtagadták a robotok teljesítését. Akkor ezt a forron- 
gást elnyomták. Mindamellett az elégedetlenség hatása alatt Horváth 
Boldizsár igazságügyminiszter 1869-ben egy törvényjavaslatot ter- 
jesztett be az országgyűléshez, amely ki akarta mondani a majorsági 
zsellérek megválthatóságát. A földesurak azonban meggátolták, hogy 
a javaslatból törvény legyen. Így aztán évtizedeken keresztül vál- 
tozatlanul megmaradtak a majorsági zsellérek jobbágyoknak, földjeiket 
csakis úgy használhatták tovább, ha az azokon nyugvó szolgáltatásokat 
teljesítették. Az Alföldön, ahol a munkabérek folytonosan emelkednek, 
a majorsági zsellérek megunták az ingyen szolgáltatásokat és egy- 
szerűen   elhagyták földjeiket, amelyek ilyen módon a földesurak kor- 
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látlan tulajdonába kerültek vissza. A felvidéken és Erdélyben azonban, 
ahol nagyobb számban is voltak a majorsági zsellérek és a gazdasági 
elmaradottság is nagyobb volt, a majorsági zsellérek igen nagy része 
mind a mai napig megmaradt. 

Fentebb láttuk, hogy az 1853. évi pátens kimondotta, hogy 
az „örökös kötésen” alapuló szerződéses jobbágyságok megválthatók 
és hogy a majorsági zsellérbirtokok csak azért nem válthatók meg, 
mert azok ideiglenes szerződésen alapulnak. Történt azonban, hogy 
a 90-es évek elején egy ügyes felvidéki fiskális megváltási pert 
indított Töltszék község majorsági zsellérei nevében s hangsúlyozta 
azt az álláspontot, hogy egészen nevetséges dolog a majorsági zsel- 
léreket ideiglenes szerződésűeknek tekinteni, hiszen földjeik ember 
emlékezet óta birtokukba vannak s kérte a megválthatóság kimon- 
dását. Ezen úrbéri perrel kapcsolatosan a Magy. Kir. Curia részben 
kárpótolva lelkiismeretlen földesurak és lelkiismeretlen törvényhozás 
évtizedes mulasztását, végre ítéletileg kimondotta azt az elvet, hogy 
a majorsági zsellérbirtokok ideiglenes szerződésűeknek nem tekint- 
hetők és ha bármelyik fél kívánja, megválthatók. A Curia ezen íté- 
letének hatása alatt, mely az érdekelt földesurak körében óriási fel- 
háborodást keltett, egyszerre tömegesen indultak meg a majorsági 
zsellérek megváltási perei. A megijedt földesurak pedig az esemé- 
nyek kényszerítő hatása alatt hozzáláttak a kérdés törvényhozási 
rendezéséhez és megcsinálták az 1896. évi XXV. t.-cikket, mely a 
majorsági zsellérbirtokok még mindig függőben lévő ügyét rendezi. 
Nem akarjuk itt ezen törvénycikk rendelkezéseit részletesen ismer- 
tetni, csupán annyit említünk meg, hogy ezen törvénycikk, mely a 
millennium évében és egy fél századdal a magyar jobbágyfelszabadítás 
után készült, még mindig nem mondotta ki kötelezőleg a majorsági 
zsellérbirtokok megváltását, hanem pusztán az egyik fél akaratától 
tette ezt függővé. Ugyanez a törvénycikk továbbá elrontotta azt, 
amit a Curia javított, ugyanis oly súlyos bizonyítási feltételekhez 
kötötte a majorsági zsellérviszony megállapíthatását, hogy ezáltal a 
majorsági zsellérek igen nagy részét egyszerűen megfosztotta a föld- 
höz való jogától. Így történt az, hogy még ma is vannak majorsági 
zsellérek vagy más szóval közönséges jobbágyok az országban és 
minthogy nem remélhető, hogy ez a kérdés ismét törvényhozási 
szabályozás alá kerüljön és hogy a majorsági zsellérek kötelező 
azonnali megváltása valaha törvényileg kimondassák, előre láhatólag 
még számos évtizeden keresztül megmaradnak az országban ezek a 
jobbágyi maradványok. 

A pribóci zsellérek, akikről beszéltünk, ilyen majorsági zsellérek. 
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           Csupa régi zsellérfamíliák   ezek, akik  maguk, illetve   elődeik ember- 
emlékezet óta laknak Pribócon. Ezek a zsellérek még ma is körül- 
belül 50—60 — 70   napi   ingyen   munka   robot   teljesítésére   vannak 
kötelezve. Így például  egy zsellér, akit meglátogattunk, háza haszná- 
latáért emberemlékezet óta 52 napot szolgál évente. Evenkívül 5 napot 
szolgál kis kertje fejében, 20 napot egy kis darab káposzta   földért 
és 10 napot egy kis darabka burgonya   földért.   Ez a   zsellér   tehát 
összesen 87 ingyen napot teljesít még ma,   éppen úgy,   mint   1848 
előtt ősei. Ezenkívül azonban kötelezve van arra, hogy összes szabad 
napjain, amikor a földesúr kívánja, a földesúrhoz menjen napszámba, 
ahol a   férfi   80   fillérért,   az asszony 40 fillérért   köteles   korlátlan 
mennyiségű napszámot teljesíteni. Ilyen zsellércsalád körülbelül 25 van 
Pribócon. Ha a fenti jobbágyi szolgálatokat tekintetbe vesszük, nem 
csodálkozhatunk azon, hogy ha ezek a teljesen   kiuzsorázott   szeren- 
csétlen emberek   az   emberi   életnívó   legalacsonyabb   fokán   állanak. 
Már maguk azok a házak, amelyek fejében 40—50 napot kötelesek 
szolgálni, csaknem   kivétel   nélkül   omladozó,   egészségtelen,   piszkos 
viskók,    amelyekbe   beesik    az    eső   és    befúj   a    szél.   Ε    lakások 
berendezése is   a   legteljesebb   nyomor   minden   jelét   magán   viseli. 
A sáros talajú, egészségtelen, alacsony szobákban egy, vagy két rossz 
faágyon, asztalon és ládán kívül rendes körülmények között semmiféle 
bútordarab nincsen. A ládán és az ágyon pedig piszkos ruhacafatok 
hevernek, amelyek valósággal undort keltenek az emberben. Ez a be- 
nyomás még megdöbbentőbbé   válik, hogy ha magukat a zselléreket 
látja meg az ember. Ruháik rendszerint rongyokban lógnak le piszkos, 
sovány, beteges, agyondolgozott testükről. A zsellérek kivétel nélkül 
analfabéták, akiknek elemi ismereteik sincsenek. Fürödni például soha- 
sem szoktak, s mosdásuk legfeljebb annyiból áll, hogy vizet vesznek 
a szájukba, azt kezükre eresztik s nedves kezükkel megtörlik arcukat. 
Táplálkozásuk szintén egészen alacsonyrendű. Két főeledelük van. Az 
egyik a rántott krumpli leves csipetkével   (drobki),   mely a zsellérek 
legnépszerűbb eledele. A másik a káposzta és krumpli főzelék. A táp- 
lálkozásuk módja már most az, hogy vagy reggelire esznek drobkit és 
délre főzeléket, vagy reggelre   esznek   főzeléket   és   délben   drobkit. 
A vacsora, ami ehhez járul, egyszerűen pálinkás   kenyér.   Zsiradékul 
rendszerint faggyút használnak és legfeljebb a téli hónapokban fordul 
elő, hogy egy-egy kismalacot leölnek   és   annak   a   húsán   rágódnak 
néhány hétig. Ez azonban a kivételes esetek közé tartozik. Ezen ala- 
csony rendű táplálkozáson egyedül   a   mértéktelen   alkoholivás segít, 
a zsellérek kivétel nélkül alkoholisták. Szóval ezek a pribóci zsellérek 
anyagilag, erkölcsileg és fizikailag teljesen elzüllött emberi csoportot 
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képviselnek, akik nyilvánvalólag csakis azért tűrik mai kétségbeejtő 
helyzetüket, mert teljesen elmaradottak és tudatlanok. Kétségtelen 
ugyanis, hogy e zsellérek előtt csak két választás lehet. Vagy 
megkísérlik azt, hogy törvény előtt beigazolják, hogy ők majorsági 
zsellérek és követelik megváltásukat, vagy pedig, ha ez nem sikerül, 
ami a mai nehéz bizonyítási feltételek mellett nincs kizárva, egy- 
szerűen otthagyják földesuraikat és elmennek olyan vidékre, ahol 
már ma is többet fizetnek a munkás kéznek, ennél az abszolút 
kizsákmányolásnál. A pribóci zsellérek azonban annyira ostobák, 
annyira tudatlanok, hogy mindezekről a dolgokról sejtelmük sincsen, 
sem azt nem tudják, hogy a megváltást megkísérelhetnék, sem arra 
nem gondolnak, hogy jobb kereseti viszonyokat keressenek. Ilyen 
körülmények között a pribóci zsellérek változatlanul teljesítik elő- 
deik jobbágyi szolgáltatásait és hogy ez így van, elsősorban annak 
köszönhető, hogy a magyar állam egyáltalában nem törődik velük és 
a közoktatásügyi állapotok Pribócon is a legszégyenletesebbek. A pribóci 
református iskola állapotai fényesen igazolják azt, hogy a közoktatás 
elmaradottsága milyen fontos fentartója a mezőgazdasági munkások 
mai kizsákmányolásának. Pribócon, ahol oly égető szükség volna 
arra, hogy ezen szerencsétlen tót zselléreket jogaikról és helyze- 
tükről felvilágosítsák, az iskola egészen középkori állapotban van. 
Nagyrákó, Benefalva és Pribóc községeknek együtt van egy 
osztatlan iskolájuk Pribócon, melyet e három község másfél száz 
gyermekének kellene látogatni, minthogy azonban az iskolában mind- 
össze 16 pad van s egybe a legnagyobb szorongás mellett sem fér el 
több, mint 8 gyermek, a tankötelesek közül csak 88 (mintegy 50%) 
járhat iskolába, de ezek sem járhatnak mindig. A szomszéd községek- 
ben, Nagyrákón, Benefalván lakók nem jöhetnek be az iskolába egy- 
szerűen a 4—5 km-es távolság miatt. Ha fúj a szél, ha hó esik, vagy 
egyáltalában rossz idő van, képtelenség már elgondolni is, hogy az 
apró, pöttömnyi gyermeket az időjárás minden szeszélyének kitéve 
iskolába küldjék. De főleg nem járnak iskolába a zsellérek gyerme- 
kei, mert egyrészt az iskolában elférő 88 gyermek közé elsősorban 
az értelmesebb kisgazdák soroltatják be a maguk gyermekeit, másrészt 
pedig a nyomorgó és kiuzsorázott zsellérek kénytelenek gyermekei- 
ket is már kis koruktól kezdve kenyérkeresetre kényszeríteni. Csak 
november végén kezd iskolába járni a zsellérgyerek és március ele- 
jén már ismét munkába megy. De ezen rövid idő alatt is elmu- 
lasztja az előadások nagy részét, mert nincs elég meleg ruhája ahhoz, 
hogy a hideg időkben iskolába mehessen. Ilyen viszonyok között 
érthető, hogy a pribóci iskolában a múlt évben 6478 félnapot mulasz- 
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tottak a gyermekek s ezen óriási mulasztás közül mindössze 358 félnap 
volt igazolt, 6120 félnap pedig igazolatlan. Ilyen viszonyok között 
azután a község egész lakossága, de főleg a zsellérség a legteljesebb 
kulturálatlanságban marad és így érthető meg, hogy itt, a turóci hegyek 
között ebben a kultúrálatlan sivatagban még ma is vannak jobbágyok. 
A pribóci jobbágyok nem állanak egyedül. Azt, amit itt el- 
mondottunk, az egész felvidéken, Erdélyben igen sok faluban és sok 
helyütt még az Alföldön is feltalálhatjuk. Azt azonban, hogy ilyen 
állapotok tömegesen léteznek, az ország közállapotairól beszámoló 
hivatalos kiadványok nem tudják. A mezőgazdasági bérviszonyokról, 
a mezőgazdasági üzemviszonyokról, a népszámlálásról szóló statisztikai 
felvételek, valamint a statisztikai évkönyvek ezeket a szomorú álla- 
potokat egyszerűen elsikkasztják. Le kell leplezni ezeket a sikkasz- 
tásokat, amelyek gazdasági életünk több más részletére is kiterjed- 
nek. Azok, amiket itt elmondottunk, meggyőzhetnek bennünket arról, 
hogy ki kell mennünk a magyar vidékre, fel kell kutatnunk az egész 
országot, hogy végre megtudjuk, mi minden van még ebben az 
gorszában! Feli kell fedeznünk újra az országot!! 

Okiratok 
I. Melléklet                    Tekintetes kir. Járásbíróság! 

A náprádi 146. sz. tjkvben A. 1. rsz. 151 hrsz. a. írt. kuriális zsellér- 
telek használata fejében kötelesek a teleknek tulajdonosai évenként tisztelettel 
alólirottaknak, mint Judovits Ábrahám volt földes úr jogutódainak és a jelen- 
legi földesuraknak 30 kézinapszámot teljesíteni, amennyiben pedig nem tel- 
jesítenék, magától értetődik, hogy a teljesíteni elmulasztott napszámok pénz- 
beli egyenértékét nekünk megfizetni kötelesek. 

Minthogy özv. Tamás Sofronné, szül. Bottyán Szia és Tamás Alexa, 
náprádi lakosok a fentebb írt kuriális szolgáltatásokat már négy év óta nem 
teljesítették:  jogosan követeljük a 120 kézinapszámnak egyenkénti 70 fillérrel 
számított és így összesen 84 koronát kitevő pénzbeli ellenértékét s miután 
azt sem akarják nekünk megfizetni: A alatt igazolt ügyvédünk által tiszte- 
lettel kérjük a tek. kir. járásbíróságot, mint az 1871. évi LIII. t.-c. 87 §-a 
alapján illetékes bíróságot: 

Méltóztassék jelen sommás keresetünk tárgyalása végett rövid határ- 
napot kitűzni, arra özv. Tamás Sofronné szül. Bottyán Szia és Tamás Alexa 
náprádi lakosok, alpereseket megidézni és eljárás befejeztével ítéletileg 
kimondani: 

Hogy alperesek kötelesek a kereseti 84 korona tőkét, annak kerese- 
tünk beadása napjától járó 5% kamatait és a jelen perrel okozott alant rész- 
letezett költséget 8 nap alatt felülvizsgálatra való tekintet nélkül eszközöl- 
hető végrehajtás terhe mellett nekünk megfizetni. 

                                                                                                                            Tisztelettel 
Judovits József és társai. 
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Költségek: 
1. Tényállás felvétele                    10 Κ 
2. Meghatalmazás kiállítása            2   „ 
3. Kereset szerkesztése                  26   „ 
4.     „        leírása                             4   „ 
5.     „        bélyegei                          2   „ 40 f. 
6. Tárgyalásért                                16  „ 
7. Jkönyvi és ítéleti bélyeg               2   „ 40 f. 
 
II. Melléklet                                A Magyar Nemzet 1911. X/7. számából. 

Zsellérbirtokosok a királynál 
 

Mint Eperjesről jelentik, Kükemező Sáros vármegyei községnek három 
tagú küldöttsége tisztelgett kedden Bécsben ő felségénél. A küldöttség azt 
kérte, hogy a kükemezei volt majorsági zsellérbirtokosok, akik a földesúr, 
Bánó Miklós cs. és kir. kamarás részére az úri szolgáltatásokat jóformán 
épúgy teljesítik most is, mint az 1848-ban gyakorlatban volt, szabadítassanak 
fel ebbéli kötelezettségeik alól, illetőleg a tartozások megváltása rendel- 
tessék el. 

A király a küldöttséget kegyesen fogadta, átvette kérvényüket és 
kijelentette, hogy az ügyet meg fogja vizsgáltatni. 



 

Nagy   Dénes:   A  vallásos   élet   elemi 
formái 

— E. Durkheim könyve* — 
 

urkheim új könyve, amelyet e cikkben elemezni szándé- 
kozunk, az új francia szociológiai iskolának eleddig leg- 
értékesebb terméke. Ez iskola módszere a pozitív tudo- 
mányoké: a kutató belemélyed a valóság tényeinek 
tanulmányozásába, ezek szuggesztív hatása alatt, bizonyos 

elemezhetetlen bepillantás segítségével elles valamely lehetséges össze- 
függést s ezt hipotézisként felállítva a valóságot rendszerezni, tüne- 
ményeit magyarázni igyekszik. A hipotézis igazolására a természet- 
tudomány kísérlettel él, a társadalom kutatója számára kísérleti 
eszközül a történelem szolgál: a tüneményeket genezisökben, válto- 
zásaikban figyeli meg s összehasonlítások révén igazolja tételeit. 
Valamely tényleges társadalomnak módszeresen keresztülvitt elemzése 
általánosítható törvényszerűségekre vezethet. De emez elemzésben az 
egyéni lélektant nem hívhatjuk segítségül: a társadalom egyének 
szintézise ugyan, de a szintézis teremtő, új, sui generis jelenségeket 
létrehozó folyamat, amelyek sajátságait nem lehet az alkotó elemek 
tulajdonságaiból levezetni. Társadalmi tünemények okait csak társa- 
dalmi tényekben lehet keresni. Felállítva már most azt a föltevést,, 
hogy a vallás társadalmi, az emberek együttéléséből származó tüne- 
mény, Durkheim egy valóságos vallásnak, az ausztráliai totemiz- 
musnak elemzése által akarja a vallás mibenlétének s az ember 
vallásos természetének titkait kikutatni. Állítani merjük, hogy könyvénél 
eredetibb, módszeresebb és gazdagabb tartalmú munka kevés van a 
szociológiai irodalomban. 
 

I. 
Az ausztráliaiak totemizmusa az ismert legegyszerűbb vallás; 

primitív volta ellenére ép oly tiszteletreméltó s épúgy a probléma 
megoldására vezethet, mint a felsőbb vallások. Bármennyire különösek 
és furcsák is valamely vallás tüneményei, mind valamilyen realitást 
fejeznek ki. Szimbólumaik alatt valóság van, amely jelentőségüket 
megadja. Alapjában nincsenek hamis vallások,  mind,   bár különböző 
 

* Les formes élémentaires de la vie religieuse. Paris, Alcan, 1912.647.1. 
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módon, az   emberi   lét   adott   föltételeinek   felelnek   meg.    Hogy a 
primitívebb vallásokat tesszük tanulmányunk   tárgyává,   annak   mód- 
szertani oka van:  nyilván könnyebb   megállapítani   a vallás   állandó, 
objektív tartalmát, alkotó elemeit eme csoportokban, ahol az egyének 
fejlettsége csekély, értelmi és erkölcsi   egyformasága   nagyobb,   ahol 
minden egyszerűbb s a járulékos elemek még nem   homályosítják el 
az alaptüneményeket. De a magyarázás is könnyebb: az egyszerűbb 
tények közötti összefüggések átlátszóbbak, az ok és okozat közötti 
távolság kisebb. Ily módon új föltételek között tárgyaljuk a vallás 
eredetének régi problémáját, eszközt akarva találni amaz okok földerí- 
tésére,   amelyektől   a   vallásos   élet és   gondolkodás   leglényegesebb 
formái függnek. 

De kutatásunknak más, nem  kevésbé érdekes   oldala is van: 
a vallás ugyanis nemcsak tartalmilag gazdagította az emberi szellemet, 
de formailag is   nagyrészt a vallás   fejlesztette ki.   Minden   ítéletünk 
gyökerében a kategóriák, az idő, tér, okság stb. fogalmai állanak. 
Látni fogjuk, hogy  szellemi   életünk   eme   legáltalánosabb   keretei a 
vallásban és a vallásból keletkeztek. Ha  pedig a vallásos   képzetek, 
amint azt kimutatni szándékozunk, társadalmi képzetek, amelyek tár- 
sadalmi realitásokat   fejeznek ki:    akkor   a kategóriák is társadalmi 
tünemények, a  kollektív   gondolkodás   eredményei.    Ezt   egyébként 
észlelni is lehet: próbáljuk például elképzelni az időt,   elvonatkozva 
felosztásának   módjától,   időt,   amelyben   nincsenek,   percek,    napok, 
évek etc.   Alig   lehet   elgondolni.    Már   pedig az az organizált idő, 
amelyet az emberek mind  egyformán   gondolnak el, ez az absztrakt 
és személytelen   keret,    amely   létünket   magába   foglalja,    kollektiv 
szervezés eredménye. Így vagyunk a tér, az  erő fogalmaival   is, sőt 
talán még az  ellenmondás   fogalma is társadalmi   föltételektől   függ. 
Ámde ebben az esetben az ismerettan   problémája  új formában   lép 
fel. Eddig a kategóriákra két  elmélet   volt:    egyik   szerint   minden 
tapasztalatot megelőznek,   a priori   adva   vannak; a másik   szerint a 
tapasztalatból erednek, ennek  adataiból   az   egyén   szerkeszti   össze 
azokat. Az utóbbi magyarázat, az empiristáké, a kategóriák két leg- 
jellemzőbb tulajdonságáról, általánosságukról és szükségszerűségükről 
nem tud számot adni. Honnan van, hogy a kategóriák, vagy azok 
összege: az értelem ránk erőszakolja magát, megtagadni nem lehet? 
A tapasztalatból   eredő képzetek mindig   csak   egyéniek és szubjek- 
tivek, erre visszavezetni az értelmet annyi, mint a logikai élet való- 
ságát,  objektivitását tagadni. Az a prioristák legalább elismerik, hogy 
kétféle ismeretünk van s az értelemnek bizonyos hatalmat  tulajdoní- 
tanak, amellyel a   tapasztalaton   felülemelkedni   képes, a közvetlenül 
adotthoz még   hozzáad   valamit.    De e sajátos hatalmat   magyarázni 
nem képesek,  legföljebb némelyek föltételezték,  hogy van  az egyéni 
értelem   fölött   bizonyos   isteni    érlelem,    amelyből az első kiömlik. 
Ε  százados   ellentétet szociológiai alapon   ki   lehet    egyenlíteni:   az 
empirikus tapasztalatok azok, amelyeket a dolgok közvetlen   akciója 
okoz lelkünkben;  ezeket   az   egyén   lelki   természete   teljesen    meg- 
magyarázza. Ellenben a kategóriák mindenekelőtt a kollektivitás álla- 
potait fejezik ki, annak  szervezési  módjától,   vallási,   gazdasági   stb. 
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intézményeitől függnek. A kollektív képzetek óriási összeműködés 
eredményei, nemzedékek halmozzák fel azokban tudásukat. Ezért 
van az értelemnek hatalma az empirikus ismereteken felülemelkedni: 
az ember kettős lény, egyéni, amelynek alapja szervezetünk, hatás- 
köre csekély s társadalmi lény, amely bennünk a megismerhető leg- 
nagyobb értelmi és erkölcsi realitást, a társadalmat képviseli. A kettő- 
ség következménye, hogy a cselekvés terén az erkölcsi ideál vissza- 
vezethetetlen a hasznossági motívumra, a gondolkodás terén az 
értelem visszavezethetetlen az egyéni tapasztalatra. A kategóriák 
szükségszerűsége pedig onnan van, hogy az együttes élet szüksé- 
gessé teszi a szellemi életnek, épúgy, mint az erkölcsinek, bizonyos 
egyformaságát. Ezért a társadalom teljes tekintélyével pressziót gyakorol 
tagjaira s aki a gondolkodás normáit nem fogadja el, azt nem tekinti 
embernek. A társadalom pedig bennünk is jelen van: innen az 
értelem sajátos tekintélye, amely okozza, hogy szuggesztióját biza- 
lommal elfogadjuk. 

De ha a kategóriák társadalmi állapotokat fejeznek ki, alkal- 
mazhatók-e a természet egyéb részeire? Más területekre talán csak 
metaforice, konvenciók alapján terjeszthetők ki. Ám nem szabad 
felednünk, hogy a társadalom is a természetben van: lehetetlen pedig, 
hogy a természet leglényegesebb alapjában különbözzék az egyes 
területeken. Társadalmi eredetükből éppen nem következik, hogy alap- 
fogalmainknak nem volna objektív értékök, ellenkezőleg épen ere- 
detük sejteti, hogy a dolgok természetében van alapjuk. Így a szocio- 
lógiai ismeretelmélet egyesíti a két teória előnyeit, hibáik nélkül. 
A kategóriákat úgy tekinti, mint amelyekben az emberiség törté- 
nelme van összekomprimálva. Megérthetőségük végett ki kell szállnunk 
önmagunkból   s  a történelem   alapján   kell   keresnünk   mibenlétüket. 

 
II. 

Mielőtt már most hozzáfognánk a legprimitívebb vallás elem- 
zéséhez, meg kell állapítanunk, mit kell vallás alatt értenünk, előzetes 
meghatározást kell adnunk, amelynek segítségével a vallásos tüne- 
ményeket felismerhetjük. Próbálták definiálni a vallást a természet- 
fölötti fogalmával, de bizonyos, hogy a titokzatosság érzelme éppen 
nem primitív, maga a természetfölötti fogalma pedig föltételezi a 
dolgok bizonyos természetes rendjének tudatát, ami csak hosszas 
fejlődés eredménye. Mások az istenség fogalmával próbálkoztak. De 
evvel szemben áll, hogy némely vallásokban az istenek és szellemi 
lények eszméje nincs is meg vagy másodlagos fontosságú, így a 
budhizmusban, a janaizmusban, sőt a bramanizmus egyes formáiban. 
Másrészt a deista vallások keretén belül is vannak az istenek fogal- 
mától független, önmagukban hatékony szertartások, így a vedikus 
áldozat, sőt vannak olyanok, amelyekből az istenek származnak. Mind- 
eme kísérletek a vallást úgy akarták meghatározni, mintha az vala- 
mely oszthatatlan egységet képezne, holott minden vallás szertartások, 
mítoszok, dogmák, rítusok szövevénye. Az összes vallásos tünemé- 
nyek két csoportra oszthatók: hitbeli meggyőződésekre (croyances) 
és rítusokra.  Amazok   véleményekből,    képzetekből állanak,    emezek 
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meghatározott cselekvési módok. A rítusok egyéb emberi cselekvé- 
sektől tárgyuk révén különböznek, tárgyukat pedig a hitbeli meg- 
győződések fejezik ki, ezért előbb emezeket kell meghatároznunk. 
Ezek egy közös jellemvonással bírnak: föltételezik az összes, reális 
és ideális dolgoknak két osztályra, két szembenálló fajra való felosz- 
tását, amit a profán és a megszentelt (sacré) szók elég jól kifejeznek. 
A világnak eme két osztályra való felosztása a vallásos gondolkodás 
jellemző vonása, a hittételek, mítoszok, dogmák, képzetrendszerek, 
amelyek a megszentelt dolgok természetét, képességeit, hatalmát, 
összefüggését, a profánhoz való viszonyát fejezik ki. Megszentelt 
dolgok alatt nemcsak személyeket kell értenünk, sziklák, fák, szavak 
stb. mind sacra lehetnek. Hajlandók volnánk a megszentelt dolgokat 
a profánnal szemben felsőbbeknek tekinteni, azonban ez helytelen 
lenne: egymástól csupán teljes különneműségök által választatnak el, 
de jellemző, hogy e heterogeneitás abszolút. Az emberi gondolkodás 
történetében nincs még egy példája két ennyire differenciált, ennyire 
radikálisan szembenálló kategóriának. Az ellentét formái különbözők, 
de a tény univerzális. Mindamellett a dolgok átmehetnek egyik 
világból a másikba, például az iniciáció ismert rítusainak épen az a 
céljuk, hogy az ifjút a profán világból a megszenteltbe bevezessék. 
De az így előállott változás totius substantiae: úgy tekintik, hogy az 
ifjú meghal s új formában újra születik. Épen ezt végbevinni a szer- 
tartás célja. Az ellentét okozza, hogy a profán és a megszentelt 
világ gyakran féltékenyen áll szemben egymással; mivel csak az 
egyikhez lehet tartozni teljesen, az ember visszavonul a profántól, 
innen a szerzetesség, az aszketizmus, a vallásos öngyilkosság formái. 
Egyébként az ellentét külső jele is megvan: a két dolognak nem 
szabad érintkeznie. Természetesen ez nem mehet a végtelenségig, de 
a két világot összehozni mindenkor veszedelmes, elővigyázatot kívánó 
művelet. 

Megtaláltuk tehát a vallásos tünemény első kritériumát. A val- 
lásos képzetek a megszentelt dolgok természetét, összefüggéseit fejezik 
ki, a rítusok pedig szabályok, amelyek előírják, miképen viselkedjék 
az ember a megszentelt dolgokkal szemben. Ha bizonyos számú 
megszentelt dolog az egymásmellé és egymásalá rendeltség viszonyá- 
ban áll oly módon, hogy bizonyos egységes rendszert alkot, amely 
rendszer maga más ilyen nagyobb egységbe már nem lép be: az 
ezekre vonatkozó vallásos meggyőződések (croyances) és a megfelelő 
rítusok összesége alkot egy vallást. Minden vallásban több megszentelt 
dolog van. Vannak viszont olyan vallásos tünemények, amelyek egy 
meghatározott vallás körébe sem tartoznak, nincsenek vagy többé 
nincsenek beillesztve valamely vallási rendszerbe: ide tartozik a 
Folklore számos tüneménye. De meggyőződések és rítusok alkotják 
a mágiát is, hogyan lehet ezt a vallástól elválasztani? Nyilvánvaló, 
hogy a mágiában van valami lényegesen vallásellenes, a két tüne- 
ménycsoport ellenségesen áll szemben egymással. A kettőt differen- 
ciálni lehet azon az alapon, hogy a vallásos életnek substratum-a 
mindig valamely meghatározott társadalom, a vallásos meggyőző- 
dések mindig közösek  valamely  kollektivitás  tagjai  között,   akik  az 
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egyházat alkotják. A mágiában ilyen közösség nincs, mágikus egyház 
nem létezik. Egy vallás tehát a megszentelt, vagyis különvált, tiltott 
dolgokra vonatkozó meggyőződések és ténykedések   szolidáris   rend- 
szere   amely meggyőződések és ténykedések mindazokat, akik ezeket 
elfogadják, egy és ugyanazon erkölcsi közösségben egyesítik, amelyet 
Egyháznak neveznek. 

A tényleges vallások mind többé-kevésbé bonyolultak, ezért a 
vallás mibenlétének kutatói azt vélték, hogy a vallás valóban elemi 
formájának fölfedezése végett ezek elemzése révén még alább kell 
szállani s megtalálni az ősalapot, amelyből a többi vallási tünemény 
keletkezett. Minden vallásban mintegy két vallás van jelen: egyik 
a természet tüneményeihez fordul, a nagy kozmikus erőkhöz, csilla- 
gokhoz, állat- és növényekhez; a másik tiszteletének tárgyát szellemi 
lények alkotják, géniuszok, démonok, angyalok, amelyeket emberi 
szem rendesen nem vehet észre. Az utóbbi tüneménycsoportot tekinti 
a vallás ősformájának az animizmus, míg az előbbiből indul ki a 
naturizmus. Az animizmus elméletét főleg Tylor dolgozta ki: az 
álom és ébrenlét rosszul értelmezett szemléletéből alakul a lélek 
fogalma, az embernek a testi énjénél plasztikusabb, formálhatóbb 
énje, amely álomban a testet elhagyja, elkalandozik. Minthogy a 
halálban a test nem ébred újra, ez annyit jelent, hogy a lélek végleg 
elvált tőle: szellemmé lett. Ε szellemek is szükségletekkel, szenve- 
délyekkel bírnak, beleavatkoznak az emberek életébe, lassanként az 
ő működésöknek tulajdonítják az élet rendkívülibb eseményeit, beteg- 
séget, inspirációt s az ember mindjobban rabszolgája lesz emez önal- 
kotta, képzelt világnak s e szellemi erők jóindulatát áldozatokkal, 
imákkal igyekszik megnyerni. Ε felfogás a természetre is kiterjesz- 
tetett: nem téve különbséget az élő és élettelen tárgyak között, az 
ember a tárgyaknak is az övéhez hasonló kettőséget, lelket tulaj- 
donított. A dolgok szellemei a dolgokban vannak, cselekvéseik által 
magyaráztatnak a természet tüneményei. Az ember ezekkel szemben 
is függő helyzetben van, tehát ezek segítségét is megnyerni igyekszik. 
Ezen elmélettel szemben áll, hogy a lélek fogalma sokkal szövevénye- 
sebb, mint Tylor fölteszi. Azonkívül az álomra sokkal egyszerűbb 
magyarázatok is lehetségesek, mint a kettőségé, különben is alig 
valószínű, hogy e spekulatív probléma annyira érdekelné e nehéz 
eletet élő lényeket. Nem magyarázza továbbá ez elmélet, honnan 
ered a halálnak az a hatalma, hogy a lelket, amely eddig a test 
sorsában osztozott, megszentelt, tiszteletteljes félelmet keltő lénnyé 
változtassa. A halál révén a lélek csak kissé nagyobb mozgási szabad- 
sagot nyer, ez pedig nem elég amaz, a fenség keltette emóció meg- 
értetésére, amely a vallásos érzés lényege. Végre ez elmélet szerint 
a halottak és ősök kultusza a vallás őstípusa. A valóság azonban, 
hogy e kultusz csak magasabb vallásokban fejlődik ki, nem primitív. 
Még más érvekkel kapcsolatban az animizmus legfőbb cáfolata ama 
következménye, hogy a vallásos meggyőződéseket kénytelen minden 
alapot nélkülöző hallucinációknak, a képzelet szülötteinek tüntetni 
el. Elfogadhatatlan pedig, hogy az olyan eszmerendszerek, aminők 
a   vallások,    amelyek   oly   nagy   szerepet   játszottak  a történetben, 
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amelyekből az emberek annyi energiát   merítettek, ne legyenek  illú- 
ziónál egyebek. 

Míg így az animizmus szerint a vallás semmiféle tapasztalati 
valóságot se fejez ki, a naturizmus szerint, amelynek legismertebb 
formája a Max Mülleré, a vallás is, mint minden más ismeretünk, 
érzéki tapasztalattal kezdődött. A vallásos érzést eredetileg a ter- 
mészet tüneményei és erői keltették fel. A természet végtelensége, 
mérhetetlensége az embert tisztelettel, félelemmel tölti el. Valósággal 
akkor alakul meg a vallás, amikor a természet erőit az ember absztrakt 
formák helyett élő lényekként, istenekként képzeli el. Ε metamor- 
fózist a nyelv okozza: az indo-európai nyelvek legrégibb elemei, a 
gyökerek egyfelől tipikusak, a gondolat legnagyobb általánosságait 
fejezik ki, másfelől nem tárgyak, hanem cselekvések típusai. Az 
ember legelőször a cselekvés legfőbb módozatait általánosította és 
nevezte meg; már most a tárgyakat megnevezni akarva e tipikus 
gyökereket alkalmazta: a villám valami, ami tűzvészt okoz, a patak 
valami, ami folyik. Így a természet tüneményei az emberi cselek- 
vésekhez váltak hasonlókká s szükségképen cselekvő személyek formá- 
jában fogták fel azokat. A nyelv, emberi elemekből alkotva, emberi 
állapotokat fejezve ki, nem alkalmaztathatott a természetre annak 
átalakítása nélkül. Az anyagi világhoz új, szellemi lényekből alkotott 
világot csatolt, amely lények a fizikai tünemények okainak tűntek 
fel. De a nyelv alkotó szerepe még tovább megy; ugyanazt a dolgot 
többféle szó jelölheti: így a különböző szavak szerint különböző 
személyek támadtak, akik között leszármazás, összefüggés alkottatott; 
vagy ugyanaz a szó különböző dolgokat jelölt: ezt eme dolgok 
átváltozásából magyarázták. Innen erednek a mitológiák. 

Ε teória ellen mindenekelőtt nyelvészeti ellenvetések tehetők. 
De ezektől eltekintve, ha lehetséges is, hogy a vallásos gondolat a 
világról való elmélkedésből ered, lehetetlen, hogy a vallás, ha tárgya 
a természet megmagyarázása, sokáig fenmaradhatott volna. Hogy 
alkalmazkodhassunk, ismernünk kell a dolgokat: a természeti tüne- 
ményeknek személyiségek gyanánt való felfogása pedig nyilván tévedés, 
így valóságban a naturizmus is a vallást hallucinációk rendszerévé 
teszi, mert objektív érték nélkül való metaforát csinál belőle. Maga 
Max Müller is a mitológiákat szellemi betegség termékeinek tekinti 
s épen ezért el akarja választani a vallástól. De e szétválasztás nyilván 
jogtalan. Az ember hitt a mítoszokban, alkalmazkodott hozzájuk, kell, 
hogy ezeknek is valami objektív alapjuk legyen. Az ugyan kétség- 
telen, hogy a mítoszok a dolgok valódi mibenlétét nem mondták 
meg, hogy a tőlük szuggerált cselekvések okvetlenül tévesek: de 
tegyük fel, hogy a vallásnak más a feladata, mint hogy bennünket 
az érzéki világhoz alkalmazzon; ebben az esetben nem fog meg- 
gyöngülni, ha az utóbbit nem is teljesíti. Ha a hit nem azért lett, 
hogy az embert a világgal harmóniába hozza, a hibák, amelyeket 
vele a világhoz való alkalmazkodásában elkövettet, nem érintik forrá- 
sában, mert hisz más forrásból táplálkozik. Azonkívül a naturizmus 
éppen nem magyarázza meg a profán és a megszentelt között lévő 
heterogeneitást:   hogyan   adhatta   volna   a természet   eme   dualitás 
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gondolatát? A primitívnek az az érzése sincs meg, hogy a természet 
erői annyira erősebbek, ezt az  érzést   csak a tudomány   adja   meg; 
ellenkezőleg a primitív ember azt hiszi, hogy megfelelő rítusok segít- 
ségével akaratát a világra erőszakolhatja. Minden vallás emeli, erősíti 
az embert, nem eredhetett tehát a gyöngeség és tehetetlenség  érzé- 
séből. Végül a legegyszerűbb vallások nem a nagy természeti tüne- 
ményekhez, hanem növényekhez és állatokhoz fordulnak: ezek objektív 
tulajdonságai pedig nyilván nem lehettek a vallásos érzelmek okai. 

Ε két elemzett teória bírálatából kivilágló pozitív eredményünk: 
a megszentelt fogalmát egyik se bírta megmagyarázni, semmiből 
akarta megteremteni; mivel tehát sem az emberi, sem a fizikai világ 
magukban véve nem bírnak a sacrum jellemvonásával, a vallások ezt 
szükségképen más forrásból kapják. Az emberi egyénen és a fizikai 
világon kívül kell lennie valamely más realitásnak, amelyből a vallás 
objektív értékét és jelentőségét nyeri. Ezt a valóságot akarjuk fel- 
fedezni a totemizmusnak elemzése alapján. Legegyszerűbb formájú s 
újabb kutatók munkái révén eléggé ismert az ausztráliai bennszü- 
löttek totemizmusa. Első sorban evvel foglalkozunk, míg az észak- 
amerikai indiánok vallását csak kisegítőképen, összehasonlítás céljából 
fogjuk megfigyelni. 

 
III. 

 Az ausztráliai törzsek alapjait a klán-ok alkotják, amelyeknek 
két jellemző vonásuk van: a klánt alkotó egyének egymással vala- 
mely sajátos rokonságot tartanak, ugyanazon nevet viselik, s egy- 
másnak rokoni kötelességekkel, minők a vérbosszú, a gyász, tartoz- 
nak. Mindez azonban a római gens-re is áll: a különbség a második 
jellemvonás, hogy a klán nevét valamilyen tárgycsoporttól veszi, 
amellyel tagjai szintén rokoni viszonyban állanak. A dolgok az a 
faja, amely kollektíve a klánt jelöli, totem-jének neveztetik. A törzs 
minden egyes klánjának saját külön totemje van, mely nagyrészt a 
növény- és állat, de különösen az utóbbi világból vétetik. Az égi 
testek, kozmikus tünemények ritkán szolgálnak totemül, kivéve az 
esőt. Eme normális totemeken kívül vannak anormálisak is: néha 
valamely állat vagy növény része a totem, mint az erszényes patkány 
farka, gyomra. Ilyen totemek nyilván a klán széttagozódásából ered- 
nek. Máskor nem csoport, hanem egyes meghatározott tárgy, például 
egy bizonyos földhasadék, egy bizonyos hangyaboly, ismét máskor 
valamely ős vagy ősök csoportja szolgál totemül. Mindezen esetek 
másodlagos alakulások. A totemikus név megszerzése háromféle 
módon történhetik: a legtöbb törzsben a gyermek anyja totemjét 
kapja, másutt atyai rendben származik át, végre egyes esetekben a 
gyermek valamely mithikus őstől nyeri totemjét s bizonyos eljárások 
révén derítik ki, melyiktől (Arunták). A klán totemeken kívül vannak 
a frátria-totemek. Szabályszerint a legtöbb törzs két frátriára oszlik 
s ezek között vannak felosztva a klánok. Ahol a frátriák nevének 
értelmét ki lehet deríteni, legtöbb esetben állatnév s így, úgy látszik, 
totem. A frátria valamilyen régi, széttagolt klán, a benne levő klánok 
eme tagosulás eredményei,   szolidaritásuk   eredeti   egységök   emléke. 



594                                                                           Nagy: A vallásos élet elemi formái 
 

Minden klán csak egy frátriához tartozhatik, a klán totemje a frátria 
totemjével szemben alárendeltség viszonyában áll. Utóbbi mintegy 
nem, amelynek a klántotemek fajai. A klánon és frátrián kívül a 
törzsben vannak még a házassági osztályok, a totemizmus némi meg- 
gyöngült nyomai ezekre nézve is föllelhetők. Mindezek pedig nem- 
csak az ausztráliai, hanem az északamerikai totemizmusra is állnak, 
avval a különbséggel, hogy emitt a társadalmi technika erősebb fej- 
lettsége folytán a csoportok erősebben a földhöz gyökereződnek, a 
tribusnak egységéről határozottabb tudomása van, ezért a frátriák 
rendszere is erősebb s a frátriák totemjei nagyobb szerepet játszanak. 
De a totem nemcsak név, hanem jelkép is, valóságos címer. 
Tárgyakra, házakra, fákra vésik, de főképpen az ember viseli. Haj- 
viselet, fogak kihúzása, a testen végbevitt vágások mind azt célozzák, 
hogy az ember totemjéhez hasonlítson. A klán ünnepélyein a szer- 
tartást csak az ünnepély tárgyát képező klán tagjai végezhetik: 
ilyenkor a szereplőkön mindig a totemet jelképező rajzok vannak. 
Éppígy az iniciáció alkalmával a totemikus képet az ifjúra festik. Már 
ez a szerepe mutatja, hogy a totemnek liturgikus fontossága van. 
Nemcsak kollektív jelkép, hanem vallásos jellegű tárgy is, a meg- 
szentelt dolgok típusa. Középausztrália törzsei szertartásaik alkalmával 
bizonyos eszközöket használnak, amelyeket az arunták churinga-knak 
neveznek: ezek csiszolt kő vagy fadarabok, hosszúkás, tojásdad alakúak. 
Minden klánnak több ilyen eszköze van s mindegyikre rá van vésve 
a csoport totemjét jelképező rajz. A fachuringákat össze szokták 
fűzni s búgatónak (bullroares) használják. A churingák mindenféle 
faja vallásos tisztelettel ihleti az embereket, megszentelt dolog, sacrum, 
idegennek nem szabad tudnia róla, nevét ritkán, csak susogva ejtik 
ki. A profánok, nők és nem avatottak nem érinthetik, nem is lát- 
hatják. A szent helyhez, ahol őrzik ezeket (ertnatulunga), profán lény 
nem közeledhetik, cívódni, oda menekülő embert vagy állatot bántani 
ott tilos. A churingának csodás tulajdonságai vannak: gyógyít, erőt, 
bátorságot ad. Legnagyobb csapás, ami a klánt érheti, a churingák 
elveszítése, ezért a főnök őrzi azokat. Magukban véve pedig ezek 
csak kő, vagy fadarabok. A profán dolgoktól csupán az különbözteti 
meg őket, hogy a totemikus jelkép rajtuk van. Ebből ered vallásos 
fontosságuk, ehhez fordulnak a rítusok. Még két fontos liturgikus 
eszközük van: a nurtunja és a waninga, az első hosszúkás, a második 
keresztformájú rud, pelyhekkel fedve. Ezeknek tisztelete is abban 
gyökerezik, hogy a totemet jelképezik. Mindhárom esetben a jelkép 
a sacrum. Érdekes e rajzok természete: Északamerikában többé- 
kevésbé híven visszaadják a totemikus állat képét, de Ausztráliában 
ilyesmiről nincs szó. Geometrikus formák, különböző módon meg- 
rajzolt egyenesek, görbék képviselik a totemet; értelmük tisztán 
konvencionális, csak a klán tagjai tudják valamely vonalkombináció 
jelentését. Két nurtunja teljesen egyforma lehet s mégis az egyik a 
mézgafát, a másik az emut képviseli. Mindez azt bizonyítja, hogy az 
ausztráliai nem a totemikus lény képét akarta maga előtt látni. Ε 
rajzok abból a szükségletből erednek, hogy a totemről való eszméjét 
anyagi eszközök révén valamiképen kifejezze. 
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Mivel a totemet ábrázoló rajzok felköltik a vallásos érzést, 
természetes, hogy a dolgok is, amelyeket e rajzok ábrázolnak, bizo- 
nyos mértékben ugyanezen tulajdonsággal bírnak. Innen ered a tote- 
mikus állat vagy növény megevésének tilalma, amit régebben a tote- 
mizmus főjellemvonásának tekintettek. Mindamellett ez a tilalom nem 
abszolút, bizonyos szertartások, áldozások alkalmával eszik a totemikus 
állatot, az öregek gyakran ki vannak véve a tilalom alól, amelyet 
nagy szükség esetén az egész népre nézve is felfüggesztenek. Néhol 
az állat megölésének, a növény gyűjtésének tilalma áll fenn, másutt 
az ember és a totemikus lény érintkezése is tilos, például nem szabad 
az állal bőrét viselni. Mégis, ha az összes ilyen tilalmakat szem- 
ügyre vesszük, a kivételekkel és engedményekkel együtt, kitűnik, 
hogy a totemikus jelképek, a totemet képviselő rajzok észrevehetőleg 
nagyobb tisztelettel vannak körülvéve, mint a minőt maga az állat 
vagy növény kelt. Ama fontos eredményt állapíthatjuk meg tehát, 
hogy a totemikus lények képmásai szenteltebbek, sacriora, 
mint maga a totemikus lény. 

Ami az ember helyzetét illeti, megszoktuk a közönséges embert 
profán lénynek tekinteni. Ám a totemizmusnál ez éppen nincs így: 
a klán minden tagja bizonyos megszentelt jelleggel bír, amely nem 
sokkal kisebb az állaténál. Emez, személyes szentség pedig onnan ered, 
hogy az ember egyszersmind a totemikus faj egy állatának vagy 
növényének tekintetik. A kenguru klán tagjai magukat kenguruknak 
tartják. Minden egyénnek kettős természete van, két lény együtt 
létezik benne: egy ember és egy állat. Emez, előttünk annyira idegen 
kettőség megmagyarázására a különböző törzsek mindenféle mítoszokat 
alkottak, amelyeknek alaptémája mindig az ember és a totemikus 
állat közötti rokonság megállapítása. Majd úgy képzelik, hogy az 
ősemberek állatokká változtak, majd a messze múltba mesés állatokat 
tesznek, akiktől az emberek eredtek, majd ősökül mindkét faj termé- 
szetében osztozó keverék lényeket képzelnek. Fejlettebb mítoszokat 
találunk már Északamerikában, amelyek a logikai gondolkodást kevésbé 
hozzák zavarba; például a klán őse az állatok között él s végül 
hasonlóvá válik hozzájuk. Mivel az ember az állat természetében 
osztozik, benne is van valami megszentelt, sacrum. E jellege külö- 
nösen némely részben erős: így a vérben, amely Ausztráliában minden 
szertartás alkalmával szerepel, a vallásos eszközök, lények megszen- 
telésére is szolgál, a hajban, a fitymában s más részekben is. A szentelt 
jelleg nem mindenkiben egyforma, a férfiban több van belőle, mint 
a nőben, legnagyobb az öregekben, míg a fel nem avatott ifjakban 
semmi sincs. Tévedés tehát a totemizmusban valamilyen állatimádást 
látni; az ember az állattal szemben nem áll a hívőnek istenéhez való 
viszonyában, vele egy színvonalon levő barátnak, testvérnek tekinti. 
Az iránta tanúsított viselkedés nem hasonlít kultuszhoz, sőt néha az 
embernek a totemikus állat fölött bizonyos misztikus tulajdonjoga 
van, csak neki szabad megölnie stb. 

Már ennyiből is látható, hogy a totemizmus szövényesebb rend- 
szer, mint eredetileg hitték. De minden vallásnak bizonyos világfel- 
fogása,   kozmologikus   rendszere   is   van.   A totemizmus   eme felté- 
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telnek is eleget tesz. A klánt ugyanis nem szabad csupán emberi 
lények csoportjának tekinteni, az ausztráliai a világ minden dolgát a 
törzsbe sorozza és meghatározza helyüket a társadalomban. A dolgok 
fel vannak osztva a frátriák és  klánok között s példaként ideiktatjuk 
a Mont-Cambier törzs felosztását: 
 
 
Frátriák                      Klánok 
                          
                          a halászsólyom 
                           
                          a pelikán 
Kumite               
                           a holló 
                           
                          a fekete kakadu 
                          egy nem mérges 
                              kígyó 

  
Az egyes klánokba sorozott dolgok 
 
a füst, a kecskeszakállfű, bizonyos 

fák etc. 
a fekete   fa,   a   kutyák,   a  tűz, a 

jég etc. 
az eső, a   mennydörgés,   a villám, 

a felhők, a jégverés, a tél etc. 
a csillagok, a hold etc. 
a hal, a fóka, az angolna, a rostos 

kérgű fák etc. 
                          a teafa                            a kacsa, a rák, a bagoly etc. 
 Kroki               egy ehető gyökér           a túzok, a fürj, egy kengurufajta etc. 
                         a bóbita nélküli fehér     a kenguru, a nyár, a nap, a szél 
                         kakadu                                        az ősz etc. 

a 4. és 5. kroki klánról a részletek nem ismeretesek. A világnak 
ilyen felosztásai, amelyeket Amerikában is megtalálunk, az első osz- 
tályozások. Érdekes világot vetnek a nem és faj fogalmának kelet- 
kezésére. A frátriák szolgáltak eredetileg nemül, a klánok fajul. 
Mivel az emberek csoportosítva voltak, azért csoportosíthatták a 
dolgokat: helyet csináltak nekik ama csoportokban, amelyeket ők 
maguk alkottak. Mivel e csoportok a törzsben eggyé folytak össze, 
a dolgok is egy egységben rendszereződtek: eme kezdetleges logikai 
rendszerek egysége a társadalom egységét adja vissza. Mindebből 
persze nem következik, hogy az egyéni eszméletnek nincs meg a 
hatalma a hasonlóságok felismerésére, sőt a dolgok felosztása épen 
a hasonlóságok alapján történik, amint az úgy a frátriákra, mint a 
klánokra nézve gyakran meg is állapítható. De más a hasonlóságok 
észlelése s más a nem fogalma. A „nem” meghatározott formájú 
keret, amelybe meghatározatlan számú dolog tartozhatik, kiterjedési 
köre sokkal nagyobb, mint ama tárgyaké, amelyeknek hasonlósága, 
közvetlen tapasztalatok útján észrevettük. Hogy a nem fogalmát 
gondolkodásunk emez eszközét megalkothassuk, modellre volt szük- 
ségünk, ha csak meg nem elégszünk ama felelettel, hogy a priori 
van meg bennünk. Ε modellt csak a kollektív élet nyújthatta. A „nem” 
ugyanis ideális csoportosítása olyan dolgoknak, amelyek között belső, 
a rokoni kapocshoz hasonló kapcsolat van. Már pedig az egyedüli 
ilyen csoportok, amelyekkel tapasztalat útján megismerkedhetünk, 
azok, amiket a társuló emberek alkotnak. Másfelől osztályozásnál a 
dolgok hierarchikus rend szerint helyeztetnek el, a hierarchia pedig 
kizárólag társadalmi tünemény, a fizikai világ vagy a lelki élet mecha- 
nizmusa ennek fogalmát nem nyújthatta volna. 

De e primitív osztályozások a vallás szempontjából is fontosak. 
Az ugyanazon frátriába vagy   klánba   tartozó   dolgokat   rokonoknak 
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tekintik,   köztük   erkölcsi   szolidaritás   van.   Például   a   Wottjobaluk 
törzsnél az egyik frátriába tartozó állatra csak olyan fegyverrel szabad 
vadászni, amelyet a másik frátriába sorozott fából készítettek. A klán 
tagjai nemcsak a totemikus lénnyel szemben, hanem a többi, klán- 
jukba tartozó dologgal szemben is kímélettel vannak: például a nem 
mérges kígyó klán tagjai számára a fóka és angolna is tiltottak. Az 
összes, egy totem alá tartozó dolgok vallásos jelleggel bírnak, mint- 
másodlagos totemeket képeznek. A klánban képződő alklánok 
ezeket választják totemjeikül s ha elszakadnak az anyaklántól, az 
altotemből főtotem lesz. Az arunták igen nagy számú totemjei mint- 
egy hatvan főtotemhez csatolhatók. A megszentelt dolgok tehát igen 
nagy terjedelműek: nincs a világon semmi, ami bizonyos fokig val- 
lásosságot ne keltene. A természet, amely később az istenek között 
lesz felosztva, a totemikus rendszerben a klánok között osztatik fel. 
Helytelen dolog tehát a totemizmusban az egyes klánok speciális 
vallását keresni, a törzs egészének vallása ez. Az egyes klánok vallásai 
kölcsönösen föltételezik egymást, egy vallásnak elemei. Egyébként a 
törzsi eredet mellett bizonyít az is, hogy ugyanaz a totem egy törzs- 
ben nem fordul elő többször. 

Minden vallásnak megvan a maga egyéni oldala is: a totemiz- 
musban is a kollektív totemeken kívül vannak egyéniek, amelyekkel 
az egyén szorosabb, személyesebb viszonyban áll. Ez az intézmény 
némely ausztráliai törzsben is, de különösen az északamerikai indiánok 
között konstatálható. Az egyén valamely dolognak, legtöbbször állat- 
nak nevét viseli, annak tulajdonságaiban osztozik, mintegy alteregoja; 
ezt az állatot kíméli, nem öli meg, nem eszik belőle, másfelől ez 
állat segíti az embert, mintegy patrónusa. Leghelyesebb e tüne- 
ménynek az individuális totemizmus nevet adni. A kollektívtől 
elválasztja, hogy az egyén nem tekinti magát az individuális totem 
leszármazottjának, továbbá totemjét mindenkivel szemben védi, míg 
a klán a szomszéd klánoknak megengedi, hogy totemikus állatját 
egyék, végül a legfontosabb különbség, hogy a kollektív totem 
rendesen öröklődik, míg az individuálist az egyén fárasztó próbák 
útján, vagy mágikus eszközök segítségével kapja. Utóbbinak meg- 
szerzése nem is kötelező. Ausztrália némely törzsében találkozunk 
a sexuális totemizmussal: a két nem mindegyikének egy-egy 
védő állata van, amelynek szerepe ugyanaz, mint a totemé. Érdekes, 
hogy ezek mintegy törzsi totemek, eredetük a törzs egységesebbé 
válásával függ össze. 

 
IV. 

 A totemizmus eredetéről igen sok elméletet alkottak. Az alap- 
vető kérdés az, hogy az egyén vagy a klán totemje-e az ősibb? 
Ha az elsőt tekintjük régibbnek, el kell fogadnunk, hogy a vallás az 
egyéni eszméletben született s kollektív formáját csak később vette 
fel. A tudósok nagyrészt ebből indultak ki, a logikai ellenvetések 
mellett főérv ellenük, hogy magyarázataik nem fedik a tényeket. 
Ausztrália legtöbb törzsében egyedül a kollektív totemizmus ismert, 
holott olyan törzs, amelyben csak individuális totemizmus lenne, sehol 
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nem létezik. Frazer fogamzási elmélete vagy Lang teóriája pedig a 
totemizmus vallásos jellegéről nem tudnak számot adni. A klántotem 
eredetiségéből kiindulva keressük mindenekelőtt, mi képezi a külön- 
böző tárgyakra vonatkozó hitnek (croyances) egységét? A legkülön- 
bözőbb dolgok egyforma vallásos érzést keltenek, ezt tehát nem lehet 
objektív tulajdonságaiknak tulajdonítani: ez érzés valamely, mind- 
nyájukban közös princípiumból ered. Más szóval a totemizmus nem 
ilyen vagy olyan állatoknak, embereknek vagy képeknek vallása, 
hanem valamely névtelen és személytelen erőnek, amely eme lények 
mindenikében megvan, de egyikkel sem esik össze. Ez a személytelen 
erő mintegy a totemizmus istensége, de ez név- és történetnélküli, 
a világban immanens, a dolgok végtelen sokaságában szétoszlott 
istenség. Nemcsak a totemikus fajban, a klánban, hanem a klánhoz 
tartozó összes dolgokban is jelen van. De ezt a személytelen erőt 
az ausztráliai nem elvont formájában képzeli el, hanem valami érzéki 
dolognak, állatnak vagy növénynek képében. A totemizmus az anyagi 
forma, amelyben ez az anyagtalan, a kultusz valódi tárgyát képező 
szubstancia megjeleníttetett. Így válik érthetővé, ha az ausztráliai 
bennszülött a holló frátria tagjairól azt állítja, hogy ezek hollók: 
nem a szó empirikus értelmében érti ezt, hanem úgy, hogy van 
bennök valamilyen erő, ami éppen leglényegesebb tartalmukat adja, 
ami közös a hollóval, ami ezen állat külső formájában van elképzelve. 
A totemikus törzsek felfogásában a világot bizonyos számú erő járja 
át, elteli, amelyeket nagyrészt az állat- vagy növényvilágból kölcsönzött 
alakokban képzelnek el. Annyi ilyen erő van, a hány klán a törzs- 
ben. S e princípiumokat erőknek nevezve nemcsak képletesen szólunk: 
valódi fizikai hatást okozhatnak, valamely szervezetbe jutva, amely 
befogadásukra nem készült el, automatikusan betegséget, halált hoz- 
hatnak létre. De morális jellegük is van: a klánok nemcsak félelem- 
mel, de tisztelettel is viseltetnek irántuk, egyébként a totem a klán 
egész erkölcsi életének forrása. A totemikus princípium fizikai erő s 
egyúttal morális hatalom: ez a két tulajdonság jellemzi minden vallás 
istenségét. 

Hogy a totemizmusnak tényleg ez az értelme s így magya- 
rázva azt, nem tulajdonítunk a primitíveknek valami olyant, ami szel- 
lemi színvonalukon felül áll, bizonyítja az a tény, hogy az ausztrá- 
liaiakhoz közel álló társadalmakban hasonló felfogásokra találunk, de 
kifejezett formában. Némely társadalmak eljutottak az egységes vallásos 
erő fogalmáig, amelynek az egyes dolgok csak módozatai s amely a 
világ egységét alkotja. Mind e társadalmak pedig még telve vannak 
totemizmussal. Így számos indián törzs ismeri e fogalmat, a sziuk 
wakan-nak, az irokézek orendá-nak nevezik stb. Legismertebb a Melané- 
ziában tanulmányozót mana, amely a bennszülöttek számára valami 
erőt, valami immateriális és bizonyos értelemben természetfölötti hatást 
jelent. De a fizikai erő vagy másféle felsőbbség által nyilatkozik meg. 
Nincs egy meghatározott tárgyhoz kötve, mindenféle dologba bevezet- 
hető. A totemizmus alapját képező princípium ugyané tulajdonsá- 
gokkal bír: hogy Ausztrália lakói nem jutottak el az elvonás eme 
fokára, annak főoka társadalmi szervezetük. A klán autonómiája igen 
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erős s így a dolgoknak a klánhoz tartozó csoportja is megtartja 
individualitását és autonómiáját. Ezért nem vehették észre, hogy a 
különböző vallásos erők ugyanazon erőnek nyilvánulásai; az egységes, 
univerzális mana fogalma csak akkor születhetett meg, mikor a törzsi 
egység erősebbé lett, a klánok kultuszát a törzs vallása magába 
olvasztotta. Érdekes bizonyság erre, hogy a mágikus erőket, amelyek 
nincsenek klánokként felosztva, hanem az egész törzs birtokai: 
Ausztráliában is egységeseknek fogják fel; így az általános mágikus 
hatalmat az arunták arunquiltha-nak.   nevezik. 

Látnivaló, hogy kezdetben az ember az istenséget nem meg- 
határozott és személyes formában gondolta el. A totemikus kultusz 
nem valami meghatározott állathoz vagy növényhez, hanem bizonyos 
határozatlan, a dolgokban megosztott hatalomhoz fordul. Ebből az 
ősanyagból származtak később ama mindenféle lények, amelyeket az 
emberek a vallásokban imádtak. Ha később a halottak lelkeinek, a 
holdnak, a napnak áldoznak, ennek oka, hogy mindezek részesek 
emez eredeti személytelen ős erőben. Hasonlítható ez az erő a személy- 
telen fizikai erőkhöz, amelyek nyilvánulásait a tudomány tanulmányozza. 
Ez a vallási erő szavakhoz, gesztusokhoz is tapadhat. Személytelensége 
okozza, hogy később is mindenféle istenségben marad valami személy- 
telen elem. A vallásos erők természetében van, hogy nem indivi- 
dualizálódhatnak teljesen.  De eme fogalomnak más érdekessége is van: 
ez az erő fogalmának első megjelenése. A wakan, a mana ugyanazt 
a szerepet játszák ama népek világában, mint a mienkben az erők, 
amelyekkel a tudomány a természeti tüneményeket magyarázza. 

Hogy a totemizmust megérthessük, ezen ősi princípiumnak miben- 
létét kell megvizsgálnunk. Nyilvánvaló, hogy ezen sajátos erőnek 
koncepciója nem eredhet a dolgoknak belső tulajdonságaiból; mint- 
hogy a totemikus jelképnek van a legnagyobb tisztelete, benne keli 
keresnünk a forrást. A totemikus jelkép: 1. külső és érzéki formája 
annak, amit a totemikus princípiumnak, istenségnek mondtunk, 
2. ama meghatározott társadalomnak szimbóluma, mintegy zászlója, 
amit klánnak nevezünk. Ha tehát a jelkép e két dolgot jelenti, nem 
következik-e ebből, hogy a kettő egy, hogy az istenség és a társa- 
dalom ugyanaz? A totemikus princípium nem egyéb, mint maga a 
klán, a totemül szolgáló állat- vagy növényfaj alakjában elképzelve. 
Kérdés már most, miképen volt lehetséges s mért ily modorban 
történt a klán emez apoteózisa? Általában véve kétségtelen, hogy 
egy társadalomban mindaz megvan, ami a lelkekben a rájuk gyako- 
rolt hatás révén az istenség érzetét fölkeltheti. Az isten oly lény, 
akit az ember magánál felsőbbnek tart, akitől függ. A társadalom 
is az örökös függés érzését tartja fenn bennünk, követeli tőlünk, 
hogy érdekeinket feladva szolgáivá tegyük magunkat, hogy áldozatokat 
hozzunk, ami nélkül társas élet lehetetlen lenne. Minden percben 
kénytelenek vagyunk olyan cselekvési és gondolkodási szabályok alá 
vetni magunkat, amelyeket nem magunk alkottunk, amelyek sokszor 
alapösztöneinkkel ellenkeznek. Ha a társadalom mindezt külső kény- 
szerrel érné el, legföljebb valamilyen fizikai erő képzetét keltené fel 
bennünk, amelynek szükségből   engedünk,   de   nem   azét az erkölcsi 
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hatalomét, amit a vallás imád. De a társadalomnak a lelkeken való 
hatalma sokkal inkább abból ered, hogy morális tekintélye van, valódi 
tisztelet tárgya. Valakiről akkor mondhatjuk, hogy tiszteletet ébreszt, 
ha képzete automatikusan kelt vagy megakadályoz cselekvéseket, 
eltekintve e cselekvések hasznos vagy káros eredményének megfon- 
tolásától. A tisztelet érzése akkor van meg bennünk, ha ezt a belső, 
lelki pressziót magunkban keletkezni érezzük. Ilyenkor nem azért 
követünk valamely utat, mert előnyeit látjuk, elhatározásunkat a 
tekintélynek, a parancsoló lénynek képzete, róla való felfogásunk 
módja okozza. Ezért a tekintélytől jövő parancsolat mindig rövid, 
kategorikus, habozásnak helyet nem engedő, hatékonyságát a paran- 
csolatot követő lelki állapotának intenzitása adja meg. Már most azok 
a cselekvési módok, amelyeket a társadalom tagjaira kényszerít, ama 
jellemvonásokkal bírnak, amelyek a tiszteletet keltik. A kollektíve, 
a többi emberrel való közösségünkben keletkező képzeteink, véle- 
ményeink ilyen eredetüknél fogva sokkal intenzívebbek, mint tisztán 
egyéni lélekállapotaink. Ha valamely dologról határozott közvélemény 
alakult ki, ettől a ténytől e dolognak az egyénben lévő képzete 
sajátos hatalmat, energiát nyer, mely a szóban forgó képzettel járó 
cselekvéseket parancsolja, az ellentétes képzeteket automatice vissza- 
szorítja. A közvélemény, tekintély forrása. Mivel pedig a társadalom 
az egyénre a tekintélyből eredő pressziót belső, lelki utakon át 
gyakorolja: okvetlenül azt az eszmét kellett adnia az embernek, hogy 
létezik egy vagy több rajta kívül álló erkölcsi, hatékony hatalom, 
amelytől függ, amely tekintélyével, parancsolatával kormányozza. Két- 
ség kívül, ha az ember közvetlenül megtudta volna érteni a társa- 
dalomtól jövő befolyásokat, a mitológiai magyarázatok rendszerei 
nem keletkeztek volna. De a társadalmi akció sokkal kerülőbb és 
homályosabb utakat követ, sokkal szövevényesebb lelki mechanizmu- 
sokat alkalmaz, semhogy a közönséges megfigyelő észrevehetné ere- 
detét. Ezért az ember a valóságtól eltérő formában alkotta meg azon 
hatalmak képzetét, amelyekkel magát összeköttetésben érezte. 

De az istenség nemcsak tekintély, amelytől függünk, hanem 
erő is, amelyre támaszkodhatunk. Az istenének engedelmeskedő 
bizalmat és nagyobb energiát érez magában. Ez az erősítő, az egyéni 
eszméletet felemelő tulajdonsága a kollektivitásnak is megvan; leg- 
jobban a gyűlések bizonyítják. Gyűléseken képesek vagyunk olyan 
érzelmekre, olyan tettekre, aminőket egyedül nem éreztünk, nem 
csináltunk volna. Ezért van, hogy a pártok igyekeznek tagjaikat 
időnként összeszedni, gyűléseket tartani: ezáltal megerősítik az érzel- 
meket, amelyek magukra hagyva gyengülnének. A tömeg előtt 
szónokoló ember is energiáit megnőtteknek érzi, sokszor az a benyo- 
másavan, hogy valami rajta kívül álló hatalom uralkodik felette. Az erőknek 
eme megnövekedése valóság: a tömegtől jön. Emez átmeneti álla- 
potokon kívül vannak a társadalomnak állandóbb, folytonosabban ható 
ilyen megerősítő befolyásai. Vannak történeti korszakok, amelyekben 
a társadalmi interakciók gyakoribbak, az egyének jobban keresik 
egymást, sűrűbben gyűlnek össze; ebből származik az az általános 
hevültség, pezsgés, amely a forradalmi és termékeny korszakok jellem- 
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zője. Az egyének jobban fel vannak izgatva, a szenvedélyek erősebbek, 
csak erőszakos, mértéktelen cselekvések által elégíthetők ki: innen 
az emberfölötti hősiesség vagy a véres rombolás cselekményei. Ez 
magyarázza például a keresztes háborúk vagy a francia forradalomnak 
annyi fenséges és annyi vad eseményét. Hogy éppen eme lelki procesz- 
szusok vannak a vallás gyökerében, az is mutatja, hogy az egyének 
maguk is vallásos formában képzelik el a pressziót, amelynek enged- 
nek; így a keresztes vitézek úgy érezték, hogy az Isten köztük van. 

De nemcsak rendkívüli alkalmakkor, hanem életünk minden 
pillanatában érezzük, hogy bizonyos energiát kapunk kívülről. Erezzük 
is, hogy cselekvéseink bizonyos erkölcsi tónusa rajtunk kívül álló 
okoktól függ. Ezért képzelünk el valamely erkölcsi hatalmat, mely bár 
immanens bennünk, mégis mást képvisel bensőnkben, mint önmagunkat: 
ez a lelkiismeret, amelyet egyébként az emberek legtöbbször vallásos 
szimbólumok segítségével képzeltek el. Mindezeken kívül segítenek 
bennünket azok a társadalmi erők, amelyek különböző technikákban, 
hagyományokban vannak elraktározva. A civilizáció különböző javait 
a társadalomtól kapjuk, már pedig ezek adják az ember valódi, sajátos 
jellegét: az ember csak azért ember, mert civilizált lény. Nem kerül- 
hette el pedig azt az érzést, hogy természetének eme fontos, jellemző 
vonásai rajta kívül álló okoktól függnek. S eme okokat, hatalmakat 
olyan méltósággal ruházta fel, amely a nekik tulajdonított dolgok 
értékével arányos. Ily módon a környezet, amelyben élünk, paran- 
csoló és segítő erőkkel népesnek tűnik fel. Az érzelmek, amelyeket 
ezen erők nyilvánulásai keltenek bennünk, lényegesen mások, mint az 
egyszerű, érzéki dolgok hatásaiból keletkezők. Utóbbiak nem ébresz- 
tenek tiszteletet, nem emelnek fel bennünket. Innen ered az a benyo- 
másunk, hogy két különböző valósággal vagyunk összeköttetésben, 
amelyek egymástól határozottan elválnak: az egyik a profán, a másik 
a megszentelt dolgok, a sacra világa. 

Egyébként úgy a jelenben, mint a történelemben láthatjuk, 
hogy a társadalom folytonosan alkot megszentelt dolgokat. Hogy 
egyes fejedelmek nagy tiszteletét megmagyarázzák, a népek nekik 
gyakran megszentelt jelleget tulajdonítottak; Melanéziában minden 
tekintélyes embernek manája van, bizonyítva, hogy az az erkölcsi 
hatalom, amit a közvélemény ad s az, amellyel a megszentelt dolgok 
bírnak, ugyanazon elemekből van alkotva. A mai társadalom is meg- 
szentel egyes dolgokat, eszméket: a haladás, a szabadgondolat eszméi 
ilyenek. A társadalomnak ez a hajlama legjobban a francia forradalom 
első esztendőiben látszott: megszentelt dolgokká lettek a Haza, az 
Ész, a Szabadság. Mindezek az eddig elmondott tények már sejtetik, 
hogyan képes a klán az egyénekben azt az érzést felkelteni, hogy 
rajtuk kívül álló, felettük uralkodó hatalmak léteznek. Az ausztráliai 
bennszülött igen erősen oda van kötve a klánhoz. 

Az ausztráliai társadalmak élete két fázison át váltakozik: 
néha a nép szétszórva, vadászattal, halászattal elfoglalva egyhangú 
életet él, máskor egy ünnep, egy jó hír összegyűjti őket, az egybe- 
gyűlés által fölizgulnak, kiabálás, bumerángok, búgatók segítségével 
lármát csapnak, a közönséges   erkölcsiség   szabályait   áthágják,   vér- 
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fertőző egyesülések, erőszakos, véres jelenetek követik egymást. 
Mindez a kollektivitás hatása alatt szabályozódik. Nézzük például a 
Warramungák tűz szertartását, amelynél Spencer és Gillen jelen voltak. 
A bennszülöttek estétől kezdve fáklyavilág mellett táncoltak és éne- 
keltek hajnalig. Egyszerre tizenketten egy-egy fáklyát ragadtak s 
egyikük evvel megtámadott egy csoport bennszülöttet. Általános 
kavarodás támadt, az emberek kiabáltak, ugráltak, ütötték egymást, 
mindez a füsttel s a szikrázó fáklyákkal együtt a vadságnak leírha- 
tatlan képét nyújtotta. Ilyen jelenetekben az ember egészen kicseré- 
lődik, mássá lesz. Ha most ezek sokáig tartanak, arra a meggyőző- 
désre kell jutnia, hogy két világ van: az egyikben mindennapi mun- 
káját keservesen végzi, a másikba belépve őt egészen az őrületig 
kiforgató hatalmakkal kerül összeköttetésbe: a profán és a sacrum. 
Az ilyen elemzett, felhevült állapotokban születik a vallás eszméje. 
Tényleg, Ausztráliában a vallásos tevékenység egészen a gyűlések 
idejére van koncentrálva, míg a kollektív ünnepeken kívüli időt tel- 
jesen a profán foglalkozások töltik be, ilyenkor pozitív rítust alig 
végeznek. Ez az erős ellentét is hozzájárult a kétféle lét érzetének 
fölkeltéséhez. De mért képzelték el az egyéneket felemelő erőt a 
totem, állat vagy növény képében? Mert az állat vagy növény a 
klán neve és jelképe. Valamely dolog keltette érzelmek önként átszár- 
maznak a szimbólumra, amely a dolgot képviseli. Annál inkább meg- 
történik ez, ha az eredeti dolog szövevényes, komplex tünemény, 
amit a gondolkodás nehezen foghat át: ilyenkor a szimbólum, a 
konkrét dolog foglalja el helyét s a dolog okozta érzelmek arra 
vonatkoztatnak. Például a zászlóért haló katona előtt a zászló öncél- 
nak tűnik, pedig ez a haza szimbóluma; a haza sorsára gyakran 
közönyös lehet, hogy egy izolált zászló elvész-e vagy sem, mégis a 
katona megöleti magát, hogy megmentse. Úgy bánik a zászlóval, 
amely a realitást csak szimbolizálja, mintha az maga a realitás volna. 
A totem pedig, mint mondtuk, a klán zászlója. A klán maga túlsá- 
gosan komplex valóság ahhoz, hogy az ausztráliaiak elgondolhassák, 
ezért a klán keltette benyomásokat a jelképre, a totemre vonatkoz- 
tatják. A klán tagjai mindenütt a totem jelképet látják maguk előtt, 
a jelkép közös, a társasélet állandó eleme: a  közös, egyforma érzel- 
meket tehát rávonatkoztatják, belőle származtatják ama titokzatos 
erőket, amelyekkel az ember magát körülvéve érzi. Ily módon meg- 
érthetjük a totemizmus mibenlétét: a vallásos erő a klán kollektív, 
névtelen ereje, a klánt a totem formájában gondolva el, a totemikus 
jelkép ennek az erőnek mintegy látható alakjává lesz. De a klán az 
őt alkotó egyének eszmélete által létezik: ebben az értelemben a 
vallásos erő immanens az egyénekben, tehát ők is, bár kisebb fokú, 
megszentelt jelleget nyernek. Viszont ha a klánt csak anyagi formá- 
ban lehetett elképzelni s e forma egyúttal valódi lényeknek, állatnak 
vagy növénynek, képe: a jelképet illető tisztelet e lényekre is átszár- 
mazott. A megszentelt jelleg ragályossága okozza, hogy az ilyen 
állattal összekötött egyéb dolgok is, például a táplálékául szolgálók, 
sacra lettek. Így végül az egész világ felosztatott a törzs totemikus 
princípiumai között. Most már megértjük azt is, hogy e vallási erők 
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egyszerre erkölcsi és fizikai hatalmak. Előbbi tulajdonságuk morális 
lénytől, a társadalomtól jön, utóbbi a külső, anyagi formától. Mivel 
így az erkölcsi és fizikai világot egyaránt átfogják, az erők, amelyek 
a testeket s azok, amelyek a lelkeket mozgatják, egyaránt vallásos 
formában fogattak fel: ezért eredtek a legkülönbözőbb mesterségek 
és tudományok egyaránt a vallásból. 

A vallás tehát nem a félelem szülötte, ebben a stádiumban az 
istenség közel van az emberhez, a totemizmus gyökerében inkább az 
örömteljes bizalom, mint az elnyomottság és ijedtség érzéseit látjuk. 
A vallás keletkezésének ez az elmélete nincs kitéve amaz ellen- 
vetéseknek, amelyeknek az eddigi racionális teóriák: ezek mind a 
vallásban bizonyos tévedést láttak s érthetetlenné vált, hogy az embe- 
riség egy tévedésnek oly hosszú és erős befolyása alatt volt. De 
a mi elméletünk megmutatja, hogy a hívő nem téved, midőn vala- 
mely erkölcsi hatalom létében hisz, amelytől függ. Ε hatalom létezik: 
a társadalom. A tévedés csak a külső formában, a szimbólumokban 
van, amelyek segítségével e hatalmat elképzelte, de e figurák és meta- 
forák mögött megvan a konkrét és élő valóság. A vallás szerepe 
nem az, hogy a világról képet adjon, hanem a vallás a fogalmaknak 
bizonyos rendszere, amelyeknek segítségével az egyének elképzelik a 
társadalmat, amelynek részei, amellyel különböző összeköttetéseket 
tartanak fel. Ezért már sejthető, hogy a vallásgyakorlatok sem 
jelentés és hatás nélküli mozgások. De felhozhatnák, hogy e teória 
szerint is a vallás a delíriumnak bizonyos faja: tényleg, azt a kollektív 
izgatottságot, hevültséget, amelyben az ember magát mintegy más 
világba átvitetni érzi, alig nevezhetjük másnak, mint delíriumnak. 
Bizonyos erősségű vallásos élettel mindig valamilyen lelki exaltáció, 
extazis jár, utóbbinak szerepe a vallásos életben kétségtelen. De a 
képzetek, amelyek e delíriumot alkotják, nem üres illúziók, alapjuk 
van a valóságban. Mindez csak amellett bizonyít, hogy a kollektív 
élet, ha nagyon intenzív, az egyén szervezetét és lelki életét is 
kikavarhatja rendes működéséből. Egyébként minden kollektív kép- 
zetben van valami, ami bizonyos értelemben az őrülethez hasonlatos. 
Például a zászlónak, az emberi vérnek, vagy magának az embernek 
is fizikokémiai tulajdonságai nem magyarázzák meg azt az indulatot, 
amit megsértésök kelt. A társasélet kényszerít rá bennünket, hogy 
ezeket olyan tulajdonságokkal felruházottaknak érezzük, amelyek 
fizikailag nincsenek meg bennük. Így a társadalom képes a legközön- 
ségesebb dolgot megszentelt, hatalmas lénnyé változtatni. S a hatalom, 
amit így ráruház, ha tisztán eszmei is és nem a dolog természetében 
rejlő, mégis valóságos hatalom, amely az ember viselkedését deter- 
minálja. A katona, aki zászlójáért föláldozza magát, bizonyára nem 
azt hiszi, hogy egy szövetdarabért hal meg: e szövetet a társadalom 
hatása alatt lelkében különös, magasztos sajátságokkal ruházta fel. 
A társas élet terén tehát igen erős az idealizmus: az eszme, a képzet 
más, mint a valóság. De a dolgoknak az ilyen kollektív delíriumban 
észrevett tulajdonságai alappal bírnak, ha nem is a dolgok anyagi 
természetében, hanem a társadaloméban; úgy hogy e sajátos lélek- 
állapotot nem is lehet a szó valóságos értelmében delíriumnak nevezni. 
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           Ily módon érthetővé vált előttünk, miért áll kívül a vallásos erő azokon 
a dolgokon, amelyekhez tapad. A vallásos erő az az érzés, amelyet 
a kollektivitás kelt az egyénekben, de az eszméletekből kivetítve és 
objektiválva. Objektiválódás céljából valamely tárgyhoz tapad: minden- 
féle tárgy játszhatja e szerepet. A megszentelt (sacré) jelleg, amelyet 
egy dolog magára ölt, nem rejlik annak belső tulajdonságaiban : hozzá 
van függesztve (il y est surajouté). A vallásosság világa nem a tapasz- 
talati világ valamely sajátos oldala : arra rá, fölé van helyezve (il y 
est superposé). Ez a tény magyarázza meg a vallásos dolgok ama 
tulajdonságát, hogy e téren a rész egyenlő lehet az egésszel, haté- 
konyságuk nem objektív sajátságaikból eredvén, a rész is képes föl- 
kelteni az érzelmeket, amelyeket az egész szimbolizált; egy ereklye 
darab ép oly hatást okozhat, mint az egész ereklye. 

Hátra van annak megállapítása, miért választott a klán jelképet 
s miért vette ezt a növény s főleg az állatvilágból. Hogy a társa- 
dalomnak szüksége van jelképre, kétségtelen: a jelképiség a kollektív 
érzelmek fontos, alkotó része. Az egyéni eszméletek el vannak zárva 
egymástól, érzelmeik közösségének egy közös, egyforma jelképben 
kell kifejeződnie. Ennek megjelenése mutatja az egyéni eszméletek 
morális egységét; szimbólumok nélkül a kollektív érzelmek bizony- 
talan léttel bírnának, de tartósan létező dolgokhoz fűződve, ezek is 
tartósabbakká lesznek. A szimbólumok tehát nemcsak mesterséges 
eszközök, amelyek a kollektív képzeteket kezelhetőbbekké teszik: 
ezeknek lényeges alkotó részét képezik. Maga a tény, hogy a kollektív 
érzelmek így idegen dolgokhoz csatlakoznak, érzéki formában mutatja 
a társadalmi tények valódiságát, nevezetesen az egyéni eszméletekkel 
szemben való transcendens voltukat. A társadalmi élet mindenkor 
csak nagy szimbolizmus révén volt lehetséges: ilyen szimbólumok 
lehetnek személyek, zászlók, szóbeli formulák. Érdekes és korai meg- 
jelenési formája a tetoválás: a jelek, amelyeket az egyének magukra 
vesznek, létük közösséget fejezik ki. Hogy a totemikus jelképnek is 
tisztán a morális közösség jelzése a célja, az mutatja, hogy tisztán 
konvencionális vonalakból összeállított rajz és fizikailag nem is emlé- 
keztet a dologra, amit ábrázol. A klánnak jelképre különösen szük- 
sége volt: e nomád törzseknek helyi összetartozásuk nem lévén, a 
csoport egysége csak a kollektív név és jelkép segítségével fejez- 
hető ki. Másfelől e nép környezetének lényeges elemei az állatok és 
növények voltak s e lények annak a föltételnek is eleget tesznek, 
hogy könnyen ábrázolhatok. Úgy látszik tehát, hogy minden csoport 
azt az állatot vagy növényt választotta jelképül, amely szokott gyűlé- 
seinek szomszédságában nagy bőségben volt. 

Eddigi elemzéseink megértetik a primitív ember gondolkodásának 
különös hajlamát, hogy olyan dolgokat és területeket konfundál, 
amelyeket mi szétválasztunk: a nap férfi, a szikláknak nemük van, 
nemzeni tudnak stb. A megkülönböztetés hiánya a mitológiák alapja, 
innen a csodás metamorfózisok. A közönséges tapasztalatban semmi 
nincs, ami ezeket az összevegyítéseket érthetővé tenné. De a val- 
lásos gondolat az érzéki világ fölé egy másik, külön világot helyezett; 
ebben a világban a legkülönbözőbb  dolgok,   amelyekben   ugyanaz a 
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totemikus princípium van jelen, ugyanazon lényegből állóknak tekin- 
tetnek: így lett például az ember az állat egy faja. A vallásos kép- 
zetek pedig kollektíve ható okok következményei, ily módon a 
különböző dolgok összeolvasztását társadalmi okok okozták. Bizo- 
nyos, hogy a logikai gondolkodás a társadalom funkciója. Ha ez a 
primitiv logika minket kétségbe is ejt, mégis ez adta a világ első 
magyarázatát. Magyarázni ugyanis annyit jelent, mint összekapcsolni 
dolgokat és köztük olyan viszonyokat állapítani meg, amelyek azokat 
egymás funkcióinak tüntetik fel egy bennük levő belső törvény alapján. 
Ezt a belső kapcsolatot pedig az érzéki észrevétel nem találhatja 
meg; a dolgok között lévő szükségszerű kapcsolat fogalmát csak az 
ész teremtheti. Erről a kapcsolatról először a vallás adott képzetet, 
ha az eredmény nem is volt nagyon értékes. A tudományos és filo- 
zófiai logika ebből a logikából ered. Különbség csak annyi, hogy a 
mi magyarázataink módszeresebbek s jobban ellenőrzött megfigyelé- 
seken alapszanak. De ugyanazon logikai mechanizmussal élek, ha 
azt állítom, hogy a meleg mozgás vagy ha azt, hogy egy ember 
kenguru. 
 V. 

 Minden vallásban találkozunk a szellemi lényeknek s különösen 
a léleknek fogalmával, Ausztráliában is. Természetesen azt megha- 
tározni, hogy e törzsek tagjai miképen képzelik el a lelket, igen 
nehéz, hisz egy mai, műveltebb ember is alig képes előadni a leiekről 
való felfogását. Ausztráliában néhol úgy képzelik, hogy a lélek a 
test külsejével bír, másutt porszem nagyságú, alakja meghatározha- 
tatlan. Ép így anyaga is; enni tud, sőt meg is ehető; láthatatlan, 
csak egyes különös hatalmú lények, mágusok, öregek láthatják. A testet 
az álom és ájulás alatt elhagyja, a halálban a test megszűnik, a lélek 
tovább él. De a test és lélek dualizmusa nem abszolút, mindkettő- 
ben van valami a másikból, a testnek okozott fájdalom a léleknek 
is fáj, ez az előbbivel együtt nő, erősödik, öregszik. A lélek az 
egész szervezetben szétszórva van jelen, egyes testrészekben, például 
a vérben, májban nagyobb mértékben. A halál után is a test mellett 
marad s egész sereg rítusra van szükség, hogy végleg eltávozzék. 
Távozása után a holtak földjére jut, amelyet különbözőképen fognak 
fel, a föld alá, másutt az égbe helyezik. Itt a lelkeknek egyforma 
sorsuk van, de némely kiváló lélek jobb bánásmódot élvez. 

Honnan ered a lélek fogalma? Spencer és Gillen előadásában az 
újszülöttek lelkei nem új és eredeti termékek, a törzsek felfogása szerint 
bizonyos számú lélek van, amelyek nem szaporodnak s időnként reinkar- 
nálódnak. Ezek a lelkek a klán alapítóinak is a lelkei; a klán ősök 
korát Alcheringa-nak nevezik: ezek bejárták a földet, csodás tet- 
teket vittek végbe, végül elsülyedtek, testük fává vagy sziklává lett, 
lelkűk pedig halhatatlan s e helyek körül tanyáz. Ε helyek megszen- 
teltek;  ha egy lélek egy nőbe jut, támad a fogamzás: az újszülött 
tehát maga a reinkarnált ős. Ezek az ősök pedig nagy hatalommal 
bíró lények, csaknem istenek voltak. Lelkük is ilyen isteni jellegű s 
így az emberi lélek is megszentelt lény. Másfelől az ősök nem emberek, 
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hanem állatok vagy növények, vagy az ember s eme lények keve- 
rékei; ugyanazon anyagból vannak, mint a totemikus princípium, 
így jutunk arra a következtetésre, hogy a lélek, általában, nem más, 
mint a totemikus princípium, az egyes egyénekben inkarnálva. Ter- 
mészetes is: láttuk, hogy e princípium a klán tagjaiban immanens, 
bejutva az egyénekbe természetes, hogy individualizálódik. Az egyéni 
eszméletek különbözők: így a lélek is sajátos, egyéni jelleget nyer. 
Van valami benne, ami kívülről jön, de másrészt az egyén termé- 
szetében is osztozik: innen a két ellentétes tulajdonság, amelynek 
együttléte a lélek fogalmának jellemző vonása. Ma is, lényünk leg- 
mélységesebb részének tartjuk s mégis úgy érezzük, hogy valami, 
ami kívülről jutott hozzánk, testünktől független életet él s egyszer 
visszanyeri teljes szabadságát. A totemikus princípium, épúgy mint a 
társadalom csak az egyéni eszméletekben él, amelyeknek asszociációi 
képezik a klánt: szükséges tehát, hogy felosztódjék köztük. Minden 
ilyen töredék egy lélek. 

Ez az elmélet azonban föltételezi a reinkarnáció tanát, Strehlow 
szerint pedig az arunták ezt nem ismerik. Az ő előadásában a holtak 
lelkei a holtak szigetén álom és tánc közt töltik életüket, mígnem 
esik. Eső után visszatérnek a földre, már megszületett utódjaik testébe 
mennek s mint pártfogó geniusok segítik annak erősödését. így 
marad a lélek néhány esztendeig, aztán visszatér a szigetre s még 
egy látogatás után végleg megszűnik. A születés pedig úgy történik, 
hogy bizonyos szent helyeken, fákon, sziklákon gyermek-szellemek 
(ratapa) élnek s ezek az arra menő nők testébe jutnak. Látnivaló 
tehát, hogy a születés e verzió szerint is inkarnáció következménye, 
az ősök szerepe itt is kétségtelen, minden gyermekben van vallásos, 
misztikus elem, ami az Alcheringa őseitől származik. A totem és az 
ős eszméje pedig nemcsak rokon, de néha egészen össze is van 
keverve. A reinkarnáció tana általános. De a lélek fogalmának 
vázolt eredete mellett bizonyít az is, hogy a lelket gyakran állati 
formában képzelik el: innen az a szokás is, hogy a gyilkosra a 
hulla körüli állat nyomából következtetnek. Halál után a lélek végleg 
visszatér az állatba: innen a lélekvándorlás tana. 

Ily módon a lélek fogalma a megszentelt dolgokban való hit alkal- 
mazása. Bennünk valami szentet, valami tőlünk különbözőt jelent s ez a 
jellege nem tiszta illúzió. A társadalom ugyanis nemcsak kívülről mozgat 
bennünket, hanem bennünk magunkban is szervezkedik. Olyan eszméket 
és érzelmeket fejleszt bennünk, amelyek a társadalmat fejezik ki, 
mégis nekünk magunknak állandó és lényeges részét alkotják. A val- 
lásos és erkölcsi eszmék ilyen jellegűek; a lélek fogalmában az az 
objektiv igazság, hogy a képzetek, amelyek belső életünket alkotják, 
két különböző s egymásra visszavezethetetlen fajból állanak: egyik 
csoportjuk a külső, anyagi világra vonatkozik, a másik az erkölcsire, 
amelynek az elsővel szemben fensőbbséget tulajdonítunk. Tényleg 
két különböző lény van tehát bennünk s ez a mélységes értelme a 
test és lélek antitézisének. Sok moralista állította, hogy a köteles- 
ségek szent jellegének tagadása materializmusra visz; és tényleg, a 
vallásos és erkölcsi imperativusok   nélkül a lelki élet egy   színvonalú 
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lenne s a kettőség érzése eltűnnék. Persze lélek alatt nem valamely 
titokzatos valóságot kell értenünk, de az illúzió itt is csak a szim- 
bólum betűjére s nem a benne rejlő realitásra áll. Valósággal meg- 
van bennünk az istenség egy darabja, mert megvan bennünk egy 
parcellája a nagy ideáloknak, amelyek a kollektivitás lelkét alkotják. 
Nem kell azonban azt hinnünk, hogy a kollektív lélek fogalma tör- 
ténetileg megelőzi az egyéniét: a mana fogalma csak logikailag előzi 
meg a lélekét, végeredményben ugyanazon dolognak két különböző 
oldaláról, szempontjáról van szó. Az a hit pedig, hogy a lélek túléli 
a testet, halhatatlan, épen nem erkölcsi eszmék hatása alatt kép- 
ződött. Láttuk, hogy a születés az ősök reinkarnációjával magyaráz- 
tatott. Ehhez pedig szükséges, hogy a lelkek fennmaradjanak. Ez 
volt egyetlen módja annak, hogy egy frappáns tényt megérteni 
lehessen: a csoport életének állandóságát. Az egyén meghal, a klán 
fennmarad: tehát az erők is, amelyek a klán életét alkotják, szük- 
ségképen állandóak. A lélek halhatatlanságában való hitnek is meg- 
van a tárgyilagos alapja: a klán az egyénekkel szemben, ha nem is 
halhatatlan, de sokkal tovább fennmaradó s minden nemzedékkel 
újjá születik. 

A lélek fogalmának vázolt keletkezése segít bennünket a sze- 
mélyiség fogalmának keletkezését megérteni. A mondottakból követ- 
kezik, hogy a személyiség kétféle tényező terméke: az egyik személy- 
telen, a kollektivitás lelki princípiuma, amely az egyéni lelkek 
szubstanciáját alkotja. Ámde ahhoz, hogy külön, differenciált sze- 
mélyek létrejöhessenek, másik tényező is kell, az individuáció faktora. 
Ε szerepet a test játsza, ettől, ennek fizikai különbségeitől kapják 
a kollektiv képzetek különböző színezetüket. Ily módon a személyiség 
fogalmának eredetében a személytelen elemnek nagy szerepe van. 
Ennek megérzése egyébként már Leibniz és Kant filozófiájában is 
konstatálható. A személyiségnek nem is az individuáció a jellemző 
jegye. A személy mindenekfölött oly lény, akinek közvetlen környe- 
zetével szemben bizonyos relatív autonómiája van. S bennünk van 
egy rész, ami nincs az organikus tényező hatalma alatt: mindaz, ami 
bennünk a társadalmat képviseli. Ε részben tehát nagyobb erővel 
mozoghatunk, a determinizmus kisebb, mint a fizikai világban. A fizikai 
erőkkel szemben való felszabadulásunk egyetlen eszköze, hogy ellenük 
a kollektív erőket szegezzük. 

Már az ausztráliai törzsek ismerik a szellemeket, héroszokat, 
sőt a valóságos isteneket is. Miképen csatlakoznak e lények a val- 
lásos rendszer egészéhez? Lélek és szellem között a különbség, hogy 
amaz egy meghatározott szervezetbe van internálva, emez ellenben, ha 
tárgyhoz, fához, sziklához van is kötve, attól független létet is élhet. 
A lélek a halál által hasonlóvá válik a szellemhez, de valódi szel- 
lemnek csak azt lehet nevezni, amelynek többé-kevésbé meghatá- 
rozott funkciója van. Ausztráliában az Alcheringa őseinek lelkei 
ilyen szellemek: feladatuk a nemzés, a gyermekek pártolása, később 
a felnőttek segítése veszélyek ellen etc. Látnivaló rokonságuk a latin 
geniuszszal és a görög daimonnal. Ε lelkek ama tárgyakhoz csatla- 
koznak,   amelyek   ott   vannak,   ahol   az   ősök    eredeti   létüket   épp 
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befejezték, például egy forráshoz, egy fához. Elég már most, hogy az 
emberek e forrás és az eső között valami összefüggést képzeljenek: 
a forrás szelleméből egyúttal az eső szelleme lesz. Így tehát a szel- 
lemek egyfelől pártfogó géniuszok, másfelől a kosmikus tünemények 
intézői. Az ősök lelkének fogalmát pedig az egyéni telkekről való, 
imént említett felfogás hozta magával: kellett valami ősalap, amely- 
ből az összes, későbbi lelkeket a képzelet leszármaztatni tudja. Ezek 
az architipikus lelkek szükségképen magukba foglalták minden val- 
lásos hatékonyság forrását: ezért a népies képzeletben külön helyet 
nyertek. Emez ősök lelkei a társadalomnak rendes tagjai, mert hiszen 
minden egyén egy ősnek mása. Ezáltal az ősök csoportja és az élő 
társadalom között erkölcsi kötelék támadt; de az ősök felsőbb lények 
s így e viszony is az alá- és fölérendeltség viszonya: az ősök lelké- 
ből védő géniuszok keletkeztek. A természeti tüneményekkel úgy 
jutnak összeköttetésbe, hogy a bennszülött a churingák őrzési helyé- 
nek szentségét akarja megérteni: e célból e helyeket is az ősökkel 
kell összekapcsolnia. Azt tartja tehát, hogy ezek itt fejezték be földi 
létüket, a fák, halmok testüket képviselik s épen ezért lelkük is 
szívesen keresi föl e pontokat. A pártfogó szellemből egyúttal genius 
loci lett. 

Ezek a meggondolások megértetik velünk az individuális tote- 
mizmust. Az egyéni totem egyfelől állati vagy növényi formájú lény, 
amelynek funkciója az egyén pártfogása, másfelől e két lény sorsa 
szolidáris, ami az egyiket éri, azt a másik se kerülheti el. Ugyanez 
a meghatározás illett pedig az ősök lelkeire, a szellemekre is s a 
hasonlóság a részletekben is megvan. Mint az egyéni lélek az ősének 
mása, az individuális totem is az egyén alterego-jának tekintetik. A két 
dolog eredete tehát ugyanaz. Az egyéni totem, éppen mint az ős, a 
lélek megkettőztetése, ez pedig abból szükségképen következik, hogy 
a lélek természete tényleg kettős: egyfelől személyiségünket fejezi 
ki, másfelől képviselője bennünk egy rajtunk kívül álló vallásos erőnek. 
Van bennünk valami, amit kívülről kaptunk, tehát kifelé vetíteni 
igyekszünk: ennek eredménye az ősök lelkének fogalma éppúgy, mint 
az individuális totemé. 

A különböző klánok rítusai között vannak egyformák: így 
minden klánnak vannak churingái és búgatói, továbbá az iniciáció 
szertartása túllép a klán keretén s az egész törzs jelenlétében folyik 
le. Emez általános és egyforma rítusokat csak közös eredet alapján 
lehetett megérteni: ezért a törzs közös ősétől származtatták azokat, 
íly lény például Murtu-murtu a warramungáknál. Emez ősök termé- 
szetesen nagyobb tiszteletet élveznek, nekik tulajdonítják a törzsi 
civilizáció legértékesebb részeit: ezek a műveltséget terjesztő héroszok. 
De némely törzs még feljebb, a legfőbb istenség fogalmáig is eljutott: 
így imádják Bunjil-t Victoriában, Daramulun-t Újdél-Walesben etc. 
Ε lény halhatatlan, senkitől se származik, családjával az eget lakja, 
hatalma van a csillagok, nap, eső és villám felett, az emberek terem- 
tőjének, az állatok, a fegyverek, a nyelv és a rítusok alkotójának tartják. 
A gondviselés szerepét tölti be, a törzsi erkölcsiség őrzője, sőt 
némelyek szerint a halál   után  bíráskodás is kezében    van.    Mivel a 
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törzsi kultusz főformája az iniciáció, ennek rítusai vannak leginkább 
személyéhez kötve: ily alkalmakkor képmását körültáncolják, kezüket 
az ég felé emelik, e lény jelentőségét a felavatandóknak megmagya- 
rázzák. Tekintélye nemcsak egy törzsre terjed ki. A vallási nemzet- 
köziség sem újabb vallások sajátossága, a vallásos meggyőződéseknek 
kezdettől fogva hajlamuk van arra, hogy a politikai társadalom határán 
túlterjedjenek. Eme legfőbb lények fogalma a totemikus hit leg- 
magasabb formája. Ezek is, a műveltséget terjesztő héroszok közve- 
títésével, az ősökből lettek. Mind e lények rokonsága nyilvánvaló: 
mind a totemből eredtek. A legendákból arra lehet következtetni, 
hogy a legfőbb lények eredetileg frátriatotemek voltak. Midőn a 
törzsi érzés megerősödvén, kifejezésre akart jutni, e szerepre az 
iniciáció rítusainak istene volt a legalkalmasabb. Az iniciáció feladata 
épen az ember újjáteremtése, innen az ember teremtése e rítusok 
istenének tulajdoníttatott. Ez által ez istenek a többi fölé emelkedtek. 
De a többi klántotem felett állottak a frátriatotemek is, ezekből 
lettek tehát a törzsi istenek. Azonban frátria kettő volt: ezért 
gyakori legendatéma, hogy a két frátriatotem harcra kelt s egyik 
legyőzte a másikat. A győztes a törzs istene. Nemzetközi jellege 
pedig onnan van, hogy a törzsi iniciáció ünnepein idegen törzsek 
képviselői is megjelentek. Az ilyen miliőben született eszmék ezáltal 
törzsről-törzsre elterjedtek. 

Mindebből világos, hogy a totemikus rendszer ép oly egységes, 
amilyen szövevényes. Azonban, ha a rítusok a vallásos meggyőződé- 
sektől függnek is, másrészt emezekre visszahatnak. Épen azért szük- 
séges, hogy a rítusokat is tanulmányozzuk. 

 VI. 

 Minden kultusznak két oldala van, amelyek bár szolidárisak, 
egymástól megkülönböztethetők: pozitív és negatív. A megszentelt 
lények meghatározásuknál fogva a profántól elkülönített, szeparált 
lények. A rítusok egy csoportja a sacrum és a profán közötti szepa- 
rációt akarja megvalósítani, ezek a rítusok alkotják a negatív kultuszt 
s abból állanak, hogy némely fajta cselekvést eltiltanak. A tilalmak, 
tabuk többfélék: mindenekelőtt elválaszthatók a vallási és a mágikus 
tilalmak. Az előbbiek szankciója nyilvános rosszalás, büntetés, a 
mágikusoké csupán anyagi következmények, sikertelenség. Az előb- 
biek kategorikus parancsolatok, az utóbbiak célszerű maximák, a 
higiénikus és orvosi maximák első formái. De a vallási tilalmak 
maguk is különbözők: vannak, amelyek megszentelt dolgokat egy- 
mástól akarnak elválasztani s vannak, amelyek a sacrum és profán 
szeparációját célozzák. Utóbbiak a tulajdonképeni vallási tilalmak, 
főtipusaik Ausztráliában: érintkezési tilalom, a megszentelt tárgyak, 
lények, helyek érintésének tilalma. Különösen benső érintkezés az evésből 
származó, innen a totemikus állat megevésének tilalma. Másrészt 
ugyanez alapon bizonyos profán ételek tilosak a megszentelt jelleggel 
biroknak, így a felavatásban részesülő ifjakat egész sereg ilyen tilalom 
veszi körül. De a szent dolgok látása is tilos lehet, épp így a beszéd 
is, szent szavakat, hangokat a profánoknak sem kiejteniök, sem hal- 
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laniok nem szabad. Ezért van, hogy némely szertartások alkalmával 
speciális, külön nyelv használatos. Ami a profán élettel összekötte- 
lésben áll, mindannak nem szabad a vallásos élettel érintkeznie: a 
bennszülöttek rendes ruháikat, díszeiket levetve, teljes meztelenségben 
kezdenek a szertartásokhoz, a közönséges élet jellemző aktusai tilosak, 
míg a vallásos élet aktusai folynak. Ezért az evés tilos: böjt van. 
A munka a profán tevékenység jellemző formája: ezért ünnepek alatt 
szünetel. A világi és vallásos élet közötti ellentét miatt e kétféle 
élet tevékenysége összeférhetetlen. Ε mindenféle tilalmak két alapra 
vezethetők vissza: 1. a megszentelt és a profán nem létezhetnek 
együtt ugyanazon helyen, 2. ugyanazon időben. Előbbinek következ- 
ményei a templomok, szentélyek, utóbbinak az ünnepnapok. Úgy 
látszik, hogy e tilalmak csupán megtartóztatások: akadályozzák, nem 
ösztönzik a tevékenységet. Azonban valósággal nagy pozitív hatásuk 
is van. Az ember a megszentelt dolgokkal csak úgy léphet érintke- 
zésbe, ha a világi élettől visszavonul; a negatív kultusz föltétele a 
pozitívnek. A negatív rítusokat végrehajtva, az ember megtisztul. 
Jellemző példa az iniciáció, amelyben a felavatandó a tilalmak egész 
tömegének van kitéve: emberektől visszavonulva hónapokig a vadon- 
ban él, szigorú böjt sújtja, keveset szabad aludnia, mosdania, beszélnie 
tilos. Ruha nélkül, a földön elterülve fekszik. Mindennek eredmé- 
nyeként helyzetében gyökeres változás áll be: ezután a férfiak között 
él, a szertartásokban részt vesz; ő is megszentelt jelleggel bír. 
Ε metamorfózist második születésnek képzelik: az eredeti személyt 
megölte az iniciáció istene s helyét más foglalta el. 

Ε tények világot vetnek az aszketizmus mibenlétére: ugyanis 
minden tilalomnak van aszketikus oldala; valamitől, ami hasznos, ami 
megszokott, magunkat visszatartani annyi, mint magunkat lemondással, 
kellemetlenséggel sújtani. Normálisan a negatív kultusz a pozitívnak 
előkészítője. De megesik, hogy emez alárendeltségből felszabadul és 
első helyre jut, úgy hogy a tilalmak rendszere öncél lesz s az egész 
létet elfoglalja. A tiszta aszkéta az emberek fölé emelkedik s meg- 
tartóztatások révén nagy szentséget nyer. Az aszketizmus tehát a 
vallásos élet szabályos, lényeges eleme. Ott, ahol a profánt gyorsan, 
erőszakosan kell a vallásos életbe bevezetni, rendesen erős aszketikus 
eszközök szerepelnek, mint Ausztráliában láttuk. Minden megtartóz- 
tatás pedig fájdalommal jár. A negatív kultusznak lényeges jegye a 
fájdalom. Innen ered, hogy az ember a fájdalomban kegyelmi hely- 
zetet lát, amelyet keresni kell. Ezért van a felavatandó ifjú rend- 
szeres kínzásoknak kitéve; verik, késekkel vágják, parázsra fektetik. 
Más alkalmakkor a rituális őrjöngés egy szervre lokalizálódik, innen 
az ujjak levágása, fogak kihúzása, hajak tépése. Tehát már a fájda- 
lomnak megszentelő hatását is megtalálni a primitív népeknél. S e 
hit sem alap nélkül való: az ember nagysága abban nyilvánul leg- 
inkább, hogyan győzi le a fájdalmat. Sosem emelkedik jobban önmaga 
fölé, mint amidőn önként a természetével ellenkező utat követ. Ezáltal 
biztosít magának az ember külön helyet a világban, a többi teremt- 
mények között, amelyek vakon mennek a gyönyör után. A fájdalom 
legyőzése annak a jele, hogy az ember a környezetéhez kötő kapcsok 
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néhánya alól felszabadult. Nem puszta illúzió, ha az ilyen ember úgy 
tekinti magát, mint akinek a dolgok fölött hatalma van: tényleg 
erősebb a természetnél, mert elhallgattatja azt. A pozitív kultusz csak 
akkor lehetséges, ha az ember hozzá szokott a lemondáshoz és fáj- 
dalomhoz. A fájdalmak az érdektelenség és kitartás iskoláját alkotják, 
amelyek nélkül nincs vallásos élet. De hogy ez a cél eléressék, hogy 
az ember a fájdalmat némileg szeresse, jó, ha az aszkétikus ideál 
egyesekben testet ölt, akiknek sajátossága a rituális élet emez oldalát 
képviselni. Íme a nagy aszkéták történelmi hivatása! A legvégső 
határig elmennek mindannak megvetésében, amit közönségesen szen- 
vedéllyel keres az ember. De éppen eme túlzások szükségesek ahhoz, 
hogy a híveknél a könnyű élet, a mindennapi gyönyörök kellő meg- 
vetését fentarthassák. Kell, hogy a választottak túlmagasra helyezzék 
a célt, hogy a tömeg túlalacsonyra ne tegye, némelyeknek túlozniok 
kell, hogy az átlag a szükséges nívón maradhasson. De egyébként 
az aszketizmusnak morális oldala is van: a társadalom is megköveteli 
az egyénektől a fájdalmak bizonyos megvetését. A társadalom termé- 
szetes hajlamainkat, ösztöneinket sokszor erőszakkal elnyomni kény- 
szerít, így az aszketizmus inhaerens a társaséletben, az emberi kultúra 
lényeges részét teszi. És ez adja meg létjogosultságát. 

Minden tilalom onnan ered, hogy a profán és a megszentelt 
között antagonizmus van; ami megszentelt, tiszteletet ébreszt, tehát 
a profánt eltaszítja. A kettő érintkezésében a különös óvatosságot a 
megszentelt jellegnek, a sacrumnak rendkívüli ragályossága (contagio- 
sité) ajánlja. A legfelületesebb érintkezés elég, hogy a megszentelt 
jelleg átmenjen egyik tárgyról a másikra. Ε tény általán ismeretes. 
Ha már most egy profán lény kellő előkészítés nélkül magába vette 
a vallásos erőt, a két dolog antagonizmusa folytán ellenséges hatalom 
befolyása alá jut. Evett a totemikus állatból: érzi, hogy betegség 
emészti, földre fekszik s várja a halált. A következmények fizikai 
szükségszerűséggel szoktak beállani. Ez a magyarázatunk független a 
szimbólumoktól, amelyek által a vallásos erők elképzeltettek. A ritus 
ugyanaz marad, bárminők is a vallásos tények, személyesítettek vagy 
sem. A sacrum ragályosságának pedig nyilvánvaló magyarázata az a 
körülmény, hogy a vallásos erők nincsenek benne a dolgokban, 
hanem azokhoz vannak függesztve s ezáltal nagy mozgékonyságuk 
érthető. De a folyamat is, amelyből a dolgok szentelt jellege szár- 
mazik, ilyen természetű: az indulatok, a tömegben keletkező érzelmek 
kiválólag ragályosak, könnyen terjedők. 

A pozitív kultuszt különleges rítusok alkotják, vegyül elő ezek 
típusául az arunták Intichíumáját. Ennek a szertartásnak két fázisa 
van: az első rítusainak tárgya a totemikus faj jólétének biztosítása. 
Ε végből leginkább ama szent helyeket keresik fel, ahol a mesés 
ősök a földbe szálltak. Íme a witchetty hernyó klánjának szertartása: 
a totem összes emberei összegyűlnek és útra kelnek. Meztelenül, 
fegyverek és díszek nélkül, csendben, komolyan mennek egymás után. 
A föld, amit bejárnak, ősök emlékeivel van tele. Eljutnak egy nagy 
sziklához, amelyet kisebbek vesznek körül: ezek képviselik a hernyót 
és tojásait. A  főnök   minden   követ   megüt   egy   favesszővel;   egyik 
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kővel pedig a gyomrát megdörzsöli. A többiek énekelnek, kérve az 
állatot, hogy szaporodjék s ők is az útközben mézgafáról tépett 
ágakkal megütik a köveket. Ε szertartást körülbelül tíz különböző 
helyen végzik. A rítus értelme tiszta: a megütés által a kövekről, 
amelyekben a szent princípium tanyázik, leválik a por, az ágak ezt 
mindenfelé szétszórják, minden porszemből új lény lesz. Különböző 
változatokban ugyanez a rítus a többi klánnál is, némelyeknél nagy 
szerep jut a vérnek, mint az emu klánnál: a főnök és néhány részt- 
vevő vérükkel megáztatják a földet, az így megitatott talajba külön- 
böző színű vonalakat rajzolnak, amelyek az emu testrészeit ábrázolják. 
Ebből indulnak ki a szaporodás csírái. Az ezután következő fázisban 
egy ideig nincs szertartás, de a vallásos élet igen intenzív marad, a 
tilalmak szigorúbbak. Végre az egész rítus sorozatot az említett 
hernyó esetében a következő ceremónia zárja be: Midőn a hernyók 
már nagy bőségben vannak, klánbeliek és idegenek egyaránt a lehető 
legtöbbet összegyűjtik, keményre főzik s a főzetet faköcsögökben 
elrakják. Mikor aztán az eleven hernyók fogyni kezdenek, a hernyó- 
klán főnöke mindenkit felhív, hogy készletét hozza el. Összegyűlvén 
megfog egy köcsögöt s tartalmát két kő között összemorzsolja: a 
porból ő is, társai is egy csipetet esznek. Ettől kezdve az idegen 
klánok szabadon ehetik. Egy keveset ehetnek a totem emberei is, 
ha többet ennének, elveszítenék az állat szaporításának hatalmát. De 
ugyanez történnék akkor is, ha semmit se ennének belőle. Ugyanígy 
megy a többi klánnál. Ε rítusok érdekessége, hogy bennük a pozitív 
kultusz egyik főalakjának, az áldozat-nak elemeit föltalálhatjuk. Az 
áldozat egyik leglényegesebb eleme az étkezési kommunió. Az Inti- 
chiumánál is a végső aktus a totemikus állatból való evés. Ennek 
célja, hogy a klán tagjaiban is meglévő totemikus princípiumot erő- 
sítsék, fenntartsák. Legalkalmasabb e célra az a pillanat, amidőn az 
állat vagy növény új nemzedéke teljes érettségre jutott: erejének 
fokozását célozzák a bevezető rítusok. De miképen lehetséges a meg- 
szentelt állatnak megevése, hisz ez valóságos szentségtörés?! S tény- 
leg, minden pozitív rítus alapjában szentségtörés, hiszen az embernek 
át kell törnie a korlátokat, amelyek a megszentelt dologtól rendesen 
elválasztják. Fontos csak az, hogy e szentségtörés kellő elővigyázattal 
történjék, meggyöngüljön. Ezért az ember átmeneti rítusokat végez, 
hogy csak lassan jusson a szentelt dolgok körébe. Az Intichiuma 
bevezető része a résztvevőket fokozatosan megszenteli. Ha egy rítust, 
amelyben a szentelt lényt feláldozzák és megeszik azok, akik tisz- 
telik, áldozatnak lehet nevezni, a szóban forgó szertartást is meg- 
illeti ez az elnevezés. Már a legegyszerűbb társadalmakban föltaláljuk 
az étkezési communió legmisztikusabb formáját. 

Robertson Smith, aki az áldozat ilyen felfogását lángeszű intuí- 
cióval előlegezte, a communiót tartotta az áldozat egyetlen elemének. 
A felajánlásokat csak későbbi formának hitte, mert ellenmondásnak 
látszik, hogy az istenek, akiknek egyik főfunkciója, hogy az embereket 
a szükséges dolgokkal ellássák, ezek viszont az emberektől várják 
táplálékukat. Mégis, a tanulmányozott rítusok bizonyítják, hogy ez 
ellenmondás   ellenére   a   totemikus   fajnak   szüksége   van az ember 
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segítségére. A szertartás nélkül a szentelt lények eltűnnének a föld 
színéről. Így egyfelől az ember tartja fenn isteneit, másfelől ő maga 
általuk marad fenn: a Smitthtől felhozott circulus tényleg megvan. 
Sőt a felajánlás természetében nem is sokat különbözik a későbbi 
formáktól: az áldozó, aki állatot öl, az ebben lévő erővel erősíti 
isteneit; midőn az ausztráliai vérével öntözi a szent követ, ugyanezt 
cselekszi. Ez valódi obláció. Az említett ellenmondás pedig innen 
ered: a szentelt lények, amelyekbe minden élet princípiuma helyez- 
tetik, nem állandóan egyformák, az élet ritmusában ők is osztoznak. 
Minden évben meghalnak a növények, az állatok pusztulnak, az eső 
sokáig szünetel. Ε látványokat az ember nem nézhette közönyösen: 
hogy élhessen, kell hogy a világélet, tehát az istenek fennmaradjanak. 
Ezért siet a segítségükre, innen a felajánlások, oblációk. De lélek- 
tani okok is vannak: a szentelt lények csak annyiban léteznek, 
amennyiben az ember lelkében elképzeli azokat. Ha megszűnik ben- 
nük a hit, annyi, mintha ők szűnnének meg. De az őket kifejező 
képzetek nem állandóan egyformák, a társadalmi élet megszakadá- 
soknak van kitéve, ezekben osztoznak a vallásos képzetek is. Inten- 
zitásuk maximuma, ha az egyének összegyülekeznek; de ha az 
együttesség megszűnik, az egyének szétválnak, e képzetek lassanként 
visszaesnek a tudattalanba. Ez okból is szükségük van tehát az 
isteneknek az emberekre, sőt ez még fontosabb. A kozmikus élet 
megszakadásai csak addig hatnak, míg a vallások nem szakadtak el 
kozmikus alapjuktól, de a társadalmi élet megszakadásai és ezek 
hatása folytonos és elkerülhetetlen. Az istenek megífjításának egyetlen 
módja, ha a vallásos élet forrásában, az összegyűlt csoportok lelké- 
ben a kollektií képzetek újra megfürdenek. Így az istenek tényleg 
elvesznének, ha a kultuszt nem adnák meg nekik. De a kultuszok 
valódi létokát nem az előírt gesztusokban kell keresnünk, hanem ama 
belső, erkölcsi megújhodásban, amelyet előidézni e gesztusok csak 
segítenek. A Robertson Smithtől megjelölt cirkulus abból ered, hogy 
az istenek, bár az embernél felsőbb lények, csak az emberi eszmé- 
letekben élhetnek. Még inkább látjuk mindezt, ha a vallásos kép- 
zetek helyébe az alapjukat képező valóságot tesszük: a társadalmi 
életet. Ez az élet körben forog. Egyfelől az egyén a társadalomtól 
kapja értelmi és erkölcsi kultúráját, de másfelől a társadalom csak 
az egyénekben és az egyének által él és létezik. A társadalom épp 
úgy nem nélkülözheti az egyént, mint emez a társadalmat. Itt van a 
kultuszok reális alapja és állandóságuk gyökere. A rítus tényleg 
újjáéleszti azt a morális lényt, akitől függünk, a társadalmat; a val- 
lásos szertartások ünneplésére összegyűlnek a tömegek, a kollektivitás 
élete erősödik. Míg az ausztráliaiak kis vadászó és halászó csopor- 
tokban szétszórva élnek, szemük elől elvesztik a klánt. De ünnep- 
napokon a világi foglalkozások ki vannak zárva, a tradíciók, a közös 
hit tárgyai foglalkoztatják a lelkeket s az emberek nem tévednek, 
ha azt érzik, hogy valami rajtuk kívül álló lény ilyenkor megerő- 
södik, újjászületik. S e kollektív megújhodásban az egyén is részesül 
a benne lévő társadalmi parcella révén. Ε megújhodást létrehozni a 
pozitív kultúra feladata; hogy ez periodikus  formát   szokott   ölteni, 
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onnan van, hogy a társas csoport nem maradhat együtt állandóan, 
az élet feladatai ezt nem engedik. Ezért az emberek szétmennek és 
újra összegyűlnek. Innen a társasélet ritmusa, a megszentelt és profán 
idők váltakozása. S mivel kezdetben a kultusz a kozmikus életet 
akarja kormányozni, ezért kezdetben az ünnepek az évszakokhoz 
csatlakoznak. 

Vannak oly rítusok is, az előbbiek kiegészítései, amelyek tárgya, 
hogy az állatnak, amelynek szaparodása kívánatos, mozdulatait, hangját 
utánozzák: ezeket nevezzük mimetikus rítusok-nak. Így az említett 
hernyó Intichiumája után a következő szertartást ülik: egy öreg 
ember ágakból kis kunyhót készít, mely a rovar gubóját ábrázolja. 
Ebbe a klán tagjai bemásznak, a hernyó életének különböző fázisait 
leíró éneket dalolva. Aztán a főnök vezérlete alatt sorban kibújnak. 
Mindevvel a hernyót utánozzák, midőn az a gubóból kibújik. Ilyen 
rítusoknak igen sok példája ismeretes; mind azon az elven alapszik: 
hasonló hasonlót eredményez. Ha megértettük e rítusokat, ezt az 
elvet is megmagyaráztuk. Tudjuk, hogy az emberek, akik e szertar- 
tásban résztvesznek, tényleg ily állatoknak tartják magukat s éppen 
ebben látják leglényegesebb tulajdonságukat. Midőn tehát összegyűl- 
nek, mindenekelőtt eme hitükben akarnak megerősödni, s innen 
erednek az állatot utánzó mozdulataik. Az ausztráliai épúgy hason- 
lítani akar totemjéhez, mint a felsőbb vallások híve istenéhez. De 
ezenkívül a szertartás célja a totemikus lény szaporítása, ennek gon- 
dolata uralkodik az összes lelkeken s ez a közös gondolat szükség- 
képen gesztusok formájában jut kifejezésre. Természetes, hogy oly 
gesztusokat végeznek, melyek a gondolathoz legközelebb állanak: 
ezért utánozzák a totemikus állatot. De honnan van, hogy e mozgá- 
soknak hatékonyságot, például az állat szaporításának hatalmát tulaj- 
donítják? Ennek oka, hogy az emberek a kollektíve megült szertar- 
tásokból a jólérzésnek, az emelkedettségnek benyomásával távoznak. 
Ebből következtetik, hogy a rítus célját érte. A rítus morális hatékony- 
sága, amely tényleges, adja a fizikai hatékonyságban való hitet, amely 
képzelt. Ε lelki állapotot annál inkább megérthetjük, mert körülöt- 
tünk, magunk is tapasztalhatjuk. Vannak hivők, akik kételkednek 
ugyan az egyes rítusoknak a dogmáktól tanított hatékonyságában, 
mégis gyakorolják a kultuszt. Érzik, hogy racionálisan nem képesek 
eme cselekményeiket igazolni, de azt is érzik, hogy erkölcsileg zavarba 
jutnának, ha magukat alóluk felszabadítanák. Mert a vallásos gyakor- 
latok valódi igazolása nem ama látszólagos célokban van, amelyeket 
követnek, hanem ama láthatatlan hatásban, amelyet a lelkekre gyako- 
rolnak. Ezért a prédikátor nem módszeres érvekkel akar meggyőzni, 
hanem amaz erkölcsi erősödés érzelmét akarja felkelteni, amit a 
kultusz gyakorlása ad. Ezáltal hajlandóságot ébreszt, hogy a logikai 
érvek elégtelensége fölött az értelem elnézzen s elfogadja az állítá- 
sokat. Ε kedvező előítélet a hit s a hivő számára a hit adja meg a 
rítusok tekintélyét. A hit emez eredete okozza, hogy a tapasztalat 
számára áthatolhatlan;  a fizikai sikertelenség az ausztráliainak a szer- 
tartásokban való hitét nem rendíti meg. 

A mimetikus rítusokban az okság fogalmának   első   nyilvánu- 
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lásával állunk szemben, elemzésük ennek eredetét is megvilágítja. 
Az oksági viszony forgalmában benne van a hatékonyság, az aktív 
erő eszméje. Az ok az erő, mielőtt a benne levő hatalmat nyilvání- 
totta az okozat ugyanez a hatalom aktualizálva. A hatalom emez 
eszméje csak társadalmi forrásból eredhet, az érzéki tapasztalat mit 
se mutat abból a kényszerítő, determináló akcióból, amit hatalom- 
nak erőnek neveznek. Az érzékek csak a realizált, kész állapotokat 
érik el, az ezeket összekötő belső kapcsolat észrevevése nem esik 
hatalmukba. Nyilvánvaló, hogy az erő fogalma a lelki életből vett 
elemekkel van tele· Az erő eszméje csak belső tapasztalatból eredhet, 
mert közvetlenül csak a lelki erőket ismerhetjük; de másfelől az erő 
jellemvonása a személytelenség. Ε két föltételnek a közös életből 
származó, kollektív erők tesznek eleget. Az ember először a társa- 
dalmi hatalmat ismerte meg s ennek mintájára fogta fel a világ 
hatalmait. De az okság elve több, mint az erő egyszerű eszméje: 
ítélet, mely kifejezi, hogy minden erő meghatározott módon feljik 
ki, hogy levese minden pillanatának állapota meghatározza a követ- 
kezőt. Az elsőt oknak, a másodikat okozatnak nevezzük, az oksági 
ítélet a kettő szükségképeni összeköttetését jelenti. Ez az elv a 
szellemi életre nehezedő tekintéllyel van felruházva. Ε tekintély 
eredetét megmagyarázzák a mimetikus rítusok: a klán minden tagját 
a totemikus faj szaporításának gondja foglalja el. Láttuk, hogy a 
szertartás végeztével az a meggyőződésük támad, hogy ezt az ered- 
ményt elérték. Épen ezért a klán, amelynek létérdeke a szertartás 
sikere, vigyáz arra, hogy e fontos rítusok, mozdulatok szabályszerűen 
végrehajtassanak, kötelezőleg kényszeríti azokat tagjaira. A cselek- 
véseknek ez a megkötöttsége okozza, hogy a lélekben is megfelelő 
attitude keletkezik: a parancs, hogy az állatot utánozni kell, hogy 
szaporodjék, annyi mini axiómaként felállítani a tételt, hogy hasonló 
hasonlót eredményez. A közvélemény nem engedheti, hogy az egyé- 
nek ez elvben kételkedjenek anélkül, hogy viselkedésükben is nagyobb 
szabadságot ne engedne nekik. Úgy a gondolatra, mint a cselek- 
vésre a társadalom teljes tekintélyével nehezedik. Az okság kate- 
góriája a kollektivitás műve. Az egyén is, kétségkívül, konstatálja a 
tünemények szabályosságait, de ettől az érzéstől nem lehet eljutni 
az, okság kategóriájáig, mint azt az empiristák sikertelen kísérletei is 
mutatják. A kollektív cselekvés szükségletei fejeződnek ki katego- 
rikus formulákban, parancsokban s mivel a cselekvés nem lehet el 
intelligencia nélkül, ez is ugyanazon kényszer hatása alá kerül s 
elfogadja a teoretikus posztulátumokat, amiket a praxis követel. 

Az elemzett rítusoknak tehát társadalmi és erkölcsi jelentőségük 
van. De vannak olyanok, amelyeknél e jelleg még inkább előtűnik, 
ahol a rítusok fizikai eredményeitől teljesen eltekintenek, csak az 
Ősök, a klán múltjához való hűség kedvéért hajtják végre azokat. 
Ezek a reprezentatív rítusok. Így a Warramungák Intichiumája abból 
áll, hogy az ős tetteit előadják. Például a fekete kigyó szertartá- 
sánál végig játszák az ős mithikus utazását, élete fontosabb esemé- 
nyeit. Mégis, a Warramungák azt hiszik, hogy e dramatikus rítusok- 
szaporítják a fekete kígyókat. Pedig ezekben   semmi   olyan   gesztus 
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nincs, ami a faj szaporodását közvetlenül provokálná, látszik, hogy 
alapjukban a kollektív eszmélet elemeinek megerősítésére szolgálnak s 
előbbi magyarázatunk mellett szólnak. De más rítusoknak repre- 
zentatív jellege még hangsúlyozottabb. Vannak, amelyeknél a múlt 
ábrázolása öncél. Ezek tisztán némely eszmét és érzelmet akarnak 
felkelteni, a jelent a múlthoz, az egyént a társadalomhoz akarják 
csatolni. Ε rítusok a vallásnak még egy fontos elemét mutatják: ez 
a rekreáció és az esztétikai elem. A nézőket képzelt világba viszik, 
szórakoztatják. Sőt vannak rítusok, amelyekben a vallásos elem 
egészen hátraszorul. Minél jobban meggyöngül a kapcsolat, mely az 
ábrázolt személyeket és eseményeket a törzshöz csatolta, a rítusok 
annál inkább irreális jellegűek lesznek. A kultusz az emberre nézve 
a szórakozásnak is egy faja. A vallásos dolgok világa, külső formá- 
jában, irreális s ez okból könnyebben nyújt teret a szellem szabad 
termékeinek. Ezért ered a művészet a vallásból. Az erőfölösleg a 
rítusokban is jelentőségnélküli, szabad mozdulatokra visz, ezért nincs 
minden rítusnak meghatározott tárgya. 

Ugyanaz a szertartás különböző célokat szolgálhat: szerepelhet 
az Intíchiumánál s az iniciációnál. Minden rítusnak megvan ez a 
határozatlansága: a mise éppúgy szolgál házasságkötésre, mint teme- 
tésre, megváltja a holtak bűneit s az élőknek megszerzi az isten 
malasztját. A rítusok eme tulajdonsága hipotézisünk mellett szól: 
tárgyuktól, a fizikai eredménytől függetlenek, eszközök, amelyek 
által a társas csoport magát korszakonként megerősíti. És ezen az 
alapon talán sejteni lehet a totemikus kultusz születésének gyökerét. 
Az emberek valamiképen arra a hitre jutottak, hogy magukat állati 
vagy növényi természetben részeseknek véljék. Ily föltételek között 
csak egy eszközük lehetett kollektív létük megerősítésére: magukat 
e faj állatainak vallani, nemcsak gondolatban, de külső cselekmények 
által is. Így a kultusz magvai az utánzó rítusok lehettek. 

Az eddigi szertartások örömünnepek voltak, de vannak olyanok 
is, amelyeknek tárgya szerencsétlenség elhárítása, emlékezése, gyászo- 
lása. Ezeket engesztelő, feloldó rítusoknak (rites piaculaires) nevez- 
hetjük. Ilyenek mindenekelőtt a gyász rítusai. Ebben vannak a 
negatív kultuszhoz tartozó szokások, tilalmak, de pozitív aktusok is. 
Spencer és Gillen részletesen leírják a haláleset okozta izgatottságot: 
a bennszülöttek már társuk haldoklása alatt jajgatnak, öncsonkításokat 
végeznek, a halál bekövetkeztével izgalmuk szinte őrületig fokozódik, 
késekkel, botokkal sebeket ütnek egymáson. De bármily indulatos, 
erőszakos jelenetek ezek: szabályozva vannak. A magukat megcson- 
kító egyének meghatározott rokonsági fokban állnak a halottal. Az 
asszonyok kötelesek levágni a hajukat s a gyász ideje alatt hallgatni 
stb. A szertartások hosszú ideig tartanak, az egyének szükségét 
érzik annak, hogy egymás közelében legyenek, sóhajtozva, jajgatva, 
összeölelkezve ülnek. Az efféle rítusok egész Ausztráliában szoká- 
sosak, mindenütt megvan a jajgatás, hajak és szakállak levágása, a 
fejek hamuval, sőt exkrementumokkal való borítása, a düh az öncson- 
kítás, önégetésben. Ε szertartások folyamán nemcsak a szomorúság 
érzése jut   kifejezésre,    bizonyos   harag   is   belevegyül.    A   rokonok 
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mintegy szükségét érzik, hogy a halottért valakin bosszút álljanak, 
egymásnak rontanak s néha valódi, néha színlelt harc keletkezik. 
Mindez izgatott rítusok jellemző vonása, hogy ezekben azért okoznak 
maguknak fájdalmat, mert mutatni, bizonyítani akarják, hogy szen- 
vednek. Magyarázatukat illetőleg egy dolog bizonyos: a gyász nem 
egyéni indulatok önkéntes kifejezése. Megesik, hogy a legnagyobb 
levertség percében a gyászoló mindennapi kérdésre nevető arccal 
felel. A gyász a csoporttól az egyénekre parancsolt kötelesség. Az 
ember nem azért jajgat, mert szomorú, hanem mert köteles jajgatni. 
A gyász rituális magatartás, amelyet a szokás iránti tiszteletből el 
kell fogadni, de amely az egyének érzelmi állapotától nagy mérték- 
ben független. Aki e kötelességet elmulasztja, azt társadalmi vagy 
mithikus büntetés sújtja. De honnan ered e kötelesség? A gyász 
hasonlít a többi rítushoz, amennyiben ez is olyan kollektív cselek- 
ményekből áll, amelyek a résztvevőkben izgalmas lelki állapotot 
okoznak. Magyarázata is ugyanaz, mint amazoké. Egy tagjának halála 
által a csoport magát kisebbedettnek, meggyöngültnek érzi s ez ellen 
reagálni akarva összegyűl. A közös csapásnak ugyanaz a hatása, mint 
a közös örömnek, megélénkíti az érzelmeket s ezáltal az egyéneket 
egymáshoz közelebb viszi. A koncentráció erős, átölelik egymást, 
együtt maradnak. A halott közelállóira még erősebb a társadalom 
nyomása. A csoport nem engedheti, hogy tagjai közönyösek marad- 
janak az őt ért veszteséggel szemben. Ez egyértelmű lenne a csoport 
megtagadásával. De másfelől az egyén erkölcsileg is kötelezve érzi 
magát arra, hogy a csoport örömében és fájdalmában résztvegyen. 
Közönyös maradni annyi, mint elszakítani a kötelékeket, amelyek őt 
a kollektivitáshoz fűzik. Ha az ausztráliai sír és jajgat, nemcsak 
egyéni fájdalmát fejezi ki, kötelességet teljesít, amelynek betöltésére 
alkalomadtán a társadalom figyel is. Egyébként tudvalevő, hogy az 
emberi érzelmek a tömegben erősebbek lesznek. A csoportban a 
szomorúság valóságos pánikja keletkezik, melybe harag és elkeseredés 
is vegyül. Törni, pusztítani akarnak s innen erednek gyász alkal- 
mával a kínzások valóságos orgiái. 

Magyarázatunk nem élt a lélek, vagy szellem fogalmával. Ezeknek 
csak járulékos szerepük van. Ugyanis a primitív nem ismeri a mecha- 
nizmust, amelyből szokásai erednek; csak annyit tud, hogy magát 
kínoznia kell. Keresi, honnan jöhet a kényszer, amelynek engedelmes- 
kedik. Természetesen lép föl a gondolat, hogy a lélekből, amelyet 
a halál felszabadított. Így kap szerepet a lélek; de kegyetlenséget 
követel, ezért úgy lép fel, mint aki a szeretett rokonból a halál 
útján ellenséggé lett. Ε változás nem eredete, hanem következ- 
ménye a gyásznak s azt a változást szimbolizálja, amely a csoport 
érzelmi helyzetében beállott. A gyász eredete a meggyöngülés érzése, 
amely a csoport erősebb összegyűlését eredményezi. Az egybegyűlés 
által megerősödvén a csoport újra éled, a gyász megszűnik. S a 
lélekből is most   ismét   baráti, pártfogó lény lesz. 

A halálon kívül más események is vannak, amelyek a közös- 
séget megzavarhatják: vallásos tárgy elvesztése, rossz termés, száraz- 
ság stb.   Ezek   nyomán   hasonló   rítusokat   tartanak.    Ausztráliában 
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aránylag elég ritkák s főleg feltűnő, hogy rituális bűnöket kiengesz- 
telő rítusokat nem találunk. Mind e rítusokban az önvérontás játszik 
nagy szerepet. Ezeknél is az igazi eredmény a kollektív érzelmek 
erősödése, az élet tónusának emelése. Ebből következtetik, hogy a 
rítusok célt értek, megszüntették a szárazságot etc. 

Hátra van még, hogy a megszentelt, a sacrum fogalmának két- 
értelműségével foglalkozzunk. A vallásos erők kétfélék: jótevők, a 
fizikai és erkölcsi világ fentartói s rosszak, rendellenességek, halál, 
betegségek okozói. Az előbbiekkel szemben az ember tiszteletet és 
hálát, az utóbbiakkal szemben félelmet és iszonyt érez. Ε két kate- 
gória között az ellentét teljes: egymással nem érintkeznek, ennek 
kikerülésére szolgálnak különböző tilalmak. Mégis a profánnal szem- 
ben mindketten egyforma viszonyban állanak. A tisztátalan, gonosz 
lények is sacra. Néha nem is lehet tudni, valamely dologtól azért 
kell-e tartózkodni, mert szent, vagy mert tisztátalan. Sőt egyik a 
másikba átmehet. Az áldozati állat tele van tisztátalansággal, mert 
rákoncentrálták a bűnöket, amiket ki kell engesztelni, mégis a leölés 
után húsa és vére a legszentebb szolgálatokra fordíttatik. A sacrum 
két faja a fastum és nefastum, köztük nincs folytonossági hiány, 
egyik a másikba átmehet s épen ebben a lehetőségben áll a sacrum 
kétértelműsége. Az előbbi rítusok alapján ezt is megérthetjük: midőn 
a társadalom leverő, szomorú események hatása alatt áll, tagjai jel- 
legzetes cselekményekkel kötelesek szomorúságukról, haragjukról 
bizonyságot tenni. Mert eme kollektív tüntetések visszaállítják a csoport 
energiáját. A sírás, kínzás kötelességének kényszerét magyarázza úgy 
az ember, hogy gonosz lényeket képzel el, akiknek ellenséges indu- 
latát csak kínzásokkal lehet lefegyverezni. Ε lények is tehát kollektív 
helyzetek objektiválásai, a társadalom, bizonyos oldalról nézve. De 
ilyenek a jóságos hatalmak is, csupán más momentumban fejezik ki 
a társadalmat, nevezetesen a bizalom és erő perceiben. Mivel e két- 
féle erő egyforma eredetű, érthető, hogy egyforma természetű is, 
mindkettő megszentelt és tilalmas. A vallásos élet két pólusa ama 
két ellentétes helyzetnek felel meg, amelyen minden társadalmi élet 
keresztül megy; a fastum és nefastum ellentéte ugyanaz, mint a kol- 
lektiv jóllét és rosszullét közötti. Az alapprocesszus mindenütt ugyanaz, 
a társasélet egysége és különbözősége okozza a szent lények és 
dolgok egységét és különbözőségét. A vallásos élet legkülönbözőbb 
nyilvánulásainak ugyanaz az alapja:  tárgya mindig az embert önmaga 
fölé emelni s vele magasabb életet életni, mint aminőt élne, ha 
csupán egyéni hajlamainak engedelmeskednék. Ezt az az életet fejezik 
ki a vallásos meggyőződések képzetterminusokban, a rítusok szer- 
vezik s folyását szabályozzák. 

 
VI. 

Láttuk, hogy a tanulmányozott vallásos rendszer magában fog- 
lalja a vallás leglényegesebb elemeit. Hihetjük tehát, hogy ered- 
ményeink nagyrészt általánosíthatók. Az eddigi elméletek a vallás 
lényeges eleméül a képzeteket, az intellektuális részt tekintették. 
A vallásban képzetrendszert láttak, amely valamely objektumot fejez 
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ki; e tárgyat többféleképen fogták fel,   benne a   természetet, a vég- 
telent, az ismeretlent   keresték.   Ez okozta, hogy a vallási viták is 
főleg a körül forogtak, hogy a tudományos megismerés mellett lehet- 
séges-e a megismerésnek e másik faja. De ezzel szemben a hívő, aki 
vallásos életet él, érzi, hogy a vallás célja nem a megismerés, nem 
tudásunk gazdagítása, a vallás cselekedni, élni segít.    Az istenéhez, 
forduló hívő nemcsak igazságokat lát, amelyeket a hitetlen meglátni 
nem képes: mindenekelőtt emelkedett, többet bíró lénynek érzi magát. 
Ε hatást nem okozhatja a tisztelet tárgyának puszta elképzelése, kell, 
hogy   ebben a   tárgyban nagyobb   energiák   legyenek   s   ezeket mi 
bizonyos eszközök   segítségével magunkba átvezethessük.    Ez a rítus 
jelentősége; a kultusz nemcsak a hitnek jelek által kifelé való mutat- 
kozása, a hit a kultusz által   születik   és megújhodik,   a   kultusz az, 
amely a hívőnek örömet,  lelkesedést,   belső békét ad.    A hívőknek 
ez az egységes érzése nem alapulhat puszta illúzión. Jamesnek igaza 
van, hogy a vallásos meggyőződések specifikus tapasztalaton  alapul- 
nak, amely értékben nem   áll a tudományos   tapasztalat   alatt.    De 
ebből nem következik,   hogy a realitás, mely e tapasztalat   alapjául 
szolgál,   objektíve   megfelel   annak   az eszmének,    amit róla a hívők 
alkotnak. Tanulmányunk célja épen az volt, hogy e sajátos  realitást 
fölfedezzük;   láttuk,   hogy ez a társadalom.   Láttuk,   milyen   morális 
erőket fejleszt ki s miképpen kelti fel a támogatás és függés érzését, 
mely a hivőt a kultuszhoz   csatolja.    Az embert   amaz intellektuális 
javak csinálják, amelyek a civilizációt   alkotják s a civilizáció a tár- 
sadalom műve. Ez érteti meg a kultusz fontosságát minden vallásban. 
A   társadalom   mindenekelőtt   aktív    összeműködés;    ezért  az akció 
dominálja a vallásos életet is.   Csaknem az összes,   nagy   társadalmi 
intézmények a vallásból eredtek,  ami   szintén azt bizonyítja, hogy a 
vallásos élet a kollektív életnek eminens s mintegy összevont kifeje- 
zése. A vallásos erők emberi,   morális   erők.    Mivel   azonban a kol- 
lektív érzelmek csak úgy lehetnek tudatossakká, ha külső tárgyakhoz 
tapadnak, a vallásos   képzetek   nem   képződhettek   anélkü,   hogy az 
anyagi dolgokból néhány jellemző vonásukat át ne vegyék.  Így nyertek 
bizonyos fizikai természetet is. De ez oldalról  nézve   őket   felületes 
képet nyerünk, csak a tőlünk jelzett alapon   való felfogásuk mutatja 
valódi jelentőségüket. A rítusnak is technikai részei csak külső keretek, 
amelyekben lelki operációk vannak elrejtve. A rítusok végeredmény- 
ben mindig a lelkeket hangolják, fegyelmezik.   Ebben az értelemben 
az összes vallások, a legdurvábbak is, spirituálisak, mert a hatalmak, 
amelyek bennök szerepelnek, lelkiek, szellemiek s másfelől főfeladatuk, 
hogy a belső, erkölcsi életre hassanak. 

A vallásos élet alapját tehát a társadalom képezi. De vajjon 
melyik társadalom, a reális-e, mely intézményeinkkel előttünk van s 
mely nyilván tele van hibákkal, igazságtalanságokkal vagy az ideális, 
amelyben igazság és jóság uralkodik s a gonosz ki van irtva? Két- 
ségtelen, hogy az utóbbi összefügg a vallással, hisz a vallás épen 
ezt akarja realizálni. Mégis, a vallás, a maga módján, realista; a 
fizikai és erkölcsi bűnök minden fajának akadt istene, lopásnak, 
háborúnak, betegségnek. A sátán a keresztény vallás lényeges alakja, 
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már pedig, ha tisztátalan is, de nem profán lény. A vallás nagyon 
is ismeri a valódi társadalmat, annak legközönségesebb, legvissza- 
taszítóbb oldalait is visszatükrözi. Ha mégis benne a jó legtöbbször 
legyőzi a rosszat: ez a valóságban sincs másképp, mert ellenkező 
esetben az élet lehetetlen lenne. De annyi tény, hogy a mithologiákon 
áttetsző társadalom átváltozott, idealizált. És ez is érthető: a meg- 
szentelt fogalmát, a sacrumot épen az határozza meg, hogy a való- 
sághoz hozzá van függesztve, ahhoz járul. Ugyane definíciónak felel 
meg az ideál. A kollektív élet hevültségében az ember életenergiái 
nagyobbodnak, szenvedélyei élénkebbek, benyomásai erősebbek. 
Ε tények megmagyarázására a dolgoknak oly sajátságokat, oly hatal- 
makat tulajdonít, amelyekkel azok a valóságban nem bírnak. A reális 
világ fölé, amelyben profán élete folyik, egy másikat helyez, amely 
csak gondolatában létezik ugyan, de amelyet nagyobb méltósággal 
ruház fel. Ez az ideális világ. Látnivaló, hogy az ideál képződése 
sem irreduktibilis tünemény, a társas élet természetes terméke. 
A társadalmi koncentráció a lelki életfolyamatokat erősíti: ez feje- 
ződik ki az ideális fogalmakban. Az ideális társadalom tehát a reális- 
nak lényeges tüneménye, része. Ideálok képzését az egyén is a tár- 
sadalomtól tanulja, az egyéni ideálok mindig társadalmi ideáloknak 
az egyes emberben való egyéni megtestesülései. 

Tévedés volna ezt az elméletet a történelmi materializmus meg- 
újhodásának tekinteni. A vallást társadalmi tüneménynek mutatva be, 
nem állítja, hogy ez a társadalom anyagi formáit, közvetlen életszük- 
ségleteit fejezi ki más nyelven. A kollektív eszmélet nem puszta 
epifénoménja a társadalom morfológiai alapjának, ép úgy, mint az 
egyéni eszmélet is más, mint az idegrendszer egyszerű kivirágzása. 
Hogy a kollektív eszmélet létrejöhessen, az egyéni eszméletek sui 
generis, sajátos színtézisére van szükség, amely szintézis új, külön 
törvényekkel bíró, érzelmi és képzet-világnak eredete. 

De elméletünk nem adott még számot az egyéni vallások kelet- 
kezéséről. Ezek úgy állnak elő, hogy a csoportot éltető erő az egyéni 
eszméletekben különböző formákat ölt. Ennek első példáját láttuk 
az egyéni totemben. Minél jobban differenciálódnak az egyének, 
annál nagyobb szerep jut az egyéni vallásnak. De ha az egyénnek 
legbelsőbb lényében van is saját, külön vallása, forrása mindig a társa- 
dalom marad. Azért a vallásos élet alapföltételét ismeri félre az a 
törekvés, amely a vallásból teljesen egyéni dolgot akar csinálni. 
A belső gondolkodás csendjében ki lehet dolgozni bölcseleti rend- 
szereket, de nem hitet. Mert a hit melegség, élet, lelkesedés, az 
egyénnek önmaga fölé való emelkedése. Erre pedig saját erejéből 
nem képes: az egyetlen erő, amelyből saját erőnket megerősíthetjük, 
a társainké. Ezért, aki igazán hisz, legyőzhetlenül érzi hite terjesz- 
tésének szükségét; másokat meggyőzni igyekszik, hogy azok hitével 
a saját hite is erősödjék. 

A vallási egyetemességnek, nemzetköziségnek nyomait is láttuk 
Ausztráliában. Ugyanis a földrajzi csoportokon felül létezik egy másik 
társadalom, meghatározatlan keretű, amely a kereskedés, házasság s 
más intézmények által köti össze a törzseket.  Az ebből a társada- 
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lomból kiváló kollektív élet s az annak megfelelő mithologiai személyek 
épp így meghatározatlanak, a törzsek s a tér fölött vannak. Ε nagy, meg- 
határozatlan személyiségű, nemzetközi istenek szerepe annál nagyobb lesz, 
minél intenzívebbé válik a nemzetközi csoportok közötti kollektív élet. 

A vallásnak emez új teóriája alapján nyilvánvaló, hogy 
minden vallásban van valami örök, aminek az egyes vallások szimbó- 
lumait túl kell élnie. Nem lehet oly társadalmat elképzelni, amely 
ne erezné szükségét annak, hogy az egységét és személyiségét képező 
kollektív érzelmeket és eszméket időről-időre megerősítse. Ez a morális 
megújhodás csak egybegyűlések által érhető el, amikor is az egyének 
egymáshoz közeledve, közös érzelmeiket megszilárdítják. Innen azok 
a ceremóniák, amelyek tárgyuk és eredményük által a vallási proces- 
szusokra emlékeztetnek, például a nemzeti élet valamely nagy esemé- 
nyének emlékezete. Hogy a jövőnek miféle ünnepei és szertartásai 
lesznek, nehéz elképzelnünk, mi éppen az átmenet s az erkölcsi közép- 
szerűség korát éljük. Comte kísérlete, hogy a jövő kultuszát megala- 
pítsa, nem sikerült, ennek nyilván magából az életből kell kialakulnia. 

Azonban a vallás eszmerendszer is, mely a világot kifejezni 
akarja. Emez oldalának visszafejlődése nyilvánvaló, a tudomány mind 
nagyobb teret hódít el tőle. Már a kereszténység is elismeri teljes 
uralmát az anyagiak terén, csak a lelkiekben áll még ellent, ami 
természetes, mert Isten a lelkeken uralkodik. De a vallás és tudo- 
mány ellentéte csak részleges. Nem igaz, hogy a tudomány meg- 
tagadja a vallást, hisz a vallás létező valóság, hogy tagadhatna a 
tudomány egy realitást? A vallás mindenekelőtt cselekvés, akció s 
e szerepét a tudomány nem veheti át; csupán a vallás spekulatív 
funkciója jut mindinkább a körébe. Mégis, a vallás ezen szerepe sem 
tűnhet el egészen: a tudomány töredékes, tökéletlen, lassan halad 
és soha sincs befejezve. Ámde az élet nem várhat, az elméletek, 
amelyek az élet és cselekvés vezetésére hivatvák, kénytelenek meg- 
előzni a tudományt és kiegészíteni azt. Ily módon még a legracio- 
nálisabb vallások se mellőzhetnek bizonyos spekulációt, amely nem 
teljesen tudományos. De annyi kétségtelen, hogy a vallásos speku- 
lációra a tudomány mind nagyobb ellenőrzést gyakorol. 

A tudomány alapfogalmai vallásos eredetűek, tehát a vallás és 
logika között is van összefüggés. Ebből, pedig az következik, hogy 
a logikai életnek is a társadalmi élet a forrása. Tényleg, a logikai 
gondolkodás tárgya a fogalom, ennek alakulásában pedig a társas 
életnek is jut szerep. A fogalom ugyanis más, mint a közképzet s 
avval nem definiálható. Jellemző tulajdonságai: míg az érzéki észre- 
vételek örökös mozgásban vannak, folytonosan változnak, addig a 
fogalom mintegy az időn és levésen kívül álló, megjegecesedett. 
Ε relatív mozdulatlanság mellett egyetemes vagy legalább egyeteme- 
síthető: egy fogalom nem az enyém, közös vagy közössé tehető a 
többi emberekkel. Személyhez nem kötött képzet, mely által az 
emberi értelmek érintkeznek. A fogalom eme természete kollektív 
eredete mellett bizonyít. Egyébként a nyelv is, mely fogalmakat 
fejez ki, kollektív kidolgozás eredménye. De a fogalmak tartalma is 
e mellett szól: alig van   szó,   amelynek   tartalma   nem    terjedne túl 
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személyes tapasztalataink keretén. A szóban egész tudomány van 
összehalmozva, amelyet nem is lehet teljesen elsajátítani; senki se 
ismeri még saját nyelvét se tökéletesen, nem tudja minden szó teljes 
értelmét. A fogalmak kollektív képzetek, amelyek nem az egyéni 
képzetek átlagát fejezik ki, hanem a társadalom tapasztalatait. S ezért 
járulnak hozzá oly nagymértékben tudásunk gazdagításához; általuk 
vezetjük be eszméletünkbe mindazt az okosságot és ismeretet, amit 
a kollektivitás századokon át összehalmozott. Minden civilizációnak 
megvan a maga fogalmi rendszere. Evvel a rendszerrel szemben az 
egyéni értelem olyan viszonyban van, mint Platón νους-sza az eszmék 
világával szemben: el akarja sajátítani, de ez az elsajátítás mindig tökélet- 
len. Mindnyájan egyénileg,  saját   módunk szerint látjuk az eszméket. 

A logikai gondolkodás csak akkor vált lehetségessé, midőn a 
futó, érzéki tapasztalatból eredő képzetek fölött az állandó fogalmak 
világába, az intelligenciák közhelyeihez eljutott. Logikailag gondol- 
kodni annyi, mint valamit személytelenül és sub specie aeternitatis 
gondolni. Az igazság jellemvonásai a személytelenség és az állandóság. 
Az ember nem könnyen jutott e magaslatra, a nyugati világban a 
görög bölcsekkel vált tudatossá. S e fölfedezés okozta gyönyörűséget 
fejezte ki Platón. A fogalmi gondolkodás a kollektív tapasztalatból 
ered, e fogalmak az egyéni intelligenciákra erőszakolják magukat s 
általuk válik lehetségessé, hogy az emberek egymást megérthessék. 
Ellenünk vethetnénk, hogy a fogalmak feladata az is, hogy gondol- 
kodásunknak a dolgokkal való megegyezését biztosítsák. De egyfelől 
még ma is aránylag kevés módszeresen megalkotott fogalmunk van, 
a nyelvből a legtöbbet bírálat nélkül, készen vesszük át, másfelől a 
legtudományosabban megalkotott fogalmak sem objektív értéküktől 
kapják tekintélyüket. Nem elég, hogy igazak legyenek, kell, hogy a 
közvélemény is elfogadja azokat. A logikai gondolkodás egykorú a 
társadalmi élettel; ha az ember csak egyéni érzékeire volna utalva, 
nem különböznék az állattól. 

Ez elemzés alapján a kategóriákról jelzett hipotézisünket is 
megvilágíthatjuk. A kategóriák is fogalmak, tehát a kollektivitás 
művei. Egyébként mint a szellemek közötti megegyezés alapfeltételei, 
nyilvánvaló, hogy csak a társadalom által dolgoztathattak ki. De ezek 
nemcsak társadalmi eredetűek, hanem társadalmi dolgokat fejeznek 
is ki, tartalmukat a társas lény különböző oldalai képezik: a nem 
kategóriája az emberi csoporttól ered, az időének alapját a társas- 
élet ritmusa, a térét a társadalomból elfoglalt hely képezi, a kol- 
lektív erő adja az erő fogalmát s az okság kategóriáját. Kétség- 
telen ugyan, hogy a viszonyok, amelyeket e kategóriák kifejeznek, 
az egyéni eszméletben is megállapíttatnak, de e személyes ismeretek 
nem adhatnák egy osztálynak, egy olyan keretnek eszméjét, amely 
az összes ilyen fajta dolgok csoportját egybefoglalja. De az összes- 
ség-nek (totalité) kategóriája épen nem eredhet az egyéni eszméletből, 
e legáltalánosabb fogalmat csak a társadalom adhatta. Ε kategória a 
társadalom fogalmának absztrakt formája: a társadalom az egész, az 
összes dolgokat magába foglaló legfőbb osztály. Ez az alapja a primitív 
osztályozásoknak,    amelyekben az  összes   létező   dolgok   ugyanazon 
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keretekbe vannak foglalva, mint az emberek. Egyébként másfelől a 
kategóriák jelzette összefüggések csak a társasélet által lehettek tuda- 
tossá: az egyedül lévő egyénnek semmi szüksége se lenne a tér 
fogalmi képzetére, e nélkül is tájékozódhatnék. De a társadalomnak 
szüksége van az egyének egymáshoz való viszonyának megállapítá- 
sára, osztályozására; innen az öntudatos szervezés, osztályozás. Ε szer- 
vezés átmegy a helyre, amelyet az emberek csoportja elfoglal, ez is 
szerveztetik;  az ünnepek megtartása pedig a közös, szervezett idő- 
nek létét teszi szükségessé. Végeredményben a társadalom nem az 
az illogikus, szakadozott, szeszélyes lény, amilyennek azt gyakran 
látni szerették. Ellenkezőleg: a kollektív eszmélet a lelkiélet legma- 
gasabb formája; az egyéni eszméletek fölé emelkedve, a dolgoknak 
csak állandó és lényeges tulajdonságait látja, amelyeket közölhető 
fogalmakba foglal. Társadalmi eredete tehát éppen nem kisebbíti a 
logikai gondolkodás értékét. Természetes, hogy a társadalmi képze- 
tekben is vannak szubjektív elemek, hogy a társadalom alkotta fogalmak 
sem egyeznek meg teljesen és rögtön a dolgokkal s csak a velük 
való közelebbi érintkezés által tisztulnak. A mily mértékben a tár- 
sadalom kiterjed, látköre tágul s a dolgok nem maradhatnak eredeti 
keretükben, sajátos, természetüktől függő elvek alapján kell azokat 
szervezni. Így nyer autonómiát a logikai organizáció. Mindebből látni- 
való, hogy a valóban emberi gondolkodás csak a történelem ter- 
méke: ideális határ, amely felé mindjobban közeledünk. 

Az emberi tevékenység különböző módjai ugyanazon forrásból 
erednek, a tudomány és a valláserkölcs között nincs antinómia. Ezt 
érezte Kant is, amidőn a tiszta és a praktikus észből ugyanazon 
tehetség két különböző oldalát csinálta. A tudomány is, a morál is 
föltételezik, hogy az egyén saját szempontjain felülemelkedve képes 
személytelen életet élni. Racionálisan gondolkozni annyit tesz, mint 
olyan törvények alapján gondolkozni, amely törvények a gondolkozó 
lények egészére illenek; erkölcsösen cselekedni annyi, mint viselkedé- 
sünket olyan maximákhoz szabni, amelyek az akaratra ellenmondás 
nélkül, egyetemesen kiterjeszthetők legyenek. De Kant nem tudott 
megfelelni arra, hogy honnan van bennünk ez az egyénen felülálló 
egyetemesség? Minden misztérium elenyészik, ha a személytelen, a 
tiszta észben a kollektív gondolkodást látjuk. Van bennünk valami 
személytelen, mert van bennünk valami a társadalomból s mert a 
társadalom élete egyaránt magában foglalja a képzeteket és a cselek- 
véseket, e személytelenség kiterjed az eszmékre és cselekedetekre 
egyaránt. Egy társadalom a morális és fizikai erők óriási tömege: 
természetes, hogy az őt képező elemekre is visszahat, azokat a lét 
magasabb fokára emeli, átváltoztatja. 

Ily módon a szociológia új utat nyit az embert tárgyazó tudo- 
mányban. Eddig az egyén finis naturae-nak tekintetett. De elismerve, 
hogy fölötte egy másik lény áll, nemcsak nominális lény, hanem ható okok 
rendszere, az ember magyarázatának más módja vált lehetségessé. Mindazt, 
ami az egyénben felülmúlja az egyént, meg lehet próbálni eme supra- 
individuális realitásból származtatni, mely a tapasztalatban adva van: 
a társadalom.   Durkheim  könyve   eme hipotézisnek első alkalmazása. 
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eállni még el sem múlt idők történetírójának? Tudo- 
mányos objektivitással írni ma arról, amiben tegnap 
még kombattáns volt az ember s még ma is folyton 
résen kell hogy legyen, mert a harc csak elpihent, 
de még nem szűnt meg, az egyik részen még nincs 

meg a teljes győzelem, a másikon még nem akarnak tudni a 
meggyőzetésről ? 

Miért ne kísérlenők meg? Irodalmi dolgokban objektivi- 
tásról beszélni úgyis illúzió, sohasem fogunk eljutni a Taine 
ideáljáig, hogy egy irodalmi jelenséget olyan szenvedélytelenül, 
a magunk egyéniségének, hangulatának olyan teljes kikapcsolá- 
sával vizsgálhassunk, mint ahogy a botanikus vizsgálja a virágot,, 
letépegetve szirmait, porzóit, bibeszárait. Irodalmi műnél úgyis 
mindig az egésznek harmonikus formája, a színek összekapcso- 
lódása és a hangulat a fődolog, szóval az, amit a szenvedélytelen 
botanikus teljesen kihagy vizsgálata köréből, mert nem a tudo- 
mányos vizsgálat, hanem a művészi megérzés dolga. Az iroda- 
lommal és az íróval szemben nem adatokon fordul meg az állás- 
foglalásunk, hanem egy viszonyon: az olvasónak viszonyán az 
íróhoz. 

Mégis, próbáljunk meg higgadtan, harci él és polemikus 
szándék nélkül visszanézni arra a nálunk példátlanul élénk és 
nagy zajt keltett irodalmi mozgalomra, amelyet a mai fiatal 
generáció fellépése támasztott és amely olyan hullámokat vert fel, 
amilyeneket alig látott a magyar glóbus a negyvenes évek óta. 

 
I. 
 

A múlt század második felének magyar irodalma két nagy 
egyéniség ellenállhatatlan hatása alatt állott. Az egyik, Arany 
János, a versre nyomta rá a maga bélyegét; a másik, Jókai, a 
regényre. Mind a kettő úgyszólván teljesen a maga számára 
abszorbeálta a maga területén a közfigyelmet; nem állván velük 
szemben más, csak megközelítően is egyenrangú vetélytársak, 
kisebb jelentőségű kortársaik csak a tanítvány másodrangú sze- 
repében érvényesülhettek, vagy   ellenkező   esetben   meghallga- 
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tatlanul hangzottak el s a kellő   visszhang,   a   közízléssel   való 
kontaktus hiánya miatt nem is tudtak, mint  Vajda  János,   tel- 
jesen, egésszé kifejlődni. 

A két nagy költő bizonyos az egykorúsággal magyarázható 
egyezések mellett lényeges ellentéteket mutat. Arany az alföldi 
magyar paraszt nehézkes, meggondolt, óvatos, félénk, szenve- 
délyt magába fojtó, minden hevesebb rázkódtatástól és zajosabb 
gesztustól visszariadó, szemérmetes temperamentumátt hozta 
magával. Jókaiban a lateiner-pályákra szorult, földnélküli, kis- 
városi életet élő kisnemesség nyugtalanabb, szélsőségekre inkább 
hajló, korlátokba nehezebben beilleszkedő, mobilisabb, a fel- 
színen hevesebb hullámzást mutató, de kevésbé mély termé- 
szete testesült meg. Amaz mélyebb, súlyosabb, arisztokratiku- 
sabb és az abszolút művészihez közelebb jutó: ez fürgébb, 
könnyedebb, modernebb és népszerűbb, a tömeghez közelebb 
álló. Arany arra hivatott, hogy a keveseknek, a kiváló szelle- 
meknek, a művészi élvezőknek, a férfiaknak költője legyen; 
Jókai a nemzet nagy sokaságának s különösen a nőknek köl- 
tője. Arany a maga belső forrongásait és évődéseit magába 
fojtja, csak akkor hozza ismét napvilágra művészi formában, ha 
már objektivizáltan, a személyi kapcsolatok elhomályosulásával 
tudnak előtörni. A maga személyiségének teljességével sohasem 
áll az olvasó elé. Jókaiban ebből a férfias, visszahúzódó szemér- 
metességből nincs semmi, ő mindig egész személyiségével áll a 
közönség előtt, ön-kontrol nélkül s szabadjára ereszti egész 
lényét. Arany jobban megközelíti, emberi és költői valójával az 
igazi férfi ideális típusát, Jókai nőiesebb, szeszélyesebb, de több 
benne a geniális vonás. (Ezért néztek rá az olyan egész-férfi 
szellemek, mint Gyulai, visszatetszéssel). 

Két ilyen ellentétesen különböző egyéniségnek a nemzethez, 
az olvasó közönséghez való viszonya is különböző kellett hogy 
legyen. Az abszolutizmus idején és utána a kiegyezésben Arany 
már temperamentumánál fogva is teljesen és fenntartás nélkül 
ahhoz a politikai irányhoz csatlakozott, amelynek Deák Ferenc 
a képviselője s ezzel társadalmilag is a magyarságnak ahhoz a 
rétegéhez, amely Deák politikájának diadalával az uralomra 
jutott. Annak a rétegnek volt a költője, amely tagadhatatlanul 
a magyar intelligencia, legműveltebb, legkomolyabb és legtöbb 
veszteni valót féltő rétege volt s amely alkatánál és érdekeinél 
fogva egyaránt a konszolidált állami és társadalmi rend híveinek 
élén haladt. Jókai, a szabadságharci reminiszcenciák, a szabad- 
ságharc előtti nemzeti ellenzéki szellem és az abszolutizmus 
alatti ellenállás szellemének legnagyobb hatású élesztője, a 
Deákkal szemben ellenzéki Tisza Kálmán pártjához csatlakozott, 
amely akkor az ellenzéki, kuruc-tradíciók képviselője volt. Jókai 
ennek a tradíciónak a szellemét akkor sem tudta teljesen elrej- 
teni, mikor Tisza kormányra jutásával a hatalom közelébe jutott; 
az egyes nyilatkozataiban túl-aulikus költő regényeiben mind- 
untalan átüt a népszerű kuruc szellem. 
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Abból a körből, melyhez   Arany  csatlakozott,   alakult  ki 
a magyar hivatalnoki arisztokrácia. Arany maga sem bízta 
anyagi exisztenciáját tollára, egyéniségének nem is lett volna 
való az írásából élő modern literátor küzködő, a közönséggel 
kötött kompromisszumok közt hányódó élete. Elvonult az aka- 
démiai főtitkárság szerény, de dekórumot adó menedékébe. 
Jókai, bár élvezte a hatalomhoz tartozás előnyeit is, mind- 
végig a tollából élő író maradt, ami a lassabban, több műgonddal 
és a tömegtől független művészettel dolgozó Aranynyal újabb 
ellentétbe juttatta: akaratlanul is a népszerűség keresésére, 
a tömeg-ízléshez közeledésre és túlfokozott produkcióra utalta. 
Míg Arany munkája a species aeternitatis jegyét viseli magán, 
Jókaién megérzik, hogy első sorban az egykorúak, a napi 
fogyasztás számára készült. Aranynál az irodalom minden zsur- 
naliszta íz nélkül jelenik meg, — Jókaiban a zsurnaliszta-író 
modern típusa már csaknem egész teljességében valósult meg. 
Kettőjük közül tagadhatatlanul Jókai a modernebb, a tizenkilen- 
cedik századi irodalmi élethez közelebb álló jelenség s részben 
ezért is volt a külföldön nagyobb hatása, mint a röghöz 
kötöttebb Aranynak. 

Két ily különböző egyéniség természetesen két különböző 
iskolában folytatódott. 

Aranynak volt ugyan iskolája, de nem voltak benne tanít- 
ványok. Az utána jövő generációnak nem volt egyetlen jelen- 
tékeny költője, aki az ő közvetlen utódjának, tovább-folytató- 
jának volna nevezhető. Az Arany-iskola a kritikusok iskolája 
volt, akik Gyulai Pál vezérlete alatt az Arany nevével jelzett 
magaslat szempontjából igyekeztek áttekinteni irodalmi múltunkat, 
megvetni az Arany-kultusz kritikai alapjait, a hivatalos kulturális 
szervezetek: a középiskola, az egyetem, az Akadémia stb. 
révén belevinni ezt az Arany-kultuszt a nemzet mennél szélesebb 
rétegeibe. Csak ennyiben lehet beszélni Arany-iskoláról, mert 
Aranyból kiinduló költői fejlődés alig volt, alig is lehetett, hiszen 
Arany a fejlődésnek bizonyos irányban tetőpontját jelentette s 
a további fejlődésnek más pontról kellett kiindulni. Nyomában 
már csak epigonok jöhettek. 

Jókaiból már inkább indult közvetlen fejlődés: az ő 
nyomába lépő generáció kezén, Mikszáthtól a kilencvenes évek 
íróin, Bródy Sándoron, Gárdonyin, Herczeg Ferencen át egész 
Móricz Zsigmondig a magyar regény és novella fejlődése alig 
képzelhető nála nélkül, nem véve ki még a tőle leginkább 
független írókat sem, mint Petelei és Ambrus Zoltán. Hogy az 
irodalmi fejlődés súlypontja a versről átment a regényre és a 
novellára, az a társadalmi viszonyok hatása mellett első sor- 
ban Jókai hatásának tulajdonítható. Ő, aki — mint mondani 
szokták — egymaga egész regény-irodalmat jelentett, meg- 
nyitotta a közönséghez vezető utat általában a regény-irodalom 
számára. 

A napi sajtó fejlődése, mely a nyolcvanas évek folyamán 
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kezdett feljutni a régibb idők vidékies kicsinyességéből a nyugat- 
európai nemzetek sajtójának színvonalára, magával hozta, hogy 
a Jókai-féle író típusa fejlődött tovább minálunk is: az az író, 
aki elsősorban a sajtófogyasztás számára dolgozik, munkája miné- 
műségében számol a sajtó kívánalmaival, mert anyagi exiszten- 
ciáját elsősorban tollára alapítja s az ehhez való eszközöket a 
sajtó tudja legbővebben megadni. A korszak tipikus írója már 
nem az, aki egy közhivatalból él s csak az ócium óráit fordítja 
írói munkára, hanem az, aki az irodalomból akar megélni s leg- 
feljebb ha az írói mesterségével leginkább rokon újságírásra 
adja magát. Míg az Arany kultusza körül csoportosuló úgy- 
nevezett hivatalos irodalom képviselői a hivatalos kultúra intéz- 
ményeit szállottak meg s főleg az iskola útján akarták a maguk 
felfogását, a sajtó körüli irodalommal szemben ellenséges vagy 
a legjobb esetben is tartózkodó kritikájukat érvényesíteni: addig 
a másik irodalmi csoport, mely külsőleg is mindig tüntetőleg 
vezéréül emelte pajzsra Jókait, a sajtó elevenebb, fürgébb, a 
közönséggel szorosabb és közvetlenebb kapcsolatban élő szer- 
vezetét használta fel a maga népszerűsítésére. Az előbbi 
csoportnak főgondja a tradicionális irodalmi kincs megóvása és 
elevenen tartása volt, az utóbbié az új irányban való tovább- 
fejlődés, az olvasóközönség igényeinek változásával való együtt- 
haladás. 

Ennek a generációnak irodalmi törekvéseivel esik egy 
időbe a magyar városi élet kifejlődése és a nem-magyar eredetű 
városi lakosság óriási tömegeinek nyelvben is magmagyaroso- 
dása. Ez utóbbi fontos históriai fejleménynek egyik jellemző 
tünete épen az, hogy míg az előbbi korok írói csaknem kizárólag 
a tősgyökeres magyarságból származtak: a nyolcvanas-kilenc- 
venes éveknek éppen legkiválóbb írói javarészben olyan német 
vagy németül beszélő zsidó családok ivadékai, melyek vagy 
egyenesen az ő személyükben vagy apáik-nagyapáik személyében 
csatlakoztak a magyarsághoz. 

A magyar kulturális törekvések súlypontja ezzel az átala- 
kulással teljesen áthelyezkedett. Míg régebbi kulturális törek- 
véseink csaknem kizárólag a falun vagy falusias jellegű kis 
városokban élő törzsökös magyar nemességre s a nép intelli- 
gensebb elemeire támaszkodtak s azokra is igyekeztek hatni, 
addig az újabb törekvések már elsősorban a városi lakossággal 
számoltak, már csak azért is, mert a városok népe minden kul- 
turális produkciónak készségesebb, közvetlenebb és szaporább 
fogyasztója s minden kulturális haladás a városi lakosság révén 
szűrődik át a faluba. Míg még Arany János a régi magyar 
társadalom számára írt, maga is az alföldi falu letörölhetetlen 
bélyegével bélyegzett természet volt s hosszas fővárosi élete 
során is lelkileg mindvégig a falu érzésvilágában élt — az újabb 
generáció már csak kedves ifjúkori emlékek alakjában hozta 
magával a falut s lelkében, gondolkodásában, ízlésében hozzá- 
simult a városhoz. 
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A magyar életnek s az   író  társadalmi helyzetének ez az 
átalakulása szükségképen megérzett az irodalmon is. A kultúra 
általános fejlődése, az egyre szorosabbá való közgazdasági 
kapcsolatok s a nagyra növekedett sajtó közvetítése egyre 
szorosabb közösségbe juttatta a magyarságnak legalább moz- 
gékonyabb, frissebb, minden hatásra fogékonyabb részét a 
nyugati nemzetek szellemi áramlataival. Mintha Dévénynél új 
kapu nyílt volna, melyen egyre erősebben áramlottak be a 
nyugati légáramlatok, amelyek természetszerűen a kultúrának 
legérzékenyebb szervét, az irodalmat érték legelőbb. Hozzá 
még Európa irodalma is heves forrongásban volt: ekkor vívta 
meg harcait, egyelőre teljes diadallal a francia naturalizmus, 
ekkor nyomultak be ellenállhatatlan erővel Európa tudatába a 
nagy orosz írók, ekkor lépett be a skandináv irodalmi szellem 
is a népek közösségébe s főleg Ibsennel átalakítólag hatott a 
dráma formájára és a színpad egész művészetére. Ezek a hatások, 
melyek többé-kevésbé megérződnek minden európai nép iro- 
dalmán s például a német irodalmat mondhatni kiforgatták 
sarkaiból, mélyreható hatással voltak a magyar irodalomra is. 
Az egész irodalmi termelés, az irodalmi törekvések célja és 
stílusa teljesen megváltozott. 

Míg a régebbi irodalmi fejlődés súlya első sorban a versre 
esett, ennek az újabb irodalomnak legfőbb erőfeszítése a magyar 
regény és a magyar dráma megteremtése lett. Jókai és a kül- 
földi irodalmak példáján bebizonyult, hogy a regénnyel és drámá- 
val lehet legjobban közel jutni a közönséghez, e két tér művelése 
kínálja a legtöbb erkölcsi és anyagi sikert, tehát a tehetségek 
java erre vetette magát. A vers irodalmi luxus-cikké vált a regény 
és színmű, mint élet-szükséglet mellett. A kor realizmusával, 
mely teljes szakításra törekedett a romantika páthoszával, 
széles szín-kezelésével és heves, nagy vonalaival, uralomra jutott 
az irodalomban a magánélet kisebb körű, de társadalmilag és 
pszichológilag kimélyített problémáinak rajza. Még Jókainál a 
regénynek majd mindig van valami közéleti háttere, amely még 
a közelmúltból vagy a jelenből mentett regényeit is a Walter 
Scott-i értelemben vett történeti regénytípusához közelíti, még 
Arany költészete fővonalaiban históriai és hazafias költészet: 
a nyolcvanas évektől fogva a regényből mind jobban kimarad 
a közéleti háttér, a históriai és politikai probléma s mind job- 
ban az egyszerű ember életének, társadalmi és erkölcsi állapo- 
tának rajzára esik a súly, a líra pedig mindjobban egyéni lírává 
lesz, mind jobban kimarad belőle a hazafias páthosz, a politikai 
hatásra való törekvés. 

Emellett épen a líra a nyolcvanas években Arany Jánossal 
szemben új utakat keres. Az ő útjain még magasabbra jutni 
nem lehetett, tehát, hogy valami újat nyújthasson, szembe helyez- 
kedett vele. Kiss József még megpróbálja — több külső, mint 
belső sikerrel — folytatni Arany ballada-költészetét, újszerű 
tárgyakkal, formában   közvetlenebbül közeledve a székely nép- 
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balladához, de a többiek még ezt a laza kapcsolatot is elszakítják. 
Arany epikájával és ódai-elégiai, objektívebb lírájával szemben az 
egyéni érzelmeket festő tiszta, dal-szerű lírát kapják fel, a nem- 
zeti röghöz tapadó Arannyal ellentétben a modern európaira 
vetik a hangsúlyt, Arany szentenciózus komolyságával, nyelvbeli 
plaszticitásával, zárt formáival, specifikus magyar verstechniká- 
jával ellentétben a könnyed hajlékonyságot, a fordulatosságot 
és színt, a szabadabb formákat, a jambust fejlesztik. Ezt az 
ellentétet érezte meg Arany, mikor kiadta a kozmopolita köl- 
tészet jelszavát s ez az ellentét magyarázza meg, hogy Arany 
iskolája meg tudott békülni a kor regény és drámaíróival, vers- 
költőivel szemben azonban mindig ellenséges állásban maradt. 
S tehette ezt annál inkáb, mert a kornak nem volt igazi, döntő 
erejű költője. 

A kilencvenes évek eleje élénk mozgalmat jelent ebben a 
fejlődésben. Egy sereg új tehetség nyomult be majdnem egy- 
idejűleg az irodalomba s a nyolcvanas évek kiválóbb tehetségei 
is mintha hirtelen új fejlődésbe lendültek volna. Mikszáth ekkor 
tért át az anekdotikus, rövid lélekzetű rajzról a szélesebb medrű 
novellára és regényre. Ambrus Zoltán ekkor kezdte meg a Midász 
királlyal regényeinek sorozatát, Kiss József, aki eddig elsősorban 
mint balladaköltő kereste a kissé theatrális hatásokat s a lírában 
csak ritkán jutott túl a heinei visszhangoknál, öntudatára ébredt 
a saját lírai hangjának. Az ekkor fellépő Herczeg Ferenc a mind 
jobban városiasodó gentry rajzával igyekezett népszerű, új ele- 
meket keresni, Gárdonyi Géza új színben állította be a falusi 
paraszt és a falusi apró fél-intelligencia életét, Szabolcska Mihály 
új formában próbálta felújítani a Petőfi-féle hazafias dalt és 
népéleti genre-képet, Kóbor Tamás a naturalista moralizáló 
pesszimizmust szólaltatta meg, Heltai Jenő a francia chanson 
és a heinei hatás szintéziséül a könnyed iróniát hozta magával, 
Ignotusban a Modern dekadencia előhangjai pendültek meg s 
benne egyúttal gondolatokban gazdag polemikusára és apolo- 
gétájára talált az új irány. A magyar irodalom, amely eddig 
meglehetősen egyszínű volt, egyszerre változatossá, sokhúrúvá 
vált, olyan hangok szólaltak meg benne, ha egyelőre halkan 
és bátortalanul is, amelyeknek a tradícióban alig, vagy egy- 
általában nem volt előzményük. Mint a társadalomban és politi- 
kában, az irodalomban is mindjobban érzett a magyar élet elvá- 
rosiasodásának és ebből folyó differenciálódásának hatása. Előre 
jelentette magát egy új generáció, amely majd másképp fog gon- 
dolkozni, máskép érezni és más nyelven szólni, mint apái. Egy- 
előre gyöngén és félhangon jelentette magát, de az érzékenyebb 
fülűek megérezték jövetelét, a konzervatívek, a tradícióhoz 
ragaszkodók tiltó szóval igyekeztek megállítani útjában, az újnak 
befogadására készebbek reménnyel néztek elébe. 

A még gyönge újító mozgalmat egy pillanatra megállította 
útjában a millennium. A magyar társadalom, melynek zöme, 
hangadó   tömege   még   mint   kortárs,   mint szemtanú élte át a 
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dolgok nagy változását a kiegyezéstől akkorig, amely napról- 
napra látta fejlődni a politikai, gazdasági és szellemi kultúra 
hatalmas fellendülését s amely egy diadalmasan megvívott, nemes 
harcnak, az egyházpolitikai harcnak még friss emlékeivel ment 
a nemzeti ünnepre — készségesen engedte át magát a nemzeti 
dicsőség mámorának, az önmagával való hazafiúi megelége- 
désnek és szorosabban csatlakozott a tradíciókhoz, melyeknek 
ünnepét ülte. A magyar társadalom akkori rendje, amelyben úgy 
ahogy egyensúlyba jutottak az összes erők, a szabadelvűpárti 
uralom, amely históriai cégér alatt tulajdonképpen a maga 
diadalünnepét ülte a millenniumban, beláthatatlan időkig meg- 
szilárdultnak látszott az ünnepi illúziókkal teli világításban. Az 
emberek, amint visszatekintettek a múltra, beleszédültek a 
nemzeti dicsőség, a magyar hatalom, a magyar államalkotó 
képesség mindeneken diadalmaskodó erejének kábulatába 
— a nemzeti hiúság orgiája elhallgattatott minden kritikát, 
minden elégedetlenséget. 

Az irodalom is úgyszólván egyhangúlag az ünneplés szol- 
gálatába állott, ami egyúttal azt is jelentette, hogy az ural- 
kodó rétegekhez csatlakozott s azoknak gondolatvilágát igye- 
kezett tükrözni, ízlését eltalálni. Újra feltámadt a történeti témák 
és hangulatok kultusza, még a lírában is, Endrődi Sándor kuruc- 
nótáival s az álkuruc verseknek ezek nyomában felburjánzó 
áradatával; és újra felhangzott a hazafias ünnepi ódák harangszava. 

Társadalom, irodalom, politika olyan egységesnek látszott, 
mint talán soha s az illúzióktól fátyolozott szemek előtt ez az 
egység állandónak, nemzedékekre kihatónak tűnt fel. Pedig már 
akkor érezni lehetett azt a földalatti rezgést, amely alig néhány 
évvel később teljesen kiforgatta ezt a békességet a nemzeti 
élet egész vonalán. Már ekkor megmutatkoztak a régi szabad- 
elvű rezsim s általában az egész magyar parlamenti rend épü- 
letének repedései, amelyek csakhamar másfél évtizedre meg- 
bontották az egésznek normális funkcióját s a nagyon előrelátók 
már akkor kezdték sejteni, hogy közeledik a gyökeres politikai 
reform kora, az a harc, amelyben új egyensúlyi helyzetre fognak 
törekedni az ellentétes társadalmi erők s amely a parlament 
teljes átalakításának, az általános választói jognak a jelszava 
körül fog forogni. Emlékezhetünk rá, a millennium körüli időben 
hangzottak fel először komolyabb és nyomatékosabb hangok az 
általános választói jogról s ezeknek csak annál nagyobb nyoma- 
tékot adott az, hogy a munkásság egyelőre még mint a parla- 
menti politikán kívüli, de politikai célokra szervezkedett orga- 
nizmus, a kilencvenes évek közepe táján kezdte hathatósabban 
megmutatni, hogy van és követeli részét a dolgok intézéséből. 
Ez a feltörekvő elem mindjárt kezdettől fogva a választójog 
jelszavát tette politikai akciója középpontjába. 

Az iskolákból ekkor sereglett elő egy új ifjúság, amely 
már az új magyar élet levegőjében serdült fel, amelynek lelkében 
már nem éltek a személyes tapasztalat élénkségével   a szabad- 
 



Schöpflin: Az új magyar irodalom                                                                            631 
 
ságharc és az abszolutizmus emlékei, amely már készen kapta 
azt, ami apái idejében nyomról-nyomra, évről-évre fejlődött. 
Ez az ifjúság egyszerre mindent egészen másképp látott, mint 
apái, akik összehasonlították a negyven év előtti állapotokat, 
melyeket még szemükkel láttak, a maiakkal és büszkeséggel 
teltek el a nagy fejlődés láttára, mindent az önelégültségnek 
ebből a szempontjából értékeltek. Ez az ifjúság már magukban 
nézte a magyar állapotokat és nem talált bennük akkora okot 
az elégedettségre. Észrevette a hatalmas hézagokat, a hiányos- 
ságokat, a külső haladás vékony rétege alatt meghúzódó nagy 
elmaradottságot, a gazdasági javak, a politikai hatalom, a 
társadalmi erők elosztódásának nagy igazságtalanságait, egész 
kultúránk felszínes, látszatokra berendezett voltát, az alsóbb 
társadalmi rétegek kulturális gondozásának teljes hiányát, mind 
azt a sok bajt és fogyatékosságot, amely a magyar életet és a 
magyar képességet megbénítja, nyomasztó voltával össze- 
zsugorítja. Ez az ifjúság, faluról a városokba került s a városi 
élethez csak félig-meddig asszimilálódott apáknak már a városi 
életben nevelkedett, városi idegrendszerű ivadéka, nevelkedéséből 
magával hozta a nyugtalanságra való nagyobb fogékonyságot, 
a kritikai hajlamot, a nehezebben kielégíthető igényeket. A kül- 
földi viszonyoknak mind jobban terjedő ismerete minduntalan 
összehasonlításra csábított s ez az összehasonlítás csak annál 
élesebbnek tüntette fel bajainkat. Az egyre fokozódó politikai 
zavarok, melyekben közvetett úton, de félreismerhetlenül a nép 
tömegeinek a létező állapotokkal való elégedetlensége nyilvánult 
s amelyek a huszadik század egész eddig lefolyt részében 
folytonos lázbetegségben tartották a közéletet, — csak meg- 
erősítették az ifjúságot a maga elégedetlenségében. Az apák 
egyszer csak azon vették észre magukat, hogy nem értik meg 
a fiaikat, azok nem értik meg őket, — a két egymásra követ- 
kező nemzedék között olyan szakadék támadt, amely elkesere- 
déssel töltötte el az egyik felet is, a másikat is. Az apák, akik 
mint az apák mindig, a saját ideáljaiknak továbbfolytatását 
szerették volna látni fiaikban, haraggal nézték, hogy a fiúk új, 
előttük érthetetlen, szemükben veszedelmeseknek látszó ideálok 
után futnak. A fogalmak, a törekvések, az erkölcsi, társadalmi 
és szellemi értékek új értékelést kaptak az ifjúság gondolat- 
világában. Két világnézet került összeütközésbe ebben a két 
generációban s ez az összeütközés minden téren mozgást, 
hullámzást, harcot támasztott. Minket ebben a pillanatban az 
irodalmi harctér érdekel. 
 

II. 
 A nyugtalanság már forrott az elmékben, itt-ott hangot is 

kapott, de arra a hangra, mely öntudatra keltette a még csak 
félöntudatosan, félénken lappangó gondolatokat, amely feléb- 
resztette a neki megfelelő visszhangot, mely úgy hatott, mint 
az első ágyúlövés a háborúban, a huszadik század kezdő éveiben 
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még várni kellett. Még valahol a vidék homályában kereste nagy 
belső nyugtalanságok között önmagát az, aki majd megindítja 
és felszínre hozza a titokban erjedő folyamatot, a ki utat fog 
törni, a melyen az új nemzedék irodalmilag is kifejezheti magát. 
Egyelőre csak azt lehetett látni, hogy szokatlanul nagy csapata 
jön, egyszerre, nem tudni honnan, a kiforratlan, de új mondani 
valójú, dadogva, de érdekesen megszólaló tehetséges fiatal 
embereknek, akik türelmetlenkedve, de hangosan követelik a 
maguk érvényesülési jogát, elkeseredve, de hasztalanul döngetik 
azokat a gátakat, a melyek a fiatalember előtt nálunk erőseb- 
bek, mint bárhol másutt, eltorlaszolják az utat, kivált ha új 
dolgokkal jön. Aztán jött Ady Endre. 

Az ősi, tiszta magyarságból jött, de arról a vidékről, ahol 
a népek keveredése, a magyarságnak a románsággal való 
folytonos érintkezése s az ezzel járó folytonos erózió-folyamat 
sohasem engedi megállapodni az ethnográfiai határokat, ahol 
sohasem szűnik meg, fojtva, magában évődik s csak néha lob- 
ban fel a népek örök nyugtalansága. Abból a társadalmi 
osztályból jött, amelynek helye a magyar társadalomban sohasem 
volt állandóan megállapítva, amely folytonosan ide-oda libegett 
az uralkodó úri osztály és a parasztság közt, szerencse vagy 
tehetség hirtelen felvihette az ország nagy urai közé, balsze- 
rencse lesülyeszthette a bocskoros, paraszti életmódba. Ez a 
réteg, a falusi kis nemesség adta mindig az országnak nyugtalan 
elemeit, mert küzködő, sivár, mindenfelől megkötött, ősiségé- 
nél, féltékenyen őrzött faji tisztaságánál fogva minden jóra jogot 
tartó, de minden jóból kizárt helyzetében csak jobbat várhatott 
a dolgok minden változásától. Aki erről a vidékről és ebből a 
rétegből jön, ha eszes és tehetséges, mindig van benne valami 
nyugtalanság. (Ennek az eredetnek a nyomait filológiai pontos- 
sággal kimutathatnók Ady Endre költészetében.) 

Ady Endre pályájának kezdete tipikus a vidéki származású 
intelligens magyar fiatal ember pályájára. Félreeső faluban töltött 
gyermekkor, kisvárosi gimnáziumokban töltött diákság után, 
amely kevés, de mély benyomással tölti meg a lelkét, abban a 
korban kerül igazi városba, amikor az ember leginkább fogé- 
kony minden hirtelen átzökkenésre, a világról való fogalmainak 
egyik napról másikra való, átmenet nélküli felforgatására. Adyt 
is megrészegítette a városi élet, a maga összehasonlíthatatlanul 
szélesebbkörű lehetőségeivel, nyugtalanabb, mozgékonyabb szelle- 
mével, benyomásainak gazdagságával, egész életének magasabb 
színvonalával. Az az új élet, melyet kezdett, gyors fejlésbe hozta 
lelkének minden öntudatlan csíráját, a végsőkig felizgatta eredendő 
nyugtalanságát, amit még fokozott az is, hogy azért a gyermekkor 
erős benyomásai is, mint egy legalsó, legmélyebb sedimentum- 
réteg, megmaradtak benne, az új rétegektől csak betakarva, de 
el nem fojtva. Újságíró lett, vagyis olyan pályára került, amely 
nem hozza magával az egy bizonyos, meghatározott nagy társa- 
dalmi osztályhoz való csatlakozás kényszerét, nem  burkolja be 
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egyéniségét valamely osztály világnézetével, elfogultságaival, 
erkölcsével, hanem engedi, mint mindeneken kívül állót, élni a 
maga életét, a maga egyéni kifejlődését. Az újságírói foglal- 
kozás a maga változatosságával és sokféleségével fogékonnyá 
tette az élet és az ismeretek minden oldalának azonnali és könnyű 
percipiálására és szabad, önálló, könyvtudás ballasztjától félénkké 
nem vált áttekintésére. 

Nagyjában ezek az előzmények, melyekből Ady kiindult. 
Visszhangtalanul elhangzott első kísérletek után, talán szívében 
egy kis elkedvetlenedéssel is Nagyváradról, ahol újságírói és 
írói kezdő-éveit töltötte, Budapest megkerülésével, egyenesen 
Párisba került. Ez az utazás, meg az első nagy szerelmi szen- 
vedély, nyitotta meg benne teljesen a költészet forrását, amely 
addig fiatalos tétovázással, a pályakezdés nehézségeinek nyo- 
mása alatt lefojtva, bizonyára nehéz lelki küzdelmek között 
kereste a maga útját kifelé. 

Nyugtalan lelke ebben az időben bontakozott ki békóiból 
s tudatosan bizonyára ekkor érezte meg költői programmját. 
Ekkori lelki állapotát fejezi ki Új versek című könyve, az a 
könyv, amellyel úgyszólván egyszerre, merész rohammal tört be 
az irodalomba. 

Ennek a könyvnek hatását e sorok írója alighanem tipikusan 
élte át önmagán. Véletlen körülmények folytán ekkor találkozott 
először Ady nevével úgy, hogy számolnia kellett vele. Az első, 
felületes benyomás nyugtalanító, zavarba ejtő és ellenmondásokat 
provokáló volt, de a költő már ekkor megnyerte a csatát olva- 
sója ellen: versei ellenállhatatlanul ingereltek a tovább foglal- 
kozásra. Az egész annyira új volt, annyira szokatlan, annyira 
ellenkezett mindazzal, amire az eddigi magyar tradíció rátanította 
az embert, de viszont annyira tele volt hangokkal, sejtelmekkel, 
hogy az idegenkedő, szinte megdöbbent érzés maga izgatta az 
olvasót, önmaga ellen,  a mélyebb, behatóbb elmerülésre. 

Petőfi és Arany óta megszoktuk az első-pillanatra fülbe- 
mászó, erősebb gondolkodás kényszere nélkül, primäer módon 
érthető beszédet, amely nem bíz semmit az olvasóra, mindent 
megmond közvetlenül, a mondanivaló és a szó pontos össze- 
záródásával. A szimbolikus kifejezésmód, a hirtelen és merész 
gondolatátvitelekkel, széles ívű ugrásokkal való beszéd, a lírai 
benyomásnak impresszionista modorú visszaadása, amelyben a 
mondanivaló nem tett meg előbb hosszú utat a gondolkodáson 
keresztül, hanem abban az első formájában lép ki, amelyben a 
tudat felszínére jutott, — teljesen idegen volt annak számára, 
aki a magyar versen nevelkedett fel, s homályosoknak tüntette 
fel Ady verseit, az érthetetlenség mindenütt felhangzó vádját 
vonta fejére. Pedig csak annyi igaz, hogy rá kellett jönni olva- 
sásuk módjára, meg kellett ismerni a költő egészen egyéni 
eszejárását, kissé bele kellett élni magunkat a költő differen- 
ciáltabb, többféle elemből összetevődött s éppen ezért bensőbb 
foglalkozást, közvetlenebb veleélést megkívánó lelki állapotába. 
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Minden költő és minden vers csak arra hathat a maga teljessé- 
gében, akiben megvannak, legalább csírák alakjában, azokba, 
lelki elemek, amelyeknek a költő, a vers a kifejeződése s egy 
kicsit Ady Edrévé kell válni annak, aki Ady Endrét teljesen. 
érteni akarja. Ez természetesen csak behatóbb, előzetes 
elfogultság nélküli és szeretettel teljes foglalkozás mellett volt 
lehetséges. 

Új, raegenszerű és mégis közelebbi ismeretségre ingerlő 
volt Ady verseinek tartalma is. Egy szenvedélylyel teli szerelem, 
amely nem a hagyományos trubadúr-szerelem, a szeretett nőnek 
minden szépséggel és erénynyel való felruházása, merőben 
érzéki szépségeken elvakuló megmámorosodás, hanem a szerelem- 
nek az az eredeti, ősi, a kultúr-tradicióktól eltakart, a tudatból 
visszafojtott, de tudattalanul is mindig érvényesülő formája: 
az örök, keserű harc a nővel, a nemek nagy, jóvátehetetlen 
meghasonlása, amely száraz ajkú epedéssel sóvárogja az egye- 
sülést, az egygyé válást, időnkint elpihen az érzéki mámor 
tobzódásaiban, hogy a kielégülés, a beteltség sivár pillanataival 
ismét kiújuljon. A férfi-ember lázadozása a nő ellen, akit 
egészen, fenntartás nélkül, külön lényét megsemmisítve vágyik 
magáévá tenni s aki mindig megmarad különállónak, idegennek, 
megfoghatatlannak. Gyönyörök, melyekben még bennük vonag- 
lanak az imént elmúlt kínok és bennük remegnek az előre- 
sejtett új szenvedések, láncot csörgető lázadozások, melyek 
zokogó, lágy bánatokba omlanak, keserűséggel teljes, indulatos 
kitörések, melyek alázatos önmegadásokban olvadnak fel. Bűn- 
tudat, mely megkeseríti a gyönyörök óráit, nekibúsult dac, 
amely anyaszült meztelenségében tárja fel önmagát, a minden 
szerelem természetes végcélja, a gyermek utáni epekedés, mely 
nem tud beletörődni a meddőség gondolatába. Petőfi hamvasan 
fiatalos, szinte kisdiákos szerelmi lobogása, Arany tartózkodó, 
hallgatag szemérmetessége után ez a szerelem szinte visszásnak 
tűnt   fel:   az   új,   mai   ember   szerelme   volt. 

Ugyanígy álltak akkor szemben Ady Új versek könyvének 
másik főmotívumával, hazafias költészetével szemben. Akkor 
hazafiatlannak, a magyar önérzetet provokálónak mondták ezeket 
a verseket, mert nem értették meg, hogy elkeseredett kitörései, 
kemény, fájó ostorcsapásai a magyar faj és a magyar föld végzetes, 
eredendő szeretetéből fakadnak, hogy szegénységünk, elmara- 
dottságunk, bűneink csak abban tudnak ilyen lázadó haragot 
felriasztani, aki szenvedélyes szeretetében minden kinccsel, minden 
haladással, minden erénnyel felruházottnak szeretné látni szeretete 
tárgyát. Nem értették meg, hogy a káromló szavak egy türel- 
metlen, nagyokat akaró fiatal nemzedék heves elégedetlen- 
ségét szólaltatják meg, amely másnak, különbnek, fejlettebbnek, 
az emberi lét csúcspontjai felé haladónak akarja látni apái 
Magyarországát, amely dolgozni akar ezen a felmagasztaláson, 
de nem találja meg hozzá az eszközöket, amely szűknek találja 
a magyar   glóbusz   korlátait   és nekikeseredett   fejével döngeti 
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őket, keserves fájdalmak közt. A hang, a mozdulat, a szavak  
lázadás voltak, nem a magyar faj ellen, hanem a magyar köz- 
állapotok ellen. Akik erre a lázadásra tüzet kiáltottak, azok 
elfogultságukban nem vették észre, mennyi sok van ebben az 
ősi kuruc virtusból. Az eddigi magyar hazafias költészet — 
legnagyobb költőinké is — a magyar nehéz sorsán való elégikus 
elbúsongás, a régi vitézi dicsőség képein való mélázás, a nem- 
zeti önérzetet buzdító s — az epigonok ajkán — a nemzeti 
hiúságot csiklandozó politikai költészet volt: Ady félreverte a 
harangokat, tüzet kiáltott, hogy a rémülettől ismerjünk magunkra. 
Akik ellene támadtak, jól vették észre forradalmi voltát, mert 
költészete annak a lelki állapotnak volt a kifejezése, mely akkor 
a magyar intelligens ifjúság önállóbban gondolkodó részét addig 
nem képzelt számmal vitte a politikai, társadalmi és tudományos 
radikalizmus vagy a szocializmus táborába, annak a politikai 
konjunktúrának volt a művészi megfelelője, mely úgyszólván 
máról-holnapra a nemzeti élet előterébe juttatta a radikális jel- 
szavakat s két élesen szembeálló ellenséges táborra osztotta 
egész társadalmunkat: a régi állapotok fentartására törekvőket 
s azokat, akik a mai Magyarország politikai és társadalmi erő- 
viszonyainak felforgatásából akarják felidézni az új Magyar- 
országot. Innen magyarázható az a nálunk irodalmi dologban 
példátlan ostrom, mely Ady költészete ellen indult, irodalmi 
jelszavakkal politikai célzatokat takarva s amelynek legfőbb, 
csaknem egyedüli eredménye az lett, hogy Adynak csak annál 
jobban megnövekedett a súlya s csak annál jobban felélénkült 
az iránta való érdeklődés. 

Lélektanilag Ady egész forradalmisága, egyáltalán egyéni- 
ségének minden nyilvánulása egy forrásból fakad: a kor- 
látokat nem tűrő, az egész lelket gyökerében megrázó sóvár- 
gásból az élet teljessége felé. Minden poharat fenékig kiinni, 
minden gyönyört, minden ragyogást kiélvezni, minden lehető- 
ségét az életnek kimeríteni: ez az epekedés hajtja és tartja 
feszültségben egész lényét, ez nem engedi megpihenni sehol, 
ez kergeti mindenütt a szertelen végletek felé. A szerelem minden 
kéjét és kínját, a gazdagság minden káprázatát kívánja, minden, 
ami ebben akadályozza, tűrhetetlen nyűg és bilincs. Az emberi 
élet egyik fő rugóját, az aranyat azért kívánja a szegénység az 
anyagi korlátozottság elkeseredésével. Azért hirdet forradalmat, 
mert teljes, gyökeres változást kíván, amely lehetségessé tegye 
a ma lehetetlent, mert az új, a változás hordja magában minden 
teljesülés illúzióit. S későbbi korának a misztikushoz közeledő 
elborongása, harangkongásra emlékeztető esenkedése Isten, a 
vallásban való megbékélés, a halál szükségszerűségébe való 
belenyugvás után, velejében ennek az életvágynak a reakciója. 
És ugyanilyen reakciót jelentenek a pihegő elfáradás bánattal 
és megbánással telt pillanatai is, amikor a lélek megereszti 
húrjait, fatalisztikus megadással engedi átzuhogni magán 
az   élet   hullámait,    mintegy   kikapcsolva    magát    mindenből. 
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             A halál rokona, máig is legszebb verseinek egyike s egy- 
általán a legszebb magyar versek egyike, érezteti legjobban, 
hogy itt egy két nagy csata közben aléltan pihenő lélek halk 
könnyei peregnek. 

A zaj, melyet Ady első könyve támasztott, még nagyobb 
lett a másodiknak, a Vér és Arany-nak megjelenésekor. Ekkor 
vált Ady Magyarország legtöbbet emlegetett embereinek egyikévé, 
akivel többet foglalkoztak, mint a legtöbbet szereplő politikussal. 
Petőfi óta nem volt erre eset Magyarországon s talán Petőfivel 
sem foglalkoztak annyit, mert neki nem volt ellenzéke. Alig volt 
újságolvasó ember, aki állást ne foglalt volna vele szemben, 
újságok és folyóiratok cikkeinek özöne vitatkozott vele, támadta, 
védte; irodalmi társaságok ülései visszhangzottak ki nem mondott, 
de ott érzett nevétől, kávéházi asztaltársaságok, úri szalonok 
irodalmi viták csatatereivé váltak s aki csak valamennyire expo- 
nálta magát mellette, minden lépésével olyanokba botlott, akik 
állásfoglalását számonkérték tőle. Körülötte valóságos kis fele- 
kezet keletkezett híveiből, akiknek kitartását csak fokozta a 
mindenfelől felhangzó ellenzés. Csupán irodalmi okokból nem is 
lehetne ezt az izgalmat megmagyarázni, de Ady verseit szeretni 
és dicsérni többé-kevésbé politikai és társadalmi színvallást is 
jelentett. Mindenki érezte, öntudatosan vagy öntudatlanul, hogy 
Ady költészete is egyike az ütközőpontoknak, amelyeken az 
új Magyarország összecsap a régivel. Ez is egy sztratégiai pont 
volt, mely körül kifejlődtek azok a hadműveletek, amelyek még 
ma is folynak s előreláthatóan a mi nemzedékünk egész életét 
be fogják tölteni. 

Azokkal az argumentumfegyverekkel, melyeket akkor Adyval 
szemben felhasználtak s amelyeket néha használnak még ma is, 
kár volna bővebben foglalkozni, csaknem valamennyire rácáfolt 
a közbeeső néhány évnyi rövid idő. Csak egyre akarok itt 
közbevetőleg kitérni: a nemzetietlenség vádjára. Ady külföldi 
hatásoktól elbűvölve, külföldi példaképeket utánozva megbontja 
a magyar hagyomány folytonosságát, költészete nem a magyar 
lélekből fakad, idegen talajban gyökeredzik, tehát veszélyezteti 
irodalmunk végső célját, mely nem lehet más, mint a magyar 
fajtának művészi kifejezésre való törekvése. Körülbelül igy 
lehet megfogalmazni ezt a vádat. 

Ami a külföldi hatásokat illeti, bizonyára Adyra sem 
voltak bizonyos külföldi példák hatás nélkül. De akik benne 
nem akarnak vagy nem tudnak mást látni, mint Beaudelaire 
vagy Paul Verlaine s általában a modern francia, úgynevezett 
dekadens költők utánzóját, azok csak azt árulják el, hogy ezeket 
a költőket nem ismerik eléggé. Paul Verlaine, talán Beaudelaire 
is, talán egy-két más francia költő is volt Adyra bizonyos 
hatással: kizsendített lelkében bizonyos csírákat, amelyek talán 
öntudatlanul lappangtak benne, felbátorított benne bizonyos olyan 
elemeket, melyek e nélkül a bátorítás nélkül nem vagy csak 
félénkebben, teljesség nélkül mertek volna megszólalni, figyel- 
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meztette olyan dolgokra, amelyek szintén tárgyai lehetnek a 
művészi megalakításnak, holott az eddigi magyar tradícióban 
nem volt rájuk példa, megerősíthette önmagába és mondaniva- 
lóiba vetett bizalmát, amelynek volt oka elcsüggedni az itthoni 
általános, eleinte majdnem egyhangú meg nem értéstől. Magyar 
költőnek, akit kultúránk viszonylagos kicsinyessége és önállót- 
lansága, a lehetőségek korlátoltsága s a közönség közönbössége, 
az igazán kongeniális megértők csekély száma mindig nyomaszt, 
ha újra és nagyra tör, — mindig szüksége van a külföldi 
példáknak ilyen bátorításra. Ennél több hatásról azonban 
Adynál nem lehet szólni, s alig hiszem, hogy bármi részletes 
filológiai vizsgálat is ki tudna ennél többet mutatni. 

A jóhiszeműeket itt az ejtette kétségbe, hogy Ady formában 
és tartalomban annyi újat hozott, hogy csak újságánál fogva 
is természetszerűen idegenszerűnek kellett feltűnnie. Csak a 
közelebbi vizsgálat és a bensőbb elmerülés érteti meg, hogy 
lénye és költészete teljesen a magyar földből, a mai magyar 
életből nőtt ki. Egész lénye azt a sajátságos, egyedül csak a 
mai Magyaországban feltalálható kavargást mutatja, amelyben 
heves konvulziók között szerves egységbe igyekszik összeállni az 
ázsiai örökségből magával hozott, eredeti faji elem a nyugat kultúrá- 
jának legfrissebb és legújabb elemeivel. Mintegy a magyarság 
egész fejlődését foghatjuk meg benne rudimentumaiban: az Ázsia 
síkjairól hozott duhaj harckeverő kedvet, az életerő heves, 
nagy fellobbanásai és a mélázó, hamar kifáradó elbúsongás 
közti folytonos ide-oda lengést, a szilaj nekibúsulást s a nagy 
kimerüléseket, a fatalisztikus hangulatokba való ellankadást, és 
a bárminemű fegyelem fékét csak haraggal tűrő fakciózus 
szellemet. Csak a felületig hatol, aki nem hallja ki például Ady 
politikai költészetéből a vox diabolica huj, huj, és az eb ura 
fakó távoli hangjait. 

Egész költészete a magyar föld és a magyar élet képeitől 
van átitatva. A hepehupás vén Szilágyság, a magyar Alföld és 
a magyar kisvárosok képei adják minden szemléletének gyökereit, 
— ha figyelmesen vizsgáljuk az egyes képei mögött meg- 
húzódó szemléleti emléket — nagyon kevés költőnek képes 
beszéde áll ennyire tisztán saját szemléleti emlékekből és 
élményekből, mint az övé — csaknem mindig teljesen eredeti 
magyar jelenségre bukkanunk. Ezekben a képekben ütköznek 
ki leginkább a magyar faluban töltött gyermekkor benyomásai, 
mint ahogy általában a lelkünk öntudatlan kincstárába alámerült 
gyermekkori benyomások szoktak egész életünk folyamán, élénk 
lelki élmények alkalmából, magunk se tudjuk hogyan, magunk se 
tudjuk honnan, felmerülni. Ezt részletesen kimutatni és illusztrálni 
nem engedi e kísérlet tere és célja, — de elvégre az ehhez 
szükséges megfigyeléseket minden jóindulatú és vájtabb fülű 
olvasó megteheti. Még Ady sokat hánytorgatott Páris-imádata, 
mely néhány rendkívül szép költeményét inspirálta, — még az 
is éppen magyarságát bizonyítja. Úgy, ahogy Ady belemámoro- 
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sodott Parisba, semmiféle nemzet fia nem mámorosodhatik bele, 
csak a Magyarországból — és pedig nem Budapestről, hanem 
egyenesen Nagyváradról — odavetődött magyar fiú, aki ott 
megtalálja mindazt, aminek idehaza legnyomasztóbban érezte 
hiányát: a nagy, beláthatatlanul széles arányokat, a szinte 
korlátlan lehetőségeket, egy hatalmas kultúrának valóságos 
életté válását, a művészet, a fényűzés, a gazdagság káprázatos 
képeit, azt a teljes szabadságot, melyet az élet kicsiny és nagy 
dolgaiban egy akkora és ily szabad szellemű város nyújt. Ady 
Páris-imádatának, mely költészete első korszakának egyik 
érdekes vonása, mert az egész mai intelligens fiatalság Parisba 
vágyását juttatja költői kifejezésre, alaphangja tulajdonképen 
mindig a magyar szegénység és kicsiség miatti fájdalom. Amit 
ő Parisban érzett, az hasonlít ahhoz, amit Bessenyei érzett 
Bécsben. 

Leginkább azonban azt bélyegezték idegenszerűnek, ami 
benne úgynevezett dekadencia. Ennek a magyar tradícióban 
alig volt előzménye, annyi igaz. A régebbi idők egyszerűbb, 
patriarchálisabb, raffináltság nélküli életében nem fejlődhetett ki 
az a szóval alig kifejezhető nagyon finom árnyalatokba szét- 
foszló, örök meghasonlás bélyegével bélyegzett, beteges érzé- 
kenység kínjaiban fetrengő, örökös nyugtalan izgalomban, a 
fantázia lidérces játékaival élő, neuraszthéniás lelkiállapot, 
amelyet ezzel a szóval szoktak jelölni. De ez is csak történeti 
fejlemény, ha eddig nem volt meg, ezután már meglesz, mert 
a mai generációban jutott a magyar lelki fejlődés addig a 
pontig, ahol szükségszerűen jelentkeznie kell. Budapest ma tele 
van rusztikusabb apák olyan fiaival, akiknek lelkében már benne 
van ez a meghasonlás s ha az apák nem értik meg fiaikat, 
bízvást gondolhatnak arra, hogy beléjük ütött ezekbe a fiúkba 
is a kornak ez a szellemi járványa. Ady dekadenciája nem egy 
a magyar életben nem létező, külföldről mesterségesen beplán- 
tált elemet foglal magyar versekbe, hanem megszólaltatja a 
fiatal magyar lelkek egy részének egy olyan újonfejlődött 
elemét, amelyről csak hittük, hogy nincs, mert addig senki nem 
szólaltatta meg. 

Különben is Paul Verlainetől sok mindenfélét lehet tanulni, 
csak épen dekadenciát nem, mert a dekadencia (csak a közért- 
hetőség kedvéért használom ezt a fülemnek rossz hangzású szót) 
nem valami megtanulható dolog, hanem lelki állapot, amely vagy 
kifejlődik valakiben vagy nem, az illető akaratától nincs semmi- 
féle függésben. S hogy mennyire egy generáció közös lelki 
állapotát fejezte ki Ady, leginkább az mutatja meg, hogy a vele 
egyidőben vagy közvetlenül ő utána kifejlődött fiatal költők — 
köztük nem egy kiváló tehetség — mind osztoztak vele a deka- 
dencia s ezzel a külföldieskedés vádjában. 

Ezeknek a fiatal költőknek egy része Ady hatása alatt fejlő- 
dött, egy-kettő köztük talán nála nélkül is azzá tudott volna lenni, 
a mi — de valamennyinek ő nyitott kaput s az egész generáció 
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csak azon a réven nyomult ki a nyilvánosságra, amelyet ő vágott a 
megcsontosodott hagyományokon, a lelkekbe belenevelt elfogult- 
ságokon, az ellenfelek ellenállásán és a közönség közömbösségén 
át Minden új dolog ellenállással találkozik, kell előbb jönnie 
egy első, elhatározó ténynek, amely elsőül töri át ezt az ellen- 
állást, megingatja az illető dolog elfogadhatatlanságában való 
hitet — a többi aztán könnyen megy. Minálunk, ahol csak 
kicsiny és hivatalosan nem hitelesített súlyú csoport, nem pedig 
egy nagy és széles társadalmi réteg azoknak a serege, akik az 
új dolgoknak pilótái szoktak lenni a mozdulatlan nagy töme- 
gekkel szemben, épen a mai időben, mikor minden tényező, 
amely a közhatalom bármekkora részét is gyakorolja, a kon- 
zervatív világnézethez csatlakozik, csak annál erősebb ez az 
ellenállás az új dolgok ellen. Emellett irodalmi viszonyaink 
kicsinyessége, az érvényesülésre nyíló tér szűk volta s a nyil- 
vánosság kapuinál őrt állóknak a nagy tömeg Ízlésétől való 
bátortalan függése csak még jobban megnehezítette a fiatalok 
érintkezésbe jutását a közönséggel. 

Éppen ez az utóbbi körülmény vetette fel a szükségét egy 
olyan folyóirat indításának, amely maga köré gyűjtse a nyilvá- 
nosságra törekvő, elfojtott új tehetségeket s szerve legyen az 
új irodalom s a közönség közti közvetítésnek. Erre a célra indult 
meg épen az Ady és az új irodalom körüli leghevesebb harcok 
idején a Nyugat. Nyíltan, mint az új irodalom zászlaját bontották 
ki s Ady mellett odacsoportosult melléje az ifjúság csaknem 
minden komolyabb és számottevő tehetsége. Nem volna helyén- 
való itt e folyóirat eddigi pályájának kritikai történetét adni, 
csak egy pontra kell figyelmeztetni, amely elmélkedésembe, 
mint főfontosságú dolog, belekívánkozik. A Nyugat nem meg- 
kötött irodalmi programm alapján indult, hanem a szabadság és 
tehetség jelszavával, amennyire én tudom és látom a dolgokat, 
sohasem bizonyos meghatározott esztétikai tételek vagy dogmák 
szerint válogatta közleményeit, hanem kész harcteréül kínálkozott 
minden valóban értékes tehetségnek. A legkülönbözőbb esztétikai 
programmú írók egyesültek benne. S ez csak a szerencséje, épen 
a szólásszabadságnak ezzel a szellemével vált egy szellemi fel- 
szabadulásnak eszközévé, amelynek értékét nem szabad alá- 
becsülni. Általa jutott nyilvánosságra egy sereg kiváló tehetség, 
amely az akkori viszonyok nyomása alatt csak sokkal nehezebben, 
sokára, talán későn is jutott volna a nyilvánosság elé. Nálunk 
az író csakis a lapok hasábjain keresztül juthat a nyilvánosság 
elé s mindenki tudja, mily ritkaság, hogy figyelmet tudjon kelteni 
egy könyv, melynek szerzője nem vált előbb a lapok útján 
ismeretessé. A lapok hasábjai pedig, melyeket csak a legrit- 
kábban irányítanak tisztán irodalmi szempontok, a fiatal tehet- 
ségek java része előtt el voltak zárva vagy a legjobb esetben 
is csak kelletlenül és veszedelmes engedmények és megalkuvások 
arán nyíltak ki A hírlap természeténél fogva fél az újszerű 
dolgokkal való kísérletezéstől s csak olyan új  dolgokat  fogad 
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el melyeknek a nagy közönségre való hatása már előbb ki 
van próbálva. A Nyugat megnyílt mindenki számára, akiben 
tehetséget látott. Még olyan, a nagy nyilvánosság előtt már 
pozícióval bíró egyéniségek is, mint Ady és még néhányan a 
Nyugat régibb emberei közül élvezték hasznát a folyóirat e 
szabad szellemének, mely egyedül csak a művészi színvonal kor- 
látját emelte az író és a nyilvánosság közé. 

Az időpont szerencsés volt. Szerkesztőségek homályba 
vesző asztalai mögül, vidéki középiskolák tanári szobáiból, az 
egyetemek padjairól csoportosan jöttek a figyelemreméltó tehet- 
ségek, hogy a Nyugat üsse őket az irodalom lovagjaivá. 
Néhányan közülük ma már — alig pár év múlva — fiatal 
irodalmunk büszkeségei, nagy irodalmi sikereknek győztesei. 

A legjelentékenyebb köztük, aki mint Ady a lírába, leg- 
több új és értékes elemet hozott a regénybe és novellába, 
Móricz Zsigmond. 

 
VI. 

 Nem felel meg célomnak, hogy akár Adynak, akár Móricz- 
nak, akár az egész irodalmi mozgalomnak kimerítő kritikai és 
esztétikai jellemrajzát adjam, — csak mai társadalmi mozgal- 
mainkkal való kapcsolataikra, a magyar életbe nyúló gyökereikre 
akarok e fejtegetésben rámutatni. Móricz Zsigmondra vonat- 
kozólag még ebben a tekintetben is utalhatok róla írt kis 
tanulmányomra,* amelynek gondolatait talán fölösleges volna itt 
újra elmondani. 

Móricz Zsigmond is abból az országrészből jött, a honnan 
Ady, de már oly vidékről, melynek ethnográfiai helyzete tel- 
jesen megállapodott, talán egy évezred óta változatlan, amely- 
ben egymás mellett tiszta magyar lakosságú faluk sorakoznak. 
Ő is egy társadalmi helyzetében meg nem állapodott, mobilis 
rétegéből jött a vidéki magyarságnak. Hasonló körülmények 
között élte át ő is a tanuló évek idejét, szintén erősen kálvinista 
jellegű levegőben. Némely egyezések mellett azonban másfajta 
anyag, mint költő kortársa. Súlyosabb, energikusabb, kevésbé 
hajlékony természet, — Ady élénken kidomborodó asszonyos 
vonásaival szemben a férfi-típushoz áll közelebb. Képzőművészeti 
analógiával élve az inkább festői jellegű Adyval szemben plasz- 
tikai jellegű egyéniség, egész természete inkább a formára irányul, 
mint a színre. Megfigyelő és ítélő, az eleven látás adományával 
és a morális felháborodásra való hajlammal. Jobban tapad a való- 
sághoz, röghöz kötöttebb s közelebb áll a magyar tradícióhoz. 
(Ő az egyedüli az új írók közt, akit nem ért a nemzetietlenség 
vádja). Egész írói egyénisége realisztikus s az erő irányában 
koncentrálódik. A lírikus Ady mellett az epikai jellemet teste- 
síti meg. 

Mint a magyar népélet irodalmi ábrázolója jelent meg és 
 

* A Nyugat 1911. december 1. számában. 
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általában ma is a legtöbben annak látják, holott az ő látóköre 
nem ér véget a népnél, hanem magába foglalja a vidéki 
magyarság egész testét. Az Alföld fia, azoké a vidékeké, ahol 
nem váltak el olyan élesen külön az egyes társadalmi osztályok, 
az intelligencia nagyrészt a megvagyonosodott parasztságból 
sarjadt ki és még érezteti életmódjával, világfelfogásával ezeket a 
gyökereit, a parasztság pedig egész nagy vidékeken sohasem 
volt tulajdonképeni jobbágyi sorban s csak a vagyon és tanultság 
különbsége által érzi magát el választottnak az uraktól. A paraszt- 
ság rétege alatt azonban ott van a falusi proletárság, a 
zsellérek, szegény mesteremberek elkeseredett, irigykedő, 
nyomorgó  rétege. 

A legnevezetesebb új dolog, a mit Móricz Zsigmond a 
falusi és kisvárosi magyar népélet rajzához hozott, éppen az, 
hogy nála jelenik meg a falu társadalma a maga egész rétege- 
zettségében. Az ő szemében — ez legjobban Sárarany regényében 
látható — a falu egy teljes, zárt társadalmi egység, melyben 
benne vannak a nagy társadalmi szerkezet összes rétegei, a 
legalsóbb proletárságtól fel a paraszt-arisztokráciáig, — a 
Sári bíró kedélyes cselekvénye mögött pedig ezeknek a rétegeknek 
a falu közdolgai körüli súrlódása terül el komoly háttérül. 
Félig ehhez a paraszt osztályhoz tartozik, féllábbal kinn van 
belőle, a falu osztálytalanja, a tanító, a ki bejáratos a falusi 
honorácior osztályba, de együtt mulat a módosabb paraszt 
gazdákkal is és mindenütt ő az utolsó, mert mindenütt a 
legszegényebb és egyképen függő helyzetben van mindegyik 
osztálytól. A parasztság és az intelligencia, amely papokból, 
jegyzőkből és közepes birtokosokból áll, egymástól messze 
elkülönítve él, — jellemző, hogy a Sárarany regényben a tanító 
az egyetlen kaputos ember (a grófokat nem számítva, mert 
azok külön lapra tartoznak), — viszont a Galamb papné és 
az Árvalányok kis regényekben, amelyek a kálvinista papok 
élete körül forognak, csak egészen mellékesen játszik szerepet 
paraszt. Ez a kálvinista papság is egészen máskép tűnik fel, 
mint ahogy megszoktuk az irodalomban látni. Eddigelé Baksay 
Sándor volt a magyar falusi kálvinista papság legnagyobb 
hatású rajzolója, de ő nála teljesen idealizálva, optimista szem- 
üvegen nézve jelenik meg a pap, legfeljebb a szerető humor 
enyhíti beállításának kenetességét. Móricznál mindnyájunkkal 
egyforma szenvedélyekkel felruházott, egyforma bűnökben fet- 
rengő, az élet kicsinyes gondjaival küzködő ember a pap is, 
akinek a papság csak épp olyan munka, olyan routine, mint a 
hivatalnoknak a hivatal foglalkozásának természete, mely alap- 
jában véve mindig vallásos érzésekből megszállott lelket kívánna 
meg, csak bizonyos modorosságok alakjában nyilatkozik meg 
rajta. 

A falu Móricznál nem a csöndes, idillikus nyugalom tanyája, 
hanem fülledt, nehéz, fojtó levegőjű, mindenfelől ezer korláttal 
körüldeszkázott börtön, amely nyomasztólag hat minden egyéni 
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nyilvánulásra, amelyben befelé emésztődve evődnek, elrejtekezve 
s a válságok pillanataiban annál brutálisabban kitörve az emberi 
szenvedélyek. Móricz minden regényében, de legtöbb novellá- 
jában is sűrű, villamossággal telített a levegő s ez a megsűrű- 
döttség csak nagy robbanások alakjában tud könnyíteni magán. 
Milyen más képet kapunk tőle a faluról, mint a gyönyörködő 
Jókaitól, a mulatságot szerető Mikszáthtól és az idillizáló Gár- 
donyitól! Neki más a szempontja, a benne élt, gyökereit még 
ma is benne érző, de szellemileg és erkölcsileg belőle kiemel- 
kedett ember szólal meg, amint a város magasabb kultúrájú, 
szabadabb levegőjű, szélesebb mozgási körű életéből visszatekint 
az elhagyott faluba, mint egy olyan fázisába az életnek, melynek 
hatását még érzi magán, de már túlfejlődött rajta. Mennyire 
tipikusan mai magyar dolog ez! 

Móricz falu-rajza több oldalú, teljesebb, a dolgok gyökereit 
és árnyalatait jobban felmutató, mint akármelyik elődjéé. Neki 
legerősebb tulajdonsága a szemlélet elevensége, amely mindent 
egyszerre, egész teljességében tud meglátni és plasztikailag meg- 
rajzolni s ez érvényesül a falu rajzában is. A nagy realisták 
módján, rendkívül objektíven lát s objektivitását csak egy indu- 
lati elem színezi meg: a felháborodás, melyben moralista szel- 
leme nyilatkozik. Ez a morális felháborodás legvilágosabban 
erotikus részleteiben érezhető; az erotikum nála mindig vég- 
zetes, tragikus, fekete lánggal lobogó, az embernek a maga 
érzékiségével vívott örök harca ég benne. Munkáinak ez az 
eleme találkozott legtöbb ellenmondással; a magyar irodalom 
eddig nagyon szemérmetes irodalom volt, a nyílt erotikát félénken 
kerülte, a paraszt-erotika brutális őszintesége, durvasága, érin- 
tetlensége a kultúrától, mely az uraknál a szerelmi ügyeket 
a pikantéria gáláns fátyolával vonja be, sokakban kényelmetlen 
érzést támasztott. A magyar intelligencia különösen van a 
paraszttal: a valóságban nem törődik, rendszerint rossz viszony- 
ban van vele, nem érti, ha lehet, elnyomja, mindenesetre elha- 
nyagolja, az irodalomban idealizálja, megdicsőíti s ebben az 
idealizálásban valami hazafias dolgot lát. Móricz azonban másképp 
bánik vele: cseppet sem idealizálja, összes hibáival, bűneivel 
mutatja be, de érti, átérzi és törődik vele, megértő szemmel 
kíséri el élete legkisebb zugába, az idősebb, jobb és kultúrában 
különb testvér haragjával korbácsolja bűneiben s a testvér 
együttérző szeretetével öleli magához szenvedéseiben. Ez álta- 
lában a magyar társadalom minden rétegéhez való viszonya: 
mindenütt családtagnak érzi magát köztük s érzi a családtagok 
közösség-érzetét, de érzi azt a jogát is, hogy megmondja nyíltan, 
brutálisan a maga véleményét. 

Minden előtte járt írónknál a paraszt mint egyszerű, néhány 
elemien tipikus vonásból összetevődött, kevés komplikációjú 
lény jelenik meg. Móricz megmutatja, hogy a paraszt is épp olyan 
sokrétű, komplikált, az érzés, az indulat, a szenvedély, az érdek 
végtelen  sokféle   árnyalatából   összetevődő   lény,   mint minden 
 

 



Schöpflin: Az új magyar irodalom                                                                            643 
 
ember s ép oly hullámzó, viharos, válságoktól gyötört, hevülé- 
sektől felmagasztalt belső életet él. Egész irodalmunkban alig 
találunk olyan komplikált, annyi sokféle szálra felbontható regény- 
alakot, mint a Sárarany Túri Danija. A lelki komplikációknak, 
az ember belső életének ez a gazdagabb rajza az, ami Móriczot 
az irodalom modern áramlatához köti. Az emberrajz nála is, 
mint minden modernnek nevezett írónál, a pszichológiai kom- 
plikációk rajza. 

A másik vonás, ami legközvetlenebbül köti a magyar iro- 
dalom legifjabb nemzedékéhez: az elégedetlenség szelleme, 
amely tisztán láttatja vele a magyar élet minden baját, elma- 
radottságát, bűnét. Innen a dacos vonás benne, a haragos igaz- 
mondás, az öklével az asztalra csapó felháborodás. Minden 
nagyobb munkája egy-egy indulatos tiltakozás a magyar élet 
valami jelensége ellen. A maga módja szerint ő is forradalmi 
szellem — nem politikai forradalmár, mint Ady, inkább morális 
forradalmárnak lehetne mondani. Minden írónk közt ő mondja 
a leglesújtóbb kritikát a mai magyar társadalomra, ő mutatja 
fel legvérzőbb sebeinket, még pedig épen azokon a társadalmi 
rétegeken, melyeket eddig az egészség, az érintetlen épség illú- 
zióival vettünk körül. 

 
V. 
 Nem mi vetjük fel itt először a kérdést: mi az, ami mint 

közös vonás összeköti és egységbe foglalja az egész új irodalmi 
nemzedéket. Nem vagyok barátja a szellemi élet mozgalmaiban 
a jelenségek túlságos egy pontra centralizálásának, de annyit 
meg kell engedni, hogy bizonyos közös vonásokat már csak az 
egyazon generációból valóság is megállapít. Esztétikai egységbe 
szorítani annyi és oly különböző egyéniséget, akiknek mind- 
egyike önálló művészi jelenség, bizonyára hiábavaló kísérletezés 
volna, csak szaporítanók vele azoknak a túl-elasztikus fogal- 
maknak a számát, amelyek csak a dolgok tisztázódásának meg- 
nehezítésére valók. A lelki motívumoknak bizonyos közössége 
azonban meg szokott lenni az egy ivadékból való szelle- 
mekben. 

Ez a közös vonás a mi legfiatalabb irodalmunkban: az 
intellektuális nyugtalanság szelleme, amely míg egyfelől a lelki 
motívumok kimélyítésére, erősebb és hevesebb átélésére sarkal, 
másfelől fokozza a lelki érzékenységet, az egész lelki életet 
árnyalatokban gazdagabbá, erősebb hullámzásúvá teszi. Ebből 
származik az elégedetlenség szelleme is, amely az embereket 
eltölti, a tiltakozás a meglevő és megvolt ellen, amely az újnak, 
az eddig még nem próbáknak keresésére vezet. Olyan világ- 
nézetet teremt ez a lelki állapot, amelyben nem maradnak 
helyükön az eddigi értékek, új értékek alakulnak és régiek 
szűnnek meg. A formákban is innen az újnak keresése, a kísér- 
letezés szelleme, amely legtipikusabban e nemzedéknek Ady és 
Móricz mellett legkiválóbb szellemén, Babits Mihályon figyel- 
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hető meg. S ez fűzi az egész irodalmi mozgalmat legszorosabban 
a mai politikai radikális mozgalmakhoz; ennek is, annak is az a 
törekvése, hogy megküzdjön a régivel, a tradíciókban meg- 
csontosodottal, hogy megteremthesse az újat. Mindegyik moz- 
galom a maga külön területén dolgozik, de kiegészíti egymást, 
az egyiknek terjedése a másiknak is sietteti diadalát. Mind a 
kettő a magyar lelkeknek egyazon pszichológiai állapotából 
fakad s egy tőről metszettségük, ha néha a területek egymástól 
távoleső volta miatt elhomályosodik is, a legfontosabb pontokon 
mindig nyilvánvaló annak számára, aki a dolgokat figyelmesen 
és magasabb szempontokból szemléli. 



 

Szende Pál: Magyar városok a közép- 
kor végén 

I. A városok kialakulása* 
 

magyar városok kialakulásában a legkülönbözőbb katonai, 
gazdasági, földrajzi, vallási és hatalmi okok működtek 
közre és a fejlődési folyamat alapvető vonásaiban ugyanaz 1 
volt, mint a nyugateurópai államokban. A honfoglaló 

magyarok az országban számos egykori római municipiumot és cas- 
trumot találtak, melyekből az élet teljesen kiveszett ugyan, de letele- 
pedésre alkalmasak voltak, mert katonai és kereskedelmi útvonalak 
mentén feküdtek s a romba dőlt házak olcsó és kényelmes építési 
anyagot szolgáltattak. Győr Aravona, Sopron Scrabantia helyén, Óbuda 
Acquincum tégláiból, Szombathely Sabaria helyén, illetve közelében 
épült. A szláv lakosság jelentősebb várost nem alkotott, de egy 
része nagyobb községekben és erődített helyeken élt együtt, melyek 
később a forgalom, vagy közigazgatás gócpontjaivá váltak. A magyarság 
a X. század folyamán vert gyökeret az országban. Az állandó letelepedés 
szükségessé tette azt is, hogy a külföldi rablóhadjáratok lehetetlenné 
váltak. Ezzel azonban a magyarság egyik főjövedelmi forrása dugult 
be, s mivel a nomád módra űzött baromtenyésztés hozadéka a lakosság 
szükségleteinek fedezésére nem volt elegendő, a nagyobb élelmiszer- 
mennyiséget nyújtó földművelésre kellett áttérni. A meghódított népek 
egy része, különösen a szlávok már ebben az időben is művelték 
kezdetleges módon földjeiket, s az uralkodó magyarság törekvése 
oda irányult, hogy a termelés eredményéből a szükségelt részt magának 
lefoglalja. A meghódított népesség ellenőrzése és fékentartása, a termény- 
szolgáltatások biztosítása, a kormányzás és közigazgatás ellátása célszerűen 
csak   egyes központokból történhetett, melyek megerősítése   lehetővé 
 

* Tekintettel a hivatkozások nagy számára, a jegyzetek a szöveg 
után következnek. A jegyzetekre való utalást a szöveg jobb- és baloldalán 
levő számok jelzik. 
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tette úgy a belső lázadások, mind a külföldi betörések elleni védekezést. 
Ezek az erődített helyek azután jórészt városokká fejlődtek. Föld- 
rajzi okok is előmozdították nagyobb községek keletkezését külö- 
nösen folyók partján, ott hol az átkelés legalkalmasabbnak kínálkozott. 
Az iparos elemek a várak aljába telepedtek le, mivel a vár és a hatóság 
közelléte biztonságot ígért, másrészt a várkatonaság és a nagyobb 
számban együtt élő lakosság termékeiknek fogyasztását biztosította. 
Ezek voltak az ú. n. várnépek és udvarnokok, kiket a közös gazdasági 
érdek és az összetartozás érzete arra ösztönzött, hogy a várkerület 
többi elemeitől elkülönülve szervezkedjenek. Ugyancsak a várak közelében 
telepedtek le a kalmárok, valamint a szabad parasztok is, kik a 
várkatonaság és egyéb lakosság élelmiszer szükségletét fedezték. 
A templomok és kolostorok is a városok fejlődésének középpontjaivá 
válnak. A főpapi székhelyeken és a hatalmasabb világi urak lakhelye 
körül szabad iparűző és földművelő elemekből szintén alakulnak ki 
nagyobb községek, melyek a rabszolgasorban levő lakossággal szemben 
kivételes jogállással bírtak. Nagyszámmal keletkeztek községek idegenek 
bevándorlása és a gyér népességű vidékeken való letelepítése folytán. 
Ε bevándorlások már Szt. István korában vették kezdetüket, midőn 
számos német, olasz és egyéb nemzetiségű iparos jött be az országba. 
Ezek virágoztatták fel Esztergomot és Székesfehérvárt, mely utóbbi 
város szabadalmait állítólag még István királytól nyerte. Az idegenek 
beköltözése a XI. század folyamán is gyakori, de nagyobb mérveket 
csak a XII. században öltött. II. Géza uralkodása alatt mintegy 
50.000 flamand és szász telepes jött be az országba, kiket a király 
az erdélyi és szepességi határokon telepített le és széleskörű kivált- 
ságokkal ruházott fel. A jövevények szabadalmainak mintájára a vár- 
népek és a szabad parasztok körében is mind általánosabbá vált a 
törekvés, hogy a várispáni, illetőleg később a földesúri hatóság alól 
kiszabadulva, ügyeiket önállóan intézzék. Az idegeneknek adott ked- 
vezmények belső vándorlást indítanak meg, a sorsukkal elégedetlen 
és tevékeny elemek elköltöznek oly helyekre, hol földet kapnak, 
vagy ipari foglalkozást találnak. 

A mongol betörés szomorú tanulságai hathatósan előmozdították 
a városok fejlődését. A tatárjárás feltárta a várszerkezetre fektetett 
honvédelem gyöngeségét, s aránylag megkímélte a várakat és az 
erődített városokat. Még az 1405-ben hozott első törvény (decretum 
minus) is azt jelöli meg a besenyő és a tatár pusztítás legfőbb 
okául, hogy nem volt elég kőfallal ellátott város, hová a lakosok 
vész idején menekülhettek volna. Ez arra indította IV. Bélát, hogy 
az iparos községek lakóit jelentékeny szabadalmakban részesítse oly 
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feltétellel, hogy a községet megerősítsék és bizonyos honvédelmi 
kötelezettségeket vállaljanak. A XIII. század folyamán a nagy- 
birtokos oligarchia két évszázadon át tartó harc után megbuktatta a 
Szt.-István nevéhez fűződő katonai és közigazgatási organizációt, az 
ú. n. várszerkezetet. A királyok a harc folyamán kénytelenek voltak 
a várjószágokat, melyek eddig a király közvetlen uralma alatt állottak, 
a világi és egyházi főuraknak eladományozni és a várjószágokon 
élő lakosság nagy része földesúri hatalom alá jutott. A telepesek és 
a már előbb kiváltságolt községek azonban megmaradtak a király 
joghatósága alatt. Ugyancsak királyi védelem alá helyezkedtek a vár- 
népekből, udvarnokokból és szabad parasztokból, tehát az államszervezet 
legproduktívabb eleméből alakult községek is, melyeknek lakóit az a 
veszedelem fenyegette, hogy az eddigi személyes szabadságuk elvesztésével 
szolga-, illetőleg jobbágysorba sülyednek. Viszont a királyt is érzé- 
kenyen érintette volna a várnépek szolgáltatásainak elvesztése, ezért 
IV. Béla és utódai az ily községek egész sorozatának adományoztak 
városi szabadalmakat, vagy pedig egyesítették a földesúri hatalom 
alá nem került várakat a körülöttük fekvő várispáni helyiségekkel. A főpa- 
pok és világi főurak is, hogy a várnépek és szabad parasztok 
munkásságát magok részére lekössék, nagyobb községeiket szélesebb 
jogkörrel ruházták fel és biztosították részökre mindamaz előnyöket 
és szabadalmakat, melyeknek a királyi védelem alatt álló községek 
részesei voltak. Ilyképen a különböző városi községek lakosainak jogi 
helyzete egyenlősült s a fejlődés oly irányban haladt tova, hogy ezek 
a községek is szabadultak a földesúri hatalom alól és közvetlenül a 
király joghatósága alá helyezkedtek. Megtörtént ugyan az is, hogy a 
király egyes már neki alárendelt városokat ismét főpapoknak és 
országzászlósoknak adományozott. De ez a kivételek közé tartozott, 
s a jelentősebb földesúri városok száma a XIV. század folyamán már 
igen csekély. 

Az itt felsorolt okok egyike sem tekinthető a városok kiala- 
kulásának egyedüli alapjául, hanem kapcsolatosan és egymásra hatva 
működtek. Gyakran megtörtént, hogy ugyanazon községben a leg- 2 
különbözőbb rétegek: idegen telepesek, várnépek és földesúri 
alattvalók éltek együtt különböző jogszabályok alatt, míg végül össze- 
olvadva, egységes városi elem alakult ki belőlük. Ε fejlődési folyamat 
eredménye gyanánt a XIII. század végén a városi rend már a magyar 
állam jelentős gazdasági és szociális tényezője. Város alatt ekkor 
már oly községet kell érteni, ahol a nagyobb számú lakosság eltérőleg 
az ország többi községeitől, önállósággal intézi kormányzati és gazda- 
sági ügyeit. Gazdasági tekintetben a város jelleget az biztosítja, hogy 
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a lakosság jelentős része ipart és kereskedést űz s önálló vásártartási 
jogot nyer. Teljes lendülethez és kifejlődéshez a városi élet az 1290—1490 
közötti korszakban jutott, s ezzel a korral foglalkozni lesz jelen 
tanulmány feladata. A magyar városok ekkor sem érték el a jelentőség 
ama fokát, melyre a német, francia, flamand, angol és olasz városok 
jutottak. De a különbség csak a méretekben rejlett, a városi élet 
alapvető vonásai nálunk is olyanok voltak, mint a nyugateurópai 
államokban. 
 

II.  A városok és az osztálytagozódás 
 A magyar városok e korbeli jelentőségét legjobban megérthetjük, 

ha megvizsgáljuk a középkori magyar állam osztálytagozódását, s azt 
a szerepet, mely a városoknak az osztályküzdelmekben jutott. 

Szent István a keresztény monarchiát a magyar társadalom 
törzsi szervezetének romjain, a régi rend kiváltságos elemeivel vívott 
ádáz küzdelmek közepette alapította meg. Ε harcban legfőbb szövet- 
ségesei az idegen jövevények: papok, lovagok, iparosok voltak. Ezekre 
támaszkodva vívta ki győzelmét, s ezért ajánlotta Imre herceghez írt 
intelmeiben az idegenek betelepítését és istápolását fiának különös 
figyelmébe. Az ő politikájának folytatása gyanánt a többi Árpádházi 
3 királyok is a kialakuló nagybirtokos oligarchiával szemben a jöve- 
vényeket különösen pártfogolták, azok beköltözését mindenképen elő- 
mozdították. Valahányszor a királyság és az oligarchia között kenyér- 
törésre került a dolog, az idegen telepesek egyidejűleg vagy rövid 
idő múlva nagy számban lépték át az ország határait. A szövetség 
mely közöttük létre jött, kétoldalú volt. A telepesek és a belőlük 
kialakult városok jelentékeny pénzbeli és katonai szolgálatokra köte- 
leztettek, melyeket a királyok úgy belső, mint külső ellenségekkel 
szemben felhasználhattak, viszont ők a jövevényeket széleskörű szaba- 
dalmakkal ruházták fel. Ε privilégiumok lényege abban állt, hogy a 
telepesek, illetőleg a belőlük alakult városok kivétettek az országos 
jogszabályok, előbb a várispánok, s később a földesurak joghatósága alól, 
s közvetlenül a király alá helyeztettek, ki megvédte őket az oligarchák 
hatalmaskodásai és zsarolásai ellen, s nekik saját ügyeik intézésében 
autonómiát biztosított. Midőn oly városok alakultak, melyek lakói 
nem jövevények, hanem belföldiek voltak, a szövetség ugyanily fel- 
tételek alapján jött létre. 

A városok és a király szövetségét pénzügyi okok is hathatósan 
előmozdították. A várjószágok eladományozása, a kiváltságos elemek 
adómentességei a jobbágyok egy részének nemesi rendbe való emel- 
kedése, a várszerkezet egyéb elemeinek pedig jobbágysorba sülyedése 
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a királyságot legfőbb bevételi forrásaitól fosztotta meg. Az Árpádházi 
királyok krónikus pénztelensége volt a legfőbb oka az oligarchia 
felülkerekedésének, mert ellenében katonaságot kiállítani nem tudtak. 
Ezért mindenképen előmozdították a városok fejlődését s ez az irányzat 
még jobban megerősödött az Anjouk trónrajutásával. Olasz hazájukban, 
megismerkedtek a városok jelentőségével s Róbert Károly uralkodá- 
sával a városok virágzásának korszaka nyílik meg. Az Anjoukat 
imperiális politikájuk folytonos háborúkba és külföldi vállalatokba 
sodorta s állandóan pénzre volt szükségök. Pazarul osztogatták 
a városi szabadalmakat, a kereskedelem és ipar érdekeit védő különböző 
értékes jogokat és kiváltságokat. Fölülmúlta őket a téren Zsigmond, 
akit örökös pénzzavarai és az oligarchiával folytatott küzdelmei még 
jobban ráutalták a városok támogatására, amit azzal is vélt magának 
biztosítani, hogy az országgyűlésre is meghívta s ezzel a törvény- 
hozás részeseivé avatta őket. Mátyás király, ki cseh és osztrák hábo- 
rúban rengeteg összegeket  költött  el,   ugyanezen  a  nyomon  haladt. 

A király és a városok szövetsége a hűbérurak ellen, ezen kor 
történetének legismertebb ténye s az angol és francia nemzeti államok 
kialakulásának legerősebb eszköze volt. Lengyelországban is a városi 
elem a királyi hatalmat támogatta, az orosz birodalmat pedig Rette- 
netes Iván a városokkal való szövetségben alapította meg az apró 
területi uralmak romjain. A nyugateurópai városok gazdagsága és 4 
hatalma oly nagy volt, hogy gyakran királyi szövetségeseikre is túl- 
ságossá vált s ezért a városi rend és a királyság állandó érdekkap- 
csolata dacára előfordult háborúskodás is a király és egyes 
városok között. Magyarországon a városok hatalma ily fokra nem 5 
emelkedett s ezért a viszonyuk a királyokhoz az egész korszak 
folyamán állandóan jó maradt. Csak Róbert Károly és Buda között 
1308-ban, Albert és Kolozsvár között 1437-ben, Mátyás és ugyancsak 
Kolozsvár között 1467-ben tört ki konfliktus, de valamennyi rövid 
idő alatt teljesen elsimult. 6 

A szövetség jelentősége kitűnik azokból az összegekből, melyeket 
a különböző városok a királyoknak fizettek. Buda és Pest évenként 
4000 arany forintot szolgáltatott be a kir. kincstárba (1 arany frt = kb. 
12 K, vásárló ereje a mainak hatszorosa). A királyföldi szász városok 
évi adója 500 ezüst márkát (1 márka = kb. 50 K) tett ki. Brassó 
1353-óta 150 márka ezüstöt, Besztercebánya 250 arany frtot adózott. 
Selmecbánya Zsigmond idejében évi 530 arany frtot fizetett. A szepesi 
24 város adója V. István szabadságlevele alapján 300 márka ezüstöt 
tett ki, később Róbert Károly fölmentette őket katonaküldési kötele- 
zettségük alól és évi adójukat ennek fejében 1400 márkára emelte fel. 
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7 Sopron évi 400 arany frtot fizetett.  A városok azonkívül különböző 
alkalmakkor a királynak és királynénak ajándékokkal voltak kötelesek 
kedveskedni, ami a külföldön is általános szokás volt. Az ajándékozást 
eleinte csak a szabadalomlevelek írták elő, később az  1405. évi dec- 
8 retum minus ezt   általában minden város kötelességévé tette. A király 
utazása alkalmával az ellátás költségei a privilégiumok és az 1405. évi 
törvény értelmében szintén a városokra hárultak, ami jelentős összeggel 
9 terhelte egyes városok háztartását. 

A  rendes  pénzbeli  szolgáltatások  hosszabb időre  előre  voltak 
10 meghatározva, s   nem volt  szükséges, — mint Angliában —  minden 
trónváltozás alkalmával azokat újra megállapítani. Ezeken kívül a királyok 
rendkívüli adókkal, illetőleg   kényszerkölcsönökkel is   megterhelték a 
városokat.   Nagy  Lajos nápolyi   hadjárata   előtt a hadiköltségek   egy 
11 részét reájok vetette ki. Zsigmond 1410-ben Pesttől 1000 arany frtot 
vett   kölcsön, s ennek   fejében   megengedte,   hogy Budától   önállóan 
bírót és esküdteket válasszon. Ugyancsak ő a bányavárosoktól 1387-ben 
és   1405-ben   1000—1000   arany   frtot  kölcsönzött.   De   legtovább 
ment e téren  Mátyás, ki kíméletlenül szokta kiaknázni a rendelkezé- 
sére álló pénzforrásokat.  1475-ben a szász városokra 10.000 frt adót 
rótt,  1484-ben Kassára parancsolt reá, hogy 1000 arany frtot fizessen, 
12 1488-ban   Bécsből   rendeletet intézett   a   bányavárosokhoz,   hogy   az 
ausztriai háború költségeire a rendelet vétele után   végrehajtás terhe 
mellett 5000 frtot azonnal fizessenek. Viszont elemi csapások, tűzvész 
13 idején az adókat elengedték, vagy mérsékelték, így  tett Nagy Lajos 
1371-ben Pozsonnyal,  1479-ben pedig Mátyás Körmöcbányával. 

A városok fejlődése következménye, de egyúttal erősítője volt 
a pénzgazdálkodás térfoglalásának, melyet a nyugati ipar és keres- 
kedelem fellendülése tett szükségessé. A pénzgazdaság terjedése 
körül különösen a fejedelmek voltak érdekelve, miután a hűbérurak 
minden földet előlük lefoglaltak, elestek az addig terményekben 
szolgáltatott bevételektől, s kizárólag készpénzbeli jövedelmekre 
lettek utalva. Ez hozta őket közelebb a városokhoz, melyek a 
középkor derekán a pénzforgalom egyedüli központjai voltak. 
A városok szolgáltatásaira támaszkodva sikeresen vehették fel a harcot, 
a hűbérurakkal, mert készpénz jövedelmeikből rendszeres zsoldos sereget 
tartottak, mely a hűbérurak jobbágyokból álló csapatain könnyen győ- 
zedelmeskedhetett. Mint már kifejtettük, az Árpádházi királyok korában 
a naturálgazdaság folytán az oligarchia győzelemre jutott a minden 
földbirtoktól megfosztott királlyal szemben, de az utóbbi kerekedik 
felül, mihelyt a városok pénzbeli támogatása az első eszközöket adta 
neki a főurak fékentartására. Ez anyagi támogatás nem volt   oly nagy- 
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szabású, mint a nyugati államokban, de az akkori magyar visszonyok- 
hoz képest jelentékenynek mondható. Buda és Pest adója olyan volt, 
mint 4 vármegyéé, s az erdélyi szász városok nagyobb jövedelmet 
hajtottak a királynak, mint 26 erdélyrészi vármegye. A rendes és rend- 14 

kívüli adók nem is fejezik ki teljesen a városok jelentőségét a királyi 
kincstár szempontjából. A király egyik fő bevételi forrása volt a lucrum 
camerae: a pénzverésből, illetőleg a pénzrosszabbításból származó 
jövedelem és ennek egyenértéke fejében szedett adó. A városi ipar 
és kereskedelem növelte az ércpénz iránti keresletet és így a pénz- 
verési hasznot is. Jelentékeny bevételt szolgáltattak a ki- és beviteli for- 
galom tárgyaira vetett vámok, különösen a harmincad. Egy későbbi 
fejezetben még lesz alkalmunk arra reámutatni, hogy mily nagy össze- 
gekkel növelte a városok élénk kereskedelmi forgalma a harmincadból 
eredő bevételeket; itt csak annyit akarunk megjegyezni, hogy e címen 15 
a király már a XII. század végén 30.000 márka (1.5 millió korona) 
jövedelmet húzott. A sóbányászat kezdettől fogva királyi monopólium 
volt, s a kir. kincstárnak nemcsak a városok nagyobb sófogyasztása 
vált előnyére, de az a tény is, hogy a só a kiviteli kereskedelem egyik 
jelentős cikkévé lett. A bányavárosok lakossága a termelés nyolcadát 
adó fejében (urbura) a királynak tartozott befizetni. Beszolgáltatása 
eleinte természetben történt, de később készpénzben váltották meg. 
1487-ben az alsó magyarországi bányavárosok e címen 16.407 frtot 16 

fizettek. A bányavárosok 1424 után a királynék udvartartási költségeit 
is   viselték. 

Minden új város keletkezése, minden országlakosnak a földesúri 
hatalomból a városi kötelékbe való átlépése közvetlenül és közvetett 
utakon növelte a király jövedelmeit s egyúttal túlsúlyát az oli- 
garchiával szemben. 

Hasonlóan értékes támogatás volt a városok honvédelmi kötele- 
zettsége is. Ez elsősorban abban állott, hogy a privilégiumot nyert 
városok tartoztak magukat megerősíteni, ami jelentékeny költséggel 
járt, s az erődítmények fenntartására fordított összegek a városi szám- 
adás könyvek gyakori tételei. De nemcsak falakat építeni, hanem váro- 
saikat ellenséges betörések esetén megvédeni is tartoztak, s így a 
király hadügyi kiadásainak egy részét vállaikra vették. Kötelesek 
voltak továbbá bizonyos számú katonát háború idején a királyi sereg 
részére kiállítani. Az erdélyi szászok az ország határain belül 500, 
külháború esetén 100 embert állítottak ki. Ezt a kötelezettséget később 17 

pénzen váltották meg. A nyugati államokban a városok rendszerint 
nagy csapatokat állítottak ki, s az angol királyok a piros és fehér 
rózsa harcaiban a hűbérurakat a városok tüzérségével semmisítették meg. 18 
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A városok viszonya   a   kiváltságos osztályokhoz megalakulásuk 
óta a lehető legellenségesebb volt. A szabadalomlevelek egyik állandó 
pontja,   hogy   a   király   a   városoknak   védelmet   igér   az egyházi és 
19 világi   főurak   jogtalan   hatalmaskodásai   ellen. S erre a védelemre a 
városoknak   valóban   nagy   szükségük volt.   Az oligarchák bennök a 
királyok természetes szövetségeseit látták, azonkívül a városok foko- 
zódó   jóléte   is   állandó   rablótámadásokra   és   jogtalan   vámszedésre 
ösztönözte őket. Ez így volt akkor egész Európában. A német, francia 
és   angol   városok   történetét   jórészt   ezek a küzdelmek töltik ki, a 
20 Welf-olasz városok élet-halál harcot vívnak a ghibellin hűbérurakkal; 
a skandináv államok, Lengyel és Oroszország  városainak   polgársága 
az oligarchiákban látta legfőbb ellenségeit. A magyar városok közül 
Kolozsvár   az   erdélyi   vajdákkal,   a   szlavón   városok a bánokkal, az 
alsómagyarországi bányavárosok a Dóczyakkal,   a   felsőmagyarországi 
bányavárosok a Berzeviczyekkel és Jekelfalusyakkal, Pozsony a bazini 
grófokkal   állottak   folytonos   harcban.   A   királyokat   minden időben 
panaszaik tömegével ostromolták, s ezek befolyásukat rendszerint az 
ő   javukra   érvényesítették,   sőt   Mátyás   egyízben    még   Beckensloer 
esztergomi érseket és Ország Mihály nádort is megfedte, midőn Kor- 
21 pona   lakóit   megzsarolták. A XIV—XV.   században a még  meglevő 
földesúri   jellegű   városok is, csekély   kivétellel   királyi   privilégiumot 
szereztek,   ami az oligarchia   ellenszenvét még jobban fokozta. 

Éppily állandóak voltak a villongások a városi polgárság és a 
nemesség között, s az ellentétet a nemzetiségi különbség is szította. 
De közöttük mégis inkább fordult elő közeledés. A városok jóléte, 
az a szabadság, melyben a városi polgárok részesültek, nem maradt 
a nemességre hatás nélkül, s ebben a korszakban gyakran telepednek 
be a városokba. A polgárság rendszerint féltékenyen őrizte túl- 
súlyát. A legtöbb városi törvénykönyv kimondja, hogy mihelyt valamely 
nemes városi kötelékbe lép,  adómentességi joga megszűnik, a városi 
22 terhekben résztvenni tartozik.  Az erdélyi városok állandóan panaszol- 
ták, hogy a betelepedett nemesek a város vezetésébe befolynak, s 
a városi tisztségeket családjukban örökössé teszik. A   királyok   több 
23 ízben   intézkedtek   is,   s   végül   Mátyás   1472-ben   eltiltotta a városi 
tisztségek örökölhetését.  Kivételesen előfordult az is, hogy a városok 
és a nemesség szövetségre léptek, így 1459-ben Erdélyben,   ami   az 
24 1467-iki   sikertelen   felkeléshez   vezetett.   A   városi   polgárság   és   a 
nemesség   között   összeházasodás   ritkán   történt,   s   közös   gazdasági 
érdekeik nem voltak s ezért nem következhetett be  az   a   folyamat, 
melyet    német   történetírók:   Agrarisierung   des    Patriziats   und   Ur- 
25 banisierung   des   Landadels   néven   neveznek s amely a   német váró- 
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sokat a XV. század végén a feudális lovagi és junker-osztály befolyása 
alá juttatta. Ugyanez történt az angol városokban  is. 

A munkáskezek utáni kereslet, a főurakkal való ellentét, a város, 
védelem és királyi adók nagy terhei folytán a városok sokáig nagyon 
szívesen látták a lakosság, a munkában és terhekben résztvevők szapo- 
rodását, s ezért demokratikus szellemben megnyitották kapuikat a 
jobbágyok előtt, kik a városokban akadálytalanul telepedhettek le. 
A városokba való költözés ezen időben, mikor a rossz közlekedési és 26 

közbiztonsági viszonyok folytán kivándorlás nem igen volt lehetséges, 
a súlyos iga alatt nyögő jobbágyságra nézve a szabadulás egyedüli 
módja és reménye lett. Ugyanezen okoknál fogva a jobbágy és fél- 
szabad elemeknek a városokba való költözése minden nyugateurópai 
államban nagy mérveket öltött, s a fejedelmek a hűbérurak hatalmának 
gyengítése okából is elősegítették e folyamatot. Aki a város lakosává 
válik, szabad ember lesz, bárminő is azelőtt osztály- és jogi hely- 
zete. Stadtluft macht frei volt az általános jogi elv. Ennek ad kifejezést 27 

Beregszász privilégiuma is, midőn azt mondja, hogy a városokban 
„bármely állapotú és nyelvű embereknek egy a szabadsága”. A job- 28 

bágyok beszivárgása állandó viszály tárgya városok és földesurak között 
úgy nálunk, mint külföldön. Az 1405. évi decretum minus, mely a 
városok képviselőinek jelenlétében hozatott, kimondta, hogy a váro- 
sokban letelepedni kívánó jobbágynak, ha kötelezettségeit teljesítette, 
szabad költözés engedtessék s a földesúri követelési jogát záros határ- 
időhöz kötötte. Ez a törvény papíron maradt, s a földesurak és városok 
között továbbra is napirenden voltak az összeütközések a városokba 
költözött jobbágyok visszakövetelése miatt. Midőn Debrecen 1459-ben 
Mátyástól privilégiumot nyert arra, hogy a falai közzé menekülő job- 
bágyokat befogadhassa, Bihar, Szabolcs, Szatmár és Kraszna vármegyék 
földesurai egyenesen a királyhoz fordultak panaszukkal. A városok közel- 29 

sége folytán egyes földesurak kénytelenek voltak jobbágyaikkal ember- 
ségesebben bánni, hogy őket birtokaikon megtarthassák. Ennek a ténynek 
rendkívül érdekes bizonyítéka az a szerződés, melyet a kispalugyai 
(Liptómegye) földesurak kötöttek 1435-ben jobbágyaikkal. A földesurak 30 

kötelezték magokat, hogy mindama jogokat megadják jobbágyaiknak, 
melyek a szomszédos Németlipcse város polgárait a német jog (ius 
teutonicale) szerint megilletik. 

A német, olasz és jórészt az angol városok az idők folyamán 
jelentékeny földbirtokhoz jutottak, melyeket eladósodott földesuraktól 
és lovagoktól vásároltak meg, kik azután rendszerint a városokba 
költöztek. A városok így földesurakká válván, a jobbágyban többé nem 
a kívánatos bevándorlót, hanem a Mehrwert-termelő munkást látták; 
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amily mértékben nőtt jobbágyellenszenvük, úgy erősödött az érdek- 
kapcsolat a földbirtokossá vált patríciusok és junkerek között. Ez egy- 
részt az utóbbiak felülkerekedését, másrészt pedig azt eredményezte, 
hogy a XVI. század elején kitört parasztlázadások alkalmával a városok 
a jobbágyok ellen harcoltak és részesei voltak annak a kegyetlen meg- 
31 torlásnak,  mely a lázadókkal  szemben   alkalmazást  nyert.   A magyar 
városi  polgárság  nagy  földbirtokokra  nem  tett szert s így közte és 
a jobbágyság között ellenségeskedés ki nem fejlődött, s kapuit előttük 
nem is zárta  el.  De ott, ahol a polgárság jobbágytartó mezőgazda- 
ságot űzött, mint pl. a szászok, ez az ellentét fejét felütötte. Ez magya- 
rázza meg azt a néhány tényt, melyet mint kivételt említettünk előbb, 
hogy az erdélyi szász városok a királyokkal konfliktusokba keveredtek 
és a nemesekkel szövetségre léptek.  Mindemez események hátterében 
az oláh és magyar jobbágyok mozgolódása, a királynál történt panasz- 
kodásuk és nyílt lázadásuk rejtőzik. 
 

III. A városok különállása 
 A feudális jogrend és gazdasági szervezet uralma alatt, a lazán 

összefüggő államon belül a jogállapot nemcsak osztályok, hanem 
területek szerint is különbözik. A magyar városok különálló jogéleté- 
nek forrásai is nem az országos törvények, hanem a kir. szabadság- 
levelek és a városok önalkotta jogszabályai (statutum). Minden város- 
nak külön kiváltságlevele volt, s körükben egységesebb jog úgy 
képződött, hogy az újonnan létesült városok egy már meglevő város 
szabadalom mintájára nyerték jogaikat. A kiváltságlevelek mintájául 
különösen Székesfehérvár, Buda, Kassa és Zágráb privilégiumai szol- 
gáltak, s a későbbi oklevelek világosan kitüntetik, hogy az adományo- 
32 zott jogok és szabadságok mely várostól vétettek át. Így nyert Nagy- 
maros  (1323)   Buda,   Brassó   (1364)    Buda,   Bártfa   (1370),   Kassa 
(1271), Győr (1271) Székesfehérvár mintájára privilégiumot. Ugyanez 
a hivatkozás és átvétel feltalálható a  földesúri   városok   szabadalom- 
leveleiben.   A nyugati államokban az átvétel hasonló módon történt, 
így pl. Franciaországban Beaumont jogállása volt   a   minta,   melyhez 
33 hasonló jogokat 1182 után több mint 500 város nyert. 

Ε kiváltságlevelek lényeges tartalma a következő: A bíráskodási 
autonómia, melynél fogva a polgárok ügyeiben csak városi bíróság 
ítélhet, s a felebbezés nem az országos bíróságokhoz, hanem a király- 
hoz, illetőleg az általa kinevezett tárnokmesterhez, történik. Az ön- 
kormányzat joga, mely abban kulminált, hogy a város polgárai részére 
kötelező jogszabályokat alkothatott, tisztviselőit maga választotta, s 
csakis ezen jogszabályoknak és tisztviselőknek tartozott   engedelmes- 
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kedni. A megválasztott tisztviselők a királynak tettek hűségi fogadal-35 
mat s a városi törvénykönyvekben a polgárok csakis a király iránti 
hűségre és engedelmességre   intetnek.   A   harmadik   jelentős jog   az  36 

országos hatóságok és törvények alóli mentesség, valamint az a tény, 
hogy adózás tekintetében a kir. kincstár alá voltak rendelve. Az adó- 
kivetés nem az ország, hanem a királyok joga: ellenszolgáltatás azért 
a   kiváltságos   helyzetért és védelemért,   melyben a városokat   része- 
sítették. Ezenkívül az   egyes szabadalomlevelekben még számos külön 
jogosítvány   van   felsorolva,  melyekkel   később   a   megillető helyeken 
részletesebben fogunk foglalkozni. 

Sokkal bőségesebb forrásai a jogfejlődésnek a városi jogkönyvek, 
statutumok. A két jogforrás közötti viszonyra nézve megjegyzendő, 
hogy a külön városi jog vagy azután keletkezett, midőn a város a 
királytól jogalkotási szabadságot nyert, vagy pedig (a bevándorlók 
alkotta városokban ez volt a fejlődés útja) ők maguk hozták maguk- 
kal, vagy fejlesztették ki a szokásjogi szabályokat, melyek azután a 
privilégium elismerése folytán a városi jogrend alapjaivá lettek. Ε jog- 
és törvénykönyvek (Stadtrecht) nem csupán jogi határozmányokat, 
hanem az ipar és kereskedelem, az erkölcsi és családi élet körére 
kiterjedő rendelkezéseket is foglalnak magukban. 

A magyar városi jogok gyökere idegen földből nőtt ki. A leg- 
jelentékenyebb befolyást reájok a német ű. n. vidéki jogok gyako- 
rolták, melyek összegyűjtve Rechtspiegel nevet viseltek. A jogtükrök 
között legnevezetesebb volt a Sachsenspiegel és Schwabenspiegel, az 
előbbi az északi, az utóbbi a déli német városjogok fejlődésére 
gyakorolt hatást. A középkor második felében Németországból 
sűrű rajokban vonultak az iparos, kereskedő, sőt földművelő elemek 
kelet felé, s ott városi gyarmatokat alapítottak. Az idegen környe- 
zetben, elszigetelt helyzetökben egymás között azokat a jogszabályokat 
alkalmazták, melyek alatt otthon is éltek, s a fejedelmek, kik a 
produktív elemek letelepedését igen szívesen látták, sőt azt minden- 
féle kedvezménnyel előmozdították, meghagyták őket hazai joguk 
használatában. Így jutott el a német városi jog Magyar-, Lengyel-, 
Oroszországba és a skandináv államokba, sőt a német kereskedők 
telepei az angol és olasz városokban is sokáig saját jogukkal éltek. 
A magyar városjogok aszerint, amint a szász, vagy a sváb jogtükör 
alapján jöttek létre, két jogcsaládba sorozhatok. Ε jogcsaládok úgy 
keletkeztek, hogy későbben alakult városok átvettek oly jogot, melyet 
a mintául szolgáló város jövevényei még külföldről hoztak magokkal. 
A Sachsenspiegel egyik legnevezetesebb hajtása a halle-magdeburgi 
jog volt, melyet Nisni-Nowgorod, Bergen, Wisby és   számos   lengyel 37 
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város is átvett, s hatása alatt jött létre a budai városi jog is, e kor- 
38 szak legkiválóbb statútuma.   Budától átvették Zsolna (1384), Német- 
ipcse (1360), Korpona, Kassa (1347), Eperjes (1374), a bányavárosok 
a XV. század folyamán.  A Sachsenspiegel hatása alatt jött létre Nagy- 
szombat   (1238),    Győr   (1271),  Szatmárnémeti (1264),  idesorolható 
Székesfehérvár joga is.   A Schwabenspiegel   hatása   a   bécsi   városjog 
közvetítése   folytán   érezhető   a    következő   városok   statutumaiban: 
Selmecbánya (IV. Béla idején),   szepesi   bányavárosok   (1328   körül), 
39 Privigye   (1382),   Pozsony   (XV.   század).   Arra   is fordult   elő eset, 
hogy valamely város jogot változtatott,  s ennek lett a következménye, 
hogy a XV. század végén a magdeburgi jog döntő túlsúlyra   jutott. 
Speciális jogforrások átültetése is előfordult, így   Selmec   (1270)   és 
utána    a    többi    alsómagyarországi    bányaváros    Iglau   morva   város 
bányajogát, Körmöcbánya pedig 1328-ban a kuttenbergi (Csehország) 
40 bányajogot   vette   át.   A   városi   jogkönyvek   között    korra    legelső 
41 a selmeci,   legfiatalabb   a   pozsonyi.   Szlavóniában   (a   mai   Horvát- 
ország) a városi élet nem érte el azt a fejlődési fokot, mint az anya- 
országban,    s    csak   Zágráb,    Kőrös,    Petrinja   és   Várasd   alkottak 
statutumokat. 

A városi jogok fejlődésére az országos jog semminemű befolyást 
nem gyakorolt. Az átvétel a külföldi jogforrásokból olyannyira szó- 
szerint történt, hogy pl. a budai jogkönyvben egy § ily címet visel: 
von dem babst und dem kaiser. Az egyes jogkönyvek nyomatékosan hang- 
súlyozzák, hogy a bíró vagy király csakis a városi, nem pedig az 
országos jog értelmében ítélhet: Nach des landes gewonhait nit thuen 
42 wider der statrecht, freitumb oder gewonhait. Sőt mint a már említett 
németlipcsei esetből látjuk, a városi jog az országos törvények rovására 
hódított   tért.   A   szepesi   és   erdélyi   szászok   nemcsak   városokban, 
hanem falusi községekben is laktak, s az ő külön jogszabályaik ezekre 
a területekre is kiterjedtek. 

A kivételes helyzet okozta elszigeteltség, az egyenlő városi 
jogok hatása, az anyai érdekek közössége folytán a városok között 
szövetséges viszony jött létre. Ez a külföldön is a városi fejlődés 
természetszerű következménye volt. Állandó szövetségben állottak a 
a   flandriai,   az   angol   kikötővárosok   stb.   Németországban a rajnai, 
43 sváb   stb.   városok,    a   Hansabund   pedig   világhírnévre    emelkedett. 
Magyarországon a szepesi városok szövetségéhez 24 város   tartozott, 
s   törvénykönyvük   Zipser   Willkühr   nevet viselt. A szövetség élén a 
városok   által   választott   gróf   (comes)   állott.   Zsigmond   1412-ben 
44 13   várost   a   lengyel   királynak   elzálogosított,   s   ezek   csak   Mária 
Terézia   alatt   kerültek  vissza   az   anyaországhoz. Az erdélyi szászok 
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még II.  Gézától nyerték kiváltságaikat, de ezek ünnepélyes elismerése 
csak 1224-ben a II. Endre által kiadott ú. n. Andreanumban történt. 
A   szászok   Szeben   földjén   egységes   nemzetet   (populus, universitas) 
alkottak, élükön a királytól kinevezett szebeni   gróffal.   Beszterce, a 45 

Bárcaság,   Medgyes   és   Selyk  városok   csak később nyerték   meg  a 
szebeni   szabadságot,   de   a   hét   szász székhez, melynek feje Szeben 
volt,   nem   csatlakoztak,   hanem   külön   székekben   tömörültek.   Fon- 
tosabb,   az   egész   népet   érdeklő   ügyeket   kormányzati   gyűléseken 
(Gauversammlung)   döntötték   el,   melyen   valamennyi   szék   és város 
képviselői   résztvettek,   Az   alsómagyarországi   bányavárosok   szövet- 
ségének székhelye Körmöc volt   s   a pereket a városok kiküldötteiből 
alakult   bíróság   intézte   el.   Minthogy a szövetség élén álló kamarai 
grófot   nem   a   városok   választották,   hanem   a   király nevezte ki, a 46 

viszálykodás   közöttük   gyakori   volt.   A   felsőmagyarországi   bánya- 
városok   1487-ben   léptek   szövetségre   s   ugyanezen   időben   alakult 
meg   az   éjszakkeleti városok szövetsége is. A török előnyomulás és 47 

folytonos háborúk által fenyegetett érdekeik védelmére a XV. század 
folyamán Brassó, Szeben, Besztercze és Kolozsvár kereskedelmi uniót 48 

alkottak.   A   városok   aszerint, amint felebbezési fórumok a kir. sze- 
mélynöki   törvényszék   vagy   a   tárnokmesteri   szék   volt,   két   részre 
oszlottak.   A   tárnoki   városok, — számszerint   heten   — egymással 49 

szövetségre   léptek   s   fellebbezési ügyeikben a   városok   küldötteiből 
alakult  bíróság   ítélt,   élén a király   által kinevezett tárnokmesterrel. 

A közös jogállás és gazdasági kapcsolat dacára igen gyakoriak 
a városok között az érdekösszeütközések, főleg az árúmegállí- 
tási jog sérelmes gyakorlása miatt. De mivel a magyar városok 
nem érték el a fejlettség és hatalom ama fokát, mint a nyugaton, 
az összeütközéseket nem fegyverrel és háborúval, hanem a király 
döntésének kikérésével intézték el. Az egyes városok hatóságai között 
rendszerint a legszívélyesebb viszony állott fenn, s gyakran kértek 
egymástól  útmutatást.50 

Ε korszakban több kísérlet történt arra, hogy a városok az 
az állami szervezetbe bekapcsoltassanak. III. Endre alatt az 1292. 
es 1298. években tartott országgyűléseken megjelentek az erdélyi 
szászok követei is. A városok pénzbeli támogatására állandóan reá- 
szorult Zsigmond az 1397. évi temesvári országgyűlésre a váro- 
soknak is küldött meghívót, az 1405. évi országgyűlés Zsigmond sür-51 
getesére a városokat az ország rendjei sorába emelte s jogot adott 
nekik az országgyűlésen való mindenkori megjelenésre. Ezt a jogot 
Angliában a városok már 1265-ben, illetőleg 1295-ben, Francia- 
országban 1302-ben, Lengyelországban a XIV. század folyamán nyer- 
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ték el s Németországban is a birodalmi és országos rendek sorába 
tartoztak. Ez a kísérlet azonban nem sok eredményre vezetett, a 
városok az országgyűlésen befolyáshoz nem jutottak, szemben Ang- 
52 liával, ahol már 1395-ben a parlament többségét városi követek tették 
ki. Az 1405. évi országgyűlés még részletesen foglalkozott a városokat 
érdeklő kérdésekkel, de a későbbi dekrétumokban — éppen úgy 
mint 1405 előtt — a városokról alig történik említés. Ok maguk 
sem fektettek arra súlyt, hogy a kapcsolatot bensőbbé tegyék, mert 
érdekeiknek megfelelőbb volt, ha ügyeiket a királyok könnyen ki- 
nyerhető jóváhagyásával magok intézik, mintha a nemesi ország 
gyűlés joghatósága alá helyezkednek. 

Mindebből   nyilvánvaló,   hogy   a   városok, —   mai   kifejezéssel 
élve   — valósággal államot alkottak az államban. 

 
IV. Nemzetiségi viszonyok 

 A városok különállását jogi és gazdasági okokon kívül még a 
nemzetiségi viszonyok is előmozdították. Már az előző fejezetekben 
kifejtettük azt a szerepet, mely az idegen jövevényeknek a városok 
föllendülése körül jutott. Ezek túlnyomó része német eredetű volt. 
Erdélyben és a Szepességen főleg a flamandok és szászok (saxones) 
a bányavárosokban pedig délnémetek (teutonici) telepedtek le. Eszter- 
gomban és a felvidéki városokban vallonok és flamandok laktak, 
Torockó bányászlakosai pedig a felső ausztriai Eisenwurzelből költöz- 
tek be. Olaszok Nagyváradon, Székesfehérvárt, Egerben laktak nagy 
számmal, Esztergomban külön utcájuk volt, a pénzforgalmat ők köz- 
vetítték, az orvosok és gyógyszerészek kezdetben kizárólagosan ola- 
szok. Kisebb számmal franciák, spanyolok, görögök, bolgárok, örmé- 
nyek, lengyelek is fordulnak elő. A városi lakosság igen jelentékeny 
része magyarokból került ki, akik várnépekből, földjüket elvesztett 
várjobbágyokból és szabad parasztokból rekrutálódtak, s különösen a 
XIII. század második felében költöztek be a városokba. A felvidéken 
a tótok több város lakosságának többségét tették ki. 
53 A XIV. század folyamán a németek nemcsak saját  telepeiken, 
hanem a városok túlnyomó többségében döntő szerephez jutottak, s 
a vezetést egészen a korszak végéig megtartották. Ennek oka vagyo- 
nosságukban, nagyobb ipari és kereskedelmi jártasságukban, s főleg 
abban a tényben rejlik, hogy a közelfekvő német-római birodalom 
városi elemeivel a nyelvi és származási közösség kapcsolta őket össze, 
s könnyítette meg érintkezésüket. A magyar elem sok helyütt heves 
harcokat vívott a németséggel, s jelentős eredménynek tekinthette 
már azt is, hogy a XV. század végén némely városban egyenjogúvá 
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lett a német lakossággal. A kedvezőtlen helyzethez hozzájárult, hogy 
azon a vidéken, melyet a fajmagyarság legsűrűbb rajokban   ült   meg 
— Pesttől Nagyváradig — jelentékenyebb város, főleg tartós építési 
anyag hiánya miatt nem keletkezett. 

A német elem a többi bevándorlók közül mindenekelőtt az olasz 
telepeseket szorította ki.   Budán az olaszok még Kis Károly uralko- 
dása alatt befolyáshoz jutottak, de azután végleg letűntek a szereplés 54 
színteréről. Az Anjouk és Zsigmond, nemkülönben Mátyás is minden- 
képen kedveztek a németségnek, mely így vezető pozícióját megtartotta. 
A törvénykönyvek, hivatalos följegyzések, számadáskönyvek nyelve 
német, ritkán latin.   A bányavárosokban   magyarok   és  tótok még a 
polgári jog elnyerésétől is el voltak zárva,   mivel   más,   mint   német 
ingatlant nem szerezhetett,  sem pedig valamely céh tagja nem lehetett, 55 

s csak később 1505-ben vették fel   Anna   királyné   pártfogásával az 
első magyar polgárt. Korponán a bíróság nem fogadta el a magyarok 
tanúskodását városi polgárokkal szemben. A legtöbb Stadtrecht meg- 56 

kívánta, hogy a tisztviselők német  származásúak   legyenek,   a   budai 
tkv. pedig a bírónál négy német ős kimutatását írta elő. Különösen 
mereveknek mutatkoztak a céhek, úgy, hogy pl.   Besztercebányán a 
magyaroknak és tótoknak külön céhekben kellett szervezkedni. A magyar 
elem térfoglalása lassan bár, de mégis előrehaladt, Kolozsvárt, melynek 
lakosai   a   Zsigmond   király   által   kiadott   oklevelekben    még   mint 
saxones nostri szerepelnek,   1468-ban   megegyezés   jött   létre   a   két 
nemzetiség között, hogy évenként felváltva válasszanak bírót. Ugyan- 
csak Kolozsvárról való az első ismert magyar céhszabály: a lakatosoké 
1475-ből. Pozsonyban is volt már a XV. században külön magyar és 57 

német bíró.   Budán állandó harcok folytak a két   nemzetiség között,  58 

s 1438-ban Ötvös János magyar polgár meggyilkolása miatt zendülés 
is tört ki. Ennek hatása alatt Albert király elrendelte,   hogy   Budán 59 

felváltva magyar és német bíró választassék. Buda magyarosodásához 
hozzájárult, hogy a XIV. század folyamán állandó királyi székhely lett. 
Pesten is tért hódított a magyarság, de a felvidéki és szász városok 60 

minden közeledéssel szemben mereven elzárkóztak. A felvidéki német- 
ség az autochton szláv lakosság felett döntő uralomra jutott, ugyanígy 
az  erdélyi szászok a románokkal  szemben, kik területükön ingatlant 6l 

nem szerezhettek. 
Ez a nemzetiségi szétválás a városok különállását még jobban 

kiélezte. 
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V. A városok gazdasági tevékenysége 
 A várososk jogrendje, kultúrája, polgárainak erkölcsi felfogása 

csak úgy lesz előttünk érthető, ha a városi élet gazdasági alapjait 
vesszük vizsgálat alá. Ε feladat teljesítése azért is szükséges, mivel 
az így szemeink elé táruló gazdasági tevékenység egyszersmind meg- 
világítja és érthetővé teszi azt a jelentőséget, melyre ebben a korban 
a városok jutottak. 

Már az előző fejezetekben említettük, hogy a városok jelen- 
tékeny része ipari telepesekből és bevándorló iparosokból keletkezett. 
Az ipari tevékenység mindinkább a városokban összpontosult, a falusi 
községek ipara jelentéktelen maradt s majdnem kizárólag a földesúri 
gazdaságokban teljesített alsórendű ipari munkákra szorítkozott. A leg- 
jelentősebb ipari város ebben   a korszakban   Buda   volt,   s   iparának 
62 fejlettségét igazolja, hogy a budai tkv. 58  mesterségre nézve tartalmaz 
szabályokat. Ezekhez később   újabb   iparágak,   közöttük   a   szőnyeg- 
63 szövés, zászlófestés és üvegezés járultak.  Pest iparosodása is e kor- 
szakban indult meg. Az ország nyugati   részén ez   a   vezető   szerep 
64 Pozsonyé; különösen kocsigyártása, kesztyűkészítő és posztónyíró ipara 
65 jutott hírnévre. A felvidéken a legfőbb ipari gócpont Besztercebánya, 
főleg harangöntése volt nagy jelentőségű.   A  felvidéki  városokban a 
számadáskönyvekből kitűnőleg 59 iparágat gyakoroltak. Szomolnokon 
66 Zsigmond idejében vashámorok és drótgyárak keletkeztek. Az erdélyi 
szász városok sem álltak mögöttük. Midőn 1376-ban a hét szék elöl- 
járósága Lajos király felhívására új céhszabályokat  készített,   19 céh 
25 iparággal volt képviselve. (Kölnben ez időben  22, Strassburgban 
67 29, Hamburgban  22, Zürichben   13,   Ulmban   17   céh   állott   fenn.) 
A céhek közül némelyik oly népes volt, hogy pl. a selyki sarlókovács 
68 céh száznál több tagot számlált. Az ércöntés, arany- és ezüstművesség 
és a tímárság szintén lendületnek indult. 

A középkori ipari tevékenységnek az a jellegzetes ténye, — mely 
különben más okok hatása folytán a kapitalisztikus gyáriparban is 
nagyjelentőségű —, hogy bizonyos iparágak egyes városokban koncen- 
trálódnak, Magyarországon is megállapítható, különösen említést érde- 
mel a textilipar köréből Kassa parket (barchent) készítése és Bártfa 
vászonszövése. A parketos mesterembereket 1411-ben Zsigmond tele- 
69 pítette Kassára.   1419-ben  egyedárúságot biztosított nekik, s a többi 
városokat   a   parketkészítéstől eltiltotta. Ez a   kivételes állapot   nem 
sokáig tartott, mert a  király,   bizonyára  pénzügyi okokból,   1424-ben 
már Bártfának is adott hasonló engedélyt. Bártfa vászonipara Kassát 
messze felülmúlta s terjedelméről   tájékozást nyújt   az   a   körülmény, 
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hogy  1424-ben  csupán egyízben 23.700 vég gyolcsot és 1150   vég 
finomabb   vásznat küldtek Bártfáról a kassai   vásárra   és ugyanakkor 70 

Buda felé is indult egy nagyobb szállítmány. Nagy hírnévnek örvendett 
a bártfai  posztó is. A felvidéki városokban jelentős ipar volt a sörfőzés. 

Az ipari tevékenységhez méltóan sorakozott a bányászat is. Már 
953-ban jöttek be az országba morva telepesek, kik Hontmegyében 
telepedtek le, a későbbi bevándorlók pedig Zólyommegyében fedeztek 
fel arany-, ezüst- és rézbányákat. Selmec- és Körmöcbánya már a 
XIII. század elején jövedelmező nemesfémbányászatot űzött. A beván- 71 

dorló szászok egyrészt a Szepességen nyitottak új tárnákat, másrészt 
Erdélyben egykor a rómaiak által művelt, de később elfúlt tárnák 
újbóli kiaknázásához láttak. A tatárjárás okozta visszaesés után a 
bányászat újabb lendületnek indult. A vezető szerep sokáig Selmecé 
maradt, bár a víz, mely a tárnákat gyakran elöntötte, a kiaknázást 
gyakran megszakította. Selmecen aranyat és ezüstöt bányásztak, úgy- 72 

szintén Körmöcön is, mely a Selmecbányát 1442-ben ért tűzvész és 
földrengés után a vezetőszerepet magához ragadta. Virágzásáról 
tanúskodik, hogy 1469-ben ott 29 ércmalom és kohó működött. De 73 
a betóduló víz a körmöci tárnákban is sok nehézséget és óriási kiadá- 
sokat okozott. Az arany és ezüstbányászat jelentékeny lendületet 
ért el Béla-, Baka- és Újbányán is, Breznóbányán pedig a réztermelés 74 

virágzott. 1475-ben Thurzó János krakkói polgármester vezetése 
alatt egy társaság alakult a körmöci bányák kiaknázására, mely 
kapitalisztikus jellegű vállalat a Fuggerekkel állott kapcsolatban.75 
A társaság kötelezte magát arra, hogy nagyobbszabású vízemelő 
gépeket állít, viszont a bányatulajdonosok minden gépért hetenként 
egy forintot fizettek, s a felszínre hozott érc egyhatod része is a 
társulatot illette. A Szepességen főleg rezet és vasat termeltek, Szo- 
molnokon 1410-ben 1231 mázsa réz volt az évi termés. Az ország 
keleti részein Nagy- és Felsőbánya váltak ki, az erdélyi részekben 
pedig Abrudbánya, Zalatna, Torockó és Ofenbánya. Mindezen helyeken 
aranyat, ezüstöt és rezet termeltek. A sóbányászat különösen Erdélyben 76 

virágzott, Ólom a kereskedelmi forgalomból ki volt tiltva. A bányá- 
szat oly magas fokon állt, hogy VI. Henrik angol, XI. Lajos francia 77 

király, III. Iván moszkvai nagyfejedelem Magyaroszágból hívtak be 
bányászokat.78 

A városok a mezőgazdaság felvirágzására is befolytak, mert a 
pénzgazdaság és a nagyobb tőkemennyiség a fizetett munkások útján 
való földművelést és így az intenzívebb gazdálkodást lehetővé tette. 
Általában a magyar városokban, ellentétben a németekkel, hol a 
lakosság 50—60%-a iparos volt, mindvégig igen erős maradt az agrár 80 

 



662                                                             Szende: Magyar városok a középkor végén 
 
elem. A mezőgazdaság ágai közül leginkább a szőlőművelés virágzott. 
81 Buda szőlői már ebben a korban híresek voltak. Pozsony szőlőművelése 
és borkereskedelme igen intenzív fokot ért el, a városi polgárok nagy. 
része szőlőbirtokos  volt.   A bortermelés  elterjedtségére  mutat,  hogy 
az egyenes  adók  legfőbb  neme  a szőlők  nyers  hozadékára  kivetett 
boradó. A   polgárság vagyonosodásának   főforrása   e   korban   a   bor- 
82 termelés. Jó bort termeltek azonkívül Sopron, Eger, Kassa, Veszprém 
s   egyes   erdélyi   városok,   különösen   Kolozsvár.    Minden   polgárnak 
jogában állott magatermelte borát kimérni, ami a szőlőművelést nagyon 
föllendítette. A városokhoz jelentékeny mezőgazdasági földterület tar- 
83 tozott, bár oly nagy földbirtokokra, mint a német, angol és olasz 
városok, nem tettek szert. A földeket a polgárok magok is művelték, 
de a bérmunkások alkalmazása gyakoribb. Intenzív mezőgazdaságot 
űztek a szepesi és erdélyi szászok falusi telepeiken. A város tulajdo- 
nában levő földeket rendszerint bérbeadás útján  hasznosították, s az 
84 is gyakori eset volt, hogy városi polgárok a környékbeli földesuraktól 
béreltek   földeket.   Az  erdőgazdaság  is jelentős   szerepet   játszott  a 
városok   gazdasági    életében,    mert    az    irtási    helyeket   háztelkül 
és   szőlőművelésre,    másrészt    a    levágott   fát    tüzelésre    és   épít- 
kezésre   használták  fel,   sőt  forgalomba is hozták.   Különösen  fontos 
volt ez a bányavárosokra  nézve,  melyek jelentékeny mennyiségű fát 
szükségeltek.    Már   az   idegenek   kaptak   beköltözésük   idején   nagy 
erdőterületeket,   de  az  erdővásárlás és   erdőadományozás   később   is 
85 napirenden van.  A   polgárok a városi tulajdont képező erdőket sza- 
badon   használhatták,   s  más  mint városi polgár onnan fát nem vág- 
hatott. A kertművelés a városi lakosság nagyobb fogyasztóképessége 
folytán lendületnek indult. Mátyás idejében Pest körül nagy gyümölcsös 
kertek terültek el, hol a polgárság hüvelyes veteményeket és gyümölcsöt 
86 termelt. A kertművelés terén a szászok is kitűntek. A szarvasmarha- 
és sertéstenyésztést a kisebb  magyar  városok lakossága űzte, míg a 
87 nagyobb   helyeken  a sertéstartást   köztisztasági okokból   korlátozták. 
Végül megemlítendő, hogy a folyómenti városokban a lakosság nagy- 
része haltenyésztésből és halászatból  élt,   Szegeden Lajos király ide- 
jében 4000 halász lakott. Egy idegen utazó Bertrandon de la Brocquière, 
88 aki   1434-ben  járt   Magyarországon,   kiemeli   a halászat   fontosságát 
A   halászat   Pozsonyban is   jelentős   volt,  sőt  a   város  lakosságának 
zömét a szabadalom elnyerése idején halásznépek tették ki. 

A kereskedelmi tevékenység a városokban igen élénk volt. 
Nemcsak hivatásos kereskedők foglalkoztak adás-vétellel, hanem a kis- 
iparosok is, sőt mivel kereskedő céhek nem léteztek, az alkalmi 
89 kereskedők  nagy  tömege  működött   közre  az  árúközvetítésben,  úgy 
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hogy a nagyobb városokban alig volt polgár, aki valamiképen adás- 
vétellel ne foglalkozott volna. A kereskedelem egyrészt a városok 
ipartermékeit értékesítette, úgy bel- mint külföldön, másrészt a külföldi 
árúcikkek behozatalát és a földesúri és jobbágygazdaságok árúfeles- 
legének forgalmát közvetítette. A kereskedelem összes szálai a városok 
kezeiben összpontosultak, amihez hozzájárult, hogy a nemesség lenézte 
és méltóságán alulinak tartotta a kereskedést. Az Anjoukori királyok 
uralkodása vetette meg a magyar városi kereskedelem virágzásának 
alapjait, mert ők külháborúik folyamán, valamint diplomáciai szerződé- 
seikben mindenképen igyekeztek a magyar kereskedelemnek új utakat, 
összeköttetéseket és kiváltságokat biztosítani. A XV. században a 
török térfoglalása a keleti kereskedelmi utakat elzárta, de azért a 
lendület eltartott a korszak végéig. 

A kereskedelem központja az ország fővárosa: Buda, innen 
ágaztak el a kereskedelmi utak. Az egyik Nagyszombaton át Cseh- 
ország felé haladt, a másik Pozsony és Bécs érintésével a német- 
római birodalom között szolgált összekötő kapocsul. Velencze felé 
Székesfehérváron át vezetett az út. Az erdélyi szász városokkal két 
összeköttetés volt, az egyik Szeged, a másik Nagyvárad érintésével. 
Az erdélyi szász városok Budán át Dalmáciával, továbbá közvetlenül 
Moldvával és a Balkán egyéb részeivel folytattak élénk kereskedést. 
Észak felé a kereskedelmi központ Kassa volt, melynek forgalma 
Nagy Lajos alatt érte el a legnagyobb méreteket Lengyel- és Magyar- 
ország uniója folytán. Kassáról az egyik fővonal Krakkóba, a másik 
pedig Liptón és Zsolnán át Sziléziába vezetett. A nyugatmagyarországi 
árúforgalomban a vezetőszerep Pozsonyt illette, mely 1439-ben a 
harmincadszedési jogot is bérbe vette. A kereskedelem élénkségéről 
bizonyságot nyújt az a tény, hogy a nyugatmagyarországi árúforgalom 
értéke az 1457/58. évben mai pénzben 2.1 millió K, 1440—1457 
között pedig 35.7 millió korona volt. Nyugaton Pozsony mellett 
még Sopron, Kőszeg és Nagyszombat jutottak jelentőséghez. Budának 
leghatalmasabb versenytársa Pest volt, s a vetélkedés közöttük oly fokra 
hágott, hogy egy ízben Buda kiváltságos helyzetét féltve, Pest kikötőjét 
lánccal elzáratta. Pest inkább a belföldi kereskedelem és a nyers- 
termények piaca volt, míg Buda a külföldi árúforgalom, az ipari és 
fényűzési cikkek rakodóhelye. 

A behozatali kereskedelem különösen textilárukban volt jelentős. 
Flandria és Brabant finom posztókat szállított, de e téren Trier, Köln, 
Frankfurt a/M., Aachen, Mainz, Verona sőt még London is össze- 
köttetésben álltak Magyarországgal. A gyapjú Flandriából, a Rajna 
vidékéről és Angliából jutott el   ide.   Lengyelország,   Csehország és 
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Bécs durva posztót szállítottak. Velencze és Genua közvetítése mellett 
jutottak el hozzánk olasz földről és a keletről selyemfonalak, ciprusi 
selyem és bíborszövet, aranyfonalak és keleti szőnyegek, azonfelül 
timsó, Sziléziából lószőrt, posztót és vászont hoztak be, a papírt pedig 
Németországból. Igen nagy volt a fűszerbehozatal. (Gyömbér, mandula, 
füge, szerecsendió, fa- és rózsaolaj, bors és sáfrány.) Olaszországból 
vörösbort hoztak be, Németországból és Ausztriából pedig vasgyárt- 
mányokat (kés, závár, olló, kard, vaslemez stb). 

A kivitel elsősorban mezőgazdasági termékekből állt. Lovat és 
szarvasmarhát nagy mennyiségben vittek külföldre. Az állatkereske- 
delem központja Pest volt, vásárain 2000—2500 ló állt eladásra, 
melyeket messze földről, Erdélyből is hajtottak oda. A kivitel nemcsak 
a nyugati országokba, hanem Dalmácián át Olaszországba is irányult. 
Szeged szintén jelentős szarvasmarha- és lóvásárok színhelye volt. 
Bőr, szalonna, méz, bor, jelesen budai és szerémi, nagy mennyiségben 
került kivitelre. Iparcikkekben Bártfa vásznat, az erdélyi városok durva 
posztót exportáltak, a felvidéki bányavárosok pedig Németországba és 
Flandriába rezet szállítottak. A kivitel tárgya volt még a magyar arany- 
90 forint, mely a külföldön jó hírnévnek és nagy keresletnek  örvendett. 

 
VI.   A termelés és munka szervezete 

 A középkorban az ipar ugyanazt a képet tárja elénk, minta politikai 
szervezet. Az ipari termelés elszigetelten történik, elsősorban a helyi 
szükségletek kielégítéséről van szó, a kivitel csak fényűzési cikkekben 
jelentősebb. A közlekedés kezdetleges volta, a közbiztonság hiánya, az 
uralmi területek szűk határai, a zaklató vámok, a naturálgazdaság 
túltengése lehetetlenné tette a nagyobb piac számára való tömegter- 
melést. Az ipari szervezet uralkodó formája a kisipar, a kézművesség, 
melynek lényege az, hogy bár az iparos segédszemélyzetet is alkalmaz, 
mégis a termelés túlnyomóan az ő személyes közreműködésével és 
tényleges munkájával történik. A piac szűk terjedelme lehetővé teszi 
a termelés és az árúforgalom szabályozását, s szükségszerűleg szorosabb 
kapcsolatot hoz létre az egy városban lakó azonos iparágat űzők 
között. Így jön létre az a szervezet, melyen az egész ipari termelés 
nyugszik: a céh. 

A céhek keletkezésére nézve eltérők a vélemények, úgy a kül- 
földi, mint a hazai irodalomban. A céhek gyökere az ókorba vissza- 
nyúlik, feltalálhatjuk azokat Egyiptomban, az ázsiai nagy birodalmakban 
és Indiában is, ahol kasztrendszerré merevültek. A céhszervezet szük- 
ségszerűleg állt elő, midőn a feudalizmus a nagy társadalmi és gazdasági 
kapcsolatokat széttörte és a kis gazdasági egységeket megteremtette. 
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A magyar céheket egyes történetírók a középkorban fennálló vallásos 
és emberbaráti egyesületekből (fraternitas) származtatják. Ezek kül- 
földön, különösen Angol- és Franciaországban igen jelentős szervezetek 
voltak, de nálunk nagyobb hatást a fejlődésre nem gyakoroltak. Mások 91 

azt vitatják, hogy az idegen jövevények hozták magukkal az intézmény 
csíráit. Az igazság egy jelentékeny darabját foglalja magában az a 
vélemény is, hogy a céhek a földesúri gazdaságokban dolgozó iparosok 
társulásából keletkeztek. A várrendszer felbomlása után az iparosok 
jelentékeny része a városokba költözött, s a városi jog hatása alatt 
csatlakozván az ottlevő iparosokhoz, egyesületeket alapítottak. A német 
városokban is kimutatható a fejlődés ezen iránya. Az a nézet, hogy 
a céhek a városok védelmére alakult társulatokból alakultak, antici- 
pálás. Kétségtelen, hogy mindeme okok közrehatottak a céhek alaku- 92 

lására, de az a tény, hogy az ipar legfejlettebb fokán álló elemek 
idegenek voltak, a hazájukból hozott intézmények, melyeket a legény- 
vándorlás évei alatt újra-meg-újra megismertek és tanulmányoztak, 
a magyar céhszervezetre erősen rányomták bélyegöket. Ugyanerre 
az okra vezethető vissza, hogy a céhek kebelében erősen tért hódított 
a nemzetiségi exkluzivitás s jelentőségök emelkedésével a nemzetiségi 
ellentétek is kiélesedtek. 

A XIV. század folyamán minden valamire való városban meg- 
történik a céhek megalakulása. A szervezkedés alapja a városi ható- 
ság jóváhagyó határozata, királyi privilégium és a földesúri befolyás 
alatt álló községekben a földesúr engedélye volt. A kir. kiváltság- 
levél megszerzése egyre gyakoribbá vált s különösen a földesúri városok 
céhei jutottak így nagyobb függetlenséghez. A király nemcsak az 
alakulást szentesítette, hanem a céhek belügyeibe is gyakran beavat- 
kozott, s a céhek nagyobb jelentőségű viszályait elintézés céljából 
rendszerint a király elé terjesztették. A céhek élén az atyamesterek 
állottak. A pozsonyi cipészek évente 2, az erdélyi száz városokban 
levő céhek 2, a kassai parkettosok 4 atyamestert választottak. A budai 
és pesti céheket egy-egy mester igazgatta. Ők teljesítették az ipari 
felügyeletet, őrizték a céh ládáját, a benne levő pénzeket, a mesterek 
és legények bizonyítványait, s elnököltek a céhüléseken, melyek 
évente több ízben tartattak. A céhülések intézték a fontosabb ügyeket, 
döntöttek a felvételek tekintetében, rendelkeztek a céhvagyon felett 
és ítélkeztek a felmerült viszályokban. A céhek tisztújítása évenként 
rendszerint a városi   választásokkal egyidejűleg ment végbe.93 

A céhek bevallott célja volt egyrészt tagjaiknak tisztességes meg- 
élhetését biztosítani, másrészt megóvni a vásárló közönség érdekeit a 
céhtagokkal szemben gyakorolt ipari felügyelet és ellenőrzés útján. Mind- 
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két elv szükségszerű következménye volt egy szűk piac és vevőkör 
számára dolgozó szervezetnek, de amint a társadalmi fejlődés nyomán 
történni szokott, a célszerűségi belátáson alapuló eljárási mód erkölcsi 
szabállyá vált. A céhek tagjai meg voltak arról győződve, hogy az 
amit tesznek, közérdek, sőt az isteni világrend szükségszerű parancsa 
s az ipart nem mint kereseti tevékenységet űzték, hanem mint az ő 
94 becsületökre   és   lelkiismeretökre   bízott   közfunkciót.   Akármelyik   e 
korból   származó   céhlevelet   olvassuk   el, azonnal szembeötlik  ez   a 
felfogás.   Kétségtelen,   hogy ebben,  a   korban   e   felfogás   jóhiszemű 
is volt, mert nem állt a közönség érdekeivel ellentétben, csak később 
lesz a maradiság, a visszaesések és a korrupció melegágyává, midőn 
a   fejlődött   szükségleteknek   többé   a   korlátolt   ipari   termelés   nem 
tudott megfelelni és   mikor a céhek régi kiváltságaikra   támaszkodva 
mesterségesen akarták elnyomni az ipari fejlődést. 

A két cél közül az egyiket, a tagok tisztességes megélhetésének 
biztosítását, a verseny megszorításával valósították meg. Ipari tevé- 
kenységet csak az űzhetett, a piacon csak az árulhatott, a ki az 
előírt feltételeknek megfelelt. Ezek a feltételek részben erkölcsiek 
(ezekről később szólunk), részben anyagiak voltak. Az anyagi teher 
elég súlyosnak mondható: a vándorlás, a vizsgák és mestermű elké- 
szítésének költségei, a jelentékeny felvételi díj, mely a pozsonyi 
szűcsöknél   2  arany   frtot,   a kassai  parketosoknál  pedig  igen   nagy 
95 összeget — nyolc font viaszt és 10 arany frtot tett ki.  A céhtagok 
számát korlátozták, erre vonatkozólag a budai tkv. számos intézkedést 
tartalmaz. Hogy a túlszaporodásnak a jövőben is elejét vegyék, meg- 
határozták azt is, hogy minden mester hány legényt tarthat. A koncentráció 
megakadályozása céljából szigorúan őrködtek, hogy mindenki csak egy 
mesterséget űzzön.  Ez azonban folytonos, gyakran a komikumig menő 
viszálykodások szülőoka lett. Ez a veszekedés, a nyugati államokban is 
96 állandó volt, sőt ott gyakran fegyveres küzdelmekké fajult. Mészárosok 
és hentesek, posztónyírók és takácsok, keztyűsök és szűcsök stb. évtizedes 
pöröket folytattak egymással, sőt néha a legtávolabb eső iparágak között 
is fordult elő villongás, ilyen volt a besztercei posztónyírók és mészárosok 
97 vitája, melyet 1361-ben Lajos királynak hatalomszóval kellett elintézni. 

A közönség érdekeinek megvédése céljából a mesterek ipari 
tevékenysége szigorú felügyelet alá helyeztetett. A hosszú legény, és 
inas-évek, a többféle vizsga, mind azt célozták, hogy önálló iparos 
csupán az lehessen, aki érti mesterségét. A céhmesterek megvizsgál- 
ták hetenként az ipartermékeket, s a mívlátók (Schaumeister) arra 
ügyeltek, hogy csak jó árúk kerüljenek eladásra. A szabályoknak 
meg nem felelő árúkat elkobozták, a mestert szigorúan megbüntették, 
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esetleg a céhből is kizárták   s   kártérítésre   kötelezték.    Budán   és 
Nagyszebenben a kis vagy rossz kenyeret sütő pékeket leöntötték és 
a víz alá merítették. Pozsonyban a cipész céh atyamesterei szigorúan 
ellenőrizték még azt is, hogy a munkások dróttal varrjanak. De nem 
csupán a céhek, hanem a városi hatóság is, éppenúgy mint a külföldi 
városokban, szigorúan ellenőrizte az iparosokat. Budán a kenyér nagy- 
ságát városi statútum írta elő, valamint meghatározta a búzának minő- 99 
ségét is, melyből a kenyeret volt szabad sütni.  Bártfán a vászon szö- 
vésének és jelzésének módját, szélességét   a   városi   tanács   írta   elő.   100 
Végül a közönség érdekeit szolgálta az is, hogy a céhek és a városi 
hatóság számos iparcikk árát előre meghatározták. 

A   kollektív,    illetőleg   szövetkezeti   termelés   csírája   rejlik   a 
pozsonyi posztónyíró  céh amaz eljárásában,   hogy   a   posztónyírásért 
bevett összeget a céhládában őrizték, a munkásokat és a nyersanyagok 101 

árát ebből fizették, s azután a maradékot a tagok között felosztották 
Bártfán a városi hatóság osztotta ki mindenkinek a munkát,   értéke 
sítette a beszolgáltatott vásznat, s  a  befolyt összegeket   a   polgárok   102 

között szolgáltatásaik arányában osztotta szét. 
Mesterré csak az lehetett, aki az előírt inas és legényéveket 

szabályszerűen eltöltötte. Az inasok tanulóideje rendszerint három év 
volt. A legény szabályszerű felmondási idő után helyet változtathatott 
ugyan, de az új mester nem fogadhatta fel, ha róla kedvező infor- 
mációt nem kapott. Legényeknél szokásban volt a nagyobb ügyesség 103 

és tapasztalatok szerzése céljából a vándorlás és pedig rendszerint 
Németországba. A legényeknek külön céhjük volt, élén a főlegénynyel 
(Altgeselle), a felügyeletet felettük az egyik atyamester gyakorolta. 
Az idegen városokból jövő legények számára szállóházakat építettek. 
A mesterek és legények között rendszerint jó viszony uralkodott, 
mindamellett a modern ipari harc legerősebb eszközét a sztrájkot már 
1442-ben a szebeni szabólegények alkalmazásba vették. Angliában 
ez időben már igen heves sztrájkok fordultak elő, melyben a céheken 
kívül álló munkások is résztvettek. A legény vándorlásából hazatérve 104 

még egy évig egy helybeli mesternél dolgozott, s ha ekkor a remekmű 
elkészítése által ügyességét igazolta, felvették a céhbe. 

A bányászat körében nem állottak fenn a képesítésre vonat- 
kozólag ily szigorú szabályok, de ott viszont a bányavárosok ható- 
ságai őrködtek, hogy csak az nyerjen bányajogosítványt, aki kellő 
gyakorlattal és szakismerettel rendelkezik. A selmeci és kuttenbergi 
bányajogok a bányaművelés módját részletesen szabályozták. Aki 
bányáját rendesen nem művelte, azt megbüntették és ismétlés esetén 
a jogot tőle elvonták.  A hatóság, ha azt szükségesnek találta, elren- 105 
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delhette, hogy a munka bizonyos ideig szüneteljen. A bányatermékek 
értékesítése rendszerint a városi hatóság útján történt. 

A földművelés körében főleg a szőlőművelés az, melynek 
szabályozására a városok gondot fordítottak. Budán a hatóság ügyelt 
arra, hogy szőlőjét mindenki rendesen megmunkálja. Az ellene vétők 
büntetést fizettek, ismétlés esetén pedig a szőlőt el is vették tőlük. 
Szüret  előtt a jegyző  és   az   esküdtek   megvizsgálták  a  szőlőket,   s 
106 csak akkor, ha mindent rendben   találtak,   adták   meg a szüretelésre 
az   engedélyt.   Pozsonyban   a   jogkört   a   hegymester   (perigmaister) 
107 gyakorolta. A földművelésre nézve már említettük, hogy bérmunkások 
alkalmazása gyakori volt. Oly szabályról vagy  intézkedésről,   mely a 
föld  művelésének   módját   előírta,   vagy   pedig   a   földbirtok   szabad 
forgalmát korlátozta volna, ebből a korból tudomásunk nincsen. 

A céhekben tömörült segédszemélyzeten kívül nagy számmal 
voltak a városokban bérmunkások és napszámosok. Ezek képesítéshez 
nem kötött alsóbbrendű ipari, erődítési, kerti, szőlőművelési és mező- 
gazdasági munkákat, azonkívül  őrségi   és   rendfentartási   és   zsoldosi 
108 szolgálatokat   teljesítettek.   A  városok   belföldi származású  lakossága 
főképp ily elemekből rekrutálódott a XIV. században, számuk a beköltöző 
és   menekülő  jobbágyok   útján   egyre   szaporodott.   A   bányavárosok 
lakosságának is   jelentékeny   része ily   elemekből állott. Amennyiben 
különös okok, vagy nemzetiségi ellentétek nem gátolták, ingatlant és 
polgárjogot szerezhettek. Oly jelentőséghez, mint a francia, az angol 
és   olasz   városokban,   hol   a    szabad   bérmunkások   gyakran   döntő 
befolyást nyertek a város ügyeire, nálunk nem jutottak. A munkabér 
összege rendszerint szabad egyezkedés tárgya volt, de némely városban 
109 — így Pozsonyban — a városi tanács statútum útján állapította meg. 
A bérmunkás elemhez tartoztak végűi a házi cselédek, kiknek jog- 
110 viszonyaira nézve a szepesi városijog tartalmaz részletesebb 
szabályzatot. 

A mai értelemben vett munkásvédő törvényekről természetesen 
ebben a korban nem lehet szó. Az ipari munkások kizsákmányolása 
ellen a céhrendszer lényege, t. i. hogy a mester állandóan és sze- 
mélyesen vett részt a termelésben és a segédszemélyzet nem túl- 
ságosan hosszú idő után szintén önálló iparossá vált, elég biz- 
tosítékot nyújtott. Egyedüli ily intézmény a vasárnapi munkaszünet 
volt, ez azonban inkább vallási parancson alapult. Az összes mű- 
helyeket és boltokat becsukták, a mezőkön és szőlőkben szünetelt a 
munka, s az ünnepszegőket szigorúan büntették. Mindamellett vannak 
111 arra adatok, hogy a gazdasági szükség már akkor is erősebb volt a 
vallás parancsánál. 
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VII. A forgalom és hitel szervezete 
 

A árúforgalom lebonyolításának a modern korban az a leg- 
nagyobb problémája, miképpen kell az árúkat a különböző ipari köz- 
pontokból a fogyasztóhoz eljuttatni. Ezzel szemben a középkorban 
a forgalom szervezése centripetális irányban történt, az országos és 
nemzetközi piac át nem tekinthetősége, a közlekedés primitív volta, 
a közbiztonság hiánya szükségessé tett oly intézményeket, melyek 
árúforgalmat, a keresletet és kínálatot oly helyekre összpontosítot- 
ták, melyek könnyen voltak megközelíthetők és biztonságot nyúj- 
tottak. 

Ez intézmények között első sorban említendők a vásárok, 
melyek nemcsak az ország különböző vidékei között létesítettek 
kapcsolatot, hanem a nemzetközi forgalom lebonyolításának is leg- 
jelentősebb eszközei voltak. A vásárok már a legkezdetlegesebb 
népeknél is kapcsolatban vannak az istentisztelettel, mert a vallási 
ünnepélyekre egybegyűlteknek alkalmuk nyílik csere- és adásvételi 
ügyleteket kötni. Magyarországon a vásárokat már az Árpádok korá- 
ban templomok körül és ünnepnapokon tartották, a templomok 
rendszerint erődítve voltak, ami a vásár biztonságát előmozdította. 
Később azonban úgy nálunk, mint a külföldön eltiltották, hogy a 
vásárok ünnepnapon és a templomokban tartassanak. A városok fej- 112 

lődését a vásárok nagyon előmozdították, ezért a privilégiumok leg- 
sarkalatosabb pontja a vásártartási jog volt. Buda e jogot még a 
XIII. században nyerte, s sok város Buda mintájára részesült benne. 11S 

A vásárok rendjére a hatóság ügyelt fel, rendszerint külön vásár- 
bíró volt, a vásári béke megsértése súlyos büntetés alá esett. Minden 
nagyobb városban volt már ebben az időben német mintára árú- 114 

csarnok, ahol az idegen kereskedők rakodtak ki, míg a városi keres- 
kedők rendszerint csakis saját boltjaikban árusíthattak, zsidó keres- 
kedők pedig a Judengasseban. Az idegen vásárosok magokat nem 
élelmezhették, s kényszerítették őket a városi polgároknál ellátást 
keresni. Késmárkon a szállásadó köteles volt vendégével a helyi jog- 
szabályokat megismertetni. A vásáron kívül, kéz alatt, vagy vásár 115 

előtt az adásvétel tilalmaztatott. Az adásvétel a külföldi és idegen 
kereskedők között gyakran közvetítők (Unterkauffer) segélyével tör- 
tént, kik díjazásra tarthattak igényt és mint a német városokban 116 

hatósági felügyelet alatt állottak. 
A forgalom koncentrációját célozta a városoknak adott árú- 

megállítási jog (jus emporii, Stapelrecht), mely szerint minden kül- és 
belföldi kereskedő akár hajón, akár szekerén szállította árúit, ha oly 
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várost érintett,   melyet   e   jog   megilletett,   tartozott   kirakni   és   ott 
117 vásárt   tartani.   Ez   a  jog   vagy   általános   volt,   vagy   pedig csupán 
bizonyos   vidékről   jövő   árúkra   vonatkozott.   Az  első árúmegállítási 
118 szabadalom   Buda    1244.    évi   arany   bullájában   foglaltatott,    Győr 
1271-ben, Pozsony 1291-ben nyerte el. A nyugati országrészeken ezen- 
kívül   még   Nagyszombat   és   Pozsony,   Erdélyben Brassó   és Szeben 
tartóztathatták   fel   a   kereskedőket, ez utóbbiak jogaikat Buda min- 
tájára   Lajos   királytól   nyerték.   Ugyanő   1347-ben   Kassát   is   meg- 
adományozta   e   szabadalommal,   mely   főleg   a   Lengyel-   és Orosz- 
országból jövő kereskedőkre volt hatályos. Kassa kereskedelmét igen 
hátrányosan   befolyásolta   Krakkó   árúmegállítási   joga,   melyet   Lajos 
1372-ben erősített meg. A felvidéken még Podolin,   Eperjes,   Bártfa 
és Késmárk gyakorolták e jogot. 

Az árúmegállítási jog gyakorlati szükségből fakadt, mert így 
sikerült a forgalmat egyes városokban összpontosítani, s kezdetben 
jótékony hatással volt a kereskedelemre. Később azonban a városok 
arra használták fel, hogy az idegen kereskedőket kizsákmányolják, s 
hogy a többi városok forgalmát, melyek az útvonalon utánok követ- 
keztek, csökkentsék. A külföldön is gyakorolták a városok e jogot, 
mely folytonos viszálykodások, sőt fegyveres küzdelmek szülőoka lett 
közöttük. Az idegen kereskedők, kikre ez a jog igen terhesen nehe- 
zedett, igyekeztek azt mindenképen kijátszani. Ezek megakadályo- 
zására a királyok gyakran tettek intézkedéseket, az 1405. évi decretum 
minus büntetéssel sújtotta azokat, akik idegenek portékáját sajátjuk 
gyanánt adják el, Zsigmond 1435-ben megtiltotta az idegen keres- 
kedőknek, hogy a városokban ideiglenesen letelepedjenek, a főpapok 
és főurak jószágain pedig csak úgy engedte meg, ha ott házat és 
telket vásároltak. De maguk a városok is, melyeknek az idegen 
kereskedők ellátása jelentős jövedelmet hajtott, saját hatáskörükben 
is gondoskodtak a tilalom áthágóinak büntetéséről; Késmárk e célra külön 
statútumot alkotott, s a szabályok ellen vétőknek összes árúit elkobozták. 

Minthogy a városok között is e jog miatt gyakori viszályok 
dúltak, a királyok igen gyakran szüntették meg, vagy adtak alóla 
felmentést, így Lajos Buda jogát 1370-ben Szebenre és Brassóra, 
majd ez év szeptember 21-én az összes magyar városokra nézve 
megszüntette. Ez intézkedéseknek azonban nem sok hatálya volt. 
1405-ben Zsigmond alatt hozott törvény a jus emporii-t megerősí- 
tette, de a belföldi kereskedőket és iparosokat annak hatálya alól 
felmentette. 1445-ben az országgyűlés hozott ugyan határozatot, 
hogy az idegen kereskedők, ha a harmincadot megfizették, az or- 
szágban   szabadon   járhattak,    de   ez   sem   szentesítve,   sem   végre- 
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hajtva   nem lett. Az árúmegállításhoz hasonló az árúlerakás joga, melynél 
fogva   a   kereskedők   kénytelenek   voltak a kíváltságolt   városokban 
árúikat lerakni s helybeli hajósok vagy fuvarosok útján továbbszállíttatni. 

A városi hatóság jogköre arra is kiterjedt, hogy az eladásra 
kerülő árú minimális mennyiségét és árát megszabja és eladás előtt 
azok minőségét is ellenőrizze. Ily árlimitációkat, mint már emlí- 
tettük, a céhek is gyakran állítottak fel, sőt néha az ármegálla- 
pításba a királyok is beleavatkoztak, így Mátyás Selmec és a sze- 
pesi bányavárosok részére írt elő árakat. A külföldi városokban a 
városi hatóságok hasonló jogkört gyakoroltak. Angliában pedig nem- 
csak az árakat, hanem a kereskedők nyereségének elérhető maximumát 
is meghatározták. A mértékek ellenőrzése is a városi hatóság jog- 
körébe tartozott. Rendszerint az ú. n. városi mérőházban nyilvános 
mérlegeket állítottak fel, melyeknek használata az idegen kereskedőkre 
kötelező volt. Az 1405-ben hozott mindkét decretum elrendeli, hogy 
a szilárd és cseppfolyós anyagok mérésére az egész országban Buda 
mértékét kell alkalmazni. A hamis mérték használata szigorú bün- 
tetés alá esett.121 

Az árúforgalom legsúlyosabb akadályai közzé tartoztak a vámok, 
melyeknek szedése királyi felségjog volt. De nemcsak a király, 
hanem a főurak és főpapok is kényszerítették a városi kereskedőket 
vámfizetésre, dacára annak, hogy a szabadalomlevelek őket ily vámok 
fizetésétől kifejezetten felmentették. Hosszas és elkeseredett viszályok 
folytak emiatt; a nagyváradi káptalan és a szász városok, a pesti hajósok 122  
és a budai káptalan közötti per évtizedekig elhúzódott. A királyi 
vámot harmincadnak nevezték, mert a vámtétel kezdetben az árúk 
értékének egy harmincada volt. Később a vámtételeket fix összegek- 
ben is állapították meg, s a vám nagyságát az érték harmincadánál 
alacsonyabbra határozták meg. A harmincad úgy a bel- mint a kül- 
földi forgalmat terhelte, beszedése főleg a vásárok alkalmával tör- 
tént;  a helyi forgalom, — iparcikkek és mezőgazdasági termények 
elárusítása — vámmentes volt. A vám behajtása kerületi hivatalok 123 
által történt, melynek élén a harmincadszedők (tricesimatores, dreysiger) 
állottak. Pozsony, Győr, Buda, Székesfehérvár, Kassa ily kerületek 
székhelyei voltak. A városok gyakran tettek kísérletet, hogy a vám- 124 
fizetés alól felmentést nyerjenek, s mivel a külföldi kereskedők 
elkerülték azt a helyet, hol harmincadot szedtek, a városok rend- 
szerint tiltakoztak az ellen, ha a király őket kerületi székhelyül 
szemelte ki. Pozsony, viszont a harmincadszedés jogát bérbe vette s úgy 
pénzügyi mint gazdasági szempontból jó üzletet csinált. A belföldi 
forgalomban a városok gyakran nyertek felmentést a vámfizetés alól. 125 
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A modern vámpolitika eszközei közül a vámokon kívül még ki- 
es beviteli tilalmakkal is találkozunk. Róbert Károly Pestről a lovak 
kivitelét tiltotta el. 1347-ben pedig Kassa eszközölte ki, hogy a 
borimport eltiltassék. Zsigmond a kassai parketkészítők érdekében 
eltiltotta az idegen parket behozatalát és a parketkészítésre hasz- 
126 nált fonalak kivitelét. Az 1405. évi törvények az arany és ezüst 
tekintetében kiviteli, a sóra nézve pedig behozatali tilalmat álla- 
pítottak meg. 

Az árúforgalom lebonyolításának legfontosabb eszköze a pénz, 
a legnagyobb értékingadozásnak volt alávetve, mert a királyok, 
kiknek regál-jogai közzé tartozott a pénzverés, gyakran pénzrosszab- 
bítás útján szereztek maguknak jövedelmet. Mivel a legtöbb városi 
szabadalomlevélben bennfoglaltatott, hogy a városok az újonnan vert 
pénzeket elfogadni kötelesek, a kamarai haszon érvényesítése igen 
súlyos terheket rótt a városokra, s a királyok gyakran voltak kény- 
telenek megengedni, hogy egyes városok területén a régi pénz továbbra 
is érvényben maradjon. Róbert Károly valutareformjai s különösen 
az arany forintok veretese nagyobb állandóságot teremtettek, de a 
pénzérték ingadozása az egész korszakon át megmaradt. Pozsony 
1323-ban  azt a   kiváltságot   nyerte,   hogy   bármely   pénzt   szabadon 
127 használhasson, 1430-ban pedig Zsigmond pénzverési joggal ruházta fel. 
Más  városoknak   is  volt  pénzverési joguk,   de  nem   igen   éltek vele 
128 s a városi pénzek nem jutottak oly jelentőségre, mint Németországban. 
Határszéli városokban   bécsi, cseh, lengyel stb.   pénznemek is voltak 
használatban. A   pénzérték   ingadozása és a forgalomban   levő pénz- 
129 nemek különfélesége folytán a pénzváltók   — többnyire   olaszok   — 
megjelentek minden vásáron. Zsigmond alatt 1405-ben hozott törvény 
a magánosok által gyakorolt pénzváltást   eltiltotta   és kir.   pénzváltó 
hivatalokat állított fel. A pénzhamisítókat tűzhalállal, a pénzcsonkítást 
130 pedig bírsággal büntették. 

A kereskedők a szervezkedés terén nem követték az iparosok 
példáját. Azok a hatalmas kereskedelmi szervezetek, melyek Angliában, 
Olasz- és Franciaországban magukhoz ragadták egyes városok vezetését, 
nálunk teljesen hiányoztak. Oka egyrészt a kereskedelemnek az előbbi 
országokhoz viszonyított csekélyebb jelentősége, másrészt az volt, hogy 
a céhekben tömörült iparosság nagy számmal űzte a kereskedelmet, mint 
mellékfoglalkozást. A korszak vége felé a kapitalizmus behatol a kereske- 
132 delembe. A Thurzók nagyszabású üzletén kívül különösen Pozsonyban 
mutatkozik ez az irányzat, ahol a rendkívül jövedelmező szőlőművelés 
és bortermelés hasznából a polgárság kezén nagy tőkék halmozódtak 
fel,   melyeket   kereskedésbe    és    főleg   posztóüzletbe    fektettek   be. 
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           Gailsam Albert   társasága   már kapitalisztikus   vállalat volt, nemcsak 
posztót,   hanem   fűszert,   vasárút   és   bőrt   is   hozott   be,   vörösrezet 133 

exportált, s behozatali forgalma 1457/58-ban   552.000   koronát   tett 
ki mai pénzben. 

A hitel szervezete a kezdet legelején tartott. Az egyház kamat- 
vételi tilalma folytán többnyire a zsidók foglalkoztak kölcsönzéssel, 
s a verseny hiánya a kamatláb rendkívüli magasságát okozta. Pozsonyban 
a zsidószabályzat szerint a heti kamat 1 font után 2 fillér (pfennig) 134 
60 fillér után 1 fillér, a mi évi 86,6%-nak felelt meg. Ebben az 
időben ugyanily magas volt Münchenben, Strassburgban, Nürnbergben 
stb. a kamatláb, sőt ez a megállapítás csak a városi polgárokra 
vonatkozott, idegenektől magasabb kamatot lehetett szedni. Gyakran 135 
előfordult, hogy a királyok felmentették a városi polgárokat a zsidó 
hitelezőnek járó tőke és kamat megfizetése alól. Midőn Lajos király 
1360-ban a zsidókat kiűzte az ország területéről, a hitelügy annyira 
pangásnak indult, hogy a király már négy év múlva kénytelen volt a 136 

kitiltó rendeletet visszavonni. A kamatláb nagyságát a pénzérték foly- 
tonos ingadozása is növelte. Némileg a hitelszervezetet pótolták azok 
az intézmények, melyeket a céhek létesítettek. Oly helyeken, ahol az 
iparcikkek eladását a céh, vagy a városi hatóságok eszközölték, az 
iparosok készítményeikre előleget kaphattak. A korszak második felében 
az ércpénz szaporodása és a gazdaság növekedése folytán keresztény 
iparosok és kereskedők is kezdtek pénzkölcsönzéssel foglalkozni. Több 
városban, pl. Pozsonyban, 1439-ben telekkönyvet készítettek, mi a 
hitelezést megkönnyítette, mert a követelést az ingatlanra bekebelezték. 137 

 
VIII. Önkormányzat 

 A városok lakossága részben bevándorló, az uralkodó társadalmi 
osztályokkal sem hatalmi sem ideológiai kapcsolatban nem álló jöve- 
vényekből, részben a földesúri hatalom alól kikerült jobbágyokból és 
várnépekből toborzódott. Az első városalkotó rétegek szelleme és 
gondolkodása demokratikus volt, s a városi élet gazdasági alapjai 
az egyenlőség szellemét csak megerősítették. A városokban kezdettől 
fogva jelentékeny munkaszükséglet nyilvánult alsóbb ipari, mező- 
gazdasági, fuvarosi, őrségi, bányászati munkák elvégzésére, a katonás- 
kodás teljesítésére folyton új elemek szükségeltettek. A városi lakosság 
súlyos adóterheket viselt, a főurakkal való állandó küzdelem, a köz- 
biztonság és városvédelem jelentékeny pénzösszegeket emésztett fel. 
Szívesen láttak tehát minden munkaképes embert, aki a városi 
terhekben részt akart venni, s a polgárjog megszerzése csupán bizonyos 
ideig tartó   helybenlakáshoz   és   ingatlanszerzéshez volt kötve.   Ez a 
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követelmény mai szemüvegen nézve talán túlságosan megszorítónak 
látszik, azonban akkor ez senkit sem akadályozott meg abban, hogy 
a polgárjogot megszerezze s a külföldi városokban sok helyt a letele- 
138 pedők ingyen kaptak házhelyeket, melyeket beépíteni tartoztak. Kor- 
látozások csak annyiban voltak, hogy az Árpádházi korszakban több 
139 város rabszolgákat  nem   fogadott be falai közé.   De   már   a korszak 
folyamán az antidemokratikus irányzat erősödni kezdett. Sok helyütt 
közreműködött a városokban  letelepedett   nemesek   befolyása, kik a 
140 magok kasztszellemét a lakosságnak velők kapcsolatban álló rétegeibe 
bevinni igyekeztek. A virágzó ipar és kereskedelem   nagy   vagyonok 
keletkezésére és   így vagyoni egyenlőtlenségre vezetett,   ami   szintén 
aláásta a demokratikus szellemet. De az osztály és a vagyonkülönbség 
egyelőre   csak   társadalmi   téren   működött,   jogi   intézményekben   e 
korszak végéig kifejezésre nem  jutott. Éppen  ezért,   de meg a városi 
proletariátus csekélyebb száma folytán a magyar városokban ismeret- 
lenek  voltak   azok   az   elkeseredett   küzdelmek, melyek   a   vagyono- 
sok   és   vagyontalanok   között   folytak, s   az   olasz,   angol,   flandriai 
és francia nagy városokat gyakran a legvéresebb harcok   színhelyévé 
141 tették. A nemzetiségi ellentétek jogmegszorító befolyásáról már meg- 
emlékeztünk. 

A céhek kifejlődése folyamán előállt az a törekvés, hogy a város 
kormányzatának vezetését magához ragadják. Mint erős fegyelem 
alatt működő, azonos gazdasági és társadalmi érdekek által egybe- 
forrasztott testületek a városi lakosság szervezetlen elemeivel szemben 
természetszerűleg befolyáshoz jutottak. De  a céhek, melyek e  korban 
142 a   német  és  angol   városokban   már   a vezetést   kezökben   tartották, 
nálunk csak a XVI. században jutottak kifejezetten uralomra. 

Kivételes elbánás alá estek a zsidók, akik a városi polgárjog 
köréből teljesen kizárattak. Több városban egyáltalában tilos volt 
megtelepedniök, más városokban (Buda, Esztergom) csak a részökre 
jelölt zsidónegyedben (Judengasse, Ghetto) lakhattak. Sokhelyt azonban 
vegyesen laktak a keresztényekkel. Az 1279. évi budai zsinat után 
külön jelvények viselésére köteleztettek. Pozsonyban e cím alatt 
írták össze őket: „A gonosz zsidók lajstroma.” A budai tkv. pedig 
így emlékezik meg róluk: „Dy sneiden, hartneckigen, stinkunden, gotis 
verreter.” Sopronban saját személyök után is kötelesek voltak vámot 
fizetni. A keresztények és zsidók közötti jogügyletek eldöntésére 
a királyok zsidóbírákat neveztek ki, Pozsony a zsidóbírót maga válasz- 
143 totta. Egymás közötti ügyeiket saját bíróságaik intézték el. 

A városi élet másik nevezetes jellemvonása a széleskörű önkor- 
mányzat   és   önrendelkezési jog. Gyarmatok jellemző sajátsága, hogy 
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mindenki, aki a vállalatban részt vesz, az ügyek intézésébe is bele- 
zólhat. Az idegen jövevények elszigetelt helyzetökben egyetértésre 
és önállóságra voltak utalva, a magyar várnépek és a jobbágyság 
feltörekvő elemeit pedig épen az hajtotta a városokba, hogy a jog- 
talanság állapotából szabaduljanak. Azonkívül mindkét réteg a lakos- 
ágnak — melyből kiváltak — legbátrabb, legenergikusabb és vállal- 
kozó szellemű elemeiből állt, akikben megvolt a képesség és az akarat 
ügyeik önálló intézésére. Ezek az okok jórészt az északamerikai 
Unió demokratikus kormányzatának is alapjai. De míg a gyarma- 
toknál az anyaállam vagy helyi exponensei korlátozzák a gyarmatok 
szabadságát, a magyar városok ennél sokkal kedvezőbb helyzetben 
voltak, mert ők az országos hatóságok alól kivéve a király közvetlen 
fennhatósága alá tartoztak s a köztük fennálló anyagi kapcsolat 
folytán a királyoknak érdekében állt a városokat támogatni, ezek 
viszont pénzáldozatok árán autonómiájuk kiterjesztését bármikor meg- 
vásárolhatták. Az ipari munka a céhszervezeten alapult, mely a tagok 
közreműködésének tág teret engedett s az önkormányzati szellem 
emeléséhez jelentékenyen hozzájárult. Mindezen tényezők hatása 
folytán a városok önkormányzati szabadsága e korban oly fokra 
emelkedett, mely páratlanul áll a magyar történelemben, és sem a 
nemesi vármegye, melynek kormányzatát rendszerint néhány túlha- 
talmas földesúr vezette, sem pedig a mai városi önkormányzat, mely 
teljesen ki van a mindenkori kormánynak szolgáltatva, hozzá nem 
hasonlítható. 

Az autonómiának egyik legjelentékenyebb jogosítványa a szabad 
tisztviselőválasztás, mely a város minden jogosított tagjának lehe- 
tővé tette, hogy a közügyek intézésére befolyjon. A tisztújítás 
évente történt, ami a választási jog hatályosságát biztosította. A főtiszt- 
viselőket a legtöbb városban az egész polgárság választotta — Sel- 
mecen a régi esküdtek és öregek — s a választás formaságait a 
városi jogkönyvek a legapróbb részletességgel szabályozzák. A választás 144 
napján a tisztviselői kar ünnepélyesen letette a hivatali az egybe- 
gyűlt polgárság kezébe és azután kezdetét vette a választás, melyen 
tiltva volt fegyveresen megjelenni. A megválasztottak a tisztségek 145 
elfogadására pénzbírság és polgári jogaik elvesztésének terhe alatt 
köteleztettek. Ha a tisztséget elfogadták, letették a hivatalos esküt 146 

s azután a polgárság nagy ünnepélyességek közepette iktatta be 
őket hivatalukba. 

A tisztviselők közt első helyen állt a bíró (villicus, judex, 
rector, Richter, scultetus). Ő vezette a közigazgatást és bíráskodást, 
felügyelt a többi tisztviselőkre és közvetítette a város érintkezését a 
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királlyal   és   tárnokmesterrel.   Budán  egy ideig a király nevezte ki a 
147 bírót, de 1329 után e joga megszűnt.  A szabadalomlevelek értelmében 
a bíró csak akkor foglalhatta el állását, ha a király ebben megerősítette, 
Később   azonban   e   követelményhez   a   királyok   nem   ragaszkodtak. 
Hivatalos   évének   leteltével   újra   választható   volt   ugyan,   de tiszt- 
ségéről mindenesetre lemondani tartozott. Ez intézkedés elejét akarta 
venni annak, hogy egyes hatalmasabb egyének vagy családok — úgy 
mint   az   egyes   német és angol városokban már e korszakban meg- 
történt — a város vezetését magukhoz ragadják.  Mindamellett talál- 
148 kozunk   oly   esettel   is,   midőn a bíró tisztségét   életfogytiglan bírta, 
így Budán a XIV.   század elején, továbbá a szász városokban:  Med- 
gyesen és Besztercén. 

A bíró akadályoztatásának idejére a tanács egy helyettes bírót 
149 (vicejudex) választott.  A  polgármester (burgemeister, civilium magister) 
kezdetben   a   városi számadások és a pénzkezelés ellenőrzésére szol- 
150 gáló   állás   volt.   A   XV. század végén azonban a polgármester már 
sok helyen a városi kormányzat vezetője s a következő századokban 
ez az elnevezés válik általánossá. 

A városi kormányzat szellemi vezetője a jegyző (Statschreiber, 
scriba, notarius). Ő vezette a tanácsülések és gyűlések jegyző- 
könyveit s a városi törzskönyvbe ő írta be a perekre vonatkozó 
feljegyzéseket és a bírói ítéleteket. Ez a könyv nem csupán perek 
és ítéletek nyilvántartására szolgált, hanem a város pénzügyeire vonat- 
kozó bejegyzéseket is tartalmazott. A számadáskönyvekkel egyetem- 
ben nemcsak a kiadások és bevételek részleteire nyújtanak igen 
pontos felvilágosítást, hanem művelődéstörténeti szempontból is rend- 
kívül fontos adatokat foglalnak magukban. A számadáskönyvek rend- 
szerint két példányban vezettettek s a részletezésre külön jegyzékek 
(registrum) szolgáltak. A feljegyzési könyvek vezetését a városok 
már korán megkezdték, Pozsony és Besztercebánya 1364-ben, Sop- 
151 ron 1394-ben, Bártfa 1418-ban  stb. 

Ε főtisztviselőkön kívül még számos hivatalnokot és alkalma- 
zottat találunk, kiknek hatásköre ipar-kereskedelmi, rendészeti, pénz- 
ügyi és gazdasági ügyekre terjedt ki. Ezekkel az egyes fejezetek 
folyamán külön is foglalkozunk. Nagyszámú segédszemélyzettel is 
152 találkozunk, kiket a tanács, a bíró és jegyző nevezett ki, illetőleg 
alkalmazott. 

A szászok földjén levő városokban más tisztviselők is fordulnak 
elő. A szövetségi kormányzat fejeit, a bírót és ispánt már előzőleg 
említettük. A városok élén a bíró (Richter, Hann) később a polgár- 
153 mester állott. Ezenkívül az egyes székek király-bírákat is választottak, 
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kiknek főfeladata volt háború esetén a városok által kiállított katonaság 
vezetése. A bányavárosok élén a bányabíró állt, akit szintén a polgárság 
választott. A kamaragrófokat (comes urburarius), akik a bányákra és a 154 

pénzverésre felügyeltek, a király nevezte ki. Egyes városok ügyészt is 
tartottak, aki a város pereit vitte. 

Az esküdtek (iurati, Rathherren) főleg bíráskodási funkciókat 
végeztek. Őket is az összes polgárság választotta s tisztségöket bírság 
terhe alatt kötelesek voltak elfogadni.155 

A   kormányzás   és   közigazgatás   ellenőrzésére   egy   választott 
testület   szolgált,   mely   külső   tanács (ellentétben az Innerer Rath-ah 
melyet a bíróság és az esküdtek   alkottak) vagy közgyűlés   (commu- 
nitas, gemain) nevet viselt. Ε testületek tagjainak száma   különböző: 
24,   50—100   volt.   A   külső   tanács   tagjait   gyakran élethossziglan 
választották. A tisztviselők és esküdtek fegyelmi ügyeiben ők   bírás- 156 

kodtak.   Az   erős   önkormányzati   szellem   kifolyása    gyanánt,    fon- 
tosabb ügyekben — mint az a flandriai és olasz városokban is szo- 157 
kásos   volt — rendszerint   kikérték   az   összes polgárok véleményét. 

Az autonómiának igen jelentős része volt az a jog is, hogy a 
városok papjukat magok választották, aki gyakran a megyés püspök 
helyett közvetlenül érseki joghatóság alá helyeztetett.158 

A tisztviselői pragmatika köréből a következő intézkedések 
említhetők. A bíró, a polgármester és az esküdtek fizetést nem kaptak. 
A jegyző, a gazdasági hivatalnokok rendes jövedelmet húztak, ami 
részben fix fizetésből, részben a polgárság által fizetett díjakból állott. 
A budai Tkv.-ben egy részletes jegyzői díjszabás foglaltatik. Az alsóbb- 159 
rendű alkalmazottak, szolgák és őrök fizetést, illetőleg zsoldot kaptak. 
Minden városi polgár csupán egy hivatalt viselhetett. A tisztviselők, 160 
ha a törvényt megszegték, hivatalukat veszítették, s az okozott kárért 161 
anyagi felelősséggel tartoztak. Az esküdtek, ha a tanácsüléseken és 
bírósági napokon pontosan meg nem jelentek, bírságot fizettek. Az össze- 162 
férhetetlenség szigorúan szabályoztatott, egyidőben a tanácsban nem 
foglalhatott helyet két testvér vagy sógor, após és vő, apa és fiú. 163 
Az a tisztviselő, kinek ügyét az ellene beadott panasz következtében 
tárgyalták, a tanács illető ülésein részt nem vehetett. A bíró saját 
ügyében nem ítélkezhetett és tanúvallomást sem tehetett, hanem 
ilyenkor székét és bírói pálcáját egyik esküdttársának adta át. A mint 164 

látható, ez intézkedések teljesen megfelelnek a modern közigazgatásjogi 
kívánalmaknak. 

A tisztviselők és hatósági intézkedések tekintélyének megóvá- 
sáról a városi jogok igen szigorú intézkedésekkel gondoskodtak. Aki 
a hatóságnak ellenszegült, vagy annak tagjait megsértette, Selmecen 
 



678                                                             Szende: Magyar városok a középkor végén 
 
a pellengérhez kötötték, Pozsonyban pedig a nyelvét szakították ki. 
De a halálbüntetés is gyakori volt. Kassán a tisztviselőknek azzal, 
aki a tanács tagjait megsértette, minden érintkezést meg kellett sza- 
165 kítani. Hasonló szigorú, sőt kegyetlen intézkedésekkel találkozunk a 
külföldi városokban is. 

A király részére fizetendő adót a szabadalomlevél, vagy külön 
királyi rendelet szabta meg, de annak az egyes polgárokra való kive- 
166 tése és behajtása a városok autonóm hatáskörébe tartozott. Ugyancsak 
minden várost megillette az a jog, hogy kiadásának fedezése céljából 
polgárait adókkal és szolgáltatásokkal terhelje meg. Budán az adó- 
kivetést egy esküdt és 24 hites polgár eszközölte, Pozsonyban pedig 
167 a polgármester vezetése alatt egy bizottság. A behajtás az adó- 
szedők feladata volt, kik a tanácsnak elszámolással tartoztak. A befi- 
zetésekről rendes adólajstromokat vezettek. Az adókivetés alapjául rend- 
szerint az ingatlan szolgált; azokra, kiknek földjük vagy házuk nem 
volt, személyi vagy fejadót róttak ki, esetleg kombinált kulcs alapján 
168 állapították meg az adóösszeget. Pozsonyban a szőlőműveléssel fog- 
lalkozó polgárokat borterméseik alapján adóztatták meg, minden bor- 
mennyiség, melyet az adóköteles polgár termelt, kimért, eladott, 
behozott, kivitt, adókivetési alapul szolgált. Az adófizetési kötele- 
zettség alól csak a pap, azonkívül a bíró, jegyző és esküdtek voltak 
169 hivataloskodásuk tartama alatt felmentve. A városok egyéb jövedelmi 
forrásai a fogyasztási adó jellegével bíró sörpénz és sópénz (a fogyasz- 
170 tási adók rendszerét a német és francia városok teremtették meg), 
a halászati haszonvételek, mérlegdíjak, fapénz a városi erdők haszná- 
latáért, kövezetvám, a város földeinek, malmoknak, fürdőknek bérbe- 
adásából származó jövedelem. 

A bíráskodási önkormányzattal, melynek lényege abban állt, 
hogy a polgárok ügyeiben csak a városi bíróságok voltak illetékesek, 
a következő fejezet folyamán fogunk foglalkozni. 

Az autonómiának koronája a városi közönség ama joga volt, 
hogy a városi polgárok jog- és életviszonyait kötelező erővel és önálló 
hatáskörben szabályozhatta. Ez a szabályozás kiterjedt nemcsak a jogéletre, 
a gazdasági forgalomra, de körébe vonta a polgárok magán és családi 
életét, társadalmi szokásait, sőt még ruházatát is. Minden oly társada- 
lomban, melynek területe szűk, s az alávetettek száma korlátolt, meg 
van a hajlandóság a magánéletbe való ily kicsinyes beavatkozásra, 
mivel a szűk körben válik leginkább nyilvánvalóvá, hogy az egyesek 
magán cselekvényei és gazdasági tevékenysége mily nagy befolyással 
vannak az összesség jólétére. 
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IX. Jogrend és igazságszolgáltatás. 
 

A városok jelentőségüket a bennök lefolyó gazdasági tevékeny- 
ségtől nyerték, az egész jogi és gazdasági rendszer, sőt az erkölcsi 
élet is a magántulajdon intézményén nyugodott, s az önkormányzati 
szabadság folytán a polgári önérzet igen magas fokon állt. Ezek 
voltak azok a legnagyobb értékek, melyek megvédelmezése a büntetőjog 
és büntető eljárás feladatává vált. Szembetűnik azonnal a vagyon 
elleni bűncselekmények súlyos megtorlása. A lopás büntetése orr-fül 
és kézlevágás, rendszerint halál. Az éjjeli lopás szigorúbb elbírálás 
alá esett, mint a nappali. Kassán a zárföltörő tolvajokat kínpadra 
vonták, s azután felakasztották. A tolvajokkal azonos büntetés érte 171 
az orgazdákat. A vásári tolvajok arcára bélyeget sütöttek, ismétlés 
esetén pedig felakasztották őket. Ez volt a gyümölcstolvajok büntetése 
is. Pozsonyban a vásári tolvajokról külön jegyzéket vezettek. A rablás 172 
súlyosabb beszámítás alá esett, az útonálló rablókat kerékbe törték. 
Templomi tolvajok tűzhalállal bűnhődtek.173 

A magántulajdon legjelentősebb formája a városokban a ház 
volt a benne levő vagyontárgyakkal, s ebben folyt le a városi 
polgár gazdasági tevékenysége is. Természetesen a magánház is 
fokozott büntetőjogi védelemben részesült, s megtámadása kézle- 
vágással és súlyosabb esetekben fej és vagyonvesztéssel büntettetett· 
A megtámadottnak jogában állt védekezni, s ha a támadót megölte, 
ezért büntetés nem érte. A bűncselekmény tényálladékát már az is 
megállapította, hogy a támadás nem a házban, hanem a hozzája 
tartozó földeken történt. Aki magánlaksértőt házában rejtegetett, azt 
hasonló büntetés érte; „az az előnye megvan, — mondja a budai 
tvkv. száraz humorral —, hogy őt magasabbra akasztják, mint vendégét”. 
Ugyanezen felfogás következménye volt, hogy a közrend megzavarását 
(Stadtfrieden, Marktfrieden prechen) szintén kézlevágással és halállal 
büntették. A gyújtogatás, sőt még a felgyújtással való fenyegetés 175 

is halálbüntetést vont maga után. 
Az erkölcs ellen elkövetett cselekmények súlyosabb büntetéséről, 

ami szintén a gazdasági rend folyománya, később fogunk szólani. 
A személy és testi épség, valamint az élet elleni bűncselek- 

mények  enyhébb   beszámítás   alá   estek.   És   pedig   kettős   irányban. 
Mindenekelőtt   a  büntetési   tételek   enyhébbek,    mint   a   vagyon   és 
közrend elleni deliktumoknál. Tettleges becsületsértés   és testi sértés 
esetén a sértő pénzbírságot, vagy pedig kártérítést fizetett. A gyilkosság 176 

büntetése nem mindenütt halál,   Selmecen   a gyilkos,  ha   elmenekült 177 

egy évi és egy   napi   száműzetés   után visszatérhetett. A   gondatlan- 
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ságból elkövetett emberölés nem esett súlyos beszámítás alá, s a sértő 
178 rendszerint csak   kártérítésre   köteleztetett.   Aki gyújtogatással,  tehát 
csak   vagyonrongálással   fenyegetőzött,   annak   büntetése   halál   volt, 
179 aki gyilkossággal, az csupán bírságot fizetett. A másik jelentős eltérés 
abban állt, hogy élet és testi épség elleni bűncselekményeknél, még súlyos 
büntetési tételek  esetén is, a városi jog módot adott a sértőnek, hogy 
a sértettel, vagy hátramaradottjaival   kiegyezkedhessék,   (compositio), 
180 vagyoni deliktumoknál ez a lehetőség igen szűk  térre volt korlátozva. 
A   compositio  egy   részét   a   bíró, sok helyütt a város kapta. 

A   büntető   eljárás   idézéssel   vette   kezdetét.   Aki   háromszori 
181 idézésre meg nem jelent, fejvesztéssel bűnhődött, vagy pedig száműzték. 
Vádlott a határnapon megjelenve tanúkkal és tisztító esküvel bizonyíthatta 
ártatlanságát.  A tanúk eleinte csak helybeli polgárok lehettek, később 
más városok polgárai is tanúskodhattak. A tanukat megeskették, s a 
hamisan esküvők szigorú büntetés alá estek. Helye volt az esküdttársak 
„consacramentales”   általi bizonyításnak,   akik általánosságban  esküvel 
igazolták vádlott  ártatlanságát.  A   bizonyítási   eljárás  után   az ítélet 
következett. Bűnpereknek istenítélettel való eldöntése ebben a korban 
183 már   nem   szokásos,    sőt   a   budai   tkv.    ezt   egyenesen    eltiltotta. 
Egyedül Besztercebányának   volt   meg az   a joga,   hogy  a   polgárait 
perdöntő párbaj vívására ítéletileg kényszerítse,   s a   Zipser  Willkühr 
184 is tartalmaz idevágó határozmányokat. Az ítéletet nyomban követte a 
végrehajtás, s   csak   a   főbenjáró   ügyekben   lehetett   kezesek állítása 
mellett kegyelemért folyamodni.  A bíróság halálos ítéletet csak   úgy 
mondhatott   ki, ha az illető város  kiváltságai   közé   a pallosjog (jus 
gladii) is tartozott. Az 1405. évi decretum minus értelmében, minden 
város megkapta ezt a jogot, de azért a későbbi időben is  fordultak 
185 elő adományozások. A kivégzések nyilvánosak voltak. A hóhér vagy 
rendes fizetést, vagy pedig esetenkénti   díjazást   kapott,   s   a   szepesi 
186 városok e céiból egy díjszabást is készítettek. A halálra ítéltet, vala- 
mint a gyilkost is, ha egyházi területre menekült elfogni nem lehetett. 
Mivel e téren sok visszaélés történt, Zsigmond az egyház menedékjogát 
megszüntette. A   fogházak   költségeit   a város  viselte, s azok  feletti 
felügyeletet a   hóhér   teljesítette.   Akik nem becsületbe vágó dolgok 
(umb   ehrlich   sach)  —   értsd   nem   vagyoni   cselekmények —   miatt 
voltak   elzárva,   azokat  a   közönséges   bűnösökkel   nem  csukták egy 
187 helyre. A szökést szigorúan büntették. 

Úgy büntető, mint polgári ügyekben az ítélkező városi bíróság 
a bíróból, mint elnökből és az esküdtekből   állt. A jegyzőkönyvet a 
188 jegyző   írta.   Határozatképességhez — főbenjáró   ügyeket kivéve — 
4—5 esküdt megjelenése elegendő volt. A bíróság hatásköre minden 
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a városban lakó egyénre, sőt gyakran a közeli falvakra is kiterjedt, 
ami különösen a Szepességen és Királyföldön növelte meg  a   városi 
bíróság területi hatáskörét.l89 

A polgári eljárás arra irányult, hogy a hitelező minél rövidebb 
idő alatt pénzéhez jusson. Ezért az eljárás ment a felesleges  forma- 
ságoktól   s   túlnyomóan   szóbeli.   A   per   felperes   keresetével indult 
meg. Ha az adós az idézésre meg nem jelent, elmakacsolták. Ebben 
a korban már szokásos volt, hogy a felek ügyvéd   (procurator,   Vor- 
sprecher)   útján   képviseltették   magukat.   A   felek   megjelenése   után 190 
kezdetét vette a tárgyalás és bizonyítás. A bizonyítás eszközei voltak: 
okiratok,   tanúvallomás,   eskü.   Tanú  polgári   perben   is   csak városi 
polgár   lehetett.   Egyéb   bizonyíték   hiányában   a   pert   esküvel   dön- 191 

tötték el. A bírói marasztalás az adósság megfizetésére, a jogtalanul 
birtokolt ingó vagy ingatlan visszaadására, kártérítés és   bírság   fize- 
tésére   irányult.   Szabadságvesztést   az ítélet csak akkor mondott ki, 192 

ha   alperes   több   adósságot   csinált,  mint amennyit ingatlana megért 
s a követeléseket nem lehetett rajta behajtani.193 

A városi bíróságok felebbezési fóruma a XV. században már 
túlnyomóan a tárnoki szék volt, mely saját jogszabályainak az ú. n. 
tárnoki jognak alkalmazása folytán bizonyos egységet vitt be a városi 
jogok sokféleségébe. A tárnokmestert a király nevezte ki. A tárnoki 
székhez csak polgári ügyekben lehetett felebbezni 60 frt értékhatáron 
felül. A felebbezés határideje 15 nap volt, s a konok felebbezőt 
szigorúan büntették. A tárnoki szék a városok küldötteiből alakult 
s legalább öt tagnak kellett a határozathozatalban résztvenni. A tárnoki 
széktől 300 frtot meghaladó ügyekben a királyhoz lehetett felebbezni. 
Az ítélet végrehajtásáról felperes kérelmére és közbenjöttével a 
városi hatóság gondoskodott.194 

A hagyatéki eljárás szintén a városi bíróság előtt folyt le. 
Az örökjogi igény 32 éven belül volt érvényesítendő, azon túl 
elévült. Az öröklés terén tekintettel arra, hogy a nők a kereske- 195 

delmi és ipari tevékenységben résztvettek, a nők és férfiak egyenlő 
jogokkal bírtak. A kiváltságlevelek egyik állandó pontja a városi polgá- 
roknak végrendelkezési szabadságot biztosít, de ezt egyes statútumok 196 

korlátozták. A végrendeleteket a jegyző által vezetett Liber Testamen- 
torum-ban tartották nyilván. Aki végrendelet nélkül halt el, annak vagyonát 
leszármazol, gyermektelenség esetén némi korlátozással a túlélő házastárs, 
gyermekek és házastárs hiányában szülei és oldalrokonai örökölték. 
A városi jogok a leszármazók köteles jogát is elismerték, de az örökségre 
nem tarthattak igényt oly gyermekek, kik szüleikkel durván bántak, 
akaratuk   ellenére   házasodtak,   színészek   (luderer),   hamis   játékosok 107 
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(Spieler)   vagy   rablók   lettek.   Ha   valaki   örökösök   nélkül   halt   el, 
198 javaiban nem a király, hanem a város örökösödött. 

A városi jogkönyvek részletesen intézkednek a dologi, kötelmi 
és örökjog összes fontosabb kérdéseiben, beható ismertetésök azonban 
túlhaladná e tanulmány kereteit. 

 
X.   Közrendészet és szociálpolitika 

 
A városok állandó harcban állottak az oligarchákkal és a neme- 

sekkel, kik veszélyeztették a városi polgárok és a forgalom bizton- 
ságát. A XV. század elején rendkívül sokat szenvedtek a felvidéki 
199 városok a husziták és cseh rablók pusztításai miatt is. Az állandó 
veszedelem és a szabadalomlevelek alapján elvállalt kötelezettség 
folytán a városi polgárság katonailag is szervezkedett. Az általános 
védkötelezettség minden fegyverfogható polgárra, a város területén 
lakó nemesekre is kiterjedt. A város katonai célokból kerületekre 
osztatott s minden ily kerületben a védköteles polgárság felett 
200 évente szemlét tartottak. Később a katonai beosztás teljesen a céh- 
szervezet alapjára helyezkedett. Minden egyes polgár köteles volt 
magát fegyverrel ellátni s annak birtoklását a szemlén igazolni. 
Minthogy a fegyverviselésből gyakran verekedések származtak, azt a 
201 szepességi városokban béke idején erősen korlátozták. A fegyver- 
készítő iparágak ez időben nagy virágzásnak örvendtek, minden 
nagyobb városban volt fegyverkovács és puskaműves, Pozsony és 
202 Lőcse a XV. század végén pedig ágyúöntödét állított fel. Nagy 
összeggel szerepelnek a legtöbb város számadásaiban a falak épí- 
tésére és kijavítására fordított kiadások. A XIII. század óta a legtöbb 
privilégium előírja, hogy a város magát fallal övezni köteles, az 
1405. évi törvény ezt a kötelezettséget megújította és általánossá 
tette. Veszély idején a városok zsoldosokat fogadtak s 1428-ban a 
huszitáktól ostromolt Nagyszombat 4800 arany frtot költött zsol- 
dosok fizetésére. A nagyobb német, francia, olasz és angol városok 
203 állandó zsoldos sereget tartottak s formális háborúkat viseltek. 

A város belső területén zsoldos rendőrség tartotta fenn a köz- 
biztonságot, A zsoldosok élén a XV. század végén már rendszerint 
a városkapitány állott.   Alája voltak   rendelve   a   fertálymesterek   és 
204 darabontok, különösen az éjjeli csendre felügyelő cirkálók (czirker) és 
poroszlók (Schergen). Ezek   bekísérték a csendzavarókat,   s   ügyeltek 
arra, hogy 9 óra után a korcsmák zárva legyenek. Arra is ügyeltek, 
hogy   a  város  területén  hamis  kutyák  ne  kóboroljanak.   A  legtöbb 
város tartott kutyapecért és mindenki felelős volt a kárért, melyet a 
205 tulajdonában levő állat okozott. 
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A közbiztonsági szolgálat igen fontos része volt a tűzrendészet. 
Mivel e korban a házak még túlnyomóan fából épültek, a tűzvészek 
gyakoriak. Lőcse  1332—1431  között háromszor égett le, Leibitz   a 
XV. század elején teljesen elpusztult. Minden város rendszeresen gon- 206 

doskodott a tűzoltásról,   mintául Bécs Feuerordnung-ja szolgált,  mely 
szabatosan meghatározza, hogy az egyes mesterembereknek mily módon 207 
kell az oltásban  résztvenni,   s  a  közreműködők  részére  díjat  állapít 
meg. Az erdélyi szász városok elrendelték, hogy minden házban vizes 
edény és gyékény legyen előkészítve.   Az   oltásban   segíteni   polgári  208 

kötelesség volt. A tűzvizsgálat a XV. század végéig a Feuergeschauer-ek 
teljesítették, kik évente négyszer megvizsgálták a  kéményeket.  Ezután 209 

a tűzrendészet is a céhrendszer alapján szerveztetett újjá. 
A városokban aránylag szűk területen sok ember volt össze- 

zsúfolva, ami szükségessé tette, hogy a hatóságok a köztisztaságra 
gondot fordítsanak, mert máskülönben az együttlakás elviselhetetlenné 
vált volna. Erre vezethető vissza, hogy a városi belterületen korlá- 
tolták a disznótartást. Az árnyékszéket tilos volt a szomszéd földje 
alá ásni. A budai tvkv. megtiltotta, hogy a házakat egészen össze- 
építsék, hanem hézagot kellett a csatornák részére hagyni, nehogy a 210 
lefolyó víz a lakásokat nedvessé tegye. A köztereket és utcákat elég 
gyakran takarították. Kassán a háztulajdonosok kötelesek voltak a 
házuk előtt levő sárt és piszkot elhordatni. 211 

Egyes városokban, különösen a felvidéken rendszeres csatornázás 
útján  történt  a  felgyülemlett   szenny  levezetése.   A  csatornák  nagy 
része a XIV. század végén már megvolt, mivel a számadáskönyvekben 212 

feltalálható nagyszámú tétel nem építésükre, hanem kijavításukra vonat- 
kozik. Némely város állandó csőmestert tartott, ki a csatornák vizs- 
gálatát ellátta, a javítást és tisztítást végezte. A vízvezetékek a csa- 218 

tornákkal egyidőben épültek, s a vizet a  közeli  hegyekből   vezették 
le, Budán ón csöveken. Eperjesen, Kassán és Lőcsén a XIV. században 
már van vízvezeték, Besztercebányán pedig jóval előbb a XIII. század 
elején. 214 

A köztisztaság iránti érzékre mutat, hogy minden jelentékenyebb 
városban   találunk   fürdőket,   Pozsonyban    1309-ben,   Selmecbányán 
1393-ban, Nagybányán 1376-ban. Buda már abban az időkben híres 
volt gyógyfürdőiről.   A  fürdőket  a  város  építette,  s  kezelésökkel  a 215 

fürdőmester (balneator) volt megbízva, aki a fürdőt rendszerint bérbe 216 

is vette. Besztercebányán a szegények az ú. n. szegénylélek fürdőben 
ingyen fürödhettek. 217 

Az országos állapotokhoz képest a városi közegészségügy hala- 
dottságot   mutat,   ami   különben   természetes   következménye   volt a 
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köztisztaság ápolásának. Ennek dacára az országban uralgó járványok 
a városokba is behatoltak. A fekete halál (mors nigra, febris pesti- 
lentis) minden nagyobb háború után megjelent, azonkívül Szt. János 
tánca (chorea Sancti Johannis) egy epileptikus jellegű kór, a ragadós 
bujakór, az angol láz (sudor anglicus) és a süly (scorbut) végig 
vonultak Európán, nagy pusztítást okoztak úgy a magyar, mint a 
218 külföldi városokban. A városi hatóság a fertőtlenítés és elkülönítés 
különböző módjait rendelték el járványok idején, az utcákon tüzet 
raktak, a házak falait ürömmel és ecettel locsolták, sőt még vesz- 
219 tegzárt is foganatosítottak s idegen koldust vagy csavargót a váro- 
sokba be nem bocsátottak. 

A közegészségügy érdekeit szolgálták az élelmiszerek minő- 
220 ségének és tisztaságának ellenőrzésére vonatkozó intézkedések, melyeket 
az előző fejezetek folyamán fejtegettünk. 

A gyógyítással kezdetben kizárólag olasz eredetű orvosok, 
221 azonkívül a papok és szerzetesek foglalkoztak. Később a városokban 
már magyar és német eredetű orvosokkal is találkozunk. Pozsony a 
XV. században rendszeresen fizetett orvost tartott. A sebészek 
rangban lejebb álltak az orvosoknál, köznyelven borbélyoknak hívták 
s a budai tkv. az iparosok között sorolja fel őket. Az orvos és 
sebésztudományt részben gyakorlatból, részben az egyetemeken sajá- 
tították el. A gyógyszerészek eleinte szintén olasz származásúak 
voltak s nemcsak gyógyszereket, hanem árúcikkeket, fűszert és vásznat 
is árusítottak. 
           Majdnem minden nagyobb városban volt kórház, eleinte 
szerzetesek kezén, később azonban kezelésükről és fentartásukról 
a város gondoskodott. Besztercebányán 1303-ban, Pozsonyban 1309-ben, 
Kassán 1392-ben, Újbányán 1393-ban, Nagyszebenben és Bártfán 
1386-ban, Nagybányán 1408-ban említtetik először a városi kórház. 
A közvetlen felügyeletet a  kórházmester (spittel meyster)  teljesítette. 
223 aki állandó fizetést húzott. 

A városi hatóság rendszeres jótékonysági tevékenységet fejtett 
ki.  Bártfa kenyeret osztott ki a szegények között,  Nagyszombat pedig 
224 ruhával látta el őket. 

XI. Kultúra 
A középkor folyamán a kulturális élet a legszorosabb kapcso- 

latban van a vallással, s hazánkba a nyugati kultúra első elemeit 
idegen papok és szerzetesek hozták be. A városokban az egyház 
jelentősége igen nagy az egész korszak folyamán. A városi lakosság 
vallás  tekintetében  homogén  volt  —  a  polgári  jogoktól    megfosztott 
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zsidóktól   eltekintve — kizárólag a római  katolikus vallást   követte. 
Mihelyt egy város megalakult,   plébániát  állítottak fel.   A papság a 225 

városi   ügyek   intézésére   jelentékenyen   befolyt,    öröklés    és   jóté- 
kony   adományok folytán nagyobbszámú városi ingatlanra  tett  szert, 
ami nem ritkán  perek  és  viszályok   magvát   hintette  el  közte  és  a 
polgárság  között.  A városi tanács a templomi ügyeket első  sorban 
intézte   el  és  a  templomok   fölszerelésére   és   kijavítására   állandóan 226 

nagy összegeket költött. A hívők  az  egyháznak  tizednek nevezett adót 
(decima) fizettek, rendszerint készpénzben, s annak behajtásában a pap- 
ságot a városi közegek támogatták. A vallásosság a köz- és   magánélet 227 

minden terén igen erősen nyilvánult. A törvénykönyvek telvék bibliai 
idézetekkel, az egyház épületei asylum gyanánt tekintettek. A keresz- 
tény felfogás, hogy  kegyes  cselekedetek, vezeklés,  jótékonyság által 
az  elkövetett   bűnökért   bocsánatot   lehet  nyerni,   a városi jogköny- 
vekben és igazságszolgáltatásban  is kifejezésre jut.   Rómába, a jeru- 
zsálemi szent sírhoz való zarándokolások gyakoriak, sőt még San-Jago 
di Compostella és Írország is volt egyes zarándokok úti célja. A céhek 228 

kebelében erős vallásos érzület uralkodott, egyházi körmenetek alkal- 
mával  saját  zászlaik   alatt   vonultak  ki, a templomokban   oltáraik, s 
minden céhnek külön védszentje volt. A lőcsei szíjgyártók — mesteri 
joguk elvesztésének terhe alatt — évente egyszer  áldozni tartoztak. 229 

Csupán egy esetről  tudunk, mely a fenti fejtegetésekkel  ellentétben 
áll, s ez  Buda   város  polgárságának az a  nem csekély   önbizalomra 
valló eljárása, hogy 1302-ben kiátkozta VIII. Bonifác pápát és az őt 
követő magyar főpapokat afeletti elkeseredésében, hogy a pápa által 230 
támogatott  trónpretendensnek, Róbert  Károlynak  zsoldosai   a   város 
szőlőit   teljesen  elpusztították. Ez azonban elszigetelt eset maradt, s 
azok az elkeseredett küzdelmek, melyeket a német és angol városok 
a főpapsággal   folytattak,    nálunk   nem   fordultak   elő,   s   legfeljebb 
vagyoni jogviták merültek föl. A polgárság rendületlenül megmaradt 231 
a római kath. vallás alapján,  s Wicclif és Húsz reformáló mozgalmai 
igen csekély visszhangra találtak körükben sőt, követőiket a városi hiva- 
talok viselésétől is eltiltották. Az istenkáromlást és vallás elleni egyéb 232 

vétségeket  pellengérre   állítással,   nyelvkitépéssel  és tűzhalállal bün- 
tették.   A műveltség  színvonalának   és az egyház  befolyásának meg- 
felelően hittek  boszorkányok és bűbájosok létezésében.   Ezek bünte- 233 

tése pellengér és tűzhalál volt. 
A korszak elején a közoktatás még teljesen az egyház kezében 

volt, mely háromféle   tanodát   tartott fenn:   kolostori,   székesegyházi 
és káptalani iskolákat. A városok szempontjából az   utóbbi kettő bírt 234i 

jelentőséggel. Az alsóbb osztályokban a következő tantárgyakat tanítot- 
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ták: írás, olvasás (eleinte latin, később német) ének, hittan és számolás. Az 
iskolásfiúk rendszeresen segédkeztek az istentiszteletnél. A felsőbb 
osztályokban a középkor összes tudományosságát magában foglaló ú. 
n. hét szabad   mesterséget (artes liberales) adták elő.  Ezek közé tar- 
235 tozott: a  nyelvtan, szónoklattan,   számtan, mértan, csillagászat, zene 
és dialektika.  A városokban levő  egyházi iskolák fentartási költségei 
mindinkább a városi pénztárból fedeztettek, s később az egyházi tanodák 
mellett és azoktól   függetlenül világi iskolák is  keletkeztek. A laikus 
236 közoktatás  megteremtésében   tehát   Magyarországon éppenúgy, mint a 
külföldön, a városok tették meg az első lépést. Az ily iskolákat író- 
iskoláknak nevezték. Az átmenet lassan ment végbe, eleinte a világi 
iskolákban is papok tanítottak, s később   midőn világi  tanítók alkal- 
maztattak, az egyház befolyása annyiban megmaradt, hogy a plébános 
237 beleegyezése nélkül tanítót felfogadni nem lehetett. A világi iskolák 
tanterve olyan volt mint az egyháziaké, csak a német nyelv részesült 
nagyobb figyelemben. Az erdélyi szász városok   iskolái szoros össze- 
köttetésben álltak a német kultúrvilággal, a nagyszebeni iskola vezetői 
238 rendszerint a bécsi  egyetemet   végzett   baccalaureusok   voltak. Nagy 
hírre vergődött a kolozsvári iskola,   melyben állítólag   Mátyás király 
is tanult. A felvidéken szintén korán keletkeztek világi iskolák, Szepes- 
bélán már   1208-ban.   Besztercebánya   nemcsak   a   városban,   hanem 
a közeli falvakban is tartott fenn iskolákat. Bártfán a szegény tanulókat 
239 ingyen oktatták és élelemmel látták el. A zsidók külön iskolákat tar- 
tottak fenn,  melyek   háborgatását   IV.   Béla   még a   XIII.   században 
megtiltotta. 

A székesegyházi iskolákból fejlődtek ki az egyetemek. Ezeknek 
felállítása királyi rendelkezésre történt s fenntartásukról ugyancsak 
a király, illetőleg az egyház gondoskodott, minthogy azonban egyetemi 
székhely mindig a városokban volt s a hallgatóság jelentékeny része 
240 polgárok   fiaiból   került   ki,   az   egyetemek a városok fejlődésére és 
művelődésére is jelentős befolyást gyakoroltak. Az első jelentékenyebb 
egyetemet   a    párisi    mintájára   III.   Béla   állította   fel Veszprémben. 
241 Ez   1276-ban   tűzvész   által pusztult el. A tanítást a káptalan tagjai 
teljesítették s az egyetem inkább székesegyházi   jogtudományi iskola 
volt. Közel száz év szünetelés után Nagy Lajos a bolognai mintájára 
Pécsett   állított   fel   egyetemet,    mely jogi, orvosi és filozófiai (artes 
242 liberales) karra oszlott. Az egyetem tanárai és tanulói minden adózás 
alól   fel   voltak   mentve   s   felettük   a   városi hatóság nem bíráskod- 
kodhatott.   Az   egyetem   nemsokára   hanyatlásnak   indult,    de   csak 
1542-ben szűnt meg. A Zsigmond (1389) alapította óbudai egyetem 
243 négy   fakultásra   oszlott   s   a   tanítást a káptalan tagjai teljesítették. 
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Mátyás első ízben 1467-ben alapított és pedig Pozsonyban egyetemet, 
mely azonban csonka maradt. Az egyetemen néhány európai hírnevű 244 

tudós   működött   ugyan,   de   nem   tudta   a   versenyt   a   közelfekvő 
bécsivel felvenni, melyet a magyar ifjúság nagy   számmal   látogatott. 
Ezek többnyire városi polgárok gyermekei voltak s csupán az erdélyi 
szász városokból a XV. század folyamán 265 ifjú nyert ott baccalaureusi 245 

címet.    1470    után   Mátyás   Budán   alapított   egy   egyetemi   jellegű 
főiskolát, melyen   nagyobbrészt szerzetesek   tanítottak.   Azt a Heltaí 
Gáspártól származó legendát,    hogy   Mátyás   Budán   40.000   tanuló 
részére akart egyetemet felállítani, Salamon Ferenc véglegesen megcáfolta.  246 

A polgárság műveltsége   e korban, — főleg  az  ország  egyéb 
részeihez viszonyítva, — kielégítőnek mondható. A céhekben a XV. 
század vége felé az újonnan felvett tagoktól megkívánták, hogy írni- 
olvasni tudjanak, amit   az   ország   nádorai   nem   mindig   mondhattak 247 

el magokról. A hivatalnokok részére a latin nyelv ismeretét írták elő. 
A szász városokban a papoktól akadémiai képzettséget kívántak, és a 
tisztviselőválasztásnál   is   előnyben  részesült   az,   aki ily   minősítéssel 248 

rendelkezett. 
A humanisztikus szellemi mozgalom áradata érintette a városokat, 

s ennek eredménye volt a könyvnyomdák felállítása is. De egészben 
véve a városi polgárság műveltsége szűk körben mozgott, s az ismeretek 
szerzésének kizárólag praktikus, a gazdasági és közigazgatási tevé- 
kenységgel összefüggő okai voltak. Költészeti és irodalmi emlékek e 
korból alig maradtak reánk, de a misztériumokat és a passziójátékokat 249 

német földről ők ültették át hozzánk. 
Több   városban   könyvtár  is   volt,   s   a   könyveket  rendszerint 

templomokban őrizték. Legnagyobb volt közöttük a bártfai Szt-Egyed 
templom könyvtára, mely már a XIII. század végén fennállt. A város 250 

sok pénzt költött a könyvtárra, külön helyiséget  építtetett részére s 
új könyvekkel, többnyire vallási tartalmúakkal gyarapította. Az érté- 
kesebb könyveket akkori szokás szerint láncon őrizték. A nagyszebeni 
parochiális könyvtárban 1490-ben 114 kötet volt, melyekből a polgárok 
is   vehettek   kölcsön.   A   szepesi   és   alsómagyarországi    városokban 251 

is gyakori a könyvtár. 
A művészet ebben a korszakban az egyházzal és a vallásos 

élettel állt kapcsolatban. A városok ebben a tekintetben előnyös 
helyzetben voltak, mert a királyok és a főpapság nagyobbszerű épületeket 
a dolog természeténél fogva elsősorban a városokban emeltek. Az épít- 
kezések növelték a városi lakosság keresetét, s alkalmat nyújtottak a 
festő-, szobrász- és építőművészetek elsajátítására és a templomok 
díszítésének állandó szükséglete ösztönzőleg hatott a tehetségek kifejlő- 
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désére, mert munkával látta el őket. Ami művészeti termelés e korban 
Magyarországon kifejlődött, az túlnyomóan a városokban jött létre, s 
a festők és szobrászok, nemkülönben az építőmesterek, ha nem külföldiek, 
úgy városi polgárok. A legnevezetesebb műemlékek e korból a 
következők: a kassai dóm az ország legszebb építménye, mely e 
252 korszakban állandóan munkában volt, s Mátyás a város 10 évi 
adóját a templom költségeire adományozta. A dóm gót stílben épült, 
s kiváló szoborművek díszítették. Ugyancsak gót építmény volt a 
bártfai templom, mely 1448—1496 között főleg a város költségén 
épült. Hírneves szárnyasoltáraival csak a lőcsei plébániai templom 
versenyezhetett. A szepességi városok templomaiban igen sok értékes 
253 szobor és falfestmény maradt meg. A gót műemlékek közül meg- 
említendők még a nagyszombati és besztercebányai templomok. Régi 
254 templomokban gazdag Pozsony városa, említésre méltó főleg a késői 
255 román stílben   épült   dóm.   A   soproni   Szt-Mihály   egyház szintén a 
256 román stíl   terméke,   később   azonban   átépítették.   Budán és   Pesten 
ebben a korban   számos   kolostor   és templom épült, de ezek   közül 
257 csak a Boldogasszony   (Mátyás)   temploma   maradt   fenn. Az  erdélyi 
szászok   templomai   építészeti   szempontból   nem   váltak   ki,   de   sok 
kiváló  festmény  volt  bennök.   Említendő végül   az   1414-ben   épült 
258 kolozsvári Szt-Mihály egyház. 

A világi épületek között csupán a városházak építésére for- 
dítottak nagyobb gondot, kivált közülök a pozsonyi városháza,  mely 
2591370—1434 között épült. A műbecsre hozzá hasonló bártfai tanács- 
ház építése később  1496-ban kezdődött.   De   ezek   kivételes   esetek 
maradtak. Oly pompás középületeket,   melyek   a   legkisebb régi  né- 
met   városkában   is   találhatók,    nálunk   hiába  keresnénk.   Rendkívül 
emelték egyes városok díszét a királyok, főurak és püspökök építette 
paloták. Mátyás király budai palotájának hírnevét a hagyomány   fen- 
tartotta. Nevezetesebb épületek voltak még Thurzó püspök   palotája 
Nagyváradon és Mátyás király születési háza Kolozsvárt.   Ugyancsak 
Nagyváradon állottak Szent István és Szent László szobrai, Kolosvári 
Márton   és   György   nagyhírű   szobrászok   művei,  melyek    1609-ben 
260 pusztultak el. 

A magánházak nagy része a korszak elején még fából épült, majd 
ezt a gyakori tűzvészek folytán kő- és téglaépítkezés váltotta fel. 
A külföldi utazók közül Freysingi Ottó püspök a XII. században 
igen kedvezőtlenül nyitatkozik a magyar városok külsejéről, de elfogult- 
sága nyilvánvaló. Bertrandon de la Brocquière (1432) Szegedet 
nagy falunak mondja, de Budát és Pestet dicséri. Később Ranzanus 
már el van tőlük ragadtatva,   Gerlach  István pedig száz év  múlva 
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1573),   mikor  a  török uralom a műemlékek nagy részét már meg- 
semmisítette, még mindig szebbnek tartja Budát a középkorban   oly 
jelentős Augsburgnál.261 

A városi házak építését nem művészi, hanem gyakorlati szem- 
pontok irányították, s a rendelkezésre álló terület szűk volta is 
korlátokat szabott. Azonkívül a lakosság gazdagsága össze nem 
hasonlítható a német, olasz és flandriai városok vagyonosságával, 
mely az ottani pompás magán- és céhházak egész tömegének felépítését 
tette lehetővé. A házak többnyire emeletesek, erkélyekkel ellátva, s 
csupán a külvárosokban, hol könnyebben lehetett terjeszkedni, föld- 
szintesek. Zsigmond uralkodása alatt divatba jött a házak külső 
díszét fedett erkélyekkel és tornácokkal emelni. A felvidéki városok- 262 

ban a piacot körülvevő házak (Ringhäuser) gót stílusban épültek, s 
oda törekedtek, hogy az egymás mellett levő házak ne legyenek 
egyforma magasságúak. Az utcai front rendszerint szűk volt, s a 263 

földszinti rész árkádszerűen kiképezve bolthelyiségekül szolgált. 
A házak homlokzatán többnyire felirat ékeskedett. A középületeket 
cseréppel, a magánházakat zsindellyel fedték. A budai építkezésekhez 264 

anyagot az acquincumi romok szolgáltattak. 
A városok külső képét kedvezővé tette az a tény, hogy a 

XV. században már minden jelentősebb város ki van kövezve. 265 

A kövezet fentartásának költségeire Nagybánya vámot szedett. Pozsony 
állandó fizetéssel kövezőmestert tartott, Budán a kövezet karban- 
tartása a háztulajdonosokat terhelte. Megjegyzendő, hogy Prágát csak 
1331-ben, Frankfurtot 1399-ben kezdték kövezni, s a legtöbb német 
város kövezete igen hiányos volt. Angliában is csak a XIV. század 
végén kezdődött meg a városok rendszeres kövezése.266 

Jelentős fokot ért el a városi műipar, melynek termékeiben 
ebben a korban gyakori a magyar motívum. Körmöc-, Selmec- és 
Besztercebánya bogiáros szerszámokat, az erdélyi száz városok pedig 
magyar kupákat készítettek. Igen magas színvonalra jutott a beszterce- 
bányai, budai és nagybányai ötvösség, szász földön pedig művészi 
kivitelű keresztelő medencéket és templomi edényeket készítettek. 
Budán a figurális szőnyegszövés, zászló-   és   üvegfestés   is   virágzott. 267 

 
XII. Erkölcsi fogalmak 

 Minden társadalom vagy közület erkölcsi világában döntő szerep 
jut amaz elveknek, melyek a tagok nemi magatartását hivatvák 
meghatározni. A nemi morál problémái a városi lakosság erkölcsi 
kódexének is homlokterében állanak. Az ipari és kereskedelmi ter- 
melés, nemkülönben a mezőgazdaság is jórészt az iparos,  illetőleg a 
 



690                                              Szende: Magyar városok a középkor végén 

tulajdonos személyes közreműködésén alapult. Mai értelemben vett 
munkásosztály nem létezett, a segédszemélyzet — legények és inasok — 
önállóságának bekövetkezése csak idő kérdése volt, s az ő munkájok 
mellett döntő jelentőség jutott a családtagok közreműködésének. 
A segédszemélyzet díjazása ritkán történt készpénzben, a természetbeni 
ellátás volt a munkabér rendes alakja. Ilyképen a termelés a családdal 
szoros kapcsolatban állott és úgyszólván teljesen a házban koncen- 
trálódott. Ez emelte a nők jelentőségét és közreműködésüket nélkü- 
lözhetlenné tette. A nők becsét fokozta még az is, hogy a városok 
alakulása külföldi és belső bevándorlás útján történt s ezért — mint 
napjainkban Amerikában — a nők arányszáma alacsonyabb volt mint 
a férfiaké. A nő nemcsak a termelésben működött közre, hanem 
végezte mindama munkákat, melyeket a férfiak nem láthattak el, sem 
pedig másokra bízni nem lehetett, de amelyek elvégzése nélkül a 
termelés menete megakadt volna. Az élelmezés, a háztartás, a segéd- 
személyzet ellátásának gondja az ő vállaikra nehezedett, a ruházati és 
fényűzési cikkek elkészítése, illetőleg karbantartása az ő feladatuk 
volt. A nő szülte a gyermekeket, kik majdan az üzemben segítenek 
s azt elöröklik, nevelte őket, vigyázott a férj vagy apa távolléte 
esetén a legényekre, inasokra és napszámosokra. A nagyszámú idegen 
utazó kereskedő ellátása is az ő feladatuk volt. A nők viszonylagos 
ritkasága és gazdasági jelentősége folytán a városi lakosság erkölcsi 
felfogásának alapja a monogám házasság volt, mint amely a nő állandó 
közreműködését leginkább alkalmas biztosítani. Hozzájárult még 
a magántulajdon sérthetetlenségének szent elve, melyen a városi 
lakosság egész gazdasági és jogi felfogása nyugodott, s melyet a 
házasságra és a nemi érintkezésre is alkalmaztak. Amint megvédtek 
tulajdonukat drákói büntetésekkel a tolvajok és rablók ellen, épen- 
úgy lehetetlenné akarták tenni a legsúlyosabb büntetésekkel, nehogy 
kalózok nemi magántulajdonuk körébe illetéktelenül behatolhassanak. 
Amint az ipari és kereskedelmi tevékenység fő mozgató elve a verseny 
lehető kizárása volt, épenúgy igyekeztek a nemi téren való versengést 
is jogi szabályokkal lehetetlenné tenni. A házastársi hűségnek a nőtől 
való megkövetelése és a házasságon kívüli közösülés kárhoztatása a 
városi lakosság nemi moráljának vezéreszméi. A hajadonok rendel- 
tetése, gazdasági exisztenciájuk útja a férjhezmenés volt, s szüzességök 
elvesztése ezt lehetetlenné tette. Szüzesség házasságon kívül és hűség 
268 a házasságban ezek voltak a nő erkölcsi kötelességei. Mindezen elvek 
kialakulását és megkövesedését az egyház befolyása is előmozdította, 
de hatása kétségtelenül csekélyebb volna, ha tanításai nem feleltek 
volna meg a városi társadalom szükségleteinek. 
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Ε felfogással élénk ellentétban állanak azok az állapotok, 
melyek a külföldi városokban uralkodtak. Ennek oka mindenekelőtt 
abban rejlett, hogy — nem gyarmatokról lévén szó és a folytonos 
háborúskodások miatt — a nők lélekszáma nagyobb volt, mint a férfiaké. 
A polgári vagyonok akkumulációja e korban már igen erős; a 
gazdag polgár felesége és leánya nem a termelés részese és a ház- 
tartási munkák végzője, hanem úrnő s a háziteendőket cselédek 
végezték. A nők vagyonossága folytán nem a férjhezmenés volt reájuk 
nézve az egyedüli megélhetési mód, a mi függetlenségüket a férjjel szemben 
is biztosította. Ez magyarázza meg, hogy a német, flandriai, olasz és francia, 269 

sőt angol városok polgársága époly erkölcstelen életet folytatott, 
mint a nemesség. 

Az előzőleg vázolt szigorú elvek jutnak kifejezésre a magyar 
városi jogokban, melyek aprólékos részletezéssel intézkednek mindenről, 
ami a nemi morállal összefügg. Akik vezető tisztségre akartak emel- 
kedni, azoknak jó példával kellett előljárni, házasságtörők, nőtlenek, 27° 
sőt némely helyen még az özvegyek sem viselhettek hivatalt. Nőtlen 
embert csak azzal a föltétellel vettek fel a céhekbe, hogy egy félév 
alatt megházasodik. Ha ezt nem tette, mesteri jogosultságát elvesztette. 
A házasságtörő nőt élve temették el, a férjet pedig karóba húzták. 
Aki vétkes feleségét megölte, felelősségre nem vonatott. „Isten meg 
fogja neki bocsátani — mondja a budai tkv. — tegyen úgy a 
törvény is.” A kettős házasság büntetése szintén halál volt.                   272 

Az  erőszakos nemi   közösülés   (Zucken,  Nuczigung.)   büntetése 
redszerint halál. A bűnös a szepesi jog szerint akkor sem menekülhet 
meg, ha a megbecstelenített nő később kinyilatkoztatta, hogy a tett 
az ő beleegyezésével történt. A csábítás nem mindig vont maga után 273 

halálos büntetést. Pozsonyban a csábítót arra kötelezték, hogy a nőt 
elvegye, Selmecbányán a leányt a bíróság előtt szülei és   a   csábító 274 

közzé   állították. Ha a csábítót   választotta, az büntetését   elkerülte, 
ellenkező esetben lefejezték. Aki   apácát csábított el, halállal lakolt, 
s ez volt a vérfertőzés büntetése is.   A   kerítőnőket   zsákba   varrva 275 
vízbe fojtották, aki gyermekét adta el, azt kerékbetörték.                        276 

A nemi élet eme szigorú szabályozása azonban az ösztönök 
természetes nyilvánulásának nem szabhatott korlátot. A városokban 
sok ifjú ember élt, kinek nem volt még meg a lehetősége, hogy 
megházasodjék, napszámosok és zsoldosok is jelentékeny számmal 
voltak, sok idegen kereskedő is fordult ott meg. Valamely expedi- 
ensről kellett tehát gondoskodni, s mint biztosító szelep a nemi 
feszültség levezetésére, megjelenik a prostitúció, mely úgy nálunk, 
mint külföldön nemcsak megtűrt, hanem igen fontos intézmény volt. 
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A budai tvkv. a kéjnőkről — ein armes, petrubles und vorczagtes 
gesindi — szólva elrendeli, hogy a tisztességes nőktől való meg- 
különböztetés céljából kendőjükön sárga foltot tartoznak viselni, de 
azért a nyilvános ház ennek a szigorú és kérlelhetetlen erkölcsű 
társadalomnak   egyik   leglényegesebb   szükséglete.    A   középkorban 
277 is   megvoltak   erről   győződve, tudták, hogy   feleségeik   hűségének, 
leányaik szüzességének megvédésére, a kísértések elhárítására ez igen 
biztos   intézmény.    Hogy   nemcsak   nőtlen   emberek, hanem   békés 
polgárok is gyakran menekültek a családi élet szentélyéből e házakba, 
azt igazolja, hogy a törvénykönyvek   e   cselekmény   megbüntetéséről 
278 intézkedtek. Nyilvános nőt cselédként tartani tilos volt, s azt a polgárt, 
aki házában erkölcstelenséget tűrt el, szigorúan megbüntették. Nőtlen 
emberek nyilvános házakba járhattak ugyan, de állandó ágyast nem 
279 tarthattak. Ez már utánzásra találhatott, s eltűrése felforgatta   volna 
a nemi morál nehezen fentartható egyensúlyát. 

A szigorú erkölcsi felfogás következtében, melyet az egyház 
befolyása még súlyosított, a törvénytelen gyermek jogi és társadalmi 
helyzete   igen   szomorú   volt.   Szülei   vagyonában   nem   örökösödött, 
280 törvényes születésűekkel érvényes házasságot nem köthetett, a céhek- 
ből kizárták, s ha valaki megsértette, bántalmazójának csak árnyékát 
üthette meg. 

Ugyancsak az egyház befolyására vezethető vissza az is, hogy 
az öngyilkosokat   nem   a   rendes   temetőben,   hanem   a   bitófa   alatt 
281 temették el. 

A drákói szabályok és büntetések dacára a fenmaradt  források 
282 szerint a nemi élet körébe vágó bűncselekmények igen gyakoriak voltak. 
Minden társadalomban a morális kódex legfőbb szabályát az 
uralkodó osztályok szükségletei szabják meg, akik az érdekeiknek 
megfelelő magatartást és cselekvési módot reákényszerítik a többi 
társadalmi rétegekre, elhitetik velük, hogy ezen szabályok eredete 
isteni parancs, s azok követése, saját boldogságuk érdekében fel- 
tétlenül szükséges. A városi polgárság ebben a tekintetben kedvező 
helyzetben volt. Jogi különállása és eltérő gazdasági szervezete folytán 
a városi polgárság az uralkodó nemesi osztállyal e korban még semmi- 
nemű szorosabb kapcsolatba nem jutott. A nemesség és főképpen az 
oligarchia főjövedelmi forrása a közhatalom kihasználása, az ingyen 
jobbágy munka és a rablás volt, a városi polgárságé állandó, szaka- 
datlan munkát és szorgalmat igénylő gazdasági tevékenység. Ezért a 
polgárság moráljától teljesen idegen az a harcias szellem, mely a 
nemességnek megélhetéséhez és hatalmának megtartásához feltétlenül 
szükséges volt, a városi polgár ideálja nem   a  fegyverforgatáshoz és 
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öldökléshez értő katona, hanem a tevékeny, józan életű, előrelátó, 
számítani tudó, közügyekben járatos iparos és kereskedő. A mai 
morál egyik vezető elve: a hazafiasság teljesen hiányzott erkölcsi 
fogalmaik közül, jogi különállásuk, idegen származásuk, német faj- 
rokonaikkal fennálló kapcsolatuk kizárta ezen érzelem kifejlődését, 
melyet különben mai értelmezésében az akkori magyar uralkodó tár- 
sadalom sem ismert. Ellenben az erkölcsi felfogás előterében állanak 
mindazok a tulajdonságok, melyek alkalmasak arra, hogy a városi 
önkormányzatban és a közügyek intézésében vezető szerepet bizto- 
sítsanak. Jogi és gazdasági különváltságuk, a folytonos veszélyek tudata, 
a sok ellenség közelsége, arra szorította őket, hogy a közügyekben 
az átlagosnál nagyobb önzetlenséget tanúsítsanak. A tisztviselőktől 
megkívánták, hogy istenfélők, mértékletesek, állhatatosak, igazságszere- 
tők és körültekintők legyenek. Jól tudjuk, hogy a jogszabályok és 283 

az élet tényei között gyakran áthidalhatlan űr tátong, s hogy a leg- 
korruptabb társadalom törvénykönyvei is telvék a leghangzatosabb 
frázisokkal. De addig, míg a városok kialakulása, jogrendjüknek és 
gazdasági szerepüknek megszilárdulása be nem következett, valóban 
életkérdés volt rájuk nézve, hogy a város vezetése csak arra való 
emberek kezébe kerüljön, aminthogy a nem rabszolgaságon alapuló 
gyarmatok erkölcsi színvonala rendszerint az átlagosnál magasabb. 
Mikor korszakunk végén a gazdasági fejlődés következtében a vagyon- 
egyenlőtlenség a városokban is előállott, s a hatalmat kisebb érdek- 
csoportok ragadták magukhoz, ezek az erkölcsi elvek papíron maradtak, 
de egyúttal feltartóztathatlanul következett be a városok hanyatlása is. 
A hatóságok tekintélyének megőrzése a fegyelemtartás egyik 
előfeltétele, s ezért megkövetelték, hogy a tisztviselők nemcsak kiemel- 
kedő tulajdonságaikkal, hanem magaviseletökkel is megóvják állásuk 
tekintélyét. ítélethozatal és hivatalos eljárás közben tisztességes ruhá- 
zatban kellett megjelenniük, s tartózkodniok kellett attól, hogy köz- 
ügyeket mindenféle ember előtt tárgyaljanak, mert mint a kassai 
artikulusok mondják: „a túlságos bizalmaskodás megvetést szül”. 
Ha a piacon bevásároltak, sajátkezűleg haza nem vihették, hanem 284 
csak szolgájuk által, s valamivel később történt ugyan, de erre a 
korra is jellemző világot vet, hogy a lőcsei bírót megbírságolták, 
mert nyári meleg idején kigombolt ujjasban ment végig a piacon. 285 

A céhekben uralkodó erkölcsi felfogásról mondottakat a teljes- 
ség kedvéért röviden ismételjük. A céhszervezeten alapuló kisipar 
virágzásának két előfeltétele volt: a verseny kizárása és a fogyasztó- 
közönség megfelelő kiszolgálása. Ezért a céhek erkölcsi felfogását 
visszatükröztető  szabályok a legszigorúbban   elítélik  a tisztességtelen 
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verseny minden faját, főleg a vevőszerzést a céhszervezeten kívül, az 
árak lefelé licitálását, s becstelenséggel sújtják azt, aki a vevőknek 
a céhvezetőség által megszabott áron magasabban, vagy rosszabb 
minőségben adott el. A vagyonegyenlőtlenségek kiélesedésével a céhek, 
néhány befolyásos család szolgálatába vonattak, s az erkölcsi szabályok 
csak arra szolgáltak, hogy azok segélyével lehetetlenné tegyenek 
mindenkit, aki érdekeik féktelen érvényesülésének bármi módon 
útjába került. 
 

XIII. Családi és társas élet 
 A nőknek nagy gazdasági jelentősége folytán a család keretén 

belül helyzetök úgy társadalmi, mint vagyonjogi tekintetben eléggé 
kedvező volt. Tisztességes állást foglaltak el férjök oldalán, vagyon- 
jogi személyiségöket a városi jogok igen tág mértékben ismerték el. 
A hitbér (Morgengabe), melyet a férj feleségének szűzességi jutalmául 
adott, a nő tulajdonába jutott s a férj a hitbérül adott ingatlant 
286 nejének beleegyezése nélkül el nem adhatta, sőt némely statutum 
az eladást még arra az esetre is megtiltotta, ha ez a nő hozzájárulásá- 
val történnék. A házasságtörő asszony hitbérét elvesztette. A házas- 
társak között vagyonközösség állott fenn, s egyik sem csökkenthette 
287 a vagyont a másik beleegyezése nélkül. 

A házasság felbontását az egyház befolyása nehezítette. A budai 
288 tkv. arra az esetre, ha az egyik házasfél a másikat elhagyta, meg- 
engedte a házasság felbontását, s a vétkes fél újabb házasságra nem 
léphetett. Aki feleségét minden igaz ok nélkül megölte, úgy bűn- 
hődött, mint a közönséges gyilkos. Megvédtek a nőket általában minden 
289 bántalmazás ellen, aki egy nőt megsértett, kétszeres bírságot fizetett. 
A nők azzal amit örököltek, szabadon rendelkezhettek, keres- 
290 kedelmi ügyleteket köthetettek s kötelezettségeikért épen úgy felel, 
tek mint a férfiak. Tanúskodási képességök nem volt, s perdöntő esküt 
291 nem a bíróságnál, hanem csupán otthon tehették le. A viselős nőt 
szülése után negyven napig törvénybe idézni nem lehetett. Köz- 
ügyekben szavazati joguk nem volt s ebben a korszakban a leány- 
292  gyermekeket még nem iskoláztatták. 

A családi élet keretén belül a férjet illette a vezető szerep. 
A gyermekek, akik rendszerint résztvettek a családfő kereseti tevé- 
kenységében és a háztartási munkában, szüleiknek feltétlen engedel- 
293 mességgel tartoztak. A szülők akarata ellen házasságra lépő gyermek 
az örökségtől elesett. A családfő elhalálozása után az árvák gyámi 
hatalom   alá   kerültek,   a  gyám  rendszerint  a   legközelebbi vérrokon 
294 volt. Árvák és özvegyek adómérséklésben, illetőleg adóelengedésben 
 



Szende: Magyar városok a középkor végén                                                             695 
 
részesültek.   A   céhszabályok   igen   humánusan   jártak   el   az elhunyt 
mestertagok   hátramaradottaival   szemben.   A   haldokló   apa   kiskorú 
fiát   két   céhtag   jelenlétében   felszabadíthatta,   az özvegy, ki céhbeli 
mesternek leánya volt, folytathatta férje mesterségét, s azt a legényt, 
ki az elhunyt mester leányát vagy özvegyét nőül vette, felmentették 295 

a vándorlás alól. 
A családi élet a házban folyt le, hol a nők és gyermekek 

idejök túlnyomó részét töltötték. Az épületek belső berendezése 
igen egyszerű volt. Az emelet utcai részét lakások foglalták el, a 
legtöbb házban találunk elkülönített szobákat, hogy ott a vásárra jövő 296 

idegen kereskedők megszállhassanak. A ház hátsó részében istállók és 
kamarák voltak. A legszebb szoba Stube, a közönséges lakószoba 
Zimmer, a kisebb szobák Kammer nevet viseltek. A szobák a 297 

XV. század végén már többnyire festve vannak, az ablaktáblák 
papírból és hólyagból készülnek, az üvegablakok még ritkák. A világí- 
tást a boltozatról lefüggő többnyire sárgarézgyertyatartók szolgál- 
tatták, a melegítést pedig a kályhák, melyek a kandallókat a XIV. 
században kezdték felváltani.298 

Bútorzat tekintetében a statútumok rendelkezései és folytonos 
beavatkozása folytán meglehetős egyszerűség uralkodott, de azért a 
szőnyegek és függönyök el voltak terjedve. Négyszögletű asztalok, a 
falmélyedésekbe állított szekrények (Kasten, Almery), a különböző 
színekre festett és bőrrel bevont ládák, Himmelbett-nek nevezett 
mennyezetes ágyak a fontosabb bútordarabok. A falióra a korszak 
végén jött divatba, addig a polgárság vagy homokórák, vagy pedig 
toronyórák után igazodott, melyekre a városi hatóság nagy gondot 299 
fordított. 

A háztartási munkában a cselédek segédkeztek, kik már akkor 
is többnyire a környékbeli falvak jobbágylakósságából kerültek ki. 
A statútumok előírták, hogy a gazda tartozik a cseléddel jól bánni, s 
ha ok nélkül elbocsátotta, új cselédet nem fogadhatott. Hogy e humánus 300 
szellem a valóságban érvényesült-e, nincsen módunkban ellenőrizni. 
A szolgálati idő rendszerint egy évig tartott. Az ipari munka körében 
női munkások alkalmazását a céhszabályok eltiltották.301 

A társadalmi érintkezésre a családi élet körén belül fölmerülő 
fontos tények: születés, házasság, halál szolgáltatták a legtöbb alkalmat. 
Ez ünnepélyek lefolyásába a városi jogkönyvek úgy nálunk, mint a 302 

külföldön részletekbe menőleg beleavatkoztak. Keresztelőkön a budai 
tkv. szerint csak a keresztszülők lehettek jelen, más vendégeket meg- 
hívni tilos volt, s a szabályok áthágóit 50 márka pénzbírsággal büntették. 
Az anyának szülés  alkalmával küldött  ajándékokat is  korlátozás  alá 
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vették, s feljegyzésre méltó, hogy ha fiú született, az ajándékozás tágabb 
303 határok között mozoghatott, mint ha leány. Az eljegyzés és lakodalom 
is előírt formaságok keretében folyt le, melyekről a pozsonyi jogkönyv 
részletesen intézkedik. A leánykérés násznagy (Wortführer) útján történt, 
ki először a szülők beleegyezését kérte ki cikornyás szavakban, s ha 
ezek hozzájárultak, úgy a menyasszonyjelölthöz fordult kérelmével. Igenlő 
304 válasz után behívta a vőlegényt, aki a leánykérést ismételte, mire a 
násznagy az ifjú pár kezeit egymáséba tette, s a jelenlevő rokonság áment 
mondott. A mondókák szövegét a statútum írta elő. A lakodalmakra 
305 kezdetben  Budán csak  tizenkét vendéget  lehetett  meghívni,  később 
azonban a tilalom merevségéből engedett. A lakodalmi meghívásokat a 
306 vőfélyek élőszóval adták elő az ismerősök és rokonok házánál. Az egy- 
házi megáldás általában szokásos volt,   de kötelező  szabállyá csak a 
tridenti zsinat után vált. A temetés formaságai aszerint igazodtak, minő 
állást foglalt el az elhunyt a társadalmi életben. A templomból csupán 
a papokat,   előkelő  tisztségek viselőit és a templom jóltevőit  illette 
307 temetés, a többi  polgároknak a végtisztesség házuknál  adatott meg. 
A halál bekövetkezését harangozás jelezte és pedig mennél alacsonyabb 
sorsú volt a halott, annál rövidebb ideig. A nagy harangot csupán a 
pap, a bíró és az esküdtek temetésén lehetett meghúzni. Ha egy céhbeli 
halt meg, a temetésén való részvétel a céhtagokra kötelező volt. A temetők 
rendszerint a templom körül fekvő, fallal kerített helyek s a XIII. század 
308 végéig gyakran a vásárokat is itt tartották. 

Míg az önkormányzati jogok tekintetében a vagyoni és társa- 
dalmi különbségek e korszakban jelentős szerephez nem jutottak, a 
társadalmi érintkezés terén hatásukat már ekkor is éreztették. Azt a 
kiéleződött osztálytagozódást, mely a külföldi városokat egymástól 
különálló  kasztokra  választotta, a magyar   városok   ekkor még   nem 
309 ismerték, s a statútumokban ily jellegű intézkedéseket nem találunk. 
De a társadalmi életben már ekkor is különbséget tettek azok között, 
akik az első beköltöző idegenek, vagy városalapító ősök utódai voltak 
310 — mint a mai Amerikában a first immigrants leszármazottai — a kiknek 
elődei hivatalt viseltek, s a vagyoni különbség is elválasztó hatást 
gyakorolt. Ez a szeparáció a társas érintkezés terén nyilvánult, azok 
akik magukat megakarták különböztetni, a többi rétegek kizárásával 
tartották összejöveteleiket és magán úton csakis ezekkel érintkeztek. 
A privilégiumot nyert városalapító ősök utódai, kik többnyire a piacot 
körülvevő házakban laktak, s ezért Ringbürgereknek neveztettek, ritkán 
vagy sohasem érintkeztek oly családokkal, melyek rövid múltra tekint- 
hettek vissza, vagy pedig vagyonilag távol álltak tőlük. A céhbeli és 
nemzetiségi ellentétek ezt  az  elválasztó  folyamatot  erősítették, s ez 
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XV. század   után   jogi   intézményekben   is   nyilvánuló   és   a  város 
kormányzatában is érvényesülő osztálykülönbséggé vált. 

A mulatságokon és   társasösszejöveteleken a rokonságon   kívül 
többnyire a szomszédok  vettek   részt.   Aki   házat   vett,   szomszédait 311 

megvendégelni   tartozott.   Az ily összejöveteleken az  ifjúság   tánccal 
és énekkel szórakozott — Nagyszebenben már 1471-ben   volt   tánc- 
mester   —,   a férfiak   pedig   ittak és daloltak.   Az   éjjeli táncmulat- 312 

ságokat a   hatóság   nem   engedélyezte, 9   óra   után,   mikor a városi 
harang    (Bierglocke)    megszólalt,    a   vigalmat    be    kellett   szüntetni. 
A főszerep minden rendű és  rangú  mulatságban   az   ivásnak  jutott. 313 

Ebben a tekintetben a papok is elöljártak.   A   két   szász   szék pap- 
jainak volt egy egyesületük, melynek keretében évente egyszer közös 
mulatságra gyűltek össze, s a dicsőség ilyenkor azé volt, aki a leg- 314 

többet ivott. Aki  hiányzott,   vagy   az   ivásban   a   dékán   felszólítása 
dacára sem vett részt, bírságot fizetett. Vasárnap délután a polgárok 
a korcsmában jöttek össze és a záróráig zeneszó mellett poharaztak. 

A társas élet emelése körül a céheknek nagy szerep jutott, 
de ahhoz is jelentősen hozzájárultak, hogy az ivás minél jobban 
lábra kapjon. Midőn valaki fiát inasnak adta, tartozott a céh tagjait 
megvendégelni, s a feszabadított legény is adott a mesterek számára 
ebédet. A céhek évenkénti összejövetelét Bruderbiernek nevezték, s 
azon a mesterek női családtagjai is megjelenhettek. Az ivás elterjedt- 315 

ségére mutat, hogy a céh által kiszabott bírságok legnagyobb részét 
borban kellett megfizetni, s hogy a céhház tanácskozási termét sok- 
helyt ivószobának nevezték. A tisztviselőválasztások is okul szolgáltak 
mulatozásra, a bíró megválasztásakor nagy ebédet (Richters Mahl- 
zeit) adott, sőt magánházakban is tartottak ilyenkor mulatságokat 
(Weiber Mahlzeit am Richterstag), melyeket azonban a túlságba csapó 
fényűzés miatt a városi hatóságok később eltiltottak. A fontosabb 
hatósági aktusoknak eszem-iszommal való egybekapcsolása a külföldi 316

 
városokból származott át hozzánk. 

Az ivással hasonló jelentőségű szokás volt a kockajáték, melyet 
a bevándorlók német hazájukból hoztak magukkal, s azután elterjedt 
az összes városok körében. Hogy mily általánossá vált ez a szenve- 
dély, kitűnik abból, hogy a statútumok kifejezetten nem tiltják el, 
hanem csak korlátozásokra és a hamis játékosok megbüntetésére 
szorítkoznak. Ezek az intézkedések a nőkre is kiterjesztettek, sőt 
hogy kiskorúak is hódoltak e szenvedélynek, mutatja, hogy a budai 
tkv. megvesszőztetni rendeli ama gyermekeket, akik játszani meré- 317 

szelnek, s kötelezi az apát, hogy azt a tárgyat, melyet gyermeke 
zálogban hagyott, váltsa ki. A szepesi jog a hitelre való játszást til- 
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totta el. A hamis játékost a szepesi városokban leforrázták. Selmecen 
kezét a kockával ütötték át,   Pozsonyban   egy   polgárt   1404-ben   e 
318 bűncselekmény miatt halálra   ítéltek,   s   csak a pozsonyi gróf felesé- 
gének kérelmére kapott kegyelmet. 

A fényűzés és a mulatozás korlátozására irányuló törekvés még 
a régi harci morál kifolyása, mely a városi polgárság szabad- 
ságát és függetlenségét, a városi ügyek intézéséhez szükséges józan- 
ságot és elfogulatlanságot látta veszélyeztetve a fényűzés, a tivor- 
nyázás terjedése és a nyomukban járó eladósodás által. Ugyanerre 
a szellemre vezethető vissza az az irányzat is, mely a ruházat terén 
lábrakapott fényűzést akarta megakadályozni, de szintén eredmény- 
telenül. A városi polgárság ruházata ebben a korban főleg a német 
divat után igazodott, de egyes ruhadarabokon magyar motívumok is 
felismerhetők. A férfiak viselete a rövid dolmány (Rock), az 
erdélyi szászok ebben a korban frakkszerű kabátokat is viseltek. 
Ünnepélyesebb alkalmakkor a nyaktól végig kapcsolt kabátban (Wamms, 
Leib) jelentek meg. A kabát felett értékes köpenyeget viseltek, melyet, 
valamint a dolmányokat és kabátokat is, róka és nyestprémmel díszí- 
tettek. A szövetek között leghasználatosabb volt a bécsi loden. A nők 
fejdísze a főkötő, melyet gyöngyök ékítettek. A szoknya és derék 
rendszerint egybe volt szabva és a ruhákat többnyire hímzések 
borították. Szövet, damaszt és selyem kelmékből készültek a ruhák, 
melyeket öv és kötő egészített ki. Az ékszerek használata el volt 
319 terjedve. A fiú- és leánygyermekek öltözete a felnőttekéhez hasonlított. 
A társas szellem élénkítésére igen nagy hatással voltak a külön- 
böző egyesületek, melyek alakulása a városi hatóság engedélyétől 
320 függött. Ezek a társulatok túlnyomó részben vallásos és humanitárius 
célokat követtek, s közülök időrendben első a lőcsei fraternitas Corporis 
Christi. Ugyanily társulatok azután Bártfán, az erdélyi szász városokban, 
Kolozsvárt, Pozsonyban stb. is alakultak. Ez egyesületek elszegé- 
321 nyedett tagjaikat vagy általában a szegényeket gyámolítottak, beteg- 
ségökben segélyezték és ingyen eltemettették. Azonkívül közös misére 
jártak és egyéb vallásos gyakorlatokat végeztek. De tartottak világi 
összejöveteleket   is.   A  szepességi   városokban   ezek   az   egyesületek 
322 később Elende Brüderschaften   nevet   viseltek.   A szepességi és szász 
papoknak külön egyesületeik voltak, melyekről már megemlékeztünk. 
Oly jelentőséghez a vallásos fraternitások nálunk nem jutottak, mint 
Angliában, hol a XIV. században több mint 500 ilyen társulatot írtak 
össze, valamint Flandriában és Franciaországban, ahol a politikába is 
323 beavatkoztak.   Késmárkon   és  Selmecbányán   a   XV.   Században már 
lövészegyesületeket is találunk. 
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XIV. Befejezés 
 

Ε vázlatos tanulmány keretében igyekeztünk a középkori magyar 
városi élet legjellemzőbb vonásait megrögzíteni. Nyomon követtük 
azt a fejlődési folyamatot, mely a városokat létrehozta, ismertettük 
azt a jelentős szerepet, mely a középkori magyar állam osztálytago- 
zatában nekik jutott, elemeztük gazdasági tevékenységüket, a ter- 
melés, a forgalom szervezetét s az így nyert eredmények alapján 
megállapítottuk jogi, kulturális, erkölcsi, családi és társadalmi életük 
főbb tényeit. Ε fejtegetések nemcsak arra akarnak világosságot vetni, 
melyek voltak a városok fellendülésének okai, de egyúttal reámu- 
tatnak azokra a tényezőkre is, melyek a későbbi századokban a 
városok hanyatlását, jelentőségük megszűnését idézték elő. Virág- 
zásuk főoka volt, hogy gazdasági tevékenységük a XIV—XV. század- 
beli magyar társadalom szükségleteinek megfelelt és szerepöket helyesen 
töltötték be. Mihelyt azonban a kapitalizmus térfoglalása megkez- 
dődött, a céhrendszeren alapuló ipari szervezet a fejlődés igényeinek 
többé meg nem felelt. Másutt az ipari forradalom áttörte a közép- 
korból fenmaradt korlátokat, nálunk azonban a török hódítás folytán 
bekövetkezett pusztulás háromszáz évvel vetette vissza a haladást. 
A városok ilyképen elvesztették az élettel való kapcsolatot, de 
vezető elemeik uralmukat régi kiváltságaik alapján fentartották, 
annak dacára, hogy e kiváltságok alapját képező reális gazdasági 
tevékenység és termelő munka megszűnt. így a városok szűkkörű 
érdekcsoportok vezetése alá kerültek s a polgárság önzés és az 
osztályuralom visszaélései tekintetében méltóvá lett az ország többi 
kiváltságos elemeihez. A XVIII. század folyamán végbement erő- 
gyűjtés és megújhodás után a városok fejlődése ismét megindult s 
ma már épen úgy, mint ötszáz évvel ezelőtt, az ipar és kereskedelem, 
a kultúra központjai, a földesúri hatalom alól kikerült jobbágyok 
menedékei és a gyenge magyar demokrácia fellegvárai. De amíg 
500 évvel ezelőtt az idegen elem vitte bennök a vezérszerepet, 
addig ma a városok a kultúra útján való magyarosításnak, a békés 
asszimilációnak legfőbb, sőt egyedüli eszközei. 

 

1 A városok kialakulása általában és a külföldi városok fejlődése: 
Franz Oppenheimer: Der Staat (Die Gesellschaft) 75 és köv. 11., 95 és köv. 11., 
141 és köv. 11. F. Müller-Lyer: Phasen der Kultur und Richtungslinien des 
Fortschritts 168 és köv. 11., 267 és köv. 11. H. Preuss: Die Entwicklung des 
deutschen Städtewesens, I. kt. 9—56. 11. Karl Hegel: Die Entstehung des 
deutschen Städtewesens, 1—37.11. Christian Meyer: Das Aufkommen der deutschen 
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Stadtfreiheit im Mittelalter. (Frankfurter zeitgemässe   Broschüren XI. kt. 11.) 
1—32. 11. Karl Hegel: Städte und Gilden der germanischen Völker im Mittel- 
alter I— II. kt. a szöveg folyamán idézve. Georg ν. Below: Das ältere deutsche 
Städtewesen und Bürgertum (Monographien der Weltgeschichte VI.) A. Giry- 
A. Réville:   Emancipation   of   the   medieval   towns,   angol fordítás Bates és 
Titsworth-tól 1—8. 11. Frank I. Goodnow:  Municipal Government, 45-63. 11. 
Mrs. I. R. Green: Town life in the fifteenth Century I—II. A szöveg folyamán 
idézve.  John Fiske: Civil Government in the United States, 34—42.11., azon- 
kívül 16—32. 11., kitűnő   összehasonlítást nyújt. 2 A magyar városok kialaku- 
lására nézve 1. Ipolyi Arnold:   Besztercebánya   műveltségtörténetének vázlata. 
Századok, 1874. 533. 1. (a római castrumok   hatásáról   a   magyar városokra), 
idevonatkozólag 1. még Wenczel Gusztáv: Magyarország városai és városjogai 
a múltban és jelenben, 36 és köv.ll. Azidegenek befolyása a városok kialakulására: 
Kerékgyártó Árpád: A műveltség fejlődése Magyarországon, 205l. Hetényi János: 
Honi városaink befolyásáról nemzetünk kifejlődésére és csinosbulására. (Akadé- 
miai pályamunka) 81.1. G. D. Teutsch: Geschichte der Siebenbürger Sachsen, I. kt 
19 és köv. 11. Kachelmann János: Geschichte der ungarischen Bergstädte II. kt. 56 
és köv. 11. Weber Samu: Zipser Geschichts und Zeitbilder, 14.1. A várszerkezettel 
való összefüggés: Pesty Frigyes: A várispánságok története, 141.1. Szalay József: 
Városaink   a   XIII.   században,   5   és köv. 11.    Király János:    Pozsony   város 
joga a középkorban, 1 — 3. 11. Jakab Elek:   Kolozsvár története, I. kt.  281. 1. 
Ezenkívül: Hóman Bálint: A magyar városok az Árpádok korában, 1—33 11. 
Timon Ákos: Magyar alkotmány és jogtörténet, III. kiadás 149—156 11. Acsády 
Ignác: Magyar városok története, Közgazdasági   Lexikon III. kt. 702—705 11. 
Vámbéry   Ármin:   A magyarság  keletkezése   és  gyarapodása, 217—18,   256, 
268—98 11. 3 Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Árpádházi királyok 
alatt, II. kiadás I. kt. 28 és köv., 78 és köv. 11. Marczali Henrik:   A magyar 
nemzet   története   (Milleniumi tört.), I. kt. 273. 1.   Acsády Ignác:   A   magyar 
birodalom története, 97 és köv. 11. 4 Oppenheimer id. m. 145. 1. Achille Loria: 
Die wirtschaftlichen Grundlagen der herrschenden Gesellschaftsordnung (német 
fordítás), 132. 1. 5 Hegel:   Städte   und Gilden, I. kt. 76  és  II. kt.   98. Giry- 
Réville id. m. 19.1.  6 Jakab Elek id. m. 434.1. u. a. Oklevéltár, 161. sz. Salamon 
Ferenc: Budapest története, II. kt. 285.1. 7 Buda és Pest adója: Ofner Stadt- 
recht (ezentúl Budai tvkv. c. idézve), 9. §., kiadta Lichner és Michnay. Erdélyi 
szászok: Andreanum (a szászok 1224 évi kiváltságlevele), 4 p., kiadta Lichner 
és   Michnay,   azonkívül Marczali Henrik: A magyar   történet   kútfőinek kézi- 
könyve, 145—147. 11. Brassó: Teutsch   id. m.   142. 1. Besztercebánya :  Ipolyi 
id. m. 625.1. Selmecbánya: Pech Antal: Az alsómagyarországi bányavárosok 
tört., 26.1. Szepesség: A szászok kiváltságlevelét közölte Lichner és Michnay, 
azonkívül: Illés József: Az Anjoukori társadalom és az adózás, 68. 1. Sopron: 
Ráth   Károly:   A   soproni   kapitányság és kir. adóról szóló   oklevelek. Tört. 
Tár.   Régi folyam, I. kt. 145. 1.   8 Hegel:   Städte   und   Gilden, I.  kt. 117. 1. 
Fejérpataky László: Városi számadáskönyvek 39. és 40. 11. Budai tvkv. 10. §. 
Teutsch id. m. 249. 1. Király id. m. 46.1. Pozsonyi számadáskönyvek 1410-ből, 
Konyhai számadások.   9 Andreanum, XVI. p.   10   Green   id. m. I. kt. 211. 1. 
11 Ülés id. m. 62. 1:   12 Salamon id. m. 357. 1. Pech id. m.   61. 1.   12 Hatvani 
Mihály:   Brüsszeli   Okmánytár  I. kt. 4.   sz., Teutsch   id.   m.   183   és 245 11. 
Thallóczy Lajos: A kamara haszna, Okleveles függelék 71. sz. 13 Kachelmann 
id. m. III. kt. 11. 1.   Király   id.   m.   46. 1.   14   Salamon   id.   m. II.   kt. 415. 1. 
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Ereky István: A magyar helyhatósági önkormányzat, I. kt. 197. 1. 15 Marczali: 
Kútfők, 128—130. 11. közli III. Béla jövedelmeinek kimutatását. 16 Pech id. m. 
56. 1. Kachelmann id. m. III. kt. 18. 1. 17 Marczali: Kútfők 145-147. 11. 
Hóman id. m. 114. 1. 18 Hegel: Städte und Gilden, II. kt. 18. 1. Green id. m. 
I kt. 55. 1. 19 Nullus principum nostrorum violentum descensum facere possit 
super eos. Buda priv. 4. p. Kassa priv. 4. p. (Lichner-Michnay) Budai tvkv· 
19. §. 20 Giry-Réville id. m. 17—18. és 40. 11. Preuss id. m. 39, 87 és köv. 11. 
Loria id. m. 131. 1. Green id. m. I. k. 198-200, 255—257, II. k. 167—169 11. 
21 Fraknói Vilmos: A Hunyadiak tört. (Milleniumi tört. V. k.) 324.1. 22 Pozsonyi 
jogkönyv 25. §. Zipser Willkühr (szepesi városok joga) 59. és 60. §§. 23 Teutsch 
id. m. 81-84. 11. 24 A szövetséglevelet közli Marczali: Kútfők, 270—274 11. 
25 Preuss id. m. 68—72.11., Green id. m. I. kt. 164. 1. 26 Budai tvkv. 311. §. 
27 Below id. m. 117. 1. Green id. m. I. kt. 194. 1. Müller-Lyer id. m.28 Idézve: 
Hóman id. m. 43. 1. 29 Szabolcs vármegye levéltárának mohácsi vész előtti 
oklevelei. Századok 1902. 949. 1. 30 Közölve: Századok 1909. 940-943. 11. 
31 Preuss id. m. 106—108. 11. 32 Nagyszámú városi oklevelet közölt Lichner 
és Michnay, többnyire ezekből idézünk. 33 Hegel: Städte und Gilden, II. kt. 
83. 1. Giry-Réville id. m. 62. 1. 34 Kassa priv. 3. p. és 12. p. Budai tvkv· 
165. §. Buda priv. (Buda arany bullája) 14. p. Nagymaros priv. 1 — 2. p. 
Andreanum 16. p. 35 Buda priv. 9. p. Kassa priv. 7. p. Nagymaros priv. 4. p. 
Pozsony priv. 4. p. 36 Budai tvkv. 32. §. 37 Karl Theodor von Inama Sternegg: 
Deutsche Wirtschaftsgeschichte in den letzten Jahrhunderten   des   Mittelalters 
III. kt. I. r. 14—15. 11.   38   Budai   tvkv.   bevezetése „. . . . und mit helet in 
etlichen Dingen oder  Stügken Maidpurgerischen Rechten. 39 Wenczel: Város- 
jogok, 19 és köv. 11.   Király   id. m. 6. 1. 40 Wenczel   Gusztáv:   Magyarország 
bányászatának   kritikai   története, 154. 1.   Ugyanő   közli   Körmöc   bányajogát 
275—287. 11. 41 Budavárosának Törvénykönyve (Ofner Stadtrecht(1 -441. §§.), 
kiadta Lichner Pál és Michnay Endre. Pozsony város fogkönyvét (1—171. §§.) 
kiadta   Király   János   Pozsony   város joga   c. művében.   A   selmeci jogkönyv 
(1—40.   §§.)   és   bányajog   (Bergrecht   1—20.   §§.), kiadta Wenczel Gusztáv 
Árpádkori Okmánytár III. kt. Kachelmann is közölte  id. m. II. kt.   függelék. 
A szepesi szászok municipális joga (Zipser Willkühr 1—93. §§), kiadta Lichner- 
Michnay az  Ofner Stadtrecht függeléke gyanánt. Később   Kolosváry   Sándor 
és   Οváry   Kelemen   adták   ki   a  Magyar   törvényhatóságok jogszabályainak 
gyűjteményében (II. kt. II. r. 4—30. 11.), ugyanitt vannak közölve Kassa város 
artikulusai (1—47. §§.) Késmárk és Bártfa statutumai (II. kt. II. r. 71— 91.11.)· 
Bővebben foglalkozik vele : Demkó Kálmán Szepesi jog c. művében. A szebeni 
jogkönyvre nézve: Wenczel Gusztáv:  Tárnoki jog, 44.1. 42 Budai tvkv., 358. §· 
43 Preuss id. m. 87. 1. 4i Weber Samu: Adalékok a XIII.   szepesi város tör- 
ténetéhez, Századok 1881. 589. 1. 45 Teutsch id. m. 240   és   köv. 11.   46  Pech 
id. m. 37. 1. V Wenczel: Bányászat 361—63. 11. 48. 1. 48 Teutsch id. m. 2371. 
49 Budai tvkv. 87. §. 50 Lichner-Michnay id. m. 254. 1. 51 Knauz Nándor: Az 
1397-ki országgyűlés végzeményei. Tört. Tár régi folyam III. kt. 191. 1. 52 Green 
id. m. I. kt. 24—25. 11. 53 Erre   vonatkozólag   Teutsch,   Weber,   Kachelmann 
id. művein kívül:  Szalay József: Városaink nemzetiségi viszonyai a XIII. szá- 
zadban, Századok 1880. 546. 1. Wenczel: Bányászat 127. 1. Wenczel:   Budai 
regesták. Tört. Tár régi folyam IV., 193. §. Hóman id. m.   48. 1.   Franciákra 
Bertrandon de la Brocquière utazása. Megjelent Hatvany: Brüsszeli Okmánytár, 
IV. kt. 310. 1.,   magyar   fordításban   pedig:   Szamota István:   Régi utazások 
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Magyarországon és a Balkánfélszigeten, Olcsó Könyvtár 767—772. sz. 48—100. II. 
Demkő Kálmán: Az orvosi rend története Magyarországon 142. 1. 54 Salamon 
id m. II. kt. 446. 1. 55 Nyáry Albert br.: Magyarország erkölcsi és művelt- 
ségi viszonyai a XV. század utolsó tizedében. Századok 1874. 7.1., ide vonat- 
kozik Mészáros céhlevél, Selmecbánya (1487) közölve Tört. Tár 1905., 147. 1. 
56 Ipolyi id. m. Századok 1874. 614. 1. 57 Jakab id. m. I. kt. 426. 1. Teutsch 
id. m. 189. 1. 58 Ortvay Tivadar: Pozsony város tört III. kt. Mellékletek: 
Bírók névsora. 59 Hetényi id. m. 128. 1. 60 Salamon id. m. II. kt. 463 1. 
61 Szalay: Városaink nemzetiségi viszonyai, Századok 1880. 547. 1. Teutsch 
id. m. 47 és 136 11. 62 Budai ivkv., 113. és köv. §§. 63 Nyári Albert: A modenai 
Hypolit codex, Századok 1874.76. 1. Bertrandon de la Brocquière, — Szamota 
kiadása 93.1. 64Körömy Árpád: Iparviszonyaink a céhek szabályozásától a mohácsi 
vészig 61. 1. 65 Ipolyi id. m. Századok 1874. 614. 1. 66 Weber Samu: Ötödik 
municipium a Szepességen, Századok 1902. 427.1.67 Inama-Sternegg id. m. III. kt. 
II r. 92. 1. 68 Meltzl Oszkár: Az erdélyi szászok ipara és kereskedelme a 
XIV. és XV. században, Századok 1892. 649.1. Teutsch id. m. 125. 1. 69 Wenczel 
Gusztáv: Kassa város parketkészítése, Oklevéltár I—XXI. sz. 70 Bártfa város 
statutuma, kiadta Kolozsváry és Öváry II. kt. II. r. 88. 1. Fejérpataky: Szám- 
adáskönyvek, 199., 295., 312. 11. 71 Wenczel: Bányászat 18. 1. Kachelmann 
id. m. II. k. 104. 1. Weber: Zeitbilder 194. 1 72 Pech id, m. 24. 1. 73 Kachel- 
mann id. m. III. kt. 90 és köv. 11. Pech id. m. 62. I. 74 Wenczel: Bányászat 
40-42. 11. Ipolyi id. m. századok 1874. 647. 1. 75 Richard Ehrenberg: Das 
Zeitalter der Fugger, I. kt. 90. 1. 76 Weber: Zeitbilder, 204. 1. 77 Wenczel: 
Bányászat 113 és köv. 11.   78 Anjoukori   diplomatiai   Emlékek   II. kt. 504. 1. 
79 Wenczel Gusztáv: Négy egykorú püspök a Thurzók családjából 9 és köv. 11. 
80 Inama-Sternegg id. m. III. kt. II. r. 92. 1.  81 Bertrandon de la Brocquière- 
Szamota 93. 1. 82 Kováts Ferenc: Városi adózás a középkorban, 86 és köv. 11. 
83 Loria   id.   m. 234. 1.   Inama-Sternegg   id.   m. III.   kt. II. r.  196.   1.   Green 
id. m.   II. kt.   237—39. 11.   84 Wenczel   Gusztáv:   A   mezőgazdaság története 
Magyarországon,   282   és   köv. II.   85 Tagányi   Károly:    Erdészeti Oklevéltár. 
Bevezetés XVI. 1. Oki. 85., 97. sz.  86 Wenczel:   Mezőgazdaság   tört, 345. 1 
Meltzl id. m.  Századok 1892. 739. 1.  87 Pozsonyi jogkönyv, 156. §. 88 Brüsszeli 
Okmánytár, IV. kt. 310. 1.  Szamota id. m. 91. 1. 89 Kováts Ferenc:   Nyugat- 
magyarország áruforgalma a XV. században, 8., 136., 182. 11.   90   Az   árúfor- 
galom irányára és tárgyaira nézve: Meltzl id. m. Századok 1892. 720 és köv. 11. 
Wenczel:   Budai   regesták,   228., 276. sz.   Hajnik Imre :   Adalékok a magyar 
kereskedelem   történetéhez,   Századok   1868.   146   és köv. 11.   Salamon id. m. 
II. kt. 438 és köv. 11. Teutsch id. m. 237. I. Csánki Dezső:   Kereskedelmünk 
Nagy Lajos korában, 28 és köv. 11. Anjoukori dipl. Emlékek, II. k. 47., 390., 
664. 11., III. k. 12., 31., 131. 11. Kováts: Áruforgalom, 75-142. 11. Bertrandon 
de la Brocquière,  Szamota id. m. 94. 1. Inama-Sternegg id. m. III. k. I. r. 15  1. 
Green id. m. II. kt. 404. I. 91 Hegel: Städte und Gilden, I. k.   101. 1.   Giry- 
Réville id. m. 57. Green id. m. I. k. 395—98. 11. 92 Szádeczky Lajos: A céhek 
történetéről  Magyarországon, 18. 1.   Mailáth   Béla: A kalandosok,   Századok 
1885. 562. 1. a céheket fraternitásokból származtatják, ellenkező nézeten Meltzl 
id   m. Századok 1892. 645 és köv. 11. 1. idevonatkozólag még: Körömy id. m. 
22. 1. Király id. m. 166—85. 11. Jakab: id. m. I. k. 410. 1. Ipolyi Arnold: Az 
iparélet   tört.  fejlődéséről,   Századok   1877.   16. 1.   Külföldre   nézve:   Inama- 
Sternegg id. m. III. k. II   r. 17 és köv. 11.  Müller-Lyer id. m.  162.1. 93 Budai 
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tvkv. 65., 99., 106—123. §§. Pozsonyi céhek szabályai. Király id. m. Függelék. 
Wenczel: Kassa parketkészítése. Okleveles függelék. Erdélyi szász céhszabályok, 
Teutsch id. m. kolosvári céhszabályok: Jakab id. m. Oklevéltár, köztük az 
első magyar céhlevél 154. sz. 94 Inama-Sternegg id. m. III. k. II. r. 67—89. 11. 
Werner Sombart: Die Juden und das Wirtschaftsleben, 136—180. 11. 95 Ide- 
vonatkozólag 1. az előbbi három jegyzetben felsorolt forrásműveket. 96 Green 
id. m. I. k. 68, II. k. 166. 11. 97 I. Kramer: Aus der Gegenwart und Ver- 
gangenheit der Stadt Bisiritz, 29. 1. 98 Inama-Sternegg id. m. III. kt. II. r. 
43_48. 11. 99 1453 évi Beckerlimitation, közli Lichner-Michnay 263. 1. 
100 statútumot közölte Kolosváry-Óváry-féle gyűjtemény II. kt. II. r. 88. 1. 
101 Α céhszabály közölve Király id. m. 102 Fentebb idézett statutum, azonkívül 
Fejérpataky: Számadáskönyvek 199., 312. 11. 103 Jakab id. m. Okl. 152. sz. 
104 Meltzl id. m. Századok 1892. 648. 1. Green id. m. II. kt. 123—127. 11. 
105 Selmeczi Bergrecht, 11. p. Pech id. m. 24. 1. 106 Budai tvkv. 236 és 394. §. 
107 Pozsonyi jogkönyv, 125. §.108 Mandello Gyula: Adalék a középkori munka- 
bérek történetéhez, 3. 1. 191—195. 11. 109 Király id. m. 233. 1. 110 Zipser Will- 
kühr, 51., 84. §§. 111 Mandello id. m 105. 1. 1. 112 Green id. m. I. kt. 156. 1. 
113 Lichner-Michnay id. m. 240. 1. Wenczel: Budai regesták, 261. §.114 Inama- 
Sternegg id. m. III. kt. II. 260. 1. Budai tvkv. 73., 82., 417. §§.  115 Kés- 
márki statutum, 14. §. 116 Inama-Sternegg id. m. III. kt. II, 263. 1. Budai 
tvkv. 95. §. 117 L. szerző Árúmegállítás cikkét, Közg. Lexikon I. kt. 118 Naves 
et carinae descendentes et ascendenies cum mercibus et currus apud eos 
descendant forum habeant quotidianum. 119 Az árúmegállításra vonatkozólag: 
Budai tvkv. 67., 87. §§. Késmárki statútum, 1-3. §§. Wenczel: Budai 
regesták, 274. sz. Weber: Zeitbilder, 65. 1. Anjoukori Dipl. Emlékek, III. kt. 
31.   1.   Lichner-Michnay   id.   m. 266   és   köv.   11.   Hajnik:   Adalékok, 156.   1. 
120 Kachelmann id. m. III. kt. 85. 1. Weber: Zeitbilder. Inama-Sternegg id. m. 
III. kt. II. r. 460—65. 11.   Below   id.   m.   107. 1. Green   id.   m. II.   kt.   36.  1. 
121 Budai tvkv. 73 és 417 §§. Selmeci jog, 5. §. Zipser Willkühr 68., 71. §§. 
122 Meltzl id. m.  Századok   1892. 729. 1.   Wenczel: Budai regesták, 63., 65., 
82, 181. sz. 123 Kováts: Árúforgalom 1—4, 61  és köv. 11. 124   Csánki id. m. 
21. 1. 125 Budai tvkv. 69. §. Kováts: Árúforgalom, 2 és köv. 11. 126 Wenczel: 
Kassa város parketkészítése, Okl. VII—XI. sz. 127 Kováts: Adózás, 11—13.  11. 
128 Below id. m. 103. 1. Giry-Réville id. m. 52. 1. 129 Wenczel: Budai regesták 
193. sz. 130 Budai tvkv. 270, 278. §§. 131 Green id. m. II.  kt.   113. I.   Loria 
id. m. 119. 1. 132 Ehrenberg id. m. 90. 1. 133 Kováts: Áruforgalom, 160 és köv· 
207   11. 134 Judenpuech, 1. 1.,   közölte Király id. m. 135 Inama-Sternegg id. m. 
III. kt. II. r. 478 — 79.11. 136 Kohn Sámuel: A zsidók története Magyarországon, 
154. 1. 137   Kováts:   Adózás   39   és   köv.   11. 138 Inama Sternegg III. kt. I. r· 
186. 1. Green id. m. II. kt. 237—9. 11. 139 Hóman id. m. 44. 1. Timon   id. m. 
202. 1.   Acsády id. m. 703. 1.   (Közg. Lex.) 140   Teutsch id. m. 81—84. 11. 1. 141 
Giry-Réville id. m. 56-58. 11. Hegel: Städte und Gilden, II. kt. 113., 230. 11. 
Loria id. m. 138,   229. 11.   142 Hegel   id.   m.   II.   493. 1. Below id. m. 123 és 
köv. Green id. m   II.   190.,   383.   11.   143 Kohn   id. m. 138   és köv. 11. Budai 
tvkv. 191., 193. §§.   Király  id.   m.   92. I.   144  Budai  tvkv.   25., 59., 62. §§. 
Selmeci jog. 17. §. 145 Budai tvkv. 35. §. 146 Pozsonyi jogkönyv, 162—164. §§. 
147 Salamon   id. m. II. kt. 322. 1.   148 Teutsch   id. m.   163. 1. Salamon id. m. 
290 és köv. 11. 149 Pozsonyi jogkönyv, 151. §. 150 Király id. m. 67. 1. Teutsch 
id.   m. 232. 1. Fejérpataky: Számadáskönyvek, 137. 1. 151 Selmecbánya, Besz- 
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tercebánya, Pozsony, Nagyszombat, Bártfa, Körmöcbánya XIV—XV. század- 
beli számadáskönyveit Fejérpataky László adta ki, Kassáét (1431—1553) pedig 
ifj. Kemény Lajos. Pozsony 1434 utáni adó- és számadáskönyveit Kováts 
Ferenc és Mandello Gyula dolgozták fel id. műveikben. Eperjes jegyzőkönyvei 
(1424—1509.) megjelentek Tört. Tár 1909. 118 és köv. II. 152 Mandello id. m. 
191—95. 11. 153 Teutsch id. m. 119., 232 11. 154 Pech id. m. 59. 1. Számadás- 
könyvek 634. 1. 155 Budai tvkv. 27. §. 156 Pozsonyi jogkönyv, 133—134. §§. 
Demkó Kálmán: Felsőmagyarországi városok élete, 42. I. Relkovič Davorka: 
Újbánya magistratusa a XIV—XVI. században. Tört. Tár 1908. 595. 1. 
157 Giry-Réville id. m. 44.1. 158 Sacerdotes vero libere eligant. Andreanum, 10. p. 
169 Budai tvkv. 350. §. Von des statschreibers Ion. 160 Pozsonyi jogkönyv, 
149. §.  161 Selmeci jog, 7., 13. §§. Pozsonyi jogkönyv, 133. §. 162 Budai tvkv. 
168. §. Kassai articulusok, 30. §. 163 Pozsonyi jogkönyv, 154. §. 164 Selmeci 
jog, 8. §. 165 Selmeci jog, 14., 18. §§. Zipser Willkühr, 55. §. Green id. m. 
II. kt. 256. 1. 166 Illés id. m. 63. 1. Hóman id. m 109. 1. 167 Budai tvkv, 
12-14. §§. Pozsonyi jogkönyv, 161. §. 168 Kováts: Adózás, 86 és köv. 11. 
169 Budai tvkv. 14. §. 170 Below id. m. 83. 1. 171 Budai tvkv. 262., 264. §§. 
Selmeci jog, 19. §. Pozsonyi jogkönyv, 61., 62. és 15. §§. 172 Budai tvkv. 
277. §. Király id. m. 296. 1. Zipser Willkühr, 34. §. 173 Budai tvkv. 268. §. 
(rablás). Selmeci jog, 20. §. (templomi tolvajlás). 174 Budai tvkv. 229. §. 
Pozsonyi jogkönyv, 14., 15. és 76. §§. Selmeci jog, 29. §. Zipser Willkühr, 
34. §. 175 Selmeci jog, 34. §. (Marktfrieden). Budai tvkv. 276. §. Selmeci jogr 
18. §. Zipser Willkühr, 49. §. 176 Pozsonyi jogkönyv, 236. §. 177 Selmeci jog, 
31. §. 178 Budai tvkv. 260. §. 179 Zipser Willkühr, 50. §. 180 A legtöbb com- 
positionális büntetés a pozsonyi jogkönyvben található. 181 Pozsonyi jogkönyv, 
89. §. 182 Budai tvkv. 256., 258., 262—66. §§. 183 Das heysse eysen und wallende 
wasser sol auch nymant urtail geben. Budai tvkv. 338. 1. 184 Ipolyi id. m. 
548. 1. Zipser Willkühr, 54. §. 18S Király id. m. 244. 1. 186 Közzétette Sváby 
Frigyes Tört. Tár 1883. 407. 1. Budai tvkv. 189. §. 187 Budai tvkv. 233. és 
235. §§. Demkó id. m. 39. 1. 18S Budai tvkv. 168. és 356. §§. Pozsonyi jog- 
könyv, 57. §. 189 Demkó : Szepesi jog, 9. 1. 190 Pozsonyi jogkönyv, 4., 57. §§. 
Budai tvkv. 312. §. 191 Kassa priv., 12. p. Buda priv., 14. p., Nagymaros 
priv., 1-2 ρ. 192 Selmeci jog, 9—10. §. Zipser Willkühr, 18., 19., 23 , 26-28. §§. 
193 Budai tvkv. 237. §. 194 Wenczel: Tárnoki jog, 42 és köv. 11. A tárnoki 
jog 4 részből állt és 175 fejezetre oszlott, 1486-ban foglalták írásba. Király 
id. m. függelékében szintén közöl tárnokjogi cikkeket. 195 Pozsonyi tvkv. 80 §. 
196 Timon id. m. 372. 1. 197 Budai tvkv. 330. §. 198 Kassa priv., U. p.199 Pech 
id. m. Bányászati Oklevéltár, 1. sz. 200 Acsády id. m. 711. 1. (Közgazd Lex.} 
201 Zipser Willkühr, 35. §. 202 B. Heil: Die deutschen Städte und Bürger im 
Mittelalter (Aus Natur und Gesellschaft), 149. 1. 203 Below id. m. 78 1. Heil 
id. m. 149. 1. 204 Demkó id. m. 45. 1. Király id. m. 78. 1. 205 Zipser Willkühr, 
73. §. Budai tvkv. 398. §. 206 Weber: Zeitbilder, 48. és 58. II. 207 Die Feuer- 
ordnung der Stadt Wien. Közli: Lichner-Michnay 110.1. 208 Budai tvkv. 251. §. 
Teutsch id, m. 221.1. 209 Pozsonyi jogkönyv, 144. §. 210 Budai tvkv. 323., 326. §§. 
Pozsonyi jogkönyv, 156. §. 211 Fejérpataky: Számadáskönyvek, 1439. febr. 
14-ki tétel. 212 u. a. 191., 43. 11. Jakab id. m. Oklevéltár, 159. sz. 213 Fejér- 
pataky: Számadáskönyvek, 433. 1. 214 u. a. 379., 364.11. Ipolyi id. m. Századok 
1874. 635. 1. Csánki Dezső: Mátyás király udvara, 179. 1. 215 Fejérpataky: 
Számadáskönyvek,   17.,   192.,   605.,   620.   11.   Salamon   id. m.   II.   kt. 534. l. 
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Bertrandon de la Brocquière utazása Szamota id. m. 93. l.216 Fejérpataky: 
Számadáskönyvek, 434. 1. 217 Ipolyi id. m. Századok 1874. 635. 1. 218 Heil 
id m. 113. 1. Wenczel: Budai regesták, Tört. Tár, régi folyam I. kt. 246. sz· 
Poór Antal: Az Anjouk története (Millenniumi történet) III. kt. 119.1. Salamon 
id m. Π. kt. 346.1. Demkó Kálmán: Az orvosi rend története Magyarországon, 
167. 1. Fekete Alajos: A gyógyászat története Magyarországon. Századok 1874. 
480 és köv. 11. 219 Demkó: Orvosi rend tört, 165.1. 220 Budai tvkv. 105., 106. §§. 
Si sollen das fleisch peschauen das in den pengken ist, das das rain und gerecht 
is vnd nich stingkund. Pozsonyi jogkönyv, 125., 131. §§. 221 Szalay József: 
Városaink nemzetiségi viszonyai a XIII. században, Századok 1880. 545—48.11. 
222 Demkó: Orvosi rend tört, 150.1. 223 Jakab id. m. I., 303.1. Fekete id. m. 
Századok 1874., 480 1. Fejérpataky: Számadáskönyvek, 380., 492. 11. 224 u. a. 
135. és 390. 11. 225 Weber: Zeitbilder, 130. 1. 226 Budai tvkv., 168. §. Fejér- 
pataky: Számadáskönyvek, 360., 621. 11. 227 Budai tvkv, 173. §. Jakab id. 
m. 415. 1. 228 Selmeci jogkönyv, 3. §. Toldy Ferenc: Egy XIV. századbeli 
vezeklő Irlandban. Századok 1871., 229. 1. Fejérpataky: Számadáskönyvek, 
94. 1. 229 Meltzl id. m. Századok 1892., 674. 1. Demkó: Felsőmagyarországi 
városok 31. 1. 230 Salamon id. m. II. kt., 258. 1. 231 Below id. m. 115 1. Giry- 
Réville id. m. 55. 1. 232 Pozsonyi tvkv., 63. §. Kachelmann id. m. III. kt. 28. 
Viklefitas Deo et hominibus exosos, perfidos Hussitas et Taboritas Dei et 
totius Christianitatis rebelles et perversissimos haereticos. 233 Selmeci jogkönyv, 
16., 20., 22. §. Budai tvkv. 331. §. Pozsonyi tvkv. 23. §. 231 Békefi Rémig: 
Székesegyházi iskoláink szervezete. Századok 1897., 126 1. Kachelmann id. 
m. III. kt. 10. Beöthy Zsolt: Képes irodalomtörténet, I. kt. 281. 1. 235 Békefi 
id. m. 128. és köv. 11. Bunyitay Vince : A váradi káptalan legrégibb statútumai, 
92. 1. 236 Green id. m. II. kt. 13-19. Heil id. m. 143. 1. 237 Archiv für 
Siebenbürger Landeskunde: Über die ältesten Schulanfänge in Hermann- 
stadt, X. kt. 215., 438 1. 238 Teutsch id. m. 246. 1. 239 Weber: Zeitbilder, 
153. 1. Kachelmann id. m. III. kt. 96. 1. Fejérpataky: Számadáskönyvek t 
1439. május 15-iki bejegyzés: Item pro pane scolaribus. 240 Below id. m· 
131 1. 241 Békefi Rémig: Árpádkori közoktatásunk és a veszprémi egyetem 
létkérdése. Századok 1896. 207, 310 és köv. 11. 242 Poór Antal: Nagy Lajos 
élete. (Tört. Életrajzok.) 606. 1. Ábel Jenő: Egyetemeink a középkorban, 
10. és köv. 11. Demkó: Orvosi rend tört. 132. 1. 243 Salamon Ferenc id. 
m. III. kt. 297. 1. Ábel id. m. 22. 1. 244 Ábel id. m. 37. és köv. 11. Fraknói 
Vilmos: Hunyadiak tört. (Millenniumi tört.) 533. 1. 245 Fraknói Vilmos: 
Magyarországi tanulók és tanárok a bécsi egyetemen, 9. 1. Archiv für Sieb. 
Landeskunde: Über die ältesten Schulanfänge, X. kt. 165. 246 Salamon id. 
m. III. kt. 572. 1. és mellékletek. 247 Beöthy Zsolt id. m. I. 154. 1. 248 Teutsch 
id. m. 248—49. 11. 249 Beöthy Zsolt id. m. 234 1. 250 Ábel Jenő: A bártfai 
Szt-Egyed templom könyvtárának tört, 2. és köv. 11. Fejérpataky: Szám- 
adáskönyvek, 360. 1., továbbá 165, 417. 11. 25l Archiv für. Sieb. Landes- 
kunde id. cikk. X. kt. 219. 1. Csontosi János: Szepesi könyvtárak: Magyar 
könyvszemle 1880., 329. 1. Wenczel: Bányászat, 49. 1. 252 Ipolyi Arnold: 
Középkori emlékszerű építészet Magyarországon, 48. 1. Tuttkó: Kassa évkönyvei 
70. 1. Nagy Iván: Képzőművészek sorozata, Századok 1874,, 36. 1. Ipolyi: 
A középkori magyar szobrászat emlékei, 155. 1. 253 u. a. 126. 1. Weber: 
Zeitbilder, 89. 1. 254 Henszelmann Imre: Magyarország csúcsíves építészeti 
emlékei, 207.1. Ipolyi: Beszterczebánya. Századok 1874., 676. 1. 255 Henszelmann 
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d. m. 95. l. Ortvay id. m. 202., 263. 11. 256 Henszelmann id. m. 31. 1. 
Ipolyi: Középkori szobrászat, 124. 1. 257 Salamon id. m. II. kt. 565. 1. 
258 Teutsch id. m. 255. 1. Meltzl id. m. Századok 654. 1. Kramer: Aus 
der Gegenwart und Vergangenheit der Stadt Bistritz, 8. 1. Jakab id. m. 
I. kt. 418. 1. 259 Ortvay id. m. II. kt. 274. 1. Henszelmann id. m. 178. I. 
260 Nagy Iván id. m. Századok 1874., 87. 1 261 Freisingeni Ottó: l. Szamota 
id. m. 16—18. 11. Bertrandon de la Brocquière: Brüsszeli okmánytár, IV. kt. 
310. 1. Szamota id. m. 93-94. 11. Ranzanus: Hetényi id. m. 100.1. Gerlach· 
Csánki Dezső: I. Mátyás udvara, 168. 1. 262 Nyáry Albert: A modenai Hypolit 
codex. Századok 1874., 9. 1. Salamon id. m. II. kt. 502. 1. 263 Ortvay Tivadar: 
Pozsony topographiája, 319. 1. Ipolyi: Beszterczebánya. Századok 1874., 677. 1. 
264 u. a. 677. I. Demkó: Felsőmagyarországi városok, 216 - 217. 11. Thaly 
Kálmán: Régi ház· és harangfeliratok, Századok 1869., 269 1. 265 Századok 
1889., 129. 1. (Bizottsági jelentés). 266 Below id. m. 34—36.. Green id. m. I. kt- 
18. 1. 267 Ipolyi: Beszterczebánya. Századok 1874., 614. 1. Nagy Iván id. m. 
Századok 1874., 191. 1. Fraknói: Hunyadiak tört. (Millenniumi tört. IV. kt.) 
633. 1. Teutsch id. m. 259. 1 Meltzl id. m. Századok 1892., 655. 1. Salamon 
id. m. II. kt. 476. 1. Nyáry: A Hypolit codex. Századok 1874., 76. I. 268t 

Harkányi Ede: Babonák ellen, 201- 05. 11. 269 Heil id. m, 153. 1. Max Kemmerich: 
Kulturkuriosa, I—II. kt. passim nagyszámú adat. 270 Pozsonyi jogkönyv, 63. §. 
Der Rath versagt . . . Eprechern, die nit heiraten wollen. 271 Budai tvkv. 291. §. 
272 Zipser Willkühr 16. §. 273 Budai tvkv., 283 , 285. §§. Selmeci jog, 23. §. 
Zipser Willkühr, 14. §. 274 Pozsonyi jogkönyv, 82. §. Budai tvkv. 286. §. 
Selmeci jog 26. §. 275 Budai tvkv., 275., 291. §§. 276 Selmeci jog, 27. §. 
277 Harkányi id. m. 208. 1. 278 Budai tvkv., 287. §. 270 U. o. von etlichen 
schlafweibern. 280 Lichner-Michnay id. m. 110. 1. 281 Budai tvkv., 261. §. Der 
sich selber tottet, der ist nicht wirdig, das man yn anderswo hin pegrab, denn 
unter den galgen. 282 Demkó: Felsőmagyarországi városok, 159. 1. 283 Budai 
tvkv., 21., 22. §§. Pozsonyi jogkönyv 153. §. 284 Kassai articulusok, 29., 35. 
§§. 285 Demkó id. m. 44. I. 285 Budai tvkv., 382., 392. és 393. §§. Selmeci 
jog, 2. §. Pozsonyi jogkönyv, 191., 192. §§. Zipser Willkühr 13. §. 287 Zipser 
Willkühr, 2. §. 288 Budai tvkv., 391 §. 289 Selmeci jog, 24. §. Budai tvkv. 
257. §. 290 Budai tvkv., 385., 397. §§. 291 Pozsonyi jogkönyv, 34., 41. §§. 
Budai tvkv., 315. §. 292 Demkó: Felsőmagyarországi városok, 184. 1. 293 Zipser 
Willkühr, 29. §. Budai tvkv., 330., 395. §§. és 266. §. 294 Pozsonyi jogkönyv, 
42,   45.,   47.   §§.    Zipser   Willkühr,   7.,   9.,   38    §§.   Budai   tvkv,   371.   §. 
295 Wenczel:   Kassa   parketkészítése.   Okl. XXI.   sz. Szádeczky id. m. 61. 1. 
296 Késmárki statutum (1450) 1. p. 297  Demkó id. m.  16. 1. 298 Nyáry: Hypolit 
codex, 16-20   11. Meltzl id. m. Századok 1892, 654. 1. 299 Nyáry id. m. 15. 1. 
Demkó   id.   m. 220—27. 11. Fejérpataky:   Számadáskönyvek,   280.   1.   Ipolyi: 
Besztercebánya. Századok 1874., 611. 1.  300 Zipser Willkühr,   51.   és   84.   §§ 
301 Auch sol kein maister halden oder setzen ein weyb ader ein maid. Wenczel: 
Kassa parketkészítése. Okl. XXI. sz. 302 Below id. m. 101. Heil id. m. 141., 145, 11. 
303 Lichner-Michnay id. m. 155—156. Budai tvkv., 281. § 304 Pozsonyi jogkönyv, 
155. §. 305 Budai tvkv., 280. §. 306 Demkó: Felsőmagyarországi városok, 207. 1. 
307 Budai tvkv, 250., 251.   §§.   308   Ipolyi:   Besztercebánya.   Századok   1874. 
675. 1. 309 Wenczel:  Tárnoki jog, 15. 310 Ipolyi id. m. 674. 1.  311 Budai tvkv., 
401. §. Pozsonyi jogkönyv, 93   §. Demkó id. m.   192. 1. 312 Teutsch   id.   m. 
264. l. 313 Király id. m. 123. 1. 314 Teutsch id. m   265-69. 11. 315 Szádeczky 
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id. m. 58. 1. Meltzl id. m. Századok 1892., 648, 1. 316 Demkó id. m 199. 1. 
Below id. m. 94.1. Hegel: Städte und Gilden, II. kt. 152. 1. 317 Budai tvkv. 
190., 395. §§· 318 Zipser Willkühr 51. §. Selmeci jog, 28. §. Lichner-Michnay 
id. m. 113. 1. 319 Demkó id. m. 260. és köv. 11. Teutsch id. m. 265. 1. Fejér- 
pataky: Számadáskönyvek, 102., 291., 520. 11. Salamon id. m. III kt. Kováts: 
Árúforgalom, 88—119., 135—138. 11. 320 Budai tvkv., 245. §.  321 Weber Samu: 
A szepességi szász bevándorlók megszűnt egyleteiről. Tört. Tár. 1885., 28. 1 
Teutsch id. m. 132, 1. Jakab id. m. 360., 408. 11. Fejérpataky: Számadás- 
könyvek, 39., 457. a) 1. 322 Demkó: Orvosi rend tört, 159. 1.  323 Hegel id. 
m. I. kt. 101. 1., II. kt. 100. 1. Green id. m. I. kt. 395-98. Giry-Réville id. 
m. 57. 1. 



SZEMLÉK ÉS JEGYZETEK 

 
Erdélyi Viktor: A románok 1848—1849-ben 
 

(Az Érchegység románsága körében a hatóságok) 
„. . . oly tényekkel izgatnak, amelyekkel a 
szerencsétlen 1784-i időszakaszt elő kívánják 
idézni.” Fosztó Menyhért alsó fehérmegyei alispán 
jelentése 1844-ben. * 

 
Horia és társainak kivégzése után a megrongált úrilakok újra 

benépesedtek, a vihardúlta vidék nemessége visszatért birtokaira és 
folytatta a nép kizsákmányolását ott, ahol a vérengzés előtt abbahagyta. 
Alig múlt el néhány hónap és a románság körében újra olyan nagy 
volt az elkeseredettség, hogy egy katonai fogságból megszökött 
parasztember lázítására a brádvidéki románság fegyverkezni kezdett.** 
Pedig a „példaadó” megtorlás ezen a vidéken volt a legkegyetlenebb, 
a zarándi nemesség minden eszközt felhasznált, hogy a népet meg- 
félemlítse, de a bajok orvoslása eszébe sem jutott. 1790-ben Hunyad- 
megye körrendeletben hívja fel a helyi hatóságokat, hogy a román- 
ság gyanús mozgolódását figyelemmel kísérjék.*** A feszültség, az 
izgatottság oly nagy volt, hogy 1800-ban néhány falusi szatócs meg 
parasztasszony szóbeszédére a hunyadmegyei nemesség felfegyverkezik 
és Zarándba katonaság vonul be.† És szerte a románlakta vidékeken 
hasonló volt a helyzet, az elnyomatás változatlan erővel fokozódott, 
a nép pedig állandóan lázongott. 

Sokkal fontosabb ennél, hogy vidékről-vidékre a panaszok 
szószerint ugyanazok voltak, mint a Horia lázadás előtt. Felső nyomásra 
 

* 1844. május 18-án. Eredetiben az Országos Levéltárban. Erdélyi 
Főkormányszék iratai. 4738—1844. 

** Kozma Pál: Zarándmegye földirati, statisztikai és történeti leírása. 
Kolozsvár, 1848. 104. oldal. 

*** Densuseanu Nie.: Revolutiunea lui Horia in Transilvania si Ungaria. 
Bukaresti, 1884. 511. oldal. 

† Kozma Pál idézett munkája 105. oldalán. A rémhírek terjesztőit 
Kozma szerint legfelsőbb rendeletre „csak 25—25 korbács- vagy pálcaütés 
elszenvedésével felette kegyesen büntették meg”. 
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ugyan vizsgálat alá vették a panaszokat — és vizsgálati fogságba 
vetették a panaszkodókat. Sőt egyes helyeken orvosolták is a 
sérelmeket — papiroson, amint azt az erdélyi főkormányszék bő 
levéltára igazolja. De ugyanez a levéltár bizonyítja azt is, hogy a 
rendszabályok papiroson maradtak. Rövid idő múlva a Horia lázadás 
előtti panaszokhoz csatlakoztak a rendszabályozott vidékek lakóinak 
panaszai is, mert az urak az  „új rend”-et nem akceptálták. 

Az elkeseredett küzdelem új színt nyert a bányavárosok és 
bányavidékek sérelmei által. A bányászok küldöttségei végigkoldulják 
az illetékes és kevésbé illetékes hatóságokat, hogy szabadalmaiknak 
érvényt szerezzenek. A börtönök megtelnek „szemtelen panasz- 
kodók”-kal; a korbács, a pálca, sőt a kard is újra szerephez jutnak, 
de most még eredménytelenebb működésük, mint a Horia lázadás 
előtt, a bányásznép panaszai nem szünetelnek. Állhatatosságukat nem 
konokságuk magyarázza, hanem az a szomorú tény, hogy a nehéz 
viszonyok következtében a bányavárosok, — a négy zarándi és az Érc- 
hegység bányavárosai — a tönk szélére jutottak. A földművelésre, 
állattenyésztésre alkalmatlan vidéken a bányászat volt a lakosság 
egyedüli foglalkozása és ezért minden erejükből védekeztek a pusz- 
tulás ellen. 

Az elszigetelt küzdelmek közül a legnagyobb figyelmet a móc 
vidék bányászainak pöre ébresztette, sőt csakhamar ez került a 
románság érdeklődésének központjába. A pört Bucsum község és 
környékének bányász lakossága 1830-ban indította a zalatnai kincstári 
uradalom igazgatósága ellen, amely 1791-iki egyezséget egyáltalán 
nem respektálta, hanem évről-évre újabb terheket rót a bányászokra. 
A Horia lázadás előzményeinek példájára az uradalmi tisztek most 
is összejátszottak a korcsmabérlőkkel és kegyetlenül büntették azokat, 
akik nem az uradalmi korcsmákba jártak. A bányászok beszerezték 
összes szabadalomleveleiket és bizalommal várták a bíróság döntését, 
biztosra vették, hogy a port megnyerik. De a jószágigazgatóság, 
amint Jancsó Benedek mondja,* — „más véleményen volt”. Az 
utóbbi évek gyakorlatára és holmi magasabb érdekekre hivatkozott, 
amelyek előtt a bíróság is meghajolt és elutasította a bucsumiak 
panaszát. A panaszkodók felebbeztek, de a zalatnai uradalom igaz- 
gatósága ezt nem vette tekintetbe, hanem katonai segítségért folya- 
modott, hogy a népet a terhek viselésére kényszerítse. 1837-ben 
tényleg katonaság szállottá meg a falvakat, végigsarcolták a köz- 
ségeket, végigverték az útjukba került parasztokat és így „helyre- 
állították a rendet”,** de csak nagyon rövid időre. A nép mintha 
előre   látta   volna   azt   a   reménytelen   nyomort,   amely  a bányászat 
 

* Jancsó Benedek: A román nemzetiségi törekvések története és jelenlegi 
állapota. Budapest, 1902. II. kötet. 421. oldal. 

Érdekes, hogy a kérdést egészen máskép látta Alsófehér-vármegye 
akkori alispánja, mint Jancsó Benedek. A fent idézett jelentésében éles hangon 
kikel az uradalom tisztjeinek szemérmetlen visszaélései ellen. 

** Bálint S. Scurta descriere a unori evenimente intemplate în munţii 
pauseni ai  Transilvaniei.  „Transilvania” 1876. 2. szám. 
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pusztulásával vár reá, minden követ megmozgatott, hogy jogait 
érvényesítse. 1840-ben már újra megbízottakat küldenek Nagyenyedre, 
hogy ügyvédre bízzák ügyüket. A jószágigazgatóság értesült a dologról, 
a megbízottakat elfogatta és másfélévi börtönre vetette őket. 
A tehetősebb bányászok már elvesztették bizalmukat és megvesztegették 
az uradalmi tiszteket, hogy a törvénytelen robot alul meneküljenek, 
de a szegényebbek folytatták a küzdelmet. Új megbízottakat küldtek 
Nagyenyedre és a pör újra megindult. 

Ebben az időben különös „lázító” jelent meg a bucsumvidéki 
románok között, egy intelligens, három nyelvet beszélő, írni-olvasni 
tudó magyar nő, Varga Katalin. Hét évig élt a bucsumiak között 
és bekóborolta az Érchegység románlakta vidékeit, mindenfelé báto- 
rította, útbaigazította a népet. Szereplését rejtélyessé teszi, hogy 
sem az uradalmi tisztek, sem a hatóságok nem mertek ellene 
komolyan fellépni, pedig Varga Katalin ugyancsak adott magáról 
életjelt. Egymásután szerkesztette a nép nevében a beadványokat, 
közel egy évtizeden keresztül szabadon mozgott a vidéken, az 
uradalmi tisztek is gyakran találkoztak vele az abrudbányai vásárokon, 
de bántani nem merték. Az udvari kancellária, a főkormányszék 
egymásután írnak le, hogy Varga Katalint fogják el és rendezzék a 
bucsumvidéki nép ügyeit, de a helyi hatóságok egyiket sem tették 
meg. Varga Katalin valóságos kis köztársaságot szervezett,* nyíltan 
felhívta a népet, hogy tagadja meg az igazságtalan terhek viselését, 
szembe szállott a hatóságokkal, sokhelyt maga kergette el a nép- 
nyúzó községi elöljárókat és újakat nevezett ki helyükbe. 1847-ig 
tartott ez a lehetetlen állapot, akkor Saguna püspök lépett akcióba. 
Tőrbe csalta Varga Katalint és átadta a hatóságnak. 

Ilyen anarkia uralkodott egész Erdély románság lakta vidékein 
és a forrongás egyre terjedt. Már a megyei tisztek egy része is 
hirdette, hogy egy újabb lázadás alig kerülhető el, már az ő körükből 
is indultak ki félénk próbálkozások, de az árral szemben tehetetlenek 
voltak. Ne feledjük, hogy a tordai főispáni székben egy Thoroczkay, 
a hunyadmegyei főispáni székben pedig a hírhedt „Fatia Neagra” 
ült és az utóbbi még a megyei tisztikart is szolgáiból, cinkostársaiból 
válogatta össze.** 

A negyvenes években a helyi mozgalmakon kívül az általános 
politikai helyzet is nyugtalanította a kedélyeket és hogyha a nemzeti- 
ségi harc kiélesedésének, sőt a szószoros értelemben vett nemzetiségi 
kérdés kialakulásának körülményeit figyeljük, úgy annak magvát itt 
találjuk meg. Ezért röviden foglalkoznunk kell a többi magyarországi 
nemzetiség ügyével is. 

Legelőször a leginkább magyarbarát tótok körében indul meg 
a folyamat. Kossuth hatalmi parancsszóval, mára-holnapra magyarosítani 
 

* Baritiu Georgie: Parţi alese din istoria Transilvaniei pre doue 
sute de ani din urma. Sibiiu. 1889. I. §. 105. III. §. 457 

Jakab Elek: Szabadságharcunk történetéhez. Budapest. 1880. 
Gazeta Transilvaniei. 1847. 5. szám. 18. oldal. 
** Horváth Mihály:  Magyarország függetlenségi harcának története. 
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akart* és a tótoknál akarta megkezdeni a munkát. Fegyvertársa, 
Zay Károly gróf, az evangélikus egyház és iskolák inspektora szék- 
foglaló beszédében (1840. szeptember 10.) azt bizonyítgatta, hogy 
a tót nem is ember,** legyen magyarrá, hogy emberré lehessen. 
A tótok után az 1843-iki országgyűlésen a horvátok ellen indul 
meg a vad, türelmetlen nyelvharc és végre sorra kerülnek a szerbek. 
A féktelen magyarosítási vágy felébreszti a nemzetiségi öntudatot és 
a lángokat a magyar sajtó szítja. Ezen a téren a Pesti Hirlap, a 
magyar Journal de débats vezet és rövid idő múlva versenytársat 
kap a Reformban, amely irtó hadjáratot kezd a „hazában dölyfösen 
felemelkedő néhány korcs nemzetiség” ellen. A vad harci lárma a 
románság körében is nyugtalanságot ébreszt és ami eddig a kegyetlen 
elnyomatás közepén alig jutott eszükbe, síkra szállanak a román 
nyelv védelméért. 

De az általános elégedetlenséget fokozta az erdélyi országgyűlés 
magatartása is. Itt még szóba sem merték hozni azokat a szabadelvű 
eszméket, amelyeket a magyar országgyűlés már régen tárgyalt. Amikor 
Kolozsvár képviselője célozgatni mert az általános teherviselésre, pörbe 
akarták fogatni, mert a „drága privilégium” eltörlését szóba merte 
hozni.*** Sehol egy reménysugár nem mutatkozott, a románság fájó 
irígykedéssel nézett az anyaország felé, ahol már ébredt a „magyar 
szabadság.” 

Ilyen volt a helyzet, amikor gyors egymásutánban eljutott Erdélybe 
a párisi, a bécsi forradalom, a budapesti március 15. híre. A románság 
lázas érdeklődéssel figyelte az eseményeket, intelligenciájuk közelebb 
húzódott a magyar urakhoz és ahol csak lehetett, együtt ünnepelt 
azokkal. A kolozsvári, budapesti, marosvásárhelyi és nagyváradi román 
jogászok magyar-román barátságról álmodoztak. De a magyar urak 
nem a legszívesebben vették ezt a „dörgölőzés”-t, hanem igyekeztek 
mennél gyakrabban jelezni, hogy a szabadság csak a magyaroknak 
szól. A legbékésebb időben például egy román jogász temetésén tar- 
tott román búcsúztató annyira felizgatta a magyar jogászokat, hogy a 
nyílt sír körül parázs verekedést rendeztek.† A szabadság hajnala 
egyáltalán    kissé különösen köszöntött be Erdélyben. A hatóságok 
kegyetlen szigorral elnyomtak minden mozgolódást és éber figyelemmel 
őrködtek, nehogy az idők szele a románságlakta hegyek közé hatoljon. 
A nép tájékozatlanul állott, nem tudta megérteni, hogy mi történik 
körülötte. A vezetők nem érintkezhettek szabadon a néppel, mert a 
hatóságok mindenütt összeesküvést, lazítást  szimatoltak. 

Ilyen körülmények között hívták össze a románság vezető emberei 
 

* „Tudja mindenki, minő volt a franciák nyelve, minő volt irodalmuk 
XIV. Lajos előtt . . , Lajos szólott: Legyen! Ε szóra lehulltak, egyszerre 
hulltak le a nyelvet kötő bilincsek ...” Nyelvünk ügye. Pesti Hírlap 1841. 
3-ik szám. 

** Die Beschwerden und Klagen der Slaven in Ungarn über die 
gesetzwidrigen Uebergriffe der Magyaren. Leipzig. 1843. 

*** Jakab Elek: Szabadságharcunk történetéhez. Budapest, 1880. 
† Baritiu Georgie: Parţi alese din istoria Transilvaniei . . . 
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a balázsfalvi gyűlést, hogy a népet megnyugtassák, felvilágosítsák. 
A hatóságok betiltották a gyűlést, de annyi erélyük már nem volt, 
hogy annak megtartását tényleg meg is akadályozzák. A gyűlés rendben 
folyt le, a szónokok felhívták a népet, várja be nyugodtan a kedve- 
zőnek ígérkező változásokat és addig is teljesítsék jobbágyi szolgá- 
lataikat. A kedélyek még elég nyugodtak voltak és a gyűlés szónokai 
az együttes munkálkodásról, a magyar-román barátságról beszéltek. 
A jobb jövő reményeivel szemben elült a forradalmi láz, amely 1784 óta 
meggyült a nép lelkében. A gyűlés békésen oszlott fel és május 15-ére 
újabb gyűlést hívtak össze. 

A két balázsfalvi gyűlés közötti időben azonban jelentősen meg- 
változott a helyzet. Legelsősorban az Unió körül keletkeztek félre- 
értések. Az erdélyi magyar urak nyíltan hirdették, hogy az Unió által 
az erdélyi magyarságot erősítik és a többi erdélyi nemzetiséget a 
magyarságba olvasztják. A jobbágyfelszabadítás pedig egyre késett és 
az erdélyi nemzetiségek gyanakodni kezdtek. A román jobbágyság is 
mozgolódott, a román falvakban egyre gyakoriabbakká lettek a titkos 
népgyűlések és a hatóságok úgy akarták megakadályozni, hogy a 
vezetőket elfogták. Mindezek más színt adtak a május 15-iki balázs- 
falvi román népgyűlésnek is. A románság itt már kívánságokkal lépett 
fel. Elsősorban azt kívánták, hogy az uniót megelőzőleg nyilvánítsák 
a negyedik nemzetnek, hogy szava legyen az unió tárgyalásánál. Kérték 
a román politikai foglyok szabadonbocsájtását, a román nyelv jogait 
a közigazgatásban és az iskolákban, a birtokrendezést és az egyenlő 
teherviselést. Mint jellemző mellékkörülményt ki kell emelnünk, hogy 
a második balázsfalvai gyűlésen a zavarosban halászni szerető magyar 
urak is képviselve voltak, sőt Nopcsa László volt hunyadi főispán 
aktív szerepet is játszott. A május 15-iki gyűlésen alakult meg a 
román pacifikáló komité. 

Bár ez a balázsfalvai gyűlés is a legnagyobb rendben folyt le 
és az elhangzott beszédek békés színezetűek voltak, a románság moz- 
golódása mégis felingerelte az erdélyi urakat és az ellentétek egyre 
növekedtek. Legtöbb zavarra a nemzetőrség szervezése adott okot. 
A magyar nemzetőrség gróf Mikes János vezetése alatt szervezkedett, 
a szász nemzetőrség külön alakult meg Solmen Ferenc vezetése alatt, 
csak a románságnak nem volt nemzetőrsége. Hogy ez nemcsak elvben 
bántotta a románságot, hanem a gyakorlatban is megérezték követ- 
kezményeit, az csakhamar kitűnt. Földesurak egyre gyakrabban hasz- 
nálták fel a nemzetőrséget az úrbéri tartozásukat megtagadó jobb- 
ágyok ellen és csakhamar arra is felhasználták a fegyveres hatalmat, 
hogy a népet még jobban zsarolhassák. A magyar nemzetőrök és a 
román parasztság között mindennaposak voltak az összeütközések. Pél- 
dául az abrudbányai nemzetőrség május 27-én alakult meg és két 
nap múlva, május 29-én már kipróbálta fegyvereit a román vásárosokon. 
Ezek az összeütközések egyre jobban elmérgesítették a helyzetet. 

A forradalom előtti mozgalmak első részét az Unió kimondása 
zárta be. „Unió vagy halál” volt a kolozsvári gyűlés jelszava és 
vad terrorizmussal sikerült is az indítvány sorsát soron kívül eldönteni. 
Május 30-án fel is oszlott hivatalosan az erdélyi   országgyűlés, de a 
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rendek egy része együtt maradt és tovább gyártották a törvényeket. 
A vagyoni cenzust állapították meg, felmentették a székely határ- 
őröket a fegyverviselés alól, de a román határőrökről megfeledkeztek. 
Ennek a fiók országgyűlésnek szűk látkörű működése mindenfelé nyug- 
talanságot okozott és végre József nádor írt le, hogy szüntessék be 
a törvénygyártást. 

Az unió erőszakos kimondásával Erdélyben végleg elvadultak 
a viszonyok. Erdélyben a szabadságot „magyar szabadság”-nak 
tekintették és ki is akarták használni. Az újonnan alakuló nemzetőrséget 
a jobbágyak elnyomására használták fel és az atrocitások sora meg- 
kezdődött. Mihálczfalván a gróf Eszterházy család akarta fegyveresen 
megoldani egy rég húzódó birtokpörét és katonaságot kért. A ki- 
vonuló székelyeket elkeseredett haraggal fogadta a felszabadulásra 
váró nép és az összeütközésnek tizenkét halottja volt. Más helyeken 
a nemzetőrség felügyelete alatt végezték a jobbágyok a robotot még 
akkor is, amikor az anyaországban már rég felszabadultak a jobbágyok. 

A magyar országgyűlés sem volt sok tekintettel az erdélyi 
viszonyokra és ez sokban hozzájárult az elkeseredettség fokozásához. 
Július 26-án a kincstári javakon eszközlendő magyar telepítésekről 
nyújtottak be törvényjavaslatot* és ezzel megindult az a meddő és 
oly sok viszályt okozó akció, amelyet magyarosítás néven ösmerünk. 
Csakhamar követte ezt az elemi oktatásról szóló törvényjavaslat és 
az ekörül folyó vita meggyőzte a románokat arró1, hogy a szabadság- 
ból nekik kisebb részt mérnek, mint ahogy remélték. És hogy ez a 
meggyőződés még erősebbé legyen, arról gondoskodtak az erdélyi 
hatóságok. Elfogatták a pacifikáló román komité tagjait, hajtóvadá- 
szatot rendeztek a nép vezetőire és a rögtönítélő bíróságok akcióba 
léptek. 

A románság még mindig passzív nézte a dolgokat, amikor 
Erdélyben már megindult a vérengzés. Az erdélyi urak nyerni akar- 
tak a jobbágyság felszabadításából is. Hogy mi volt az erdélyi urak 
mohó igyekezetének, erőszakoskodásnak az oka, arra hamar rájövünk, 
hogyha tekintetbe vesszük az erdélyi nemesség helyzetét. Az erdélyi 
nemességnek nagyon kevés jó földbirtoka volt, gazdaságának alapját, 
kiváltságai, tehermentessége és aránytalanul nagyszámú jobbágyai 
tették. A „régi jó világ” összeomlásakor hatalmuk és gazdaságuk 
pusztulásától féltek és hogy azt továbbra is megtarthassák, a köz- 
hivatalokat szemelték ki maguknak. Épen ezért idegenkedtek attól, 
hogy a románoknak hivatalképességet adjanak, amint a szászok már 
1848 június 9-én megadtak a szászföldön élő románságnak. És hogy 
a románság aspirációit az anyaországban is kompromittálják, össze- 
ütközéseket provokáltak és lázítókat fogdostak. Céljuk elérésére a 
toborzás körül találtak leginkább alkalmakat. Szenvedélyesen tobo- 
roztak a román falukban és ahol a nép fázott a katonáskodástól, ott 
fegyveres erővel léptek fel. A legvégzetesebb eredményekkel az 
aranyoslónai toborzás járt, ahova Horoczkay Miklós főispán székely 
huszárokkal, nemzetőrökkel és sorgyalogsággal ment toborozni. A 
 

* Papp Dénes: A pesti magyar országgyűlés 1848-ban. 
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katonaság összeütközött a néppel és huszonhárom román jobbágy 
maradt holtan a csatatéren. És hogy a népet annál biztosabban paci- 
fikálhassa, a főispán a szomszéd községbe egy század székely huszárt 
szállásolt be, amíg a 4000 forint sarcot meg nem fizették. Az egykori 
tudósítások* rettenetes visszaéléseket, gazságokat emlegettek a katonai 
beszállásoltatással kapcsolatban, de miután a hivatalos vizsgálat mind- 
ezeket „megcáfolta”, magunk kell elképzeljük, hogy mi történhetett 
egy román faluban, ahova azt a székely katonaságot szállásolták be, 
amely a falu huszonhárom lakóját lőtte agyon. Hogy a beszállásoltak 
nem feledkeztek meg az özvegyek erőszakos vigasztalásáról sem, az 
csak „katonadolog”. Ennek a vérengzésnek lett a következménye, 
hogy az erdélyi katonai parancsnok megtiltotta a katonaságnak, hogy 
a civil hatóságok rendelkezésére álljon. 

Ne feledjük, hogy mindez 1848-ban történt, amikor minden- 
felé feloldódtak a bilincsek, amikor az anyaországban már felszaba- 
dultak a jobbágyok. Az erdélyi urak rémuralommal ünnepelték meg 
a szabadság hajnalhasadtát: jobbágyokat robotra kényszerítő nemzet- 
őrökkel, rögtönítélő bírósággal, bebörtönzésekkel, botozással és akasztó- 
fával. Mintha az események teljesen elvakították volna őket, még 
akkor sem tudtak józanul gondolkozni, amikor a románság minden 
türelmét elvesztve fegyverkezett és a gyűlölet hajtotta őket akkor is, 
amikor az erdélyi katonai parancsnok alkudozni kezdett a románság 
vezetőivel. Valósággal az osztrákok karjaiba kergették a népet és 
előidéztek a legrettenetesebb polgárháborút. 

Az utolsó lökést báró Puchner erdélyi katonai parancsnok 
október 10-iki rendelete adta meg; ebben felszólítja a románokat, 
hogy az erdélyi magyar nemzetőröket fegyverezzék le. Hogyha Erdély 
politikusai között ebben az időben egyetlen gondolkodni tudó ember 
lett volna, úgy ez a rettenetes fajháború nem tört volna ki. Erdély 
ebben az időben tele volt romániai politikai menekültekkel és ezek 
minden erejükből arra törekedtek, hogy az erdélyi románságot a 
magyarsággal kibékítve bázist nyerjenek hazájuk függetlenségének 
kivívásához. De az erdélyi urakat teljesen elvakította a gyűlölet. 
A polgárháború kitört, egyik oldalon a románok gyújtották fel a 
magyar urak otthonát, de azért ne higyjük, hogy a másik oldalon 
sokkal szelídebb eszközökkel folyt a harc. Berzenczei vezetése alatt a 
székelyek megrohanták, kirabolták és felgyújtották Szászrégent. Ber- 
zenczei szabad rablást engedélyezett embereinek.** Az elvadult viszo- 
nyok teljesen felfordítottak Erdélyben minden rendet, a kalandorok 
egész légiója számítgatta, hogy mikor hova csatlakozzanak. A nép 
fékeveszett haraggal vetette magát urai kastélyaira, az urak az elfogott 
parasztokkal kegyetlenkedtek, a kalandorok minden oldalon zsák- 
mányoltak. 

Egyetlen ember őrizte meg hidegvérét, a felkelő románok vezére, 
Jancu Avrám. Éles eszét,   fenkölt   gondolkozását  és hozzáférhetetlen 
 

*Siebenbürgisches Wochenblatt 1848. 75—76. számai. 
** Kőváry László: Erdély története. 1848-1849. Pest, 1861. 1041. 
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becsületességét az összes magyar források is elismerik,* de Jancu 
maga is gyenge volt a teljes felfordulás közepén. Népe tele volt vad 
elkeseredettséggel, az erdélyi magyar urak pedig csak a románság 
lenyűgözése által vélték kivívni a „szabadságot”. Egyideig Jancu 
minden igyekezete csak oda irányulhatott, hogy szervezte a román- 
ságot és igyekezett a kegyetlenkedéseket meggátolni. 

Javult a helyzet, amikor Bem vette át az erdélyi magyar hadak 
vezetését. Bem szabadsághős volt a szó legvalódibb értelmében, aki 
azt hitte, hogy a magyar urak is csak a szabadságért küzdenek és 
nem tudott arról, hogy bizony a szabadsághoz a kiváltságok súlyos 
koloncát is kötötték. Bem megverte Erdélyben az ellenséget és meg- 
hódította a népet is. Az erdélyi nemzetiségek megváltóként üdvö- 
zölték az emberi szabadság harcosát, aki proklamációjában jogot, 
szabadságot és amnesztiát ígért. Bem ismerte a románkérdést, mert 
a seregében harcoló lengyelek élénk összeköttetésben állottak a romá- 
niai emigránsokkal. Hogyha Bemnek szabad keze lett volna, úgy az 
erdélyi románok csakhamar abbahagyták volna a belháborút, hogy 
zászlói alatt küzdhessenek az osztrák és orosz seregek ellen. „Bem 
politikája — írja táborkari főnöke, Czecz János** — minden nem- 
zetiséget amnesztiával megnyerni . . . De a sors másként akarta és 
eszköznek a magyar kormány tagjait választotta. . .. Ha valaki geniális 
tetteivel azon urak középszerűségén felül emelkedett, irigykedtek reá 
és azon törekedtek, hogy fondorlatokkal gyengítsék. Így volt Erdélyt 
illetőleg is. Kossuth kormánybiztosa, Csányi által Bem amnesztiáját 
érvénytelennek nyilvánította, a hazaárulók büntetésére vérbíróságot 
állított fel és azok javait lezároltatta.” 

Kossuth március 18-án Zibakházáról írt Bemnek, hogy a kormány 
politikáját amnesztia ígérésével ne anticipálja és Csányit küldte le 
Erdélybe kormánybiztosnak. Csányi kegyetlenkedéssel gondolta a 
románkérdést megoldhatni és akasztatott, botoztatta a foglyokat, bár 
az országgyűlés már június elején eltiltotta a botbüntetést. Amíg Bem 
Délmagyarországon járt, addig Erdélyben újra életre kelt a rémuralom 
és amikor visszatért, újra a régi felfordulást találta. Új kiáltványában 
ismét fentartja a régebben ígért amnesztiát és kérte Kossuthot, füg- 
gessze fel a rögtönítélő bíráskodást. Hogy minden igyekezete siker- 
telen volt, az természetes. És ilyen viszonyok között képzeljük el a 
románság hangulatát. Bem bejön Erdélybe, megveri az ellenséget, 
pacifikál, szabadságot és amnesztiát ígér. Utána jön Csányi vérbíró- 
sággal. A románság tudja, hogy az országgyűlés eltörülte a bot- 
büntetést, de látja, hogy Csányi azért ugyancsak alkalmazza. És a 
Bánátból visszatért Bem mindent újra akar kezdeni . . . Minden józanul 
gondolkozó ember előtt világos, hogy a románságnak volt oka nem 
bízni az ígéretekben. 

És hogy ezt a bizalmat meg se teremthesse Bem, arról is 
gondoskodott   a  magyar kormány.   Minden   igyekezete oda irányult, 
 

* Egyedül Kossuth Lajos kelt ki ellene, de tényeket ő sem tudott 
felemlíteni, csak gyalázkodott. 

** Bem  erdélyi hadjárata 1848— 49-ben. Pest, 1868. 120 1. 
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hogy Bemet hermetice elzárja a román seregek központjától, az Érc- 
hegységtől, ahol Jancu seregei állottak fegyverben. Az Érchegység 
kapuját, Zarándot, Bemtől független sereg őrizte és itt játszódtak le 
a forradalom legszomorúbb jelenetei. Előbb kászon-impérfalvi Csutak 
Kálmán őrnagy parancsnoksága alatt állott a zarándi magyar sereg és 
az a „szabadsághős” ugyancsak kihasználta előnyös helyzetét a gazdag 
bányavárosok szomszédságában. Parancsnoksága idejében a zarándi 
alispán nemzetőrök felhasználásával kényszerítette a román parasztokat 
robotra és ez már magában véve a legjobban jellemezi az erdélyi 
állapotokat 1849 elején. Néhány kilométernyire a forradalom dúl, 
Bemék a Maros völgyében harcolnak életre-halálra, a láthatárt a fel- 
gyújtott kastélyok tüzének visszfénye festi vörösre és a zarándi nemes 
nemzetőrökkel kényszeríti a felszabadított jobbágyakat a robotra. 
Nagyon sok olyan dolgot megértet ez a kis kép, amelynek magya- 
rázatát különben hiába keresnők. De a jobbágynyúzó hős parancs- 
noksága nem sokáig tartott, csakhamar összeveszett a zarándi alispánnal 
holmi zsákmányon való osztozkodásnál* és talán ennek volt a követ- 
kezménye, hogy „a kormánynak végre . . . szemet szúrt Csutak őrnagy 
tunyasága és azonkívül is tudtul esett, hogy ezen jó úrnak jobban 
tetszett Kőrösbányán, Boicán és Brádon a szegény lakosságot 
zsarolni, mint a nyílt mezőn működni”** és elmozdította a zarándi 
sereg éléről. Helyét a nem kevésbé kiváló Hatvani Imre gerilla- 
vezető foglalta el, Madarász rendőrminiszter bizalmasa. Hatvanit már 
abban az időben meggyanúsították magyar részről azzal,*** hogy a 
bányavárosok aranykészleteit akarta megdézsmálni és csak ezért kül- 
dette le magát erre a veszélyes pontra. Az ő kiküldetésével egy- 
idejűleg más fontos esemény is történt Zarándban. Kossuth hosszas 
ingadozás után újra fel akarta venni a béketárgyalást az „oláh fajjal”, 
amint következetesen nevezi Jancu népét, dacára annak, hogy a béke- 
tárgyalások első feltétele rendesen az volt, hogy az oláh név helyett 
a „román” használandó. Drágos román nemzetiségű országgyűlési 
képviselőt küldte a román táborba, egyedül, bár a többi román szár- 
mazású képviselők is ajánlkoztak a veszedelmes útra. Kossuthnak 
megvolt a jó oka arra, hogy csak egy embert küldjön, amint azt a 
következmények csakhamar beigazolták. 

Drágos Mihalényben találkozott Jancuékkal és megkezdték a 
tárgyalást. A közelben azonban magyar seregek táboroztak és Jancu 
bizalmatlankodott, fegyverszünetet kért a béketárgyalások tartamára. 
Drágos jelentést tett Kossuthnak a tanácskozásról és további fel- 
hatalmazást kért. Jelentését nagy örömmel fogadták Debrecenben, 
ahol Kossuth április 26-án értesítette a képviselőházat a románokkal 
folyó tárgyalások eredményéről. Ugyanezen a   napon†  Drágosnak   is 
 

* Csutak Kálmán: Aradi fogságom alatt írt adatok az 1848—49. évi 
szabadságharc, különösen az Erdély havasai ellen vezetett hadjáratról. Pest, 1868. 

** Czecz   János:   Bem   erdélyi  hadjárata   1848—1849-ben.   47.  1. 
*** Szilágyi  Sándor:  Magyar  emléklapok   1848—49-ből.   Jókai   Mór: 

Esti Lapok. 1849. 
† Lásd: Közlöny, 1849, 91. szám. 
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írt Kossuth és bármilyen különösnek tetszik, újra amnesztiát ígért a 
megtérőknek. „Kijelentem önnek és felhatalmazom, hogy ezt jelen 
írásom elő mutatásával mint eltökélt akaratomat akárkinek is tudtára 
adja . . . boldognak vallanám magamat, ha ezt (a polgárháborút) nem 
a kérlelhetetlen kard élével, hanem a becsületes béke olajágával 
lehetne megszüntetni.” Értse meg ön e szóban a becsületes 
ember szavát . . .” Vagyis míg Bem győzelmének betetőzését az 
amnesztia megsemmisítésével akadályozta meg március 18-án, addig 
április 26-án már maga ígér amnesztiát. Egyetlen mentsége Bemmel 
szemben csak az lehetett, hogy ezt az ígéretét nem vette ko- 
molyan. 

Sajnos, Drágos komolyan vette és május 3-án már Abrudbányán 
volt és megkezdte a tanácskozásokat, május 5-ére pedig népgyűlést 
hívott össze Topánfalvára. Hogy a béketárgyalás milyen eredményes- 
nek ígérkezett, azt legjobban bizonyítja, hogy a románok fegyer- 
telenül jöttek Topánfalvára. Drágos felszólalt, bemutatta Kossuth 
leiratát és az abban foglaltakat megmagyarázta a jelenlevőknek. A nép- 
gyűlés nagy örömmel, lelkesedéssel üdvözölte Drágost, elhatározták, 
hogy a fegyvert leteszik és egy küldöttség fogja hódolatát kifejezni 
a debreceni kormány előtt. Drágos visszatért Abrudbányára, ahol már 
magyar zászlók lengtek a házakon és folytatta a tanácskozást Jancuékkal. 
A béke ügye már biztosítottnak látszott, a nép sokhelyt le is tette 
a fegyvert, de az utolsó percben egy váratlan esemény mindent fel- 
fordított. A fegyverszünet dacára honvédség jelent meg Abrudbánya 
alatt. Jancu kérdőre vonta Drágost, aki maga sem értette a dolgot, 
de bízott Kossuth írásos ígéretében és igyekezett Jancut is megnyug- 
tatni. Jancu azonban gyanakodott és visszament Topánfalvára, csak 
két alvezére volt oly vak, hogy még mindig bízott. Hogy mennyire 
igaza volt Jancunak, az csakhamar kitűnt, Hatvani bevonult seregével 
Abrudbányára. 

Hatvani nem a saját szakállára fogott belé a vakmerő kalandba, 
hanem Kossuth tudtával és beleegyezésével. „Drágosnak az ön futárja 
által beküldött jelentésére azt válaszoltam, hogy a lázadókkal semmi- 
féle alkudozásba, sem az amnesztia magyarázásába nem eresz- 
kedem”, „folytassa ön teljes eréllyel működését, semmi 
mellékkörülményt figyelemre nem méltatva”, írta Kossuth 
Hatvaninak.* Vagyis a régi játék ismétlődött meg, de sokkal végze- 
tesebb alakban. Hatvani bevonult gyülevész hadával Abrudbányára 
és megkezdte a „szabadságharc”-ot. Bevezetésül egy védetlen románt 
szúrt le, a béketárgyalásokra hátramaradt román vezérek egyikét főbe- 
lövette, a másikat pedig megláncoltatva őrizetbe vétette, azután meg- 
kezdte a pacifikálást és azt folytatta rablással, gyújtogatással, akasz- 
tásokkal, míg csak Jancu össze nem szedte embereit és ki nem verte 
Abrudbányáról. Hatvani hátrahagyta ágyúit, magára hagyta a szeren- 
csétlen abrudbányai magyarságot és néhány emberével elmenekült. 
Drágos áldozatául esett a nép dühének, Jancu nem tudta megmenteni, 
csak megsiratta és az Érchegységben újra megindult a vérengzés. 

 
* Sterca-Sulutiu Josif: Jon Drágos. Transilvania, 1898. No 2—3. 
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A  hadügyminisztérium maga nem játszott szerepet ennél a különös 
kalandnál, sőt egyenesen megtiltott minden támadást Abrudbánya 
ellen addig, amíg a béketárgyalások folynak*, de Hatvani tudta, hogy 
Kossuth fedezi őt és még a csúfos kudarc után sem hagyta abba a 
különös hadjáratot. Újra összeszedett néhány század katonaságot és 
önkéntest és másodszor is bevonult Abrudbányára, de most még rosz- 
szabbul járt, mert alig néhányad magával bírt menekülni. A futás 
közben maga gyilkoltatta le az abrudbányai magyar menekülőket, 
nehogy meggátolják a menekülést. Hogy ilyen gyalázatosságok bün- 
tetlenül maradhattak, azt csak a debreceni országgyűlésen uralkodó 
fejetlenségnek tulajdoníthatjuk. Úgy látszik Jancu mindezekről rész- 
letesen értesült a romániai emigránsok útján és még Hatvani rabló- 
kalandjai után sem mondott le a békealkudozásokról. Belátta, hogy a 
polgárháborúban a románság mindenképen csak veszíthet és égett a 
vágytól, hogy fegyvereivel Bem seregéhez csatlakozhasson. Az emigráns 
Balcescu útján érintkezésbe lépett Kossuthtal és emlékiratot is intézett 
hozzá a románkérdésről. A békefeltételek roppant kedvezőek voltak, 
a magyar kormányra nézve, Jancu alig kért annyit, amennyit később 
1868-ban a nemzetiségi törvény papiroson megadott és ezzel szemben 
a románsság fegyveresen kelt volna Bem segítségére. 

Ne feledjük, hogy júniusban már nagyon rosszul állott a forra- 
dalom ügye. Balcescu egyik emigránstársaihoz intézett levelében meg- 
írja, hogy Debrecenben már azzal a gondolattal is foglalkoztak, hogy 
a magyarság federációba lép a románokkal és szlávokkal, de a kor- 
mány még mindig tartózkodó volt és azt hitte, hogy az engedmények 
adására az utolsó percben is ráér. Kossuth ahelyett, hogy egy toll- 
vonással véget vetett volna a polgárháborúnak, a végleges döntést 
elhalasztotta addig, amíg a kormány Pestre teszi át székhelyét. Az 
ellenzék több jóakarattal volt a román ügy iránt, de a terrorizmussal 
szemben nem léphettek fel és a románkérdés megoldása egyre késett. 
Pesten újra elhalasztották a végleges döntést. A magyar kormány a 
forradalom utolsó idejében egyre viszásabb helyzetbe került. Demokra- 
tikus színben akart feltűnni, de a magyar szupremácia kedvéért arisz- 
tokratikussá és zsarnokká lett és a két véglet között ingadozott asze- 
rint, hogy milyenek voltak a kilátások. Végre a Szegedre költözött 
országgyűlés tárgyalás alá vette a románkérdést és megalkotta azt a 
nemzetiségi törvényt, amely félévvel előbb megmenthette volna az 
ügyet és szabadságharccá alakította volna a polgárháborúval kapcso- 
latos forradalmat. Most azonban már késő volt, az ügy végleg elveszett... 
„Oka, mivel ez idő folytában félig titokban, félig nyíltan megszületett,, 
fejlődött s felnőtt egy új eszme, a nemzetiségé s roppant hatalmát 
más fajoknál mi nem ismervén fel kellőleg, nem vevők azt illő számí- 
tásba. Nagyon jól ismerem** azon időszak titkos s nyilvános ármányait, 
jól tudom azt is, hogy az orosz sereg mi hatással volt a történeti 
kimenetelre; de bizony csak valljuk meg, az akkor véletlenül kiütni 
látszott, de régóta belsőleg forrongott nemzetiségi eszmének s moz- 
galomnak nagy fontosságát s messze horderejét nem fogtuk fel.” De 
 * Lásd Klapka emlékiratait. 

** Szemere Bertalan levele a Pesti Hírnök-ben 1859. 
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még jobban jellemzi a magyar ügy szomorú kimenetelének okait a 
párisi Siècles egyik cikke.* „A magyarok szerencsétlen következetlen- 
séggel, melyet nagyon drágán fizettek meg, megtagadták az erdélyi 
románoktól a jogegyenlőséget. Ők, akik a német faj politikai 
felsősége ellen lázadtak fel, nem akartak ismerni felső- 
séget és nem tudták magukat rászánni, hogy egyenlőket 
ismerjenek.” 

A világosi fegyverletétel után az erdélyi románságra is szomorú 
idők következtek. Bécs csak a vezetők részére tartogatott ajándé- 
kokat,** a népről nem akart tudni és amikor Jancu hivatkozott a 
népnek tett ígéretekre, kiutasították Bécsből. A régi, keservesen sab- 
lonos eset ismétlődött meg, a népre új bilincseket raktak, az árulók 
pedig jelentkeztek a jutalomkiosztásnál. Jancu hű maradt népéhez és 
visszament Topánfalvára, hogy a mócok régi, évszázados pörét vezesse. 
És ebben rejlik az erdélyi román mozgalmak legvéresebb tragikuma. 
Évszázados küzdelem, vérontás és szenvedés árán ez a nép még annyit 
sem tudott elérni, hogy néhány falu sérelmét orvosolják. 1852-ben az 
arányosítás alkalmával ezekben a falukban újra mozgolódott a nép, 
az osztrák hatóságok elfogatták Jancut, Gyulafehérváron bebörtö- 
nözték. Abba a börtönbe, ahol Horia és Closca várták rettenetes 
sorsukat, ahol Crisán fojtotta meg magát, ahol Varga Katalin szen- 
vedett éveken keresztül. És az osztrák börtönőr megtáncoltatta, meg- 
pofozta a szabadsághőst. Jancu megzavarodott elmével került ki a 
fogházból és tilinkózva kóborolt azokon a vidékeken, ahol nemrég 
a népszabadságról álmodozott  . . . 

És a romok fölött, az elhibázott ügyek sírjánál feltámadt a 
romantika. Nemcsak a románoknál, hanem a magyar emigránsoknál is. 
Kossuth maga eleinte csak gyűlölettel viselkedett a románkérdéssel 
szemben és még gróf Teleki Lászlóval is meghasonlott, mert az pro- 
vinciális exisztenciát akart adni a nemzetiségeknek. Az európai demo- 
krata forradalmi bizottság luganói gyűlésén Kossuth gúnyos lenézéssel 
aposztrofálta a románokat és ezért összeütközésbe is került nemcsak 
Mazzinivel, hanem az egész bizottsággal. Csakhamar azonban rájött 
arra, hogy a magyar emigránsokat és elsősorban őt a nyugati álla- 
mokban épen nem tekintik telivér forradalmároknak, a népszabadság 
harcosainak és most maga is a demokrácia elve alapján kezdett fog- 
lalkozni a nemzetiségi kérdéssel. Egy nagyon különös tervezetet készí- 
tett és azt hitte, hogy ennek tetszetős kitételeivel meghódítja a 
közvéleményt. Ez a tervezet a legjobban jellemzi annak a kornak 
zavaros fogalmait á nemzetiségi kérdés terén. Megrajzolja a törvény- 
hozás, a megye és a község szervezetét az általános szavazat jogi 
alapján, azután kijelenti, hogy a nemzetiségek igyekezzenek társulás 
által érvényesíteni befolyásukat. Választhatnak maguknak nemzeti 
főnököt — vajdát vagy hoszpodárt is — de ehhez semmi köze sincs 
az államnak. Vagyis lényegében ugyanazt a szervezetet kínálja fel a nem- 
zetiségeknek, mint az autonóm vallásfelekezeteknek. Csodálkozva látta 
 

* 1857. december 29. 
** Vagyis a renegátnevelés   példája  Bécsből   ered és bár már akkor is 

csődöt modott,  még ma is hisznek ebben a „megoldási 
módszer”-ben.
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azonban, hogy a nyugati közvélemény bizalmatlan vele szemben és terveze- 
tétől épenséggel nincs elragadtatva*. Talán az e fölött érzett elkese- 
redettség által magyarázhatjuk meg azt, hogy Kossuth nemsokára 
merész fordulattal a Duna-szövetség eszméjére tér át. Miután ezáltal már a 
romantika, a „mosolygó jövő” terére lépett, fölösleges tovább követ- 
nünk.** Az eddigiek magukban véve sokat, mindent megmagyaráznak. 

De a romantika terére léptek az erdélyi románság vezetői is. 
Dacorománia és Gross-Österreich ábrándjai hódítottak tért. Ezek az 
álmok egy végleg elkeseredett, minden oldalról csalódott nép víziói, 
amelyeket még azok sem vettek túlságosan komolyan, akik leghango- 
sabban hirdették. A román nemzetiségi kérdés a legkülönbözőbb 
pártállású politikusok játéklabdája lett. Ezek a kérdések azonban 
kívül esnek ennek a cikknek keretén. 

Az 1848—1849-iki román felkelés az ötvenes évekig volt 
kihatással az erdélyi románságra nézve. Addig, amikor nagyon 
másodrangú vezetői kitüntetéseket, kegydíjakat kaptak és amikor 
igazi vezetője, irányítója, Jancu Avrám börtönbe került. És akkor a 
románság ott állott, ahol a felkelés előtt, — eltekintve a jobbágyok 
felszabadulásától, amelyre nézve egyáltalán nem volt befolyással a 
felkelés. Az erdélyi románság legapróbb sérelmeit sem orvosolták, 
az új vezetők csak meddő küzdelmekbe vitték a népet. Jancu 
Ávrám nyomdokaiba senki sem lépett. Pedig tragikus sorsa dacára 
ő jelölte meg legelőször az erdélyi románság vezetőinek az utat. 
Bátor, tisztességes harcos volt, aki folyton várta, kereste az alkalmat, 
hogy népével a magyarsághoz csatlakozva, azzal karöltve harcolhasson 
az ország összes népeinek szabadságáért. Hogy erre nem nyílt 
alkalma, az az idők mostohaságában, a nemzetiségi kérdés körül fel- 
lobogó vad szenvedélyekben leli magyarázatát. És ugyanaz a magya- 
rázata annak is, hogy miért nem lépett, miért nem lép és nem 
léphet senki Jancu nyomdokaiba. 

Abban a politikában, amelyet a románság vezetői azóta 
folytatnak kétségkívül sok a romantikus hajlam, de ez nem az ő 
hibájuk. Reájuk nézve el van zárva a kapacitálás útja, mert a magyar 
pártok mereven elzárkóznak minden közeledés elől. A közvéleményt 
megmételyezték a „hazaárulás” vádjával és ma már alig lehet a 
bajon segíteni. Az aránylag legliberálisabban gondolkozó magyar 
politikus is fél a darázsfészekbe nyúlni, mert népszerűségét veszíti el. 
És a románság kénytelen külön szervezkedni, kultúráját állami 
segítség nélkül, sőt egyenesen az állam ellen fejleszteni és még 
gazdasági térfoglalását is fajpolitikai alapon támadják meg. Mindezt 
azért, mert a félrevezetett közvélemény a románságot „hazaáruló”- 
nak tartja. Ezt a lehetetlen megállapítást többek között a románság 
1848—49-iki viselkedésével bizonyítgatják. 

Hogy ez alaptalan ferdítés, az kitűnik a fentiekből. 
 
* Irányi és Chasson: Histoire politique de la revolution de Hongrie 

1848-1849. 
** Csak úgy mellékesen jegyezzük meg, hogy Kossuth nemsokára újra 

az ellenkező végletbe csapott át és egy zavaros kényszermagyarosítási tervet 
gondolt ki. Lásd : Hermann Ottó: Kossuth és Erdély ügye.   Budapest, 1886. 
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Lánczi Jenő: Széljegyzetek a Marx Károly  Kapital- 
jához 
 

A Kapital módszertanához. A világirodalom legnagyszerűbb 
könyve a Kapital. Bárhol nyitom fel, megragad az a pazar bőség, 
amellyel Marx a mai termelési korszak vezető egyéniségeit meg- 
örökítette. Az eminent spinners és az extensive sausage makers figurái 
kiállják a versenyt a Shakespeareéivel. 

De mennél többet forgatom, annál bizonyosabb leszek benne, 
hogy sikerének legkisebb részét köszönheti tudományos igazságainak, 
hogy ez a ragyogó lángész a közgazdaság tudományát nem gazdagí- 
totta új igazságokkal, hogy Ricardo értéktanát nemcsak hogy nem 
helyezte szilárd alapokra, hanem zavarosabbá tette. Teljesen igazat 
adok Sombartnak, mikor azt mondja, hogy Marxot nem szabad azzal 
jellemezni, hogy felsoroljuk az általa felfedezett igazságokat. Új igaz- 
ságokat sokkal kisebb szellemek is fedeztek fel. Marx lehozta a 
szociológiát a teológia régióiból és megmutatta nekünk az életet, 
melyet eddig a nemzetgazdaságtan csak vértelen absztrakciókban 
ismert. A Kapitalban élet van lekötve, mely másokban is életet 
vált ki. 

És valóban csodálatos. Az a módszer, amellyel Marx dolgozott, 
a dialektika a klasszikus közgazdászok absztrakt matematikai mód- 
szerével összekeverve, ez a módszer, amennyire akadályozta Marxot 
új igazságok felkutatásában, olyannyira alkalmas volt a kapitalizmus 
történetének és ellenmondásainak leírására. Leíró módszernek kitűnő a 
dialektika, mert a mozgalmasság benyomását kelti bennünk a klasszikus 
nemzetgazdaságtan csupán absztrakt-matematikai módszerének merev- 
ségével szemben. Ahhoz a feladathoz, amelyet Marx vállalt, a kapi- 
talizmus történelmének megírására a dialektika — logikai csapdái dacára 
— alkalmas volt. A Kapital a tőketermelési rendszer mozgástörvényeit 
keresi, vagyis minden mai tényt a múlt és a jövő perspektívájában mutat 
nekünk. A klasszikus közgazdászok a gazdasági élet statikáját adták 
csupán, Marx a dinamikáját. Talán innét van, hogy fogalmait: érték, érték- 
többlet, tőke, akkumuláció stb. sohasem formulázza élesen. De a 
klasszikusok vértelen elvonásai színt és meleget nyernek előadásában. 
Olyan a különbség a klasszikusok és Marx között, ha szabad ezt a hason- 
latot használnom, mint egy fotográfia és egy mozgókép között. Az első 
is lehet élethű, de egy adott pillanatban merevíti meg a természetet, 
mint az a színpadi tabló, mely azt akarja jelképezni, hogy az idő 
kereke megállott. De az élet örökös mozgásban van, és ennek az 
illúzióját kelti bennünk a mozgóképvászna, a társadalom folytonos 
mozgását mutatja nekünk a Kapital. 

A Kapital hatalmas vásznára nemcsak a Marx korabeli tőke 
élete van vetítve, hanem egész élettörténete, csecsemőkorától ifjú és 
férfikorán át kikerülhetetlen haláláig. Míg Ricardo csak a kapitalizmus 
kerekmetszetét írta le, Marx Károly a tőke élettörténetének hossz- 
metszetét : születését, megizmosodását és eljövendő   megfeszíttetését. 

Képletes beszéd nélkül: a Kapital a tőke fejlődéstörténetét 
nyújtja, evolúcióját, vagy ahogy Marx   nevezte: dialektikáját.   Tanít- 
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ványa Engels írta nekünk: „A dialektika szakít az abszolút igazság 
és az örökérvényű társadalmi rendben való felfogással. Előtte nincs 
semmi abszolút, semmi végérvényes, semmi szent (és ehhez semmi 
sem alkalmasabb, mint a történeti módszer), mindenen kimutatja a 
múlandóságot és semmi sincs más előtte, mint az örökös levés és 
múlás, a szakadatlan fejlődés az alacsonyabból a magasabb felé.” 

A fejlődés eszméjét talán nem Marx vitte bele a közgazdaság- 
tanba, de egészen bizonyos, hogy a tőke fejlődésének történetét ő 
írta meg leghatalmasabban, a Kapitalban, a Tőke öt évszázadának e 
pazar színű kinematográfjában. 

De a különbség a klasszikus közgazdászok és Marx módszere 
között talán még mélyebb. A klasszikusok örökké kész témákkal, 
fogalmakkal dolgoztak. Nem érdekelte őket, mi lesz, csak az: mi 
van. A Kapital inkább fejlődéstörvényeket keres. Olyan hát a kü- 
lönbség, mint a modern fejlődéstan, és a régiek természetfilozófiája 
között, mely a fajokat változatlanoknak tekintette. A metafizikai mód- 
szer — írja Engels — a dolgokat, vagyis inkább Képeiket: a fogal- 
makat mint merev, egyszer és mindenkorra adott dolgokat tárgyalja. 
A dialektika az összefüggéseiket keresi, változásaikat, átmenetükben, 
de míg Hegelnél a dialektika a fogalmak kifejlődését jelentette, 
Marxnál a fogalmak fejlődése csak a való világ reflexe (Ludwig Feuer- 
bach etc.) 

A Kapital nem dolgozik pontosan lezárt fogalmakkal. Ez bizo- 
nyára ártalmára van tudományos tételei pontosságának, de nincs 
ártalmára az eljövendő változásokban való reménységeinknek. Fogal- 
mai csak határértékek, melyek a valósággal egybe nem esnek, mini 
például az értéktöbblet nem esik össze a tőke nyereségével, bár előbbi 
az a központi csillagzat, mely körül az árútermelési korszakban a profit 
bolyong. 

Dialektika. Voltaképen az egész Kapital, sőt bizonyos érte- 
lemben Marx minden műve nem más, mint felderítése azoknak az ellen- 
mondásoknak, melyeket a kapitalista termelés, sőt általában a magán- 
tulajdon megszületése óta az „írott történelem” magában foglal. Ezek 
az ellenmondások a világtörténelem, e hatalmas színjáték leitmotívumai. 
Az előjáték, vagyis az őskommunizmus és a megoldás, vagyis az eljö- 
vendő szocializmus a színpadon kívül maradnak. Az ellenmondásokat: 
mely a termelés növekvő szocializációjában és a termelés eredményének 
a tőkés által való növekvő elsajátításában jelentkeznek —- a termelési 
eszközök társadalmasítása fogja megszüntetni. A kapitalizmust, sőt 
minden eddigi történetet, amennyiben a magántulajdonon alapszik, úgy 
fogja fel Marx, mint egy dialektikai sor antitézisét. 

Tézis: az őskommunizmus. 
Antitézis: a kapitalista termelés. 
Syntézis: a jövő társadalmi rend. 
A dolgoknak ilyen beállítása nem-e lenne több annál, mint 

amit Marx így fejezett ki:  „csak kokettálás Hegellel.” 
Pragmatizmus és értéktöbblet. A pragmatizmus azt mondja 

magáról, hogy olyan módszer, mely alkalmas meddő viták kiküszö- 
bölésére. Próbáljuk meg, alkalmazzuk a közgazdaságtanban is. Sehol 
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sincsen olyan sok „Scheinproblem“, mint itt, hátha eredményre vezet. 
Marx értékelméletéről 1904-ig 280, ebből 1884—1894-ig 58 és 
ig95—1904-ig 214 munka jelent meg. (Ez ugyan összesen csak 270, 
de Sombart a közgazdaság egyetemi tanára 280-nak mondja. Das 
Lebenswerk von K. Marx 8 old.) Egyikük czáfolja, másikuk védi a 
Marx értékelméletét. Hátha itt is eldönthetetlen vitákkal állunk szemben, 
melyek más-más oldalról nézve mást és mást mutatnak. 

Marx állítja, hogy a tetszés szerinti mennyiségben termelhető 
áruk a bennük lévő emberi munka szerint cserélődnek (és ha a föld 
szabad lenne és minden földön minden egyformán megteremne, akkor 
ez megközelítőleg bizonyosan igaz lenne, de csak megközelítőleg, mert 
eltekintve a járadéktól, a kész len pl. akkor is többet érne, mint majd 
a jövő esztendőre termő len) és állítja ezzel kapcsolatban, hogy a 
csereérték egyedüli forrása: az emberi munka. 

És hogy bizonyítja Marx ezen sarktételeit? Sehogy. Ezeket ő 
éppen úgy felteszi, mint pl. az euklidesi geometria felveszi igazaknak 
axiómáit. Sajnos, Marx sarktételeit illetőleg nincs olyan egyetértés mint 
az euklidesi geometria tételeit illetőleg. 

Vedd fel, hogy 100 munkás 1 nap alatt 100 pár cipőt állít elő. 
Ha egy gépet állítok be, akkor az 1 nap alatt előállított cipők száma: 
150 lesz. 

Ki hozta létre ezt az értéktöbbletet? A tőkés azt mondja: a gép, 
gép nélkül csak 100 pár cipőt termeltem. Marx azt mondja: a munkás, 
nem a tőke produkált, a gép munkás nélkül értéktelen vashalmaz, a 
munkás munkája lett termékenyebb. A tőkés ez esetben nem 
a termelési idő kiterjesztésével, hanem a munka termelékenységének 
fokozásával jutott értéktöbblethez. Ez a relatív értéktöbblet. 

Lehet ezt a kérdést apodiktikusan eldönteni?  Azt hisszük:  nem 
lehet. A tőkés azt mondja: az én pénzemen vásárolt gép termelte a 
többletet; a munkás azt mondja, az én munkám lett termékenyebb, én 
tőlem rabolja el a tőkés a többletet. És mégis van Mehrwert és van 
kizsákmányolás. De hol, az a kérdés? Mindnyájan érezzük, hogy igaz- 
ságtalan, hogy egy osztály lefoglalja magának a gépek produkcióját, 
mert szerencsés birtokában van. Én éppen abban látom Marx egyik 
tudományos tragikumát, hogy négy kötetet írt a kizsákmányolásról és nem 
tudta megmondani, hol a kizsákmányolás. A kapitalizmus lángeszű vád- 
lója rosszul szerkesztette meg vádiratát. De azért a kapitalizmust jog- 
gal helyezte a vádlottak padjára. Ezt Oppenheimer előtt már Dühring 
bebizonyította és sajnos, ebben a kérdésben bizony Dühringnek van 
igaza. Nyilván azért tartotta érdemesnek Engels, hogy egy egész kötet- 
ben válaszoljon neki. 

A Marx álláspontjából az is világos, hogy Marxnak miért kellett 
értékelméletéből is szükségképen a munkás növekvő kizsákmányolá- 
sához jutnia. Mert ha az összes értékek termelését a munkásnak tulaj- 
donítjuk és a gépek bevezetésével a produkció nő, akkor a munkástól 
elvett értékek magától értetődőleg szaporodnak. A Marx követ- 
keztetése azonban nem a tényekből, hanem Marxnak az 
értéktöbblettről adott definiciójából következik. 

Az   értéktöbblet.    A    Marx    értéktöbblet   elméletében   a   leg- 
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alapvetőbb gondolat a következő: A modern árutermelés terén, 
mely nem rabláson és nem uzsorán alapszik, az áruforgalomban — a 
cirkulációs folyamatban — egyenlő értékek cseréltetnek ki. A tőkés 
annyit ad a vevőnek, amennyi értéket vesz a vevőtől. Az érték- 
többlet tehát nem keletkezhetik a csere alatt, csak a 
termelés alatt. „Árukat el lehet ugyan adni olyan árakon, amelyek 
eltérnek értéküktől, de ez az eltérés: az áruforgalom törvényeinek 
megsértéseként tűnik fel. A maga tiszta formájában az árúforgalom 
egyenértékek kicserélése, tehát nem lehet eszköz új érték terem- 
tésére” (Kapital. I. 2 kiad,  142.) 

Ha azonban a tőkés annyit ad, amennyit vesz, nem kelet- 
kezhetik értéktöbblet. 

Most vegyük fel, hogy több értéket vesz, mint ad. Tegyük fel, 
hogy valamely árú tulajdonosa áruját az eredeti értéknél 10%-kal 
drágábban sózza nyakadba. A szabó pl. az 50 koronát érő kabátot 
55 koronáért adja el. De most azért az árúcikkért, melyet ő 50 
koronáért vásárolt tőled, ezentúl 55 koronát lesz kénytelen fizetni. 

„Tessék forgatni és csavarni, ahogy tetszik: ha egyenlő értékek 
cseréltetnek ki, nincs értéktöbblet és ha nem egyenlő értékek cseréltetnek 
ki, szintén nincs értéktöbblet, a forgalom vagyis az árúcsere nem teremt 
értéket”. „Értéktöbblet nem származhatik tehát az árúforgalomból, és 
nem származhatik az árúforgalmon kívül. Hic Rhodus, hic salta. (Kapital I.) 

Marx aztán megfejti a nagy talányt, mely egyúttal felelet arra 
a kérdésre is, amelylyel „a politikai gazdaságtan megalapítója Quesnay 
kínozta ellenfeleit”, „amit Smith Ádám a tőke misztériumának 
nevezett” megfejti, hogyan van, hogy bár a kapitalista termelési 
rendben a profitráta esik, az értéktöbbletráta folyton nő. 

A megfejtés Marx szerint a következő: Van egy árú a piacon, 
melynek használati értéke azzal a tulajdonsággal bír, hogy csereérték 
forrása, vagyis elhasználása csereértéket jelent és ez az árú a „szabad 
munkás”  munkaideje. 

A „szabad munkás” bizonyos idő alatt megtermeli azt az értéket, 
melyet munkájáért kap. Például 6 óra alatt. Ha tovább nem dolgoznék, 
a tőkés nem jutna értéktöbblethez. (? !) De a munkás tovább dolgozik, 
sőt a gépek bevezetése folytán az ipari tartaléksereg nyomása alatt 
folyton hosszabb és hosszabb ideig. Dolgozik 10 órát, vagy 12-őt. 
Az utolsó 4 illetve 6 óra alatt termelt érték: az értéktöbblet, melyet 
a piacon a kapitalista értékesít és zsebrevág. 

Ez az egész elmélet abból a hamis kiindulási pontból követ- 
kezik, hogy a tőke nem termel csereértéket, hogy minden csereérték 
forrása: a munkás. Amilyen kétségtelen az előttem, hogy igazság- 
talan, hogy a tőkésosztály foglalja le magának a tőke által produkált 
értékeket, épen olyan kétségtelen az is, hogy a mai termelésben a 
tőke is forrása a csereértéknek és Marx az ellenkezőjét semmi mással 
nem bizonyítja, mint a saját maga definíciójával az értéktöbbletről. 
Hogyan is képzelhető, hogy valaminek, aminek használati értéke van 
— mert Marx elismeri, hogy a tőke használati értéket produkál — 
és ami nincs korlátlan mennyiségben, ne legyen csereértéke. Ha Marx 
már kiindulási pontjánál fel nem veszi, hogy az árúk csak a bennök 
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lévő emberi munkaidő szerint cserélődnek — ismétlem ez Marxnál csak 
hipotézis, mely nincs bizonyítva — és hogy a csereérték forrása csak az 
emberi munka, rá kellett volna jönnie, hogy a tőkés értéktöbblethez juthat 
bizony a tőke útján is, a tőke útján előállott érték lefoglalása útján és 
juthat  értéktöbblethez a  fogyasztóközönség kizsákmányolása útján is. 

Sőt többet mondok, ami első pillanatra meglepően fog hang- 
zani. Marx azon állítása, hogy az értéktöbblet a termelés alatt az 
értéktöbbletet zsebrevágó vállalkozó munkásainak kizsákmányolása útján 
áll elő, a legélesebb ellentétben áll azzal a tételével, hogy az érték- 
többlet ipari tartaléksereg esetén emelkedik. Ha ipari tartalék” 
sereg van, akkor Marx álláspontjából az következnék, hogy 
nincs értéktöbblet. Ámde ez képtelenség! 

Marx felveszi, hogy a munkásnak 6 óra alatt termelt értéket 
fizet a vállalkozó, de ezt 12 óráig dolgoztatja, és 12 óra alatt termelt 
értéket visz a piacra. Ámde ez esetben a 12 órai munka piaci ára 
nem lesz több, mint a 6 órás. Éppen mert ipari tartaléksereg van. 
Hiszen épen az ipari tartaléksereg teszi lehetővé, hogy én 
is 12 órát dolgoztathassak, és csak 6 órát fizessek meg. Mi 
okból fizessem meg a 12 óra alatt termelt értéket?! 

Ha tehát a piacon egyenlő emberi munkamennyiségek cserél- 
tetnek ki, a tőkés nem juthatna értéktöbblethez (legfeljebb, ha nem 
lenne minden üzemben  egyforma a munkaidő). 

Arra az esetleges ellenvetésre, hogy nem mindenki termel és nem 
mindenki veheti igénybe az ipari tartaléksereget, a felelet, az: hogy 
ez azt jelentené, hogy a tőkés nem tud szerezni értéktöbbletet egy 
másik tőkéstől, de tud a nem termelőktől. Nyilvánvaló abszurdum. 

Mi tehát azt mondjuk:  ha egyenlő értékek cseréltetnek ki, akkor 
is jut a tőkés értéktöbblethez (profithoz), melyet a tőke produkált, 
vagy nem egyenlő értékek cseréltetnek ki és ez esetben is jut a tőkés 
értéktöbblethez: a fogyasztó közönség kizsákmányolása útján, tehát 
a  „circulatiós folyamatban”. 

Ha pedig abból a feltevésből indulunk ki, amiből pl. Oppen- 
heimer is, hogy a tőke által termelt értéktöbbletet tulajdonképen a 
munkás termelte, csak a tőkés foglalja le magának, ebben az esetben 
az értéktöbblet forrása ugyan a munkás, de ez nem a termelés, hanem 
a csere alatt keletkezett. Ez az Oppenheimer álláspontja is, akivel 
egyebekben nem értek egyet. 

Értéktöbblet és szocializmus. Engels több ízben kijelenti, hogy 
a szocializmus problémája független Marx értékelméletétől. (Elend 
d. Philosophie első szava,) Egyike a legkitűnőbb Marx kommentátoroknak 
Szabó Ervin pedig ezt írja: „a valóság az, hogy Marx sohasem köve- 
telte a szocializmust azért, hogy a munkás munkásterméke teljes értékét 
megkapja”. (Marx és Engels. II.) És ez szinte magától értetődik. 
Bármilyen úton keletkezzék az értéktöbblet, annyi kétségtelen, hogy 
értéktöbblet van és ezt egy osztály foglalja le magának. Abból, hogy 
elismerjük, hogy a tőke produktív és értékforrás, a legkevésbé sem 
döntöttünk afölött a másik kérdés fölött, jogos és igazságos-e, hogy 
a tőke eredményét a termelési eszközök tulajdonosai fog- 
lalják le maguknak. 
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Mi  a tőke? Talán  a tőkés testi vagy szellemi munkájának ter- 
méke?! Távolról sem. Társadalmi termék, a társadalmi munkameg- 
osztás eredménye, egy egész társadalom fizikai, szellemi, erkölcsi és 
szociális erőfeszítésének műve. Semmiféle indokot nem lehet találni 
amellett, hogy ennek eredményét egyesek lefoglalják és aránytalan 
mértékben lefoglalják maguknak és munkanélküli életet élhessenek. 
Itt van a probléma súlypontja és nem az értékelméletekben. Ha jól 
tudom, ebből a látószögből ítélte meg Lassalle is a tőke szerepét. 
A kizsákmányolás abban van, hogy a tőke egész produktivitását egy 
osztály foglalja le magának. 

Akkumuláció. Oppenheimer (aki legújabb könyvében arra a 
csodálatos felfedezésre jutott, hogy a „kapitalizmus a társadalmi fejlő- 
désnek nem egy normális fázisa (!!), hanem az erőszak következ- 
ménye (!!)” kétségbe vonja, hogy az ipari tartaléksereg az akkumu- 
láció, újabb és újabb gépek bevezetésének lenne következménye. 
Azonban az, hogy a gép munkást tesz fölöslegessé, annyira nyilván- 
való, hogy minden bizonyítás nélkül is elfogadhatjuk. Ha egy új, 
Marx által még nem ismert tényező közbe nem lép, akkor a tőke-, 
termelés lefolyása valóban az lett volna, amit Marx leírt: felhalmo- 
zódás az egyik oldalon és az elnyomorodás a másik oldalon valóban 
a kapitalismus benső természetéből szükségképen következik. Hogy 
nem következett be, annak az az oka, hogy egy új tényező ellen- 
súlyozta a kapitalismus benső tendenciáinak érvényesülését. Ez a 
tényező a munkások szervezkedése. A szervezkedés folytán 
bekövetkezett munkaidőmegrövidülés megszüntette jórészében az ipari 
tartaléksereget és lehetővé tette, hogy a gép által feleslegessé tett 
munkáskezek munkához jussanak. A szervezkedés folytán bekövet- 
kezett szociális emelkedés pedig a termelés kiterjesztését tette lehe- 
tővé. Nagy dolog ez, mert nem jelent kisebbet, mint azt, hogy az 
ipar óriási mérvű kiterjedése a szervezkedésnek és az igényeknek a 
szervezkedés útján való felfokozásának a következménye. Ha például 
ma a német szakszervezeteket feloszlatnák, és a munkaidő 
és a bér a régire szállna alá, az nap be kellene zárni Német- 
országban fogyasztás hiánya miatt a gyárak felét. 

Használati érték és ár. Jól meggondolva, a mai termelési 
rendben az a legrettenetesebb, hogy a tőke nem annyit produkál, 
amennyit tud, hanem amennyi egyeseknek a legtöbb hasznot hajtja. 
Nem a használati érték a fontos, hanem a csereérték. De ez elvisel- 
hetetlen! Egy mázsa szén, az egy mázsa szén, mellyel fűteni lehet, és mi 
közöm nekem ahhoz, hogy a piacon mennyiért cserélik ki?!   De ugyan- 
akkor, amikor az embereknek, bizonyosan a nagyobbik része télen sem 
ismeri e fűtőanyagot, ugyanakkor a szénbányák lezárják telepeiket, nem 
engednek szenet bányászni, hogy kevesebb legyen a szén, magasabb az ár 
és több a nyereség. Mihelyt azonban abból indulunk ki, hogy minden társa- 
dalom annyit köteles produkálni, amennyit tud és amennyi szükséges, és nem 
annyit, amennyit a legjobb ár mellett egyesek értékesíteni tudnak, tehát 
annyi kabátot például, amennyit az emberek el tudnak viselni és nemcsak 
annyit, amennyit az árúpiacon el lehet adni, az érték bármilyen elméletét 
fogadjuk is el,   ellensége lettünk a fennálló termelési rendnek. 
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Az emberiség megbízható időszámítással felmérhető történetének 

nem azok a legsötétebb lapjai, melyek hadverő hősök, világbirodal- 
makat alapító nemzetek véres háborúiról, vad kegyetlenségeiről szóla- 
nak. Az erősebb joga művelődésünk csecsemő korában a kénye 
szerint érvényesülő, nyers, fizikai erő alakjában jelentkezett, számos 
vonást megőrizvén az ősember állati mivoltából, mely az élelemszerzés 
vad ösztöne által sarkalva, majdnem teljesen kizárta humánusabb, 
erkölcsi momentumok előtérbenyomulását. 

Az így kialakult államszervezetben első sorban anyagi szem- 
pontok befolyásoltak mindennemű, úgy mondott állami ténykedést s 
a gyöngék és hatalmasok, a gazdagok és koldusok között mindjobban 
kiélesedő viszonyt nem annyira értelmi, vagy pláne erkölcsi szem- 
pontok alapján igyekeztek enyhíteni, — bár elvétve erre is találunk 
példákat — hanem főként az erősebbek, a már uralmon lévők önös 
érdekeinek megfelelően képződött ideológiai elvek alapján, melyekhez 
a szankciót többnyire a vallás tanaiból s az ezek felett őrködő ú. n. 
egyházi rendtől kölcsönözték s tanítás útján plántálták tovább. 

A vallás és az ennek szolgálatában álló papirend által támogatott 
hatalom bénította meg évezredek óta a kelet százmilliókat számláló 
népeit, a chinait, japánt, az indust, a perzsát, kiknél az embernek, 
mint önálló egyéniségnek fogalma mai napig ismeretlen s bárha ezen 
népek egyike másika már időszámításunk előtt néhány ezer évvel 
birtokában volt mai civilizációnk nem egy nagyfontosságú eszközének: 
nagy részük ma is csak vegetatív életet él s teljesen kívül esik az. 
emberi művelődés eszmekörén s az egy japánt kivéve, kész prédájául 
kínálkozik a gazdasági világuralomért versengő hatalmak kapzsi- 
ságának. 

Vagy tekintsük az ókor két legnagyobb nemzetének, a görög- 
nek és a rómainak szerepét az emberi kultúra szolgálatában. Nem 
habozom kimondani, hogy a mi mai természettudományos és szociális 
világnézetünk szempontjából tekintve, teljesen túlhajtottnak s indoko- 
latlannak tekintem az ezen két nép „utólérhetlen kultúrájára” való 
utalást s a reájok, mint követendő példákra való örökös hivatkozást. 
Adassék meg a legnagyobb hála és elismerés e páratlan tanítómeste- 
reknek mindazokért a szellemi javakért, amiket művészetükkel, irodal- 
mukkal s nemes erkölcsi példáikkal nekünk, késői utódaiknak jut- 
tattak! Nagy hálával fogadjuk hatalmas támogatásukat azért a 
megbecsülhetetlen szolgálatért, melyet a renaisseance korában a szellem, 
felszabadítása ügyében tettek, s aminek mai haladásunk oroszlánrészét 
is köszönhetjük. De őket sem vagyunk hajlandók továbbá mestereinkül 
elfogadni se tudományos se politikai és társadalmi életünk berende- 
zésében. Naiv vallásos felfogásuk, minden költőisége mellett is 
meleg ágyává lett egy csomó nevetséges babonának, rítusaik számos 
értelemnélküli vallásos ceremóniának, jogrendjük egy végtelenül 
szövevényes s sokrészben embertelen jogszolgáltatásnak, társadalmi 
mtézményeik, fényűzésük, élvezeteik egy osztályuralmon felépülő 
beteges, enerváló világnézetnek és életfelfogásnak, melynek átkát máig; 
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sínyleni kénytelen felvilágosult korunk komoly munka árán boldogulni 
kívánó, küzdő  embervilága is. 

A múltak avult romjait konzerválni akaró intézményeink között 
elsőrangú szerepet játszik ma is a közoktatás szolgálatában álló 
iskola, e minden intézmények legkonzervatívabbika s ennek lelkén 
szárad mind az a temérdek baj és ellentmondás, mely egész állami 
és társadalmi életünket örökös rázkódtatásnak teszi ki s megakadályozza 
az emberiségnek egészséges irányban való fejlődését. Nincs oly tere 
az ismereteknek, melyen érezhető ne volna az oktatás mételyező 
hatása; az állami és társadalmi berendezésnek nincs egyetlen terré- 
numa, melyen a közoktatás által meghúzott zsinórmérték ne hamis 
látószögbe állítaná a tényeket és irányelveket; nincs törekvés, melynek 
általános és egyetemes felvilágosodást jelző útjait ne e tanítás 
zigzugosan meghúzott vonalai kereszteznék. A nevelés és oktatás 
ezredeken át nyomon követhető útvonala mindenütt és mindenkor 
a meglévő állami és társadalmi rendszerek chinai fala mentén kanyargott 
s míg az egyénre való vonatkozásában, ma már tudományosan 
megállapítatott pszichológiai alapon igyekszik az illető testi és szellemi 
erőinek összhangzó kifejlesztésére, addig másfelől a legrégibb múlttól 
elkezdve, máig egy s ugyanazon célt szolgálja, t. i. hogy az igy 
kifejlesztett egyéni rátermettséget egy bizonyos, és pedig koronként 
elfogadott világnézet szellemében aknázza ki a meglevő állami és 
társadalmi   rend szolgálatára. 

Egy rövid szemle elegendő állításunk igazolására. China patriarcha- 
lizmuson felépített államszervezete kizárólag a közoktatás és nevelés 
bázisán nyugszik egész napjainkig; az indiai kasztrendszer egyes 
egyedül a nevelés alapján fejlődött ki s marad fenn ezredeken át, 
azt nem is említve, hogy a negyedik rend a sudráké, valamint a 
nőnem, oktatásra soha nem is méltattatott. Ugyanilyen kasztrendszert 
fejlesztett és tartott fenn Egyiptomban is a papsággal szövetkezett 
hatalom, azzal a különbséggel, hogy az első két kasztba tartozók 
koruk legteljesebb tudományos kiművelésében is részeltettek, termé- 
szetesen vallásuk szellemének megfelelően. Hellász magas fejlettségű 
oktatás és nevelés rendszere csak az uralkodó törzsre szorítkozott s 
a nem szabad férfi nem volt valódi ember sem szemükben s dacára 
az egyéniség teljes kifejlesztését célzó fizikai és esztétikai nevelés 
tökéletes voltának, még történetük virágkorában is bizonyos durvaság, 
elkülönültség s egyetemes műveltséghiány jellemezte őket, azt nem is 
említve, hogy szerintük a rabszolgának esze sem volt s csupán azt 
engedték meg, hogy érezni képes. Róma csak harcost s az államnak 
hasznos polgárt akart nevelni, az egyéniség teljes háttérbeszorításával 
s a nevelés és oktatás egyetemes emberi céljáról és feladatairól alig 
volt sejtelme is. Oktatási rendszere azonban túlélte világuralmának 
bukását is s a középkoron át egész napjainkig érezteti hatását, 
méltán kérdés tárgyát képezhető arányban. Izrael theokratikus 
államszervezete teljesen a vallás szolgálatába állítá az oktatás és 
nevelés ügyét, mely magasabb fokon kizárólag a papirend és ural- 
kodó hatalmának képezte alapját, erős vonásait őrizve meg a nemzeti 
szellem ápolásának. Szóval mindezen ókori népek nevelési s oktatási 
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rendszere teljesen a meglevő állami és társadalmi szervezet szolgálatában 
állott, egyed- és  papuralmi   intenciókat  ápolt,   teljes   kizárásával   az 
egyén veleszületett jogának, akár a természet megismerését, akár az 
embernek, mint társas lénynek egymáshoz való viszonyát tekintve. 

A középkorban a katholikus klérus és egyház már teljesen 
kisajátította magának az iskolát, a nevelés és oktatás ügyét s a 
világosságnak idáig legnagyobb szikráját, az arab tudományosságot 
és civilizációt már korábban teljesen kioltva: szégyenletes szolgaságba 
hajtá a megifjodó tudományt s teljesen tönkretette annak szabadságát 
és önállóságát. 

A legnagyobb bálványromboló Luther s az általa életrehívott 
reformáció örök dicsőséget szerzett a népoktatás általánossá tételével 
s főként maga Luther azon elvnek kimondásával, hogy a nevelés és 
oktatás az egész nép s az állam ügye, de viszont nagyban hozzá- 
járult e hatalmas igazság elhalványulásához s elferdítéséhez azzal, 
hogy az oktatás fő céljává a vallásosságot s fő tárgyává a tanításnak 
a vallást tette s a biblia magyarázata kedvéért közvetlen e mellé 
sorozta a nyelvek tanítását (latin és görög). Eljárását részben mentheti 
ugyan kora katholikus egyházának elfajulása s a biblia nevében 
űzött szemérmetlen packázása a népek lelkiismeretével, azt azonban 
nyíltan kimondhatjuk, hogy az oktatás anyagát főként a vallásra 
korlátozva, akaratlanul is a korabeli katholikus világszemlélet malmára 
hajtotta a vizet s az oktatás tárgyát egy elavult ideológia körére 
szorítván: maga is szolgálatába állott a korabeli osztályuralom 
örökössé tételének. Az ezen irányú nevelés és oktatás rendszerét 
kidolgozó Sturm János pedig, majdnem egész napjainkig eldöntötte 
az oktatás menetét és körét a középkori scholasztikus majd humanista 
nevelés javára. A Calvin által Sturm mintájára szervezett iskola 
pláne „nem volt egyéb, mint egy alárendelt mozzanat az emberiség 
nagy nevelőintézetében, az egyházban.” 

Ezen a tisztán vallásos ideológián a reformációt követő száza- 
dok nagy bölcselői és pedagógusai alig változtattak valamit. A 
Montaigne, Locke, Verulami Bacon s később Rousseau egészséges 
oktatási s nevelési eszméi számára még nem volt előkészítve a talaj. 
A világ még mindig a theologiai theokratikus s az ennek megfelelő 
osztályuralmi rendszer jármában sínylődött s a túlvilági üdvösség 
elnyerésére iparkodott nevelni az embereket. Ε földi élet még mindig 
siralomvölgye volt, melyből szüntelenül ég felé kellett irányulni a 
a halandók tekintetének. 

Így maradt az oktatás és nevelés ügye majdnem napjainkig a 
keresztény theokratzimus szolgálatában tanítás anyagával, fegyelme- 
zésével és gyakorlati alkalmazhatóságával  együtt. 

Maga a nagy Kant se ment tovább e tekintetben, mint hogy 
fő oktatási és nevelési elvként kimondotta, hogy a nevelésnek az 
emberiség eszméje, az egész faj végcélja érdekében kell történni, 
de amely elv gyakorlati alkalmazásánál ő is megmaradt a vallásos 
ideológia keretében. Még Herbart a modern pedagógia tudományos 
megalapítója se nyúlt hozzá e kérdéshez azzal a bátorsággal és 
avatottsággal, melyet pedig tőle, mint az akarat nevelőjétől annyival 
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inkább megvárhattunk volna, mert hiszen ő maga ismeri el első sorban, 
hogy az akarat gyökerei az értelemben rejlenek s az oktatás végcélja 
szerinte az erkölcsiség lévén: az erkölcsiség értelmi megalapozását 
talán kora vallás-erkölcsi ideológiájától függetlenül is megkísérelhette 
volna. Napjainkban tétettek ugyan szórványos kísérletek, de gyakorlati 
alkalmazást, tudtommal seholse nyert enemű eszmei mozgalom. A 
reáliák alaposabb felkarolásáról hallattunk ugyan, de nem úgy, mint 
egy modern, tudományos világnézet alkalmazásáról, hanem csak mint 
toldozó-fodozó kísérletezésről s szurrogátumról. Ennek különben tel- 
jesen kéznélfekvő oka van.*) 

Nem lehet célja jelen eszmefuttatásnak korunk nevelési és 
oktatási ügyét nyomról nyomra követve, kimutatni annak vérszerinti 
rokonságát ama   fentebb vázolt, vallás-theokratikus ideológiával. 

Mégsem állhatom meg, hogy legalább főbb vonásokban ne 
vázoljam azon világnézetet, amelynek szellemében a jövő oktatás és 
nevelés ügyének igazodnia kell. 

A természet áthághatatlan törvényei szerint folytonos alakulásban 
levő föld legmagasabbrendű élőlényének, az embernek minden másnál 
parancsolóbb érdeke életének s ezzel fajának fenmaradását biztosítani. 
Ezen élet az emberiség legbecsesebb java s ennek megóvására kell 
első sorban szolgálni mindennemű emberi tevékenységnek. Ezen célt 
pedig kizárólag a természet lehetőleg teljes és igaz megismerése útján 
érhetjük el. Ezen ismeretet semminemű vallási vagy bölcsészeti 
theoria nem adja meg az emberiségnek, hanem egyedül a megfigyelés, 
és tapasztalás, az okviszonyiság elvének szigorú alkalmazásával. 
Földöntúli célok teljesen kívül esnek az emberi élet működési körén 
s mint az objektív megismerés s megbízható ítéletalkotás akadályai 
föltétlenül eliminálandók. Az így értelmezett élethez teljesen egyenlő 
joga van minden embernek, amennyiben az emberi nem fenmaradását 
és fejlődését szolgáló testi és szellemi munkából kész kivenni részét, 
tisztán egyéninek minősíthető érdekeit a köz érdekei alá rendelve. 
Fejlődés alatt egyfelől azt értjük, hogy az emberiség élete fentartását 
illetőleg egyre függetlenebbé képes tenni magát nyers természeti 
erők behatásától, másfelől, hogy a természetismeret lehető legmagasabb 
fokára emelkedve, a saját faja társadalmi alakulásait szabályozó 
törvényeket is minél világosabban felismeri s azok szerint igyekszik 
berendezkedni. A fejlődésnek épily fontos tünete az is, hogy az 
emberiség fizikai élete berendezésének megfelelően, értelmi erejével 
arányosan, érzelmi világát is minél tökéletesebben kiépítse és pedig 
a természettől fogva szép és nemes s emberileg jó és igaz kultuszának 
általánossá tevése   útján. 

Az emberi élet célja világosan adva leven: az oktatás és 
nevelés célja se lehet egyéb, mint hogy az embert megtanítsa arra, 
hogy a természet által nyújtott környezetben s az adott társadalmi 
feltételek között hogyan állhatja meg helyét a saját és közérdekeinek 
 

* Erről bővebben szólottam Tanügyi reformeszmék munkámban (Buda- 
pest 1904) s A középiskolai reform kérdése című cikksorozatomban. (Nemzeti 
Iskola 1905. 28-tól 37. számokig.) 
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leginkább megfelelő módon. Ezen elvből kiindulva nevelésben és 
oktatásban minden ember egyformán részesítendő legalább is azon 
fokig, hogy az élet célját világosan megérteni s ennek megfelelően 
élni képes legyen. Az ismeretek magasabb régióiba való feljutás bárki 
előtt nyitva legyen, akinek ahhoz képessége van, de az így beállható 
egyéni különbség senkinek létezési jogát nem teheti kérdésessé. A 
mindenkori társadalmak első sorban gazdasági alapokon épülvén fel: 
az egyén fizikai s értelmi erejének kihasználása célszerű és emberies 
munkafelosztás alapján foganatosítandó, anélkül azonban, hogy bárkinek 
emberi s így a faj keretén belől egyenlően értékes mivolta csorbulást 
szenvedjen. 

Ezen — magam is elismerem, ma még utópisztikus — elv 
szellemében járva el, első sorban az oktatás és nevelés teréről 
söpörtetnék el egy halom, több százados lim-lom, teljesen felesleges 
ismeretelem, hazugság és ámítás s helyettük felemelő természet-ismeret, 
emberi múltunk történetének igazán értékes tanulságai, az emberi 
szellem nemes élvezetei s gyönyöradó alkotásainak nyugodt szemlélete, 
az ember és emberiség fizikai s szellemi tökélyesbüléséért való nemes 
rajongás, pár szóval kifejezve: az életnek lángoló szeretete s ennek 
minél nemesebbé tevési vágya foglalná el az oktatás és nevelés 
hajlékait. Egy ily szellemi körben felnevekedett, talán már második, 
vagy harmadik nemzedék megszüntetné a jelenlegi társadalmak osztály- 
kiváltságait s a munka mindenkire egyaránt kötelező törvényének 
alkalmazásával véget vetne az emberiség lelkét lenyűgző hazug 
elméleteknek s az emberiséget koronként megtizedelő véres hábo- 
rúknak . . . elég teret nyújtván a föld arra, hogy a rajta élő népek 
az emberi faj tökéletesedése céljából a legnemesebb versenyt fejthessék 
ki az élet minél tűrhetőbbé, teljesebbé s boldogabbá tételére. Célnak 
ez is van oly nemes, mint a vallások által ég felé kijelölt út követése, 
aminek idáig csaknem kizárólag ez égi út kalauzai s az általuk vakon 
szolgált kiváltságosok látták hasznát. 

Erős a hitem, hogy az emberiségnek kisebbik, de értékesebb 
része a gondolatoknak ezen csapásán halad már régóta s hogy ezek 
az utópisztikus gondolatok előbb-utóbb konkrét alakot fognak ölteni 
s a theokratikus világnézet helyét, annyi ezer év gyötrelmei után, 
elfoglalja az a nemesen anthropocentrikus világ- és életszemlélet, mely 
visszaadja az emberiségnek a földet s a legbecsesebb ajándékát, az 
életet. Nem áltatom azonban azzal se magamat, hogy ez a nagy vál- 
tozás kizárólag a béke jegyében fog végbemenni. A ma érvényes 
állami és társadalmi szervezet ama régi ideológia alapján áll fenn s 
a megrögzött balfelfogásnak oly nagy az atyafisága s oly hatalmas a 
rokonsága, hogy a felvilágosodás harcosaira még nagyon meleg napok 
várnak, mielőtt csak kilátásuk is lehetne arra, hogy a komoly szer- 
vezés munkájához lássanak. 

Ily viszonyok között ki várhatná, hogy a majdnem kétezer éves 
hamis ideológia pár évtized alatt összeomoljék s helyet adjon egy 
a természet és az élet helyes ismeretén alapuló nemesebb, emberibb 
felfogásnak? Bizonyára senkise vár ily csodát s legkevésbé a fel- 
világosodás harcosai. A theoriák szerint soha nem igazodó élet meg- 
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levő intézményei sok százados talajban gyökereznek s mint egy óriás 
kerékbe, beléjük van ágyazva ezrek és ezrek életérdeke s exiszten- 
ciája s mert bukásuk amazéval jár: nem lehet csodálnunk, ha fen- 
tartásukon legalább is annyian dolgoznak, mint ledöntésükön. A fejsze 
azonban ott van már a nem is élő, de odvassá vált gyökéren s pár 
nemzedéknek talán sikerülni fog tizedrésznyi idő alatt ledönteni azt, 
mit majdnem kétezer év alatt növesztett naggyá az emberek tudatlan- 
sága s egyesek önző kapzsisága, a dologtalanság és az öntudatos, 
vagy öntudatlan világvakítás. Ma még úgy az államok szervezete, 
valamint a társadalmi osztályok a régi theokratikus ideológia alapjára 
vannak felépítve. A vallás hatalmas politikai tényező, a rendi kivált- 
ságok a puszta születés címén törvényhozói szereppel ruháznak fel 
számosakat s a régi hódítás, harácsolás, vagy hűbériség alapján fenn- 
álló birtokeloszlás s a tőke igazságtalan és egészségtelen felhalmozó- 
dása döntőleg folynak be az államok életének irányítására, az emberi 
kultúra eredményeinek szekularizációjára s az állam legfőbb felügyelete 
s igazgatása alatt álló közoktatás a meglevő hatalmi tényezők érde- 
keihez kénytelen igazodni, mint ahogyan minden állami funkció annak 
céljait szolgálja. Hogy ily viszonyok közt kedve támadjon valakinek 
oktatásügyünk tudományos megalapozására, ki várhatja el, különösen 
a tanügy lenézett napszámosaitól, kiket különben se tartok illetéke- 
seknek arra, hogy egy, az egész élet munka- és eszmekörét felölelő 
oktatási és nevelési rendszer megalkotásába beleszóljanak. Eszközök 
ők csak egy uralkodó állami és társadalmi rendszer kezében s sorsuk 
attól függ, hogy mennyiben képesek megfelelni megbízóik intencióinak. 
Pedig mennyi becses energia hever kihasználatlanul ezek lelkében! 
Csakis így történhetik aztán meg, hogy egy oly páratlan moz- 
galom is, mint aminőt kontinensünkön először Társaságunk indított 
meg ezelőtt több évvel, a középiskolai oktatás reformálása végett, 
nálunk úgyszólva nyomtalanul tűnt el, mert a mi osztályuralmon fel- 
épülő társadalmi rendszerünknek nem kedvezett az ott fixirozott elvek 
és igazságok túlnyomó része. A hivatalos körök pedig, mint azelőtt: 
azóta is mélyen alusznak, vagy legfeljebb értéktelen s elavult eszmék 
vesszőparipáján nyargalóznak. S talán ezt rossz néven se lehet vennünk 
tőlük, lévén ők egy korhadt rendszernek, sokszor kénytelen-kelletlen 
támogatói, vagy legjobb esetben önállóságnélküli foldozgatói. 
 
Harrer Ferencz: A városok szervezkedése 
 

Az ország progresszív irányban való fejlődése szempont- 
jából jelentőséges alakulást hozott ez az esztendő, amikor sikerült 
az összes magyar városokat, kivétel nélkül, a főváros vezetése 
mellett a magyar városok országos kongresszusában egyesíteni. 

A kormányoknak és az országgyűlésnek közismert állandó 
városellenes politikája ugyan már régebben megindította a szer- 
vezkedést   a   városok   közt   és   létrehozta   a   törvényhatósági 
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városok polgármestereinek értekezletét, a rendezett tanácsú 
városok polgármestereinek országos egyesületét, majd az új 
adótörvény-javaslatok hatása alatt a kétféle város-típust egyesítő 
és a fővárost is felölelő magyar városok országos kongresszusát 
— de e szervezetek útján a városok nem tudtak nagyobb súlyra 
szert tenni. Ennek pedig két oka volt; az egyik: hogy a városok 
három szervezetet alkottak és a három szervezet együttvéve 
sem ölelte fel az összes városokat; a másik: hogy mind a három 
szervezet tisztviselői — lényegében polgármesteri egyesülés volt, 
amely ezen összeállításában színvonal tekintetében ugyan kiváló 
volt, de nélkülözte a kontaktust már a képviselőtestületekkel is 
s még inkább a városi  polgárság tömegével. 

Ezért, midőn a magyar városok országos kongresszusa, 
mint a legszélesebb körű városi szervezet, megalakult, vezetőinek 
első törekvése volt, a törvényhatósági és a rendezett tanácsú 
városok külön-külön szervezetét a kongresszusba való beolva- 
dásra reábírni, amit annyival inkább lehetett remélni, mert a 
kongresszus vezetőségében a másik két szervezet vezetősége is 
helyet foglalt. És ez az egyesülés a kongresszusnak ez év tavaszán 
tartott második egyetemes ülésén létre is jött. Termékeny hatása 
is azonnal mutatkozott, amennyiben most már a legrövidebb idő 
alatt a szervezkedéstől eddig távol maradt városok az egységes 
szervezetbe beléptek, úgy, hogy ezidő szerint a kongresszusból 
egyetlen város sem hiányzik. 

A sikerrel való működés e nélkülözhetlen alapfeltételének 
teljesülése után a kongresszusnak most már további feladata, 
kapcsolatot keresni mindazokkal a tényezőkkel, kik hivatva 
vannak a városi érdekeket a közéleti tevékenység különféle 
mezőin szolgálni. Ε tekintetben a kongresszus vezetősége első 
sorban a városok országgyűlési képviselőivel kívánt szorosabb 
összefüggést létesíteni, amidőn állandó bizottságát egy harma- 
dában pártkülönbség nélkül kiszemelt országgyűlési képviselőkkel 
egészítette ki. A kongresszusnak már a múltban is sikerült a 
városok országgyűlési képviselőit az egyetemes üléseken keretébe 
bevonni; remélhető, hogy a most létrejött szorosabb kapcsolat 
az országgyűlésnek a városok ügyei iránt való nagyobb érdek- 
lődését is fogja eredményezni. 

Ha azonban jelentősnek is tartjuk a kongresszusnak a 
városok országgyűlési képviselőivel való kontaktusát, még fon- 
tosabbnak és az előbbi kapcsolatot is egyedül hatályossá tevőnek 
azt a kontaktust tartjuk,   mely a városi képviseletek tagjait és 
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az egész városi polgárságot a kongresszushoz fűzi és a kon- 
gresszus útján a városi érdekek szolgálata számára egységes 
erőhatalommá szervezi. 

Itt nagy propagandisztikus munka vár a kongresszus veze- 
tőségére. Szét kell menni az egész országba és a városok lakos- 
ságát érdekei felismerésére és követésére oktató és lelkesítő 
munkával képessé kell tenni. És ebben a munkában a kongresszus 
vezetőségén, a városi kérdésekben járatos szakférfiakon kívül 
nagy szerep vár városaink progresszív polgárságára. Mert ha a 
központból való kiszállás útján, egyszer-másszor, hol az egyik, 
hol a másik városban, valamely fontosabb városi kérdésről 
nagyobb vitaülés is rendezhető, tartós eredmény csak úgy vár- 
ható, ha az elhintett magot az illető város polgársága maga 
ápolja tovább. 

A városok újjászervezése és pénzügyi önállósítása, a vasúti 
és a közélelmezési politikának a városok érdekei szerint való 
alakítása, a vám- és kereskedelmi szerződésekben a városi pol- 
gárság érdekeinek a biztosítása — hogy csak a legnagyobbakról 
szóljunk — azok a kérdések, amelyeknek megoldásától városi 
polgárságunk boldogulása függ. 

De e kérdések kedvező megoldásáért küzdeni kell, mert 
küzdelem nélkül a társadalmi életben nincs eredmény. A siker 
azonban nem lehet kétséges, ha a városi polgárság — az ország 
lakosságának egy ötöde — tiszta látással, bátor szívvel és erős 
karral egységesen áll ki a városi érdekekért, a demokratikus 
gazdasági és kulturális haladásért. 
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A Társadalomtudományi Társaság tíz éve: tíz év Magyar- 
ország történetéből. Korszak, mely, amily meglepő így vissza- 
nézésre azok számára, kik végigélték s egy kicsit csinálták is, 
annyira igen rokon e történetnek nem egy korszakával. Mert 
akárhányszor megtörtént már Magyarországon, amiről csodál- 
kozva látjuk s szemünkkel látván is csak nehezen tudjuk elhinni, 
hogy most is megtörtént, előttünk s velünk esett meg, sőt 
magunk cselekedtük meg. 

Röviden: Magyarország litterátus ország; régóta az, noha 
írástudatlanainak száma, ha egyre csökken is, még mindig nem 
csekély — noha, mondom, vagyis inkább azért, mert. Meg tudom 
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magyarázni, mit értek ezen. Azt, hogy a sok analfabétájú s 
kevés lelki munkájú országok az igazán litterátusak, mert ezekben 
az irodalom, a részvétlenség közepett, ellenőrzetlen és zavartalan 
dolgozhatik és fejlődhetik s mert, viszont, a kevés műveltek külön 
kegyelettel védik, az írástudatlanok külön babonával kímélik, úgy 
hogy: részint tudomásul nem vétetve, részint védelem alatt állva 
egyszerre csak fait accompli elé állítja az országot, megteremti, 
mert papiroson teljesre alakítja a reformokat, melyeket, ha gon- 
dolataikat elmulasztották csírájában elfojtani, kinövöttségükben 
még egy ellenséges társadalom sem tud: sem megölni, sem 
lerázni magáról — épúgy nem, mint ahogy bizonyos hónapok 
elteltével a fogantatás megakadályozása s a szüléstől való 
óvakodás nem az többé, hanem magzatelhajtás, sőt gyermek- 
gyilkosság vagy gyermekkitétel. Akik nyolc-tíz év előtt a választói 
reform szükségéről kezdtünk írni, magunk is furcsállottuk volna, 
ha ez ország lakosságából bár egy százalék is tudja, mi az tulaj- 
donkép s három-négy szavalója is nem úgy szavalja volna, 
mint, aki biztos benne, hogy a dolog úgysem aktuális és amíg 
ő él, úgysem fogják szaván fogni. Ma pedig bizonyos, hogy 
egy féléven belül meglesz valami formában s még legszűkebbre 
várható formájában is forradalmi méretben s tehetségűen a 
választói reform, olyanok követeléséül s olyanok számára, kik 
közül igen-igen sokan nem is sejtik, hogy van a világon Társa- 
dalomtudományi Társaság vagy Reformklub, Hét, Nyugat vagy 
Huszadik Század — hogy nálunk is van politikai publicistika s 
ők is annak kieszeléseit váltják valóra. Ugyanez történt Magyar- 
országon 1825-től 1848-ig, félszázad alatt kísérő hatásaképen 
a voltairei, enciklopedista aufklärista-ságnak, mely a tudatosan 
csak az angol utilitaristáktól tanuló s magát konzervatívnak s 
feudálisnak érző Széchenyit is megihlette: tudtán kívül s tudtán 
kívül is polgári demokratizmussal. S ez történt 1867-től majd 
a múlt század végéig, késői gyümölcse gyanánt a régi, régi, 
régi Rotteck-Welcker liberalizmusnak. 

Doktrinair liberalizmus volt ez akkor is, később is — leve- 
gőben lógó, megfelelően annak a valóságnak, hogy Magyar- 
országon nem volt az a polgári osztály, melyből vagy kifejlőd- 
hessen, vagy másra rá lehessen úgy illeszteni, hogy életet kapjon 
az alatta zsendülő élettől, mint ahogy az átültetett bőr, ha 
szerencsés a műtét, hozzáéled s illeszkedik a többi bőrhöz s 
az egész testhez. De az idő alatt, míg ez a semmire nem köte- 
lező   liberalizmus   uralkodott,   valami   polgárság   is   kifejlődött 
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nálunk, egyaránt az ipari munkássággal, mely ugyanezen idő 
alatt nőtt fel nálunk a parasztságból s ki a kispolgáriságból. 
Ez újszülött rendek mezítelenségét ruházni egészen újszövetű 
ruha kellett — s viszont hamarosan kellett szőni, mert nem volt 
szabad sokáig hagyni dideregni. Az új szövet a két-egy meztelen- 
ségnek megfelelően szövődött egyfelől a polgári spencerizmusból, 
másfelől a munkási marxizmusból, épen azokban a napokban 
indulván, mikor Enrico Ferri tanulmányt írt arról, hogy marxizmus, 
spencerizmus és darwinizmus tulajdonkép egy ugyanaz. Ma már 
talán Ferri sem tartja ezt s a szocializmus, mely akkor e gondolko- 
zást természetesnek találta, most mint javíthatatlanul, mert bőréből 
kibújhatatlanul polgári individuumot löki ki soraiból az elmés 
tudóst. A magyar ferriség azóta rég túljutott Ferrin épúgy, mint 
Spenceren s némelyekben túlhaladta, némelyekben megkerülte 
Marxot — s a végén, most, egy szociálisan átívódott polgári 
politika alakult ki belőle, olyan életképesen s végre valóságos 
fejlettségünknek megfelelően, hogy a papirosról szervesen kíván- 
kozik át az életbe, rá az életre, mely semmi elkésett s késetten 
összeszedelőzködő ellentállással nem tudja többé lerázni magáról. 
S e kétségtelenül polgári politikának nálunk az az ereje, hogy 
szocialistáink, kitűnő gyakorlati érzékkel s sok fejlettebb ország- 
beli testvéreiknél érettebb politikával maguk segítik hatalomba 
jutását — nemcsak megértvén, amit egyebütt is megértenek, 
de tettbe is átvive, amitől egyebütt félnek a szocialisták, azt 
a tételt, hogy a feudális társadalmaknak elébb át kell menniök 
a kapitalizálódáson, mielőtt a kapitalizmusra ki lehetne mondani, 
hogy voilà l'ennemi. 

A magyarországi polgári rend életre s tudatra keltése s 
az elébb élt s elébb tudatra kelt munkássággal való összetere- 
lése: a Társadalomtudományi Társaság tíz éves életének, a 
munkájának sikere. Bizonyára nemcsak az övé, de hogy úgy 
mondjam: sokban neki köszönhetni azt is, amit másoknak 
köszönhet. Akik tíz év előtt bölcsőjénél állottunk: sokan több 
kötelességtudással álltunk, mint hittel, több meggyőződéssel, 
mint reménnyel. Az azóta eltelt tíz év története és sikere 
mutatja, hogy talán nem is ez kell — nem éppen hit, nem éppen 
remény, csak az a meggyőződésüknek alárendelkező kötelesség- 
tudás, mely pesszimista létére is úgy dolgozik, mintha hinne, 
mintha remélne, mintha optimista volna. 
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Ady Endre: S ha Erdélyt elveszik? 
 

Igazodhat-e, javulhat-e a mai társadalmak élete, ha Brennus- 
kardok kormányozzák a világ-serpenyőt, s ha égszakadás, föld- 
indulás kedvétől függ minden civilizációnk? Bizonyos, hogy van 
vadság, fegyver és háború, s bizonyos, hogy kínos, szomorú, 
de kényszerű beletöröttséggel készen kell állnunk minden elé. 
Minden elé, ami akár bennünk rekedt babonák, akár humánus, 
szép indulataink, akár racionális megállapításaink miatt nagyon- 
nagyon fájdalmas. Emerrébb, keleti külvárosain a nyugati kultú- 
rának, veszélyes a járás, s minden pillanatban tőrt szegezhetnek 
túlbizakodó hitünknek és életünknek. 

Gyermekségem legfurcsább fényű emléke, édes apánk 
sokszor ismétlődött ígérete évvégi tiszta jeles bizonyítványaink 
nagy hangulataikor: „no, most már igazán elmegyünk Erdélybe, 
a rokonokhoz”. 

Mi csak olyan Erdélyszéliek voltunk, a Partium egy része, 
Sylvania, a Szilágyság, büszkébbek, kényesebbek mint Tran- 
sylvania, mégis Erdélybe vágytunk. Dehogy is a rokonokért, 
mert kölcsönösen és rokonosan alig-alig tudtunk valamit egy- 
másról mi és az erdélyiek. Gőzösvonatra se gondoltunk egy új, 
panamás, rossz, görbe, vicinális vasút nehéz dolgai folytán és 
mert az apánk Erdélyhez méltatlannak vallotta a síneket. Ő ifjú- 
ságos korából Erdély postakocsis s fuvaros világára emlékezett 
ragyogó emlékekkel, s az Erdélyimádást naiv szándéktalansággal 
oltotta erősre, később tudatosra fiaiba. 

Kocsival kellett volna az erdélyi nagy útnak vágnunk, 
régimódisan itt-ott, ismerősöknél és atyafiaknál megszállván, 
hogy két-három hét múltán kerüljünk vissza. Elmaradt a szép 
út, mi, a fiúk fölnőttünk a száz kilométereket száguldó vas- 
paripához, kiidegenedtünk a legendás rokonság emlékezetéből 
is, de Erdély máig megmaradt a mi Kaliforniánkképpen. 

Tudják, akik egy kicsit ismernek, hogy magamról a buta 
sovinizmust régen letörültem s a nacionalizmusom: kétségbe- 
esett alkudozás sorsom és a között, ami már a legtöbb inter- 
nacionalizmusnak is fölötte jár. Román barátaimnak, testvéreimnek, 
szeretettjeimnek már szinte unalmasán s kedvetlen kedvességgel, 
de majdnem egész hittel mondogatom el régi, komoly tréfámat: 

— Hiszen én nektek adom Erdélyt, ha kell Aradig és 
Máramaros-Szigetig is, a magam külön házacskáját szintén, de 
nem hal-e majd ebbe Románia, akit én szeretek, s akinek én 
önzetlenül, s már régen álmodom a legfényesebb jövendőt? 

És mégis Erdélyre gondolván el kell lágyulnom, ha nem 
is mint egy sipuluszi református papnak, de egy emlékekkel, 
s szabadító vágyakkal   egyképen eltelt, kultúrás eklektikusnak. 

Alig nyolc évvel ezelőtt, amikor éppen a Huszadik Század 
s a Társadalomtudományi Társaság embereitől várhattam min- 
dent, ami megértésben kapható, s nekem okvetlenül, halálosan 
kellett,   gyóntam   már   le   valamit   ebből.   Árván,   üldözötten, 
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évszázadok keserű-sötét mélyébe hasztalan tekintve, babonára 
szorulva jajgattam föl hitetlenül: csak Erdély! Azóta egyre 
jobban tudom és hiszem ennek a babonának a miértjét: valóban 
az európai nemzet-társadalmak legparancsolóbban fejlődéses 
korszakában Erdély volt: Magyarország. Erdély néhányszor 
ország volt, társadalom, muszályból is a nyugattal szövetkező, 
protestáns és a kor engedelme szerint haladó is, s Magyarország 
pedig — nem volt. Úri bűnei talán Erdélynek is szörnyűek 
voltak, Werbőczy-szelleműek, mint a Habsburgok magyarországi, 
kegyelt és török-mentes nagyurainál, de igaz, saját kultúrára az 
az Erdély iparkodott, melynek románjai például biblia-fordítást 
magyar fejedelmek által kaptak. S talán az új s ma már könnyen 
érthető Amerikán kívül, ha a régi, keresztény Kelet Róma- 
ellenes, s csoportos lázadásait leszámítjuk, sehol a szektáknak, 
tehát a lelkek forradalmának bujább talaja Erdélynél nem volt. 
És Erdélynek, a kicsi Erdélynek a magyarországi török-hódoltság 
idején több lakosa volt, mint az úgynevezett, s nemvolt Nagy- 
Magyarországnak. 

Elpirulok a magam, látszó, romantikájától, de leírom, hogy 
Erdélynek külön lelke van s fenyegető, brutális, de vajmi lehető 
térképváltoztatások két emlőről szakítanának le két iker-gyer- 
meket, a magyart és a románt. A szász megél vagy elpusztul 
magától is, eddig se csinált mást s az ő ügyük hasonlatos volna 
az oroszországi német kolóniákéhoz. De mi, magyarok s az 
erdélyi románok gyökereinkkel lennénk kiszakítva, mihelyst ez 
az őrült militáris világ, melyet ma még a szociáldemokrácia 
legáncsolni képtelen, diplomaták diagnózisa szerint kezd győ- 
gyitni bennünket. 

Rongyolt és csaknem reménytelen fajtának tartom a magyart, 
pláne hogy demokratizáló forradalmába beleordított, tiport a 
nagy kultúrájú rontás, a háború. Mai, barbár csodák idején el 
tudom képzelni azt is, hogy Erdély hamaros megvalósulása 
lehet tüzes vad álmoknak, mik nem minden alap nélkül kísér- 
tenek az alsó Kárpátok alatt. De a dilemmás Erdéllyel évszázadok 
marasztaló szellemét lazítja föl a vad haza-politika s hazátlanná 
tenne két szerencsétlen s minden más, nemes fölszabadulásra 
joggal váró nációt. 

Beszéljünk-e a Romániába olvasztandó magyarságról, mely- 
nek, ha lehet, rosszabb, embertelenebb s főképen otthontalanabb 
sorsa volna a mai erdélyi románokénál? Minden további kér- 
dést és választ átengedek azoknak, akik nem olyan nagy sovi- 
niszták és politicienek mint én, kinek csak Erdély-babonája 
túlnagy talán, de kinek Erdély egyetemes nyomorúsága fáj. 

Hogy múljanak el óh, már a srapneles igazságok s hogy 
engedjenek bennünket a magunk srapneleivel, ember-szerető és 
fölszabadító munkánkkal, tovább munkálkodni nemzettelen nép- 
boldogságokért. 
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A logikában indukció néven tárgyalnak egy operációt, melynek 
közkeletű meghatározásai mind ily formára hozhatók: művelet, mely 
a tényeket törvényekké rendezi. Ez rendkereső művelet tehát, a valóság 
adatainak első, sokszor laza feldolgozása, birodalmába tartoznak a 
tabellák, a statisztikák, a kérdő-ívek, az ankétek, a deduktív munkára 
is képes tudományok empirikus törvényei, a szociológiai felvételek 
első értelmezései, a politika gyakorlatának elemi hasznossági szabályai 
s mindazok a keresések, melyeknek célja az, hogy az adottat szer- 
kezetnek lássák. Ε művelet keresztülvitele tehát a formák sokaságát 
mutatja, és ha e sokféleségre gondolunk, nem nehéz meglepődnünk 
azon, hogy egy belsejében ily változatos folyamat meghatározásául 
elégségesnek mutatkozott eddig az a kijelentés, hogy az indukció 
oly művelet,  mely a tényekben törvényt keres. 

Vajjon elég volna-e egy sétáló útját azzal határozni meg, hogy 
honnan jön és hová megy, ha e két pont összekötésének sok útja 
van? Vajjon a cél és kiindulópont megadhat-e oly műveletet, melynek 
mikéntje majdnem annyiféle, mint az emberi szellem? Azt mondja-e 
valaki, hogy éppen e sokfélesége miatt kell megelégednünk ezzel a 
meghatározással, mert e műveletek között végpontjaik kivételével 
nincs semmi közös?  Azonban annak, aki ilyesmit állít és első sorban 
annak volna kötelessége vizsgálat alá venni ezt a sokféleséget s meg- 
kérdezni tőle, igazán nincs-e más azonosság az indukciók között mint 
az, hogy tényt találnak és törvényt keresnek? Épen annak kellene 
elsősorban kíváncsivá lennie e keresés hogyanjára, hogy e kivitelben 
semmi közösséget nem találva, most már joggal definiálhassa meg e 
műveletet a keretével, melynek kezdőpontja a tény, végpontja a 
törvény. 

Engedjük meg egy pillanatra, hogy igaza van és vegyük szem- 
ügyre ezt az értelmezést. Látni fogjuk, hogy nem pontos határait, 
hanem csak irányát adja meg e műveletnek. 

Tény és törvény t. i. nem abszolút értelmű, hanem csupán 
relatív kifejezések. A közhasználatban mindenik már formulázott tapasz- 
talatot jelent, mely többé-kevésbé hosszadalmas feldolgozási műve- 
leten ment keresztül, Az nem közvetlen adata a valóságnak, amit 
ténynek nevezünk, mert mindég van benne egy igen tekintélyes adag 
értelmezés; a törvény pedig nem tiszta forma, nem anyagtalan keret- 
rendszer, melybe a tények a maguk materialitásával engedelmesen 
belefolynának,   hanem   a   tények   kvalitatív   anyagával terhelt   forma, 
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melyet e tartalom nélkül ki sem lehetne fejezni, sem pedig elgon- 
dolni. Úgy is mondhatjuk ezt, hogy e szók denotációja nem pontos, 
nem lehet elválasztani azokat a tapasztalati elemeket, melyek a tény 
szó alá tartoznak azoktól, melyeket a törvény szó jelez, mert ugyanaz 
a jelenség tekinthető ténynek vagy törvénynek aszerint, hogy milyen 
rangú és milyen igényű indukcióba van foglalva. A tehetetlenséget, a 
tömegvonzást, a felszínfeszültséget felváltva vesszük ténynek vagy tör- 
vénynek, azaz felváltva támaszkodunk materiális vagy formális oldalára 
aszerint, hogy milyen célunk van vele abban az induktív gondolat- 
folyamban, melybe beiktatjuk. Anélkül, hogy ennek az értelmi laza- 
ságnak bővebb kimutatásába mélyednénk, jelentsük ki röviden, hogy 
a tény és törvény szó denotációjának közössége legvilágosabban mutat- 
kozik azokban az esetekben, mikor egyetlen tényben leljük fel a tör- 
vényt és ahol közvetlenül érezhető, hogy indukálni annyi, mint tago- 
zottságot venni észre a folytonosságban. Ugyanaz a valóság-részlet 
tehát megjelenhetik előttünk úgy is mint tény, úgy is mint törvény. 
Ha tehát extensive gondolkodunk, azaz ha e két szónak megfelelő 
realitásokat keressük, a „tények” serege födni fogja a törvények 
seregét, ugyanaz a valóság-halmaz lesz mindkét szó tartalma és tényről 
törvényre menni annyi lesz, mint kétszer elgondolni ugyanazt a valóságot. 

A kérdés tehát most már csak az lehet, hogy a valóságnak e 
kétféle elgondolása, mint tényé és mint törvényé, különbözik-e és 
ha igen miben különbözik. így észrevétlenül átestünk az indukciónak 
általánosításként való felfogásából e műveleteknek oly értelmezésébe, 
mely azt nem terjedelmével, hanem tartalmával akarja megvilágítani. Más- 
szóval, ha egyáltalán azt akarjuk, hogy az indukció e meghatározá- 
sának: tényből a törvény felé, valamilyen elgondolható s a sem- 
minél többet mondó értelme legyen, akkor e szókat nem kiterjedé- 
sükben, hanem tartalmukban kell elgondolnunk és használnunk. És így 
belátjuk majd, hogy ha a szók extenzív használatával a meghatározás 
semmit sem mond, a szók komprehenzív használata esetén a műve- 
letnek csak irányára nézve ad felvilágosítást. 

Ez a körülmény szembeszökővé válik azonnal, mihelyt e szók 
tartalmát elgondoljuk. A tény adottságot jelent a törvény tagoltságot; 
a ténynek térbeli és időbeli együtthatója határozott, a törvénynek ily 
együtthatója nincsen, lényege az időtől és tértől való függetlenség. 
A törvény tehát a tényeknek téri és idői viszonyoktól megszabadított 
tagoltsága ezt a megszabadítást úgy értelmezve, hogy a tagozódás 
bár minden egyes esetben térileg és időileg nyilvánul, azonban így 
nyilvánul bárhol és bármikor. Az időnek és térnek a valóság többi 
körülményei körül ily módon való kiszakítása jellemzi a törvényt, 
melynek helye és pillanata van. 

Ezzel azonban nem azt mondottuk, hogy ez a vonás kimerítően 
jellemzi a törvényt. Nem is első, csak másodrangú jellemzés az, amit 
szolgáltat oly értelemben, hogy a törvény főkarakterisztikumát a tagolt- 
ságot határolja el az esetleges, a pillanatnyi tagoltságoktól, mint olyat, 
melynek nem lehet semmi más időben, sem más helyen máskép ala- 
kulnia. A törvény értelmezésében tehát első fogalmul kell választanunk 
a tagoltságot mint kezdetét a törvényalkotásnak, mely alapjául szolgál 
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annak az időtlenítésnek és tétlenítésnek, mely a törvényalkotást befe- 
jezi. Ha tehát a ténynek tényvolta adottságában keresendő és ha az 
adottság folytonos,* akkor a törvénykeresés munkája már akkor kez- 
dődik, mikor ezekben a folytonosságokban izületeket vélünk felfe- 
dezni. Az ízelt „tény” tehát már nem tiszta tény, abban már ott 
van a törvény kezdete, az már a valóságnak az időtlenítésre előkészített 
formája. Már pedig mindaz, amit közönségesen „ténynek” neveznek, 
már ily emberi használatra megtördelt valóság, melynek nem minden 
törése esik igazi ízületre s mely tehát éppen használhatóságánál fogva 
már elkezdett törvénnyé válni. Hogy egészen azzá váljék, ahhoz kis 
időhatárok közt már használható tagozódását finomítani kell, ízeinek 
összetartozásait szigorúbban megállapítani, azok közül a nagy idő- 
határokra érvényeseket kiszemelni, összegezni. Ez út mentén sokszor 
születik törvény, előbb lazán empirikus, majd mind szorosabbra fogható, 
mind szükségszerűbbnek mutatkozó s mind nagyobb időközre érvé- 
nyesnek várható törvény, melyekhez képest előzőik mint tények sze- 
repelnek. 

Ha tehát az indukció a „ténytől” megy a törvény felé, akkor 
kiindulása és végpontja nem, csupán iránya van adva, Pillanatnyilag 
használható konstrukcióktól tart aminél általánosabban használható 
konstrukciók felé. Mikor volna megadva a kiinduló-pontja? Ha úgy 
határoznók meg, mint oly műveletet, mely a közvetlen valóságtól a 
feldolgozott s a minél végérvényesebben feldolgozott valóságon át e 
feldolgozásom formáinak kidomborítása felé tart. Kiindulása volna tehát 
a közvetlen adat, a valóság materiája. Végpontja volna a tiszta 
konstrukció, a valóság formája. Belső mivoltát tenné ki minden olyan 
fogás, melynek segítségével ebben a materiában hasznavehető formát 
lehet találni s lényege volna ez az állandó mozgás az adottból a 
szerkesztett felé. 

Mihelyt így gondoljuk el az indukciót, és nem gondolhatjuk 
másképpen el, ha sémája helyett valóságos végbementére vagyunk 
kíváncsiak, akkor egyetlen merev operáció helyett, melyet akárhányszor 
s akármilyen valóságokon meg lehetne ismételni, a különböző fokozatú 
műveleteknek egész sora áll elénk, melyeknek iránya adva van s 
melyek most már úgy tűnnek fel, mint egy egységes induktív moz- 
gásnak elemei. Az indukciónak tehát már közkeletű meghatározá- 
sában is ott rejlik az ujjmutatás arra, hogy ezen operáció megértése 
pusztán sematikus meggondolásokkal lehetetlen s így ez a művelet a 
logikán belül véglegesen le nem tárgyalható. Látjuk, hogy ez az ujj- 
mutatás a „tény” és törvény szó jelentésének relativitásából szár- 
mazik, melyek tehát nem adhatnak az általuk történő meghatározásnak 
szilárd kereteket. Ez a meghatározás határozottá csak akkor válik, 
ha a tényben az adottságot s a törvényben az időtlenített tagolt- 
ságot hangsúlyozva ez operáció útját oly módon tágítjuk, hogy annak 
mezeje a közvetlenül adottól a puszta formaiságig terjedjen. Ekkor 
azonban már nem tekinthetjük egyetlen műveletnek, mert a tisztán 
materiától a tisztán formáig vezető út hosszú,   rajta   játszódik   le   a 
 

* Bergson: Essai. 1888. 
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valóság hasznos feldolgozása a maga ezer sorsfordulatával, melynek 
minden újabb diadala egy a régieknél elemzettebb, kibontottabb indukció. 
A mind kifejezettebb indukciók e lánca egységes mozgássá olvad a 
valóságban, az eszmélet induktív mozgásává és csak ezt a moz- 
gást, nem pedig a rajta sarjadó műveletek mikéntjét hatá- 
rozza meg az a definíció, melynek lényege ez: tényből a 
törvény felé. 

Kövessük ezt a mozgást eredetéig, keressük meg azt a momen- 
tumot, melyben legközelebb vagyunk a tényhez az adottsághoz. Akkor 
leszünk legközelebb hozzá, mikor részét képezzük a ténynek, mikor 
részt veszünk alakításában, azaz, mikor cselekszünk. A cselekvés 
azonban nem merő összeolvadás a valósággal, nem passzív beömlésünk 
a rajtunk kívül és nélkülünk is levő világba;  a cselekvésben van egy 
a mi kezdeményezésünkből származó elem s ez a valóság kihasználása 
fennmaradásunk céljaira. Nem olvadhatunk bele szolgailag a valóság 
történéseibe, mert nem mindegy nekünk az események kimenetele, 
irányítani akarjuk őket úgy, hogy eredőjük egyén- és fajfentartási 
ösztöneink irányába essék. Ez a kihasználás szükségessé teszi, hogy 
a legelemibb cselekvés is a valóság ízületeit keresse, vagy törjön rajta 
ott, ahol törni hasznosnak mutatkozik. Tehát a cselekvés, míg egy- 
felől közel hoz bennünket a valósághoz, másrészt ez adottságot ha 
nem is gondolatilag, de tettben mindig tagolja, véghezvitelében tehát 
befutja az egész utat az adottságtól a tagoltságig s ez az induktív 
mozgás útja. A cselekvés tehát implikálja és tömöríti az induktív 
mozgást, mert gesztusában az adott valóságból indul és szerkesztett 
valósághoz jut. Habozások és hibák közben lassan utakat váj a köz- 
vetlen és még értelmezetlen tapasztalásba, tárgyakat tüneményeket 
hasogat ki belőle, a körvonalakat mindég úgy választva, hogy egy 
bizonyos speciális szerkezetű élőlény számára hasznosak legyenek. 
Az ellentállásra nem elég kemény s nem eléggé rugalmas s a tet- 
szőleges irányban való engedésre nem eléggé deformálható testű lények 
világában a fővonalak lesznek a keménységek körvonalai, melyeknek 
ily kitüntető észrevételére nem volna semmi szükség, ha az élő szer- 
vezetek összetartása olyan volna, mint például a folyadék-állapotba 
levő kristályoké, melyeket szilárd tárggyal kettéválasztva, az akadály 
eltűnte után azonnal nyomtalanul összeolvadni látunk. Az a tény, 
hogy az élet bármily oknál fogva az anyag kihasználásában a szilárd 
halmazállapot tulajdonságait választotta irányítóul,* meghatározza vilá- 
gunk rajzát, e világ darabjait, sőt valószínűleg oka annak a ténynek 
is, hogy darabokat látunk. Ε darabok hasznos kiszemelésére és meg- 
választására való a cselekvés, melyben ott van a tény-elem, mint a 
valóságnak érintése s a törvény-elem, mint a valóságnak kihasználása. 
Nem játszunk tehát a szókkal és nem mondunk valótlanságot 
akkor, mikor a cselekvésről azt állítjuk, hogy induktív természetű, s 
hogy mi több az indukciónak, mint műveletnek őse, őt mint gondo- 
lati tényt a fejlődésben megelőző szimbólum, az indukciónak előre- 
küldött metaforája. A cselekvés indukció annyiban, amennyiben az a 
 

* Bergson: L'Evolution Créatrice. 
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mehanikai szokás, melynek alakításában résztvesz, ugyanaz a kihasznált 
valóságnak, mint a törvény a közvetlen tapasztalatnak. A   cselekvés 
tehát induktív akkor is, mikor a cselekvő nem gondolja, csak játssza 
az indukciót s ez a művelet a maga öntudatossá lett és formulázott 
mivoltában viszont nem más, mint   az eszméletben kinyílt cselekvés. 

Ha azonban maga az egész eszméleti élet nem más, mint a fejlődés 
folyamán a cselekvés belső szerkezetének mind teljesebb megmutatására 
s így érvényesítésére kigyúlt világosság, akkor az egész eszméleti életen 
mindenütt indukcióknak kell átszűrődniök, akkor e műveletnek ott kell 
lappangnia minden eszméleti jelenség alatt, ott kell lennie tevékenyen, 
irányító elem gyanánt. Ha az élet minden elemét komprimáló cselekvés 
induktív természetű, akkor az élet minden elemét legyezőként feltáró 
eszméletnek is induktív természetűnek kell lenni. Lappangó indukciókat 
kell tehát találnunk az eszméletnek összes főjelenségei alatt. 

A szándékos cselekvésből alakuló mozgáskészülékek felszerelése 
s a mechanikai szokások alakulása tehát az első körülmény, melyben 
az élő induktív következtetést von. És mivel ilyen előbb habozó, 
később mind határozottabban beirányított cselekvések kiszámíthatatlan 
sokaságának kellett megelőzni az élettelen anyag tudomásul veendő 
hatásain gyakorolt válogatást, melynek eredménye a tiszta percepció, 
látjuk, hogy már az észrevételek alakulását, sőt bizonyára a fejlő- 
désben az érzékszervek formálódását is a faj látens indukcióinak kellett 
megelőzniök. Cselekvésbe burkolt indukciók millióinak kellett leját- 
szódniok, hogy életképes percipiáló szervezetek alakuljanak, induk- 
cióknak, melyeknek lejátszott tagozódásából csak az elgondoltság, a 
formulázottság hiányzott s melyek arra valók voltak, hogy az elgon- 
dolást s a formulázást előkészítsék. Az élő lény konkrét észrevéte- 
leiben az anyag hatásaiból történő ezen induktív választáshoz társul 
szegődik egy másik ugyanilyen induktív választás, mely az emlékekre 
irányul. A percepció tehát két indukció-csoportot foglal magában. Ugyanis, 
mikor az organizmus érzékenysége a fejlődés folyamán egy bizonyos 
fizikai hatás fölvételére aktivitást fejt ki s azt választja, ami néki 
hasznosnak mutatkozott, úgy tesz, mintha a jövőre indukálná ezt a 
hasznosságot. Viszont ha az eszmélet jól fogadja azokat az emlékeket, 
melyek máskor is hasznosan egészítették ki egy bizonyos percepcióját, 
úgy tesz, mintha indukálta volna e siker valószínűségét. 

A cselekvés tehát megteremti előbb a percepciót, aztán hasz- 
nára fordítva tovább fejleszti azt. Ε fejlődés folyamán bontakoznak 
ki, mind kifejezettebb indukciókat tüntetve fel, az asszociációk s a 
felismerések tüneményei anélkül, hogy bármelyik is szigorúan a per- 
cepció kialakulása előtti vagy az azt követő korszakra esnék. Ez induk- 
ciók mind teljesebb lelepleződése szembeszökő. A cselekvésben csak 
a konklúzió jelent meg, egyetlen, visszavonhatatlan s az egyenet- 
lenség kockáztatásával azonnal kipróbált eredmény. A percepció már 
egész sereg indukció eredményét bocsátja a várakozó eszmélet ren- 
delkezésére, de alakulásuk, a múltban való gyökerezésük még homályban 
marad. Az asszociációs és felismerési folyamatokban már a múltnak 
induktív kihasználása is az eszmélet színe elé kerül, sőt néha különös 
erőkifejtést is követel tőle. És minél inkább lelepleződnek az indukciók, 
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annál jobban kisebbedik a cselekvés kockázata, mert e mind beval- 
lottabb műveletek az automatikus cselekvés egyetlenségétől és így 
maximális kockázatától feltartózhatlanul viszik az eszméletet a mind 
nyíltabb operációkon át az előrelátásnak oly biztossága felé, melyet 
az élettelen anyagnak a tudományos indukcióval előkészített kihasz- 
nálásaiban élvezünk. 

De erre a fokra nem jut el az eszmélet a szabad emberi tett 
megjelenése előtt, mely sűrített s a mellett öntudatos működésbe 
hozatala mindannak, melyhez az egyén hosszú fejlődése gyümölcseként 
jutott, játékba vitele az egész lelki életnek, kimondott és akart működ- 
tetése mindannak, ami az élők cselekvéseibe burkoltan csak mint 
kihasználtság volt jelen, rövid ismétlődése az egész fejlődésnek, melyet 
feltételez. A múltnak úgyszólván teljessége megvilágosodik s az elha- 
tározás felé fordul, melyre ráveti a jelen helyzethez viszonyított érté- 
kének fényét. Ez az érték, vagy ha úgy tetszik, ezek az értékek, 
tapasztalásunk használhatóságáról beszélnek s a jelen helyzetre követ- 
kezhető eseményeket jövendölik; indukciók tehát, teljesen öntudatosak, 
de nem formulázottak és csak elemző gondolkodásukat kell reájuk 
irányítanunk, hogy az induktív okoskodás szokott formájává essenek 
szét. Ami tehát a fejlődés folyamán hasznos volt, most gondolttá 
válik;  de csak azért válik gondolttá, mert előzőleg használatban volt. 

Ettől a pillanattól kezdve az indukció, mely ugyan az anyagi 
cselekvés burkolatából kiszabadult, de még az elhatározás pszichikai 
feszültségébe van mélyesztve formulázható és formulázandó, hogy 
minden tényleges kihasználtatástól függetlenné váljék. Nem elég ugyanis, 
hogy a múlt teljesebb értékesítése érdekében e használat alapjául 
szolgáló választás teljesen az eszmélet elé kerüljön, hanem még az is 
kell, hogy a múlt rendszeres tanulmány és följegyzés tárgya legyen s 
a gondolkodás formába öntse lehetséges hasznavehetését. A művelet, 
mely e tanulmányozást s e kihasználást vállalja, nem más, mint a 
logika által is elismert indukció. Nem tesz mást, mint — most már 
minden részében széttárulva az eszmélet előtt, — folytatja azt a 
cselekvés kezdte hasznosító munkát, melynek kockázatát a minimumra 
csökkenti öntudatosságával. Ezzel alapot ad annak az igényünknek, 
mely a tapasztaláson való elmélkedésre késztet, mert biztosítja okos- 
kodásainknak a valóságnak legalább közvetett érintését. És éppen ezért, 
épen mert nagyon is könnyen elárulja plebejusi származását, azért 
szeretik alogikusnak mondani mindazok, kik az intellektust egyetlen 
és abszolút megismerési forrásnak s az általa formulázott ismeretet 
érdekmentes tudásnak tekintik. 

Íme az induktív mozgás vázlatos útja az adottól a formuláig. 
Megszakítás nélkül vezet az élőlények legkezdetlegesebb tetteitől a 
legpontosabb tudományos indukcióig, melyeknek gondoksága hosszú 
kipróbálásokból származik. Nincsen tehát természetesebb mint az, hogy 
oly operáció, melynek gyökerei megszakítás nélkül nyúlnak vissza a 
faj legmesszebb múltjába, érthetetlennek mutatkozzék azok előtt, kik 
e múlttól elszakítva akarják megérteni. Az indukció „alapjának” siker- 
telen keresése nem meglepő azok részéről, akik a gondolkodó elmét 
a fejlődésből s az   indukciót  mint   sematikus   és   szigorúan   egyféle 
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műveletet az elme egységéből kiszakítva azzal kezdik e művelet jogo- 
sultságának keresését, hogy elválasztják azt a maga élő talajától. 
Világos, hogy az ilyen kereső, mint azt másutt kifejtettük, körforgásba 
téved, mert az induktív műveletnek alapját csak önmagában lehet felfe- 
deznünk. Ezt pedig kikerülhetlen cirkulusba visz mindaddig, míg a 
műveletnek csak egyetlen sematikus formáját ismerjük és szándékosan 
szemet hunyunk elburkoltabb ősei felett, melyeken át családfája vissza- 
visz az élő anyag első gesztusáig. Az induktív mozgás, melynek 
folyamán kibomlik a cselekvésbe fojtott indukció és melynek folyto- 
nosságát előbb tényleges, majd lehetséges kihasználás formájában sza- 
kítják meg az egyes indukció-operációk, ez az induktív mozgás tehát 
az első megvizsgálni való. Erre utalt bennünket már az indukció 
rendes meghatározása is, melyről beláttuk, hogy nem egyetlen művelet, 
hanem csak egy műveletirányt határoz meg, az elmének a valóság 
hasznosításában feltüntetett mozgásirányát, melynek mentén keletkeznek 
az indukciók s melyet ezért volt érdemes induktív mozgásnak nevezni. 
Megpróbáltunk végig siklani e mozgás útján; láttuk, hogy funkciója 
a valóság hasznos értelmezése, és működési köre olyan széles, mint 
magáé az életé. 

Ezt az áttekintést természetesen nem tekintjük az induktív 
mozgás vizsgálatának. Csak rámutatás az egész, melynek célja az, 
hogy az igazi vizsgálatnak bevezetőül szolgáljon. Ez a vizsgálat előre- 
láthatólag hosszadalmas lesz és részletekbe menő, mert másképp nem 
lehetne tanulságos. Magában kell foglalnia az élők azon cselekede- 
teinek tanulmányozásait, melyekben a fejlődés észrevehető lépést tesz 
előre, vagy szembeszökően kudarcot vall és meg kell mutatnia ez 
események analógiáit, igen belső rokonságát a tudományos felfede- 
zések, feltalálások sikereivel és felsüléseivel. Meg kell értetnie az új 
és eredeti lépések nagy sűrűsödését az ember megjelenése óta, azt 
a meglepő tüneményt, hogy az indukció formális elgondolása szük- 
ségtelenné teszi vagy legalább is fontosságának igen nagy részétől 
megfosztja az új élő szervek alakulását. Be kell láttatnia részletesen, 
miként esik meg az, hogy attól a pillanattól kezdve, mikor a formu- 
lázás lehetséges események egész láncolatát bocsátja az eszmélet ren- 
delkezésére és óriásira növeszti ezzel előrelátásának csápjait — a fej- 
lődés súlypontja átesni látszik az élő szervek alakításáról az élettelen 
anyagból készült mű-szervek alakítására, melyeknek tetszőleges 
módosítása mind nagyobb szabadság-intervallumot biztosít a cselek- 
véseknek, melyeknek szolgálatában áll. Ugy kell megértetnie a tudo- 
mányt mint az emberiségnek végtelenül plasztikus, a legfinomabb 
igényeknek kielégítésére már most alkalmasnak mutatkozó nagy szö- 
vevényes szerkezetű érzékszervét, melynek megfelelő mozgás-szervek 
a technika vívmányai, a „találmányok.” Minden tudományos felfe- 
dezés új meglátása valaminek abban az eredetileg, úttalan valóságban, 
melyben az érzékszervek alakulásának megfelelő új meglátások utakat 
készítettek. És minden „találmány” új mozgásszerv ez utak hasznos 
kikémlelésére. 

Csak ez a vizsgálat adhat oly anyagot, melyből választ lehet 
meríteni arra a kérdésre, hogy mi az alapja és jogosultsága a formu- 
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lázott és a logikában is elismert indukciónak, mely minden a természet 
törvényeire vonatkozó és kifejezett ismeretünk forrása. Az induktív 
mozgás az a csatorna, melyen át egyrészt a biológiai fejlődés folyamán, 
másrészt a kifejlett eszméletben e fejlődés rövidített és sokszor pilla- 
natokra szorított ismétlő végigfutása folyamán szállítódik tudásunk 
számára az anyag. Ennek az anyagnak első értelmi megtermékenyí- 
tését végzi az indukció, gondolkodásunknak a valósághoz kapcsolója, 
az adottra gyakorolt első logikai operáció, mellyel az elmeműködés 
először szabadul ki a valóság tényleges használatának szűk korlátai 
közül s lehetséges használásokat képzelve megindul a gondolkodás 
beláthatatlan útján. 
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Külpolitikai szemle (Nagybritannia, Franciaország, Németország.) 
 

1. A home rule részletes vitája tölti be a képviselőház napi- 
rendjét. Emellett még a legfontosabb külpolitikai kérdések is háttérbe 
szorulnak. A kormány úgyszólván a ház egész idejét lefoglalta a home 
rule javaslat számára. Nemcsak az van pontosan megállapítva, hogy 
a vita hány napig tartson, hanem az is, hogy az egyes rendelkezések 
mikor kerülnek szavazás alá, úgy hogy a képviselőház, mint az 
Insurance bill tárgyalásánál, valóságos órarend mellett dolgozik. Így 
nemcsak a vita elnyúlása ellen történik gondoskodás, hanem meglepe- 
tések ellen is, a kellő számú koalíciós képviselő jelenléte a szava- 
zásnál mindig biztosítva van, valósággal mechanikusan, amint a kor- 
mánytöbbségnek körülbelül állandó egyforma száma mutatja. Mindezen 
rendelkezéseket kiegészíti a Kenguru §.: a bizottság elnöke állapítja 
meg a számtalan fontos és kevésbé fontos módosító indítványok közül, 
melyek kerüljenek egyáltalán tárgyalás alá. Mindezen rendelkezések 
szükségszerű következménye, hogy nemcsak az ellenzék javaslatai, de 
a kormányéi sem kerülnek igen gyakran tárgyalás alá, hanem csak 
szavaznak fölöttük. 

Ε   rendelkezések   célja   az   ellenzék   többé-kevésbé   technikai 
obstrukciójának megakadályozása, amely az 1893-as home rule javaslat 
tárgyalását nyolc hónapig elhúzta, amíg csak a klotűr nem alkalmaztatott. 
Az ellenzéknek mindössze annyi jogot biztosít a kormány, hogy bizo- 
nyos számú ülésnapokat kibeszélhet és ha igen nagylelkű, akkor még 
egy félnappal megtoldja a beszélgetés  idejét. Maga a kormányelnök 
a legcinikusabban kijelentette, hogy ez a beszédáradat hiábavaló játék 
a képviselőház idejével. Viszont azonban az ellenzéknek nagy érdeke, 
hogy minél több  időt  nyerjen a javaslat hiábavaló tárgyalására  már 
csak azon technikai   szempontból   is,   hogy ezen   időt más kormány- 
javaslatok tárgyalása  elől  elvonja, ami — miután csak  az ebben az 
ülésszakban  tárgyalás  alá  kerülő javaslatok  számíthatnak arra, hogy 
törvényerőre   emelkedjenek  az  unionisták   ellenzése   dacára  is  — a 
legnagyobb   jelentőséggel  bír.   Mert  ma  csak a fizikai  lehetőség áll 
útjában annak, hogy a kormány szövetségeseit bőségesen jutalmazza, 
akarata   a   vasfegyelem   alatt  dolgozó  koalíció   útján  feltétlen  meg- 
valósulást nyervén. És ha az ellenzék ezt az ülésszakot ki nem beszéli, 
akkor   könnyen   még  egy  land policy is járulhat a  kormány  munka- 
programmjához, mely annál kevésbé volna ínyére, mert avval a válasz- 
tókat eddig ő csalogatta   magához.   A  kormány  mindenhatóságát az 
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biztosítja, hogy a Parliament Act folytán a koalíciónak, ha azt akarja, 
hogy programmja megvalósuljon, két évig uralmon kell tartania — bár- 
mennyibe kerül is — ezt a kormányt. 

Az unionisták gondoskodnak róla a vita során, hogy ez a 
kényszerhelyzet kellő megvilágítást nyerjen a választóközönség előtt. 
Elvben egyáltalán elvetvén a home rule javaslatát, furcsának tűnhetnék 
fel, hogy amellett még ők tesznek módosító indítványokat, amelyek 
nem egyszer még tágítanák az ir autonómia kereteit. Tehetik ezt 
abban a biztos tudatban, hogy ezen módosítások amúgy sem szavaz- 
tatnak meg és teszik nemcsak az említett technikai okokból, hanem 
főleg politikai ellenfeleik diszkreditálására, ami nagymértékben sikerül 
is nekik, aminthogy a szedett-vedett, részleteiben tisztán opportuni- 
tási szempontokon nyugvó home rule javaslat bő alkalmat is szolgáltat 
a kedvezőtlen kritikára. 

1893-ban még nem voltak a helyzet korlátlan urai az írek, ma 
azok. Így a kormánynak, melynek tagjai akkor elengedhetetlennek 
tartottak bizonyos garanciákat, mint pl. a polgárok bírói védelmét az 
ír parlament és kormánnyal szemben — az Egyesült Államok szó- 
szerint azonos alaptörvénye mintájára — most, miután az írek, akik- 
nek van okuk az angol legfőbb bíróságtól tartani, arról hallani sem 
akarnak — önmagát kell meghazudtolnia. Az 1893-as home rule 
javaslat ide vonatkozó rendelkezését az unionisták proponálják, a 
javaslat akkori indokolója, a miniszterelnök, most leszavazza. A fele- 
kezeti oktatásnak a liberálisok oly engedményeket kívánnak tenni, 
amelyért az unionistákat megkövezték volna. Az unionisták a laikus 
oktatást védelmezik. Egységes nemzeti intézményeket, mint a posta 
és távirda, védelmeznek a radikálisokkal szemben, akik azt kényte- 
lenek az íreknek kiszolgáltatni, hogy az ír kormány patronázsa nagyobb 
legyen, több ember hivatala függjön tőle. A liberálisok védekezése 
csak dadogás, engedményei nevetségesek. 

A kormány kijelentése szerint az ír autonómiánál sokkal fonto- 
sabb a pacifikáció szempontjából a földkérdés. Az ír politikusok 
annak idején a farmerek földbirtokhoz juttatását nagy mértékben 
előmozdító unionista törvényt túlságos korainak tartották attól félvén, 
hogy a nacionalista agitációt leszereli, aminthogy tényleg nagy mér- 
tékben pacifikáló hatással volt. A liberálisok, akik még néhány éve 
igazán nem tudták, hogy a home rule megvalósítására kerülhet a 
sor, hiszen az action directe alább hagyott, annak idején segítségére 
siettek az íreknek, az unionista törvényt oly mértékben licitálván túl, 
hogy az egész földbirtokpolitika felfordult. Most, amikor maguk is 
nagyobb jelentőséget tulajdonítanak annak, mint a szövetségeseiknek 
kijáró közjogi autonómiának, mégis az utóbbit forszírozzák. De a 
földbirtokpolitika megmarad a birodalmi törvényhozás és kormány 
hatáskörében, mert csak angol hitel mellett lehet folytatni, és az ír 
parlament hamar lejáratná magát, ha reá hárulna. 

A radikális kabinet rövid idő lejárta alatt kiszolgáltatja az 
egész közigazgatást az ír kormánynak és parlamentnek, így a biro- 
dalomnak fenntartott ügyek végrehajtása, miként minden végrehajtó- 
hatalom, az ír kormányra, illetve embereire hárul. 
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A liberálisok   főérve   a home   rule   mellett   az,   hogy   az   írek 
akarják. Ezzel szemben az unionisták az ulsteri mozgalommal rákény- 
szerítik a liberálisokat, hogy az ír autonómiát nyíltan oly területekre 
és ráforszírozzák,   amelyek   a   home   rule-ról   tudni   sem   akarnak és 
ugyanoly hatásos eszközzel   küzdenek ellene,   mint az írek   mellette. 

De nemcsak a liberálisokat és nacionalistákat kényszeríti önma- 
gukkal, elveikkel ellentétes nyílt állásfoglalásra a home rule körüli 
harc, hanem a harmadik szövetségest is. A Labour party, mely az 
utóbbi időben teljesen a liberális párt szabadszájú különítményévé 
alacsonyodott le, leszavazza az unionista javaslatot, amely a munkás- 
törvényhozás és annak végrehajtása egységességét kívánja biztosítani, 
holott nemrég az Insurance act-nak egységes igazgatása mellett kardos- 
kodott, amikor arról volt szó, hogy az igazgatás tekintetében Nagy- 
britannia részekre osztassék fel. Ezek az elvi diadalok, melyeket az 
unionisták aratnak. Egyelőre csak erre szorítkoznak. A lordok háza 
feladata a javaslatot két évig feltartóztatni és annyi idő elég lesz az 
unionisták hite szerint, annak meghiúsítására. 

A módosítások, amelyeket a kormány néha engedélyez, miután 
az írek hozzájárultak — másodrendűek. A legnevezetesebb lenne még 
a szenátusnak arányos képviselet alapján való választása; miután 
azonban a szenátus, amelynek tagjai száma csak ¼-e a képviselő- 
háznak és amely a képviselőházzal együttes ülést tartana, összeütközés 
esetén egy teljesen jelentéktelen, akadémikus jellegű testület: ez a 
rendelkezés és inkább érdekes,  mint jelentékeny. 

A home rule legnagyobb nehézségét az a körülmény képezi, 
hogy Írország bevételei a kiadásokat nem fedezik. A különbözet ma 
körülbelül 36 millió korona. Erről Nagybritanniának kell gondoskodnia. 
Természetesen ily intézkedés népszerűségre nem igen számíthat (annál 
kevésbé, mert egy főérv volt a home rule mellett, hogy az angol 
adófizetők tehertől szabadulnak). Ily nyíltan a kérdést az angol közönség 
elé vinni a kormány nem is merte (a titkos bizottság adatai, amelyekre 
a home rule pénzügyi rendelkezései, illetve azok értelmezése támasz- 
kodik, közölve egyáltalán nem lettek). Komplikálta a helyzetet, hogy 
az írek financiális önállóságot is követeltek maguknak. A kormány 
megoldása nagy vonásokban az lett volna, hogy Írország mai bevétel- 
forrásaiból eredő jövedelmek a birodalmi kincstárba folynak, amely 
viszont az ír kormányzat és igazgatásnak átadott közszolgálatok költ- 
ségeit fedezi. Írország a pótadók, vámok és fogyasztási adók terén nyert 
volna önállóságot, korlátolva avval, hogy adót, illetve vámot nem vethet 
ki oly cikkek után, amelyek a birodalomban adó alá nem esnek, 
kiviteli prémiumokat nem adhat, differenciális tarifát nem alkalmazhat, 
a vámok védővámok nem lehetnek. 

Így határozatlanságban maradt volna, mennyit fordítson a biro- 
dalmi kincstár ír ügyekre, mily deficitet fedezzen (az óvóintézkedések 
hatása kiszámíthatatlan lévén, ép adatok hiánya folytán is). A független 
nacionalisták a kormány pénzügyi javaslatait igen szűkkeblűeknek 
találták, a konzervatív-unionisták Írország megajándékozásának. Végül 
a vámok kérdésében a kormánynak határozott ellenzéke volt a libe- 
rális pártban. 
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A  kormány   általános,   határozatlan   intézkedésének   (az   angol 
kincstár teherviselése kérdésének) nem engedett hosszú vitát. Annak 
bizottsági tárgyalására csupán néhány délutáni órát engedett, amelyet 
nagyrészt a kormány tagjai beszéltek ki, anélkül, hogy pontos fel- 
világosítással szolgáltak volna, anélkül, hogy az ellenzék a rész- 
letek tárgyalásába belebocsátkozott volna. Ε vita során a pénzügy- 
miniszter és a független nacionalisták igen hevesen összetűztek egy- 
mással és az utóbbiak ki is jelentették, hogy most már a kormány 
home rule-jától mit sem várnak. 

A bizottsági tárgyaláson (a ház plénuma, mint bizottság tár- 
gyalta az intézkedést), fenti pénzügyi rendelkezés változatlanul meg 
is szavaztatott. Most már három nap múlva, mint bizottsági indítvány 
került a képviselőház elé (report stage), végleges elfogadására három 
óra volt kiszabva. 

Ekkor egy london city-i ellenzéki képviselő azt indítványozta, 
hogy a birodalmi kincstár csak két és fél millió fontig fedezze az 
ír kiadásokat (eltekintve az esetleges jövedelemszaporulattól és újabb 
közszolgálatoknak az ír autonómiára áthárulásától). Ez indítvány túl- 
ment minden esetre magának az ellenzéknek intencióján is, mert ennek 
folytán ahelyett, hogy a 36 millió korona deficitet Anglia fedezte 
volna, még nyert volna az ír bevételeken másfél milliót. De maga 
az indítvány is mutatta, hogy az általánosságban tartott pénzügyi 
rendelkezések kihatásaival mennyire nem volt tisztában a képviselőház. 

A koalíció tagjai figyelmeztetve voltak, hogy négy óra után 
szavazásra kerül a sor és jelenlétük okvetlen szükséges, hogy oly kérdés- 
felett történik szavazás, amelyen múlik az egész home rule javaslat,. 
mindazonáltal a liberálisok és munkáspártiak nagy számban való távol- 
maradása folytán és mert a jelenlevők is annyira közönyösek voltak,, 
hogy még a vita elhúzását sem kísérelték meg, az unionista módo- 
sítás elfogadtatott. 

Ezen váratlan esemény annyira megzavarta a kormányt, hogy 
a tárgyalás elnapolását indítványozta. Ε szavazással a home rule óra- 
rendje minden esetre fel volt fordítva, hiszen a kérdés felett az 
további tárgyalást nem engedett, át kellett volna térni a következő 
rendelkezésekre. A megoldási mód az lett volna, hogy mindenekelőtt 
a képviselőház által elfogadott home rule tárgyalási órarendet helyezzék 
hatályon kívül, azután a módosítás hatályon kívül helyeztessék és a 
kormány más szövegezésben lényegileg azonos rendelkezést terjesszen 
a képviselőház elé. Ez természetesen huzamosabb időt vett volna, 
igénybe,  újabb hosszas napirend vitára szolgáltatván  alkalmat. 

Az idő pedig fogytán volt. Az ülésszak ugyanis március első 
heténél tovább alig nyújtható, mert a jövő évi pénzügyi rendelkezé- 
seknek még március vége előtt meg kell szavaztatniuk, ami csak új 
ülésszakban történhetik. Miután pedig ahhoz, hogy a lordok háza 
ellenzése dacára egy javaslat törvényerőre emelkedhessek, az szük- 
séges, hogy ezen ülésszak befejezése előtt egy hónappal kerüljenek 
a lordok háza elé, február elsejéig a nagy javaslatok (home rule 
állam és egyház elválasztása Walesben, a választóreform javaslat, a 
szakszervezeti törvény) a képviselőház által elfogadtassanak. 
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A kormány tehát egyszerűen herstelltet kommandírozott a kép- 
viselőháznak. Tekintsék az unionista indítvány elfogadását meg nem 
történtnek, a rendelkezést tárgyalják újra, az órarenden pedig csak 
oly változás essék, hogy a következő tárgyalási nap az előzőnek 
vettessék (a 17-ik nap a 16-ik napnak). Ez indítvány nemcsak a 
házszabályokat sértette meg, ami bármikor megtörténhetik, ha valaki 
indítványát azzal vezeti be, hogy a házszabályok bármely ellenkező 
rendelkezése dacára rendelje el a ház, hanem a ne bis in idem elvét is. 

Ezen erőszakosságával azt érte el a kormány, hogy azt a 
munkahetet, melyet meg akart menteni, elvesztette anélkül, hogy 
valamit is elért volna. Az ellenzék ugyanis a tárgyalás erőszakos 
megakadályozására határozta el magát és ha a konzervatív speaker 
annak kiemelésével, hogy a kormányelnök indítványa precedens nélkül 
való, annak feltehetőségét nem vonta kétségbe, most kijelentette, 
hogy az ülést „elnapolás, feloszlatás” kiáltásokkal zavaróak ellen nem 
intézkedhet, mert nem használnak rendzavaró kifejezéseket, végül maga 
interveniált, hogy a kormány keressen parlamentárisabb kivezető utat 
e lehetetlen helyzetből. És ez előtt — látva az ellenzék végső elszánt- 
ságát és minthogy az ellenzék vezérei kijelentették, hogy parlamentá- 
risabb megoldási mód esetén nem obstruálnak — a kormány meghajolt. 

Ez minden valószínűség szerint egyenlő avval, hogy a kormány 
egyik programmpontját elejti és ez valószínűleg épen a liberális 
javaslat lesz (a szétválasztási). Vagy pedig újabb alkotmányjogi sérelmek 
következnek, amelyek végeredményben a kormány helyzetét fogják 
tarthatatlanná tenni (különösen, ha pénzügyi rendelkezésekre vonat- 
koznának). 

Fontosabb politikai esemény, még kétségkívül a land policynek 
kormányprogrammá emelkedése. Miután ez a kérdés majdnem kabinet- 
kérdéssé fajult, az ügyes miniszterelnök talált megoldást. A jelszót 
elfogadta, mit kelljen ez alatt konkrétté érteni, azt a jövő titkának 
tartja fent, mert még a kormány tagjai sem tudják. Hogy azonban 
ne legyen elriasztó hatással, a kormány legexponáltabb tagjainak ki 
kellett jelenteni, hogy ők nem hívei a single tax-nak! 

A land policy nem az unionisták ellen kell, hanem jó fegyver 
a választási agitációban a munkáspárttal szemben, mint az utóbbi 
választások fényesen igazolták. 

Az unionisták követelték, hogy választások elé vigyék az ír 
kérdést, a kormány azzal utasította el, hogy a választások nem foly- 
nának tisztán e kérdés jegyében. De a referendum elől is elzárkózik, 
mert a parlament politikai   jelentőségét és felelősségét   csökkentené. 

Épp a home rule vita mutatja, mi ez! Amikor az angol alsóház 
úgyszólván politikai teljhatalomhoz jut, egy politikai konstelláció 
minden jogától megfosztja és azt a kormányra ruházza, melynél az 
egyetlen szempont hatalmon maradása. 

2. Franciaországban a parlament a mindenható, amennyiben 
a kormányok létezése teljesen a képviselőháztól függ. Soha sincs 
kizárva a veszély, hogy a kormányt leszavazzák, és nincs kormány, 
amely még ha a legcsekélyebb kérdésben szavaztatnák is le, tovább 
is a hatalomban   merne   megmaradni.   És ez a képviselőház   teljesen 
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képtelen irányt adni kormányának. A kabinetek kísérleteznek, tapo- 
gatódznak a programmokkal állandóan, mindig a többség meg- 
nyerését tartván szem előtt, de minden kérdésben külön-külön több- 
ségeket kell maguknak szerezniök. Még az egy név alatt összetere- 
lődött csoportok sem érzik indíttatva magukat, hogy a legfontosabb 
kérdésekben is egyöntetűen szavazzanak. Ha erélyes embereknek 
sikerülne is hosszabb ideig magukkal ragadni a képviselőházat, ép 
akkor szavaztatnának le, amikor legkevésbé várnák. A kormány hata- 
lomban tartása a képviselőháznak sohasem szempont, a radikálisok 
saját kabinetjeiket gyilkolták meg egymás után. Így a kormány nem 
diktál, hanem tapogatódzik és irányítást még inkább nyer a szená- 
tustól, mint a képviselőháztól. 

A Poincaré kabinet az arányos képviseletben találta meg a 
fenmaradás eszközét, az ellenfeleinek sorait eléggé megbontotta, 
viszont bizonyos népszerűségre is tett szert az állandó lankadatlan 
agitáció folytán. Ellenfelei annyira nem tartottak gyakorlati megvaló- 
sításától, hogy nem átallották oly kabinetben vállalni tárcát, amely 
az arányos képviseletet programmnak hirdette. Ez a meggondolat- 
lanságuk indokolt volt, hiszen amikor az arányos képviselet elvben a 
legnagyobb diadalát aratta — az előző országgyűlés végén — akkor 
vétette le közmegkönnyebbülésre Briand a napirendről. 

A kormány hatalma megszilárdítását a külpolitikában is keresi, 
amely mindig jó eszközül szolgált a francia kabineteknek a bukás 
ellen. El is hitette, hogy Franciaország elsőrendű külpolitikai ténye- 
zővé vált ismét, mert szabad neki proponálnia. A francia közvélemény 
tehát elég szerény és teljesen figyelmen kívül hagyja, hogy ez az 
elsőrendű külpolitikai hatalmasság Németországnak területi enged- 
ményeket volt kénytelen tenni, a gyenge és tehetetlen Spanyolországgal· 
szemben pedig a marokkói kérdésben alig boldogul. 

A kormány leghűbb támaszai ma is még a jobboldali pártok. 
Nem volnának szocialista miniszterei, ha nem ütne balfelé. 

A radikális kongresszus ismét csak azt dokumentálta, hogyha 
vannak is hatalmi ambíciói a pártnak, programmja akkor sehogy sem 
akad. Még mindig a halottból, az egyházból szeretne táplálkozni. 
A laikus iskola védelmének legklasszikusabb módja, hogy a helyható- 
ságoknak és magánosoknak semmi jogot sem akar adni, sem a köz- 
oktatásba beleszólásra, sem annak ellenőrzésébe, illetve a meglevő 
jogokat is elkobozza. Az állam feltétlenül megbízik az egyház ellen 
vívott harcának leghűbb támaszaiban, a tanítókban. A közigazgatási 
hatóságok a szindikalista velleitások elfojtásáról eléggé gondoskodnak, 
á helyi közönségnél pedig csak a klerikális befolyástól félnek. 

3. A német birodalmi kormánynak sem létezése, sem 
programmja nem függ a Reichstagtól, amelynek hatásköre javaslatai 
elfogadásában vagy elvetésében merül ki a gyakorlatban. Módosítások 
a házon kívüli alkudozások eredményei, de mindig csak a javaslat 
sorsa függ a Reichstagtól, amelynek tevékenységét tőle teljesen füg- 
getlen kormány irányítja. 

Talán ép a Reichstag ezen korlátolt hatáskörében rejlik az oka 
annak, hogy sehol oly határozott,   minden részleteiben   megállapított 
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és megvitatott, gondosan kidolgozott programmok nincsenek, mint 
épen a német pártoknál. Minden kérdést szinte aprólékosan dolgoznak 
ki, mintha annak nagy befolyása volna a törvényhozásra és igazgatásra, 
De ha a kormánynak javaslatait kell féltenie a pártoktól és azért kell 
alkudoznia, hogy azok átmenjenek, viszont a pártok nem gondolhatnak 
arra, hogy programmjukat következetesebben megvalósíthassák és hogy 
megvalósuljon valami, nekik nemcsak egymással, de a tőlük teljesen 
független kormánnyal is meg kell alkudniok. Így azután a konkrét 
törvényekben az egységes szempontok nagyon elmosódnak a folytonos 
engedmények folytán, azok nem viselik magukon egy párt vagy irány 
bélyegét. A kormány engedményt tesz intézményeknél az autonómiának, 
illetve a közönség közreműködésének, az egyes pártok pedig még 
nagyobbat a bürokráciának. Az anyagi rendelkezések pedig hol egyik, 
hol másik iránynak, érdeknek vagy felfogásnak kedveznek. 

Ha bizonyos célok, pl. állami jövedelem biztosítása okvetlenül 
megvalósítandóak, akkor a kormány deferál a pártviszonyok előtt, 
mint a birodalmi adók kérdésénél volt és lesz az eset. A pártok 
erőviszonyain múlik, mikép valósíttassék meg a cél és itt a kormány 
erőlködése bizonyos állásponthoz ragaszkodása meg is buktathatja, 
amint arra a Bülow-kabinet példa. 

Az adókérdés most is napirenden van. Annyira tisztázatlannak 
látja a politikai helyzetet a kormány, hogy még csak egy jelszót 
adott ki, csak egyet szavaztatott meg. Ez a vagyoni adó. Épp oly 
rejtélyes, mint az angol liberális kormány landpolicy-je. Most a pártokon 
belül vitatták  meg,  hogy mit kívánnak alatta megvalósítani.                (S. K.) 
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Brussza Kisázsia nagyobb városai közül a legtörökebb jellegű. 
Körülbelül akkora lehet, mint Szeged. A tengerparttal, melytől 42 kilo- 
méternyire van, vasút kapcsolja össze. Kikötő városát, Mudániát pedig, 
egy nagyobbára görög városkát, naponta induló gőzhajóval közelít- 
hetni meg Konstantinápolyból. Török, osztrák és orosz lobogó alatt 
járnak e gőzösök, azonban a személyzet csaknem kizárólag görög. 
A vasutat a török kormány építette, azonban pénzszükségből eladta 
egy francia vállalatnak, mely ma is bírja. 

A várost környező vidék meglepően szép és kitűnően van meg- 
művelve. Olaj és eperfaligetek váltakoznak gazdag búza- és kukorica- 
táblákkal, a szőlő karózatlanul futja be a földet és a mindenféle 
gyümölcsfák és dohányültetvények pedig még változatosabbá teszik 
a vegetációt. Ε tarka környezet, melyből itt-ott sötétlik ki egy 
ciprusoktól szomorúan árnyalt temető, szelíden övezi Brusszát, míg a 
magas Kesis dag, melyet az ókor görögjei Olymposnak neveztek, a 
sok karcsú minarettel díszített városnak nyugodt háttért kölcsönöz. 
A városon egy nagyobb és több kisebb patak rohan át mélyen 
kimosott mederben. A nagyobbik patak vize egy óriási malomkereket 
hajt, egyébként azonban nem látszik, hogy ipari célokra használnák 
a víz esését. 

A   város   külseje   sokkal   keletibb  jellegű  Konstantinápolynál. 
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Kalapos embert ritkán láthatni,   vonatunkon   egyetlen   nő   sem   volt, 
sőt   amikor   a   mezőkön   dolgozó   nők   mellett haladtunk el (markot 
vertek  a   sarlóval   arató   férfiak   után),   sietve   burkolták   kendőikbe 
arcukat. A városban lakó görögök, örmények   és   zsidók   is   teljesen 
keleti   öltözetben   járnak.   Az   utcák  többnyire szűkek és kövezetük 
nem   jobb   az   igen   elhanyagolt   vidéki   magyar   városénál.   Az   esti 
világítás tűrhető, értesülésem szerint  1400  „Lux”-lámpa van haszná- 
latban.   Villanyvilágításról   most   tárgyalnak    egy   francia   vállalattal. 
Az utcákat gondosan öntözik; a hozzávaló vizet a   vízvezeték    szol- 
gáltatja. A kitűnő ivóvíz a Kesis dag forrásaiból jön a vízvezetékbe. 
Minden   utcát,   ahol   csak   a   szélesség  megengedi, platánok, akácok 
árnyékolnak, az   utcakereszteződéseken   pedig   évszázados   óriási   és 
gondos ápolás nyomait mutató platánok emelkednek. Ε fák alatt  és 
mindenfelé szerte-széjjel a városban kávéházak vannak, melyek számát 
túlzás   nélkül   tehetni    több   százra.    A   férfilakosság   nagy   része   a 
kávéházak   előtti   székeken    üldögél   és   beszélget egy   nargile   vagy 
kávé  mellett; kártya-, dominó- vagy dáma-játékot  csak   igen   ritkán 
láthatni. A bazár (csarsi) meglehetősen nagy, itt van  a kereskedők 
és   iparosok   egy   része.   Árak sehol sincsenek kiírva és a legközön- 
ségesebb napi szükséglet cikkeit kivéve, teljesen alá vannak vetve az 
alkalomnak és a vásárló ügyességének. Az   iparosok   és   kereskedők 
azonban a bazáron kívül  mindenfelé   másutt   is   találhatók   elszórva, 
rendszerint egy utcában az egyazon iparágat űzök.   A   házak   nagy- 
részt   egyemeletesek   és   könnyű   építmények.   Egy 4—5 szobás ház 
forgalmi   értéke   mintegy   60 török líra (1440 korona). A házaknak 
rendszerint csak homlokzata épült téglából, a többi rész fa.   Az   évi 
vízdíj e házakban 2—5 medzside (kb. 8—20 korona), a cső vastag- 
sága szerint. Az utca képét kiegészítik a ló- és kocsiforgalom közepette 
is   nyugodtan   heverő   nagyszámú   kutyák,   melyeket Konstantinápoly 
utcáiról   szinte   teljesen   eltüntetett   az  utóbbi években az ifjú-török 
uralom, továbbá a cipőtisztítók és a konstantinápolyi lapokat árusító 
rikkancsok. 

Vannak a városnak turisztikai nevezetességei is. Ezek a gyógy- 
fürdők és az építészeti műemlékek. A fürdőket már az ókori görögök 
használták, ma pedig szintén igen látogatottak. Az építészeti műem- 
lékek, különösen a dsámik (templomok) gyönyörű fayence díszítései 
és a színes üvegablakai bizonyítják, hogy a törökök nem csupán 
katonailag szárnyalták túl a meghódítottakat. 

A város belső életéről útitársam, Antalffy Endre barátom tolmá- 
csolásával sikerült egyet-mást megtudnom. A törökkel szóbaállni könnyű, 
az emberek szívesen adnak föl világosítást. Amikor pedig barátom, aki 
folyékonyán beszél arabul is, e nyelven szólította meg a papokat, 
ezzel aztán teljesen megnyerte őket magának. Az alábbi adatok 
forrásául beszélgetések szolgáltak, melyeket Antalffy barátom foly- 
tatott kávéházi vendégekkel, dsámik látogatása alkalmakor egyházi 
emberekkel, egy helyi lap szerkesztőjével, továbbá tanítókkal, egy 
iskola látogatásával kapcsolatban. 

Általában véve az emberek magaviselete még a fölületes szem- 
lélő előtt is magán viseli a régi városi kultúrélet bélyegét. Iparosok, 
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kereskedők magatartásán az urbanitás vonul végig, a nyerseség és 
jarabosság minden nyoma nélkül. Elegáns megjelenésű urak, a fény- 
űzés nyomait mutató és gondozott kertekben elterülő magánépületek, 
biztos föllépésű, snájdig katonatisztek bizonyos előkelő tónust kölcsönöz- 
nek a városnak. Ami a katonaságot illeti, a közlegények is jó 
ruhában járnak és bátran kiállnak a versenyt külső megjelenés tekin- 
tetében egy vidéki magyar város helyőrségével. Szolgálaton kívül a 
katonák fegyvert nem viselnek. A papok is a külső után ítélve 
csiszoltaknak látszanak. Ruhájuk gondosan tiszta, turbánjuk kifogás- 
talan fehérségű, kezük ápolt és általában jobb megjelenésűek az 
örmény és görög papoknál. Amikor a város főpapi méltóságát kér- 
deztem, vajjon a nép vallásosabb-e, mint Konstantinápolyban, azt 
felelte, hogy általában a jók a jókat, a gonoszok pedig a gonoszokat 
követik, azonban úgy reméli, hogy a brusszaiak vallásosabbak a fővárosi 
népnél. Arckifejezése nagyon is mutatta, hogy nem veszi túlságosan 
komolyan a dolgot, válaszát pedig oly ironikus mosollyal kísérte, 
mint ahogy nálunk egy túlságosan világiasan gondolkozó pap tenné. 

Azt az iskolát, melyet meglátogattunk, az ifjú-török párti Union 
et Progrès egylet helyi szervezete tartja fönn. Az odajáró 450 fiú 
tanuló közül 100 tandíjmentes a többi 4, 10 és 20 piasztert (1 
piaszter 21 fillér) fizet havonta. 22 tanító és 10 szolga van, a szolgák 
a kisebb fiúkat a háztól az iskolába kísérik. A tanulók kora 7 és 
14 év közt ingadozik. A tanítók havi fizetése 250—300 piaszter 
(mintegy 60 korona), az igazgatóé 400 (mintegy 84 korona). A tanítók, 
akik heti 24 órára kötelezvék, e fizetéssel való elégületlenségüknek 
adtak kifejezést, ami bizonyára érthető is. A tanulók különféle val- 
lásúak, a tanítók azonban mind mohamedánok. Az alsófokú közép- 
iskola tantárgyai ezek: hittan, török, francia, perzsa és arab nyelvek, 
számtan, mértan, földrajz, történelem, rajz, zene és torna.* Az iskola 
fölszerelése európai szempontból is jónak volna mondható. A francia 
nyelv tanára azonban jobbnak látta egy szót sem szólni az általa 
tanított nyelven. Mikor tankönyvét mutatta, Antalffy barátom konsta- 
tálta, hogy a francia szöveg fölé a legtöbb szónak török jelentése 
volt ceruzával odaírva. Az igazgató és tanítók mondása szerint ez 
iskolát a közvélemény a város hét elemi iskolája közt első helyre 
sorozza. 

A kultúrviszonyokat jellemzik még ezek az adatok. Van katonai 
és ipariskola, továbbá teológiai intézet. Olvasni a tanítók véleménye 
szerint csaknem mindenki tud (ez vallásos kötelesség), ellenben írni 
a férfiak közül csak 60 és a nők közül 30%. Általános tankötele- 
zettség van 7 és 12 év közt, ennek az államhatalom esetleg kar- 
hatalommal szerez érvényt. A tankötelezettség alól menti a gyer- 
meket az, ha valamilyen mesterséget tanul. Hét esti iskola van föl- 
nőttek számára, melyeket állítólag nagyon látogatnak. Négy dsáminak 
van mintegy 1—2000 kötetre rúgó könyvtára. Nyolcvanra tette a 
város főpapja a mohamedán egyházi személyek számát. Ezzel szemben 
 

* Ezeket az iskola török nyelvű programmjából Antalffy barátom álla- 
pítja meg. 
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16 orvos van, kik közül 10 esik a modern berendezésű katonai kór- 
házra és 3 a katonai iskolára. A kultúrviszonyokkal kapcsolatban 
volna említhető az is, hogy mikor egy kávéházban útirányunkról 
kérdezősködtek, egy jelenlevő iparosféle ember azt mondta, hogy 
Constanza Bulgáriában van, egy másik azonban rögtön kijavította e 
tévedését. A magyarokról többé-kevésbé tudtak valamit, ami persze 
nem mindig állja ki a bírálatot. Így egy helyütt valaki azt magya- 
rázta a kávéházi közönségnek, hogy a magyarok oly törökök, akik 
a mohamedán hitről a keresztényre tértek át. 

Három nyomda és ugyanannyi hetilap is van a városban. Az 
egyik szerkesztőt föl is kerestük. Ott tartózkodásunk ideje alatt 
többen jöttek ki és be a szerkesztőhöz (egy idősebb emberhez, 
akinek könyvkereskedése is van); úgy látszik a szerkesztőség épp oly 
kedvelt találkozóhely, mint a magyar vidéki városokban. A helyi 
lapoknál nagyobb kelendőségük van a konstantinápolyi napilapoknak, 
melyek mind kaphatók. A helyi sajtó jellemzéséül Antalfy barátom 
szívességéből itt közlöm a következő két cikk fordítását: 

 

Néhány szó a tanításról, főképpen az elemi iskolai tanításról 
 
Nem hiszem, hogy volna valami a világon, ami az embernek akkora 

tiszteletet szerezne, mint a tudomány. Csoda-e hát, hogy a világon látható 
dolgok és intézmények között alig találhatni olyast, mely a tudomány fon- 
tosságát kellően ne hangsúlyozná? Minden dolognak, minden alkotásnak úgy- 
szólván első műhelye a tudomány. A tudomány műhelyében érik meg, ott 
kel életre. A tudásból nem részesedett ember az állattól cseppet sem külön- 
bözik, sőt az állatnál is alacsonyabb. Mert az állat a maga tudatlanságában 
nincs ártalmára a fajtájabelieknek, de az ember tudatlansága erőszakot és igaz- 
ságtalanságot jelent embertársaival szemben. Egy eszközünk van arra, hogy 
valamely dolog szükségképeniségét, létének, nemlétének jelentőségét meg- 
érthessük és ez a tudomány. Még egyszer gondoljuk meg, nem a tudomány-e 
az, mely emberi föladatunkat megérteti velünk, művelendő képességeinknek 
utat mutat, mely életünk végcélját, vallásunkat, műveltségünket, köteles- 
ségeinket tanítva, bennünket boldogokká és szerencsésekké tesz? 

A tudománynak az egész világ alá van rendelve. A világon semmi  sem 
nélkülözheti a tudományt, ebből kifolyólag semmi sem jöhetett létre a tudo- 
mány nélkül. A dolgok fönmaradására nézve is föltétlenül nélkülözhetlen a 
tudomány. Ha egy ország hatalmas akar lenni, ha népének nyugalmat, boldog- 
ságot szánt, akkor a tudomány vetőmagját gazdagon kell elszórnia a nép 
között. Ezért van az, hogy a műveltségükre támaszkodó nemzetek ma boldog- 
ságban élnek, míg a vallási egyenetlenséghez szító népek a túlkapó hatal- 
masságokkal szemben Perzsia módjára vergődnek. 

Arra a balga véleményre, hogy a tudomány a vallás rovására megy, 
elég válasz a próféta eme fermánja: „Gyűjtsétek a tudományt a bölcsőtől a 
koporsóig.” (Az eredetiben arabul.) Úgy hogy éppen a boldog élet kedvéért, 
elzárván a tévelygés útját, a tudomány pénztárablakánál vagyunk kénytelenek 
jegyet váltani. 

Az ottománoknak méltán dicsekvő fényes korszaka a tudományoknak 
nagy figyelmet szentelő politika méhében született. A tudományoknak akkori- 
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ban nagyerővel fölsodródó szele az ottomán lobogót mindenütt meghullámoz- 
tattá. Vitézségének, hódító hatalmának jogosultságát kétségbe vonhatják, de 
nem feledheti el senki sem a kalifák udvarában ékeskedő főiskolák könyvei- 
nek nagy számát. Ha a régi korokban virágzásnak indult tudományos művelt- 
ségünket megőriztük volna, most nem facsarodnék el szívünk az Anatóliában, 
lemenben és Hauránban végbemenő lázadásokon, hanem a csillagos, félholdas 
ottomán zászló messzi lobogásában az egész népesség nyugodalmas és boldog 
látásában telnék örömünk. 

A tanulatlanság az, mely bennünket idáig juttatott. A tanulatlanság 
az, mely kormányunkat Európa érdekeinek pórázára fűzi. Sajnos, hogy míg 
mi ernyedten szendergünk, addig a nyugati nemzetek éjet-nappal összetéve 
a tudományos haladás megteremtésén fáradoznak. Ezzel szemben nekünk 
csak egy eszközünk, egy védőfegyverünk van: a tudományok tanítása, az iskola. 

Iskoláinkat azonban sajnos, nem szaporítjuk, nem javítjuk. Csak a meg- 
lévőknek nevét és kezelésüknek a módját változtatgatjuk. Ilyen névutánzások- 
kal töltjük az időt. 

Iskolai programmunk már régóta az elmaradottság állapotában lévén, 
a tudományok művelése és terjesztése terén — be kell vallanunk — édes 
keveset tehettünk. Ha nem is tagadható az eddig megvalósított javítások és 
módosítások szükségessége, de mi nemcsak a részletekre, hanem az egész 
intézményre kiható új rendezéssel akarunk a jövő nemzedéknek szolgálatot 
tenni. 

Mindannyian az egységet hirdetik és annak érdekében nagy anyagi 
áldozatot hoznak. De hogy az iskola a legégetőbb kérdés, arról elfeledkeznek. 
Hogy nincs tanító, az nem lehet mentség. Szeretnénk látni tanítóképzőket, 
melyek eme 3—4 vilajetben százakra menő tanítókat ajándékoznak a hazának. 
Vagy szeretnők hallani e reménység teljesíthetetlen voltát. 

Anatóliának Angóra, Kasztamúni, Szivász, Erzerum, Trapezunt vila- 
jetjeit falvaikkal együtt alaposan tanulmányozván, azt tapasztaltam, hogy sehol 
elemi iskolának nevezhető iskola nincs. És hogy a többi vilajetben is ez az 
állapot, senki előtt sem titok. Ezeknek a vidékeknek elmaradt tanítói az 
ebdeszt szúrákkal* minden tanulást bevégeznek. Ha az alsófokú középiskolákat 
vizsgáljuk, az azokkal kapcsolatos elemi iskolák állapotát sem mondhatjuk 
valami fényesnek. A vilajetek székhelyén levő 1—2 iskola lehet kivétel, de 
általában itt is a helyes elemi oktatás teljes hiánya mutatkozik. Ha eszünkbe 
jutna egyszer, hogy 3—4 éves nyugati gyermek lelkületét és értelmiségük 
fokát megvizsgáljuk, nem maradna más hátra, mint összes elemi iskoláinkat 
becsukni. 

Alkotmányos kormányunk a tanítóképzés útjának egyengetésével e 
szegény nemzet életrekeltésében sok érdemet szerezhetne. 

 
Földművelés 

 
Milyen nagy szó ez. Milyen jelentős életpálya. Mennyi ismeretet és tudást 

egyesítő tartalmas élet foglalatja. A földművelés minden ország lelkes és 
eleven lényének nélkülözhetlen tápláléka. 

Amilyen fokra fejlődik egy országban a földművelés, ugyanoly arányban 
 

* A Korán azon szúrái, melyek a székelés és asszony érintése utáni 
tisztálkodó mosdáskor mondandók el. 
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fejlődik a kereskedelme is, olyképen, hogy egy ország kereskedelmének fej- 
lettsége földművelésének fejlettségével kapcsolatos. 

Az ottomán birodalom minden tekintetben földművelő ország területének 
sajátságát, földjének természetét tekintve a gondviselés ennek az országnak 
részére a földművelést rendelte leghasznosabb jövedelmi forrásul. Földjeink 
nagy ellenálló erejét mutatja, hogy rendre-rendre szükségképpen kimerülő 
földjeink mostanság minden évben áldásos termést adnak s lehetővé teszik 
hogy ez az öreg birodalom tovább kormányoztassék. Ha Európa földművelését 
a mi országunkéval egybevetjük, hamar belátjuk, hogy szárazföldi és tenger- 
haderőnk fejlettsége földművelésünkkel szoros kapcsolatban van. Abdul Hamid 
uralkodása alatt országunk a földművelés fejlesztése körül dicséretes alkotásokat 
nem létesített. Akadtak azonban sokan, akik egyéni becsvágyból a mező- 
gazdaságtanban nagy tudásra tettek szert. De minthogy hiú remény az, hogy 
egyesek tanultsága pótolná a kormány föladatát, a földműves iskolák ügyében 
semminemű dicséretreméltó szolgálatot sem teljesíthettek. Mindenesetre meg- 
lepő, hogy ennyi tanult emberünk mellett mezőgazdaságtani kézikönyvünk 
nincsen. Míg a többi tudományok szakemberei számos könyvben tárják a 
nemzet elé az általuk vizsgált és tanulmányozott igazságokat, addig a mező- 
gazdasági kérdések némaságban tespednek. 

Ha Törökországban manapság kézbevehető segédeszközökről beszél- 
hetünk, az csak Rászim pasának A gazdálkodás kézikönyve lehet, úgy hogy 
máig is várakozunk szakkönyvekre és egy szükséges mezőgazdasági enciklo- 
pédiára. 1313 évtől (1895 K. u.) az alkotmány kihirdetéséig terjedő idő alatt 
módunkban lett volna a földművelés fejlesztésében előrehaladni és pedig azért, 
mert a szultán ez időben úgy politikai, mint festészeti tekintetben* érdeklődött 
a földművelés iránt és ama nagy fontosság miatt, melyet a földművelésnek 
tulajdonított, betekintést nyert ennek elmaradottságába és fejlesztésének 
módozataiba. De ezt a kedvező helyzetet sem használtuk ki. 

Tizennégy év óta közelről tanulmányozva Anatólia földművelését, mond- 
hatom, hogy álomban szendergünk. Szükségesnek tartanám, hogy gazdaság 
vezető embereink földjein néhány gépet alkalmazzanak, mert az Adanában 
látható néhány gép azoknak hasznos vagy hasztalan voltáról még nem meg- 
győző. Szükséges az is, hogy az emberek hajlandóságának megnyerése a 
gépek használata iránt a kormánynak nagyobb gondját képezze. Jó volna pl., 
ha a gazdasági iskolában volna gyümölcsszárító gép, melynek hasznát a tanár 
A növendékeknek vagy földművelőknek tövéről-hegyére megmagyarázná. De 
igazában csak akkor volna hálás eredménye egy ily gépnek, ha nagyobb területen 
volnának elterjedve. 

Európára, Amerikára fordítsuk tekintetünket, a roppant munkameg- 
takarító gépekre, melyeket látva, el sem hisszük, hogy emberi munka alkotta 
őket. Sok hasznos dolgot ismertet meg itt velünk a tapasztalás, melyeket toll 
és élőnyelv el nem mondhat, de legyen szabad egy példát fölhoznom a közel- 
szomszéd Ausztriából, amelynek földművelése közepes fokra tehető. Bizonyí- 
tani akarja ez a példa azt, hogy a legkisebb gazdasági tanító is mily áldásos 
működést fejthet ki. 

Egy Prága melletti faluba gazdasági tanító érkezik. Érkeztét a leg- 
rövidebb úton tudtára adják a lakosságnak. A tanító jegyzőkönyvében a falu 
 

* Ezt gúnyból mondja az író. 
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minden lakójának neve, földjének terjedelme, minősége, termésátlaga pontosan 
föl van tüntetve. A tanító a mezőre megy. Szemügyre veszi a földeket, a 
termés állapotát és az esetleges fogyatkozásokra fölhívja a figyelmet. Száma- 
dásokat végez. Ha valami tökéletesebb eljárást tud, azt közli. A mutatkozó 
fogyatkozásokat a lakossággal meghányjaveti. Egyszóval az egyes falvak föld- 
művelő érdekeit szolgáló buzdításokat és tanácsokat hangoztatva járja be a 
vidéket. Azt mondhatni, hogy a falusiak minden gazdasági ügye az ő föl- 
ügyelete alatt áll. Ebben a példában egy földművelési iskola programmját 
egyetlen községre vonatkoztatva látjuk. 

Attól a vágytól vezéreltetve, hogy földművelésünkben egy lépéssel 
előbbre menjünk, egykor mi is megpróbáltuk ezt a kitűnő rendszert alkal- 
mazni. Egynéhány helységbe gazdasági tanítókat küldtünk. Szakítva azzal a 
régi szokásunkkal, hogy mindenben csak közepes mértéket alkalmazzunk,, 
ezeknek a tanítóknak a fizetésével az egyes községeket terheltük meg. A köz- 
ségek azonban rossz kedvükben lévén, a fizetéseket nem utalták ki rendesen. 
A kormány sem törődött a dologgal és így a tanítók is a vidékről lassanként 
elszivárogtak. Mindezekből az következik, hogy földművelésünkben a haladás 
irányában tett első és legszükségesebb lépés a gazdasági tanítók képzése és 
azoknak Anatólia és Rumélia területére való elosztása. A tanítókérdés után 
jön a földművelésnek egyéb iskolákban való tanítása. Elkerülhetetlen, hogy a 
mezei gazdálkodás alapelveit már az elemi iskolákban megérttessék az 
Ottomán koponyákkal. Hasonlóképen szükséges, hogy a közép és felső isko- 
lákban is hely szoríttassék számára. Sajnálatos tünemény, hogy ezek az 
anyagilag kitűnően ellátott és az ipari oktatásnak is helyet adó, állítólag 
szerencsés irányt követő iskolákból a földművelés oktatásának teljes mellő- 
zését tervelik. Sok remény ugyan nincs, de mégis hisszük, hogy ezt a szán- 
dékukat nem követi megvalósulás. 

A mi országunkban a gazdasági szaklapokat illeti, azok sem mutatnak 
semmi haladást. Tartalmuk csak a hivatalos közlésekre szorítkozik és elter- 
jedésük csak a vilajetek, kerületek és járások székhelyén észlelhető. Hogy 
ezen a téren is haladás mutatkozzék, szükséges, hogy ezek a lapok a népet 
érdeklő kérdésekkel állandó kapcsolatban maradjanak és tartalmukban se 
legyenek unalmasak. 

*     *     * 
Azt hiszem, az olvasó a stílus ódon zamatja dacára is megérez 

bizonyos frissességet és naiv, lelkes csodálatot a „művelt Nyugat” 
iránt. Megkérdeztem Antalffy barátomat, vajjon ez-e a török és arab- 
nagyvárosi lapok stílusa is? Nézete szerint a konstantinápolyi török 
és kairói arab lapok stílusa nem különbözik lényegesen a francia 
lapokétól. A brusszai lap (címe: Müdsáheda, Törekvés) cikkeit a 
régiesség és a dilettantizmus teszi a szokott formától eltérőkké. 

Igyekeztem a közigazgatásról is egyet-mást megtudni. A kávé- 
házakban persze az volt a vélemény, hogy sok az adó. Úgy vélik 
azonban, hogy mégis sokkal jobb a helyzet ma, mint régente, amikor, 
mint egyik informálónk humorosan mondta, volt minden elképzelhetetõ 
adó: fejadó, kézadó, lábadó. A főpapot megkérdeztem, vajon a nép 
meg van-e elégedve a közigazgatással. Azt válaszolta, hogy a köz- 
igazgatás ugyan nem tökéletes és van rajta javítani való, de azt 
hiszi, hogy a nép meg van vele elégedve. Egyébként ajánlotta, hogy 
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forduljak a politikai hatóságokhoz, ott kaphatok bővebb információt. 
Mikor azonban az óriási ócska, sárga épület előtt elhaladtam (bátran 
állhatna valamelyik magyar vármegye székhelyén!) és az álmosan 
ácsorgó hajdúkat, továbbá hivatalok ablakainál kedélyesen beszélgető 
urakat megpillantottam, azonnal beláttam, hogy aligha lehet az a hely, 
ahol az idegen helyes információt szerezhet a közállapotokról. 

Bár a város lakosságának többsége iparos (kivált a selyemipar nagy 
jelentőségű), a földművelés is nagyon fejlett. A tanyarendszer van túl- 
súlyban. Főtermékek : az eperlevél, olaj, búza, különféle gyümölcs, kivált 
füge és veteményfajok. Egy kávéházban egyetértőleg úgy mondták, hogy 
a föld 90%-a kisbirtokosoké (az egész határt 27.000 dörjümre vagyis 
3030 hektárra tették), azonban nagybirtokosok is vannak. Ezek közé 
tartozik a szultáni család is. Az egyház is jelentékeny birtokok ura.* 
Kataszter nincs és ennélfogva jelzáloghitel sincs. Kölcsönt egy német 
és az Ottoman bank ad 8%-ra. Telepesek számára szokásban volt és 
van a kényszerkisajátítás. Egy telelepes 30 dönüm (2,7 hektár) földet 
kap, azonban úgy mondták, hogy ahhoz, hogy földműves tisztán föld- 
jéből élhessen meg, 70 dönüm (6,3 hektár) szükséges. A lakosság 
tekintélyes része áll telepesekből, akik a keresztény kézre került 
területekről (különösen Bulgáriából és Oroszországból) költöztek át. 
Figyelemreméltó, hogy e telepesek egybehangzó vélemény szerint 
teljesen asszimilálódtak. Nem laknak külön városrészben és össze- 
házasodnak a régi népességgel. Egyik bizonyítéka az iszlám szigorú 
jogegyenlőségének, mely születéssel járó kiváltságokat ma is kevésbé 
ismer a keresztény országoknál. 

Ismeretes, hogy az amerikai kivándorlás láza Törökországba is 
eljutott. Egy kávéházi ember évente 30.000-re tette a török kiván- 
dorlók számát. Szerinte 15—20 esik Brusszára. Abszolút szegénység 
állítólag alig van, ami igaz lehet, mert három nap alatt alig láttam 
koldust. Végül mint érdekességet kell kiemelnem, hogy Brussza a 
legabsztinensebb város, melyet valaha láttam. Sehol nyoma sincs a 
szeszes italnak, a virágzó szőlőtermés dacára. Sem kávéházban, sem 
a kisvendéglőkben, melyeket a helybeliek használnak, bor vagy más- 
nemű alkoholtartalmú ital nem kapható. Ha talán nem is oka, minden- 
esetre harmonikus kiegészítője annak a csöndes, idilli életnek, melyet 
az idegen e távoli, a világtól elrejtett vidéki török városban talál.         (B. R.) 

 
Budapest városi parlamentje 

 
A közel 900.000 lelket számláló Budapestnek 19.000 ezer pol- 

gára megint választott s a törvényhatósági bizottság statusquojának 
fenntartása mellett döntött. A klikkek whipperjei megint jelenthetik 
főnökeiknek, hogy a demokráciát megmentették. Tíz évvel ezelőtt a 
főváros demokratizálásának jelszavával egy lelkes harc indult meg, 
melynek sikerült a közgyűlés várát bevenni s ha az elmúlt évtizedre 
visszatekintünk azt látjuk,  hogy   a   demokrácia   reménységeinek   egy 
 

* Egy dönüm (0.09 hektár) közepes minőségű föld átlagos értékét 10 
török lírára (210 korona), a jobbé 20 lírára tehető. Ez hektáronként 1890, 
illetve 3780 koronának felelne meg. A nagybirtokosok földjüket felébeadják. 
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nagy paródia lett a vége. A tíz év előtti Budapest szabadságharcának 
demokrata főhadiszállására a statusquo megváltoztatásának a lobogóját 
tűzték ki, a demokrata seregek előnyomulása diadalmas is volt, de 
a statusquo megváltoztatásának lobogóját bevonták, mert „ma” tíz esz- 
tendő múltán a képviselőtestületnek a képe éppen olyan, mint tíz esz- 
tendővel ezelőtt volt s ma tíz esztendő múlva is eleven aktualitással 
bír az, amit Vázsonyi Vilmos 1901 szeptember 28-án a fővárosi 
vigadóban tartott programmbeszédében mondott: „Az embernek szinte 
vissza kell képzelnie magát Gulliver idejébe, amikor az óriást cérna- 
szálakkal lekötötték a törpék; úgy kötötték le Budapestet, ezt a 
lomha óriást a kerületi főnököknek törpéi az ő érdekeiknek cérna- 
szálaival, mert csak cérnaszálak ezek és nem bilincsek; ha a nép- 
akarat megmozdul és ha lesz bennünk kitartás és lelkesedés, úgy ezek 
a cérnaszálak szét fognak tépetni, az óriás fel fog szabadulni a törpék 
pedig le fognak hullani.” És a törpék ma sem hullottak le. Ugyan- 
ebben a beszédében gyilkos szatírával ostorozta a demokrácia jelsza- 
vával hadra kelt seregek mozdulatai ellen felhangzó gyűlölködő han- 
gokat. „Ezek a gyűlölködő hangok — mondotta — engem meg nem 
lepnek, csak elégtétellel töltenek el. Mert ha puskalövés hallatszik a 
mocsárban, akkor egyszerre megmozdul a mocsárnak egész világa; 
felrepülnek a szárnyasok, gágognak a vadlúdak, brekegnek a békák, 
sziszegnek a kígyók, rajokban szállingóznak a szúnyogok és gyilkos 
szemmel nézik a vakmerően betolakodót, aki a mocsár területére lépett. 
Mi pedig — Uraim — már nem tartunk a puskalövésnél, mi nemcsak 
megriasztani akarjuk a budapesti mocsárnak kreatúráit, a budapesti 
erkölcsi és politikai mocsárnak szárnyasait, békáit és kígyóit, de immár 
közel az idő, hogy lecsapoljuk ezt az erkölcsi mocsarat és lesz helyette 
föld; föld, mely a népnek kenyeret és boldogságot ad. Hát én t. elv- 
társaim, nem csodálkozom ezeken a hangokon, mert úgy tudom, hogy 
a világ egyetlenegy békája sem vette még fel programmjába a 
mocsarak lecsapolását.” Az elmúlt tíz esztendőnek tanulságai bebizonyí- 
tották, hogy a legizzóbb idealizmus s a legtisztább törekvés sem képes 
sikeresen szembe szállni a törvényileg fémjelzett jogállapotok reali- 
tásaival. Amíg a fővárosi képviselőtestület összeállításának egy negy- 
venesztendős s Európa legelmaradottabb városi törvénye képezi a jog- 
forrását, addig Budapest testéről a kerületi főnökök törpéi sohasem 
fognak lehullani. Már maga az a körülmény, hogy a fővárosi községt 
aktiv választójog egyik feltétele az országgyűlési választói jogosultság, 
önmagában is kellően tájékoztat bennünket arról, hogy milyen óriási 
tömegek vannak a községi élet sáncain kívül. De a fővárosi törvény 
evvel még nem éri be, mert az országgyűlési választók még egy 
újabb szelekció rostáján is átmennek. Aki nem tud írni-olvasni s aki 
nem lakik két éve Budapesten, ha itt országgyűlési választói joggal 
is bír, annak mégis a községi alkotmány várának kapuin kívül van a 
helye. A községeknek minden 20 esztendős lakosa bír községi választó- 
joggal ha a községben két éve állami adót fizet; a megyei és városi 
törvényhatóságokban minden országgyűlési választó municipális választói 
jogosultsággal is bír, de a főváros országgyűlési választói nem elég 
„jók” arra,   hogy a községi   közélet   részesei   lehessenek, a   főváros 
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országgyűlési választóinak még a községi választási célokra való meg- 
rostálás processzusán is keresztül kell menniök; a megrostálásnak ezt 
a munkáját pedig a törvény   végesvégig   a közgyűlés, tehát az ural- 
kodó klikkek által választott bizottságokra bízza. Ez meg   is   látszik 
a községi választói, jogra érdemesített   országgyűlési   választók   meg- 
tizedelt sorain. A főváros 1912. évi 80.000 országgyűlési választója 
közül a megrostálás után csak 45.000 került ki községi választóként. 
A közgyűlési választók ilyen óriási tömegeinek a főváros községi éle- 
téből való száműzése azonban nem szórványos, hanem állandó jelenség, 
1901-ben 54.000 országgyűlési választó közül csak 24.000, 1903-ban 
57.000 közül csak 34000,  1906-ban 62.000 közül csak 41.000 bírt 
községi választói jogosultsággal. Ha ennek a redszeres jelenségnek a 
törvényben gyökerező objektív okai volnának,  ez azt jelentené, hogy 
a főváros országgyűlési választóinak fele része   írni-olvasni  nem   tud 
vagy az utolsó esztendő bevándorlottaiból áll. Ezen feltevés képtelen- 
sége   annyira   nyilvánvaló,   hogy  azt   nem is   szükséges   a   statisztika 
számaival megvilágosítani. De hát akkor mi az, ami a főváros annyi 
ezer   polgárát a községi   életben   való   részvétel   lehetőségétől   meg- 
fosztja? Ezt a kérdést Vázsonyi Vilmos már 1901-ben  is   felvetette 
és azt a következőképen oldotta meg:  „A fővárosi  törvény   a   leg- 
szűkebb választói jogot adja  meg   Budapest   lakosainak,   mert   amíg 
kis- és nagyközségekben minden adózó   szavazhat,   amíg   a   törvény- 
hatóságokban minden országgyűlési választó egyúttal  törvényhatósági 
választó is, addig Budapesten csak azokat veszik fel a szavazó listába, 
akik önként jelentkeznek. Tudják e, hogy mire való a törvénynek ez 
a csalafintasága? Ez arra való,   hogy a helyi   zsarnokok   örökkévaló 
uralma minél szilárdabb legyen. Míg  1901-ben   54.000 országgyűlési 
választót írtak össze, addig a községi választók száma, a múlt évben 
lezajlott községi választásnál csak 24.000 volt. Arra  való a törvény- 
nek ez a csalafintája, hogy a községi  választás   kiparódizáltassék   és 
egy olyan képviselet gyűljön össze odabenn, amely  érdekek   alapján 
ül ott, amely a lagúnák   képviselete s a szabad   néptől   elzárkózik.” 
De a Vázsonyi megoldása csak fél megoldás volt. Igaz, hogy a fővárosi 
törvény  „csalafintájában” feltalálható a polgárok politikai   indifferen- 
tizmusával való spekulációnak   a   célzata.   De   egyúttal   megtalálható 
benne a polgárok politikai indifferentizmusának a törzsfőnökök uralmi 
vágyaival való harmonikus összekapcsolása is. A polgároknak   ugyanis 
nem is kell személyesen jelentkezniök, mert meghatalmazott  útján is 
kérhetik a választók névjegyzékébe  való   felvételüket. A választónak 
csak egy papír lapot kell aláírnia s benne van a községi  alkotmány 
sáncaiban. A meghatalmazottak útjáni jelentkezés lehetősége a praxisban 
oda vezetett, hogy azt a klikkek és azoknak kaszinói alapra helyezett 
szervezetei bőven ki is használják, körültekintő gondossággal gyûjtvén 
a megbízható leltári szavazók meghatalmazásait.    A meghatalmazások 
gyűjtésére irányuló lázas tevékenységükben nagylelkűségüknek is számos 
tanújelét adják s   a   törvény szigorán   enyhítve,   saját  hatáskörükben 
gondoskodnak a községi választójognak leltári vagy annak hitt szava- 
zókra leendő minél szélesebb kiterjesztéséről.   S ha a községi választók 
megtizedeléseinek végső okait keressük, akkor a polgárság indifferen- 
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tizmusán s a leltári szavazók összetoborozásán keresztül eljutunk a 
kauzalitásnak ahhoz az utolsó láncszeméhez, hogy a községi választói 
jogosultságot maga a törvény teljesen a klikkek önkényének szolgál- 
tatja ki. Ha egy 20 éves gazda a kisközség választóinak névjegyzé- 
kéből kimaradt, a közigazgatási bírósághoz fordulhat orvoslásért; a 
megyei és városi törvényhatóságok polgárainak az országgyűlési választó- 
joggal egyenlősített municipális választójoga felett végeredményben a 
kir. Curia őrködik:  csak a főváros polgárainak községi választói joga 
nem részesül bírói oltalomban, mert a fővárosi polgár községi választó- 
joga végső fokon a közgyűlés által választott bíráló választmány kezébe 
van  letéve. 

A fővárosi községi választói jogosultság sötét képét tükrözné 
vissza a főváros képviselőtestületének összeállítása akkor is, ha a 
passzív választójognak más egyéb korlátja nem is volna mint a törvény, 
a nemtörődömség s a klikkuralom által megszorított aktív választói 
jog. De a törvény még arról is gondoskodott, hogy a képviselőtes- 
tület fele részében mindenesetre a privilegizáltak egy felsőbb osztá- 
lyából:  az ú. n. virilistákból álljon. A fővárosi képviselőtestület 400 
tagja közül 200-at az 1200 legtöbb adótfizetők sorából kell válasz- 
tani. A virilizmusnak ezt a fajtáját választásos virilizmusnak szokták 
nevezni szemben a tiszta virilizmussal, melynek lényege abban áll, 
hogy legtöbb adót fizetőknek meghatározott része a virilisták név- 
jegyzékébe való felvétel ténye folytán kerül bele a képviselőtestületbe. 
A fővárosi törvény most 40 év múlva abban a kétes dicsőségben 
részesül, hogy a hipokrízis a választási virilizmust, mint a demokra- 
tikus haladás fegyverét igyekszik az igazi demokráciával szemben 
kijátszani. A magyar városok országos kongresszusának állandó bizott- 
sága a kongresszus plénuma elé azt a javaslatot terjesztette, hogy a 
megalkotandó városi törvény a tiszta virilizmus helyett, a választásos 
virilizmusra térjen át. Az állandó bizottság ezt a javaslatot a követ- 
kező indokolással kísérte:  „Mai viszonyaink közt még nem tartjuk 
a városok fejlődése érdekében levőnek, hogy a teljesen demokratikus 
összetételű képviselőtestület mellett foglaljunk állast, hanem egyelőre 
annyiban kívánunk a képviselőtestület demokratizálása felé haladni, 
hogy a fenálló nyers virilizmusról áttérjünk a választásos virilizmusra.” 
A kongresszuson elhangzott felszólalásokból kitűnt, hogy a városok 
kiküldöttjei a virilizmussal meg vannak elégedve s legjobban sze- 
retnék annak a maga tisztaságában való fentartását s ha a kongresszus 
többsége mégis a választásos virilizmus mellett döntött, ez azért tör- 
tént, mert nagyon jól tudták, hogy a tiszta és választásos virilizmus 
között lényegileg különbség nincs. 

Ha a főváros képviselőtestületének egyik fele részét kell is 
csupán a virilisták közül választani, azért a képviselőtestület másik 
fele részére is ránehezedik a virilizmus járványa. Ha a főváros kép- 
viselőtestületének összeállítását tekintjük, akkor azt látjuk, hogy az 
túlnyomó részben nagy kapitalista-vállalatok vezetőiből, igaz- 
gatósági és felügyelőbizottsági tagjaiból, nagyiparosokból, 
nagyvállalkozókból, nagykereskedőkből, gyárosokból, ház- 
tulajdonosokból  és egyéb a kapitalizmus érdekszférájához 
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tartozókból áll. S ha a képviselőtestület tagjai egy részének a 
főváros mikénti adminisztrációjával szemben való érdekmentessége 
megállapítható is volna, kétségtelen, hogy a kapitalizmusnak, sőt a 
plutokráciának ebből a milieujéből s becsületes és a főváros leg- 
szélesebb és legdolgosabb rétegeinek érdekeit felkaroló szociálpoli- 
tikai törekvéseknek szárnyukszegetten, vagy nagy energiaveszteségekkel 
és erősen megtépázottan kell kikerülniök. Az ilyen képviselőtestületben 
a demokrácia csak a distinguished foreigner szerepét játszhatja. 

Hogy a főváros képviselőtestületében az anyagi érdek minő 
akadályokat gördít a képviselőtestület igazi hivatásának teljesítése elé, 
azt most az ígéret földjének elfoglalása után egy évtized múlva 
Vázsonyi Vilmos, a főváros közéletének alapos ismerője is kénytelen 
elismerni, amint az a városi kongresszus hivatalos jegyzőkönyvének 
alábbi adataiból kitűnik: 

Vázsonyi Vilmos: .... Fenyegeti a városokat, másik veszedelem felülről, 
épen a kapitalista társadalom részéről, egy másik veszedelem, amely amannál 
sokkalta súlyosabb és mindenesetre kevésbé igazságos tartalmú, mert a pro- 
letárság nyomása legalább a tömegeknek, az elnyomottaknak az erejével hat- 
hat, ez a másik veszedelem pedig a városi közigazgatás szabad működésének, 
fejlődésének, a köz érdekében való szabad kibontakozásának az akadályozása 
vagyoni és anyagi érdekből. (Úgy van. Igaz. Ellentmondások.) Én, t. Kongresszus, 
legalább a közpályán szerzett tapasztalataimból azt láttam, hogy eddigelé . . . 

Közbeszólások: Vidéken mások   a   viszonyok.   (Zaj.   Halljuk! Halljuk!) 
Vázsonyi Vilmos: Rá fogok térni a vidékre is. Azt láttam a tapaszta- 

lataimból eddig, hogy sokkal kevesebb veszedelem fejlődött ki eddig az alulról 
való nyomásból, mint amennyi veszedelem rejlik azokban az őserdők növény- 
zetéhez hasonló széttéphetetlen kötelékekben, amelyeket a kapitalisták fonnak 
a nagyobb városokban. (Ellentmondások.) Lehet, hogy ez a vidéken isme- 
retlen fogalom . . . 

Közbeszólások: Nem ismerjük. Nálunk még nincs gyökere. 
Vázsonyi Vilmos: .... lehet ismétlem, hogy a vidéken ez ismeretlen 

fogalom, bár azt hiszem, hogy a gyűrűnek csak a körzete lehet kisebb a 
vidéken, a jelenség általánosságánál fogva, de mindenütt mutatkozik termé- 
szetszerűleg a vagyon érdekeltsége; s a városi közigazgatásban a vagyon 
érdekeltsége és a vállalkozás érdekeltsége sokkal többször mutatkozik előttünk 
akadályként arra, hogy megalkossuk, amit a közérdekében jónak és meg- 
alkotandónak tartunk, mint a proletárság vagy a jogokból kitagadottak 
tömegének a vágyakozása. 

Vázsonyi szavainak tartalmából közvetlenül, de a közbeszólá- 
sokra való refleksziókkal kapcsolatban is megállapítható, hogy azokban 
Budapestről — melyet tíz évvel ezelőtt a korrupció lagúnáján felépült 
új Velencének nevezett — van szó. S ha a fentiekhez sietett is hozzá- 
tenni, hogy nem Budapestről van szó, ahol a cenzusos választójog és 
a virilizmus dacára is sikerült szociális intézményeket létesíteni: a 
fővárosi képviselőtestület fotográfiájának ezen utólagos retusírozása 
dacára is a fejlődés kibontakozásának vagyoni és anyagi érdekből 
való akadályozásában rejlő s Vázsonyi saját tapasztalataira való hivat- 
kozással megállapított kapitalistaveszedelem az, amely a fővárosi kép- 
viselőtestület vonásait híven juttatja kifejezésre. 
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Nem akarok régi idők dicsérője lenni, de azért tanulságos dolog 
a régi Pest emlékeire visszatekinteni. Nemrégiben kezembe került 
Pest sz. kir. főváros 1861. évi képviselőtestületi tagjainak a névjegy- 
zéke s ott a képviselőtestület tagjai között ott találtam többek között 
Deák Ferencz „magánzót” is. A mai képviselőtestületnek is van sok 
olyan tagja, akiknek foglalkozása magánzónak van feltüntetve, de 
közülök soknak életrajzában ott van az a rövid, de sokat jelentő 
mondat, hogy: az „Ehrlich-párt régi oszlopos tagja”, vagy „a bel- 
városi Sas-párt agilis tagja”. Az ötven év előtti Pest képviselőtestü- 
letének tagjai között ott találjuk többek között báró Eötvös József, 
báró Kemény Zsigmond, Hezelmann Imre, Fényes Elek, Lukács Mór, 
Pauler Tivadar, Jókai Mór, Szigligeti Ede, Lendvay Márton. Egressy 
Gábor, Barabás Miklós, Telepy Károly, Reményi Ede, Tóth Lőrinc, 
Nyári Pál és Rökk Szilárd neveit. S ezekkel az illusztris férfiakkal 
együtt ültek a képviselőtestület padjain: 1 bognár, 3 molnár, 1 pap- 
lanos, 1 bőrfestő, 3 ács, 2 gombkötő, 1 puskaműves, 1 cukrász, 1 
bádogos, 1 cserepes, 1 kádár, 1 kefekötő, 1 szatócs, 4 cipész, 2 
kőműves,  1  kerékgyártó,  1  fazekas, 1 serfőző, 5 asztalos, 2 csizmadia, 
kertész,  6 vendéglős,  3 pékmester,  1  bábsütö,  2 kávés,  2    tímár, 
8 szabó,  2 bérkocsis,  2 gépész,   1  mázoló,   2 lakatos,   5   mészáros, 
hentes,   1   üveges,   4 szappanos,   2 kovács,   1  esztergályos.   Nem 
szeretném az ötven év előtt Pest képviselőtestületének demokratikus 
voltát túlozni, de a régi Pest ezen képviselőtestületét  a maival össze- 
hasonlítva, azt hiszem, hogy úgy az intellektuális nívó, mint a demokra- 
tikus összeállítás   tekintetében   a régi   messze   fölötte   áll   a mainak. 
S ha a jelenbe   visszatérve nyugat   felé   fordítjuk   tekintetünket  s a 
nyugati   szomszédaink   városi   parlamentjeinek   összeállítását   nézzük, 
akkor mindenütt ott találjuk a munkásság képviselőit, ahol a városok 
népének érdekeiről folyik a szó. Pedig az  igazi   demokráciától   még 
ezek a szomszédaink is messze vannak. A 1910-ben a német   városok 
képviselőtestületeiben a munkásság 2015, a községek képviselőtestü- 
leteiben 6646   képviselője   foglalt   helyet.    Ausztriában   1909-ben a 
községi képviselőtestületekben 1275 képviselője volt a munkásságnak. 
És a huszadik század Budapestjének parlamentje még mindig csak a 
kapitalizmus széles szétterpeszkedésének azt a képét tárja elénk, mely 
a Bernard Shaw Widowers Houses-ának azt a párbeszédet juttatja 
eszünkbe, amely Sartorius egy öreg lakásuzsorás és Lickcheese nevű 
titkárja között következőkép folyik le: 

Lickcheese: Az egészségügyi felügyelő a Robbins-utca 13. sz. 
házban megint kifogásolni valót talált s azt mondta, hogy feljelentést 
iog tenni a községi képviselőtestületnél. 

Sartorius: Megmondta neki, hogy tagja vagyok a községi kép- 
viselőtestületnek? 

Lickcheese: Igenis, Sartorius úr. 
Sartorius: S erre mit felelt ? 
Lickcheese: Azt felelte, hogy mindjárt gondolta, mert különben 

nem merné a törvényt olyan skandalózus módon megsérteni. 
(Rédei József) 
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Az új Balkán 
 Talán sohasem látszott tisztábban, hogy a társadalom fejlő- 
désének tudományos szemlélése még napjainkban is mennyire 
felszínes és hogy még a valóban művelt közvéleményt is, meny- 
nyire dogmák és érzelmek vezetik — még oly események megíté- 
lésében is, melyeket különben a kísérletező nyugalmával figyelhetni 
meg — mint azokban a megítélésekben, prognózisokban, rokon- 
és ellenszenvekben, melyekkel a Balkán eseményeket kísérte. 

Az ú. n. szabadgondolkodó és a szocialista közvélemény 
rokonszenve a törökök mellett volt s körülbelül biztosra vette, 
hogy ez az ármányosan megtámadott hatalom csakhamar meg 
fogja fenyíteni a nyugati kapitalizmus megfizetett ágenseit: az 
okvetetlenkedő, rendzavaró, zsákmányra éhes kis balkánállamokat. 

Pedig a balkán dolgokkal való csak egy kissé mélyrehatóbb 
foglalkozás is szükségképp két meggyőződést vált ki minden 
elfogulatlan kutatóból. Az egyik, hogy a török birodalom egész 
szervezetében, anyagi és erkölcsi berendezettségében képtelen 
a Balkán modern organizálására. A másik, hogy egy délszláv 
államszövetség kikerülhetetlenül létre fog jönni, mint egy a közel 
jövőt nagy mértékben befolyásoló új európai nagyhatalom. 
Ez a két meggyőződés pedig csak egyetlen racionális erkölcsi 
érzelemre vezethet az új alakulásokkal szemben: a kultúra és 
a népjogok minden barátja kell, hogy lelkes rokonszenvvel üdvö- 
zölje a világ legkorruptabb feudalizmusának kiküszöbölését és az 
erőtől   duzzadó   délszláv   demokráciák   nemzeti szervezkedését. 

Ezzel szemben a balkán eseményekben kizárólag avagy csak 
elsősorban is a nyugati kapitalizmus üzleti politikáját látni nem 
egyéb, mint a dogmákban és a sablonokban való elmerülés. 
Kétségtelen, hogy a kapitalista nagyhatalmak zsákmánypoliti- 
kája jelentékenyen befolyásolja a balkán eseményeket, de azok 
lényegét, alapeszméjét egy egészen más történési sor szabja meg. 
Ami ma a Balkánon történik, azt nem lehet és nem szabad a 
kapitalista gyarmatosítás és imperializmus látóképén át megítélni. 
Itt nem egy új India, egy új Marokkó, egy új Tripolisz-féle 
zsákmányolásról van szó, hanem annak a nagy világtörténelmi 
folyamatnak megismétlődéséről, mely az egységes Németország, 
az Unita Italia kialakulásához vezetett. A keresztény balkán- 
népek öntudatra ébredése minden ízében egy népies és nemzeti 
szabadságharc jellegével bír s a benne fellobogó óriási és heroikus 
tömegenergiák rombolták le néhány hét alatt az Izlám sok száz 
éves uralmát a Balkánon. 

Marx, mint mindig, itt is tisztábban látott, mint a marxisták. 
Már 1853-ban hirdette: „Törökország hanyatlik és hanyatlani 
fog mindaddig, míg a hatalmak egyensúlyának és a statusquo 
fentartásának mai rendszere tovább tart; s minden kongresszus, 
jegyzőkönyv és ultimátum ellenére minden évben meg fogja 
hozni a maga részét a diplomáciai nehézségekből és a nemzet- 
közi veszekedésekből,   egészen   úgy,   miként   más rothadó test 
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szomszédsága számára megfelelő mennyiségű szénhidrogént és 
egyéb jószagú gázt termel.” Valóban Törökország ilyen rothadó 
test volt európai kultúránk vérkeringésében: egy korrupt vallásos 
és katonai abszolutizmus laza államszervezete alatt a feudalizmus 
minden rablása és dologtalansága egyre lehetetlenebbé tette a 
politikai szabadságnak, a cseregazdaságnak és a népies kultú- 
rának mind jobban duzzadó európai szervezetét. Innen az a 
súlyos balkánkrízis, mely már közel száz esztendeje akut kon- 
vulzióban tartja ezt a görög-római kultúra által megszentelt földet, 
melynek számos vidékéről illetékes kutatók, mint valóságos földi 
paradicsomról beszélnek. 

Semmi kétség: a Balkán probléma egy faji, helyesebben, 
az idegen kultúra ellentétével komplikált nemzetiségi kérdés. 
A keresztény európai világ nemzetiségi kérdéseinek minden baja 
és kiélezettsége feltalálható itt, súlyosbbítva egy idegen ázsiai 
vallás, morál és világnézetnek a miénkkel összeegyeztethetetlen 
szervezetével. Az egységes Itáliáért harcoló olaszok végre is oly 
idegenekkel állottak szénben, akik ugyancsak az európai kultú- 
rának, nagyjában ugyanazoknak a jogi, társadalmi és politikai 
intézményeknek, ugyanazon esztétikai és morális életértékeknek 
voltak osztályosai, mint ők maguk. Ellenben a Balkán keresztény 
népei nemzeti elnyomásukat a faji gyűlölet és a kulturális 
izoláltságnak minden együttműködésre és asszimilációra képtelen 
atmoszférája által megmérgezettnek érezték. Nem volt közöttük 
semmi érintkezési pont sem a vallásban, sem a jogban, sem az 
életnézésben. 

Persze reakciósaink ezt nem képesek megérteni. Szerintük 
az ifjú-törökök tették tönkre a birodalmat; ők, akik egy utolsó 
kétségbeesett kísérletet tettek az Abdul Hamid korrupt és 
széteső abszolutizmusának reformálására. A Magyar Figyelő s a 
többi vele rokon orgánum a politikai dolgokat ugyanazon a 
szellemi magaslatról szemléli, mint a legelmaradottabb falvak 
csőcseléke, mely az orvosokat okolja a kolerajárványért. 

Minden kultúrának meg van a maga sajátos, sui generis 
öröm-fájdalom mérlege, mely a történelem tanulsága szerint, más 
kultúráktól átvehet egyes vonásokat, de azokkal egy szerves 
újban összeolvadni nem képes. Minden kultúra vagy győzedel- 
meskedik vagy visszaszorul vagy elpusztul. Az ázsiai vallásos 
katonai török kultúra egykor egyenrangú, sőt fölényes volt a 
szintén vallásos és katonai európai feudalizmussal szemben; de 
az európai kultúra új hajtásával, a racionális-technikai népies 
kultúránkkal szemben, melynek alapelve a szabad csere és a 
politikai egyenlőség, inferioris és pusztulásra szánt. A jeune turc 
mozgalom nagyszerű intellektuális kísérlet volt, egy merész és 
lendületes elhatározással a francia forradalom, eszméi szerint 
szervezni ezt a haldokló ázsiai feudalizmust. Épp az ifjú-török 
mozgalom teljes sikertelensége világosan mutatja, hogy a Balkán 
problémát török alapon megoldani nem lehet, csakis az európai 
keresztény   népek   államszervezete,   ama   nemzeti  államembriók 
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megnövekedése alapján, melyeknek mesterséges és torz kör- 
vonalait oly teljes rövidlátással szabta ki a berlini kongresszus. 
Ez az állapot szükségkép véres anarchiára vezetett. Mégpedig 
két irányban is. A létrejött új kis nemzeti államok úgy etno- 
gráfiailag, mint gazdaságilag nélkülözték a fejlődő állami lét 
előfeltételeit. A mesterségesen kicirkalmozott, a gazdasági fej- 
lődésnek és a történelmi szolidaritásnak egyaránt ellentmondó 
Kleinstaaterei-nek minden átka és gyöngesége reánehezedett 
ezekre a kis államtestekre, egészen úgy, mint az olasz és a német 
államegység előtt lehetetlen volt minden tartósabb egyensúly- 
állapot az életképtelen, nyomorúságos, örökké zavargó és intri- 
káló államocskák között. Ennek a helyzetnek nehézségét azután 
végleg lehetetlenné tették a török uralomban megmaradt balkán- 
területek, melyeknek nagyrészt keresztény lakossága nemcsak a 
természetes etnográfiai affinitásnál fogva gravitált az új keresztény 
államok felé, hanem elsősorban azért, mert a török feudalizmus 
borzalmaival szemben azokban a viszonylag nagyobb béke, jog- 
rend, kultúra hívogató eszményképét látta. Nem is csoda. Ezek 
az új szláv nemzeti államocskák sok tekintetben életerős paraszt 
demokráciák, melyek nagy lépést tettek előre a népjólét és 
a népjogok országútján. Ezekkel a fejlődő, gyarapodó, művelődő 
keresztény nemzeti államokkal szemben a Balkán török része 
továbbra is megmaradt az ázsiai feudalizmus zsákmányoló és 
véráztatta földjének. A szabad parasztbirtok helyett jobbágyság; 
rendszeres adózás helyett a tisztviselők fosztogatása; parlament 
helyett a konstantinápolyi nyílt vagy rejtett abszolutizmus; állami 
bíróság helyett baksis-igazságszolgáltatás, melyet csak a vér- 
bosszú enyhített; nemzeti hadsereg helyett zsoldos, koplaló és 
martalóc csapatok; népies kultúra helyett asszony- és leány- 
rablások a török előkelőségek számára. Csoda-e, ha ilyen személyi 
és vagyonbiztonság mellett a keresztény népek fegyveres ban- 
dákat alkottak az önvédelem és a bosszú céljaira, amelyek mint 
az olasz carbonarik és egyéb titkos, felfegyverzett társaságok a 
gyűlölt, idegen iga lerázását és a nemzet egyesítését tűzték ki 
célul. És szinte minden év és minden nap csak fokozta ennek 
a kiélezett helyzetnek a tarthatatlanságát. Mert az európai kultúra 
és kapitalizmus természetszerűleg egyre jobban éreztette hatásait. 
És itt is bevált a maga teljességében Laveleye jóslata: „Oly 
tartományban, melyben elállatiasodott emberek laknak, alapít- 
satok iskolákat, állítsatok egy vasutat és tűrjetek meg egy 
nyomdát: húsz évvel később a nemzeti érzület megszületett; 
két generáció után explodál, ha össze akarják szorítani. így 
születik meg a nemzetiségi kérdés magától a civilizáció fejlő- 
déséből.” Ez, a kulturális összeférhetetlenség által még fokozott 
intenzitású nemzetiségi kérdés az, mely a Balkánt újra vérbe- 
borította. A megoldás a szemeink előtt folyik le s a végered- 
mény csak a török végleges kiszorítása lehet. Nyomában egy 
új szerveződésnek kell létrejönni, mely a nemzeti államembriókat 
végleg életképesekké teszi és a Balkán összes népeit belevonja az 
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európai kultúra közösségébe. Rémítő pénz- és véráldozattal jár 
ez az átalakulás;  de más megoldás társadalmi fejlődésünk mai 
fokán lehetetlen volt. A szocialista terv: az összes balkán népek 
— beleértve a törököket is — békés konfederációja, az össze- 
működés, a szolidaritás, a gazdasági termelés egy olyan fokát 
tételezte fel, mely még nemcsak ezen a félázsiai földön hiányzik, 
hanem Nyugat-Európa legkapitalizáltabb államaiban is. Ezért 
volt a szocialista béketerv az utópiák sorsára utalva: meleged- 
hettünk tisztább moralitásának a jövőt megvilágító tüzénél, de 
az adott jelen ellentétek megoldására alkalmatlan volt. Újra a 
Bismarck módszere kellett és a frankfurti parlament ideológu- 
sainak népbarát szövetsége megint életképtelennek bizonyult a 
Balkánon is. S kit lephetne meg ez a fordulat; hisz a szocialista 
megoldás a szervezett munkás internacionale öntudatos külpoli- 
tikáját jelentené, már pedig a Balkánon még csak csírájában van 
a kapitalizmus, alig van szocializmus s nincsenek a nemzetközi 
tárgyalásokat irányítani képes hatalmas szakszervezetek. Ellenben 
vannak pasák, jobbágyok, fejedelmi udvarok, kisparasztok és 
egy fiatalos nemzeti ideológiától égő burzsoázia. Ilyen környe- 
zetben, ilyen gazdasági és morális erők mellett, miként az egész 
eddigi világtörténelemben, a kivezető út újra csak a nemzeti 
államképződéseknek ősrégi világtörténelmi bábája, a háború volt. 
De a világ proletárságának nagyszerű háborúellenes lendülete 
azért nem volt hiábavaló. A balkánháborút nem gátolhatta meg, 
mert arra anyagi és erkölcsi erőforrásai hiányoztak. Ellenben az 
európai háborút talán megakadályozza a munka nagyszerű inter- 
nacionalizmusa. És ezzel nemcsak európai kultúránk békéjét bizto- 
sította, hanem azt is valószínűleg megakadályozza, hogy a nagy- 
hatalmak önző érdekekből ne rontsák el azt a végtelenül ter- 
mékeny s gyönyörű perspektívákat nyújtó új helyzetet, melyet 
a balkán népek nagyszerű heroizmusa hozott létre. 

A Balkán előbb-utóbb csakugyan a balkán népeké lesz és 
a délszláv államszövetség oly biztosan létre fog jönni, mint az 
olasz vagy a német birodalom egysége. Mert a szerb-bolgár 
ellentét nagyképű és rosszhiszemű szítói megfeledkeznek egy 
nagyon világos és végtelenül jelentőségteljes tényről, arról, hogy 
bár „a macedóniai szlávok oly nyelvet beszélnek, mely sem nem 
egészen szerb, sem bolgár, de eme filológiai megkülönböztetés 
finomságának méltánylásánál nem szabad elfelejteni, hogy Szerbia 
és Bulgária parasztjai megértik egymást, ami nem mindig fordul 
elő a különböző vidékeken élő francia, német és olasz parasztok 
között”. (Pinon.) 

Ez az új államalakulás a Monarchia és Magyarország lét- 
érdekeit a legközvetlenebbül érinti s előreláthatólag hatalmas, 
erőtényező lesz hazánk demokratizálása munkájában. Az egész régi 
dualista, a nemzetiségek elnyomásán alapuló elvénült közjogi dogma 
íme megbukott. A Huszadik Század egyik legnagyobb tudomá- 
nyos és publicisztikai kötelessége lesz, ennek a kikerülhetetlen 
fejlődésnek útjait kinyomozni s hozzánk kisugárzó hatásait előkészí- 
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teni. A „balkáni szláv Svájc” közelsége megadja majd a kegyelem- 
döfést a monarchia s különösen Magyarország feudális nemze- 
tiségi politikájának. Egész állami fenmaradásunk problémája 
azon fordul meg: képesek leszünk-e a kifelé gravitáló nemzeti- 
ségi energiákat egy nagystílű, demokratikus paraszti és nemze- 
tiségi politikával ellensúlyozni?                                                (Jászi Oszkár.) 
 
Az ifjú-török uralom mérlege 
 

1908 tavaszán a „beteg ember” nagy meglepetést okozott bir- 
tokára éhes örököseinek, akik halálos ágya körül álltak évtizedek óta. 
A politikai zsarnokság és elnyomatás és a vallási fanatizmus ősi fész- 
kében egyszerre csak felharsant a Marseillaise és a gyaurok halálos 
ellenségeinek az utódai a szabadság, egyenlőség és testvériség jelszavát 
írták fel a zászlajukra. A komitácsik lejöttek a hegyek közül és a 
török, albán, szláv és görög lakosság üdvrivalgása közepette vonultak 
be a városokba, ahol a nemrég még könyörtelen üldözésükre rendelt 
hadsereg és hatóságok küldöttei fogadták őket. Az általános kibékülés 
és testvériesülés napjai következtek. A lakosság és a hadsereg nyo- 
mása kényszerítette a szultánt, hogy az 1876-iki alkotmányt vissza- 
állítsa és a nagy tömegek az új emberektől és intézményektől a jólét 
és szabadság áldásait remélték. Az ancien régime parazitáinak, akiknek 
a létfeltételeit az új rendszer felette megnehezítette, a korán fana- 
tikusainak és az általuk fellázított ezredeknek néhány napra sikerült 
még ugyan a reakciót diadalra juttatniuk. Elősegítette sikerüket a 
főváros lakosságának közönye, mert ez az új éra alatt nem élvezte 
a közszolgáltatások alól való mentesség privilégiumát. De az ifjú- 
törökök csakhamar visszafoglalták az elvesztett pozíciókat, vaskézzel 
törték le az ellenforradalmat és hogy uralmukat szilárdabb alapra 
helyezzék, detronizálták a megbízhatatlan Abdul Hamid szultánt, az 
ő emberüket, V. Mohamedet ültetvén helyette a trónra. A török- 
országi és az európai közvélemény lassankint megszokta a Török- 
országban végbemenő nagy átalalakulást és bizalommal kezdett visel- 
tetni az új rezsim szilárdsága, valamint a szükséges reformok véghez- 
viteléhez való komoly szándéka és képessége iránt. Kevesen látták 
még világosan, hogy nem annyira a rendszerben, mint inkább a sze- 
mélyekben történt csak változás, nem annyira az elvek, mint az érdek- 
csoportok harca dőlt el és hogy az Egység és Haladás bizottságának 
tagjai, ámbár tagadhatatlanul több hasznos intézkedést is tettek, a 
legfontosabb kérdésekben nagyjából mégis csak a régi nyomokon 
haladtak és hogy végül sem a reformok megvalósításához, sem a biro- 
dalom egységének biztosításához nem volt meg a kellő energiájuk és 
hatalmuk. Mit akartak tulajdonképen az ifjútörökök, miért nem tudták 
céljukat elérni és végül miért végződött az ő uralmuk az Ottoman 
birodalom katasztrofális válságában, ezek a kérdések fogják rövid 
vizsgálódásunk tárgyát alkotni. 

Az ifjútörökök programmja nem kevesebbet foglal magában, mint 
a birodalom politikai, gazdasági és kulturális szervezetének teljes 
újjáalakítását. Követeléseik és céljaik között szerepel a nemzet szuveré- 
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nitása, a miniszteri felelősség elve, az általános választójog, a vilajetek 
autonómiájának fejlesztése, a törvény előtti egyenlőség elvének a nem 
mohamedán vallású alattvalókra való kiterjesztése, a vallás szabad 
gyakorlása, a közoktatás szabadsága és megreformálása, a földvásárlás 
megkönnyítése a parasztság részére, főleg olcsó kölcsön nyújtása révén, 
a török hivatalos nyelv stb. Ε reformokkal a régi abszolutisztikus, 
arisztokratikus és a vallási türelmetlenség elvére helyezkedő hűbéri 
török államból egy csapásra alkotmányos, demokratikus, felekezeti 
téren türelmes nemzeti államot akartak alkotni. Mintaképül Nyugat- 
európa haladott államai szolgáltak nekik, amelyekben sokan közülük 
hosszú ideig tartózkodtak. Az ott uralkodó tudományos elméletek és 
érvényben levő politikai intézmények vetették meg az ő reform- 
programmjuk alapját, de a történelem tanulságai, hazájuk tényleges 
viszonyai és fejlettségi foka iránt nagy részben elvesztették az érzéküket. 
Végtelen optimizmusukban azt hitték, hogy az évszázadok óta stagnáló, 
az erőszak, korrupció, dezorganizáció, faji és vallási villongások fertő- 
jében már-már elmerülő birodalmuk létének vagy nem létének problémája 
ugyanazokkal az eszközökkel lesz megoldható, mint amelyekkel a több 
százados fejlődésen és egységesülésen átment nyugati nemzetek a 
megváltozott viszonyokhoz alkalmazkodtak. Azt hitték továbbá — és ez 
volt a legvégzetesebb tévedésük — hogy elég lesz, ha a hatalmat 
kiterjesztik egy szűkebb csoportról, a régi udvaroncok csoportjáról, 
egy új tágabb csoportra, a török intelligencia felvilágosodottabb részére. 
Nem vették tekintetbe, hogy a XIX. században a nemzetiségi eszme 
átterjedt keletre is és ily körülmények között a török kisebbség 
kizárólagos uralma a kényszer és a szuronyok segélyével tartható csak 
fenn. De az erőviszonyok az utolsó száz évben jelentékeny változáson 
mentek át és amily mértékben a félhold hadiereje veszített félelmetes- 
ségéből, oly mértékben omlott össze lassankint a török oligarchia utolsó 
mentsvára is. 

A török katona és hivatalnok nép. Évszázadokon át megszokta, 
hogy szükségleteinek kielégítéséről ellenszolgáltatás nélkül gondos- 
kodjék, zsákmányolással, mint katona, harácsolással, mint hivatalnok. 
Vallási meggyőződése, amely szerint a keresztények csak arra valók, 
hogy az igazhitűek életét megkönnyítsék és minél kellemesebbé tegyék, 
határtalan tunyasága, amely minden huzamosabb munka végzésére 
képtelenné teszi, tökéletes összhangban áll evvel az életmóddal és 
felfogással. Könnyen elképzelhető, hogy az a közigazgatás, amely 
ilyen, a munkától iszonyodó és a népet csak a meggazdagodás esz- 
közének tekintő elemek kezében összpontosul, éles ellentétben áll a 
gazdasági és a társadalmi fejlődés követelményeivel. De nem kis 
jelentőségű akadálya a fejlődésnek a hűbérbirtok nagy elterjedettsége 
sem. A törökországi csifligárok (földbérlők) sorsa talán még kedve- 
zőtlenebb, mint aminő a mi jobbágyainké volt a legrosszabb időkben. 
A termésből mindenek előtt levonják a tizedet, amely a termésnek 
több, mint tizedrésze és a mezőőri díjat. A megmaradó részen a bej 
és a csifligár egyenlő arányban osztozkodnak. Az utóbbié marad a 
termésnek egy harmad része, sőt gyakran még ennél is kevesebb. 
Az így megmaradó részből kell még a   közszolgáltatásokat   is   telje- 
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sítenie, fizetnie a bédelt (véradót), tidzsarétot (forgalmi adót), bégliket 
(júhadót) stb. Ilyen körülmények között nem csoda, ha a szegény 
paraszt gazdájához kényszerül kölcsönért fordulni és lassankint a röghöz- 
kötöttség, a teljes függőség helyzetébe jut, egyes vidékeken még 
házasságot sem köthet, pert sem indíthat földesura beleegyezése nélkül. 
A bej bérlője nejét és leányait is — úgy látszik — a föld hoza- 
dékainak tekinti, amelyeken osztozkodniuk kell. Háremjét a falvak 
legszebb leányaival tölti meg (a jus primae noctis kiterjesztése). — 
Macedóniában csifligár a lakosságnak közel egynegyed része. Egy- 
szóval néhány száz kilométernyire tőlünk a legsötétebb középkor van 
még életben.  Ezeken a súlyos bajokon hogyan lehetett volna segíteni? 
Csak úgy, ha a nem török lakosságot megszabadították volna a rája 
nehezedő — de alkalmasint minden más szerep betöltésére képtelen — 
török közigazgatási hatóságoktól, bíráktól és földesuraktól, autonóm 
közigazgatási és bírósági szerveket és parasztbirtokosokat ültetvén a 
helyükre. Ez azonban egyértelmű lett volna a török „intelligencia” 
és a török birtokos osztály deposszedálásával a nagy nemzetiségi 
perifériákon. Vajjon vállalkozott-e erre az Egység és Haladás bizott- 
sága? Sajnos, ez egyaránt fontos és nehéz problémák megoldására 
nem tett komoly kísérletet. 

Összefoglalva tehát az eddig elmondottakat, megállapíthatjuk, 
hogy az ifjútörökök munkaprogrammja nem volt elég reális, túlságosan 
nagyjelentőséget tulajdonított az alkotmányjogi természetű kérdéseknek 
és nem volt alkalmas a beteg ember legégetőbb sebeinek az orvoslá- 
sára. Ha már most külön vizsgáljuk az egyes programmpontokat, 
azt látjuk, hogy e reformok nagy része csak papiroson valósult meg 

és holt betű maradt. 
A nemzet szuverenitását és a miniszteri felelősség elvét elhomá- 

lyosította az Egység és Haladás bizottság túlsúlyban levő hatalma. 
A választások tisztaságának és szabadságának az elvével nem egyez- 
tethető össze az a nagy presszió és a korrupció, amellyel az ifjútörökök 
különösen az utolsó választáson éltek és amelynek a mohamedán és 
török elemek nagy parlamenti túlsúlya köszönhető volt. A vilajetek 
autonómiájának a fejlesztése tekintetében igen keveset tettek. A tör- 
vény előtti egyenlőség elvének a foganatosítása nagy nehézségekbe 
ütközött, minthogy a régi, fanatikus és tudatlan hatósági személyzetet 
nem lehetett egyszerre türelmes, tisztességes és képzett emberekkel 
helyettesíteni. A vallásszabadság tekintetében történt ugyan haladás, 
de az iskolaügy terén, különösen pedig a nemzetiségi iskolák tekin- 
tetében kevesebb. A földvásárlásból és parcellázásból egy korcs 
mohamedán telepítési politika fejlődött ki, amely sokkal kevesebbet 
használt a törököknek, mint amekkora ingerültséget a többi népek 
körében keltett. A török nyelvnek hivatalos nyelvként való alkalma- 
zása és egyáltalán a török nyelv alkalmazási körének szélesbítése 
volt talán az egyetlen programmpont, amelyet teljes mértékben meg- 
valósítottak. 

Külpolitikai téren kezdetben csakugyan felmutathattak bizonyos 
eredményeket. Így pl. Bosznia és Hercegovina annexiója alkalmával 
bizonyos tisztára formai jellegű jogokért igen reális előnyöket bizto- 
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sítottak Törökország részére: így a novibazári  szandzsák   kiürítését, 
2 és fél millió török font kártérítést, az  idegen   posták   megszünte- 
tését stb. Tény az is, hogy amíg a török birodalom újjászületése lehet- 
ségesnek látszott, a törökök tekintélye kifelé jelentékenyen nőtt. 

A törvények alkotása szempontjából nem vethetünk semmit az 
ifjútörökök szemére. Nagyon sok szép törvényt alkottak és kár, hogy 
jelentékeny részük nem volt foganatosítható — részben a pénzügyi 
nehézségek miatt. Külön említést érdemel mégis az aránylag eléggé 
liberális gyülekezési törvény és a sajtó szabadságát biztosító törvény, 
amely a cenzúrát eltörölte. De a pozitív reformok nagy része meg- 
tört a pénzügyi nehézségen. Az albánok lázadásai folyton újabb és 
újabb katonai expedíciókat és hadi kiadásokat tettek szükségessé. Az 
összes kiadások 39%-a fordíttatott hadügyi célokra. A rop- 
pant kiadásokat csak nagy kölcsönök segítségével lehetett fedezni. 

De az ifjútörökök összes említett hibáit jelentőség és súlyos követ- 
kezményei tekintetében felülmúlja az ő elhibázott nemzetiségi politi- 
kájuk. A tényleges viszonyok, különösen pedig az erőviszonyok iránti 
érzéketlenségük volt az, ami e téren tévedésekre és túlzásokra ragadta 
őket. Törökösíteni akartak egy olyan országban, amelyben a törökség 
csaknem törpe minoritásban van, amelynek számos nemzetiségét nem- 
csak a nyelv és a szokások, hanem a vallások és világnézetek közötti 
tátongó űr is elválasztja tőle és amelynek nemzetiségei szomszéd- 
ságában laknak a török uralom alól felszabadult testvéreiknek, akiktől 
megmentésüket várják. Ennek a vállalkozásnak fiaszkóval kellett volna 
végződnie akkor is, ha a török nyelvű iskolák létesítése, a török 
nyelv kötelező tanításának a statuálása, a nemzetiségi iskolák feletti 
szigorú gyámkodás, a mohamedán telepítés stb. nem is mozgott volna 
oly kicsiny keretek között. Kezdődött a törökösítés Macedóniában, 
azután átterjedt Albániára és a török birodalom többi tartományaira 
is. A reakció főleg Albániában mutatkozott, ahol a véres forrongások 
1909, 1910, 1911-ben és az idén is szabályszerűen ismétlődtek és 
egyre nagyobb méreteket öltöttek, olyannyira, hogy a felkelők még 
Üszkübbe is be tudtak vonulni. A katholikus albánok lázadása győ- 
zelemmel végződött. A török kormány kénytelen volt felhagyni a 
malisszorok törökösítésével, bele kellett nyugodnia, hogy fegyvert 
viseljenek, katonai szolgálatukat Albániában teljesítsék, albán nyelvű 
iskolákat állítsanak fel, albán hivatalnokokat kapjanak. A folytonos 
katonai expedíciók rendkívül megviselték az állampénztárt és a török 
viszonyok csakhamar mindennek inkább voltak tekinthetők, mint kon- 
szolidáltaknak. Ily körülmények között az olasz imperializmus a leg- 
kisebb ellenállás irányát vélte követni, amidőn a padisah afrikai gyar- 
matára vetette magát. Ε tartomány megerősítése körül súlyos mulasztások 
történtek, melyekért a közvélemény főleg az ifjútörök hadügyminisztert, 
Mahmud Shevket pasát okolta. A pénzügyi, bel- és külpolitikai zavarok 
mind jobban elfajultak és az ifjútörököknek lassankint arra a meg- 
győződésre kellett jutniuk, hogy a reformok azon részét sem lesznek 
képesek megvalósítani, amelyre komolyan törekedtek. Az idealista 
forradalmárok uralma lassankint teljesen átalakult klikkuralommá. 
A tekintélyük és népszerűségük  szertefoszlott és  dicstelenül fejezték 
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be rövid pályafutásukat, amelyhez honfitársaik oly szép reményeket 
fűztek. Törökország züllését és dezorganizációját nem tudták feltar- 
tóztatni. Nem tudtak azon sem változtatni, hogy amíg Törökország 
hanyatlott, a szomszéd népek, Törökország ősi ellenségei haladtak. 
Ámbár a „haladás” és az „egység” voltak a jelszavaik, a haladást 
nem tudták megindítani, az egységet pedig csak a birodalom ellen- 
ségei, a balkáni szláv népek közt mozdították elő. A belső ellen- 
tétek kiéleződése, a törökök gyöngülése, ellenségeik erősbödése — e 
tények készítették elő a robbanás és katasztrófa kitörését. 

Az ifjútörökök és a török birodalom tragédiája sok szép tanul- 
ságot rejt magában. Ha a török közigazgatásról és nemzetiségi poli- 
tikáról olvasunk, önkénytelenül is az eszünkbe kell jutnia annak a 
faji rokonságnak, amelyet nyelvészeink és etnográfusaink egy része a 
törökországi és magyarországi uralkodó fajok és osztályok között 
megállapított. Meggyőződhettünk róla, hogy a török uralmi rendszernek 
Európában nincs jövője. Európai tartomány szuronyokkal nem kor- 
mányozható tartósan, akár Macedóniának, akár — Horvátországnak 
hívják. Papirostörvények és papirosreformok nem elegendők a nem- 
zetek fenmaradásához — se a Vardar, se a Duna partján. Vigyáz- 
zanak a magyar hazafiak, hogy addig értékesítsék e tanulságokat, 
amíg nem lesz késő. Mert akkor azután nem fog rajtuk segíteni török 
„rokonaik” szimpátiája, mint ahogy a mi rokonszenszenvünk sem tud 
gátat vetni az ő pusztulásuknak.                                              (Vajda Mihály.) 

 
Balkánállamok-madártávlatból 
 

Bukarest — 1906. A filareti réten, a jubileumi kiállítás aranyozott 
gipszpalotái között harsog a királyhimnusz, a Desteaptăte române, a 
széles, sárgaporondos utakon fényes küldöttségek tolongnak. Az ide- 
genben lakó románok jöttek el a „boldog, szabad haza” fővárosába 
ünnepelni, vigasztalódni. És a történelmi emlékek, a gazdagság, fény és 
pompa közepette fellángol a „nemzeti érzés”, megerősödik az önbizalom. 

De kint a széles síkságon a kárpátalji dombok fölött komor 
vészfelhők gyülekeznek. Az éhes, pelagratizedelte, lázbeteg parasztság 
körében eltompul a diadalmas ének, amelyet Bukarestből hordoznak 
szerte, a csontos kezek ökölbe szorulnak. Pedig semmi különös sem 
történt, csak a termés maradt valamivel az átlagon alul. Kevéssel, alig 
néhány százalékkal. De mit jelent ez a néhány százalék Romániában! 
Pelagrát, éhínséget,   éhhalált. 

Románia Európa legritkábban lakott országa*. A román földnél 
átlag csak az orosz föld terem kevesebbet.** Es a román paraszt 194 
 * Hogyha feltesszük, hogy minden romániai lakosra 100 területrész 
esik, úgy : egy szerbiaira           esik          52 területrész 
                  „    bolgárra                „             62          „ 
                  „    magyarországira   „             63          „ 
                  „    oroszországira      „             88           „   (Dr.  E.  Fischer:     Die   Ernäh- 
                                                                                          rung des rumänischen Bauern) 

** Hogyha a romániai termőföld és gabonatermés közötti arányt 100-nak 
vesszük, úgy Magyarországon az arányszám = 138 

Szerbiában                     „        „          =127 
             Bulgáriában                    „        „         =129   (Ugyanott.) 
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szigorú   böjtös   napjától   eltekintve  is   a   legrosszabbul   táplálkozik.* 
A román paraszt még az átlagos termésű években sem lakik jól, a rossz 
termést egyáltalán nem bírja el. A szó legszorosabb értelmében nem. 

Mire a havazás megkezdődött, a közhangulat erős változáson 
ment keresztül. A nép nyugodtnak látszott, de azért már aggasztó 
jelek mutatkoztak. És amikor beállott a zord téli időjárás, változat- 
lanul, minden előző jel nélkül lángba borult a láthatár Moldovától- 
Olteniáig. A parasztlázadás minden iszonyataival kitört. A lázadás 
gyorsan terjedt, a katonaság pedig tehetetlenül, sőt sokhelyt közö- 
nyösen nézte a vad garázdálkodásokat. Tiszteket katonáik szeme- 
láttára vert agyon az elkeseredett nép és a kormány kénytelen volt 
a legvégsőkre, hogy a nyomor lázadását leverje. Óriás erőfeszítéssel, 
megtizedelt katonacsapatok és kartácstűzzel elsepert falvak árán törte 
meg a parasztlázadást. 

És 1907 óta Románia lázbeteg, a régi belső bajok gyengítik, 
zavarják életműködését. A nyolc millió lakos közül hét millió nem 
bírja megszerezni a létminimumot, hét millió embert tesz forradal- 
márrá a nyomorúság. A gyakran változó kormányok igyekeznek a 
bajokon segíteni, de a normális eszközök hatástalanok. A kisbirtok 
adómentessége, az élelmiszerdrágaság elleni rendszabályok, a fogyasztási 
adók leszállítása, a földosztások és az ingyen vetőmag nagyon sokat 
segíthettek volna annakidején, de most már elkéstek ezekkel. A termő- 
földek túlnyomó része nagybirtok, a többi annyira el van aprózva, 
hogy tulajdonosaik képtelenek rajta megélni. A romániai parasztság 
teljesen el van adósodva, munkaerejét is eladja évekre előre. A legelők 
és rétek fele a nagybirtokosoké, pedig az állatállomány kilencven 
százaléka a parasztságé. Ez az állatállomány is folyton csökken. A bojár 
túldrágán adja a legelőt és a magyar állatbeviteli tilalom halálos 
csapást mért a román állattenyésztésre. A román föld jövedelmét 
csak két csoport élvezi. Elsősorban a bojárok. Óriás birtokaikat bérbe 
adják és a bérösszeget külföldön verik el. Másodsorban a bérlők 
élnek jól. Ezek túlnyomólag külföldiek, akik szintén idegenbe viszik 
jövedelmüket, továbbá bevándorolt orosz zsidók, akik meggazdagodva 
kénytelenek tovább állani,  mert Románia megtagadja tőlük a polgár- 
jogot. Az ország vagyona állandóan kifelé áramlik és otthon csak a 
nyomorúság, a pelagra marad. Mindezeknek koronáját alkotják a 
politikai viszonyok. A román politikát két párt, a konzervatívok és 
„liberális”-oknak nevezett konzervatívok harca alkotja. Amíg az egyik 
párt uralmon van, addig a másik kacérkodik a néppel, utcai demon- 
strációkat rendez, botrányokat provokál. Három négy év alatt meg- 
buktatja ellenfelét, kormányra kerül. Az eddigi állami tisztviselőket, 
le a szolgákig, sürgönyileg elcsapja, saját híveit elhelyezi és kár- 
pótolja magát a három-négy évi koplalásért. A bukott kormánypárt 
pedig átveszi a volt ellenzék szerepét és igyekszik a várakozási időt 
 

* Dr. Fischer fentidézett munkájában összehasonlítja a svéd és román 
fejenkénti napi eledelfogyasztást, eszerint esik egy svédre: gabona: 750 gr., 
burgonya: 500 gr., hüvelyes: 100 gr., tej: 1000 gr., zsír : 80 gr., hús: 165 gr.; 
egy romániaira: gabona: 675 gr., burgonya: — gr., hüvelyes: 17 gr., tej: 
84 gr., zsír: 30 gr., hús: 37 gr. 
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megrövidíteni. Ez a vad váltógazdaság tűrhetetlenné teszi a helyzetet 
és állandó izgalomban tartja az amúgy is beteg országot. 

És ez a lázbeteg, vergődő ország a balkánmozgalmak homlok- 
terébe került. „Európa balkáni zsandárja” fegyverben áll és vár. 
Egyelőre csak a dunai vonalat őrzi, de vágyó tekintete ott nyugszik a 
várna-ruscsuki háromszögen, amellyel Dobrudzsát ki akarja egészíteni. 
Dobrudzsát, amelynek népét évtizedeken keresztül tartotta rabszolga- 
ságban, amelynek csak a legújabb időben adott politikai jogokat. Ezt 
a területet állítólag Romániának ígérte Bulgária — passzivitása jutal- 
mául. És a Deutsche Bank, a Discontogesellschaft már készülődnek is 
arra, hogy az új területen megkezdjék működésüket. Mert a román 
hadsereggel együtt a német kapitalizmus is bevonul, a román had- 
sereg annak érdekében áll fegyerben. A koldusszegény nép pénzéből 
milliókat áldoznak azért, hogy az ötven-száz kilométer hosszú-széles 
földsávra bevonulhasson a román hadsereg, az otthon is forradalmakat 
provokáló kormányzat és közigazgatás, a pelagra és az általuk von- 
tatott diadalszekéren a német kapitalizmus. 

De miközben Románia tekintete ott nyugszik a várna-ruscsuki 
háromszögön, el-elkalandozik nyugat felé is. Seregei egy részét 
nagy csendben Craiova-Turnseverin körül összpontosítja, hogy a 
monarchia Szerbia elleni demonstrációjának súlyát növelje. Az éhín- 
séggel küzködő Románia, amelyet a monarchia állatbeviteli tilalma 
tett még koldusabbá, mint a monarchia exponense! Csak azért, hogy 
az általános osztozkodáskor néhány száz négyzetkilométernyi területet 
és hét millió koldusához még néhány százezer koldust kaphasson. 

Romániának egyenes ellentéte Szerbia. A szapora népességű 
országot az a veszedelem fenyegeti, hogy saját zsírjába fullad. Földje 
nem oly alkalmas a földművelésre, mint Romániáé, ehelyett az állat- 
tenyésztés játszik elsőrendű szerepet. A monarchia állatbehozatali 
tilalma épen ezért ellenkező hatású volt, mint Romániában. Szerbia 
állatállománya évről-évre szaporodik. Szerbia természeti viszonyainál 
fogva reá van utalva az állattenyésztésre és így nem mondhat le róla. 
Ezért életkérdés Szerbiára nézve az, hogy a monarchiát elkerülve 
piacra vihesse termékeit. De fontos ez másért is. Szerbia keleti része, 
az Avalahegység rendkívül gazdag ásványtermékekben. A külföldi 
tőke már régen szemet vetett erre a vidékre, de eddig csak a Pesti 
Magyar kereskedelmi Bank érdekcsoportja bírta itt lábát megvetni. 
A szerb kormány óriás erőfeszítéseket tesz, hogy az Avalahegységben 
ipart teremtsen, még pedig a külföldi pénzcsoportok elkerülésével. 
Csakhogy ehhez újra szabad út kell a piacokhoz. És ez az út — az 
út a tengerhez, a külföldi piacokhoz életkérdés Szerbiára nézve. Hogy 
mennyire az, azt bizonyítja külkereskedelmi statisztikája. Szerbia kivitele 
az állatexport megszorítása óta állandóan emelkedik. A többi ter- 
mékekből erőltetett export állíthatja csak annyira amennyire helyre a 
megbillent egyensúlyt. De bevitele csökken, a vásárlóképesség hanyatlik. 

Szerbia szegényedését elsősorban a monarchia külkereskedelme 
érzi meg. Az angol, a német, sőt a francia árúk bevitele fokozódik, 
míg a monarchia termékei évről-évre tért veszítenek. Külön Magyar- 
ország kivitele alig kerülhet szóba. A szomszédos Szerbiában ma már 
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az angliai bevitel túlszárnyalta a mienket.   Elvégre azonban ez   csak 
természetes, amikor   még a   horvát   testvérországban   sem   hódítanak 
tért a magyar ipartermékek. 

Bizonyos tekintetben hasonló Görögország helyzete. Földműve- 
lése alig számottevő. Az ország területének kétharmadrésze termé- 
ketlen hegység, az északi síkabb részeken a különös felesgazdálkodás 
áll a virágzás útjában. Az állattenyésztés elég jelentékeny, de azért 
a belfogyasztást nem fedezi. Az ipar gyenge, kezdetleges. És mind- 
ezek eredményeként a kivándorlás egyenesen katasztrofális mérveket 
öltött. A kereskedőnépre valóságos életkérdés az északi határon túli 
anarchia megszüntetése, hogy a görög kereskedelem tért hódíthasson 
a Balkánon. 

A balkánállamok között kétségtelenül Bulgária helyzete a leg- 
kedvezőbb. Bulgária a Balkán legdemokratikusabb, legrendezettebb 
viszonyok között élő országa. Kitűnő termőföldjeinek túlnyomó része 
középbirtok, a kincstárnak és a nagybirtokosoknak aránylag kis terü- 
letük van. Az ipart a kormány jelentős szubvenciókkal támogatja és 
a támogatás eredményes is. A haladás, a kultúra zászlóvivői a Bal- 
kánon a bolgárok, de diadalútjuk megtört szerencsétlen szomszédukon, 
Macedónián. 

Macedónia a balkánnépek vegyes összevisszasága, a balkán- 
nyomorúságok valóságos múzeuma. Déli részét túlnyomóan görögök, 
északkeleti részét bolgárok, északi részét szerbek, keleti részét albánok 
lakják, közepén pedig szeszélyes összevisszaságban valamennyien keve- 
rednek. A múlt század végéig a görögök vezettek a kultúra terén. 
A görögök kezeiben voltak az iskolák, a lomha, apatikus törökök 
helyett valósággal ők kormányoztak. Azóta a bolgárok vették át a 
vezérszerepet és a szerbek is előnyomultak. A versengés véres küz- 
delemmé fajult és a hullámok átcsapkodtak az anyaországba. Állandó 
bandaharcok tették tűrhetetlenné a helyzetet és a koncertbe a kuco- 
oláhok kedvéért Románia is beleszólott. A balkán államok nyugal- 
mának, fejlődésének kérdése a macedón kérdés megoldása. És a szerb 
kérdéssel kapcsolatban ugyancsak nagy kérdése a Balkánnak Albánia 
sorsa. A vad, terméketlen, úttalan hegyvidék rablótörzsei útját állják 
az ülepedési folyamatnak, a Balkán polgáriasodásának. 

Csak természetes, hogy ennek az ülepedési folyamatnak meg- 
zavarása a monarchia feladatává lett és erre nem találhatott jobb 
szövetségest, mint a feudális Romániát. Románia pedig szívesen vállal- 
kozott a hálátlan szerepre, mert a külbonyodalmakkal legalább elodázta 
az újabb agrárlázadást, amelynek fenyegető előjelei már mutatkoztak. 
A szláv demokráciákkal szemben a román feudalizmus, mint monar- 
chiánk csatlósa szerepel.                                                                       (E.  V.) 

 
A börze háborúja 
 A nagy balkánkrízis árnya megjelent az európai börzéken is, hogy 
elsötétítse a perspektívát és letörje a spekuláció szarvait. Konstanti- 
nápolytól Londonig hanyatthomlok zuhantak lefelé az árfolyamok, kis 
és nagy exisztenciák mentek tönkre huszonnégy óra alatt és az általános 
 



778                                                                                                       A börze háborúja 
 
pénzválság még nyomasztóbbá és intenzívebbé vált. A bankokat, ipar- 
vállalatokat, kereskedőket és iparosokat egyaránt megviselte a nagy 
derűt, amely a tőzsdéken tombolta ki magát és ott eszkomptálta azt 
a könnyelmű és vérmes hazárdjátékot, amely a modern indusztrializmus 
uszályába kapaszkodott. A krach tiszteletét tette a pesti börzén is, 
kaszált és temetett s egy csomó illúziót, egy sereg hamis nagyságot 
és túlterhelt nagy érdekeltségeket szállított le valódi értékükre. A 
débâcle romjain azonban a sajtó jó vagy rosszhiszemű beállítása és a 
közönség tájékozatlansága folytán még mindig nem következett el a 
helyzet és az emberek tiszta szemlélési lehetősége: a magyar köz- 
gazdasági piac krízisének igazi okai és a nagy kapitalisztikus törvényekből 
folyó magyarázata most is kevesek titka. 

A pesti tőzsde a hatvanhetes kiegyezés után jó ideig, épp úgy 
mint a bankok javarésze, egyszerű függvénye volt a bécsi tőzsdének 
és az osztrák kapitalizmusnak. Ez a vérszegény tengődés addig tartott, 
amíg a kilencvenes évek folyamán egy meglehetős mérsékelt, de azért 
számbajövő gazdasági fellendülés körvonalai bontakoztak ki s iparunk 
és kereskedelmünk bizonyos mértékig önállósulási lehetőségeket mutatott. 
A kedvező konjunktúrák hullámain a tőzsde függetleníteni igyekezett 
magát a bécsi parancsszótól s a kapkodó indusztrializálódás nyomán 
uralma alá akarta juttatni a termelést és az üzleti spekulációt a fel- 
cseperedő nagy bankok ellenére is. A nagybankok viszont a bank- 
koncentráció során természetszerűleg fel akartak szabadulni a tőzsde 
nyomasztó hatalmától és eshetőségeitől: fiókhálózataik segítségével 
felvették és kompenzálták a keresletet és kínálatot, jóformán kisajá- 
tították a vezető iparvállalatokat, néhány tőkeerős és biztos kézben 
egyesítették a maguk és gyári- vagy bányaalapításaik részvénykontin- 
gensét, lefoglalták a maguk számára a politikai és gazdasági tényezők 
kizárólagos támogatását s csak azt engedték át a tőzsdei üzletnek, 
amit kénytelenek voltak, vagy amiben a tőzsde ingerenciája nem jelentett 
sokat. Ε fejlődési folyamat menetén a nagybankok és az értéktőzsde 
közt bizonyos antagonizmus fejlődött ki: felvetődött a hatalmi kérdés, 
amely azután lappangva bár, de a kapitalisztikus törvények értelmében 
éles összeütközéssé fajult. A nagybankok javarésze minden áron monopo- 
lizálni törekedett a pénzpiacot és a közönséget, a tőzsdei nagyságok 
pedig hadra keltek a börze és maguk irányító tevékenysége érdekében. 
Ez az ellentét okozta, hogy egyrészt a közönség mobilabb és óvatosabb 
része lassankint kivonult a tőzsdéről és a nagybankok sokoldalú ala- 
pításainál vállalt obligókat, másrészt pedig egypár vakmerő bankár, 
mint Elek Pál és egy-két merész tőzsdebizományos, elsősorban Krausz 
Simon, új és laikus elemeket kerített ahhoz, hogy a tőzsde a spekuláció 
eredeti rendeltetése: a tőkeszükséglet és tőkebefektetési készség jövő 
alakulásainak kiszimatolása helyett féktelen kurzusnyereségi törekvéseket 
ápoljon. A nagybankok lekötötték maguknak a zsidó nagytőkét, amely 
alaptermészeténél fogva tartózkodó volt, Elek és Krausz ellenben meg- 
kaparították a latifundiumot, a dúsgazdag mágnásokat a gyáva mobil- 
tőke helyett. Ettől kezdve egy csomó bank és vállalat lett kiszolgáltatva 
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vagy szegődött be önként Krausz Simon és a határt nem ismerő 
hausse-spekuláció elősegítésére. A Krausz-féle mágnásszindikátus a 
Magyar Bank, a Közúti, a Városi vasút, a Leszámítoló Bank, a Rima- 
murányi és Salgótarjáni, valamint néhány téglagyár és más ipari vállalat 
részvényeiből rengeteg tömeget vásároltatott össze és a jó konjunktúra, 
a jól megkent sajtó és a jóhiszemű publikum megnyergelésével hajtotta 
felfelé eszeveszetten az árakat; beugrasztotta vagy rákényszeritette 
azokat a vállalatokat, amelyeknek részvénytöbbségét vagy legalább 
a részvények jelentékeny részét birtokolta, hogy nyakra-főre emeljék 
alaptőkéiket; magas, sőt túlmagas osztalékokat diktált, hogy komitenseit 
kielégíthesse; túlfűtött híreket terjesztett a terrorizált bankok és 
vállalatok nyereségi kilátásairól; megőrjítette a józan börzeembereket 
s felizgatta és elkábította a fél országot, hogy az indokolatlan gründolások 
és az egészségtelen osztalék-politika révén a szindikátusnak és Krausz 
Simonnak sok milliós hasznot biztosítson. 

A nagybankok jórészt tétlenül szemlélték ezt a grandiózus fel- 
hajtást, amely tagadhatatlanul egy sereg ipari vállalatot hívott életre, 
egypár kis- és középbankot valóságos nagyhatalommá fejlesztett és 
sok kisembernek juttatott aprópénzt, de lehetetlen célra vállalkozott, 
amikor a nagybankok koncentrációjának törvényét akarta megtörni. 
A hausse-szindikátus egy darabig élvezte a maga pünkösdi királyságát: 
tavaly ősszel azonban megfordult a konjunktúra. A pénzpiac egyszerre 
megrendült, a külföldi pénzeket kivonták, a záloglevelek mindenfelől 
visszaözönlöttek, egy csomó iparág lefelé hanyatlott s Elek Pál is össze- 
roppant. A szindikátust, amely időközben a Városi, Leszámítoló és 
Rimamurányi részvényeit még tetemes nyereséggel realizálta, Krausz 
Simon fenn tudta továbbra is tartani, sőt most szeptemberben kétség- 
beesett erőfeszítéssel megújította két évre a szerződést több 
mint 160.000 darab Magyar bank, Közúti, Budapesti bank, Belvárosi 
takarék és egyéb részvényre nézve. Ez a megújítás az utolsó percben 
jött: az októbereleji nagy tőzsdei katasztrófa fejét vette a csillagokig 
kapaszkodó hausse-spekulációnak és az egész hazard irányzatnak. 
A Krausz Simon érdekeltségei körébe tartozó összes részvények 
néhány nap alatt 100—150—250,  sőt  400 koronát estek, a szindi- 
kátus legalább húsz milliót vesztett, a kisemberek és a magánspeku- 
láció tömegesen dobálták a piacra a részvényeket, egymásután követ- 
keztek titkos és nyílt fizetésképtelenségek s Krausz Simon egyedül 
volt kénytelen a mentőakciót megkezdeni és folytatni, miután a nagy- 
bankok rideg és kíméletlen közönybe burkolóztak, a lesülyedt árfo- 
lyamokat sem tartván elég alacsonynak ahhoz, hogy tömeges vásár- 
lásokkal a jövőben reális üzleteket csinálhassanak. Ebben a kétség- 
kívül nagyszabású védelmi harcban azután a tőzsde önfenntartó 
erői gyengéknek bizonyultak a nagybankok intervenciója nélkül: 
Krausz Simonnak, illetve a tőzsdének meg kellett alázkodnia s a nagy- 
bankok erkölcsi és anyagi támogatását kellett kikérniök, hogy a piac 
egyensúlyát megmenthessék. A nagybankok kormánynyomás alatt kény- 
telen-kelletlen közbe is léptek és a végső katasztrófát elhárították: 
a tőzsde tehát a nagybankokkal szemben alul maradt. Ez az eredmény 
egyfelől a banktröszt diadala, amely az ipari kartelleket is  érdekelt- 
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ségébe vonva, a közgazdasági piac domináns tényezőjének bizonyult, 
másrészt pedig a magántőke és a magán spekuláció veresége, amely 
— bármilyen hasznos is lett volna pillanatnyilag a bankkoncentráció 
fékentartása — szükségszerű, tehát elkerülhetetlen volt. A magyar 
gazdasági életet ma már kétségkívül a nagybankok dirigálják: az 
uzsorakapitalizmus és járulékai ellen való minden törekvés tehát a 
nagy tőzsdei lefúvás tanulsága szerint is ellenük kell, hogy irányuljon. 

* 
 

Az értéktőzsde kudarcához járul az árutőzsde kétes szerepe is. 
A pesti gabonapiacon jóformán mindig az osztrák cégek helyi expozi- 
turái voltak az urak és mindig kontreminben dolgoztak: lehetőség 
szerint leszorították a gabona árát, fokozták az üzlet lanyhaságát, hogy 
a bécsi cégek javára s a kincstár megzsarolására a lehető legminimálisabb 
árakat tudják biztosítani. Amikor azután az árútőzsde is függetleníteni 
igyekezett magát a bécsi direktívától, lassankint itt is felütötte fejét 
a nagyszabású hausse-spekuláció:  amíg rá volt szorulva, addig a nagy- 
bankok támogatásával, mihelyt pedig lehetségesnek látszott, a kon- 
centrált magántőke szakállára és zsebére. A hausse célja kétfelé irá- 
nyult:  egyrészt a termelőket a lehető legnagyobb mértékben kiuzso- 
rázni, másrészt pedig a fogyasztókat s így a hadügyi kormányt is a 
lehető legjobban megnyúzni. Ez a kettős cél csak úgy sikerülhetett, 
ha a kínálat kisajátítása, az árak diktálása és felhajtása s a magas 
összeköttetések és érdekképviseletek épp úgy rendelkezésükre állnak, 
mint Krauszéknak az értéktőzsdén. A hausse ugyanevvel a hazard 
tendenciával igyekezett mesterséges értékeket teremteni és jogosulatlan 
hasznot szerezni, az értéktőzsde Aausse-jának bukásával azonban az 
árútőzsdén egyelőre a hausse diadalának kellett szükségszerűen együtt 
járnia. Az a kétségtelenül lelkiismeretlen és ellenőrizhetetlen hajsza 
ugyanis, amellyel a zab, majd a rozs árát felverték, a világtermés 
kedvezőtlen eredményén és a rossz időjáráson felül a külpolitikai 
helyzet háborús alakulására volt építve, tehát épen arra a konjunk- 
túrára, amely Krausz Simont letörte. Az árútőzsdén való ez a mér- 
téktelen spekuláció egyrészt újra aktuálissá tette a határidőüzlet eltil- 
tását (az osztrák képviselőházban eziránt sürgős indítványt nyújtottak 
be, a budapesti tőzsdetanács pedig korlátozó intézkedéseket tett s 
az igazságügyminiszteriumban ankét ül össze), másrészt pedig nyil- 
vánosságra hozta azokat az intim és erkölcstelen összeköttetéseket, 
amelyek a nagy gabonaspekulánsokat a magas hadügyminisztériumhoz 
fűzik. A hausse-isták egy előkelő politikai összeköttetésekkel rendel- 
kező konzorcium, az u. n. zabring képében ugyanis már régebben 
rövid úton megállapodtak a hadügyi kormánnyal 150.000 métermázsa 
zabnak 10,90-es árfolyamon ab Budapest való lehetőség szerint prompt 
leszállítására. A konzorcium abban a hiszemben, hogy ura a helyzetnek, 
az októberi zab árát felverte egész 12,35 q-ig, amikor azonban a 
baisse-párt is akcióba lépett. A baisseisták vezetői: a zsidó Baruch 
Jeremiás cég és az agrár-klerikális Mezőgazdák szövetkezete, ez a 
két leghatalmasabb hadseregszállító cég, amelyek az egész hadügy- 
minisztériumot és környékét   befolyásuk   alatt   tartják,   természetesen 
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veszélyeztetve látták üzleti és hatalmi pozíciójukat. Baruchék a maguk 
millióival dolgoznak, a Mezőgazdák szövetkezetét azonban a kormány 
házi zsidaja, a Hitelbank támogatja, amióta Kornfeld alázatosan szol- 
gálatába szegődött ennek a vezető agrár szövetkezetnek. A közös 
érdekek összehozták a két ellenkező összetételű tényezőt nemcsak a 
múltban, hanem a jelenben is, amikor a zabringgel kellett szembe- 
szállnia: Baruchék, a Mezőgazdák szövetkezete s hátvédjeik érvé- 
nyesítették hathatós befolyásukat és sikerült is a hadügyi kormányt 
akként terrorizálniok, hogy azon a címen, mert a Budapesten prompt 
átveendő 150.000 métermázsára nincs is jelenleg szüksége (aminthogy 
nem is volt), mondjon fel általuk a budapesti piacon a konzorciumnak 
70—80.000 métermázsa októberi zabot és ezt velük, Baruchékkal 
adassák is el. Mikor pedig a konzorcium tiltakozott a „betörés” ellen, 
amely a tőzsdei szokásokba és az ő zsebérdekükbe ütközött, Baruchék 
arra a nyílt visszaélésre is rá tudták venni a hadügyminisztériumot, 
hogy le nem szállított zabrakományokat tartalmazó hajókat foglaljon 
és pecsételjen le: ezt a diszpozíciót csak a zabring, illetve a konzor- 
cium erélyes fellépésére szívták vissza. Miután azonban a konzorcium 
minden kínálatot felvett, Baruchék pedig ezúttal nem tudtak eleget 
szállítani, a hadügyminisztérium kénytelen volt teljesen leszerelni, 
visszavonni a Baruchéknak adott megbízást és restituálni a zabringgel 
való megállapodást, Baruchék pedig kénytelenek voltak tetemes vesz- 
teség árán a zabringgel kiegyezni. 

A hatalmi kérdés tehát egyelőre a zabring javára dőlt el, éppen 
azért, mert szervezettebb és koncentráltabb hatalmi tényező volt. Ennél 
az efemer esetnél azonban sokkal súlyosabb jelenség, hogy a hadügy- 
minisztérium kétes börzei spekulációkra ragadtatja el magát, egyszerre 
áll szolgálatában a hausse- és baisse-nek és a politikai és nemzetközi 
helyzetet egyik vagy másik kedvencével számítoltatja le. A hadügyi 
kormánynak ez a szereplése viszont azt is dokumentálja, hogy a buda- 
pesti árutőzsde sem tud a maga lábán megállani, nem autonóm tes- 
tület, hanem amint az értékpiac szükség idején meghódolt a nagy- 
bankok előtt és igénybe vette támogatásukat, úgy az árupiac is a 
tőkekoncentráció elvéhez alkalmazkodik, megszervezi a gyönge magán- 
spekulációt, hogy a kincstárt s a nagy militarista érdekeltségeket a 
maga körébe vonja és a termelőket és fogyasztókat egyesült erővel 
nyúzhassa meg. Ennél a törekvésnél megszűnik az agrár-feudális és 
merkantilista ellentét, összevegyülnek a különböző kapitalista érdekek, 
ebben a tendenciában találkozik a tőzsde a nagybankokkal és egé- 
szíti ki a felemás magyar kapitalizmus kórképét.                     (Kósa Miklós) 

 
A Társadalomtudományi Társaság és a középiskola 
 

Ha majd a jövő magyar hisztorikusa — mert eljő talán az idő, 
amikor nem az lesz a magyar történetíró előtt a kutatásra érdemes 
dolog: hogyan is vesztette csak el Bajor Ottó királyunk a nyeregkápáról 
a magyar koronával súlyosbított tarisznyát? — tehát: ha majd a 
jövő magyar hisztorikusa egy objektivitást adó távlatból vizsgálja e 
század   elejének   érdekesen   forrongó  magyar  életét,  elképedve  fog 
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egy első pillanatra hihetetlen megállapítás eredményéig eljutni. Meg- 
döbbenve fogja látni, hogy a XX. század elején, amikor már nálunk 
a parlamentarizmusnak itt-ott félszázados múltja volt, mi mindent 
iniciált itt egy kicsi, anyagiakban nagyon is szerény erejű csapat. Egy 
úgyszólván csupán szegényes helyzetű lateinerekből álló társaság 
vállalta magára itt a kovász szerepét, hogy a magyar élet tunya 
tésztáját kenyérré keléssé, egyetlen kicsi tábor küzdött, épített, lelke- 
sedett és lelkesített, tanult és tanított, vetett fel eszméket, tűzött ki 
célokat, szolgált eszményeket, — egyszóval: cselekedett és gondol- 
kozott itt parlament, állami, hangos című bizottságok vagy nagyhangú 
és államilag szubvencionált  „kultúr”-egyletek és mindenki helyett. 

Nincs a magyar életnek olyan viszonylata, amely ne köszönhetne 
valamit ennek a tábornak, nincs a magyar társadalomnak olyan sebe, 
amelyre orvosszert ne iparkodott volna keresni ez a magyar Fabian 
Society: a Társadalomtudományi Társaság. 

És mégis a Társadalomtudományi Társaságnak senki sem tartozik 
több hálával a magyar középiskolánál. 

Quieta non movere! —: ez volt mindig a latin gimnáziumnak 
— stílszerűen latin — iskola-politikai jelszava Magyarországon. Magyar- 
országon, ahol ugyan van Országos Közoktatási Tanács, van a parla- 
mentnek közoktatási bizottsága, a különféle iskolatípusoknak is van 
miniszteriális ügyosztálya, sőt van — igaz, hogy még a címben is 
csak a második helyre szorítva, mert hát ecclesia praecedit — köz- 
oktatásügyi miniszter is, de ahol oktatásügyi kérdésekkel az úgy- 
nevezett „illetékes faktorok” nem szoktak, nem szerettek foglal- 
kozni soha. Tehát „quieta non movere — ami nyugvó állapotban 
van, azt nem kell bolygatni”: ez volt a magyar oktatásügyi hivatalos 
politika évtizedeken át. Ó-liberálisok, konzervatívek és ultramontánok 
ebben gyönyörű harmóniával egyeztek meg minden időben. Hogy 
Klamariknak, Hómannak, Boncznak vagy Barkóczynak hívták az ügy- 
osztály vezetőjét, az alapjában véve csak nuance-beli különbségeket 
jelentett mindössze. 

A miniszteriális urak — csupán úri-jogász mindannyi, merthogy 
a nemzetfentartó osztály a közigazgatáson kivül a minisztériumokat 
szokta boldogítani különös amabilitással — aktaszerűen elintézgették 
a szegény magyar oktatásügyet (akárcsak a pénzügyiben a dohány- 
termelés, vagy a sójövedék dolgait) s — addig volt. Ami pedig 
bennünket, tanárokat illetett, mi — hiszen méltóztatnak tudni — 
büszkék voltunk szörnyen gutgesinnt konzervatívságunkra, megbízható, 
komoly elem-voltunkra, s nem egyszer magától Tisza Istvántól érde- 
meltünk ki sajátkezű vállveregetéseket úgynevezett „puritánság”-unkért. 

Az idősebb kartársak, akik a ferventálás ifjúi éveit (kevés és 
kapós volt még akkor a tanárjelölt s már akkor is sok volt a mágnás) 
rendszerint valamely főúri famíliánál töltötték el nevelői alkalmazásban, 
mikor kathedrára kerültek, öntudatlanul is magukkal hozták ide az 
úrtisztelet és a „minden úgy van jól, ahogy most van” életelvet, 
valamint a múltnak s a hagyományoknak köldöknéző béklyóit. Csoda-e, 
ha a legtöbb magyar középiskola ilyenformán ódon középkori várrá 
vált, amelynek ólomkarikás, keskeny   bástyaablakain át a napfény és 
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a friss levegő nem tudhatott betörni? De konzervatív réteggé kellett 
válniok a magyar tanároknak más okból is. Hiszen a tanárság rend- 
szerint a szegényes, kispolgári exisztenciák jelesen tanuló fiaiból 
rekrutálódott, akikre nézve a tömérdek kínlódás, a sanyarú diák-évek 
után elnyert tanári állás és fizetés olyan nagy nehezen kiverekedett 
emelkedést jelentett a társadalmi és anyagi ranglétrán, hogy érthetően 
konzerválni igyekeztek azt a társadalmat, melynek kereteiben ők ilyen 
féltett eredményekhez jutottak el. 

Aztán az új miliő is, amelybe kerültek, mindenre inkább volt 
alkalmas, mint a világnézet kicserélésére. Hiszen a Tanterv és Utasí- 
tások is váltig azt süvöltötték a tanár fülébe: egyetlen becses értéke 
a — múlt. Vagy nem azt jelenti-e, amikor a gimnázium nyolc éven 
át latin és görög tanulmányokra mintegy 2080 órát fordít, holott 
— pedig Kármán Mórék váltig bizonyítgatták középiskolai taní- 
tástervünk pregnánsan nemzeti jellegét — az összes nemzeti tár- 
gyakat (magyar nyelv, irodalom, történelem és földrajz) körülbelül 
1428 órán tanítják ugyanannyi idő alatt. (L. Orsz. Középisk. Tanáregy. 
Közl. XLV 333). A latin nyelv és irodalom egymaga 1500 órát 
emészt fel a tanítás idejéből, amikor a természetrajzra, természettanra 
és mennyiségtanra együttvéve is alig 30 órával fordítanak csak többet. 

S lám, a hivatalos tanügyi felsőbbség mégis épen ezt az iskola- 
típust tartja a legjobb, legszükségesebb középiskolának (a reáliskola, 
nyilván, egy árnyalattal halványabban festi a múlt értékeit!) s szinte 
beteges lázzal vetette magát új gimnáziumok alapítására. 1864-ben 
Magyarországon és Erdélyben 59 fő- és 77 algimnázium, továbbá 
22 reáliskola volt. Ez a szám nem egészen ötven év alatt, a múlt 
iskolai év végéig — pedig közben egész csomó algimnázium alakult 
át polgári iskolává — felduzzadt 170 fő- és 12 algimnáziumra, míg 
a reáliskolák száma 10-zel szaporodott össze-vissza (L. u. o. 202 1.) 
Csak természetes dolog, hogy a tanárság is a gimnázium latin isko- 
lájában látta, találta oktatásügyünk ideális középpontját, csak termé- 
szetes dolog, hogy ez arisztokratikus iskola szelleme és képzetvilága 
süketté tette őket minden olyan vélemény hangjával szemben, amely 
a favorizált gimnáziummal szemben elégedetlenségnek adott kifejezést 
s reformokat emlegetett. 

Mert hangok, kifogások már régebb idő óta emelkedtek volt a 
gimnázium ellen. Azonban — a kérdés szerencsétlenségére — ezek a 
hangok naivak, tájékozatlanok és kicsinyes nézőpontúak voltak s így 
a tanárság könnyedén tudta őket elintézni egy kézlegyintéssel. „A 
bukott tanulók szülei acsarkodnak a tanárok ellen ...” S külső 
látszatra igazuk is volt: a magyar társadalom olyannyira tájékozatlan 
e dologban is még akkor, hogy a legvéresebb igazság is, amit a 
középiskola ellen fölhoztak, vagy az egyéni sérelem kirívó köntösében 
jelent meg, vagy pedig egyes kipécézett tanárokra irányuló személyes 
inzultusként hatott. 

Az elégedetlen — és méltán elégedetlen — társadalom vala-. 
mint a középiskola között tehát érzésbeli mély szakadék keletkezett. 
A szülők udvariasan mosolygó fogcsikorgatással íratták be gyerekeiket, 
a tanárság egy része pedig olymposi szekunda-villámokkal, rovásmeny- 
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dörgésekkel s kicsinyeskedő fegyelmi-tortúrákkal fizetett meg a szülők, 
a társadalom bántó (s szerintük: alaptalanul bántó) kritikáiért. És 
nem akadt senki, aki a dolgok mélyére tekintve megállapítsa, hogy 
nem az emberekben, a tanárokban van — vagy legalább is nem első 
sorban őbennük van — a hiba, hanem: a rendszerben, az iskolában. 
Nem vette észre senki, hogy a tanárok csak olyanok lehetnek, ami- 
lyenek s mindaddig, míg maga a rendszer ellen nem kél harcra a 
magyar társadalom, üdvös változást nem lehet várni sem. 

Akkor jött a Társadalomtudományi Társaság és a Huszadik Század. 
Nem csak arra a grandiózus vitára gondolunk, amit a Társaság 

a magyar középiskola dolgaiban annak idején tartott — s amelyet 
példátlan érdeklődéssel és figyelemmel kísért volt az egész magyar 
társadalom, — hanem a Társaság és Huszadik Század egyéb munkálataira 
is, amelyek révén a kultúrára fogékonyabb társadalmi rétegek természet- 
tudományos gondolkozása megalapozást nyert s a fejlődés nagy gondolata 
és annak szükségessége lassanként tért foglalt nemcsak az intellektuelek, 
hanem egy tágabb magyar társadalmi körözet tudatában is. 

A nagy vita egyelőre még csak azzal az eredménnyel járt, hogy 
a szemek kezdettek megnyilatkozni s társadalmunk általános, de inkább 
ösztönös, mint tudatos elégedetlensége logikusan megépült és átgon- 
dolt formát kapott a vita nyomán. Mert a középiskolai (s különö- 
sebben is a gimnáziumi) oktatás bűnlajstromát ez a vita állította össze- 
de egyszersmind biztos és határozott körvonalakkal már akkor meg- 
rajzolta a jövő középiskolájának a kontúrjait is. 

Azonban a nagy vita csak egy — bár a legjelentősebb — 
momentum volt abban, hogy a középiskolai gyökeres reform szük- 
ségessége a magyar társadalom s végül a makacsul elzárkózó tanárság 
tudatába is bejusson. A Társaság és a H. Sz. decenniumos munkás- 
sága együttvéve eredményezte és eredményezhette csak ezt. 

Nem ment ez azonban valami könnyen és egyszerűen, nem, 
különösen a — tanárság részéről. Jó időn át hol a dilletantizmus, 
hol a nemzetietlenség olcsó vádjával argumentált az egyedül üdvö- 
zítő „quieta non movere”-elv mellett a magyar tanárság (sőt a Magyar 
Figyelő fellegvárába felszorult csoport még mindig destruktív haza- 
fiatlanságról kiabál) s bizony egy-egy tanári testületben sokat 
kellett még csak pár évvel ezelőtt is elhallgatnia annak az ifjabb 
tanárnak, akinek címére a Huszadik Század egy-egy példánya érke- 
zett. Mikor pedig arra is sor került idővel, hogy maga az intézet 
rendelje meg könyvtára számára a H. Sz.-ot, az ifjabb tanár gene- 
rációnak valósággal harcokat kellett ezért megvívnia a monopolizált 
hazafiasságú kartársakkal, akiknek szemében ez a fogalom: radikális, 
vörös posztó volt. Igaz, hogy pár hónap múlva már a H. Sz. új 
füzeteit aranyért se lehetett volna a folyóiratos-polcon megtalálni; 
elrongyolva, hetek múlva kerültek azok csak vissza a szűzi érintet- 
lenségben felvágatlanul heverő Budapesti Szemle, Nyelvtudományi és 
egyéb Közlemények mellé. S hogy mi mindent hoztak el egy-egy az 
isten háta mögötti kis városka gimnáziumába a Társaság folyóirata és 
kiadványai, hogy micsoda lelki bilincsek hullottak le közleményeik 
nyomán, hogyan támadtak új nézőpontok, nyíltak tágasabb szemkörök: 
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ezt igazán  felértékelni  csak  olyan  valaki  tudhatja,  aki  egy ilyszerű 
folyamatot maga is végigélt. 

S a végső eredmény? 
Látszólag kevés a pozitívum. Hiszen a minisztérium élén Zichy 

áll; Barkóczy szelleme úgy lebeg még mindig az ügyosztály felett, 
mint — stílszerű hasonlattal élve — az úr lelke a vizek felett; az 
új gimnáziumok felállítása (s itt is lehetőleg állami pénzen felekezeti 
jellegûeké) valóságos dühvel folyik; a tanáregyesület elnöke — akinek 
ajkairól az „ideális liberalizmus”-féle Schőberl-ágy dícsérete min- 
den alkalommal unalomig csöpög — ezt a szót: radikális úgy ejti 
ki, hogy kiérzik belőle a vallásos lélek Apage, satanas-elszörnyűködése 
s ezeket az igazságokat is, ímhol, csak a pszeudonimitás sisakja mögött 
meri a tanár elmondani . . . 

De ez mint jelentéktelenség, bagatel-dolog. A középiskola jövő- 
jének sorsa nem a minisztertől, nem az ügyosztály vezetőjétől s nem 
a Tanáregyesület ez időszerinti elnökétől függ. Ők csak: három elő- 
kelő úri ember, akiket azonban máról-holnapra ki lehet cserélni. A 
nagyobb fontosságú — a középiskola jövőjének kérdésénél egyedül 
fontos — tény: a tanárság közszellemének üdvös kicserélődése azonban 
a legszebbet ígérő folyamatban van. A tanár pár év óta önállóan mer 
gondolkozni saját és az iskola dolgairól s át van hatva a fejlődés, a haladás 
szent gondolatától. A magyar tanárnak már csak az utolsó pár év reá- 
vonatkozó eseményeiből, beszédes tényeiből is be kellett látnia, hogy 
munkájának erkölcsi és anyagi megbecsülését, a tanári hivatás igazi 
értékelését is csak olyan állami és társadalmi berendezkedéstől vár- 
hatja, mely az embernevelés nehéz, de felséges munkáját többre 
tartja a kardcsörtetésnél, a sarkantyú pengetésnél, de többre a 
hipokrita-imamorzsolásnál is. 

Az Országos Középiskolai Tanáregyesület múlt évi közgyűlése, 
az ó-liberális Kármán Mór harcba vitt tekintélyével szemben, a közép- 
iskolai gyökeres reformot elvitázhatatlan közszükségletnek 
jelentette ki s a maga hatáskörében e reform munkálatait meg is 
indította. 

A Társadalomtudományi Társaság decenniumos ünnepén a magyar 
középiskolai tanárságnak meleg üdvözléssel kell megállapítania azt a 
letagadhatatlan igazságot, hogy az utolsó években megtett hatalmas 
lépése voltaképen a Társaság kedvezményezésének eredménye és 
érdeme. Viszont a Társaság a jólvégzett munka öntudatával álla- 
píthatja meg, hogy hűséges katonái ma már nemcsak a központban 
vannak, de újabban az istenháta megetti kis városok iskoláiban is 
lelkes és megbízható őrállókat nyert, akik egyúttal maguk is mag- 
vetői a Társaság törekvéseinek, eszméinek.                                (Nagy János) 

 
Krapotkin Péter 
 Az egész világ anarchistái tüntető szeretettel készültek december 
kilencedikének az ünneplésére, amikor Krapotkin hetven éves lett. 
Ez ünneplésben nemcsak azok vesznek részt, akik magukat a mai 
társadalom kérlelhetetlen ellenségeinek tekintik, hanem azok  is, akik 
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Krapotkinban a nagyszívű, az elnyomott osztályok felszabadulásáért 
küzdő tudóst látják. Mert egész tudományos működése, amely több 
mint negyven évre tekinthet vissza, arra irányult, hogy az elnyomott 
ipari és parasztproletariátusnak megmutassa a legközelebbi utat, hogyan 
szabadulhat meg mostani nyomorult helyzetéből. Széleskörű történeti 
és természettudására támaszkodva, Krapotkin kimutatta, hogy mind- 
nyájunk közjóléte, boldogsága, szabadsága, csak úgy valósítható meg, 
ha kölcsönösen támogatjuk egymást, ha szabad csoportokban egye- 
sülünk és kezünkbe vesszük a termelés és fogyasztás rendezését, ha 
az elnyomott osztályok felszabadításukat nem az uralkodó osztályok 
akaratától, a kormányoktól, parlamentektől teszik függővé, hanem ha 
azt saját, önálló cselekedeteik által kivívják. Ezek az eszmék ma a 
tudományos kommunista anarchizmus eszméi, és éppen Krapotkin volt 
az, aki az eszméket tudományos rendszerbe foglalta és ezzel bizto- 
sította azt, hogy a kommunista anarchizmus a többi szocialista irányok 
mellett békésen fejlődjék. 

Krapotkin egész életét az eszméknek szentelte. S hogy mennyi 
eredménnyel, bizonyítja az a sok-sok cikk és könyv, amelyek a világnak 
majd minden nyelvére le vannak fordítva. Bizonyítja az a sok vértanú, 
aki az anarchia   eszméiért   nemcsak élni tudott,   hanem meghalni is. 

Krapotkin életfolyása tipikus élete az orosz forradalmároknak, 
akik ezer meg ezerszámra élnek kiűzve hazájukból a külföldön, s 
mindenütt meg nem szűnő lelkesedéssel és idealizmussal az emberiség 
felszabadulásáért küzdenek. Ott találjuk őket az amerikai munkás- 
harcokban csakúgy, mint az angolok, franciák, vagy olaszok harcaiban, 
sőt nem egy volt közöttük, aki az utóbbi években az albánok har- 
caiban is résztvett. Mindenütt ott találjuk őket, ahol az elnyomás, 
a kényuralom ellen küzdenek az emberek. A legkülönbözőbb orosz 
társadalmi osztályok gyermekei ők, akiket egyesített az orosz cárizmus 
üldözése és a vágy, hogy hazájuknak és az emberiségnek hasznára 
legyenek. 

Krapotkin maga is a legrégibb orosz hercegi családból szár- 
mazott. S noha katonának nevelték, még sem tudták megakadályozni 
azt, hogy már mint gyermek észre ne vegye az orosz jobbágyok rettenetes 
sorsát, az udvari és kormánykörök romlottságát. Hiába igyekezett 
mint katonatiszt ez érzést elnyomni, hiába igyekezett ifjú szívével 
a tudománynak, a népjólétnek élni; csakhamar megkellett győződnie 
arról, hogy az orosz kormányállapotok olyanok, hogy itt csak gyökeres 
felfordulás segíthet, hogy a néphez kell leszállani és ott kezdeni a 
segítséget. Az orosz állapotok tették őt kérlelhetetlen ellenségévé az 
államnak, a bürokráciának, de ugyancsak ezek az állapotok megtaní- 
tották arra is, hogy az orosz nép életképes, szívós, hogy az évszázados 
elnyomás nem ölt ki belőle minden akaratot, kezdeményezési vágyat. 
Szibériai tiszt korában bámulattal látta a kiüldözött duhoborcok kolóniáit, 
akik minden állami segítség nélkül a vadonokat közös munkával ter- 
mékeny földekké varázsolták és úgyszólván nevetséges pénzsegítséggel 
— tisztán csak az egyesített erőre támaszkodva — hatalmas, virágzó 
vállalatokat létesítettek. 

A mélyen gondolkozó Krapotkin már   itt megtalálta azokat az 
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eszméket, amelyeket később tudományos rendszerbe foglalt. El az 
államtól! a népnek életerősségét, szívósságát a tudomány eszközei- 
vel kell megerősíteni. Ezért lépett ki 1867-ben a hadseregből, hogy 
egészen a természettudományoknak és az orosz nép felvilágosításának 
szentelje életét. A kettőt elválaszthatatlannak tartotta, ő maga mon- 
dotta egy ízben. Micsoda jogom van nekem a tudomány örömeire, 
ha körülöttem csupa nyomor van és tülekedés egy darab kenyérért, 
ha mindaz, amit felhasználok, hogy a tudománynak élhessek, azoknak 
a szájától lesz elvonva, akik a földet megművelik, és maguknak nincsen 
elegendő kenyerük gyermekeik számára? Mi haszna van a parasztnak 
abból, hogy én neki a földnek tudományos megműveléséről beszélek, 
ha mindazt el kell adnia, amit termel, hogy a földbirtokosnak a bért 
és az államnak az adót megfizethesse? Mindenekelőtt tehát azt a 
tudományt, amivel már rendelkezünk, minden embernek hozzáférhetővé 
kell tenni, hogy képesekké legyenek arra, hogy régi előítéletektől meg- 
szabaduljanak és maguknak szabad, egészséges életet biztosítsanak, 
csak akkor lesz lehetséges és jogos a mélyenjáró, tudományos kutatás. 

Ezért hagyta el a pétervári tudományos társaságnál neki fel- 
ajánlott titkári állást, és kiment külföldre, hogy a munkásviszonyokat 
tanulmányozza. 

1872-ben, amikor ő Svájcban tartózkodott, éppen lezajlóban 
voltak az Internationale keblében dúló viszályok. A Bakunyinisták, 
akiknek hívei főleg a román országokban voltak, Krapotkinban lelkes 
társat nyertek, mert a Marx által képviselt politikai hatalom meg- 
hódítása egyáltalában nem felelt meg az ő eszméinek. Itt a Jurahegyi 
szövetségnél ismerte meg tulajdonképen az anarchia eszméit, amelyeket 
azután otthon el akart terjeszteni. 

Oroszországban a hetvenes években hatalmas forradalmi munka 
folyt. A nép fölvilágosítását ezer és ezer ifjú diák és diáknő a maga 
szent ügyének tekintve a nép közé ment, hogy a népet megismerjék 
és tanítsák. Százszámra alakultak a titkos „nihilista” csoportok, amelyek 
röpiratokkal, személyes érintkezéssel a parasztságot és a munkásságot 
fölkelésre akarták bírni. Krapotkin két évet töltött el e csoportok 
között. Ε két évet „élete legboldogabb idejének” nevezte. Két évi 
bujkálás után a Péter Pál erődbe került, ahonnan csodálatos körül- 
mények között, bajtársainak segítségével sikerült külföldre menekülnie. 

Előbb Svájcban telepedett le, majd onnét kiüldözve Francia- 
országban, ahol a lyoni merényletből kifolyólag újból öt évre lecsukták, 
s ahonnét csak a tudományos körök befolyása alatt szabadult meg, 
hogy végleg Angliában telepedjék meg. Ezen idő óta állandóan Angliában 
él — eszméinek és a tudománynak. 

Tudományos munkálkodása főleg három irányban mozog. Az 
egyik a kommunista anarchizmus teóriájának a kifejtése a La conquête 
du pain című híres munkájában, amelyet kiegészít a mezőgazdaságról, 
ipar és kézművességről szóló hatalmas könyve. Ezt a célt szolgálták 
és szolgálják a különböző angol, francia, német és olasz anarchista 
lapokban megjelent tanulmányai is. 

A második irány a történeti munkássága, amelyben azt a tételt 
igyekszik   megvilágítani,   hogy   az  eddigi forradalmak, amelyekben a 
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proletariátus is részt vett, csak azért nem hoztak teljes fölszabadulást, mert 
az uralkodó osztályok mindenkor a politikai szabadság ígéretével letörték 
az elnyomott osztályoknak a gazdasági felszabadulás iránt indított harcait. 
Ezt a tételt bizonyítja a francia forradalomról szóló nagy munkája, amely a 
francia forradalomnak 1789—1793-ig terjedő korszakát öleli fel. 

A harmadik irányú munkássága a természettudományi, ahol a 
legtöbb eredménnyel és elismeréssel találkozott. A kölcsönös segítség, 
mint természettörvény című magyarra is lefordított munkájában 
szembeszállt azzal a darwinista felfogással, hogy a természetben csak 
az a faj boldogul, amely harciasabb, kíméletlenebb. Számos, az állat- 
világból, az emberiség őskorszakából, a középkorból és az újkorból 
vett példával igyekezett bebizonyítani azt, hogy a fajon belül csaknem 
olyan fontos, sőt néha még fontosabb szerepet játszik a kölcsönös 
segítség és a kölcsönös támogatás. Ε könyve ellen, amely a tudo- 
mányos világban teljes elismeréssel találkozott, csak azt a kifogást 
emelték, hogy rendkívül optimisztikusan ítéli meg az állatok és emberek 
szociális képességeit, és erre alapítja egész tézisét, holott az állatoknak 
és embereknek antiszociális ösztöneik is vannak, amelyek szintén 
befolyásolják fejlődésüket. 

És ezzel körülbelül legjobb ítéletet mondtak Krapotkin egész 
tudományos és propagandisztikus működéséről is. Minden sora, minden 
munkája optimizmussal van tele, bizalommal az emberek jó tulajdon- 
ságai iránt, bizalommal az emberi értelem és belátás iránt. 

Ezért vallják őt egészen magukénak mindazok, akik az emberiség 
fölszabadulását az elnyomott osztályok szociális forradalmától remélik, 
amelynek eljövetelét Krapotkinnal együtt úgy igyekeznek előkészíteni, 
hogy a társadalmi átalakulás lehetőleg minél békésebben, minél csen- 
desebben, minél kevesebb vérrel történjék. A jövő fogja megmutatni, 
mennyiben jogos ez az optimizmus.                                 (Isskruljev Krszta.) 
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A mi magyar tudományos intézeteinket legjobban szimbolizálhatná 
az a harlekin-ruhába bújt ferdevállú bohóc, a ki könnyekkel a szemében 
siratja halottját. Csúf, groteszk, megható és tragikus motívumok keve- 
rednek össze a magyar tudományosság fogalmában. Csörgősipkával a 
fején tesz csúffá bennünket a hivatalos tudatlanság Európa fórumán, 
a tudós komolyak pedig küzdenek, vergődnek, azután elnémulnak, 
elfásulnak, végül aktarágó beamterekké züllenek. Ha csak a tudat- 
lanság teremtette volna meg ezt a rendszert, talán remélhetnők for- 
dulását, de a mikor a hazafiasság köpönyegébe bújt osztályérdekek 
és felfogások tudatosan igyekszenek azt fenntartani, akkor a csendes 
undor nem elég, sőt sokszor a hangos szó is kevés. Nacionalista és 
budapesti-hírlaposan fajmagyar tudományt igyekszenek csinálni a nép- 
rajzból is a szakembereken keresztül és szakemberek dacára is azok, 
a kik Ádámra sarkantyús csizmát húznak, a bronzkori ornamenteket 
magyar parasztokkal találtatják fel és a palóc ház oromfalát babiloni 
(tehát ősmagyar!) eredetűnek teszik meg. Ezek az urak kikeresik azt, 
amihez   legkevésbé   értenek, azután kinevezik magukat ebben  szak- 
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emberekké és — vígan csörgetik a sapkát. Így például — miután a 
néprajz a népek gazdasági, társadalmi helyzetével foglalkozik, miután 
tehát az életet jellemző tárgyak megismerése és gyűjtése révén igyek- 
szik  népéleti és fejlődéstani törvények megállapítására; — természe- 
tesen a döntő szó ebben a — filológusoké bent a központban, meg 
a minisztériumban, a szakemberek azalatt kint az osztályban rubri- 
káznak, ócska bundát porolnak, cserepet súrolnak. No igen, mert a 
filológia „gutgesinnt” tudomány, a csendes köldökszemlélődés tudo- 
mánya, a néprajz gazdasági vizsgálódásai pedig a szociológia (apage 
satanas!) segédtudományát adják, tehát fontos minden, ami a filo- 
lógus ókuláréján át nézve szép szürke, ellenben veszedelmes minden, 
ami bizonyos osztályérdekek rovására történik, így nagyon szép a 
cifra szűrrózsa, de átkosan vörös a paraszt nyomorúságos viskójának 
meglátása. Azért azután a következő épületes dolgok történnek: A Nép- 
rajzi Társaság elnöke Szalay Imre, aki ugyan saját — közgyűlésen 
történt — bevallása szerint semmit nem ért a néprajzhoz — de nem- 
zeti múzeumi igazgatói minősége kvalifikálja a fenti állásra. Hogy a 
tisztikarban és választmányban aztán feles számmal vannak historikusok 
és — igen — jól tetszik gondolni: filológusok, az egyenesen szük- 
séges is. A társaság hivatalos lapja az Ethnographia, a melyiknek 
szerkesztője filológus, közöl pedig megszámlálhatatlan mennyiségű 
nyelvészeti értekezéseket, népszokások és játékok leírását és egyéb 
ilyen — a nép életére és fejlődésére óriási befolyást gyakorló kér- 
dések tárgyalását. A „Zsuzsanna játékok” (a melyeknek társadalmi 
jelentőségét bizonyára minden olvasó ismeri,) kutatására 8000 (mondd 
nyolcezer!) koronát költöttek el, ugyanekkor az osztály tisztviselői 
nem mehettek néprajzi gyűjtést végezni, mert minden pénzt a gyűjte- 
mény felállítására kellett fordítani, amire külön összeg ez időben 
természetesen nem volt, sőt a túlkiadásokat is csak csúnya fegyelmi 
hajsza után térítette meg a kultuszminisztérium. A következő évben 
a néprajzi osztály egyik tisztviselője 1000 Κ azaz egyezer koronával 
gyűjtési útra indult. Az út három hónapig tartott, ez alatt készített 
az illető 600 fényképfelvételt, vásárolt nagy mennyiségű tárgyat — 
a mikor pedig még kért néhány száz koronát visszarendelték, 
nehogy tovább is pocsékolja az osztály pénzét és lemezét. (Lehet 
azonban, hogy humanitásból rendelték vissza. Ez a tisztviselő útjának 
egy részét gyalog tette meg, hát bizonyosan nem akarták, hogy tovább 
is rontsa lábát meg tüdejét!) Különben vigasztalására szolgálhat ennek 
az úrnak, hogy 5 év óta, a mióta a gyűjtemény újra fel van állítva, 
még csak két nyáron mehettek gyűjteni, kellvén a pénz hol erre, hol 
arra, így például e nyáron felállították — többek között — a Zichy 
gyűjteményt, az anyaghoz és gyűjtőhöz méltóan új vas-szekrényekbe 
dekorálva stb. A gyűjteményt méltóztatott Zichy János vallás- és 
közokt. miniszter úr őkegyelmességének megnyitni és elismeréssel 
adózni a múzeum vezetőségének a gyűjtemény szép felállítása miatt. 
(Ha úgy valamerre Európában lennénk, azt hiszem, a gazdag 
Zichyek, akiknek egyike éppen miniszter és a múzeum felettes ható- 
sága valami kevésbé szép szónoklattal, de annál szebb gesztussal 
zsebébe nyúlt volna és onnan megfelelő mennyiségű bankókat előhúzva, 
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saját költségén állította volna fel az egyik rokonát glorifikáló gyűj- 
teményt.) A leghumorosabb az egészben az, hogy a múzeum tiszt- 
viselői azért költözködtek ki szívesen az iparcsarnokba, mert így ingyen 
helyiséghez jutva megkapták gyűjtésre azt a 36.000 K-t, amit 
eddig a Csillag utcában lakbérnek fizettek. Így gyűjtésre ez osztály 
évi 6000 korona dotációjával együtt 42.000 Κ jutott — volna. 

Az előbb említettem a vasszekrények beszerzését. Hát igen, ott 
kint, az iparcsarnok hátsó traktusában meghúzódó gazdag és pénzben 
is sokat érő gyűjtemény ócska fa tárlókban és szekrényekben áll. 
A szomszédban mindenféle kiállításokat építenek és bontanak, az 
onnan felszálló por kitűnő helyet talál a múzeum rosszul záródó szek- 
rényeiben, a melyekbe ott megy be a piszok, a hol akar. Az idén 
csináltattak vagy 60 drb vasszekrényt 400 fa mellé, így gyűjtésre már 
nem juthatott pénz. A raktárról jobb nem is beszélni. Folytonos taka- 
rítással, átrakással tudják csak megmenteni a tárgyakat a pusztulástól. 
A tisztviselők persze kedvetlenek, savanyúak, keserűek és — betegek. 
Télen jégverem az osztály gyűjteménye, ahol influenzával egybekap- 
csolt munkát végezhetnek csupán, nyáron meg a gyűjtésből kell elra- 
bolni idejüket a benti munkához. (Bizonyosan egészség-kímélés szem- 
pontjából nem adnak nekik pénzt a gyűjtésre, nehogy megerőltessék 
magukat!) Az osztály lapot is ad ki, a Néprajzi Értesítőt, a melyik 
mindenek dacára foglalkozik komoly néprajzzal, ami abból is látszik, hogy a 
lap szerkesztője a néprajzi társaság vezetőségétől már orrot is kapott, mert 
— túl bő tartalommal jelenik meg és túl sokat foglalkozik tárgyi néprajzzal. 

A néprajzi múzeum tíz évi használatra kapta meg mostani helyi- 
ségét a fővárostól. Még öt éve van hátra, gondoskodnia kell tehát 
új helyiségről. A néprajzi múzeum vezetősége egyre-másra csinálja az 
új épület tervét, a kultuszminisztérium pedig — „tanulmányoz.” Két 
kitűnő helye lehetne, egyik: a régi lóversenytér egy része, másik: a 
Tattersaal, hát egyiket sem fogja megkapni, hanem megy majd szépen 
a Lágymányosra, ahol ismét látogatják évenként 500-an a mai 40— 
50.000-rel szemben. De hisz ez nem is baj. Legalább látni fogja 
mindenki, milyen érték-nélküli a tárgyi néprajz a folklore mellett. Mert 
az előbbi nem tudomány, csak holmi istentől elrugaszkodott szocio- 
lógus törődik vele, meg néhány sajnálatra-méltó megtévelyedett ember, 
a ki fontosnak tartja a putrit, — a népkultúrát és más egyéb — 
ilyen fajmagyar (értsd agrárius) érdekek ellen támadó kérdés boly- 
gatását. Ezek meg is érdemlik sorsukat. Fagyjanak meg, ne kapjanak 
pénzt a gyűjtésre, fúljanak a porba, míg az igazi, hivatalos tudósok, 
a bölcs és súlyos problémákat megoldó filológusok jussanak el — 
egészen az V-ik fizetési osztályig. — Még csak egyet. Hermann Ottó, 
a kinek a Magyar halászat kézikönyve című munkája világhírű, 
a ki alapítója volt a Néprajzi Társaság-nak, ma ennek a tudo- 
mányos intézetnek nem tagja. Igaz is, minek oda szakember, ki kell 
dobni még a többieket is! Hiszen amikor egy alkalommal a régi 
választmány fölé akart kerekedni egy szakemberekből álló csoport, 
hát az elnök úr azzal fenyegette meg, hogy ha ez a hallatlan dolog 
megtörténik, akkor a Nemzeti Múzeum és a kultuszminisztérium beszün- 
teti a társaság anyagi támogatását. Természetesen megmaradtak!        (—dn.) 
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Mióta a Huszadik Század aktuálissá tette s napirenden tartja 
a földbirtokpolitika és mezőgazdasági termelés nagyobb kérdéseit, a 
magyar tudományos és politikai közérdeklődés is kénytelen volt fog- 
lalkozni annak egy-egy jelentős kérdésével; és ez egyik legszebb ered- 
ménye a Huszadik Század évtizedes munkájának. 

A magyar irodalomban is megvitatás tárgya volt, hogy a föld- 
birtok eloszlása elősegítő vagy akadályozó befolyást gyakorol-e a nép- 
szaporodásra; hogy nagybirtok (en masse) vagy kisbirtok (en masse) 
tud-e többet termelni s intenzívebben gazdálkodni; hogy a paraszt 
kisgazdaságok: bérlet és tulajdonbirtok, felszabadulva a feudális rendszer 
alól, életrevalónak bizonyultak-e vagy sem az új kapitalista-gazdasági 
rendben; hogy az eliparosodásra a kisgazdaság vagy nagygazdaság 
ad-e biztosabb alapot: fogyasztókat, munkásokat és fölhalmozott tőke- 
fölösleget; hogy az elvándorlásra, kivándorlásra vagy népesség-szaporulat 
helyben maradására milyen hatása van a nagygazdaságoknak s a paraszt- 
gazdaságoknak? 

Ε kérdések egész sora tudományosan tisztázva van már a kül- 
földön. Egyes országok gyakorlati példáiból ismerjük már úgy a nagy-, 
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mint a kisüzemek gazdasági, szociális hatását, eredményeit. Nálunk 
azonban egyes körök vitásoknak tekintik különösen a birtokpolitikai 
kérdéseket. 

Ε sorok írója mindig a parasztgazdaság (főleg a parasztbirtok) 
fölényét vitatta s Magyarország jövőjének, gazdasági, kulturális kifej- 
lődésének és nemzeti megerősödésének legbiztosabb alapját a nagy- 
számú és intelligens paraszt kisbirtokosságban látta. 

Szemben ez állásponttal több oldalról vitatták a nagygazdaságok 
termelésbeli fölényét, sőt az O. M. G. E. vezető emberei (Bernáth, 
Rubinek, Buday B.) vitatták a nagybirtoknak (mint tömeg-jelenségnek) 
a mezőgazdasági népességre gyakorolt jótékony: szaporodást elősegítő, 
vándormozgalmat megkötő, béremelő stb. hatását is. 

Habár a magyarországi hiányos adatokból is világosan meg- 
állapítható volt a dolgok valódi állapota, mégis, éppen az adatok s 
főleg a statisztika hiányossága lehetetlenné tették álláspontunknak 
döntő  dokumentálását. 

Kénytelenek vagyunk tehát külföldi adatokat használni. A kül- 
földi tudományos s politikai intézmények nem követik azt a magyar 
politikát, hogy a társadalom testét sorvasztó, romboló betegséget, sebeket 
tudatosan el kell a közvélemény előtt hallgatni, sőt ha akaratuk elle- 
nére mégis szóba kerülnek: hát le kell tagadni. A nagybirtokos Anglia 
s Poroszország parlamenti bizottságai, közigazgatási szervei, tudo- 
mányos egyesületei, sőt elsősorban statisztikai hivatalai: a földbirtok- 
politika és mezőgazdasági termelés kérdéseit olyan legelső fontosságú 
kérdésnek tekintik, mellyel szünetlenül s intenzíven foglalkozni kötelesség. 
A hivatalos érdeklődést természetesen nyomon kísérik, nem 
egyszer irányítják is tudós kutatók, szakértők egyéni búvárkodásai. 
Ezért a német, angol, francia agrárirodalom évenkint egész könyv- 
tárra valót termel a birtokpolitika, a termelés, a mezei népesség 
különféle problémáiról, múltjáról stb. 

A külföldi agrárirodalomban megindult a leghasznosabb, leg- 
fáradságosabb munka: egyes vidékek, tartományok birtokeloszlásának, 
földművelésének, népességének szociológiai felvétele s monografikus 
feldolgozása. A nagy általánosságok és teóriák helyét: a gyakorlatiasság 
s pozitív adatok, a suppozíciók, dedukciók, lehetőségek helyét: a 
bajok vagy előnyök, a múltbeli és mostani állapotok pontos meg- 
állapítása foglalta el. A különféle agrárkérdésekről írott monográfiák 
éppen azért nagyon tanulságosak s értékesek. Az utolsó év néhány 
jelentősebb termékére óhajtjuk alább felhívni a figyelmet. 

E. A. Mueller: Der deutsche Bauernstand, seine Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft érdekes könyvének címében többet ígér, mint 
amit voltaképen bevált. Mert bár általánosságban a német parasztság 
gazdasági helyzetéről szól a jobbágyság eltörlése utáni időben, valóban 
mégis a gothai hercegség parasztságának gazdasági viszonyait vázolja. 
A munka egyébként értékes megállapításokkal s gazdag adatgyűjte- 
ménnyel járul hozzá a német parasztság 19. századbeli gazdasági tör- 
ténetéhez. A szerző hivatalból foglalkozván a parasztság birtokviszo- 
nyaival, hivatalos körén kívül kiterjesztette érdeklődését olyan kérdé- 
sekre is,   melyek   a   mai   teoretikus és   gyakorlati   agrár-irodalomnak 
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legvitatottabb kérdései. Így, a többek között beható vizsgálat tárgyává 
tette azt a kérdést, ami főleg Kautsky Agrarfräge című könyvének 
megjelenése óta igen sok vitára adott okot, hogy vajjon a jobbágyság 
eltörlése s a föld szabaddá tétele után saját földbirtokot szerzett 
törpe- és kisgazdák anyagi, társadalmi s kulturális helyzete javult-e 
valójában; vagy pedig emberfölötti munka: a kisparaszt és családja 
munkaerejének teljes kizsarolása s kultúra, továbbhaladás iránti teljes 
tompultsága árán tudja csak megszerezni a kisbirtokos parasztság a 
maga  „kétes”  anyagi függetlenségét? 

Beható nyomozás után, szerzőnk kétségtelenül megállapítja, hogy 
a gothai hercegség területén, sőt Németországban is a birtokos parasztság 
helyzete, a föld szabaddá tétele után, dacára a kezdetbeli sok és 
sokféle nehézségnek, tetemesen javult; jövedelme általában több és 
biztosabb lett s értelmisége együtt nőtt gazdasági függetlenségével. 
A parasztság ma általában és átlageredményeket véve alapul: jobban, 
intenzívebben műveli földjét, mint a nagybirtokosok tömege; bizo- 
nyítja ezt a kisbirtok (mint tömegjelenség) s a nagybirtok (mint tömeg- 
jelenség) átlagos terméseredményeivel s a két kategória állatállomá- 
nyának, mezőgazdasági gépeinek, az elhasznált trágya mennyiségének, 
stb. adataival. Arra a konklúzióra jut szerzőnk, hogy a kisparasztság 
en masse bizonyította be úgy életrevalóságát, mint gazdasági téren 
is teljes nagykorúságát, önállóan rendelkezni tudását, valamint kul- 
túrára s az újabb gazdasági szervezetekbe való öntudatos bekapcsoló- 
dásra alkalmasságát. A törpe-, a kis- és középparaszt gazdaságok a 
modern gazdasági termelés legbiztosabb alapjai, melyekre — és csupán 
ezekre! — épülhet fel, összeomlás veszedelme nélkül, a komplikált 
indusztriális társadalom és állam; ezek biztosítják: egy-egy önálló 
ország népessége számára szükséges élelmiszer és nyersanyag kiterme- 
lését, az iparnak, kereskedelemnek szükséges állandó, széles belső 
piacot és a nemzet védelmére, továbbá a kultúra s állam jövő fen- 
tartására szükséges egészséges, értelmes emberanyagot. 

Ezt a társadalmilag igen értékes osztályt szükségtelen az államnak 
— miként azt a német nagybirtokosok is kívánják — oly módon 
gyámság alá helyezni, hogy a föld szabad forgalmát, a földszerzés 
szabadságát részére korlátozza, mert hiszen épen ez a szabadság adta 
meg ez értékes társadalmi osztály kifejlődésének egyik alapfeltételét. 
Másik alapfeltétele e fejlődésnek a föld kapitalizálása. Engedje az 
állam a föld mobilizációját és kapitalizálódását a szabad fejlődés útjára 
és ne üljön fel a német nagybirtokos junkerek törekvéseinek, akik 
mikor „a kapitalizmus hatalmának védtelenül kiszolgáltatott tanulatlan 
parasztságot” atyáskodó aggodalommal óhajtják „megvédeni” a szabad 
földjogból s a föld kapitalizálásából származó bajoktól: voltaképpen 
az önálló, szabad parasztosztály kialakulását, fejlődését akarják lehe- 
tetlenné tenni. 

Németország egy másik részének az ú. n. Kaiserstuhl-nak (dél- 
német Rajnai síkságnak) részletekbe hatoló mezőgazdasági monográfiáját 
írta meg dr. Heinrich Hirtler. Ο, mint az előbbi író is, különösen a 
paraszt — és a föld — felszabadítását követő új mezőgazdasági kor- 
szakban, a földesúri függőségből felszabadult és a saját felelősségére 
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s a maga esze szerint gazdálkodó parasztságnak az átmenet nehéz- 
ségeivel való küzködését írta meg. Így különösen érdekesek ezek a 
dolgozatok, mert szemünk előtt látjuk az előtörő önálló parasztbirtokos 
osztályt: amint lesz, amint alakul, amint a tömeg — habár igen sok elpusz- 
tult, tönkrement kisparaszt tetemén át — mégis mind erőteljesebben, mind 
szélesebb kiterjeszkedésben lerakodik a modern kapitalista gazdaság- 
társadalmi organizmus legaljára, hogy ennek meg nem ingó, biztos 
geológiai alaprétegét alkossa. A levés, az alakulás folyamatának ez 
a kinyomozása szinte jobban érdekel bennünket, mint az író végső 
megállapításai, pedig ezek is nagyon figyelemre méltó újabb bizonyíté- 
kait szolgáltatják a parasztgazdaságok életre jogosultságának, gazda- 
sági hivatottságának, fejlődésre, kultúrára még a nagybirtoknál is alkal- 
masabb voltának. 

Ránk, magyarokra nézve, — kiknél a föld felszabadítása és 
kapitalizálása, valamint a modernül, számítással gazdálkodó paraszt- 
birtokos osztály kialakulása folyamatban van, akik még a kezdet 
összes nehézségeit, szenvedéseit elpusztult, eladósodott és tönkrejutott 
parasztjaink sok ezerén szemtől-szembe látjuk, — különösen tanulságo- 
sak és aktuálisak lehetnének szerzőnek ama megállapításai, hogy az átme- 
neti anyagi pusztulástól tömérdek parasztgazda megmenthető lett volna, 
ha egy öntudatos mezőgazdasági kormánypolitika az átmenet bajait: a 
hiteluzsorát, a parasztok eladósodását és tanulatlanságát idejekorán 
orvosolta s másfelől a self-help szerveit: a szövetkezeteket, idejében 
megalkotta volna. 

Érdekesen és eléggé részletesen vázolja szerzőnk azt a folyamatot 
is, amint a falvakban tömörült parasztság a mindenfelé kiépült vasutak 
és kereskedelem forgalma révén lassankint elveszti izoláltságát s a 
maga szükségleteit kielégítő zárt falvak feloldódnak, bekapcsolódnak 
a szélesebb országos gazdasági életbe, az árak, a termelés s értékesítés 
feltételei nivellálódnak; a parasztgazdák kénytelenek megtanulni a saját 
felelősségükre, (kárukra vagy hasznukra) önállóan, felsőbb intelligencia 
vezetése nélkül való termelést és piacon-eladást; kénytelenek meg- 
tanulni a pénz és a hitel értékét, megismerkedni és gyakorta érintkezni 
a hitelintézetekkel. Ez a gyakori érintkezés ismét megtanította a 
parasztokat arra, hogy bevételüket, kiadásukat, vagyonukat, adóssá- 
gukat nyilvántartsák s fel is jegyezzék és hogy számot vessenek 
egész gazdasági helyzetükkel. 

Mivel a Kaiserstuhl területe egyenletesen van behálózva ipari és 
várostelepekkel, a nagy számú városi népesség fogyasztása kifizeti az 
intenzív mezőgazdasági termelést. A Rajna vidékén, Badenben majdnem 
általánossá lett a parasztság körében a kapitalista, racionális gazdál- 
kodás: az ősöktől öröklött hagyományos, nem kereskedelmi gazdál- 
kodás helyett. Vagyis a parasztság teljes sikerrel küzdött meg az új 
korszak összes nehézségeivel. 

Ugyanezzel a témával foglalkozik dr. Kari Bielefeldt is: Das 
Eindringen des Kapitalismus in die Landwirtschaft című dolgozatában. 
Bielefeldt a Szásztartománynak a feudális munkaszervezet felbomlá- 
sától a modern kapitalista termelési forma kialakulásáig terjedő 
mezőgazdasági történetét írta meg. A munka főleg leíró természetű, 
 



A nagybirtok és parasztbirtok gazdasági és társadalmi jelentősége                         795 
 
mely a mostani viszonyokra csak másodsorban van tekintettel. Bár 
meglehetős röviden érinti az egyes kérdéseket, mégis rendszeresen 
vizsgálja a szász tartományban a kapitalista mezőgazdasági termelés 
elő föltételeit a nagybirtoknál és a parasztbirtoknál; a szabad napszámos 
mezei munkás szociális helyzetét; a tőkehalmozódást a nagy- és a 
parasztgazdaságoknál; a kapitalista gazdálkodás első alakjait, terjesz- 
kedését, a bérletrendszer elterjedését, egyes nagyobb tőkések első 
nagy üzemeit; majd a részvénytársasági tőkének a mezőgazdasági 
termelésbe: cukor-, szeszgyárak, sörgyárak révén való bevonulását, 
ezek hatását a parasztság s nagygazdaságok termelésére. Majd előttünk 
áll a mai kapitalizált termelés a maga bérletrendszerével, sajátos 
birtokviszonyaival, az eladósodás megnövekedésével, a városi tőkének 
a földbirtokokban elhelyezkedésével. Tárgyalja a szerző a gabonaárak 
nagyméretű hanyatlásának következéseit a kapitalizált termelésre, a 
kapásnövények és cukorrépatermelésének előtérbenyomulását, az állat- 
tenyésztést, majd a vámpolitikának és külföldi termelésnek befolyását 
a szász gazdaságok jövedelmezőségére. Végül mintegy félszáz oldalon 
sorra veszi az új mezőgazdasági termelésnek befolyását a mezőgazda- 
sági munkásság jövedelmére és általános szociális helyzetére. Itt arra 
az eredményre jut, hogy a „szabad” mezei munkás jövedelme a ter- 
mészetben adott munkarész elvesztése s a pénzben kapott munkabér 
általánossá válása után általában kevesebb lett, szükségleteihez 
viszonyítva, mert ha emelkedett is a pénzbeli napszám, de még 
rohamosabban emelkedett az élelem, lakás és egyéb szükségletek ára 
és csökkent ugyanakkor a pénz vásárlóereje. A tisztán pénzben 
fizetett munkabér általánossá tétele s a természetben kiadott rész, 
a kapás föld, tehéntartási jog stb. elvonása kapitalistaérdek volt, mert 
az élelmet a termelő a piacon gazdaságosabban tudja értékesíteni, 
mintha munkásainak adja. A gépek térfoglalása a termelésben igen 
sok munkaerőt tett fölöslegessé. A mezei munka nagyobb része pár 
hónapra tömörül össze s ha ezalatt az idő alatt a gazda magasabb 
napszámot fizet is, a munkásnak s családjának ez nem ad elegendő meg- 
élhetést az őszi, téli hosszú tétlenség idejére. A mezei munkást többé 
nem köti semmi a földhöz, léte gyökerei ki vannak abból tépve 
(entwurzelt), megélni nem tud, földhöz nem juthat a magas földárak 
miatt s így a bennszülött munkás elvándorol. Helyét az alacsonyabb 
igényű galíciai, orosz szezon-munkás foglalja el. 

Eugen Schwiedland: Landflucht und Besiedlung című művében 
azokról a törvényekről ad számot, amiket a különböző országok a 
belső telepítés előmozdítására, szabályozására s a kivándorlásra vonat- 
kozólag alkottak. Igen használható s megbízhatónak látszó kézikönyv. 

Hogy miként kell egy mezőgazdasági területet gazdasági és 
népességi viszonyaiban felmérni s róla statisztikailag teljes képet 
adni: arra valóban például vehető dr. Erich Ruhnaunak, ki maga 
is nagybirtokos Westpreussenben, Die landwirtschaftlichen Verhältnisse 
Westpreussens in der Gegenwart című könyve, melyben hihetetlen mun- 
kával, szorgalommal gyűjtötte össze a népesedési és gazdasági statisz- 
tika, a telekkönyv és adókimutatások adatait. A könyvben magában 
néhány száz s a könyv mellékleteként még külön kötetet tevő 12 össze- 
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hasonlító statisztikai kimutatásban világítja meg szerzőnk nyugati Porosz- 
ország egész mezőgazdasági népességének népmozgalmi, birtok- s jöve- 
delmi viszonyait. A munka tartalmát — 305 sűrűn nyomott lap — 
természetesen itt nem adhatjuk. Az érdeklődőnek magának kell meg- 
birkóznia a száraz adatok tömegével. 

Az író maga tárgyilagosan megállapítja Westpreussenben a kis- 
paraszt, a közép- és nagybirtokosság s mezőgazdasági munkásság jöve- 
delmi viszonyait, vagyonát és eladósodottságának mértékét. Megálla- 
pítja, hogy az Elbétől keletre eső Poroszországban, ahol a nagybirtok 
a termőterületnek 40—50 százalékát foglalja el, az elnéptelenedés igen 
nagy és szakadatlanul tartó, a mezőgazdasági munkásság beözönlik a 
városokba és az Elbén-túli iparos vidékekre, a nagybirtokvidékek elnép- 
telenedtek annyira, hogy németországi mezei munkásokat s főleg cselé- 
deket alig, vagy egyáltalán nem tud kapni a birtokos. Hasztalan alkal- 
maznak gépeket ahol csak lehet, az emberi munkaerőt kiküszöbölni 
teljesen lehetetlen, ezért a munkáshiány mind tűrhetetlenebbül nehe- 
zedik rá a nagy- és középbirtokosságra. Aratási időre Galíciából és 
Oroszországból kénytelen a porosz birtokosság szerződtetni az idegen 
munkások s z á z e z r e i t .  

P o r o s z o r s z á g   n a g y b i r tο k ν i d é k e i n e k  a r a t á s a  
é v r ő l - é v r e  m i n d j o b b a n  i d e g e n  m u n k á s o k  m u n k a -  
e r e j é tő l  v a n  f ü g g ő v é  t é v e ,  m e r t  a  b e n s z ü l ö t t  m e ző -  
g a z d a s á g i  m u n k á s s á g  e l v á n d o r o l t . 

Az aratásnak ez a bizonytalansága, a cselédkérdés égető volta, 
bizonytalanná tette az ottani közép- és nagybirtok gazdasági helyzetét. 
Szerző szerint minden birtok eladó és pedig — a városban meg- 
gazdagodott iparosoknak, kereskedőknek földéhsége miatt, kik a föld- 
birtokkal társadalmi, politikai pozíciójuk fényét, súlyát akarják emelni 
— mindmagasabb áron adódik el a földbirtok. A föld ára hihetet- 
lenül magas s a jövedelem bizonytalan. Jobb viszonyok itt nem is 
várhatók, mivel a porosz telepítő társaságok és a lengyelség versengése 
a földért állandóan felveri az eladásra kerülő földbirtok árát. Az 
eladósodott junker kétszeres áron adja el földjét, ha a német és 
lengyel telepítőtársaságoknak ajánlja fel birtokát: „ki ád többet érte?” 

Ez az egészségtelen állapot maga után vonta a német agrár- 
vámok fölemelését. A nagybirtokon a gazdálkodás bizonytalan, a jöve- 
delem csekély: az államtól csikarták ki tehát, a vámok áltál biz- 
tosított magas árakban, a gabonatermelési prémiumokat. 

Földspekuláció, nagybirtok, magas agrárvámok, magas élelem- 
árak, nehéz megélhetés: az Elbétől keletre elterülő Poroszországban, 
de különösen Westpreussenben, együtt járnak. Hozzácsatlakozik az 
eladósodottság s az állandóság hiánya a birtoklásban. 

Miután szerzőnk mindezt meglátja és konstatálja: annál saját- 
ságosabb, hogy a mezőgazdasági munkáskérdés megoldásában, a mun- 
kásság nagyobb megkötését, szabadságának korlátozását, stb. tünteti 
fel orvosszerül. A tényleg gazdálkodó nagybirtokos önzésével rend- 
szabályokat sürget ott, ahol az egész agrár-szervezet mélyreható 
átalakítása, a birtok-eloszlás gyökeres felforgatása s a nincsetlenek 
földhöz való juttatása hozhatná meg azt az átváltozást, azt a virág- 
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zást, melyet az Elbétől nyugatra lakó kisbirtokos   német   parasztság 
munkájával, intelligenciájával, szorgalmával itt elővarázsolt. 

A nagybirtok ellen aligha lehet hatásosabban argumentálni, 
mint teszi Ruhnaunak ez a nagybirtokos álláspontról megírt, de 
tudományos tekintetben mégis értékes könyve. 

Az újabb agrár-irodalomban külön hely illeti meg dr. M. 
Seringnek, a porosz Landes-Ökonomie-Kollegium tanárának: Die 
Verteilung des Grundbesitzes und die Abwanderung vom Lande c. 
dolgozatát. A munkának kivételes jelentősége nem abban van, mintha 
új s meglepő szempontokkal gazdagítná a tudományos irodalmat, 
hanem abban a 60 oldalra terjedő statisztikai összeállításban, mellyel 
régóta tudott megállapításokat a számok kétségtelen erejével tudo- 
mányosan és végérvényesen dokumentál. Ε statisztikai feldolgozás 
— mely 3 térképben is reasszumálva található — felöleli Porosz- 
ország egész területét és pedig járásonkint. Összesen 622 közigaz- 
gatási járásban feldolgozza: az 1 ha-ra eső kataszteri tiszta jöve- 
delmet, a termőföld qualitásait, a birtokeloszlást birtokkategoriánkint 
1897 és 1907-ben; a feldolgozás további része szembeállítja az 
1871 és 1905. évi népszámlálási felvételek alapján: a népesség termé- 
szetes szaporodását születési többlet alapján és a népesség szaporodását 
vagy apadását az oda- vagy elvándorlások alapján. A földbirtok 
elosztódásának befolyása a születésekre és a népesség 
vándorlására 622 járásban tanulmányozható népszámlálási fel- 
vételekből készült statisztika alapján. Ehhez hasonló részletes és pontos 
összeállítás a hivatalos adatokból, amely ezt a kérdést az egész 
ország területén vizsgálná, nincs a német irodalomban. Magyarorszá- 
gon egy évtized óta sürgetünk a Huszadik Század lapjain hasonló 
statisztikát, de érthető okokból sem a központi statisztikai hivatal, 
sem a képviselőház nem volt hajlandó ilyen munkálat elvégzésére. 
Ε gazdag statisztikai anyagból immár végérvényesen tisztáz- 
hatunk olyan kérdéseket, melyek a magyarországi O. M. G. E. vezető- 
emberei és a Huszadik Század írói között évek óta vita tárgyai. 

Így évek óta bízonyítgatom a hiányos magyar statisztikai ada- 
tokból is tisztán kivehető tényt, hogy a nagybirtok elűzi a mező- 
gazdasági népességet és pedig a mezei munkást, kisbirtokost s ezek 
szapora fiait a falvakból a városokba, a városokból Amerikába. Évek 
óta állítom, hogy a nagybirtok ráfekszik nemcsak az élő népességre 
s nemcsak ennek szabad kifejlődését akadályozza, de korlátozza egész 
vármegyék, sőt vidékek területére a születendő gyermekek számát is. 
Állításaimat Bernát István azzal cáfolta,* hogy írásom „egy radi- 
kális börziáner-proletárpárt (!) politikai programmja, buzgó epekedés a 
hatalom után, melynek egyetlen betűje sem súlyosabb bármely remé- 
nyeiben csalatkozott, de hataloméhségében megnövekedett párt memo- 
randumánál.” És Bernát István szerint „a kivándorlás kérdése tulaj- 
donképen erkölcsi kérdés és Magyarországból azért vándorol ki oly 
sok ember, mert az ideális tartalom a nemzetben megapadt és a haza- 
fias érzés csökkent; és mert nagyon is materiális irányban igyekeztünk 
 

* Magyar Gazdák Szemléje, 1910, 1. f., 11. 1. 
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a fejlődést vezetni”.* Erre az állításra még ráduplázott Buday Barna,** 
aki statisztikai adatokkal próbálja bebizonyítani, hogy Magyarországon 
„a kivándorlás ott kisebb, ahol aránylag több nagybirtok van és a 
kivándorlás ott nagyobb, ahol aránylag több kisbirtok van”. „Jó lelki- 
ismerettel állíthatom (Buday), hogy a mai viszonyok között, a kiván- 
dorlás szempontjából épen a nagybirtok tanúsítja a legnagyobb megkötő 
erőt.” 

Ha ilyen nagyjelentőségű tényt, mint a nagybirtok hatása a 
népességre, ily homlokegyenest ellenkező szempontból lehet megítélni, 
a tudománynak feladata és kötelessége az objektív igazságot meg- 
állapítani. Ezt a feladatot végezte el Sering professzor, akinek rendel- 
kezésére állottak a saját nagy szaktudásán kívül, a porosz királyi és 
németbirodalmi statisztikai hivatalok példaszerű feldolgozásai. Porosz- 
ország tipikus például szolgálhat a kérdés eldöntésére. Mert az Elbétől 
nyugatra elterülő Poroszországban (sőt Délnémetországban is) a törpe- 
és kisparasztbirtok az uralkodó, míg az Elbétől keletre elterülő Porosz- 
országban a nagybirtok és pedig a nemesi családok nagybirtoka (az 
ú. n. Rittergut) a túlnyomó, itt u. i. a 100 hektáron felüli birtokok 
a termőterület 40,87%-át foglalják el. 

A nagybirtok-vidék egész állami és helyi mezőgazdasági admi- 
nisztrációja a nagybirtok érdekeit szolgálja. Gazdasági, jogi, népességi 
feltételei itt a nagybirtok  fejlődésének megvannak. 

És mi az eredmény? A Sering térképén azt látjuk, hogy az: 
Elbe-folyó a Németbirodalmat két részre vágja. A nyugatra és délre 
elterülő részen, a hol a parasztbirtokosság művelése alatt áll a föld: 
a mezőgazdaság intenzív, a kertművelés, szemtermelés, állattenyésztés 
egy sűrű és gazdaságilag viruló, számában szaporodó, kultúrájában 
emelkedő nemzetet táplál és az itteni városi indusztriális társadalom 
biztos alapját alkotja. A szabad, önálló s a maga feje után, saját 
felelősségére gazdálkodó exisztenciák millióit tartja el itt a termőföld. 
Az egész vidék csupa virulás, derű, gazdasági haladás bélyegét viseli 
magán s a birtokosság, en masse, megállapítható fokozatokban haladt föl- 
felé a gazdasági jólét és általános művelődés útján. Az Elbétől 
nyugatra eső poroszországi terület mezőgazdasági vidékein a népes- 
ség is erőteljesen szaporodott 1871—1905 között és e vidéken csakis 
ott található elvándorlás következtében nagyobb népszaporulat-csök- 
kenés, ahol tisztán gazdasági okok hatottak közre, t. i. a föld igen 
terméketlen s a népszaporodási lehetőség a mostani árviszonyok 
mellett megközelítőleg elérte már határát. Csupán az Elbe torkolati 
Iápos réteken lépnek szociális okok is a kivándorlás gazdasági okai 
mellé. Az Elbétől nyugatra a Weserig terjedő parasztbirtokos vidéken 
az 1871 - 1905. közötti 36 év alatt a községek és túlnyomóan mező- 
gazdasági járások lakossága odavándorlás által (a születési többleten 
felül külön is) erősen megduzzadt, átlag a kezdő (1871. évi) népesség 
22—28%-ával. Ellenben a Wesertől nyugatra a népszaporodás általában 
 

* Kivándorlás. A  Magyar   Gyáriparosok   Országos   Szövetsége   által 
tartott ankét tárgyalásai. Budapest, 1907. 

** Köztelek, 1909 dec. 8. sz. 
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gyérebb, nevezetesen a  17 ottani járásból:  9 járásban csak 5—l0% 
sőt 5%-nál is   kisebb,   habár   a   föld   termőképessége   itt   általában 
jobb, mint a Weser—Elbe közötti (előbb   említett)   vidéken.   Ε   két 
vidéknek a népszaporulatában mutatkozó feltűnő   különbség   a   föld- 
birtoklás különbözőségében keresendő. 

A Wesertől az Emsig s Alsó-Rajnáig, Belgium s Franciaországig 
a legtöbb földet paraszti nagyobb birtokok s törpebirtokok vagy részes 
napszámosok birtokai foglalják, kik túlnyomó részben tulajdonosai is 
a művelt földdarabnak. A művelt birtok biztosította a népszaporodást és 
a földtulajdon a szülőföldhöz kötötte a kisparasztok és törpe- 
birtokos napszámosok szaporulatát. 

Ellenben a Wesertől nyugatra eső vidéken a bérlő-kisgazda és 
bérlő-törpegazda adja az általános típust. Ez a bérleti viszony, mely 
a földhasználat és a munkateljesítmény kicserélésén nyugszik, újabban 
igen sok járásban belső felbomlásnak indult. És igen sok kisbérlő- 
család, ki régebben a földhöz volt kötve erősebben, most elván- 
dorolt; azért mutat ennek a vidéknek szaporulata csak 5—10%-ot 
a Wesertől keletre eső vidék 22—28%-ávaI szemben. 

Vagyis a vándorlások különböző tömegében kifejezésre jut: a tele- 
pülés,  a birtokmegoszlás s a munkaszervezet különféle módja. 

Rendkívül érdekesek ama vidékek népszaporulati viszonyai is, 
melyeken ipar, vagy város nincs, mely magához vonja a vidék népes- 
ségét és a mezőgazdasági terület túlnyomóan paraszt-nagybirtokosok 
(20—100 ha.) kezében van. Ilyen pl. Schleswig-Holstein több járása; 
ezekben világosan bebizonyult, hogy már a paraszt-nagygazdaság 
is népességpolitikai szempontból csakis ott hoz létre ked- 
vező népszaporulatot és csakis ott lesz (tömegesen) állan- 
dóan életképes, ahol a kisebb birtokosok széles rétegeire 
támaszkodik. 

Nézzük most az Elbétől keletre eső vidéket, ahol a művelt terület 
40,87%-a esik a 100 ha-on felüli uradalmi birtokokra, hogyan szapo- 
rodott ott a népesség? A birodalmi népszámlálási hivatal kimutatta, 
hogy 1890—1900 alatt 1,161.000 és 1900 óta ismét 1 millió ember 
vándorolt cl a porosz falvakból a porosz városokba és ipari köz- 
pontokba. 

Ugyanezen statisztika szerint 1841—1900 között az Elbétől 
keletre eső 7 nagybirtokos porosztartomány 3 milliónál több embert 
veszített el elvándorlás következtében ! 

A törpebirtokos napszámos, kisbirtokos és mezei munkás fel- 
növő gyermekei itt nem találhattak önálló, szabad és biztosított meg- 
élhetést. Ezért a nagybirtok-vidékek elnéptelenedtek, a mezőgazdasági 
munkásszaporulat elvándorolt innen. A mezőgazdasági munkáshiány 
jennélfogva oly rendkívül nagy, hogy a nagybirtokosság itt kénytelen 
külföldi (orosz és lengyel) munkásokat vitetni a földmunka elvég- 
zésére, így a Deutscher Feldarbeiter Zentrale 1908-ban még 473.000 
és 1911-ben már 693.000 (utóbbiból 386.000 mezei és 307.000 ipari) 
munkás számára adott ki munkásigazolványt, kik nagyrészt Galíciából, 
Orosz-Lengyelországból vándoroltak be! Azonban utóbbi években — 
amint ezt az Ostpreussische Landwirtschaftskammer panaszolja — már 
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kénytelenek voltak Déloroszországból is hozatni munkásokat, mert a 
határos lengyel területek népessége nem tudta fedezni a porosz nagy- 
birtok-vidék munkásszükségletét. 

Micsoda kétségbeejtő kilátás, hogy egy nagy országrész termése 
idegen állam, idegen nép akaratától,    munka-készségétől van függővé téve! 
Ha ez a folyamat tovább halad így — pedig tovább fog haladni, 
hacsak erőteljesen és alaposan be nem avatkozik az állam — úgy 
hamarosan, azon a vidéken ameddig a nagybirtok kiterjed, a német- 
ség egyszerűen kisajátíttatik. Mert a lengyel vándormunkásság a német- 
séggel szemben ellenségesen van szervezve és sajátosságait mereven 
megőrzi. Közülök mind több marad kint állandóan a földeken és 
nyílt titok, hogy az a rendelet, mely szerint ezek az emberek kará- 
csonyon túl 6 hétig az országon kívül kötelesek tartózkodni, igen- 
igen sok esetben nem hajtatik végre. „A munkáshiány követ- 
keztében a vándor munkásság lett mindinkább Kelet- 
poroszországban a mezőgazdasági nagyüzem alap- 
zatáνá.”  „Keletporoszországi német vidékeket  a nagybirtokosság lassan, 
de annál biztosabban így lengyelesít el. Ez pedig a keleti német 
munkásság egész kultúrszínvonalát le fogja nyomni és bennünket s a mi 
legsajátosabb életérdekeinket, a német föld művelését idegen akarat- 
tól teszi függővé és pedig irántunk éppen kedvezőtlen hajlandóságú 
kormányakarattól.” 

Ha így hatott a nagybirtok a mezei munkásságra, érdekes vizs- 
gálni azt, hogy milyen hatása volt a nagybirtok-vidékén levő városok 
népességére. A városi népesség, a környék odavándorlása által rend- 
szerint gyarapodni szokott. És itt mégis azt találjuk, hogy nemcsak 
a nagybirtokvidékek, de az Elbétől keletre (valamint sok Elbétől 
nyugatra) eső porosz községek, városok lakossága is annyira meg- 
fogyott, hogy 1905-ben kevesebb volt, mint 1871-ben! 

Ε feltűnő jelenségre, mely legjobban feltárja a mezei népesség 
elvándorlásának okait, Sering hívta fel a figyelmet. 

Feltűnt már régebben, hogy az Elbétől keleti vidékeken is a 
lengyelség szaporább volt, mint a németség. Ezt sokan úgy magyarázták, 
hogy a szláv telepek azért szaporodnak, a német telepek azért néptelened- 
nek el, mert a németség fizikailag és moraliter degeneráltabb, a szláv 
fizikailag robusztusabb. Ezt azonban Sering vizsgálata nem találja helyt- 
állónak. Sőt kimutatja, hogy a porosz nép általában mindenütt szapo- 
rodott 1871—1905 között, hogy mégis ma kisebb a népesség, mint 
volt 35 év előtt. Ennek oka a nagyarányú elvándorlás. 

Az elvándorlás alapoka pedig az a társadalmi struktúra, mely a 
németség új nemzedékének a szülőföldön való megmaradását vagy 
teljesen lehetetlenné teszi, vagy attól kedvét szegi, mert azt gazdasági 
haladásában, társadalmi fölemelkedésében korlátozza, mivel önálló bir- 
tokossá lenni nem engedi; ellenben az itteni munka-viszony (mely 
elűzi a németséget) a kulturális tekintetben mélyen alant álló galíciai 
és oroszországi vándormunkásnak, hazájabeli viszonyaihoz képest mégis 
előnyöket nyújt. 

Teljesen ez a helyzet Magyarországon is. Alacsony béreivel, az 
önállóság megtagadásával elűzi a nagybirtok az értelmesebb 
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magyar munkásságot és helyére viszi a mélyen ala- 
csonyabb kultúrfokon álló oláh és tót mezei munkást, 
kit könnyebben tud korlátlanul kizsákmányolni. 

A népmozgalom és birtokmegoszlás közötti összefüggés kétség- 
telenül kiderült. Keletporoszországban sűrű település és népszaporulat 
tisztára agrár-járásokban csakis ott található, ahol a kis parasztgazda- 
ság — melyet a gazda családjának munkaerejével (idegen munkás 
nélkül) is művelni tud — erősen képviselve van mint pl. Lausitzban, 
Litvániában, Posen nagy részében. 

A paraszt családi-gazdaság az, amely a lehető legnagyobb 
számú embert, a földtulajdon és családi összetartás erős kötelékeivel 
fűzi szorosan a szülőföldhöz. A gazdálkodáshoz szükséges munkaerő 
megszerzésének, megtartásának nagy nehézsége a kisgazdára nézve 
annál kevésbé létezik, mivel az idegen munkáskezekre utalt nagyobb 
gazdaságok munkásszükségletét is a törpe- s kisbirtokosok, kik a 
saját gazdaságukon kívüli munkára is vannak utalva, látják el. 
Ahol a paraszt családi-birtokrendszer uralkodó, ott érhető el leg- 
hamarabb mezőgazdasági termeléssel a népesség általános és lehető gyors 
gyarapodása, a földművelés haladása, mert a népesség természetes szapo- 
rodása kiváltja a földbirtokos családokból azt a hajlandóságot, hogy 
a földművelés intenzitását növeljék. Ezért szaporodik itt a kisvárosok 
népessége is, ezért haladnak előre a kisvárosok is, a melyeknek ipari 
tevékenységéről és kereskedelmi közvetítéséről a mezőgazdasági 
középosztály egészen soha le nem mondhat. Kisparaszt birtokos 
községek népességének apadása csakis ott észlelhető, hol a telepedés 
sűrűsége, kedvezőtlen földviszonyok mellett, igen magas fokot ért 
már el; vagyis ahol terméketlenség vagy földhiány teszi lehetetlenné 
a szaporodást. 

Már jóval kevésbé van a nagygazdaság abban a helyzetben, 
hogy a szolgálatára szükséges embereket lekösse s helyben tartsa. A 
cselédhiány itt már tipikus jelenség, a cselédnek való munkások, 
mint a birtoktalan napszámoscsaládok elvándorlása oly nagy, hogy 
nem ritkán ez maga a népesség számának abszolút fogyását vonja 
maga után. Mégis a kisváros fejlődésére és a helyi piac kialakulására 
még a paraszt-nagybirtok vidékeken is kedvező: az erőteljes földművelés, 
különösen pedig állattenyésztés és egy tehetős parasztság szükség- 
letének kielégítése. 

A kisváros fejlődése (lakosságban) s helyi piac kialakulása el- 
marad azonban a tulajdonképeni nagybirtokos vidékeken. Pusztán a 
mezei munkás szükségleteinek kielégítésére helyi forgalmi csomópontok 
nem alakulnak ki és nem tarthatók fenn. És ha még a német nap- 
számosok és családjaik helyét idegen vándormunkások foglalják el, 
(kiknek szükséglete alig van és egyetlen célja a megkeresett bér 
összetakarítása és hazavitele), ezek a szükségletszínvonalnak lenyo- 
másával úgy az általános gazdasági, mint különösen az ipari érde- 
keket erősen megkárosítják. A nagybirtok vidékeken ezért lát- 
juk majdnem szabályszerű csökkenését úgy a vidéki mezei, 
mint az összes népességnek, sőt maguknak a városok né- 
pességének is. 
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           Ha ily roppant jelentős hatást gyakorol az egyenlőtlen birtok- 
megoszlás   a   városok   fejlődésére,   még   károsabb   a   mezőgazdasági 
vidékek és falvak népességére gyakorolt hatása. 

A mezei nagy-gazdaság elnéptelenítőleg hat és pedig kettős 
értelemben. Először is a földet néplelenül (menschenleer) tartja. így 
pusztán csak a társadalmi állapotoknak (soziale Verfassung) s nem 
a természeti viszonyoknak tulajdonítható az, hogy Poroszország nagy- 
birtokos keleti járásai a nyugatiaknál sokkalta ritkábban vannak be- 
telepítve. A kelet falvai, községei négyszögkilométerenkint rendszerint 
nem táplálnak kevesebb embert, mint a nyugatiak, csakhogy a keleten 
kisebbek is, azonfelül ritkábbak is a falvak, községek. Labiau, a til- 
siti lapály, az alsó Visztula, Szileziában Nimptsch és Schönau kerüle- 
tek 90—100 lakosa pro km2-int felülmúlja Hessen-Nassau, vagy West- 
falen legsűrűbben betelepült mezőgazdasági vidékeit. Olyan túlnépes 
nagybirtokvidéki községeket mint Gross-Wartenberg az Odera jobb 
partján, vagy a szomszédos Adelnau, Pleschen, Jarotschin, Schmiegel 
(100—124 lakóval pro km2) a nyugaton is kivételesen találunk. 
Másfelől a gyérebben benépesült községek Masurenben, Pomerellenben, 
a pomerániai földháton, Neumarkon és Uckermarckon az ő 35—50 
lakosukkal négyszögkilométerenkint, mint az előző csoport ellentéte, 
a keleten és a nyugaton egyaránt kivételszámba mennek. 

Ellenben a keleti uradalmi-községek (Gutsbezirke) népsűrűsége 
—  ahol véletlenül nem játszott közre ipari fejlődés — általában 
messze mögötte marad aközségek népsűrűségének; 
a jól benépesült nagybirtok uradalom-vidékeken (Gutsbezirke) 20—30, 
a gyérebben betelepülteken 4—12 lakos esik egy négyszögkilométerre. 
És ez semmiesetre sem csak azon múlik, hogy az uradalom-községek- 
ben gyakran nagy erdők vannak, míg a keleti községben ezek rend- 
szerint hiányzanak; sőt az üzemstatisztika azt mutatja, hogy a mező- 
gazdasági kisüzem több munkaerőt használ fel, mint a nagyüzem. 
100 ha mezőgazdaságilag használt területre a Németbirodalomban 
átlag: az 5—20 ha-os gazdaságokra 44, a 20—100 ha-os gazda- 
ságokra 22, a 100 ha-on felüli gazdaságokra csak 17 személy bele- 
értve a számlálás napján (1907. jun. 12.) foglalkozott üzemvezető 
személyét is. 

Másodszor, a szabadságra törekvés korában elűzi a nagybirtok 
uralma a földről a mezőgazdasági népességet azért is, mert a nagy- 
birtok megakadályozza a legügyesebb mezei munkást is abban, hogy 
szorgalma és takarékossága által kiemelkedjék a munkássorsból s 
vagyonilag előrehaladhasson és társadalmilag függetlenné lehessen. 
Pedig, szükségszerűleg, ez az ideálja a mezőgazdasági népességnek, 
mert állandóan szeme előtt látja a mezőgazdasági kisüzem életrevaló- 
ságát. Elnéptelenítőleg hat a nagybirtok uralma azért is, mért a 
parasztság szaporulatából új nemzedékéből csak nagyon korlátozott szám 
találhat, földvétel vagy öröklés, házasság útján, elhelyezkedést az ottani 
művelhető földterületen. A nagybirtokok megvásárlása hitel útján, a 
porosz jelzálogjog miatt rendkívül meg is van nehezítve. — Ugyan- 
ezen okokból a nagybirtokos-vidékek községeinek népessége is apadt. 
Sőt ezek népcsökkenése   rendszerint   felülmúlja   az   uradalomvidékek 
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népcsökkenését is, mert a túlnépesedésre való hajlandóság a köz- 
ségekben érvényesült és az új ipari fejlődés előtti időben, a par- 
cellázás segítségével, különösen az erősen szláv vidékeken, erőteljesen 
érvényesült is. Azonkívül a községek népmozgalmánál az is tekintetbe 
veendő, hogy a paraszt kevésbé könnyen szerezhet vándormunkást, 
mint a nagybirtokos. 

A nagybirtok uralma tehát elnépteleníti a földet. 
Az idevágó összehasonlítható adatok alapján megállapíthat- 

juk, hogy Nyugat-Németország megtartotta, sőt szaporí- 
totta mezőgazdasági népességét azért, mert ez paraszt- 
ország, melynek legtöbb részén, a nagyobb gazdaságok mellett igen 
számos paraszt kisgazdaságai vannak; ellenben a keleti rész elvesz- 
tette egész mezőgazdasági új nemzedékét, sőt ezenfelül is 
még többet, a népesség törzse maga is megritkult, mert itt 
a nagybirtok túlságosan erősen s a paraszt-családgazdaság 
pedig túlságosan gyéren van képviselve. 

Sering szerint: „Keletnémetországban a mindenek előtt meg- 
oldandó nagy feladat az ország benépesítése. Embereket kell szerezni 
s a földet oly sűrűn a mint csak lehetséges, betelepíteni és pedig, 
mindenekelőtt németeket betelepíteni. Ma sokkal inkább érvényes, 
mint bármikor nagy Frigyes ama szava: „Menschen erachte für den 
grössten Reichtum” és egy sűrű lakosság teremtésére, az én hitem 
szerint egyetlen számbavehető eszköz: az uradalmaknak paraszt- 
falvakká való átváltoztatása. Azonban az országunk részére 
szükséges erős népszaporodást nem várhatjuk a mezei munkásság 
telepítésétől. A mezei munkástelepítésnek én nagy barátja vagyok, 
de nem ez a főfeladat. Ez, a dolog mostani állapotát — hogy t. i. 
uradalom-vidékek ¼-½ annyi lakossal bírnak mint a községek, — 
érintetlenül hagyná, pedig ezt az állapotot sem hatalmi, sem gaz- 
ságpolitikai szempontból mostani terjedelmében tovább meghagyni 
teljesen lehetetlen. A cél csak organizatorikus átalakítással érhető el, 
amely a mostani uradalmi munkaszervezetet: családi paraszt- 
birtokos munkaszervezettel helyettesíti egészen nagy 
méretekben szét   szórva. 

Egészen kétségtelen, hogy Keletnémetország földjén a mai gaz- 
dasági feltételek alatt is kétszer-háromszor annyi ember 
élhetne meg mint jelenleg, ha a birtokmegoszlás más volna. 
Csakis ily módon tudhatjuk a német faj és kultúra uralmát a szlávság 
ellen Keleten biztosítani. A parasztság helyzetének javítása által olyan 
társadalmi struktúrát szerveztünk, mely újra meg újra egyenesen a leg- 
jobbakat ösztönzi arra, hogy a kínálkozó alkalmakat felhasználva, 
önálló, független gazdákká igyekezzenek magukat felküzdeni; amely 
továbbá a meglevő ellentéteket csökkenteni fogja és egyidejűleg biz- 
tosítja az öröklött gazdasági rend alapjait minden vihar ellen. Gaz- 
dasági, társadalmi és hatalmi szükségesség a porosz nagybirtokok egy 
részének tervszerű betelepítése. 

Nekünk Keletporoszországban, de különösen Ostholstein és 
Ostpreussen közötti északi részében elsősorban szükségünk van, paraszt 
kis- vagy   családi-gazdaságokra,   tehát   nem   törpebirtokokra,   hanem 
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önálló, ennélfogva piacra termelő, fogatot és gépeket használó, alkal- 
mazó kisüzemekre, Ez az osztály különben is előnyomulóban van, 
mert ez, a mai mezei gazdálkodás legsúlyosabb kérdésében: a munkaerő 
előteremtésében, független a piaci viszonyoktól. A 20 ha-on alóli s 
főleg az 5—20 ha területű gazdaságok Poroszországban 1895—1907 
alatt, csak igen kevés kerületben nem növekedtek, szabály azonban 
az (mint a statisztika 6—11. rovata mutatja), hogy ezek a kisgazda- 
ságok terjeszkedtek az összes terület, valamint a paraszt nagygazda- 
ságok (20—100 ha) és a nagygazdaságok rovására. Legkisebb a 
kisgazdaságok gyarapodása a népességében is csökkenő voltaképpeni 
nagybirtokos kerületekben: Ostpreussen, Pommern, Schlesien területén; 
sőt mintegy 15 kerületben a nagybirtokosság összevásárolta a parasztok 
parcelláinak egy részét is s így tényleg apasztotta a parasztgazda- 
ságok területét. És fordítva, ahol a mezőgazdasági népesség erőteljesen 
szaporodott, ott (Litauen, Lausitz, Usedom-Wollin, Ückermünde, Posen, 
Westpreussen, Lüneburg stb.) erőteljesen terjeszkedett a kisebb paraszt- 
gazdaságok uralma, területe is.” Egyebütt a (20—100 ha) paraszt- 
nagygazdaság növelése, főleg az északi parton nem szükséges, eddig is 
csak ott tudott ez terjeszkedni, ahol kiterjedt rétgazdasággal vagy 
cukorrépatermeléssel különösen jövedelmező volt. Ennek voltaképeni 
területe a nehéz lápsíkság. Ellenben a köz érdekében van, hogy a 
nagygazdaságok területe, ahol az erősebben képviselve van, meg- 
tizedeltessék. 

Gyakorta fölvetik kifogásul ez ellen: hogy a paraszt-telepítés 
technikai hátralépést jelent és hogy munkatékozlásra vezet. Nagyjában 
elfogadható az a tény, hogy a nagygazdaság, a személyzet fej szá- 
mához viszonyítva a földből nagyobb mennyiségű nyersanyagot 
szokott kitermelni. Ballod kiszámította, hogy 1904—1908. években 
100 mezőgazdasági keresőre Nyugatnémetországban, tehát paraszt- 
vidékeken 274 tonna gabona, Középnémetországban 438 tonna, Pom- 
mernben 499 tonna és a két Mecklenburgban 573 tonna learatása esett. 
Hasonlóképen áll a burgonyatermésre: 100 mezőgazdasági keresőre 
nyertek Nyugatnémetországban 436 tonna, Középnémetországban 590, 
Mecklenburgban 666 tonna, Pommernben 944 tonna burgonyát nyertek. 
Mindez természetesen csak megközelítő nyers érték. Gabona és bur- 
gonya mellett termelnek igen sok egyéb dolgot és igen különböző 
mennyiségben. És mindig kilehet mutatni a számokkal, hogy a nagy- 
gazdaság hamarább és sokkal inkább eléri a munkaerő, a termelőtőke, 
a gépek és munkaállatok legteljesebb kihasználását, mint a kisgazda- 
ság. A legteljesebb a kihasználás természetesen a tiszta kapitalista 
gazdaságokban, melyeknek ideálja az, hogy egyetlen félnapra se legyen 
egyetlen munkása, akinek munkaerejét teljesen ki nem használta légyen. 
Azonban az ilyesféle viszonyszámok nem döntik el e kérdést a kisüzem 
rovására. Mert ezek az előnyök egy jól elrendezett és intelligensül művelt 
kisgazdasággal szemben nem igen jönnek tekintetbe. Mindenekelőtt 
két dolgot kell figyelembe venni: 1. a földtermékenység (Bodenpro- 
duktivität), a hektáronkinti nyersanyagtermelés, a jobb parasztvidékeken 
nagyobb, mint a nagybirtokvidékeken; 500 ha-ról, ceteris paribus, 
nagyobb mennyiséget termelnek,  ha azon 40—50 külön középpontból 
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gazdálkodnak egy helyett és így egészen egyforma művelés alatt 
tartják; 2. figyelembe veendő az is, hogy a paraszt sohasem korlátozza 
magát csupán arra, hogy nyersanyagot termeljen és azt piacra vigye. 
A paraszt az állattenyésztés tulajdonképeni hordozója. Termelésének 
nagyobb része — a saját fentartásán kívül — állati takarmányul 
szolgál. Ami eladható árút létrehoz, az már lényegében anyagkiké- 
szítés, valamelyes ipari feldolgozás eredménye és aki az ő munka- 
termelékenységének tömegét akarja meghatározni, annak a paraszt 
munkaköltségét (Arbeitsaufwand) kell az általa létrehozott végső ter- 
mékekkel vonatkozásba  hozni. 

A statisztika mutatja, hogy a szarvasmarha- és sertésállomány 
hektáronkint, a kisgazdaságokban oly nagy, hogy az állandóan foglal- 
koztatott személyek jóval nagyobb száma a kisbirtoknál már ezáltal 
igazolva van (a törpebirtokokban u. i. 2,346.000; a kisbirtokokban 
3,891.000; a nagyparasztbirtokban 1,804.000; a 100 ha-on felül 
1,068.000 személy foglalkozott állandóan). Az egész birodalomban az 
állandó munkásokra esett fejenkint átlag a 20 —100 ha-os paraszt- 
nagygazdaságokban (ezek az állattenyésztés főhordozói) 2,94; az 
5—20 ha-os kisgazdaságokban (melynek munkaereje nem oly kizáró- 
lagosan szolgálja csak a mezőgazdasági termelést) 2,02;  és a l00 ha-nál 
terjedelmesebb nagybirtokokban 2,18 szarvasmarha jutott 1907-ben. 
A sertésállomány is nagyobb a paraszt-gazdaságokban fejenkénti 
átlagban, mint a nagygazdaságokban. 

Ha ezek a számok természetesen csak megközelítő nyersátlagban 
a parasztgazdaságok gazdasági felsőbbségét, de legalább is egyenérté- 
kűségét bizonyítják és ha ez még több új bizonyítékkal erősíthető is 
meg, mégis igaz marad az a tény is, hogy minden országban nyitva 
áll a lehetőség bizonyos korlátozott számú s a modern technika vív- 
mányait alkalmazó nagybirtokos számára is. Azonban a munkatermé- 
kenység nehéz kérdése itt tovább nem fejtegethető. 

Hogy egy célszerűen keresztülvitt telepítés a mezőgazdasági 
termelést nagy mértékben emelné, erre igen sok és megbízható bizo- 
nyítékkal rendelkezünk. 

Azzal végzi Sering fejtegetéseit, hogy „a föld termésének emelése 
pedig, legalább Németország szempontjából, alapvető jelentőségű. 
Az imperializmus korában élünk, a birodalomóriások a földkerekség 
roppant részét hódították meg és kilátás van arra, hogy a kevéssé 
bőségesen ellátott országok, az ő élelem- és nyersanyagszükségletük 
fedezésére gazdasági függésbe, de egyszersmind politikai függésbe is 
kerüljenek. Ily körülmények között a mi gazdasági és politikai 
jövőnk függ ama kérdés megoldásától, hogy kitermeljük a földből 
mindazt, ami a technikai eszközök gazdaságos alkalmazásával egyáltalán 
bárhol kitermelhető. Mert másként lehetetlen egészséges pénzügyi 
politika, másként nem lehetséges katonai hatalmunk megtartása és 
másként lehetetlen erőteljes gazdasági és szociális politikát űzni 
államban és községben. Közeli és belátható időben meg kell 
kétszereznünk mezőgazdasági termésünket. 

És itt én nem vagyok optimista. Mindenki megláthatja a mi 
körülötte történik,   tekintsenek  a  puszták  művelésének  fényes ered- 
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ményére s az állattenyésztés emelkedésére Keletporoszországban, mit 
a belső telepítés által értünk el. 

Joggal tekintjük a mezőgazdasági népességet minden néposztály 
fizikai megújulásának forrásául. Azért hát legyünk elhatározva arra is, 
hogy ezt a forrást a kiapadástól megvédjük és a nemzet erősítésére 
azt jelentékenyen meg is erősítjük. 

Bizonyos, hogy igen örvendetes kezdést cselekedtünk az eddigi 
telepítéssel. 

Végül is, a mezőgazdasági nagyüzemek és a nagybirtokosság 
hatalmi pozíciójának semmiképen sem lesz ártalmára a belső telepítés; 
a mezőgazdasági termelés pedig erőteljesen emelkedik, a földet és az 
országot a németség számára biztosítjuk, a független emberek helyze- 
tének javításával és számának szaporításával erősítjük társadalmunk 
szervezetét, a belső fogyasztás emelése által fejlesztjük iparunkat és 
nemzeti függetlenségünket és világpolitikai pozíciónkat megerősítjük. 
Telepíteni, a nagybirtokokat feldarabolni és kisparaszt- 
gazdaságokat teremteni szükséges, mert csakis úgy tudjuk elő- 
teremteni azt a hiányzó népességet, amelyet 1870 és 1905 
között, több mint 3 millió embert, a falvakból, a nagy- 
birtok elűzött.” 

Itt kifejtett gondolatait tovább fűzi és külföldi államok példá- 
jából vett argumentumokkal támogatja Sering: Politik der Grund- 
besitzverteilung in den Grossen Reichen című dolgozatában. 

Sorra veszi az amerikai Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, 
Délafrika, Anglia, Írország, Franciaország és Oroszország birtok- 
politikáját. Rámutat arra, hogy mindenik állam kormányzata tisztán 
felismerte ma már azt a tényt: „das Fundament aller Volkswirtschaft 
ist der Landbau und die Grundlage jeder gesellschaftlichen Ordnung, 
die Agrarverfassung, deren Kern aber die Grundbesitzverteilung.“' 

Ε felismerésnek megfelelően, határozott törvényhozási s hatalmi 
beavatkozással igyekszik agrárszervezetét minél több parasztgazdaság 
teremtésével egészségessé tenni. 

Az Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, a délafrikai angol 
gyarmatok birtokpolitikájának ismertetése után Anglia földtörvényeit 
ismerjük meg. Az 1907. évi angol agrártörvény értelmében 1908—1910 
idején az angol hatóságok 36.000 ha földet telepített 34 millió 
márka értékben. Az új földtörvényhez fűzött várakozások azonban 
nem teljesültek. Tulajdonképpeni kisparasztgazdaságok, szemtermelésre, 
állattenyésztésre, tejgazdaságra, csekély számmal állanak rendelkezésre. 
Hiányzanak ezek számára az alkalmas üzemek ; hiányzanak a vagyonos 
kisgazdák és parasztfiúk, kik a legjobb telepesek. A földbérlet, minden 
ország tapasztalata szerint, csak szükségben kisegítő lehet, de kevéssé 
alkalmas erőteljes parasztosztály teremtésére. 

Valóban sikerült agrárpolitikai alkotása Angliának, mellyel méltán 
büszkélkedhetik a sokáig elhanyagolt Írország birtoktörvénye. A ható- 
ságoknak jogot ad az ír birtoktörvény az uradalmak kényszerű kisajá- 
títására s az így kisajátított uradalmakat eladja az állam parcellákban 
paraszt tulajdonosoknak. 1891 óta a kormány előlegezi a teljes vételárat 
2¾%-os záloglevelekben, melyet az eladó teljes névértékben köteles 
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elfogadni. Ezen az úton 1902-ig 804.000 ha földet vettek meg kis- 
paraszt-bérlők a földbirtokosoktól. A jól indult kisajátítási mozgalmat 
a búr háború megakasztotta, mert a záloglevelek árfolyamát lenyomta. 
A zsaroló bérleti viszony azonban annyira elkeserítette az ír lakosságot, 
hogy 9 grófságban rögtönítélő bíróságokat kellett felállítani. A zavarok 
megszüntetésére 1903-ban újabb földtörvényt hoztak, melynek értel- 
mében az állam előlegezi az eladó és vevő által megállapított teljes 
vételárat. A parcellázásra, meliorációra, birtokkikerekítésre alkotott 
háromtagú bizottság maga is kisajátíthat és parcellázhat földeket, sőt 
hitbizományokat is. És előlegezi a teljes vételárat, melyet a bérlő 
2¾ százalékkal kamatoztat és 68½ éven át 1/2 százalékkal törleszt. 
Parcellázás, bérbeadás csakis a földbiztosok közbenjöttével történhetik. 
A kölcsön szavatolására két milliárd márka szükséges. Az állam ráfizet 
e telepítésre 12%-ot, vagyis 240 millió márkát. S az egész munkálat 
15 évre van számítva. 
            A törvény hatása hamarosan jelentkezett. Az ír bérlők több mint 
fele paraszti földbirtokhoz jutott. Igen sok földesgazda tetemesen javult 
gazdasági feltételek között munkálkodik, a rossz kunyhókat jó új 
házak váltották fel s a sok százados harc helyébe a szociális béke 
költözött. 

Még Oroszország sem vonhatta ki magát az új birtokpolitikai 
áramlatok alól. Bár a régi kollektív falusi földbirtoklást még nem 
váltotta fel az egyéni földtulajdon s a magántulajdon fogalma még 
majdnem teljesen hiányzik az orosz tömegeknél, mégis 1906 után, a 
japáni győzelem alatt megingott zsarnoki uralom nyomása alól pilla- 
natig fellélegző orosz társadalmat, sőt a nehezen mozduló parasztságot 
is izgalom, forradalmi láz fogta el; Oroszország olyan társadalmi 
forradalom küszöbén állott, mely a francia forradalomhoz hasonlóan 
elkobzással fenyegette a cár, az állam, az egyház, a nagybirtokosság 
földjeit. A Stolypin rémuralma, kitörés előtt vérbefojtotta ezt a 
forradalmat. Hatása azonban mégsem maradt el, mert az 1910. évben 
alkotott agrártörvény nagyarányú telepítését indította meg. Állami 
agrár-bizottságokat, parcellázó és földhitelbankokat létesítettek. A rész- 
letekre, bár épen ezek az érdekesek, most nem térhetek ki, de a 
parasztbirtokosok óriási szaporodásáról fogalmat nyerünk abból az egy 
tényből, hogy az utolsó négy-öt év alatt 9,900.000 ha földet, vagyis 
jóval többet, mint a 100 holdon felüli összes magyarországi nagy- 
birtokok területe — parasztbirtokokba és gazdaságokba parcelláztak 
jobbára állami, cári, nemesi földekből. Ha ezt a számot nemis szabad 
túlbecsülni ily óriási birodalomhoz és népességhez viszonyítva, de még 
itt is roppant arányú telepítést jelent ez,   ily rövid idő alatt. 

Az északnyugati nemzetek: a belgák, hollandok, dánok, svédek, 
norvégek, finnek, franciák s az Elbétől nyugatra, délre élő németek 
világosan felismerték, hogy a nemzetek jövője, a társadalom 
alapja, a kultúra fejlődése egészséges birtokpolitikától függ. 

Ezek a nemzetek, elég okosan, rá is helyezkedtek mindannyian 
a parasztbirtokok alapjára. Mert élni és fejlődni akarnak, azért a törpe 
és kisparasztgazdaságok, itt-ott a nagyobb parasztgazdaságok alkotják 
a birtokosság és gazdák túlnyomó többségét. A nagybirtokot jogilag 
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és politikai, tehát hatalmi eszközökkel is rendszeresen visszaszorítják 
s a művelhető földet azoknak biztosítják, kik fáradságos munkájukkal 
azt maguk művelik. 

Az újabb agrár irodalom nyomozásaiból megállapíthatók s többé 
vita tárgyává nem tehetők a következő tények: 

1. A nagybirtok, hol tömegesen fordul elő, elűzi a törpe-, kis- 
birtokosok és munkásnép szaporodó fiait. Az elvándorlás a nagybirtok 
miatt olyan méreteket öltött például az Elbétől keletre eső nagybir- 
tokos porosz vidékeken, hogy ott 1905-ben—a nagyarányú természetes 
szaporodás ellenére is — feltűnően kevesebb ember élt, mint 1871-ben. 

2. Kiderült   az   az érdekes   újabb  tény is,   hogy a nagybirtok 
káros   hatása  kiterjed   nemcsak a mezőgazdasági   jellegű   vidékekre, 
hanem az agrárjellegű városi népességre is. Mert bár a városi lakosság 
általános jellemvonása lakosságának rohamos szaporodása bevándorlás 
útján is, mégis a nagybirtok-vidékek által környezett nemiparos városok 
lakossága is tényleg apadt keleti Poroszországban 1871—1905 alatt. 

3. Kiderült   a   vizsgálatok   során,   hogy   legkárosabban   hat a 
népesség szaporodására a nagybirtok, azután a paraszti nagyobb birtok. 

4. Kiderült kétségtelenül, hogy a mezőgazdasági jellegű területek, 
falvak, városok népessége úgy természetes szaporodás, mint főleg oda- 
vándorlás által csakis ott szaporodik erőteljesebben, hol kis- és törpe- 
gazdaságok foglalják el a művelt terület  nagyobb részét. 

5. Megállapítható Porosz- és Magyarország példájából, hogy a 
magasabb értelmiségű német  és  magyar mezőgazdasági munkásságot 
elűzi a   nagybirtok   szülőfalujából s   a   benszülött   népesség   helyébe 
idegen: galíciai,   orosz,   lengyel s nálunk tót,   román,   rutén munká- 
sokat vándoroltat be, anélkül, hogy a keletkező hézagot ez a beván- 
dorolt nép qualitative vagy  quantitative betölteni tudná. 

Ez idegen népesség beözönlése újabb ok a benszülött népesség 
elvándorlására. Mert leszállítja az egész környék életstandardjét a maga 
alacsony életigényeivel,  teljes kultúrátlanságával. 

6. Meg van állapítva, hogy a hazafias porosz junkerség minden 
aggodalom nélkül űzi  el a benszülött  német népességet földjéről;   s 
mialatt a porosz állam százmilliókat   költ a lengyel   területen német 
telepek létesítésére, a porosz junkerek egymásután lengyelesítik el a 
nagybirtokvidékeket profitjuk s osztályérdekeik nevében.   Megrendíti 
a   német  faj   uralmát s   kiad   nagy   területeket   az   ellenséges   szláv 
áradatnak épen úgy, mint a magyar nagybirtokosság profitja s osztály- 
uralma megmentéséért, minden aggodalom nélkül fosztja meg gyöke- 
rétől a benszülött magyar  mezőgazdasági népességet  s visz   helyébe 
ellenséges fajú, alacsonyabb életigényű munkásságot. 

Ezek a legsúlyosabb bűnök, melyeket egyes önző osztályok a 
faj, a kultúra ellen elkövethetnek. 

7. Kétségtelen ma már az is, hogy kapitalizált parasztbirtokok 
adják meg a modern, komplikált s költséges társadalmi berendezkedés 
és kultúrélet teherbíró alapjait. 

8. A helyesen elosztott, tömeges kisgazdaságok tenyésztik minden 
nemzet, minden kultúra fejlesztésére, fenntartására, védelmére szükséges: 
egészséges, cselekedni, alkotni tudó embertömeget.  És ahol ez a nép- 
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osztály egy-két generáción keresztül hiányzik, ott a népesség testében, 
idegéletében romlásnak indul, mert a társadalomból hiányzik az ellen- 
álló, immunizáló, felfrissítő:   szabad, önálló  s a természet ölén meg- 
izmosodott életerős parasztság.                                                     Rácz Gyula 
 
Egy úttörő könyv jubileumához (Achille Loria: Le basi econo- 
miche della costituzione sociale. Quarta edizione riveduta e rinnovata. 
Fratelli Bocca, Torino  1913, XII+620 l.) 
 

Ennek a nagy, szép és termékeny könyvnek negyedik 
kiadását bizonyára kegyeletes érzésekkel fogja kezébe venni a 
kitűnő tudós minden tanítványa, s meg fogja érteni annak a 
páthosznak őszinteségét, mellyel munkája legújabb kiadását 
útnak indítja. Hisz élete munkájának legjavát helyezte bele a 
társadalmi életnek gazdasági magyarázatába, s kevés könyv 
keltett ennyi harcot és ennyi ellenmondást. Természetesen első 
sorban azok táborából, akikhez szerző legközelebb áll: az olasz 
történelmi materialisták táborából, akik a Marx alapgondolata 
rosszhiszemű kisajátítójának kiáltották ki az először 1886-ban 
Teoria economica della costituzione politico c. alatt megjelent 
munka szerzőjét De ez a szektárius türelmetlenség és túlbuz- 
galom nem ronthatta meg a könyvnek nagy és gyors sikerét, 
mely azóta a négy olasz kiadás mellett franciául, németül és 
angolul is megjelent. 

Tényleg ez a munka a legeredetibbek és a legterméke- 
nyebbek egyike a szociológiai irodalomban. A Marx zseniális 
intuíciója, mely a közgazdaságot avatta a társadalmi élet alap- 
vető jelenségévé, itt a deduktív és induktív bizonyítékoknak 
olyan tömegére talál, mely azelőtt is, azóta is páratlanul áll. 
De nemcsak az alaptétel válik itt intuícióból jól megalapozott 
törvénnyé, hanem nagyszerű kísérlet történik arra, hogy az egész 
társadalmi fejlődés a tiszta közgazdaságból deduktíve is levezet- 
tessék és megmagyaráztassék. Emellett a társadalom többi jelen- 
ségei, különösen az erkölcs, a jog és a vallás, mint a gazdasági 
összeműködés rendjének nélkülözhetetlen alátámasztói nyernek 
magyarázatot, mint ama kényszerintézmények, melyek egyedül 
képesek egy oly alkotmányt fentartani, mely a kisebbségnek 
munkanélküli jövedelmet biztosít az óriási többség kárára. Es ha 
ebben a rendszerben az alapgondolat a Marxé is, úgy a kiindulás, 
mint a levezetés, mint a felépítés tőle teljesen független és a 
legnagyobb mértékben eredeti. A Loria egész szociológiájának 
alapja a föld; a föld szabadsága vagy elfoglaltsága az az alap- 
vető tény, mely az állam és a társadalom egész életét meghatá- 
rozza. A föld elfoglaltságának és produktivitásának foka hatá- 
rozza meg az emberi nem egész történelmi pályáját, mely tételt 
szerző külön munkáiban (így különösen az Analisi della proprietà 
capitalista, Torino 1899 és a La Sintesi economica, Torino 1909) 
törekedett úgy deduktíve, mint induktíve bebizonyítani.   Ez az 
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elmélet alapvető gazdasági tételeiben a marxizmustól számos 
lényeges ponton eltér, ellenben meglepő megegyezéseket mutat 
Oppenheimer levezetéseivel, ami annál érdekesebb, mert ez a 
két író egymás munkáiról tudomással sem bír. Úgy Loria, mint 
Oppenheimer teljesen egyek abban, hogy a terra libera korlá- 
tozása vagy megszűnte a munka minden kényszerszervezetének 
az alapja; hogy a szabad föld elfoglalása valami mesterséges 
és erőszakolt elemet visz be a közgazdaság normális életébe; 
hogy létezik a tiszta közgazdaságnak (Oppenheimer) vagy 
la forma-limite dell'economia (Loria) tudománya, melynek isme- 
rete nélkül lehetetlen megérteni a kényszeren alapuló gazdasági 
élet rendellenességeit; hogy a jövő fejlődésének iránya a föld 
felszabadítása felé vezet, mely a régi szolgaságnak legmoder- 
nebb hajtását, a kapitalizmust is meg fogja szüntetni, s a munka 
szabad kooperációját fogja létrehozni. 

Loria könyve új kiadásában épp az a legnagyobb újítás, 
hogy a társadalmi alkotmány jelenségeit kevésbé tekinti a kapi- 
talizmus kizárólagos látóköréből, mint az előbbi kiadásokban, 
hanem a gazdasági intézmények belső természetéből, függetlenül 
ama külső formáktól, melyeket azok a történelmi fejlődés külön- 
böző fokain öltenek. Így mindenütt arra törekszik, hogy erő- 
teljesen kidomborítsa a kapitalizmus előtti korszakok társadalmi 
intézményeinek képét, s azt a viszonyt, melyben azok a tiszta 
közgazdaságból deduktíve megállapítható intézményekhez állanak; 
emellett szerző arról sem feledkezik meg, hogy a jövő képének 
kontúrjait is megrajzolja, melyeket a föld felszabadulása és a 
munka önkéntes szervezése szükségkép előidézni fognak. 

Az új kiadásnak egy másik gazdagodása abban áll, hogy 
a lefolyt évtized gazdasági és társadalmi mozgalmainak törté- 
netét dúsan használja fel rendszere igazolására. Joggal állíthatja, 
hogy míg a távolibb korokban a gazdasági hatóok szerepe — 
nyilván a dolgozó néposztályok nagyobb elnyomottsága és az 
ideológiai munkások kisebb függetlensége folytán — jóval leple- 
zettebb és csak az avatott szemek által felismerhető volt: addig 
az utolsó évtizedben a gazdasági érdek domináló szerepe szinte 
minden szemérem nélkül érvényesült a nyílt és öntudatos osztály- 
harcokban s a gyarmatosító külpolitikában. Emez újabb törté- 
nelmi bizonyítékok kapcsán többször emlékezik meg a magyar- 
országi állapotokról is s helyeslőén idézi Szende Pálnak alkot- 
mányjogi megállapításait, valamint e sorok írójának a nemzetiségi 
kérdésre vonatkozó alapfelfogását. 

Napjaink történelmében érdekes a szindikalizmus bírálata 
is, melyben megrója azt a régi utópizmust, mintha kényszerrel 
és erőszakkal valami újat lehetne létrehozni a társadalomban 
s arra figyelmeztet, hogy a proletariátus forradalma a gazdasági 
erőknek bizonyos megérettsége előtt szükségkép meddőségre 
van kárhoztatva. Ez a gazdasági fejlődés a győzelemhez szük- 
séges fokot akkor fogja elérni, amikor létre fog jönni a proletárok 
és az improduktív  munkások szövetsége. (Az improduktív- 
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munkások elmélete tudvalevőleg nagy szerepet játszik Loria 
elméletében. Ε kifejezés alatt az összes szellemi munkásokat 
érti, akiknek feladata oly elméletek, érzelmek, gondolatok 
produkálása, melyek a kiváltságoltak uralmát erősítik és a nagy 
tömegnek készségét szolgasága eltűrésére fentartják vagy erő- 
sítik.) Loria a munkások szabadságharcában döntő jelentőséget 
tulajdonít az intellektuelleknek s a modern munkásmozgalomnak 
egyik legnagyobb gyöngeségét abban látja, hogy nem élvezi 
még kellőleg az improduktív munkások támogatását s felvilágo- 
sító munkáját. „A szindikalizmus brutális ellenszenve az intel- 
lektuellek iránt semmi egyéb, mint a proletariátus eme gyönge- 
ségének és szervezeti elmaradottságának visszahatása és az 
emiatt érzett elkeseredése.” (601. 1.). 

Az új kiadásnak egy harmadik újdonsága és érdekessége 
az a fejezet, melyben az alkotmány gazdasági magyarázatának 
története kapcsán, részletesen vitatkozik azokkal az ellenveté- 
sekkel, melyeket különböző oldalokról elmélete ellen fel- 
hoztak. 

Eme polémiák némelyike módszertani jelentőséggel is bír 
s érdekesen világítja meg Loria rendszerének egy-egy vitatott 
részét. Lássuk azért néhány fontosabb megállapítását. 

A pszichológizmussal szemben így körvonalazza állás- 
pontját: „ . . . a lélektani tényező, véleményem szerint, nem 
eredeti . . ., hanem szükségkép leszármazott egy megelőző gazda- 
sági tényezőből. Így mindenesetre lélektani befolyás biztosítja 
a tömegek belenyugvását a kapitalizmusba, mely őket elnyomja; 
de ez a lélektani befolyás a gazdasági tény következtében 
szabadul fel, oly improduktív munkásosztály megalkotása folytán, 
mely a kapitalista járadéktól kizárólagos pénzbeli függőségben 
van s mely megpecsételi szoros szövetségét a tulajdon birtoko- 
saival. Az is igaz, hogy minden társadalmi forma kritikus pilla- 
nataiban, amikor az improduktív-munkások a szegényekkel 
szövetkeznek, az eszmék azok, melyek őket megvilágosítják s 
fölkelésre bírják: de az eredeti jelenség, az improduktív munka 
és a proletariátus közötti szövetség, lényegében annak a gazda- 
sági ténynek a következménye, hogy a kapitalista járadék apadó- 
ban van.” (573. 1.) 

Ez az idézet igen jellemző arra a viszonyra, melyben Loria 
az emberi természet lelki tényezőihez van s mely rendszerének 
legkevésbé kielégítő, legdarabosabb oldala. Az emberi psziché 
valami külsőleges, passzív tényezővé válik, melyet beolvasztani 
rendszerébe nem tud, de amely minduntalan felüti a fejét. Ha 
pl. az igazságérzet és az emberszeretet alapja valóban a kapi- 
talista járadék csökkenése volna (ami egyáltalán bizonyítva 
nincs), akkor is eme szociológiai miszticizmus helyett ismernünk 
kellene annak a lelki folyamatnak egész mechanizmusát, mely 
ilyen hallatlan átalakulásokat hoz létre, a közbenső fokokat és 
a finomabb áttételeket, melyeknek ismerete nemcsak elmé- 
letileg  volna  fontos,   de   az   emberekre   való   hatni   tudás, a 
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morális energiák megfelelő irányításának ránk nézve gyakor- 
latilag is annyira jelentős szempontjából is. 

Annál szerencsésebb az a polémiája, melyben az eszmék 
szerepét világítja meg s rámutat arra, hogy az anyagi helyzettől 
olykor független eszmetermelésben is csak azok az eszmék vál- 
hatnak hatékonyakká és győztesekké, melyek életképes gazda- 
sági áramlatokat erősítenek. (595. 1.) 

Az amoralizmusnak elkoptatott vádját is szerencsésen és 
elegánsan utasítja vissza Loria: „Bizonyára szívesen elismerjük, 
hogy a Golgotán és az athéni börtönben nem a gazdasági 
motívumok uralkodtak, ha ezzel azt akarják mondani, hogy nem 
a gazdasági motívumok az okai e fenséges mártíroknak. Bizonyos, 
hogy az ihletett apostolnak sztoikus nyugalma, aki úgy ugrik 
a máglyára, mint a képviselő a szónoki emelvényre, egy fennkölt 
jellem gyümölcse, melynek kialakításához semmiféle gazdasági 
indítóok nem járult hozzá; de a gazdasági lényeg újra feltalál- 
ható magában a reformnak a lényegében, az ellenségeskedésben, 
melybe a hatalmas osztályok részéről ütközik s abban a szána- 
lomraméltó sorsban, melyet azok az újítóra rónak. És ebből a 
szempontból valóban hangsúlyozni kell, mivel megfelel a letagad- 
hatatlan ténynek, hogy a Golgotán és Sokrates börtönében a 
gazdasági motívumok uralkodtak; mivel a tulajdon reakciója 
Jézus szocialista reformjai ellen, vitte őt a keresztre; viszont 
Sokratest nem érte volna utol gyászos sorsa, ha nem követ- 
kezett volna be az uralkodó demokrata osztály felkelése a nagy 
és tiszta filozófusnak oligarchikus velleitásaival szemben.” (595.1.) 

A kvietizmus vádjával szemben, mellyel a közgazdasági 
determinizmust gyakran szokták támadni, a Loria válasza ez: 
„De lehet-e azt mondani, hogy fatalizmushoz vezet oly doktrína, 
mely az emberi tevékenységnek termékeny cselekvési teret nyújt, 
s csak a határokat igyekszik kijelölni, melyek között ez a cse- 
lekvés végbemehet? Lehet-e kvietistának mondani oly elméletet, 
mely az újításra törő vak és tudatlan, tehát minden észszerű 
szándékra képtelen cselekedet helyébe oly cselekedetet akar 
tenni, mely világosan lát és tisztában van saját céljával és lehető 
eredményeivel? Kvietista a porosz elmélet vagy még inkább 
manapság a japán, az etnikai államról vagy a patriarchális kor- 
mányról, mely arra tanítja a népies osztályokat, hogy a kollektív 
hatalom mindenttudó és mindenható munkájától várják, passzív 
szelídséggel sorsuk javítását s eltereli őket a saját sorsuk feletti 
gondolkodástól s azok javítására irányuló férfias erőkifejtésektől. 
De az állam gazdasági elmélete, mely a munkálkodó néposztá- 
lyoknak azt hirdeti, hogy nem várhatják sorsuk jelentékeny 
javítását a kollektív hatalom spontán munkájától, arra tanítja 
őket, hogy csak önmagukban bízzanak nagy követeléseik meg- 
valósításában Ez az elmélet a földkerekség összes kitagadottal 
előtt rámutat annak elkerülhetetlen szükségességére, hogy kom- 
pakt hadosztályokba tömörüljenek, hogy a vagyonos osztályra 
állandó nyomást gyakoroljanak, hogy  ennek majd egyik, majd 
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másik frakciójával szövetkezzenek a többi ellen, ha az uralkodó 
hatalomtól valóban radikális reformokat akarnak kicsikarni, 
amelyek sosem fognak bekövetkezni, ha passzívok és tétlenek 
maradnak ... Ha az első elmélet a szolgaság elmélete, alkalmas 
a szolgák népének felnevelésére, a második a megváltás elmé- 
lete, mely alkalmas a munkás népelemekben a felelősségérzetnek, 
a méltóságnak, a férfias kezdeményezésnek azokat az érzelmeit 
felkelteni, melyek egyedül lesznek képesek az eljövendő száza- 
dokban magasabb és nemesebb humanitást teremteni.” (600. 1.) 

Életmunkájának áttekintése alapján a reakciósok és a tehe- 
tetlen eklektikusok gúnyolódásaival szemben, akik a történelem 
gazdasági magyarázatát tudománytalannak szeretik feltüntetni 
az örökös relativitás, a társadalmi kölcsönhatás, a társadalmi 
tünemények egyenrangúságának hangsúlyozásával: jogos büszke- 
séggel hangsúlyozza Loria, hogy naiv utópista marad mindenki, 
aki a jog, a morál vagy a politika jelenségeihez azok gazda- 
sági alapjainak ismerete nélkül akar hozzányúlni; aki nem tudja 
a gazdasági erők szuverén uralmát az ideológiaiak felett; aki 
nem ismeri az osztálytagozódás tényét és következményeit; aki 
az emberi társadalomra, mint valami egyöntetű, egyértékű 
lényekből összetett harmonikus kooperációra tekint. 

Örömmel konstatáljuk, hogy az immár negyedszázados 
könyv új kiadása ma is az eleven élet melegével hat, termékeny 
problémákat vet fel és a gazdasági sor döntő fontosságát a 
társadalmi történésben a tények olyan tömegével bizonyítja 
— legalább is az osztályokra tagolt társadalmakon belül — 
mely mellett többé előkelő vállvonogatással, vagy fínomkodó 
formulákkal elhaladni nem lehet. Különösen az állami és poli- 
tikai élet birodalmában a könyv olyan tiszta és kiforrott meg- 
állapításokat tartalmaz, melyeket a jövőben e kérdések egyetlen 
kutatója sem fog mellőzhetni. 

Ami a könyvvel szembeni fenntartásainkat illeti, azokat 
röviden így körvonalozhatnók: Mint már említettük, gyakran 
nélkülözzük az emberi természetnek s a lelki működéseknek 
pontosabb elemzését. Szerző feledi, hogy nem a gazdasági 
tényező az oka az emberi lélek alapvető működéseinek, hanem 
csak legfontosabb determinálója eme működések irányainak. 
A nemi ösztön, a játékösztön, a kutatás és a feltalálás vágya, 
a vallási érzés mind olyan erők, melyeket ugyan hatalmasan 
befolyásol a mindenkori gazdasági környezet, de amelyek sui 
generis és a társadalmi fejlődést maguk részéről befolyásoló 
eredményeket hoznak létre. Az egységes lélektani kiindulási 
pont hiánya az oka annak, hogy szerző olykor olyan magyará- 
zatokkal is megelégszik, melyek nekünk túlzottan egyszerűsítők- 
nek látszanak. 

A szorosan vett alkotmányjogi fejezetben a gazdasági 
hatalomnak a politikai erőszakhoz, nevezetesen a militarizmushoz 
való viszonyának pontosabb elemzését nélkülözzük. Ugyan Loria 
gyakran utal az erőszak fontosságára, ennek szerepét és jelen- 
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tőségét azonban nem találjuk elvi tisztasággal meghatározva. Ez a 
hiány nemcsak a múlt értelmezését nehezíti meg, de a jövőt illetőleg 
is homályban tart. Így több, mint kétes, hogy a politikai hatalom 
birtokába jutott proletariátus a militarizmus mai állása mellett 
egyáltalán képes volna-e a gazdasági alkotmányt módosítani. 
A háború és a béke problémája is csak az erőszak kérdésének 
elvi tisztázása alapján válhatik megoldhatóvá. Nekünk úgy 
tetszik, hogy Oppenheimer Állama hasznos kiegészítője, sőt 
továbbfejlesztője e tekintetben Loria kutatásainak. 

Végül egy technikai hiba zavarja a könyv hatását. Ez az 
óriási kötet, mely a történelmi részletkérdések ekkora tömegét 
öleli fel, ábécés index nélkül sokkal kevésbé áttekinthető. Ha 
egy adott kérdésben keressük Loria álláspontját, azt szinte 
lehetetlen feltalálni az egész munkának alapos ismerete nélkül. 
Ha a magyar fordítás, melyet már régóta tervezünk, egyszer 
végre csakugyan megvalósul — és ezt jobban kívánjuk, mint 
valaha — ezt a hiányt okvetetlenül pótolni kell. 

Jászi Oszkár 
 

A finánctőke uralma Franciaországban (Lysis: Contre l’Oligarchie 
financière en France. Paris, X. kiadás 1908, 260 lap. A La Revue 
kiadása. Francis Delaisi: La democratic et les financiers. Paris, 1911. 
205 lap. A Guerre Sociale kiadása.) 
 

A kapitalista államok gazdasági életében az utolsó két-három 
évtizedben mélyreható változások mentek végbe: a régi szabad ver- 
seny helyébe a kartellek és trösztök léptek; az állami be nem avat- 
kozás elvét a védővámos és imperialista politika váltotta föl. Ezek- 
nek a változásoknak igazi mozgatói a nagybankok, amelyek a gaz- 
dasági és politikai élet irányítását mind nagyobb mértékben ragadják 
magukhoz. A polgári közgazdaságtanban ez a nagy változás még 
kevés mozgalmat idézett elő: részben mivel a nagybankok nem ütik 
dobra a dolgaikat, igyekeznek a homályos háttérben rabolni: részben 
mivel a polgári közgazdászok, egyetemi tanárok, újságírók, közgazda- 
sági rovatvezetők valamiféle formában lekötelezettjei a nagybankok- 
nak és iparvállalataiknak. Így szocialista és szindikalista íróknak jutott 
az a feladat, hogy a nagybankok egyre erősbödő szerepét a kapita- 
lista közgazdaságban, a kapitalista országok külső és belső politiká- 
jában kimutassák. Hilferding Finanzkapital-jában egész általánosan 
tárgyalja ezt a kérdést, Lysis és Delaisi speciálisan a francia nagy- 
bankok szerepét vizsgálják. 

Mielőtt műveik ismertetésébe fognék, egy kérdést óhajtanék 
érinteni, amely valószínűleg már sok érdeklődőt foglalkoztatott. Mi 
az oka annak a föltűnő különbségnek, hogy a francia nagy bankok 
mindegyike sok száz vidéki fiókkal bír, míg a mi nagy bankjaink 
vidéki fiókot csak igen ritka esetben nyitnak, hanem az „affiliálás” 
rendszerét követik. Ez abban áll, hogy ha valamely vidéki városban 
üzleteket akarnak kötni, vagy megvásárolják valamely ottani fönnálló 
pénzintézet részvényeit és annak közvetítésével kötnek üzleteket, vagy 
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az ottani helyi nagyságok bevonásával új, látszólag   önálló pénzinté- 
zetet alapítanak fiók helyett. 

Erre a föltűnő jelenségre nem tudok más magyarázatot, mint 
Magyarország gazdasági kultúrájának fejletlenségét. Tudvalevő, hogy 
minél fejletlenebb gazdaságilag valamely ország, annál inkább hajlamos 
a kis egységekre bomlásra, annál lazább a kapocs az egyes területek 
közt, annál kevesebbet tud a vidéki ember a fővárosról. Francia- 
országban minden ember ismeri az évszázados nagybankokat és minden 
paraszt bátran rábízza a fiókra a pénzét. Magyarországon, ahol a 
betevők, elsősorban a parasztok szűk gazdasági látkörrel bírnak, szük- 
séges, hogy a helyi pénzintézet élén helyi nagyságok, a főispán, a 
környékbeli nagybirtokosok, gyárosok álljanak; ezekhez több bizalma 
van a vidéki embernek, mint a budapesti nagybank kiküldött embe- 
reihez. Ez az egyik szempont. A másik az üzletszerzés szem- 
pontja. Franciaországban, a legtökéletesebb centralizáció hazájában, 
mindenféle üzlet, amelyhez hatósági közreműködés kell, Parisban dől 
el: Magyarországon minden főszolgabíró király a maga vidékén 
és ezer akadályt gördíthet minden vállalkozás útjába:  ezért szükséges, 
hogy helyi hatalmasságok vegyenek részt a bank ottani üzleteinek 
vezetésében. 

A francia nagybankok főüzletágát, mint ezt Lysis kifejti (műve 
egy év alatt tíz kiadásban fogyott el), az államkölcsönök 
lebonyolítása képezi. A Banque de France a francia központi 
jegybank és a Credit Foncière, a Földhitelintézeteken kívül, amelyek 
államkölcsönök lebonyolításával nem foglalkoznak, négy nagybank van 
Franciaországban, amely az üzleti élet központjában áll: ez a négy 
nagybank, a Credit Lyonnais, a Société Générale, a Comptoir National 
d'Escompte és a Credit Industriel et Commercial közvetít minden állam- 
kölcsönt. Mint M. Neymark is már régebben kimutatta, ez a négy 
nagybank állandóan együttesen működik, úgy hogy semmiféle verseny 
ezen a téren nem létezik. Sok százra rugó fiókjaikkal behálózzák az 
egész országot, ingyen végeznek számos bankári teendőt, (inkasszálást, 
részvény- és sorsjegy-kezelést stb.) hogy így klienseik bizalmát meg- 
nyerve, tőkepénzeiket magukhoz vonják, amelyek után minimális 
1,5—2% kamatot fizetnek. A fiókok vezetői lesznek az illető város 
összes tőkepénzeseinek gazdasági tanácsadói; mivel pedig a vezetők 
és a személyzet átlag bürokraták, akik egyik fióktól a másikhoz 
kerülnek, a vidék gazdasági viszonyait nem ismerik, minden utasítást 
és iniciatívát a központnak kell megadni; ennek folytán az óriási 
államkölcsönök közvetítése a legalkalmasabb üzletág. Az egész appa- 
rátus, amelylyel a nagybankok dolgoznak, oly óriási, hogy néhány 
százmillió franknál kisebb pénzügyi művelet lebonyolításába nem 
érdemes nékik belefogni. 

A kölcsönközvetítő nagybankok vezetői, valamint az üzletkötésnél 
szereplő francia és külföldi államférfiak és diplomaták először is meg- 
alakítják a syndicat d'apporteurs-t; ezek kapnak 5%-ot a kölcsön- 
összegéből; roszhitelű államoktól még többet is. Ezután megalakul a 
közvetítő bankok szindikátusa, a syndicat de garantie: ez áll jót a 
hitelművelet sikeréért; ezért kap újabb 5%-ot a névértékből.   Így a 
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nagybankok 10%-ot keresnek a kibocsájtásnál a kölcsönt fölvevő állam 
rovására. 

A kötvények így a nagybankokhoz kerülvén, következik az 
elhelyezés a közönségnél: a vidéki fiókok főnökei sorra járják klien- 
seiket és rájuk erőltetik a kötvényeket. Az árfolyamot a tőzsdén 
állapítják meg, amely a nagybankok kezében van. Így a 10%-kal 
a névértéken alul átvett kölcsönkötvényeket 10—15, esetleg még 
több százalékkal a névértéken fölül adják el a közönségnek; úgy 
hogy egy milliárdos kölcsön lebonyolítása egy negyedmilliárd hasznot 
hoz a nagybankoknak. A kötvények eladásával a nagybankok befe- 
jezték üzletüket: a hasznot zsebrevágták, a kockázat egészen a nagy- 
közönség nyakába szakad. Ezért is a nagybankok nem avval törőd- 
nek, hogy milyen megbízható a hitelt kereső állam, hanem hogy 
mennyi marge-t,   mennyi   differenciát   lehet a kibocsátásnál   keresni. 

Amint a kockázatot a vásárlókra hárítják, akik mitsem értenek 
a dologhoz, épúgy teljes tudatlanságban tartják a részvényeseket is. 
Milliárdos üzletekről néhány szó található a bankok üzleti jelentésé- 
ben, amelyet a közgyűlés előtt néhány perccel osztanak ki a rész- 
vényesek közt. Ha valamelyik részvényes felvilágosítást kér valamiről, 
a vezérigazgató a „vállalat érdekében” ragaszkodik a titoktartáshoz, 
nem szabad a versenytársaknak betekintést engedni az üzletmenetbe: 
a többség helyesel, holott verseny egyáltalán nem is létezik. A vezető 
nagy tőkések, a nagybankok igazgatói, tetszés szerint rendelkeznek 
egész Franciaország megtakarított pénzével. Mivel pedig a legnagyobb 
hasznot külföldi, exotikus államok kölcsönénél lehet elérni, a francia 
tőke évente milliárdnyi összegekben vándorol külföldre és 
a hazai ipar fejlesztésére nem jut pénz: egyedül külföldi állam- 
kölcsönök alakjában az utolsó évtizedben évente másfél milliárd francia 
pénz vándorolt ki külföldre: mivel pedig a francia nagybankok rabló- 
gazdálkodást folytatnak, csak kétes hitelű államok fordulnak ide 
kölcsönért, úgy hogy a francia tőkések nagy összegeket vesztettek 
már és még többet fognak veszteni a nagybankok miatt. Különösen 
a számtalan milliárdra rugó orosz kölcsönök azok, amelyeken a bankok 
nagyon sokat nyertek, de a takarékoskodó nagy közönség még többet 
veszített. Oly nagy a Credit Lyonnais befolyása a nagyközönségnél, 
hogy el tudott helyezni a nyilvánosság teljes kizárásával, minden 
reklám nélkül, 800 millió franc orosz kötvényt egyetlen év folya- 
mán, amelyeken a közönség nem kevesebb mint 270 millió francot 
veszített! 

A tőke kivándorlása miatt a francia közgazdaságot súlyos veszte- 
ségek érik; ipara és közlekedési eszközei nem fejlődnek: a bankok 
elvonják az országból a pénzt és külföldre viszik. Számos érdekes 
egyes példa és kiváló vállalkozók nyilatkozata bizonyítja ennek az 
állapotnak káros voltát. A nagybankok vezetői a franciák csekély 
vállalkozó szellemét, valamint a kormányok „túldemokratikus” irá- 
nyát okolják a francia ipar stagnálásáért. A francia nagybankok nem 
szívesen vállalnak érdekeltséget nagyipari vállalatoknál, hanem a 
rögtön nagy hasznot hajtó kölcsönműveletek lebonyolítását vállalják 
legszívesebben.   Sem a francia   ipar elsatnyulása,  sem nemzeti, vagy 
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politikai szempontok nem feszélyezik káros   működésükben: ezért is 
a nagybankok hathatós állami ellenőrzését követeli. 

Lysisnél sokkal mélyebben lát bele a modern gazdasági életbe 
a szindikalista Delaisi. Munkájának főcélja kimutatni, hogy az általános 
választójog és parlamentarizmus ellenére Franciaországban korlátlanul 
uralkodik a pénzarisztokrácia. Munkája mintaképe a francia espritnek, 
mintaképe a statisztikai adatok oly ügyes elhelyezésének, hogy az 
olvasó észre sem veszi, milyen sok statisztikát emésztett meg olvasás 
közben. 

Delaisi a budget vizsgálatán kezdi. Franciaország évente 4 
milliárdot ad ki. Ebből 1,2 milliárd az államadósság kamata, amely 
egyenesen a tőkések zsebébe folyik; 0,8 milliárd jut a félmillió állami 
hivatalnoknak: a fönnmaradó 2 milliárdot a szállítók kapják: az 
ágyúgyárak, hajógyárak, a katonai élelmet és ruházatot szállító válla- 
latok stb. Minden minisztérium egy sereg kitűnő üzlettel rendelkezik, 
első sorban a „nagy” minisztériumok, a hadügyi, tengerészeti, a köz- 
építkezési és a pénzügyminisztérium: ezen üzletek körül folyik a 
harc. De ezenkívül a vámok is óriási mértékben befolyásolják a nagy- 
tőkések nyereségét. Nyilvánvaló, hogy a nagytőkéseket óriási érdek 
fűzi a politikához. 

A következő fejezetekben Delaisi részletesen ismerteti a Banque 
de France, a Credit Foncière, a fönt említett négy nagy bank, továbbá 
a három nagy üzlet-bank, a Banque de Paris et de Pays-Bas, a 
l’Union Parisienne, és a Banque francaise pour le Commerce et l’ Industrie 
szervezetét és egy táblázatban összeállítja a francia nagytőkések vezér- 
karát, és az általuk igazgatott vállalatok névsorát, amelyből kitűnik, 
hogy 53 ember, illetve család igazgatja Franciaország összes nagy- 
bankjait, vasutvonalait, bányaműveit vas- és gépgyárait, világítási 
üzemeit stb. A tőkés társadalom ezen vezérkara csupa válo- 
gatott tehetséges üzletember, akik közül számosan maguk küz- 
döttek föl magukat és állandóan rengeteg sokat dolgoznak, mert hisz 
ők végzik az egész tőkéshad helyett a vezetés és kezdeményezés 
munkáját. Ők az igazi urai Franciaország egész közgazda- 
ságának. 

Ha helyes a történelmi materializmus, úgy a gazdasági téren 
döntő befolyású embereknek kell a politikában is uralkodni: akkor 
voltaképp a francia bank elnökének kellene lenni a köztársaság elnöké- 
nek, a Crédit Lyonnais igazgatójának a miniszterelnöknek stb. „Való- 
ban, majdnem így áll a dolog. De ezek a férfiak, akik a reális hatalmat 
a kezükben tartják, okosnak tartották másoknak engedni át a hatalom 
látszatát.” (66 1.) Erre szolgál nekik a parlamentáris demo- 
krácia. 

A parlamentaris demokrácia lehetővé teszi a nagytőkéseknek és 
nagybankoknak, hogy tényleg uralkodhassanak, korlátlanul uralkod- 
hassanak, és senki direkte meg ne támadhassa őket. „A demokrácia 
egy spanyol fal, amely eltakarja és védi hatalmukat.” 

A nagybankok és nagytőkések irányítják a politikát. Ezt elérik 
az által, hogy a választásoknál ők fedezik a különböző pártok válasz- 
tási költségeit,   amelyek   minden   képviselőnél   átlag 50,000 francra 
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rúgnak: ennek fejében a megválasztott képviselők kötelesek paran- 
csaiknak engedelmeskedni. Ez azonban még nem elegendő: a nagy 
vállalatoknak direkt képviselők is kellenek a parlamentben és a szená- 
tusban, ezért vagy igazgatóikat megválasztatják képviselőknek, vagy 
fordítva a kiváló politikusokat beválasztják az igazgatóságba. D. rész- 
letes listáját adja az igazgató-képviselőknek. Hasonlókép a kiváló ügyvédi 
képviselőket óriási honorárium mellett jogtanácsosokká választják; 
ilyen módon minden befolyásos képviselő a nagyvállalatok zsoldjában 
áll. Ezek a befolyásos emberek députés d'affaires, akik mindent kijár- 
nak, mindent elintéznek, míg a becsületes képviselők napokon át 
kénytelenek előszobázni a minisztereknél, míg választóik apró kíván- 
ságait elintéztetik. A képviselői fizetés különben teljesen elégtelen 
ahhoz, hogy valaki törlessze a választási költségeket és még megéljen 
belőle: kénytelen tehát valamely nagyvállalatot szolgálni. D. közli 
egy Ch. Humbert nevű verduni kerületi szenátor budgetjét, amelyet 
ő maga terjesztett a bíróság elé, midőn megtámadták üzletei miatt. 
Kiadásai a következők: 

 
Összes évi kiadása tehát 64.200 frc.  amibe a választási költség 

kamata és amortizációja nincs beleszámítva; erről nem beszélt. 
Ezzel szemben a bevételei: 
Szenátori fizetés 15.000   frc. 
Felesége hozományának kamata                                         2500     „ 
Irodalmi működésből 12.500     „ 
Mint a Darracq et Serpolet automobil cég 
ágense,   mely   a hadsereg   részére   szál- 
lít automobilokat, fizetés és jutalék 21.000     „ 
(Humbert  ebben   az   időben  a hadügyi 
budget előadója volt) 
Mint a Le Journal katonai  szakírója 18.000     „ 
(Ezért   csinál   reklámot   a Darracq-féle    ___________________  
automobiloknak.) Összesen    69.000   frc. 
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Vagyis  Humbert  úr  képvisel i  a  választókerület  érdé- 
keit 15.000 francért, amelyből 7850-et rákölt a választókerületre és 
további körülbelül 5000-et a választás költségeinek fedezésére; tehát 
évi  2000 f rancér t :  e l lenben képvisel i  Darracq és  Serpole t  
céget  az  á l lammal ,  i l le tve az  adóf izető  néppel  szemben évi  
40.000 f rancér t : könnyű megítélni, melyiket védi meg jobban! 

Hasonló viszonyban van más nagytőkésekkel a képviselők, 
szenátorok, sőt a magasrangú bürokraták többsége is. És ezen a réven 
a francia üzletvilág vezetői, a nagybankok igazgatói, választják ki és 
buktatják meg a minisztériumokat tetszésük szerint. A miniszterek 
pártállásával keveset törődnek, sőt szeretik a radikális frazeológiával 
dolgozó embereket, mint Briandot, mert ezek jobban leplezik a nagy- 
tőkések uralmát. Hasonlókép állandóan gondoskodnak róla, hogy a 
közvéleményt ne gazdasági dolgok foglalkoztassák; erre szolgál 
elsősorban a klerikalizmus és szabadkőművesség állandó harca; a 
különben a legnagyobb egyetértésben operáló Credit Lyonnais és Société 
Générale közül az első a klerikális lapokat és intézményeket, utóbbi 
a szabadkőműveseket támogatja és pénzeli. Zajos küzdelmük elvonja 
a figyelmet a gazdasági kérdésektől. Hasonlóképen a nagybankok 
pénzelik az összes francia újságokat, amelyek, minthogy üzleti hirdetés 
ott alig van, még óriási 600.000 drb napi példányszám mellett is 
évi másfél millió franc deficittel dolgoznak, amelyet a nagybankok 
födöznek. Ennek fejében az újságok persze kötelesek a bankok minden 
újjmutatását követni. 

D. mindebből azt a következtetést vonja le, hogy a parlamen- 
tarizmus nem alkalmas a munkásosztály érdekeinek megvédésére, 
semmiféle, még a legjobb választójog mellett sem. Erre a térre itt 
nem akarjuk követni. Természetes, hogy ez az ismertetés még meg- 
közelítő képet sem nyújt arról a frissen lüktető életről, amely Delaisi 
könyvében van; csupa ismerős, csupa francia közéleti nagyságról 
van szó benne; a könyvet igazán csak az élvezheti, aki hosszabb 
ideig Parisban élt és politika iránt érdeklődött. 

Mindkét könyvnek közös hibája, hogy túlozzák a francia nagy tőke 
politikai befolyását; Franciaországban rendkívül magas gabonavámok 
vannak érvényben, minek folytán a búza ára két év óta Parisban a 
legmagasabb a világon: ez biztos jele annak, hogy ott nagyon erős 
agrárius befolyás is érvényesül a politikában. Hasonlóképen lehetetlen 
elfogadni Lysis nézetét, hogy a francia ipar elégtelen fejlődésének a 
tőkeexport az oka: bármily nagy is a bankok befolyása a fiókjaik 
és sajtójuk révén, ha a francia ipar telephely szempontjából nem 
volna hátrányban a német és angol iparral szemben, fejlődése nem 
lassult volna meg, hisz még olyan országokban is, amelyeknek semmi 
saját tőkéjük sincs is, rohamosan fejlődik az ipar, ha alkalmas telep- 
helyekre talál. Ennek ellenére Delaisi könyvét mindenkinek, aki a 
magyar közéletet tanulmányozza, el kellene olvasni, mert számos 
eddig meg nem értett tüneményt a francia példa alapján meg fog 
érteni!                                                                                                             Vj. 
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A hős születésének mítosza (Der Mythos von der Geburt des 
Helden. Versuch einer psychologischen Mythendeutung, von Otto 
Rank.   Leipzig   und  Wien,   Franz   Deuticke.) 
 Otto Rank, Freud egyik tanítványa, művében kísérletet tesz 
arra, hogy a tudattalan lelki élet törvényszerűségeit alkalmazza a 
mítoszok kialakulására. Maga F. volt az, aki felhívta a figyelmét 
erre a tárgyra. A Neue Revue 1908-ik évfolyamában írt egy kis 
értekezést, ahol a következőket mondja: „Igen valószínű, hogy a 
mítoszok nem egyebek, mint egész nemzetek kívánság-fantáziáinak 
elferdített maradványai: a fiatal emberiség szekuláris álmai.” (Újra 
lenyomatott: Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre II. 
Folge 205 1.). 

Az összes kultúrnépeknek vannak mondáik. Kiváló hősök, vallás 
és városalapítók; — röviden nemzeti hősökről szólnak e mondák.  Főleg 
e hősök születéséről és ifjúságáról tartalmaznak e költemények 
fantasztikus részleteket, amelyek meglepő hasonlóságát már sokan 
ezelőtt észrevették. Rank sorra veszi előzőit, akik a mítoszok alaku- 
lásáról elmélkedtek. Ezek az elméletek azonban nem felelnek a kérdésre. 
Mert a kérdés nem az, hogy hol keletkeztek a mondák és miként 
terjedtek el, hanem hogyan keletkeztek egyáltalában. Egy ilyen kutatás 
lényege tehát arra fog irányulni, hogy a mítoszok tartalmát vegyék 
elemzés alá. A hős születéséről szóló mondát, a legtöbb kutató úgy 
értelmezi, hogy a hős tulajdonképp a vízből kiemelkedő nap, amely 
amint kiemelkedik, útjában felhőkbe ütközik, amelyeket azonban le- 
győz. Ez az elmélet a mítoszokat mind asztrálmítoszoknak tekinti. 
Azonban mind e magyarázatok nem adnak felvilágosítást a mítoszok 
képződésének okairól. Mi késztette a primitív embereket ilyen 
alkotásokra? Már régebbi kutatók (Bauer) hangoztatták, hogy az 
emberi lélekben vannak bizonyos általánosan egyenlő vonások és 
ezek azok, amelyek a mítoszok megegyezésének okai. Csak épp nem 
tudták megadni azt a forrást, amelyekből ezek a megegyezések 
levezethetők. Az első, akinek ez sikerült: Freud, aki a Die Traumdeutung 
című nagy munkában az Ödipusz mondát megelemezte. F. észrevette, 
hogy vannak tipikus álmok, ilyen az apa haláláról szóló álom is. F. 
álomelmélete szerint az álom mindig vágyteljesülés: azaz bizonyos 
tiltott kívánságok álomban teljesülnek. Tehát az apa halála szintén a 
gyermeki lélek egyik vágya. Oka abban a vetélkedésben van, amelyet 
a kis gyermek érez az anyjához fűződő szexuális vágyakozás miatt. 
Ödipusz sorsa azért hat meg bennünket, mert a mi sorsunk is lehetne. 
Mindnyájan az első szexuális vonzalmat az anyánk felé és az első 
gyűlöletet és bosszúállást az apánk felé irányítottuk. Ödipusz király 
megölte az apját és elvette az anyját: ez egyszersmind a mi gyermek- 
kori vágyaink teljesülése is. Itt tehát egy érdekes kapcsolat támad 
álom és mítosz között. Úgy, hogy joggal nevezte el F. a mítoszt: 
„a nép tömegálmának”. Abraham, F. egy másik híve, részletes munkát 
is írt ilyen címen: Traum und Mythos, melyben a két jelenség össze- 
függését kimutatta. 

A kutatók többsége   természetesen   nem   fogadta el F. magya- 
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rázatát. Ennek oka részben abban rejlik, hogy magát a freudi alap- 
gondolatokat nem ismerik. A másik ok a tartalom kínos voltában 
rejlik. A mitológusok vonakodnak az anyához fűződő incesztusz- 
vágyat, az apa vagy testvér megölését a mítoszképződés egyik alap- 
motívumának elismerni és ez a fellázadás az oka annak, hogy azután 
az egész történetet az égre vetítsük, vagy freudi kifejezéssel: proji- 
ciáljuk. Így pl. e magyarázat szerint Ödipusz, aki apját megöli, 
anyját nőül veszi és mint vak aggastyán hal meg, a napisten, aki az 
ő teremtőjét a sötétséget megöli, aki ágyát anyjával osztja meg, de 
az anya nem más, mint a hajnal, amelyből ő kikelt és aki meg- 
vakítva, mint a lenyugvó nap, meghalt. Az ilyen magyarázat 
lényegében semmit nem különbözik a Freud-félétől, kivéve, hogy 
az egész történetet az égre vetíti, csakhogy ne kelljen szembe- 
néznie avval az elviselhetetlennek látszó gondolattal, hogy a kis 
gyermekben incesztusz és gyilkolási hajlamok vannak. De nagyon való- 
színű, hogy az emberek, mikor az apagyilkosságot Zeuszról kitalálták, 
voltaképen csak az égbe lokalizálták a dolgokat, amelyeket a saját 
lelkükből merítettek, de ezt nem akarták bevallani. 

Ezután sorra veszi a főbb mítoszokat: a Sargon, Mózes, 
Kama, Ödipus, Paris, Perseus, Gilgamos, Kiros, Romulus, Herakles, 
Jézus, Siegfried, Lohengrin mondákat. Mind e mondákban, amelyeket 
az olvasó nagyobbrészt ismer, Rank a következő közös elveket 
állapítja meg: 

1. A hős nagyon előkelő szülők gyermeke, többnyire királyfi. 
2. Születése nehéz körülmények között történik. Például szüleinek 
hosszú ideig tartó meddősége, vagy tartózkodása után születik, vagy 
külső nehézségek akadályozzák, hogy szülei érintkezzenek egymással. 
Többnyire a terhesség idejében álom vagy orákulum alakjában intő 
híradás figyelmezteti a hozzátartozókat a születendő gyermek jelentő- 
ségére. A gyermek születése többnyire veszedelmet jelent az apára 
(pl. az Ödipusz mondában; a Kirósz mondában a nagyapára). 3. A rossz 
hír miatt az apa, vagy az őt helyettesítő személy parancsára a gyer- 
meket vagy kiteszik, vagy meg akarják ölni. Esetleg egy kis ladikban 
a folyóvízbe helyezik. 4. A gyermeket valamilyen állat vagy alacsonyabb 
rangú emberek (pásztorok) megmentik és felnevelik. 5. Mikor fel- 
nevelték, hosszú kalandos történet után felfedezi igazi szüleit, meg- 
bosszúlja magát az apján, vagy aki kitétette és elismerést, hírt és 
dicsőséget szerez   magának. 

Az itt összeállított pontok az átlagos mondák sémájaként tekint- 
hetők. Hogy lehetne az itt szereplő lelki jelenségeknek értelmére 
rájönni, mi az indító oka, hogy az emberek ezen dolgokról fantáziálnak? 

Mind e mondákban látjuk, hogy az egyén elválik valami oknál- 
fogva a családjától. Ez egyike az élet legfontosabb jelenségeinek, 
minden haladásnak az apák és fiúk ezen ellentéte a haladás magva. 
A kis gyermek számára eleinte a szülők a legnagyobb tekintélynek 
és minden hitnek a forrásai. A gyermek épp olyan nagy és erős akar 
lenni, mint az apa. Azonban később megismer másokat is, más 
szülőket, összehasonlítja őket az övéivel és kezd kételkedni ezek 
kiválóságaiban.   Egyike   a   legerősebb   indító   okoknak,    ami   ezt   a 
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folyamatot megindítja, a fiúnak az anyjához fűződő incesztuszvágya. 
Gyakran kell a szülők szeretetét más testvérekkel megosztani. Fel- 
támad benne a gondolat, hogy ő csak mostoha gyermek, vagy foga- 
dott gyermek. Így bekövetkezik a szülőktől való elidegenedés. F. ezt 
a folyamatot a neurotikusok családi regényének nevezte. A gyermek 
megkezdi egyszersmind a nappali álmodozások ismeretes tevékenységét. 
Ez messze túl megy még a pubertás korán és a felnőtt embernél is 
jelentkezik. Az ilyen álmodozások voltaképp nem egyebek, mint az élet 
korrektúrái. Főleg két cél körül mozognak: az erotika és a nagyra- 
vágyás körül (ez utóbbi megett rendszerint ismét erotikus célok 
lappanganak). Ilyenkor a gyermeki fantáziában olykor feltámad a 
képzelet, hogy az anyja talán megcsalta az apját. Ha előkelő szülőkről 
van szó, a gyermek sokszor az ellenkező fantáziát alakítja ki. Ε szerint 
a többi testvérei nem származnak az apjától, csak ő egyedül. Főleg 
a későbben született fiúknál fordul elő ilyen vetélkedés, irigykedés 
az idősebbre. Lesznek, akik megfognak döbbenni, hogy az éretlen 
gyermeki lélekbe ilyen aljas hajlamokat magyaráz F. belé. Azonban 
a dolog nem olyan veszedelmes, mint amilyennek látszik, mert a 
részletesebb elemzésben kiderül, hogy az egész törekvés az apát egy 
előkelőbb személlyel helyettesíteni, csak annak a kifejezése, hogy a 
gyermek visszavágyja azt az időt, amikor az apja a legelőkelőbb 
és a legerősebb férfi, az anyja a legkedvesebb és legszebb asszony 
volt előtte. Ő mikor az apját megtagadja, tulajdonképp visszafordul 
az apjához, akiben kis gyermekkorában hitt. Az egész nem egyéb, 
mint a fantáziában való sajnálkozás egy különös módja, hogy e boldog 
idő örökre eltűnt. Már most magától értetődik, hogy a mítosz hőse 
voltakép nem egyéb mint magának a fantáziáló költőnek az énje. 
A hős tulajdonkép egy kollektív egyén, aki minden kitűnő tulajdon- 
sággal fel van ruházva. A neurotikus regényfantázia és a mítosz 
közt csak sorrendi különbség van. Míg a regényben, illetőleg a 
neurotikus ember képzeletében a szülők csakhamar kellő nívóra 
szállnak le és a csalódott neurotikus új, szociálisan magasabb rangú 
szülőket keres, addig a mítosz egyszerűen, egy merész fordulattal 
megváltoztatja ezt a fantáziát és kezdi avval, hogy a gyermek magas 
eredetű, de valamely okból szülei kénytelenek voltak őt magukról 
lerázni. 

Megfordítva mutatja be a mítosz az apa szerepét is. A való- 
ságban a gyermek lerázza magáról az apai tekintély jármát, szabadul 
az apai hatalomtól, a mítoszban az apa kitéteti a fiút. F. ezt a meg- 
fordítást (mert a saját — az apánk iránti — ellenséges érzetünket 
mintegy projiciáljuk) elnevezte projekciónak. 

A mítoszokban a hős mindenütt ellenséges viszonyban áll az 
apjával, vagy valamely azt helyettesítő személlyel. Ez igen sok eset- 
ben maga a király (Mózes mondában). Azonban itt is gyakran a 
király a gyermek apja lesz, vagy legalább nevelő apja. Azonban az 
apának a királlyal való ezen helyettesítése igen kézen fekvő, mivel 
a kisgyermek előtt az apa a leghatalmasabb ember és mivel azt 
hallja, hogy a király mindenkinek parancsol, tehát egyszerűen 
azonosítja az ő apjával. Később az apa iránti ellenséges fantáziákban 
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jól kihasználja ezen azonosítását. Később ez az azonosítás már nem 
tudja magát tartani és az apa és király nem jelentik többé ugyanazt. 
Azonban a zsarnoki üldöző még mindig valamely rokon, rendszerint 
a nagyatya (a Kirósz mondában) vagy a nagybátya (mint a Romulusz 
mondában). Itt a hős ismét közeledik a szüleihez, akik rendszerint 
maguk is zsarnoki üldözésnek vannak kitéve, úgy hogy ilyenkor a 
fiúból, az apa üldözőjéből és megölőjéből az üldözött apa meg- 
bosszulója lesz. (Pld. Hamlet.) Az anya pedig gyakran a fiával együt- 
tétetik ki (mint a Perseus mondában). Hogy épp a nagyapa a zsarnok, 
annak is meg vannak a maga lélektani okai. Az apa sokszor nem 
akarja a leányát férjhez adni, mert ő maga szerelmes bele. Ilyenkor 
nehezen teljesíthető feltételeket szab a kérő elé, vagy egyenesen 
elzárja leányát és ha mégis gyermeke születik neki, üldözi őt is, 
meg a gyermekét is. Azonban ez esetben is az unoka később, ha 
megöli a nagyapját, tulajdonképp azon áll bosszút, aki őt az anyai 
szeretettől megakarta fosztani, tehát újra erotikus háttere van a 
cselekedetnek. 

A mítoszok egy harmadik típusában egyáltalában nincs apa, 
hanem a gyermek szűzanyától származik és az apa egyenesen az 
isten. (Jézus és Romulus). Az anya iránti kizárólagos szeretet birtoklá- 
sának ez a legvilágosabb kifejezője. Az apa és a zsarnok személy 
teljesen elkülönültek. Itt az apa iránti gyűlölködő érzés teljesen meg- 
szűnik már, mert a zsarnok személyét, az üldözőt teljesen elválasztja 
az apáétól. Ilyen pld. a Mózes-mítosz. Mózes szülei egyszerű 
emberek. A gyermeket ugyan ők is kiteszik, de nem gyűlöletből 
hanem szeretetből, hogy megmentsék a fáraó poroszlóitól. Itt a 
gyermek születése az apára nem valami balvégzetet jelent, hanem 
szerencsét. Igen érdekesen magyarázza. Rank a Mózes legendát. 
Szerinte e legenda már igen átalakított formában került a bibliába. 
(E. Mayernek szintén ez a véleménye.) 

A szerző végül rámutat a meglepő hasonlóságra, amelyek a 
mítosz és bizonyos lelki betegségek közt vannak. Ezek a betegségek 
az üldözési és a nagyzási hóbort. Az ezen betegségben szenvedőket 
paranoiásoknak nevezzük. A paranoiás a következőket szokta tipikusan 
hangoztatni: „azok az emberek, akiknek ő a nevét viseli, csak nevelik 
őt, ő a valóságban fejedelmi eredetű, azonban őt valamely titokzatos 
okból hazulról eltávolították. Az ellenségei fenn akarják tartani a 
fikciót, hogy ő alacsony származású, hogy az ő jogosult igényeit a 
trónra vagy nagy vagyonra, elfojtsák.” Ilyen esetek gyakran foglal- 
koztatják az idegorvosokat és a törvényszékeket. A paranoiás egyén 
a maga vágyait kiéli a tébolyképzetekben, amelyeket magának teremt, 
mint elfojtott vágyai szimbólumait és egész jelleme passzív. Ha azonban 
az elfojtás, a kiszorítás nem sikerül, akkor azokat az immorális 
hajlamokat, amelyeket a paranoiás a környezetében felfedezni vél, a 
melyek voltaképp őt nyugtalanítják, az ő kívánságait képezik, meg is 
valósítja. A paranoiás egyén tulajdonkép a negatív gonosztevő. Aki, 
hogy ne kelljen gonosztevővé lennie, a tébolyban keres menekülést. 
A vágyak kielégítése végül történhetik szociális formában is. A hős, 
akit a mítosz szerepeltet, voltaképp   nem   más, mint az az egyéniség, 
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akinek nem kellett paranoiássá lennie, mert vágyait szociális formában 
kielégíthette. Megöli a zsarnokot, forradalmárrá lesz és új társadalmi 
viszonyok alakulásában működik közre. Azt lehet mondani, hogy a 
paranoiás képzelet teremti meg a mítoszt, ahol a paranoiás olyan hőst 
alkot meg magának képzeletben, amilyen a tudattalanban ő maga 
szeretne lenni, de a mi lenni nem tud ellentétes irányú hajlamai 
(az apa iránti szeretet) miatt. Ezért is dolgozik fantáziája szimbólumokban 
és igyekszik enyhíteni a mítosz hősének az apjával való konfliktusát 
és az apa megölésének bosszúaktusát a zsarnok-ölés szociális tényévé 
alakítja át. 

Általában ezek Rank nézetei a hősmítosz alakulásáról. Még 
sok ki nem derített probléma vár itt megoldásra, de annyi bizonyos, 
hogy a freudizmus a néplélektan terén is oly lépéseket tett előre, 
amelyet ő előtte a komplikált asztrálmagyarázatok nem tudtak elérni 
és hogy itt egy ma még beláthatatlan területe a sikeres és immár 
nem sok idő múlva exakt elemzéseknek tárul elénk.                Varjas Sándor 

 

A monarchia vámpolitikája. (Dr. Josef Grunzet: Handelspolitik 
und Ausgleich in Österreich-Ungarn. Wien u. Leipzig, Alfr. Hölder, 
1912, VI+254 l.) 
 

Grunzelnek ez a könyve mind az osztrák, mind a magyar 
sajtóban meglehetős feltűnést keltett, főképen IV. Ein Ausblick auf die 
künftige Entwicklung c. részében foglalt és a monarchia jövő vámpoli- 
tikájára vonatkozó indítványaiért. A szerzőt mint a Centralverband der 
Industriellen Österreichs egykori főtitkárát mindenképen bizonyos osztrák 
nagyipari aspirációk képviselőjének kell tekinteni és ezért szavai, el- 
tekintve egyéb érdekességüktől és értéküktől, különös figyelmet 
érdemelnek. 

A könyv legnagyobb része az osztrák és a magyar kereske- 
delmi és kiegyezési politika történetével foglalkozik 1700-tól kezdve. 
Mindaz, amit a külső kereskedelmi politikáról, az osztrák-magyar 
kiegyezésről, a kivitel és közbenső forgalom fejlődéséről elmond, 
megtalálható Láng és Matlekovits idevonatkozó könyveiben talán még 
részletesebben is, bár természetszerűen az újabb adatok és az újabb 
kereskedelmi szerződéseknek első sorban osztrák nézőpontból való 
méltatása nélkül. 

A jövő fejlődésre vonatkozó fejtegetéseivel azonban minden- 
képen érdemes foglalkozni. Grunzel szerint az osztrák-magyar ki- 
egyezés főhibája, hogy nem veszi tekintetbe a gazdasági fejlődésnek 
a két országban való különböző mértékét. A kiegyezés megkötésekor, 
amikor tulajdonképen csak az 1850-ben hatalmi szóra létrejött 
vámközösséget hagyták jóvá, Magyarország tisztán agrárország volt, 
Ausztria pedig fejlődésnek indult iparos állam. Azóta ugyan már 
jelentős magyar ipar fejlődött ki, de ez még mindig megelégszik a 
belföldi piaccal, míg az osztrák iparnak idegen fogyasztóterületekért 
kell küzdenie. Egy vámközösség sohasem foglalhat magában gazda- 
sági  szempontból   tökéletesen egy színvonalon álló   területeket, mert 
 



A monarchia vámpolitikája                                                                                      825 
 
ilyenek nincsenek, de igyekezni fog a különbségekel vagy közbenső 
vámokkal, vagy a gazdasági törvényhozás állandó alkalmazkodásával 
kiegyenlíteni. A nemzeti egységre való törekvés is jó eszköz lehet 
erre a célra, mint a német Zollverein megalakulásánál láttuk. Az 
osztrák-magyar kiegyezés megalkotói híjával voltak ennek az értékes 
segítségnek, de azért semmit sem tettek az érdekellentétek eltün- 
tetésére vagy enyhítésére. Így azután a két ország gazdasági törvény- 
hozásában mutatkozó különbségek mind nagyobbak lettek. Az első 
kiegyezés részben azokat a kérdéseket szabályozta, melyek megoldása 
minden vámközösség alapföltétele, így a közös valutának a fogyasztási 
adók kiegyenlítésének kérdését stb., másrészt oly kérdéseket, melyeknek 
nemzetközi színezetük van és amelyek megoldásában a monarchiának 
egységesen kell eljárnia, ilyenek pl. a kereskedelmi szerződések meg- 
kötése, a külföldi képviselet ellátása, a hajózás rendezése. A gazdasági 
politika egyéb kérdéseiben mindkét ország törvényhozása és közigaz- 
gatása önállóan járhatott s járt is el. Egyébként is nagyon nehéz lett 
volna minden törvényváltozáshoz négy törvényhozó testületet mozgásba 
hozni. A termelési föltételek így lassanként egészen különbözőkké 
váltak. Az adóteher, a munkásvédelem és munkásbiztosítás terhei 
súlyosabbak Ausztriában, mint Magyarországon, a gyáripar Magyar- 
országon rendszeres pártolásnak örvend, míg Ausztriában jogosan 
panaszkodik az útjában álló sok akadályról. A vámvédelmi érdekek 
sem párhuzamosak, mert minél erősebben fejlődik az osztrák ipar, 
annál inkább tiltakozik a túlságosan magas agrárvámok ellen és a 
fontos félgyártmányok, pl. a vas magas vámjai ellen is. A gazdasági 
érdekek e térő volta idézte elő, hogy a közbenső forgalomban hiányzó 
vámvédelmet közigazgatási védelem váltotta föl. Magyarország 
mint minden föltörekvő agrárország átlátta, hogy termelő erőit csak 
gyáripar létesítésével tudja teljes terjedelmükben kifejleszteni, de az 
új ipar az idegen versennyel szemben védelemre szorul. Ilyen ipar- 
védő eszközül kínálkozott első sorban a vasúti díjszabás. A vám- és 
kereskedelmi közösség kizárja ugyan, hogy külföldi árucikk kedvezőbb 
díjszabási elbánásban részesüljön, mint a monarchia másik felének 
ugyanazon árúcikke, de a belföldi gyártmánynak való kedvezés lehet- 
séges. Magyarország az államvasúti hálózat kiépítése óta a legkülön- 
félébb kivételes fuvardíjtételek segítségével igyekezett a belföldi ter- 
melést előnyökben részesíteni. Magyarország is panaszkodott ugyan 
osztrák tarifakedvezményekről, pl. az orosz gabona javára, de ez 
esetekben mindig oly átmenő forgalom biztosításáról volt szó, amely 
máskép az osztrák vasutakat elkerülte volna. A legutolsó kiegyezésben 
szereplő cukor-surtaxe alig leplezhető közbenső vám jellegével bír és 
ugyanazzal a hatással járnak a belföldi vállalatoknak közszállításokban 
első sorban való részesítése és az áruk származási országának föl- 
tüntetésére vonatkozó iparhatósági szabályok. Nagy baj a közös 
szervek meg nem felelő volta. Ennek is Magyarország az oka, mert 
ő akart ezzel is politikai önállóságát fenyegető minden veszedelmet 
kizárni. Minden gazdasági kezdeményezés lehetetlenné van téve, mert a 
döntő faktoroknak alig van módjukban egymással személyesen érintkezni. 
A közös ügyeket titkos konferenciákkal és jegyzékekkel intézik, ennek 
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következtében a lakosságnak a külügyek és általában a kereskedelmi 
politika iránt való érdeklődése minimális, hamis hírek és félrevezető 
jelszavak mindig termékeny talajra találnak és végül maguk a meg- 
egyezések is mindig tele vannak kétértelmű és félreértésekre alkalmas 
pontokkal. 

Mindez a közös vámterülettel való általános elégedetlenséget 
eredményezte. A közösség létrejöttének története és a magyar indusz- 
trializáló törekvések természetessé teszik, hogy az elégedetlenség 
Magyarországon intenzívebb, bár semmiképen sincs híján politikai 
motívumoknak. Teljes elválást azonban, mely azt eredményezné, hogy 
Ausztria és Magyarország mint idegen államok álljanak egymással 
szemben, Magyarországon sem kíván senki. Az önálló vámterület 
magyar hívei nem akarnak teljes szakítást, a közösség hívei pedig 
elvileg helyeselnek bizonyos közbenső vámokat, csak az időpontot 
nem tartják még életbeléptetésükre alkalmasnak. De Ausztriában is 
mind erősebben hangzik föl a Los von Ungarn jelszó, első sorban 
a magyar szeparatisztikus törekvések visszhangjakép. De az osztrák 
mezőgazdaság és malomipar előnyöket vár a szakítástól és a bánya- 
ipar is fölemelte szavát az eddigi kereskedelempolitikai viszony ellen. 
A meglevő vámközösség nem kell sem Magyarországon, sem Ausztriában. 
Magyarországot iparosodásában gátolja, Ausztriára nézve pedig sérelmes, 
mert a hiányzó közbenső vámot közigazgatási védelemmel helyettesíti. 
Teljes önállóságot egyik részen sem kívánnak komolyan, mert a köl- 
csönös gazdasági érdekek mindkét ország nemzetközi helyzetét rend- 
kívüli módon megnehezítenék. A vámközönség revíziójára van szükség. 
Grunzel a jövendő kiegyezés alapvonalait körülbelül a követke- 
zőkben rajzolja meg: A közjogi közösséget a fölmondható gazdasági 
közösségtől szigorúan el kell választani, első sorban a kvóta kikapcso- 
lásával, melyet fix kulcs alapján kell meghatározni. Erre nézve a 
legalkalmasabb a népesség száma, bár ez a kulcs Magyarországra 
nézve bizonyos hátrányokkal jár, mert Ausztria átlagos teherviselő- 
képessége még nagyobb, de ez a hátrány — azt hiszi Grunzel — 
Magyarország gyorsabb föllendülése során eltűnik majd és részben 
kompenzálódik azzal, hogy a közös költségek fedezésére első sorban 
fölhasznált vámbevételek az osztrák népességet nagyobb fogyasztó- 
képességénél fogva nagyobb mértékben terhelik, mint a magyart. A 
G. kvótaszámítási kulcsa Magyarország 36,4%-os kvótáját 42%-ra 
emelné, ami az országnak mindenképen nagyon súlyos megterhelését 
jelentené. Könnyítésül G. azt indítványozza, hogy Magyarország 
népessége a kvótaszámítás céljaira egyelőre bizonyos, automatikusan 
csökkenő százalékkal alacsonyabbra tétessék. Vámuníószerződést 
(Zollunionsvertrag) kellene kötni és így is kellene nevezni. Ebben 
csak azokat a legfontosabb alapelveket kellene belefoglalni, amelyekről 
biztosan feltehető, hogy nem egyhamar szorulnak revízióra. Meg kellene 
állapodni arra nézve, hogy a külföldi államokkal szemben alkalmazandó 
vámtarifa külön Ausztria és külön Magyarország részéről, vagy pedig 
együttesen állapíttassék-e meg. A közös tarifa, ha csak a megegyezés 
különös nehézségekkel nem jár, mindenképen előnyösebb volna. A 
közbenső  vámtarifára nézve azután egy százalékszámot   kellene meg- 
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határozni olyféleképen, hogy valamely árú közbenső vámtétele a kül- 
földi tarifa megfelelő tételének 50%-át meg nem haladhatja. A kül- 
földi államokkal kötendő szerződések céljaira minimális tételeket 
kellene megállapítani, amelyeknél alacsonyabb vámtételekre nézve nem 
lehetne megegyezni, még ha a két állam egymástól függetlenül is 
kötné meg szerződéseit. Ez utóbbi esetben mindegyik félnek megvolna 
a joga a közbenső vámot oly mértékben emelni, amily mértékben 
a másik állam valamelyik külföldi vámtételét csökkentette, mert 
különben az ő külföldi vámtétele így magasabb lehetne, mint a másik 
államfél vámtételének és a közbenső vámnak összege, így a kerülő 
úton való behozatal lehetségessé volna téve. A külföldi vámtételek 
bevételeit, mint eddig, a közös kiadások fedezésére fordítanák, a 
közbenső vámbevételek az egyes államok pénztárát gazdagítanák. 
A kereskedelmi szerződések és egyéb gazdasági intézkedések nem 
lehetnének ellentétben a vámuniószerződéssel. A vám- és kereske- 
delmi konferencia helyét közös testület foglalná el, melynek nemcsak 
tisztviselők, hanem a tudomány, a gyakorlat és a parlament szak- 
emberei is tagjai volnának. Ez segítené elő a vámtörvényhozást 
és igazgatást és mint panaszelintéző és ellenőrző szervezet is 
szerepelne. 

Az uniószerződésnek gondoskodnia kell arról is, hogy az egyik 
országban ne hozzanak be új fogyasztási adókat oly árukra, amelyeket 
az illető országban egyáltalán nem, vagy csak jelentéktelen mennyiségben 
termelnek, mert ilyen esetben a fogyasztási adó rejtett vám jellegével 
bírna. G. a konzuli intézmény szétválasztása mellett foglal állást, mert 
lehetetlennek tartja, hogy ugyanaz a hivatal mind a két ország érdekeit 
egyenlő mértékben képviselje, annál kevésbé, minél nagyobbak lesznek 
Magyarország kiviteli érdekei. A legnagyobb kedvezmény intézmé- 
nyével nem lehetnek nehézségek, mert a vámuniót természet szerint 
nemzetközileg elismerik és nem helyezik az unió tagjait egy sorba 
a legnagyobb kedvezményt élvező országokkal. Bosznia-Hercegovinába 
mindkét országból vámmentesen mennének be az áruk, de az annek- 
tált tartományok termékei az osztrák határon az osztrák, a magyar 
határon a magyar közbenső vámtételt fizetnék. Ezzel lehetetlenné 
volna téve Bosznián és Hercegovinán keresztül való megkerülése a 
közbenső vámoknak. 

Politikai szempontból is előnyös volna G. szerint a vámunió. 
Megszüntetné a kölcsönös elégedetlenségeket s véget vetne a kény- 
szerközösségnek. Arról természetesen szó sem lehet, hogy a köz- 
benső vámok Ausztriának Magyarországba irányuló három milliárdnyi 
bevitelét egy tollvonással megszüntetnék. Az osztrák iparnak csak 
számolnia kellene ezentúl a vámvédelemnek a közbenső vámokkal való 
kisebbedésével. Ez a védelemkisebbedés azonban jó hatással volna az 
osztrák ipar fejlődésére. Ausztria a vámkülföldre főkép luxuscikkeket 
exportál, míg tömegáruinak fogyasztója Magyarország. Azért oly kevéssé 
versenyre képes Ausztria ipara a külföldön, mert a tömegcikekkel, 
főkép a vas- és pamutárukkal nem tud versenyezni. A vámvédelem 
kellemes ugyan a termelőnek, de a termelés egyoldalúvá válik hatása 
alatt és mozgásszabadságát  elveszíti.  Ausztria  ipara  Magyarországon 
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a külföldi fölött álandóan előnyben lesz a földrajzi helyzet közelsé- 
génél, a magyar viszonyokhoz alkalmazkodott szervezeténél, a kül- 
földön nem szokásos hosszúlejáratú hiteleinél fogva. Ausztriának 
különben is csak a rejtett közigazgatási védelem vagy a közbenső 
vámok rendszere között van módjában választania. Minthogy az előbbi 
sem tudta a forgalmat lényegesen csökkenteni, valószínű, hogy az 
utóbbi rendszer sem lesz erre képes. És csak a teoretikus elvakultság 
hiszi, hogy az agrárország az idegen gyártmányoknak jobb fogyasztója, 
mint az ipari  ország. 

Magyarország szempontjából azt a kifogást szokták a közbenső 
vámok ellen emelni, hogy azok nem részesítik kellő védelemben az 
ország fiatal iparát. De a közbenső vám csak kiegyenlítés kíván lenni 
Ausztria iparával szemben, amelynek G. szerint szintén nagy nehéz- 
ségekkel kell megküzdenie, mert Európa közepén a nyersanyagok 
megszerzésénél és áruinak elhelyezésénél nagy fuvardíjakkal kell szá- 
molnia és az elhibázott osztrák gazdasági politika következtében 
egyébként is nagyon meg van terhelve. A legnagyobb eltolódás minden 
valószínűség szerint a magyarországi élelmiszerexportban fog beállani. 
De meg kell gondolni, hogy a mai, tengerentúli élelmiszerek beho- 
zatalát kizáró rendszer hosszú ideig fönn nem tartható. Az európai 
mezőgazdaság egyébként mindinkább indusztrializálódni fog, vagyis 
oly művelési ágak felé fog fordulni, amelyeknél a talajnak mind 
kisebb és az emberi munkaerőnek mind nagyobb szerepe lesz. Dánia 
és Anglia példái járnak ezen a téren elől. A Levante országai kon- 
zervált élelmiszereket a nyugateurópai ipari államokból hozatnak és nem 
szorulnak Magyarországra. A közbenső vámok Magyarország mező- 
gazdaságára nézve is épp úgy nevelő hatással lesznek, mint Ausztria 
iparára. 

Utolsó fejezeteiben a védővámok, a szabad kereskedelem és a 
kereskedelmi szerződések rendszerével foglalkozik G. Hangsúlyozza a 
védővámok, különösen az agrárvámok revíziójának szükségét. A védő- 
vámok megállapítására nézve nincsen matematikai formula, mértéküket 
esetről-esetre végzett vizsgálódás útján lehet csak meghatározni. 
Ε vizsgálódásnak azonban le kell számolnia a külföldtől való függés 
félelmének előítéletétől. Minden ilyen függés kölcsönös és így nem- 
csak veszedelem nélkül való, hanem kultúrafejlesztő, mert a gazda- 
sági érdekközösségek növekedése az emberiség haladásának legerősebb 
előbbrevivője. 

G. könyve mint bizonyos mértékadó osztrák körök vámpolitikai 
állásfoglalása, mindenképen fontossággal bír, bár nem egy nem egészen 
tiszta és nem egy különösen magyar szempontból vitatható pontot 
tartalmaz. A vámuniónak általa konstruált rendszere meglehetősen 
komplikált és végrehajtása sok nehézségbe ütközik. De bizonyos, hogy 
az autonóm vámtarifa lejárta előtt a tárgyalások során az osztrák 
és a magyar érdekeltségnek is módjában lesz evvel a speciálisan 
osztrák érdekű tervvel foglalkoznia.                                            Székely Artúr 



Agrárpolitikai kézikönyv                                                                                          829 
 
Agrárpolitikai  kézikönyv (Georg Gothein: Agrarpolitisches Hand- 
buch. Berlin, Handelsvertragsverein,   1910,  636 I.) 
 

Ez a könyv is megfogja érni, hogy kiátkozzák vagy agyonhall- 
gatják a „hivatalos agrárpolitikusok”. De a könyvnek csodaereje van. 
Minden fejezete egy új fényforrás, amelynek sugarai kereszülhatolnak 
azon a sűrű fátylon, amelyet nagybirtokos osztályérdekek szálaiból 
szőttek és amely mostanáig elég erős volt, hogy homályba burkolja 
a mezőgazdaság igazi érdekeit. 

Gothein, német birodalmi gyűlési képviselő, a szabadelvű pártnak 
egyik vezére, az aktuális gazdaságpolitikának majdnem összes vita- 
anyagát halmozza fel ebben a munkájában. Sorba veszi a német 
agráriusok érveit és tételről tételre kimutatja, hogy az a politika, 
amelyet ők követnek, nem a mezőgazdaságnak és a mezőgazdasággal 
foglalkozó népességnek az érdeke, hanem csakis a földjáradék növe- 
lésére és a nagybirtokos-osztály uralmának a fenntartására szolgál. 
Két üres jelszóval, két csillogó frázissal száll szembe ez a könyv, 
amelyet német agráriusok és magyar osztályostársaik ismételgetnek 
minden ünnepélyes alkalommal, hogy: kisbirtoknak és nagybirtoknak, 
állattenyésztőnek és gabonatermelőnek ugyanaz az érdeke és hogy az 
agrárius követelések teljesítéséből az egész mezőgazdaságnak van haszna. 

A könyv a Bund der Landwirte agrárius katekizmusával polemizál, 
és száz és egynéhány fejezetben tárgyalja az agrárpolitikát. Finom 
szellemesség, maró gúny, alapos tudás ragadja el az olvasót. Gothein 
a parlamenti csaták tüzében szerezte meg azt a csodálatraméltó 
ügyességet, amellyel a legszebb köntösbe öltöztetett agrár-feudális 
reformtörekvések igazi hatását kibogozza. Az a pompásan megrajzolt 
kép, amellyel a porosz „államfentartó osztályt”, a junkereket 
jellemzi, akik különösen „királyhűek” akkor, amikor mindenüket 
elvesztették, akik bent ülnek a törvényhozó testületekben, a járási 
és tartománygyűléseken, hű ragaszkodásukat az államhoz azzal is 
kimutatják, hogy a jobb hivatalokat maguknak tartják fenn, főtámaszai 
a trónnak és az oltárnak és mindezek elismeréséül „állam segíts”-et 
kiáltanak és a fölemelt gabonavámok alakjában civillistát szavaznak 
meg saját maguknak a dolgozó osztályok zsebéből — csak egy régi 
melódiát juttat eszünkbe; de élethű a rajz és elevenek a színek. 

Érdekesek azok a fejezetek, amelyek az agrárválságot tárgyalják 
a különböző országokban. Diadalmasan bontakoztak ki a mezőgazdasági 
válságból azok az országok, amelyek a gabona mesterséges meg- 
drágítása helyett a változott viszonyokhoz alkalmazták termelési 
módjukat és a nyersanyagoknak mechanikai úton és az állati testen 
keresztül való további feldolgozására fektették a súlyt. Dánia, Belgium, 
Hollandia jártak e tekintetben jó példával előre. A dán paraszt belátta, 
hogy nem a terményárak abszolút magasságától függ a boldogulása, 
hanem attól, hogy mekkora a különbség az eladott termények ára 
és az előállítási költségek közt. Ezt az utóbbit igyekezett minden- 
képen csökkenteni a mezőgazdasági technika fejlesztése, termelő- 
szövetkezetek alapítása útján és olcsó takarmányok beszerzésével. 

A könyv gazdaságtörténeti részeiben az egyes birtokkategóriák 
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történeti kialakulásáról tájékoztat. Más fejezet a pózeni telepítési 
akcióról szól és példákkal illusztrálja, hogy a hazafiság milyen jó 
üzlethez juttatott sok német patrióta földbirtokost, aki túlterhelt 
birtokát óriási áron adta el a telepítési bizottságnak, nem múlasztván 
el előzetesen a bizottság tudomására hozni, hogy ha nem reflektál 
rá, úgy a birtokot lengyel kézre juttatja. A szeszkontingensről, erről 
a kedves kis tisztelet-ajándékról, amely évenként és hektoliterenként 
20 márkát tesz ki és következésképen ennek az összegnek a kapitalizált 
értékével teszi a nagybirtokot értékesebbé, hasonló nyíltsággal még 
kevesen írtak, mint Gothein. 

Különösen figyelemreméltók azok a fejtegetések, amelyekben 
szerző a gabonavámok hatását vizsgálja a gabonaárakra, a honvéde- 
lemre, a földárakra, az egyes birtoknagyságokra, a bevetett területre, 
a föld hozadékára, az ország pénzügyeire, a lakosság háztartási 
budgetjére és a mezei munkások keresetére. Vizsgálataiból, amelyek 
különösen Brentano Lujo hasonló kutatásaira támaszkodnak, azt a 
következtetést vonja le, hogy a gabona árának mesterséges meg- 
drágítása nélkül a föld ára átmenetileg csökkent volna kis mértékben, 
mint Dániában, a gabonatermelő nagyüzem sok helyen átengedte 
volna a tért a közép- és kisüzemeknek, helyette marhatenyésztés, 
tejgazdaság, baromfitenyésztés, zöldség- és gyümölcskertészet vett 
volna nagyobb lendületet. A gabonavámok szerinte csak a nagy- 
birtokok mesterséges konzerválására szolgálnak és a földárak további 
emelkedése folytán újabb agrárválságot idéznek elő. 

Bőven ismerteti Gothein a kálisó-szindikátus ügyét és a káli- 
törvényt, ami nemzetközi konfliktusra adott alkalmat. A kálium, ami 
köztudomás szerint egyik legfontosabb növényi tápanyag és nélküle 
egy növény sem tenyészhet, csak korlátolt mennyiségben van minden 
talajban. Így minden termésben elvisszük a talaj természetes tápanyag- 
készletének egy részét és csakis az elvitt tápanyagoknak, így elsősorban 
a káliumnak visszapótlásával biztosíthatjuk és fokozhatjuk terméseinket. 
Káliumot tartalmaznak és így terméseink fokozására alkalmasak azok 
a különféle kálisók, amelyeket eddig csakis Németországban találtak 
nagy mennyiségben. (Kainit, Carnallit és az ezekből gyárilag előállított 
koncentrált kálisó.) Az eddig ismeretes kálibányákból és kálimezőkről 
Németország 5000 évig volna képes fedezni a mostani világszükségletet. 

Mihelyt a káliművek száma megnövekedett, ezek szindikátust 
alakítottak, hogy a magas árakat állandóan biztosítsák. A magas árak 
azt eredményezték, hogy a mezőgazdaságnak kétszeres árat kellett 
fizetni, vagy igen sokszor le kellett mondani ennek az igen fontos 
műtrágyának a használatáról, másrészről arra ösztökélték a káli-terü- 
letek birtokosait, hogy a magas árakat kihasználva, folytonosan új 
műveket létesítsenek. A káliművek száma 1900-tól 1910-ig 10-ről 
80-ra emelkedett; így természetesen egy műre már sokkal kisebb 
hányad jutott a fogyasztásból, míg az üzleti és az általános költségek 
ugyanazok maradtak, úgy, hogy a kartell folytán a tényleges előállítási 
költség is lényegesen emelkedett. 

Azt lehetett volna hinni, hogy ily körülmények közt a mező- 
gazdasági érdekképviseletek felveszik   a   harcot   a   szindikátus   ellen, 
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amely a legfontosabb mezőgazdasági szükségleti cikket megdrágítja. 
De ennek az ellenkezője történt. Amikor 1909-ben a régi szindikátusi 
szerződés ideje lejárt, a káliművek pedig az új szindikátus alakítá- 
sánál nem tudván egymás közt megegyezni, két kálimű az eddigi 
áraknál mintegy 40%-kal olcsóbban hozta a káliumot forgalomba, a 
mezőgazdasági érdekképviseletek voltak azok, amelyek törvényhozási 
úton keresztülvitték egy kényszerszindikátusnak a létesítését, amely 
nemcsak a külföld, hanem a belföldi mezőgazdaság számára is meg- 
drágította a kálisókat. Ennek az eljárásnak pedig magyarázata az, 
hogy a káliszindikátus a mezőgazdasági egyesületek útján hozza a 
káliumot forgalomba és az összes egyesületek, köztük a Bund der 
Landwirte, ez a tisztán politikai jellegű és választási célokat szolgáló 
egyesület is, százezrekre menő províziót húznak a káliszindikátustól. 
Ezért kell a német gazdának kétszeres áron megfizetni a kálitrágyát, 
vagy lemondani a használatáról, ezért nehezítették meg, vagy tették 
lehetetlenné a káliexportot, ami pedig egyáltalában nem árthatna a 
német mezőgazdaságnak, hiszen az eddig ismert telepek is évezredekre 
volnának elegendők, ezért dolgozik harmad vagy negyedrész üzemmel 
az a sok száz milliónyi tőke, ami a német káliiparban van invesztálva, 
hogy a mezőgazdasági egyesületek megkapják az ő 1,8 milliónyi 
províziójukat és ráadásul még a szindikátus által propaganda célokra 
kiadott összegnek — ami 1908-ban 2,197.000 márkát tett ki, de 
azóta már majdnem kétszer annyi évente — az oroszlán részét. 
A Gothein könyve mindazt megerősíti, amit Soxleth tanár hozott nemrég 
nyilvánosságra hírlapi cikkeiben. Az „agrárérdek” itt is legyőzte a 
mezőgazdaság érdekét. 

A mezőgazdasági kamarákról szóló fejezet érdekes tanulságokat 
rejt magában, hogy hogyan nem kell megcsinálni minálunk a mező- 
gazdasági kamarákat, 

A Gothein agrárpolitikai kézikönyve nemcsak rendkívül érdekes 
és élvezetteljes olvasmány, hanem kitűnő kísérő is annak, aki a német 
agrárpolitika szövevényes útjain jó vezetőt keres. Ha a vezető néha 
talán még olyan dolgot is körülményesen mond el, amit mi már régen 
ismerünk, arról nem a vezető tehet; ez pusztán a mi agrárius honfi- 
társaink érdeme, akik jó magyar hazafiak módjára mindent lenéznek, 
ami idegen, de ennek dacára híven utánozzák a németeket mindazon 
törekvésükben,   amelyek  a  nagybirtokos  osztályérdekeket   szolgálják. 

Balkányi Béla 



KÖNYVSZEMLE 

 
I. A szociológia segédtudományai (Filozófia, biológia, lélektan stb.) 
 
Cournot A.: Traité de L’enchaînement des idées fundamentales dans les 
sciences et dans l'histoire. Nouvelle edition. Paris, 1911. Hachette 730. 1. 
 

Ez a kiadás ötven év múlva felújítja Cournot egyik legnevezetesebb 
munkáját. A kortársak megfeledkeztek erről az íróról, ki több bölcseleti munka 
mellett a matematikai közgazdaságtan egyik megalapítója volt. Gabriel Tarde 
nagy tisztelete mestere iránt, újra divatba hozta ezt az elfeledett gondolkodót. 

Ε munkájában Cournot, miként Comte a tudományok sorozatos felépí- 
tését kísérti meg s rendszere két utolsó könyve a társadalommal foglalkozik 
Az egyik az emberi társadalmakról általában, a másik a történelemről és a 
civilizációról szól. Ez a felosztás nagyjában megfelel Comte statikájának és 
dinamikájának. 

A társadalmi statika alapvető jelenségeit Cournot a fajban, a nyelvben, a 
vallásban, az erkölcsben, a jogban, a politikai elvben, a gazdasági rendszerben, 
a művészetben és tudományban keresi. A társadalmi jelenségekben C. két 
nagy, egymásra következő fázist lát. Először organikus módon keletkeznek, 
mint a növények. Később, a kialakult társadalmakban bizonyos mechanikai 
rend szerint fejlődnek. Alapgondolata keresztülvitelében sok eredeti és ter- 
mékeny megjegyzést találunk. így gyakran hangsúlyozza a politikai és a tár- 
sadalmi élet, valamint a jog és a közgazdaság ellenmondásait. 

Az emberiség történelmét vizsgálva, C. hangsúlyozza, hogy az „álta- 
lános civilizáció mindig előrehalad, ellenben az egyes civilizációk ragyognak és 
kialudnak.” Hisz a folytonos előrehaladásban s azt tartja, hogy „még a X. 
században is a civilizációnak több magja volt egész Európában, beleértve a 
szláv és skandináv országokat, elhintve, mint Augustus vagy az Antoninusok 
idején.” Külön világítja az egyes fajok szerepét a civilizációban s Ázsia 
szerepét vallásosabbnak, Európáét erkölcsebbnek találja. Érdekes az a párhuzam, 
melyet a császári Róma és az ugyanazon korbeli China között von. Tanul- 
ságosak a forradalmakról írt fejtegetései is, melyeknek okai vagy gazdaságiak, 
vagy nemzetiek. A modern olvasó is sok eszmeébresztésre   talál e könyvben. 

 
Schiller Otto Bevezetés a biológiai esztétikába. Modern Könyvtár, 143—149. 
szám. Ára l,60 korona. 
 

„Esztétikailag akkor érzünk, ha a dolgokat önmagukban, az ellentétük 
ellentétes átélése nélkül éljük át. Helyesebben: az esztétikai érzésben nem 
egy relatív, valamire irányzott, valamit (az életet) akaró valónkat érezzük 
(implicite), hanem az életcéltól független, az abszolút létünket.” (13. 1.) Ebben 
látja Schiller az esztétikum lényegét. Ezt igyekszik „biológiai”, igazán azonban 
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érzetpszichológiai alapon bebizonyítani. Ezelőtt több mint száz évvel egy nagy- 
nevű elődje és névrokona szintén ezen — Kanttól — származó elvből próbálta 
dedukálni az esztétikát. Szerzőnk, aki művéből ítélve fiatal ember, nagy szere- 
tettel és elég nagy apparátussal fogott hozzá feladata megoldásához. Más 
kérdés, hogy a puszta biológiai ökonómiából a szép csakugyan levezethető-e. 
Szerzőnknek is inkább csak a negatívum megállapítása sikerült, hogy t. i. 
nem lehet szép az, ami nem függetlenül a tárgy rendeltetésétől, vagy az ő 
nyelvén „céljától” önmagában intenzíven meg nem élődik. (27. 1.) Ez azonban 
korántsem mondja meg a „hogyant”, azaz, hogy ez az átélés miként folyik 
le a lélekben. Az elemzésben Schiller általában hasonlíthatatlanul gyengébb, 
mint az ötletekben. Sokszor igen jó gondolatai akadnak, de nem tudja őket 
az analízis számára kihasználni. Így rendkívül gazdag anyaggal dolgozik és a 
tömérdek részlet nagyon dislecta membra marad, nem látható át a köztük 
levő kapcsolat. 

Sok benne a filozófiai gyengeség is. Így a 21. oldalon azt mondja : 
átélem a tintatartót. Ez lehetetlenség, a tintatartót csak észre lehet venni, de 
átélni nem lehet tárgyakat, csak képzeteket és általában lelki jelenségeket 
lehet átélni. Szerzőn igen meglátszik a szakszerű filozófiai készültség hiánya; 
enélkül pedig nem lehet jó esztétikát írni. Szól a modern primitivitásról is. 
Ebbéli nézetei is vitathatók. A régi teljesen kidolgozó művészetnél „a 
problémák felvetésének több tényével, a több problémával fogy tehát a meg- 
oldó tények, a megoldások lehetősége és viszont. A rajz kidolgozottsága 
tehát egy bizonyos határon túl a problémák mennyiségének rovására megy, 
anélkül, hogy a problematikust átéltük volna. A készen kapott végeredmény 
pedig nem több, hanem kevesebb funkció, mint a lehetőségek puszta föl- 
vetése. Kevés kérdés és sok megoldás — kevesebb mint sok kérdés.” 
(170—171 1.) Ez nem kellőleg megelemzett állítás! Ha a szakirodalmat 
jobban ismerte volna, szerzőnk eszejárásának elevenségéből, ötletei eredeti- 
ségéből ítélve jobbat is tudott volna adni. (Földi Sándor.) 

 II. Szociológiai elmélet (Társadalmi fejlődés, közgazdaságtan, jog- 
bölcselet stb.) 
 Bauer, Arthur: La Conscience Collective et la morale. Paris, 1912. Alcan, 160.1. 

 Az erkölcsi jó valóság ; de sem az isteni szándék, sem az egyéni öntudat, 
sem az ész nem képes meghatározni. A társadalmi öntudat az, mely az erkölcsi 
parancsot a tévedő és tekintély nélküli egyéneknek előírja. Ez a társadalmi 
öntudat az emberiség szava, a kor bölcseségének kifejezése. Az Institut meg- 
koszorúzta ezt a munkát. 

 ouglé, C: La sociologie de Proudhon. Paris, 1911. Colin. 333. 1. 

 

Bouglé arra törekszik, hogy ennek a merész gondolkodónak, akit a 
legkülönbözőbb irányok a maguk számára vindikálnak, hű tudományos arcképét 
rajzolja meg. Érdekesek ennek a rendszernek hasonlóságai a Durkheimével. 
A „társadalmi valóság”, a társadalmi eszmék vallásos jellege mára legnagyobb 
öntudatossággal domborodik ki P. gondolatában. Vallásgyűlölete nem akadályozta 
abban, hogy a vallás társadalmi szerepét észre vegye, valamint egyenlőségi 
szenvedélye dacára az egyéniség legteljesebb kifejlesztésére törekszik. 

Bouglé igen helyesen különös nyomatékot helyez P. tulajdon-elméle- 
tének magyarázatára, melyet általában félreértettek s mely mégis rendszerének 
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központja. „A tulajdon annyi mint lopás” puszta paradox formula a nyárs- 
polgárok rémítgetésére, melyben P. kedvét találta. A valóságban a szindi- 
kalizmusnak ez az őse az általánossá tett kis parasztbirtok rendszerének volt 
a híve. Meg van róla győződve, hogy a kisbirtok nélkülözhetetlen a munkásra 
nézve és a közösség erejével kell azt megvalósítani. Amit P. nem ismer ei, 
ez az elnyomó kapitalista tulajdon. A lényeges gazdasági probléma ő rá nézve 
a hitel szervezése. Mihelyt a munkás megszabadul a tőke szarnoksága alól 
s bárkinek a méltányos, csaknem testvéries kölcsön biztosítva van: elérkezett 
a társadalmi igazság ideje. 

Hasonló látszólagos ellentét P. politikai tanaiban. Ő a zsarnokság gyűlölője 
az általános választójogban a valódi demokrácia paródiáját látja. Ezzel szemben 
a tudományos evolúció útjának kifürkészését és követését tekinti a jövő poli- 
tikájának. 

Ez a forradalminak kikiáltott társadalombölcselet eleitől-végig a törté- 
nelmi fejlődés eszméiből táplálkozik. És lényegében tényleg forradalmi is. 
A munkásság általános kultúrájának szükségessége, P. egyik kedvenc gon- 
dolata, mely ezóta a népies főiskolák százaiban valósult meg. 

Bouglé könyve csak rokonszenvesebbé tette e nagy egyéniség alakját. 
 Dr. A. Christensen:   Politik   und  Massenmoral. Leipzig-Berlin 1912.   Β. G. 

Teubner. 
 Szerző olvasta Le Bon Psychologie des Foules-ját; s ezt jól tette; de 
szentírásnak vette, és könyvet épített rá; és kissé tárcaízű kísérletekre, bár- 
mily szellemesek, nem bátorságos könyvet építeni. Le Bon-t, mint a tömeg 
pszichológia megalapítóját az előszóban is említi; gyakran citálja idézőjellel; 
még gyakrabban anélkül; s ilyenkor a rikító és rosszul stilizált német parafrázis 
után sajnálattal gondol az ember a kerek, sima francia eredetire. 

A tömeglélek leírása, amellyel a könyv megindul, a Le Bon-féle ered- 
mények második fölöntése. Erre alapítja aztán a szerző könyvének főtételét : 
hogy t. i. a politika a tömeg moráljának kifejezése, eredője. Azaz nem is 
alapítja: hanem a következő fejezet fölé címnek odaírja, és mindjárt hozzáfog 
a (fejezetcím) tétel példákkal való megvilágításához. A blagowjesztcsenszki 
mészárlások és a Denshawai-affaire, a porosz lengyelek és a magyarországi 
nemzetiségek elnyomatása, a magyar és osztrák parlament tárgyalási módja, a 
francia parlamenti korrupció fölvonulnak a hibásan kifejezett féligazság 
védelmére. 

Csakhogy, Le Bon egyik leghelyesebb megállapítása, hogy a tömeg 
éppoly könnyen hősies, mint bűnös ; hogy csak jogi, nem pedig lélektani szem- 
pontból szabad tömegbűnösségről beszélni; mert épen a morálon innen álló 
vak impulzivitás a tömeg főerkölcsi sajátsága. 

Ha tehát Chr. tétele helyes volna, akkor a kül- s belpolitikában az 
esztelen önzés s esztelen önfeláldozás között való ingadozásnak kellene ural- 
kodnia, amely a tömeg morálját jellemzi; és teljesen hiányoznia kellene annak 
a számító, mérlegelő, a morálon túl álló elemnek, amely jellemző a politikára, 
akármily ritkán is válnak be s uralkodnak teljesen a számításai. 

Szó sincs róla, hogy a politikában a tömeg morálja uralkodik. Annyiban 
szóhoz jut, amennyiben a tömegek magukhoz tudják ragadni a közvetlen 
vezetést. De máskülönben a külpolitikában a morál legnagyobb részétől meg- 
szabadult immoralista egyéniség törvényei uralkodnak, még a belpolitika morálja 
jóval bonyolultabb és itt nem is vázolható. 
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Ezek szerint helytelen Chr. záró következtetése, hogy a politikai haladás 
útja a tömegmorálnak az egyéni morál irányában való fejlesztése. 

Ellenben érdekes az az Adolphe Prinstől átvett gondolat, hogy a par- 
amentek hibáit egy foglalkozás szerinti képviseleti rendszerrel, mintegy meg- 
újított rendi kamara fölállításával enyhítsék. De a gondolat kifejtése hiányzik. 

A mű lélektanára jellemző, hogy az első 30 oldalból találomra a követ- 
kező „szuggesztió-fajokat” tudtam kiszedni: a színmű hatása, egy ritka kép 
műkedvelői értéke, minden előítélet, minden fajta snobizmus, a vallásos áhítat 
s e példákat egy oldalon át folytathatnám. 

Stílusa a modern bombasztnak egy igen kellemetlen formája. Hogy 
elvétve egy-két jót is mond, az ilyen körülmények közt szinte megbocsáthatatlan. 

 

Cosentini, Francesco: Sociologia. Genesi ed evoluzione dei fenomeni sociali. 
Con un introduzione di Enrico Morselli ed uno scritto di Massimo Kowalewski. 
Torino, 1912. Unione Tip. Editrice. 707. 1. 
 A Max Weber, Simmel, Tönnies és Sombart nevéhez fűződő szociológia 
nézőpontjából tekintve a Cosentini munkájának főképen vallomásszerű értéke 
van: nevezetesen bevallása annak, hogy „abba kell végre hagyni a meddő 
módszertani értekezéseket, a rendszerek örökös keresését, dogmák és tisztán 
elméleti fogalmak üres formulázását és az emberi társadalom konkrét jelen- 
ségeit kell elevenjén ragadni, eredetükben megfogni s változásaikat, tenden- 
ciáikat kutatni” (14. old.). Sajnos, hogy szerzőnk ennek a szép alapelvnek a 
munka folyamán nem tesz eleget. A munka inkább néhány társadalmi alap- 
jelenség módszertani vizsgálata. Így tárgyalja a primitív társadalom, a család, 
a tulajdon, a vallás, az erkölcs, a jog jelenségeit, a büntetés fogalmát, az 
államot és a politikai szerveket, a szellemi fejlődést, a jövő társadalmát. Amint 
látjuk, a fejezetek olyan kérdéseket tárgyalnak, amelyek már ezerszer tárgyalva 
voltak. S a tárgyalás módjáról sem mondhatunk sokkal több jót. „Pozitív” 
e tárgyalás mód, de úgyszólván egy új gondolatot, egy új tényt sem hoz. 
Mindegyik fejezetet jó és részletes bibliográfia kíséri. 

 Duprat, G. L.: La morale psycho-sociologique. Paris, 1912. Doin, 2e edition 
402.1. 
 Szerző nagyon elterjedt munkájának második és jelentékenyen módo- 
sított kiadása. Teljesen új az a rész, melyben az első kiadás óta megjelent, 
erkölcsi elméletekkel foglalkozik. A munka alcíme: „az észszerű viselkedés 
pszicho-szociológiai elmélete” megjelöli a munka irányát. Bár elismeri a Durkheim- 
Lévy-Bruhl-féle irány jelentőségét, nem fogadja el azt az erkölcsi fatalizmust, 
mely a morálban a társadalom puszta függvényét látja. Szerző a fősúlyt arra 
helyezi, hogy az egyének belátása és akarata tetemesen módosíthatja a tár- 
sadalmi erkölcsöt. Van tehát egyéni felelősség; és épp az egyének felelőssé- 
gének összesége alkotja a társadalmi felelősséget. Az erkölcsi tendencia nem 
valami vak ösztön, hanem függ az észtől is. Ennélfogva az észszerű maga- 
viselet kérdése fontos probléma. Egy ily elmélet azonban csak egy adott korra 
és társadalomra érvényes. A racionalizmus és a szociológiai objektivizmus 
szerencsés egyesülése ez a könyv. 

 Farkas Geiza: Az úri rend. Társadalmi tanulmány. Budapest, 1912. 59 l. 
 Szerző az úri rend szociológiáját igyekszik adni, mely nem esik egybe 
az uralkodó osztály fogalmával. Részletesen rajzolja meg az úri minőség gaz- 
dasági, politikai és erkölcsi feltételeit, a társadalomban betöltött szerepét 
és összefüggéseit   más   társadalmi   tüneményekkel.   Szerző vizsgálataiban sok 
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új és értékes szempontot vet fel, melyek nemcsak széleskörű elméleti isme- 
retekről tanúskodnak, hanem éles gyakorlati szeméről is. A kis füzetnek bajos 
volna kivonatát adni, mivel szinte kaleidoszkopikus tarkaságban mutatja be 
az úri rend minden vonatkozását. A társadalmi élet leghétköznapibb tényeitől 
fel az állami és az erkölcsi rend legmagasabb kérdéséig, a szerző mindenütt 
észreveszi az úri minőség jellemző kisugárzásait. Módszere némileg a Leopold 
Lajos Presztízsére emlékeztet ebben a tekintetben s tényleg szerző tudatában 
van annak, hogy az ő témája a presztízs-problémának része. Tiszta és világos 
stílusa mellett jóleső az a ritka tárgyilagosság is, mellyel kellő értékükben 
világítja meg úgy a konzervativizmus, mint az újítás erőit. 

 Hobhouse, Leonhard T.: Social evolution and political theory. The Columbia 
University Press, 1911. 218. 1. 
 Nyolc előadás, melyet szerző, a londoni egyetemen a szociológia tanára 
a Columbia egyetemen tartott. Egyetértve Ward Dynamic Sociology-jának 
fő tételével, szerző a „mesterséges haladás” gondolatának lehetőségét bizo- 
nyítja. Különösen az Angliában oly divatos eugenikus mozgalommal szemben 
igyekszik H. tételét erőteljesen kidomborítani: „Végkövetkeztetésem tehát, 
melyre önöket vezetni akarom az, hogy a társadalmi haladásnak, mint a 
társadalom újraszervezését az etikai eszméknek megfelelően irányító mozga- 
lomnak a felfogása nem tartalmaz semmi logikai ellenmondást. Ment minden 
belső diszharmóniától. Lehetősége a fejlődés tényein alapszik, ama magasabb 
tendenciákon, melyeknek eredője. Ez az irány egy racionalista filozófiát alkot, 
az emberi természet legjobb impulzusainak célt és értelmet ad s a szenvedő 
emberiségnek új reménységet.” 

 Dr. Irk Albert: Kriminológia. I. Kriminalaetiológia. Budapest, 1912. Politzer 
Zs. és fiai kiadása. 
 Szerző célul tűzte ki a bűntett-elkövetés tényezőinek, mint írja, „iskola- 
mentes” bemutatását. Liszt-tel és van Hamel-lel szemben, kik a kriminál- 
etiológiát a kriminológiával azonosítják, szerző az előbbi fogálmát szűkebbre 
szabja, vagyis hasonló terjedelmet tulajdonít neki, mint amilyent szokás az 
orvostudományokban. A krimináletiológia — szerző szerint — „a kriminalitás 
faktorainak induktív úton való tudományos felfejtése az állami küzdelem minél 
sikeresebb taktikájáért”. Ε tudományágnak a kriminológiától, mint a bűntettről 
— általában szóló — tudománytól való megkülönböztetését, csak helyesel- 
hetjük. Vagy fedi a szó a fogalmat, vagy ha nem, tegyünk helyébe új szót. 
Kevésbé helyeseljük azt, hogy szerző csak a címlapon jelzi azt, hogy egy 
általa megírandó kriminológiának ez az első része. Bevezetésében jeleznie 
kellett volna az egész munka terjedelmét. 

A munka különben két részre oszlik. Az első a kriminalitás emberi 
szervezetben rejlő, a második az azonkívül fekvő okait tárgyalja. Mi ezt rend- 
szertanilag nem tartjuk kifogástalannak. Előbb lenne helye a súlyosabb ténye- 
zőnek : a külső okok fejtegetésének. Az első rész első fejezetében a gonosz- 
tevő testi tulajdonságait mutatja be; azaz ezek közül azokat, melyek a 
normális ember testi tulajdonságaitól való nagyobb százalékos előfordulásukkal 
a gonosztevő morfológiájára jellegzetesek. 

A második fejezet joggal viselhetné magán a „karakterológia” címet, 
minthogy nem lélektan, csak a gonosztevő főbb lelki tulajdonságainak érintése. 
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           Hogy a pszicho-fiziológiai lélektan e téren is csak most bontogatja szárnyait, 
szerzővel együtt fájlaljuk, s így be kell érnünk, mit   szerző tár elénk,  mert: 
igazán nincs több.   Végül külön fejezetben   mutatja be kritikai ismertetésben 
a deliquente nato körül kirajzott „hipotéziseket”, mint a gonosztevő típusának, 
az atavizmus, moral insanity, epilepszia és degeneráció fontos kérdéseit. 

A munka második része előbb a fizikai — talán helyesebb volna: 
,,égövi” — azután a társadalmi összetevőket tárgyazza. Mindjárt fel is állítja 
a biológiai és a fizikai tényezők között levő krimináletiológiai mérleget, mely 
mérleg igen helyesen a biológiai okok súlyosságát bizonyítja. A társadalmi 
tényezőknél nyújtott irodalmi áttekintés és a krimináletiológia módszertani 
kérdésének tisztázása után a társadalmi környezeti hatásoknak emberi szer- 
vezetre való általános jelentőségével foglalkozik. Ε fejezet az, mire különösen 
rá akarunk mutatni. Szerző u. i. míg kifogástalanul állapítja meg· azt, hogy a 
tisztán gazdasági okok (mint jó termés, alacsony élelmiszerárak) mellett „a 
társadalom uralkodó osztálya által megteremtett külső rend (a termelés és 
fogyasztás szabályozása, a jövedelemmegoszlás módja stb.) is” kihatással van 
a kriminalitás alakulására, sajnosán elmulasztja e kijelentésének szükségképpi 
korrelatívumát levonni és megelégszik a közvetlen gazdasági tényezők feltárá- 
sával. Pedig ezek a társadalom kapitalista szervezetének, mint távolabbi köz- 
vetett oknak kisugárzásai. Annál érthetetlenebb ezért, hogy azzal szerző 
munkájában nem foglalkozik. Szerző ezzel ugyanazt a hibát követi el, mit 
Somló követett el Jogbölcsészeti Előadásai II. kötetében, ki szintén csak a 
kriminalitás közvetlen gazdasági okait említi. A célirányos kriminológiai poli- 
tikának pedig a kriminalitás legmélyebb forrásáig kell visszanyúlnia, ez pedig 
a társadalom kapitalista szervezete. 

Szerző a kriminalitás antropológiai tényezői tanulmányozásának jövőjét 
a következőkben látja: „A kriminalitás antropológiai tényezőinek tanulmányo- 
zása az egyre tökéletesedő alapstúdiumok következtében mind tudományosabb 
és pontosabb lesz. Az eddig sok zavart okozó különféle kísérleti módszerek 
egységesítése egyhangúbb eredményekhez juttat. Ezeknek szisztematikus fel- 
dolgozása pedig az összehasonlító anatómia és pszichopatológia egyre haladó 
tökéletesbedésével egyrészről, a kriminalitás szociális tényezőinek helyesebb 
értékelésével másrészről, megbízhatóbb alapra viszi át a mai labilis hipotézi- 
seket.” Részünkről egy ilyen programm következetes betartásától várjuk az 
egész kriminológia azt a bizton bekövetkezendő jövőjét, melyet joggal fogunk 
„tudományos”-nak nevezni.                                                                                  (H. J.) 

 
Labriola Arturo: Rincaro e capitalismo. Napoli, 1911. 
 A drágaságnak L. szerint nem a nemesfémek értékcsökkenése, a védő- 
vámpolitika, az adóterhek növekedése, vagy pláne a munkabérek emelkedése 
az alapoka, amint azt a tőkétől kitartott közgazdasági írók kimutatni szeretnék. 
A drágaság magának a kapitalisztikus gazdasági berendezésnek szükségképeni 
kísérője. Az általános áremelkedés első oka a magánföldtulajdon, amely a 
különbözeti és az abszolút járadék kialakulását lehetővé teszi. A földbirtokosok 
monopolizált helyzetét az is előmozdítja, hogy a mezőgazdasági szindikátusok 
a szabad versenyt korlátozták közöttük. A nyersanyag drágulása az ipari cikkek 
árát is felszöktette. Már pedig a tőkések egyik főtörekvése az ipari termelés 
terén is a termelési költségek leszállítása. Ez csak nagyban termelés mellett 
volt  lehetséges,  a  nagyban  termelésnek pedig  a  nagy  piac  az   előföltétele, 
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amely békés eszközökkel nem mindig  szerezhető meg és biztosítható. A kapita- 
lista érdekek védelme céljából létrejő az imperialista ideológia és a 
fegyveres béke állapota, ami jelenti a produktív munkától elvont 
katonák százezreit, a hajóhadakat, a hivatalnokok légióját, az improduktív 
cikkeket gyártó arzenálokat stb. A föld nemzeti tulajdonná tétele lehet- 
séges ugyan kapitalisztikus társadalmi berendezés mellett is, de csak a föld- 
tulajdonosok kárpótlásával, ami egyszerűen a járadéknak pénzzé való átváltoz- 
tatását jelentené és az áraknak csak a további emelkedését mérsékelné. 
A drágaság kérdése a „kérdések” sorából csak akkor fog teljesen eltűnni, ha 
majd a diadalmas proletariátus az összes termelési eszközöket lefoglalja a 
munkás testületek részére. 
 
Lottin, Joseph: Quetelet statisticien et sociologue. Louvain, 1912. Institut 
supérieur de philosophie. XXX + 564. 1. 
 Bőséges monográfiája e nagy szociológiai úttörő életének és munkássá- 

gának. Nagyon tanulságos látvány, miként igyekezett Quetelet, a matematikus 
és asztronómus, a fizikai tudományok módszereit   a  társadalomra alkalmazni. 

A Physique sociale-nak közismert eredményein, az átlag vagy a tipikus 
ember elméletén kívül, a könyv Qu.-nek többi, kevésbé ismert társadalmi 
munkáit is ismerteti, melyekben sok az eredeti és értékes megfigyelés. 

 
Matlekovits Sándor: Az ipar alakulása a kapitalizmus korában. Budapest, 
1911. Iparegyesület kiadása. 110 1. 
 A kapitalizmus kérdésének irodalma ma már óriásivá nőtt meg. Igen 
sokan foglalkoztak már a modern kapitalizmus kialakulásának összes kérdé- 
seivel, de különösen sokan írtak arról, hogy micsoda változásokat idézett elő 
a kapitalizmus az ipari termelés szervezetében. Matlekovits Sándor könyve 
ezzel az utóbbi kérdéssel foglalkozik és már itt megállapíthatjuk, hogy lénye- 
gileg semmi újat nem tartalmaz. Rövid és világos összefoglalása a kapitalizmus 
kérdésével foglalkozó irodalom azon részének, amely a kapitalisztikus ipar 
kérdését tárgyalja. Kimutatja Matlekovits, hogy a munkamegosztáson, gép- 
üzemen és tömegtermelésen nyugvó kapitalisztikus ipar szükségképpen a nagy 
üzemnek kedvez és ezért a kapitalisztikus ipar kialakulása súlyos csapást 
jelentett az egész kisiparra, melynek gazdasági jelentőségét, kulturális erejét 
és társadalmi pozícióját egyaránt lényegesen csökkentette. Ennek bizonyítására 
a magyarországi iparstatisztikai adatokat használja fel és a rendkívül érdekes 
adatok igen nagy tömegével világítja meg a kapitalizmus kialakulásának hatá- 
sait Magyarország kisiparosaira. A magyar kutató szempontjából művének ez 
a része a legérdekesebb, mert bár ez sem tartalmaz semmi újat, de a magyar- 
országi adatok nagy tömegét rendkívül érdekesen és plasztikusan csoporto- 
sítja. Kimutatja azután, hogy a kapitalizmus a házi ipart is csaknem teljesen 
tönkre tette és megteremtette az otthonmunkát, amely a munkások kizsa- 
rolásának a legembertelenebb, legegészségtelenebb és legnehezebben korlá- 
tozható módja. Főbb vonásokban ismerteti azokat az eszközöket, amelyekkel 
a kisiparosok helyzetét javítani megpróbálták. Ismerteti az ipari termelő szövet- 
kezeteket, a művészeti termelés elterjesztésére irányuló akciót és megállapítja, 
hogy ez a két eszköz bizonyos esetekben hasznos ugyan, azonban a kapi- 
talista nagy üzemet hódító útjában föltartóztatni nem képes. Befejezésül a 
tőke és a munka harcával, valamint a kartellkérdéssel foglalkozik. Megjegyzései 
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azonban nem mennek túl   az   általánosságokon   és  a   szerző   semmi   irányban 
sem foglal el határozott álláspontot.   A  könyv jelentősége,   mint   mondottuk 
abban  áll,   hogy   feldolgozza   a   magyarországi   kapitalisztikus   fejlődés ipari 
hatásaira vonatkozó adatokat és ezért figyelmébe ajánlható mindazoknak, kik 
a magyar kapitalizmus kérdésével foglalkoznak. 
 
Niceforo, Alfredo:   Le génie   de   l’Argot.   Paris, 1912. Mercure de France. 
277. 1. 
 Igen érdekes tanulmány, amely, ha az utolsó szót nem is mondja ki 
az Argot társadalmi és büntetőjogi jelentősége felett, mindenesetre előkelő 
helyet foglal el hasonló tanulmányok között, úgy jól rendezett anyaga, mint 
találó megjegyzései és megfigyelései által. A könyv legérdekesebb fejezete 
az utolsó, amely a szégyenérzés kérdését tárgyalja. A szégyenérzést egészen 
egyoldalúan úgy határozza meg, hogy az a nemi élet tényeitől való primitív, 
szent félelem, mintegy a Tabu-fogalom kísérő jelensége. Ez a meghatározás 
legfeljebb a leány szégyenérzésére találó, de semmiesetre sem a nemi aktussal 
tisztában lévő asszonyra, akinek a szégyenérzése mindazonáltal éppen úgy 
megvan. Sokan ezt a test megsértésétől való félelemre próbálják vissza- 
vezetni. Az Argot nyelvfejlesztő hatását figyelmen kívül hagyta szerzőnk. 
Nem magyarázza meg, hogyan lehetséges az, hogy némely nyelv, mint ρ. ο· 
a francia, amely az argot-t lassanként egészen elfogadja, sokkal simább és 
politikailag is használhatóbb marad, mint egy másik, mint az olasz, amely 
féltékenyen őrzi akadémikus tisztaságát. Nagyon érdekes dolgokat mond az 
osztályharc következtében előálló Argotról. 

 
Richard, Gaston: La sociologie générale et les lois sociologiques. Paris, 1912. 
Doin, 400. 1. 
 Az ismert francia szociológusnak ez a könyve az Encyclopedic scienti- 
fique c. vállalatban jelent meg, melynek Bibliothéque de sociologie c. szakaszát 
ő szerkeszti. 

Lehetséges-e egy általános szociológia? Szerző igenlőleg válaszol erre 
a kérdésre, de az eddig adott rendszeres válaszokat, az organizmust, a szoli- 
darizmust és a történelmi materializmust visszautasítja. Ehelyett a német 
tudományosság ama megkülönböztetéséből indul ki, mely a Gesellschaft-ot a 
Gemeinschaft-tal szembeállítja. A „társadalom” az együttélő egyénekre fekteti 
a fősúlyt. A „közösség” azt az új lényt jelenti, mely az egyénekből előállt. 
A társadalom összetettség, a közösség egység. Az egyik fizikai lények egymás 
mellettisége, a másik egy új erkölcsi lény. Az elsőt összefűző szál főleg gaz- 
dasági és lelki; a másikat a jog és a politika tartja össze. 

Ezt megállapítva Richard a következő két törvényre fekteti a fősúlyt: 
1. A történelem folyamán a társadalom kitágul, mivel az egyének egyre 
számosabb egyénnel lépnek összeköttetésbe. 2. Egyidejűleg a közösség fel- 
bomlik: nyomása egyre kevésbé érezhető. Vagyis differenciálódik: a primitív 
közösségi típus, a család helyébe mások lépnek. Az állam, az egyház. Az új 
csoportok küzdelme felszabadítja az egyéniséget. így a társadalom törvénye 
a fokozódó kiterjedés; a közösségé a fokozódó differenciáció. 

Látható, hogy főleg a német gondolkodót, Dilthey, Stammler és Toennies 
eszméi találnak itt nemcsak átvételre, hanem olykor új formulázásokra és 
alkalmazásokra. 
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Scott Elliot G. F: A primitív ember hajdan és most (Ford. Schöpflin Ala- 
dár. Franklin Társ. 1911. 392 1. „Ismeretterjesztő Könyvtár” II. köt.) 
 A mű alcíme „A kezdetleges ember élete, szokásai, foglalatosságai, 
nyelve, hite, művészete, mesterségei, kalandjai, játékai stb.” megmondja, hogy 
mit talál az olvasó ebben a könyvben. A tartalom és az előadásmód megíté- 
lésénél nem alkalmazhatjuk a tudományos kritika fegyvereit és mértékét, mert 
a munka nem szolgál önálló és eredeti kutatásokkal, sőt az eddigi kutatások 
eredményeit sem meríti ki, tisztán könnyed ismeretterjesztő olvasmány akar 
lenni. Ezt a célt nagyon jól szolgálja a rendkívül népszerű előadásmóddal. 
De csak evvel; mert egyébként meglehetősen kritikátlanul hord össze min- 
dent, amit a különböző útleíróknál és régi meg új íróknál talál. Csak egy 
példát említünk. Amikor az emberszabású majmokat és a vadembereket hason- 
lítja össze morális szempontból, ez utóbbiak hátrányára fölemlíti a kanniba- 
lizmust s erről mindössze annyi mondanivalója van: „Sőt vannak köztük (a 
vademberek között), akik nem is azért eszik meg az embertársukat, mert éhe- 
sek, hanem csupán azért, mert örömük telik a gonoszságban. Vannak fekete 
lapok minden faj történetében.” (22 1.). Ennyire tudománytalannak, hogy az 
emberevést tudatos gonoszságból származtassa, a legnépszerűbb ismeretterjesztő 
munkának se szabad lenni. Arról nem is szólunk, hogy a munka avval a meg- 
állapítással végződik, hogy „a szeretet, becsületesség és önzetlen odaadás” a 
főtényezői az emberi haladásnak; más tényezőket különben nem is említ. 
Scottnak ez a munkája legföljebb a középiskolai ifjúság vagy a szociológiá- 
ban még teljesen járatlan nagyközönség kezébe való bevezető olvasmányul. 
A fordítás elég gördülékeny. 

 

Squillace, Fausto: La moda. Palermo, 1912. Remo Sandron 159 1. 
 A délolasz szociológus Spencer és Simmel kedvenc problémáját állítja 
fel újra. A divatnak, mint lélektani eredetű, de esztétikai jelentőségű tömeg- 
jelenségnek elméletét keresi. Vizsgálja a tömeg szépideálját, az emberi szépség 
fogalmának változásait, a divat és a társadalom viszonyát, a divat történetét, 
eleganciát, fényűzést. Nem sok újat nyújt általában, de mindig érdekes és 
vonzó az előadása. Általában a gazdasági megalapozás hiányzik elméletében, 
így nem is említi, hogy a divat változásaival bizonyos iparágak keletkeznek 
és elmúlnak. Általánosításai is egy kissé merészek. 

 

Thorndike, Edward L.: Individuality. Houghton Mifflin & Co. New York & 
Boston. 1911. 56 1. 
 A new yorki Columbia-egyetem tanára e kis könyvben hangsúlyozza, 
hogy az emberek egyénileg eltérők egymástól, tehát a tanítónak is alkalmaz- 
kodnia kell neveltje egyéniségéhez. A könyvecske Riverside Educational Mo- 
nographs című pedagógiai kiadványsorozat egyik kötete. (H. G.) 

 

Vernes, Maurice: Histoire sociale des religions. I. Les religions occidentales 
dans leur rapport avec le progrés politique et social. Paris, 1911. Giard & 
Brière 539. 1. 
 Ez a könyv az Etudes économiques et sociales c. vállalatban jelent meg, 
melyet a Collége libre des sciences sociales közreműködésével adnak ki. 
Szerző azt a kérdést veti fel, hogy mi volt a vallás szerepe a társadalmak 
reformjában, a társadalmi változásokban? A judaizmust, a kereszténységet, 
a görög-római   vallást,   az   izlámot, a   katholicizmust  és   a   protesztantizmust 
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vizsgálva, szerző kimutatja, hogy valamennyinek egyik főtörekvése volt: a 
társadalmat céljaiknak megfelelően alakítani. Szerző könyvében csak a vallások 
öntudatos szerepével foglalkozik, azzal, hogy hogyan fogták fel a társa- 
dalmi haladás és igazság eszméjét s miként törekedtek eme koncepciók meg- 
valósítására;  ellenben a vallások egyéb, esetleges, nem szándékolt hatásaival 
nem törődik. Így például a zsidó kódexek szabályait analizálva, szerző kimu- 
tatja, hogy azok az egész köz- és magánéletet az igazságosság tiszteletének 
rendeli alá, a családi kötelességek teljesítésének s így öntudatosan a társa- 
dalmi kohézió ügyét szolgálja. Egy közelebbi kötetben szerző a vallások viszonyát 
a tudományhoz és a filozófiához akarja megvizsgálni. 
 
III. Alkalmazott szociológia és szociálpolitika 
 Fitch, John A.: The   steel  workers. Charities publication  committee. New- 
York, 1911. 353 1. 
 A legjobb nevű szociológusok, Paul Μ. Kellog-gal élükön, John R. 
Commons, az amerikai munkáskérdés legjobb ismerőjének vezetése alatt vállal- 
koztak a Pittsburgh város nevéhez fűződő gazdasági problémák megvizsgá- 
lására. Ennek eredményét Pittsburg Surrey név alatt adták ki s mind a hat 
kötete az amerikai gazdasági élet legmélyrehatóbb és legértékesebb tanulmánya. 
Ennek a nagyméretű munkának harmadik kötete a fémmunkásokkal foglal- 
kozik. Röviden e könyv a pittsburgi fémmunkásoknak munkaadóik által való 
kihasználásának leírása és analízise. 

 
Hammond, I. L. & Hammond, Barbara: The village   labourer.   London, 
1911. Longmans, Green & Co. X + 418 1. 
 A könyv az angol mezőgazdasági munkások helyzetével foglalkozik 
1760 és 1832 között. A munka legfontosabb része a parliamentary enclosure 
rendszerének tanulmányozása, mely a jelenlegi latifundiumok kialakulásához 
és az 1830. parasztforradalomhoz vezetett. A XVIII. század arisztokratikus 
angol társadalma nem ismerte a szegénység problémáját, azt csak a rend és 
a fegyelem kérdésének tekintette. A régi village society eltűnése szinte észre- 
vétlenül ment végbe a kortársak előtt. Szerzők ezt a hiányt akarják  pótolni. 

 
Kampf, Rosa: Das Leben der Jungen Fabrikmädchen in München. Leipzig, 1911. 
Duncker & Humblot. 
 Ez a munka részét képezi a Verein f. Sozialpolitik ama kiadványainak, 
melyek a munkások kiválasztásával és alkalmazkodásával foglalkoznak. Jelen munka 
a gyári lányoknak nemcsak gazdasági viszonyaival, hanem szociál-pszicholó- 
giai vonatkozásaival is foglalkozik rendkívül gazdag és jól megválogatott adat- 
gyűjtemény alapján. Természetesen szerzőnő nemcsak a lányok izolált életével 
foglalkozik, hanem azzal a családi háztartással is, melyhez tartoznak. A női 
családtagoknak nehéz tevékenysége a kenyérkereset és a háztartás között külö- 
nösen élénk illusztrálásra talál. Mégis szerzőnő azt hiszi, hogy a kereső asszonyok 
háztartása van olyan rendes, mint a nemkereső nőké. Szerzőnő számítása 
szerint egy családnak, mely a házastársakon kívül két 10—12 éves gyermekből 
áll, naponta 320 márkára   van   szüksége,  hogy  megfelelően  táplálkozhassak. 
A megvizsgált 270, 18 éven aluli munkásnő munkafeltételei igen rosszak, 
mit szerzőnő részben az ipari kiképzés meg nem felelő fokára, részben a női 
igénytelenségre   vezet   vissza.   A fiatal  munkásnők   szokásszerű   táplálkozása 
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célszerűtlen és elégtelen. A férfi és a női munkásoknak közös szakszervezeti 
szervezése nem vezetett a női munkások bérszínvonalának emelésére, csak a 
munka egyéb feltételei javultak általa. A fődolog ma a bér emelése volna, 
míg a munkaidő további leszállításának nagyobb jelentőség nem tulajdonítható, 
mivel ez esetben annál többet foglalkoznának a lányok otthoni munkával. 
 
Levenstein, H.: Die Arbeiterfrage. Mit besonderer Berücksichtigung der 
sozialpsychologischen Seite des modernen Grossbetriebs und der psychophysi- 
schen Einwirkungen auf die Arbeiter. Ernst Reinhardt,   München.  1912. 
 Szerző arra a nagy feladatra vállalkozott, hogy a modern nagyipar 

hatását az általa alkalmazott munkások lelkiéletére kikutassa. Jobban mondva 
csak kísérletet tegyen a kikutatására. Ezért nem is annyira az eredmények, 
mint az alkalmazott módszer érdemel figyelmet. 

L. kérdőíveket küldött szét jó ismerős munkásokhoz, avval a kéréssel, 
hogy ezeket a kérdőíveket ők maguk is töltsék ki, jó ismerőseikkel is töl- 
tessék ki. A kérdőívek 26 kérdést tartalmaznak, 8000 példányban küldettek 
szét és pedig három munkáskategória: bányászok (3 helyre), textilmunkások 
(2 helyre) és fémmunkások (3 helyre) részére. Az összes szétküldött kérdő- 
íveknek csak 63%-a érkezett vissza. A kérdések első csoportja sablonos, életkor, 
foglalkozás, hetikereset stb. A kérdések második csoportja a munkásoknak 
a kenyérkereső munkához és annak föltételeihez fűződő lelki elemeit igyekszik 
kikutatni. Ebbe a csoportba öt kérdés tartozik: Mit szeret ön jobban, akkord 
vagy órabéreket és miért? Érez-e fáradságot az egyforma munka folytán és 
hány órai munka után fárad el rendesen? Gondolkodik-e munkaközben és 
miről avagy képtelen-e gondolkodni? A kérdések harmadik csoportja a mun- 
kások pozitív kívánságait kutatja: Milyen munkát és hány órát szeretne napon- 
ként dolgozni? Mit csinálna, ha elég ideje és elég pénze volna? Milyen vágyai 
és reményei vannak? A kérdések negyedik csoportja a munkások lelki viszonyát 
a szociális tényezőkhöz, családhoz, szakszervezeti és pártmozgalomhoz kutatja. 
A kérdések utolsó csoportja a munkások istenhitét, az erdő érzelmi hatását 
és olvasmányaikat kutatja. 

L. a beérkezett feleleteket minden kérdésnél külön-külön csoportosítja 
a munkásszakma és munkahely szerint. Természetesen, sok általános követ- 
keztetést levonni nem lehet, részben a statisztikai anyag kicsinysége, részben 
megbízhatatlansága folytán Aki némileg ismerős az emberi léleknek Freud 
és tanítványai által feltárt tudattalan rugóival, tudja, hogy azok a manifeszt 
önvallomások, amelyeket az emberek saját állapotaikról tesznek, különösen 
pedig az oksági kapcsolatok mennyire nem felelnek meg a viszonyoknak. 
A munka legérdekesebb része maguk az eredeti helyesírással leközölt feleletek, 
amelyek sok érdekes bepillantást engednek a munkások gondolatmenetébe. 
Aki ilyen dolgok iránt érdeklődik, sok érdekes dolgot talál, ha a könyvet 
átlapozza. De mint összefoglaló, általánosító munka — úgy vélem — igen 
csekély értékkel bír.                                                                                                    (Vj.) 

 Orano, Domenico:  Come vive il popolo a Roma. Pescara,  1912. Crose. 
 Szerző nagy gonddal tanulmányozza ebben a könyvben Rómának leg- 
nagyobb mértékben munkáslakta kerületét, a Testaccio-t a lakásviszonyok, 
a munkabér, a higiéné, a társadalmi szokások szempontjából. Pontos, gondos, 
jószempontú fölvétel, mely méltó mindazok figyelmére, akik a nagy városok 
pauperizmusát tanulmányozzák. 
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Staatslexikon. Dritte, neubearbeitete und vierte Auflage, unter Mitwirkung 
von Fachmännern herausgegeben im Auftrage der Görres-Gesellschaft zur Pflege 
der Wissenschaft im katholischen Deutschland ton Dr. Julius Bachern und 
Dr. Hermann Lacher. 5-ter (Schluss-)Band. Staatsrat bis Zweikampf. Nach, 
träge. Freiburg in Br. 1912. Herdersche Verlagshandlung·. VIII. + 1532. 1. 
 Az ötödik kötettel befejezést nyert a Staatslexikon új kiadása. Az 
ötödik kötet számtalan cikke közül kiemeljük a következőket: Staatssozialismus, 
Thomas von Aquin, Tocqueville, Toleranz, Trennung von Kirche und Staat 
(Sägmüllertől), Universitäten, Volkswirtschaftslehre (Adolf Webertől), Wahl- 
recht, Windhorst, Zölibat. Mint elsőrangú segéd-könyvre hívjuk fel rá a 
figyelmet. 

 Szántó B.: A munkaviszony szabályozása a városi közmunkákban és köz- 
szállításoknál.   1911. Kilián Frigyes. 
 A városi élet intenzitásának emelkedésével a polgároknak a városokkal 
szemben támasztott igényei is folyton emelkednek. A városok közmunkái s a 
városok kiadandó munkái ezzel szintén szaporodnak. Éppen ezért mindenütt 
fokozódó figyelmet fordítanak e tárgyra. A kiadás módjait úgy iparkodnak 
tehát megállapítani, hogy az a városra nézve a legelőnyösebb, a pályázókra 
nézve a legigazságosabb legyen. Egyedül ezzel a két elvvel azonban nem 
lehetnek megelégedve a munkások, akik e két elv szerint védelmet még 
egyáltalán nem nyernek. Éppen ezért a két érdekelthez, még a munkásság mint 
harmadik csatlakozott az újabb időben s követelte érdekeinek figyelembe 
vételét. 

Szerző azokat a küzdelmeket írja le, amelyeket a vállalkozók a köz- 
szállítások tárgyában való versenytárgyalások és azokat, melyeket a munkások 
a közmunkák munkafeltételeinek javítása érdekében folytattak. Ismerteti e 
küzdelmek eredményeit, melyekkel egyrészt a piszkos versenyt, másrészt a 
munkások kizsákmányolását akarták lehetetlenné tenni. Könyve címének meg- 
felelően részletesen ismerteti a munkásuk által az egyes országokban elért 
eredményeket. A bérminimumok kikötése, az akkordmunka eltörlése, munkás- 
védelmi intézkedések, munkásjóléti intézmények egész sora mellett, a sztrájk 
esetére vonatkozó kikötések körül folytak a küzdelmek, amelyek Magyarországot 
kivéve az összes művelt államok közszállításainál lassan meg is valósultak. 

Szerző oda konkludál, hogy a városok kénytelenek lesznek minden 
érdekelt igényei szempontjából egyaránt a házi kezelésre áttérni. Azt hisszük, 
hogy ezen a téren az egyszerű általánosítás egy kicsit elhamarkodott, amennyiben 
ez csak a folyton ismétlődő vagy állandóan visszatérő szükségletek tekintetében 
foghat beállani, de a szabálytalan időközökben s egyenlőtlen mértékben szük- 
séges beruházások és munkákra alig. 

Mindenesetre nagy szolgálatot tett szerző e füzetben összegyűjtött 
anyag közzétételével s épen ezért a városi ügyekkel foglalkozóknak hasznos 
és tanulságos  olvasmány. 

 Tyszka, Carl von: Die Lebenshaltung der arbeitenden Klassen in den bedeu- 
tenderen Industriestaaten. England, Deutschland, Frankreich, Belgien & Ver- 
einigte Staaten von Amerika. Jena, 1912. Gustav Fischer 69. 1. 
 A munkások életmódjával, a munkabér vásárlási képességével foglal- 
kozik. Megállapítja, hogy a munkabérek emelkedése csak látszólagos, mivel 
a pénz vásárlási ereje nagyobb arányban csökkent. Érdekes összehasonlítást 
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tesz arra nézve, hogy a fent felsorolt országokban a munkabérrel megfelelően 
mily viszonyok között vannak a munkások. Angliát véve egységnek s az itt 
lakásra és élelemre kiadott összeget százzal jelölve, az átlagos kiadások így 
oszlanak meg: 
                              Anglia        Νémetország   Franciaország    Belgium  Egy. Államok 

Élelemre   100 117 118    99    128 
Lakásra     100 123   98  74    207 
A munkabér, a munkaidővel kombinálva pedig így oszlik meg : 

                              Anglia        Németország   Franciaország     Belgium Egy. Államok 
névleges bér    100                           83 75  63 230 
munkaidő        100                         111 117 121      96 
órabér               100                           75 64                     52                  240 

Ezekből kitűnik, hogy a kontinens munkásai sokkal roszabbul vannak 
fizetve, mint Angliában. Az élelmi és lakás kiadások lényegesen magasabbak, 
a munkabér, hosszabb munkaidő mellett alacsonyabb, mint Angliában. Csak 
Belgiumban olcsóbb némileg az élet, de a munkabérek is jóval alacsonyabbak 
Az Amerikára vonatkozó számok nem adnak tiszta képet a munkások helyze- 
téről, mivel egyéb szükséges kiadások ott sokkal nagyobbak. 

 IV. Általános és gszdaaágtörténet 
 Benedek Marcell: Victor Hugo, Budapest, Franklin, 1912. 448 l. 

 Egy körülményes Hugo életrajz írója igen fölényesen, könnyedén hasz- 
nálja fel azt a valóban óriási életrajzi adattömeget, amelyet a nagy franciáról 
összehordott és szünetlenül nyomon követi — amennyire ez egyáltalában lehet- 
séges — a belső történést. Ezt vallja munkája céljának és ebben nagy segít- 
ségére van az író elbeszélő művészete. Azonban a keret, amibe Hugót beállítja, 
mindvégig a szűkös irodalmi marad. A politikus Hugo rajzában a kornak, a 
48-as forradalom előtti és utáni Franciaország társadalmi rajzát nem kapjuk, 
Hugo egész szereplését széteső, az iskolás történelemre emlékeztető korképben 
kapjuk. Akik csak az irodalmi vonatkozások kedvéért érdeklődnek Hugo 
iránt, azoknak pompás szolgálatot fog tenni. De azért mégis csak jó volna 
egy jó Hugo életrajz.                                                                                      K. 

 
Deutsch, Julius: Aus alten Tagen. Soziale Bilder aus der deutschen Ver- 
gangenheit. Stuttgart. J. H. W. Dietz. 96 oldal. 
 A stuttgarti Dietz-vállalat, mely az Internationale Bibliothek című soro- 
zatban a marxista-szocialista irodalom legjavát nyújtotta a szocializmus iránt 
érdeklődő közönségnek — elég ha Marx, Engels, Kautsky, Mehring, Plechanov, 
Dietzgen e sorozatban megjelent műveire utalunk — már néhány év óta egy 
újabb sorozatot ad ki Kleine Bibliothek címen, mely ugyancsak a szocialista 
irodalom jelesebb termékeit öleli föl, még pedig oly termékeit, melyeket 
terjedelmüknél fogva nem lehetett fölvenni az Internationale Bibliothek-be. 
Újabban a Kleine Bibliothek oly műveket is felvesz sorozatába, melyek nem 
foglalkoznak közgazdasági és társadalmi problémákkal, hanem a természet- 
tudományok és a történelem köréből merítik tárgyaikat. A vállalat ily munkák 
kiadásával mintegy pótolni akarja a munkások részére az Aus Natur und 
Geisteswelt című gyűjteményt. 

A Kleine Bibliothek ilynemű újabb kiadványainak egyik legértékesebb 
füzete   Deutsch   előttünk   fekvő   munkája.   Rövid   néhány   íven   fölvonultatja 
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előttünk a középkor és az újkor legjellegzetesebb társadalmi állapotait; a 
középkori tanonc életét, a tanonc-fölszabadításkor lejátszódó ceremóniákat, az 
iparoslegény vándorlásait, a legények bíráskodását, a colmári péksztrájkot, a 
bécsi cipészsztrájkot, amely alkalommal a „lázadás” vezetőit kötél által kivé- 
gezték, a hamis mértékkel dolgozó élelmiszerkereskedők ellenőrzését, a közép- 
kori kereskedelem lebonyolítását, a középkori zsidóüldözéseket, a jezsuiták 
beözönlését Ausztriába, II. József szerzetesellenes, valamint e fölvilágosult 
fejedelem gyermekvédelmi intézkedéseit, végül az első német gyermekvédő 
törvény létrejövetelének a körülményeit ismerteti. Az előadási modor rend- 
kívül élénk és értékét csak fokozza az a körülmény, hogy a szerző a témának 
megfelelőleg, a középkori német nyelv fordulatait utánozni iparkodik. Aki 
ismeri az efajta munkákat, melyek csaknem kivétel nélkül száraz, összefüggés- 
telen anyagot tartalmaznak — ez alól az Acsády-féle monográfiák sem kivé- 
telek — az tudja csak igazán kellőleg méltányolni e művecske értékét. 

Nálunk csak a legújabb időben kezdik a tudományos ismereteket a nép 
szélesebb rétegei körében terjeszteni. Azonban e munkák közül egy sem fog- 
lalkozik a múlt társadalmi viszonyainak az ismertetésével. Bizonyára rövidesen 
erre is rákerül a sor. Az ilynemű munkák írói mintául vehetnék Deutsch 
könyvét.                                                                                                                            (A) 

 Gáspár Ármin: Képek az egykori Zarándvármegye földjéről. Kolozsvár. 
„Ellenzék” műintézete 1812. 89. 1. 
 Az úgynevezett „eltűnt vármegyék” között bizonyára a hajdani Zaránd- 
megye sorsa a legszomorúbb. Valamikor mélyen az Alföldbe nyúltak határai, 
bányavárosai a Hunyadiak pártfogása alatt lettek gazdagokká és a hatalmas 
vármegye minden részében jólét honolt. A jólétnek, a gazdagságnak ma már 
nyoma is alig maradt és a vármegyét felosztották a szomszéd megyék között. 
Arról a részről, amelyet Biharmegyéhez csatoltak, még hallunk néha hírt. 
A nyomorúság, a kultúrátlanság, az éhínség és a járványok kapcsán rette- 
netes dolgokat írtak meg róla napilapjaink. Az Aradmegyéhez csatolt rész 
néhány koldusszegény község és egy gondosan ápolt nagyúri vadaskert, míg 
a harmadik részről, a hunyadmegyeiről alig hallunk valamit. Múltja is ködbe 
veszett, levéltárait felperzselték a gyakori néplázadások és hogyha a múlt 
századbeli életéről akarunk valamit megtudni, úgy egyedül Kozma Pál alispánnak 
primitív Zarándmegye monográfiájá-ra vagyunk utalva. 

A hunyadmegyei zarándi rész életéből rajzol meg néhány képet Gáspár 
Ármin könyve. A véráztatta föld múltjából, jelenéből, az érdekes népszoká- 
sokból. Nem olvasztja őket nagyobb egységekbe, hanem mozaikszerűen rakja 
egymás mellé. Jancu Avram sírja, amelynek egyszerű fakeresztjéről csendőrök 
tépik le a mezei virágokból font koszorúkat. A Brády család vérfürdője . . . 
Azután sorra kerülnek a vidék sajátos népszokásai. A gainai leányvásár, a 
havasi pásztornépnek ez a nagy ösmerkedési, találkozóhelye. A cebei nedeja, 
a falusi népnek hagyományos húsvéti táncmulatsága a temetőben. Képek a 
bányásznép életéből, a vidéki gentryk élete ... 

Gáspár Ármin nyíltszemű megfigyelője a különös primitív vidék életének 
és írásai betekintést engednek a zarándi életbe. Hatvannégy év óta ez az 
első munka, amely a zarándi földdel foglalkozik és ez az oka annak is, hogy 
csak homályos körvonalakban megrajzolt képeket ad. De ezért nagyon fontos 
munka, mert egyik lépése a magyarországi ősvadonok felfedezésének.           (E. V.) 
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Hawkling L. Yen: A Survey of Constitutional Development in China. New- 
York, Longmans, Green & Co, 1911. 136 lap. 
 

Időszerű könyvecskében akarja szerző Kína alkotmányának fejlődését 
ismertetni; alig nyújt azonban többet Konfucius tanának politikai részénél, 
néhány előzménnyel és utó-hanggal megtoldva. Nem az ő hibája. Mert Konfucius 
(551—479 K. e.) a múltat örökítette meg: a K. e. 8-ik századtól a mi huszadik 
századunkig keveset változik az alkotmányos szervezet lényege. 

Kínában a kezdetleges törzsrendszer a K. e. 23-ik századtól kezdve 
(némelyek a 29-ik századig mennek vissza) lassan hűbériséggé alakul, mely 
1122 és 893 között éri el fejlődésének tetőpontját. Ekkor 1773 hűbéres herceg 
között oszlik el az ország földje, kik a királlyal együtt őrködnek azon, hogy 
az országban „rend és béke” honoljon. Mialatt azt értik, hogy a nép dolgozzék 
és a viszonyokon ne változtasson. Enyhítő körülmények tekintetbevétele nélkül 
vérpadra hurcolnak minden újítót; halál vár arra, aki el nem ismert szerszámokat, 
idegen ruházatot, „hamis” tanokat, „természetellenes” zenét akar meghonosí- 
tani (53. 1.). Tilos a kormány által elő nem írt színű selymek árusítása és így 
tovább, a tilalmak hosszú sora (53—55. 1.). Minden család, nagysága szerint 
változó minőségű földet kap s ennek fejében természeti adón kívül pontosan 
megszabott munkát, háború esetén hadi szolgálatot követel a kormány, mely 
viszont aggokért és munkaképtelenekért gondoskodik (56, 66. 1.). 

A „béke és rend” fentartói azonban idővel maguk forgatják fel az 
országot. A hűbéres urak elhatalmasodnak (893 — 481 K. e.) s nemsokára 
számtalan kis királyság vetekedik egymással (481—221 K. e.). Konfucius a 
pusztulást megakadályozandó a K. e. 722—480 közötti évek történelme kapcsán 
a letűnt kor politikai elveit foglalja össze a Tavasz és Ősz-ben követendő 
mintaképnek s bár a hűbériség hanyatlását feltartani nem tudja, elveit a K. e. 
221-ben kialakuló abszolút császárság elfogadja s változatlanul mai napig hirdeti. 
Csak az uralkodó családok váltják fel időnként egymást; 1644 óta a mandzsu- 
tatár parancsol. 

Az abszolút hatalmat s a szomszédos barbár népektől való nemzetközi 
elszigeteltséget jellemzi, hogy Konfucius szerint a királynak — kinek helyébe 
később császár lépett — egyenrangú társa nincsen: tehát Kína uralkodója 
háborút nem üzenhet, legfeljebb büntető hadat küldhet az akaratának nem 
engedelmeskedők ellen (88. 1.). 

Újítások megakadályozása végett a császár a fővárosba vitet minden 
tehetséges embert, akik ott szigorú ellenőrzés mellett töltik napjaikat (101. 1.) ; 
néhány ártatlan munkán kívül elégettet minden könyvet és halállal sújtja azt, 
aki a régi könyvekről behatóan beszél (103. 1.); s csak a hivatalok jelöltjeinek 
engedi meg a jogi és politikai tanulmányokat, akkor is a kormány ellenőrzése 
mellett (102. 1). 

Az aléltságból Kína népe csak korunkban ébredezik. A legmodernebb 
alkotmányos mozgalommal szerző 26 oldalon foglalkozik; a javára császári 
rendeletek szövegének közlésére szorítkozó eme rész nem eléggé tájékoztató 
Ellenben tanulságos a hűbériségen alapuló császárság, illetve Konfucius tanának 
említett kifejtése. (H. S.) 
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Obál   Béla dr.:   Die   Religionspolitik   in   Ungarn   nach   dem   westfälischen 
Frieden während der Regierung Leopold I. Halle a. S. 1910. Verlag von Ed. 
Anton (E. Schümann). 240. 1. 
 A harmincéves háború alatt a Habsburgok sokat veszítenek befolyá- 
sukból, de ugyancsak jelentős tért veszít a pápai hatalom is Európában és 
hatalmuknak, törekvéseiknek központjává Madrid helyett Bécs lesz. A veszte- 
ségekért mindketten keleten keresnek kárpótlást és ez a törekvés indítja meg 
Magyarországban a vallási és nemzeti harcot. A világi hatalom szövetkezik 
az egyházi hatalommal és céljaiknak megnyerik a főnemesség nagyrészét, sőt 
még a törökök terjeszkedését is nyugodtan elnézi, sőt néha elő is segíti meg- 
erősödésüket, hogy ezáltal célját könnyebben elérhesse. Ennek a szomorú 
küzdelemnek legérdekesebb részletét festi Obál Béla dr., az eperjesi evangélikus 
teológia tanára. A munka beható tanulmányok eredménye és haszonnal for- 
gathatja mindenki, aki ennek a szomorú korszaknak   történetével foglalkozik. 

 

Pellisson: Les hommes de lettres au XVIIl-e siècle. Paris, 1911. Colin, 311 1. 
 Mindenki tudja, hogy az irodalmárok helyzete a XVIII. században fel- 
lendült, de kevesen tudják, hogy minő nehézségeket leküzdve, s hogyan ment 
végbe ez a folyamat. Szerző ezt a kérdést kutatja. A kultúra általános álla- 
potának emelkedése egymaga nem magyarázza meg a tüneményt, mely szerző 
szerint az irodalmárok öntudatos törekvésének eredménye volt, hogy magukat, 
mint osztályt a nemzet által elismertessék. Ez a törekvés részben mint 
demokrata törekvés jelentkezik a feudális arisztokráciának egy újjal, a szelle- 
mivel való kicserélésére. Szerző az irodalmárok szerepét és küzdelmeit rész- 
letesen világítja meg a társadalmi élet különböző ágaiban. így külön feje- 
zetek szólnak a következő tárgyakról: Az irodalmárok és a törvény. Az 
irodalmárok és a hatalom. Az irodalmárok és a könyvkereskedők. Az irodal- 
márok és a színészek. Az irodalmárok a magánéletben. Az irodalmárok egymás 
között. Az irodalmárok és a nagyvilág. Az irodalmárok és a közvélemény. 
A hírlapírók. Ezek a fejtegetések olykor igen érdekesen világítják meg a kort 
és a társadalmi szerkezetet. 

 

Webb, Sidney & Beatrice: History of Trade-Unionism. London 1911. Long- 
mans, Green & Co. 
 A híres munka harmadik kiadása, mely teljesen változatlan maradt. 
Húsz év óta az angol kutatás semmi jelentős újabb adatot nem hozott nap- 
világra ezen a téren. Az előszóban szerzők nagy apparátussal törnek lándzsát 
a szakszervezetek politikai tevékenységének szabadsága mellett. Ami a szak- 
szervezetek újabb fejlődését illeti, szerzők kiemelik a tagok számának gyára? 
podását, az igazgatás javulását— bár még mindig nem áll a helyzet magaslatán — 
a tarifszerződések gyarapodását, melyeket a vállalkozók is gyakrabban ismernek 
el, a szakszervezetek politikai érdeklődésének fokozódását. 

 
V. Társadalmi, politikai és egyéb aktuális kérdések 
 Augé-Laribé, M.: L'évolution de la France agricole. Paris, 1912. Colin. 
 

Főleg a kapitalista mezőgazdaság jelen állapotával foglalkozik. Leírja 
a mezőgazdasági technika változásait, a nagyüzem felé törő változásokat, a 
mezőgazdasági szövetkezeteket, a falusi népesség módosult lelki állapotát. 
A városok és az ipar gyors fejlődésévél szemben ellenséges irányú könyv. 
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Dr. ν. Borosini, Α.: Die Esssucht und ihre Bekämpfung durch Horace Fletcher. 
4. unveränderte Auflage. Dresden,  1911.   Holse & Pahl. XVIII. + 63. 1. 
 Egy müncheni orvos, a diétetíka és az egészségápolás szakorvosa, 

ebben a könyvben rendkívül világos, eleven és érdekes modorban összeállította 
az ismert amerikai mind-cureista és egészségreformer, Horace Fletcher tanait. 
Ez a kis mottószerű bevezetés legjobban tájékoztat a fletcherizmus (mert er 
az irány egy valóságos felekezetté nőtte ki magát) céljairól: „Túlsokat eszünk-e? 
Megtanulhatunk-e helyesen enni? Megtörténhetik-e ez bajok nélkül? Anélkül 
hogy az asztal örömeiről lemondanánk? Társadalmi vesztegzár nélkül? Egész- 
ségesek és fiatalok leszünk-e általa? Emelkedni fog-e munkabírásunk és 
energiánk ? 

Mindezen kérdésekre ez a könyv „igennel” válaszol. Az olvasó pró- 
bálja ki önmagán. Ellenállhatatlan munkakedv, akár szellemi, akár fizikai téren, 
lesz az új életmód természetes következménye, úgy miként a gyermekeknél, 
akik ugyanennek az egészséges impulzusnak engedelmeskedve, a játékban 
fáradhatatlanok. 

Táplálkozzál helyesen és a többiért   hadd a természetet   gondoskodni. 
Nem abból élünk, amit eszünk, hanem abból amit megemész- 

tünk és asszimilálunk.” 
A könyv a helyes táplálkozás egész mechanizmusát, fiziológiáját és 

lélektanát adja a meglepő tények és a termékeny megfigyelések olyan gaz- 
dagsága alapján, hogy ezt a „prózai” könyvet úgy lehet olvasni, mint egy 
regényt. Emellett a könyv olyan lelki és szociális perspektívákat nyújt, hogy 
szorosan vett higiénikus jelentősége mellett a szociológust is érdekli. Azért 
még részletesen vissza fogunk rá térni. 

 
China. Social and Economic Conditions (The Annals of American Academy 
of political and social Science 1912. jan. 128. sz.) 230. p. 
 Túlnyomóan kínaiak tollából vázolása a forradalom előtti Kína társadalmi 
viszonyainak, szokásainak és a reformmozgalmaknak, melyek a forradalmat 
megelőzték. Ly Ho szerint Kína a félbemaradt haladás typikus hazája. Körül- 
belül Krisztus születéséig állandóan fejlődőben van;  amikor Kína kialakul, 
további terjeszkedését természetes határok vetnek gátat, társadalmi, gazdaságig 
kulturális fejlődése is befejezést nyer. A környező népek alacsonyabb kul- 
turájúak, a törzsek asszimilációja és keveredése végbement, Kína a többi 
nemzettől elkülönül, elzárkózik. A tekintély elve izmosodik meg Confucius 
tanai folytán és ez is gátja lesz minden haladásnak. A családi élet intenzivitása 
is a gazdasági elszegényedést mozdítja elő, a felmenők tartják el gyerme- 
keiket, unokáikat a családi vagyonból. A korai házasságok, melyeket a házi 
istenek és az ősök tiszteletének biztosítása mozdít elő, csenevész nemzedéket 
eredményeznek. Kína politikailag dezorganizált, nemzeti szellem hiányzik. 
A nemzetközi kereskedelem, konfliktusok, a misszionáriusok, a modern nevelés 
adják meg a lökést, amely Kínát évezredes álmából felkelti. Tai-Chi-Quo a 
forradalom szervezkedését írja le. A forradalom sikerét biztosították általános 
gyűlölet a manzsu dinasztia iránt, a folytonos vereségek, megalázások folytán 
felkeltett nemzeti érzés, dr. Sun-Yat-Sen 10 év óta folyó fáradhatatlan 
agitációja, melynek folytán a forradalmi eszmék a legtávolabbi provinciákba 
is eljutottak, a tartós éhínség, mely a legbutábbakat, a legkonzervatívabbakat 
is fellázította. A reformmozgalmat felülről kezdeményezik.   Az  abszolút ural- 
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kodói jogok biztosításával oly szervezeteket akarnak teremteni, mely felkeltse 
a hitet, hogy a kormányzatra a népnek befolyása van. Az alkotmánytervezet 
mindenekelőtt helyi autonómiát biztosított. Ámde az autonóm szervezetek 
azonnal összeütközésbe kerültek a bürokráciával. Ez összeütközésben a köz- 
ponti kormány az autonóm szervezeteknek fogja pártját. A provinciális gyűlések, 
melyeknek jogköre csak az adók megszavazására szorítkozott volna, azonnal 
túllépnek azon és az adók hováfordításának kérdését fejtegetik. Az 1907-es 
császári ediktum a nemzetgyűlést úgy tervezi, hogy annak nagy részét a 
kormány által kinevezettek, másik részét a tartományi kormányzók neveznék 
ki a provinciális gyűlések jelöltjei közül. Ezt azonban csakhamar odakellett 
módosítani, hogy a tartománygyűlések választják. Az elnök egy manzsu 
császári herceg lett volna. Ez a nemzetgyűlés előzte volna meg a nemzeti 
képviseletet, melynek egybehívását először 1917-re, majd 1913-ra tervezték 
Ez a nemzetgyűlés azonban noha összetételénél fogva a legkonzervatívebbnek 
kellett volna lennie, mihelyt összeült, a kormány ellen azonnal állást foglalt 
és midőn a forradalom kitört, a kormányt a képviselet azonnali egybehívására 
kényszerítette. 

Megjegyzendő, hogy a közigazgatás, törvényhozás reformja a mai elnök 
tartományából indult ki. 

Egyéb tanulmányok közül különösen a kínai nevelésügy ismertetése 
érdemel figyelmet. A reform itt is fent vette kezdetét, amikor az anya- 
császárné eltörölte az eddigi hivatalnok képesítést, amely merőben klasszikus 
nevelésből állott, egyben a kínai közoktatás reformjának alapjait  megvetette. 

A kínai nő helyzetével két kínai írónő foglalkozik.                              (S. K.) 
 

Grunzel Josef dr.:   Der Sieg   des Industrialismus.  (Bodenemanzipation und 
Betriebskonzentration.) Dunker és Humblot. Leipzig, 1911. 160 1. 
 

Szerző a közgazdasági fejlődés lényegét az egész termelés indusztria- 
lizálódásában látja. A mezőgazdaságban a gépek fokozott alkalmazása és az 
árutermelés elterjedése mutatják az iparosodás haladását. Az árútermeléssel 
együtt jár a mezőgazdasági termelés nagyfokú specializálódása: bizonyos 
vidékeken csak egyfajta növényt termesztenek, egyféle állatot tenyésztenek. 
Az iparban a fokozott koncentráció, az olcsóbb termelés, a kartellek és 
trösztök alakulása mutatják a fejlődést. Szerző részletesen tárgyalja a kartellek 
és trösztök formáit és példákat sorol föl az európai országok közgazdaságából. 
A kartelleket hasznos képződményeknek tartja, amelyek ellen küzdeni hely- 
telen és eredménytelen dolog. A kartellek stabilizálják az árakat és a munka- 
viszonyokat stb. 

Mindezek a dolgok semmi újat nem tartalmaznak. A könyvnek egyetlen 
új — de úgy vélem — téves gondolatmenete van. Az ugyanis, hogy a foko- 
zódó iparosodás folytán az ember mindinkább fölszabadul a termelésben a 
helyhezkötöttségtől. A termelés — éppen ellentétben a Weber-féle telephely- 
tannal — nem ott történik, ahol a termelés természeti előnyökkel jár, hanem 
a fogyasztópiac helyén. Gr. számos érdekes és látszólag találó példát hoz föl 
Az angol vasipar a saját fogyasztás kielégítésére keletkezett; elősegítette a 
nagy erdőbőség. Mikor azonban az erdők elfogytak, a vasipar nem vonult el 
erdős vidékekre, hanem a szükség nyomása alatt szenet kezdtek használni fa 
helyett. Az egyiptomi cigarettaipar úgy a dohányt, mint a papirost, dobozt, 
mindent külföldről vásárol; de boldogul, mert a gazdag utazók veszik és ter- 
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jesztik az egyiptomi cigarettákat. Mindkét példa helytelen. Az angol vasipar 
persze szenet használ fa helyett, de ugyanazt teszi a világ minden vasipara; 
ha nem volna szén, az angol vasipar bizonyára épúgy állami szubvenciók és 
védő vámok támogatása mellett tengődne, mint az olasz vasipar, amelyet Gr. 
mint példát hoz föl, hogy szén nélkül is fejlődhetik vasipar. Ami pedig az 
egyiptomi cigarettákat illeti, ez egy olyanforma qualitás-monopólium, mint a 
párisi kalapok, vagy illatszerek, a legfinomabb angol szöveteké, amelyek akkor 
is előnyben részesülnek, ha másutt ugyanolyan minőségben olcsóbban állítják 
elő. Az összes érvei és példái közt csak az az egy bír igazi jelentőséggel, 
hogy a vízesések által hajtott villamos áramfejlesztő telepek áramát messze 
földre olcsón lehet szállítani, ami az ipartelepülést tényleg mozgékonyabbá 
teszi. Az egész munka különben alig érdemli meg az elolvasására fordított 
fáradságot. 
 

Joly, Henri:   L' Italie contemporaine.   Enquêtes  sociales.  Paris,  1911. Éloud 
& Cie. VII + 314 I. 
 

A könyv csaknem kizárólag az olasz földdel és megművelőivel foglal- 
kozik. A szerző, az Institut tagja, helyszíni tanulmányainak eredményét mondja 
el ebben a kötetben, minden véleménynek és iránynak helyt adva, de a 
konzervatív álláspont felé hajolva. Meglepte szerzőt még az egymáshoz leg- 
közelebb eső vidékeknek is szerfelett nagy intézményi és szokásbeli ellentéte- 
Különösen az észak problémáival foglalkozik, hol a nagybirtok, a kis paraszt- 
birtok és a mezzadria váltakoznak egymás mellett. Kiemeli Toscana nyugalmát, 
mely a mezzadria tulajdonképeni hazája, szemben a latifundiumos Romagna 
és Lombardia örökös szocialista izgalmaival. Az északnak viszonylag örven- 
detes közállapotaival szemben szerző sötét színekkel festi meg a dél nyomorát. 

 
Labriola, Arturo: Le tendenza politiche dell’Austria contemporanea. Napoli, 1911. 
 Az újabban nagy erőre kapott olasz sovinizmus egyik terméke az olasz 
nemzeti szocializmus, amelynek Labriola a vezetője. 

Az olaszság terjeszkedésének egyik fontos előfeltétele a Balkán gazda- 
sági meghódítása, de ennek a lehetőségét L. szerint a kialakulófélben levő 
föderalisztikus Nagy-Ausztria részéről komoly veszedelem fenyegeti. A fejlődés 
természetes menete okozta a viszonyok ilyen alakulását, Miután Ausztria olasz 
tartományait elvesztette és a németországi befolyásáról kénytelen volt lemon- 
dani, a nemzetiségi békét kellett a birodalom belső konszolidálása végett 
mindenek előtt megteremtenie. Először csak a „történeti” nemzeteket igyekezett 
kielégíteni (a magyarokat, lengyeleket és horvátokat), de most már nem zár- 
kózhatik el hosszabb ideig a „nem-történeti” nemzetiségek teljes emancipálása 
elől sem. Annál is inkább, mert ezek a kapitalizmus megerősödése, közép- 
osztályaik kialakulása és kultúrájuk felvirágzása óta többé el nem hanyagolható 
tényezői Ausztria társadalmi, politikai és gazdasági életének. Egy szabad és 
szláv többségű föderalisztikus Ausztria pedig egyre fokozódó vonzóerőt fog 
gyakorolni a szomszédos balkáni állafnokra, amelyek immár nemzeti érdekeik 
veszélyeztetése nélkül léphetnek vele szorosabb gazdasági, sőt szövetségi össze- 
köttetésbe. Olaszországnak nem szabad ezt bevárnia, hanem oda kell hatnia, 
hogy a Balkán szláv államainak Ausztriától független és egész Európa fel- 
ügyelete alatt álló szövetsége mielőbb kialakuljon. 

Még csak annyit, hogy mirólunk nem valami nagy szimpátiával emlékezik 
meg.  A  „leggenda filomagiara”-nak — úgymond — senki sem ül már fel többé. 
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Sabatier, Paul: L'orientation religieuse de la France actuelle. Paris, 1911. 
Armand Colin. 
 Szerző a vallási érzelem örökkévalóságát hirdeti s lehetetlennek tartja, 
hogy az ember valaha megelégedjék a múló anyagi érdekekkel való foglala- 
tossággal. A katholicizmus és a protesztantizmus veszteségei nem a kor- 
szellemben gyökereznek, hanem hibás taktikájukban a módosult társadalmi 
fejlődéssel szemben. Az altruizmus, mely az egyéniségek harmóniája felé törekszik, 
az új vallásosságnak, a szabad hitnek egyik legjellemzőbb tünete. 

 Vasárnapi   könyv   (Kiadja az Országos Közművelődési Tanács.   Szerkeszti 
Árkay Kálmán, az Ο. Κ. Τ. alelnöke.) 
 Ε hetenként megjelenő kis folyóirat mindössze ennyit árul el a nacionálé- 
jából; de semmit abból, hogy mennyiért kapható, hogyan lehet hozzájutni. 
Különben úgy tudom, ingyen terjesztik falusi jegyzők és tanítók útján. Az 
első húsz füzetét néztem át, s az a jogos gyanú, mellyel minden felsőbb 
helyről jövő, hivatalos kultúraterjesztést fogadni szoktunk, ez esetben is indo- 
koltnak bizonyult. Az Országos Közművelődési Tanács nyilván úgy okoskodott, 
hogy amennyiben a népünk itt-ott már elárul egy kis kultúrszomjat, jó lesz 
ha ő siet a szomjúságot csillapítani, még mielőtt jönnének a destruktív elemek 
stb. Hogy milyen szerekkel, ismeretekkel történik ez a csillapítás, arra nézve 
álljanak itt az első hat füzet cikkei, minden változtatás vagy elhagyás nélkül: 
1. Amire ügyelni kell (egészségi tanácsok); az ipari múzeum; virágos házikók 
a sínek mentén; miért rövidek a júniusi éjszakák?; a csudálatos ember 
(Edison életrajza, mely több számon át folytatódik). 2. A mi nótás nap- 
számosainkról (az éneklő madarakról); az új csatahajó; az első segítség 
(szintén folytatásokban); az idő meg az időjósok; az egysínű vasút. 3. A 
mexikói köztársaságban; a képzelt ellenség (hogyan él a vakondok?); az 
alvásról ; az első léghajók Magyarországon ; a jobb kéz meg a bal. 4. A min- 
dennapi kenyér (hogyan lesz a búzából a liszt?); London, a világ legnagyobb 
városa; ragadós állati betegségek. 5. A pásztorfiú találmánya (a vasút és a 
gőzmozdony); a kolera; a vakok budapesti iskolája; penészes falak, nedves 
lakás. 6. Hogyan készül a papiros; a légyről; a földrengésről. És így tovább 
az összes füzetekben. A tendencia nyilvánvaló : azokkal a szegény együgyű 
emberekkel, akik csakugyan kapva kapnak minden nekik való, különösen 
ingyen adott olvasmány után, elhitetni, hogy most tanultak valami értékeset, 
érdemeset, ha e cikkeket elolvasták. Pedig csak az időt töltötték el, az igaz, 
hogy nem haszontalanul. Az egyes cikkek könnyedén, népszerűen vannak 
megírva, s valamennyi bőségesen illusztrálva. De sehol semmit nem találunk, 
ami az olvasóit gondolkodásra késztetné, vagy tájékoztatná a létnek ama 
problémáiról, amelyekre épem ez az olvasó közönség, a kultúrának járni- 
tanulói, első sorban kíváncsi. A maga emberi mivoltára eszmélni kezdő, nyilván 
erre vonatkozólag vár felvilágosítást s ugyan keveset kap abból, ha elmondja 
neki a nagytekintetű közművelődési tanács, hogy mi történik a mexikói köz- 
társaságban, hogyan él a vakondok, vagy hogy miként tanítják a vakokat a 
budapesti intézetben. Kínos gondossággal kerülnek persze minden olyan dolgot, 
mely a mai társadalmi rend kérdéseit illetné. Annyira azonban mégse tudnak 
vigyázni, hogy akár az egyszerű falusi zsellér is feltűnőnek ne találjon egyet- 
mást, ha kissé gondolkodik. A dreadnoughtok leírásánál (egy kis halvány 
apoteózisa  a  militarizmusnak)  elmondják,  hogy  egy-egy  ilyen hajó 80 millió 
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koronába kerül: „Hogy a 80 millió értékéről fogalmunk legyen, gondoljuk 
meg, hogy a budapesti Országház, a Nemzeti Múzeum, a budai új műegyetem 
és a budai kir. várpalota épületei mindössze és együttvéve alig kerültek 
annyiba, mint amennyit egy ilyen újfajta csatahajóra költenek”. Pont és semmi 
több, mert a cikkíró e felsorolással csak imponálni akar. Dehogy mond olyat, 
hogy micsoda őrültség ez;  hiszen majd olvassa az újságban az olvasó, hogy 
ennyi meg ennyi százezer gyerek nem jár iskolába, mert nincs pénz iskolákra. 
Ha magától rá nem jön semmi effélére az olvasó, akkor várjon a 15. füzetig, 
melyben egy igen lelkes cikk van az iskoláról, annak nagyszerű kultúrhiva- 
tásáról: „Ha kissé gondolkodunk a dolgon, rájövünk, hogy a tudás terjedése 
nemzeti, gazdasági, egészségügyi, erkölcsi és több más szempontból egyaránt 
fontos”. Majd a cikk végén : „Az elmúlt századokban várakat emeltek az 
emberek, hogy megvédelmezhessék hazájukat, családjukat, tulajdonukat . . . 
A mai korszak várai az iskolák. Azon az erkölcsi erőn, amit a jövendő 
nemzedékbe oltanak, megtörik az ellenséges hatalom.” Micsoda arany taní- 
tások! Csak azt ne kérdezze az a falusi ember, hogy miért nem építenek 
ama 80 millióból csupa ilyen várakat? 

Sokszor félteni kezdjük a Vasárnapi Könyvet, hogy kizökken az előírt 
kerékvágásból. A 4. füzetben találjuk London leírását, s benne a többek közt 
ezeket: „Dacára a világ minden részéről felgyülemlő kincsnek, Londonban 
nagy a nyomorúság. Körülbelül másfélmillió ember él itt napról-napra a leg- 
nagyobb bizonytalanságban. Ezek közül egy millió napszámos lesi minden 
reggel a kenyeret adó munkaalkalmat, míg négyszázezer embernek egyáltalán 
nincs foglalkozása. Itt van a legtöbb koldus a világon.” De kár volt aggód- 
nunk, nem von le semmi konzekvenciát. Akkor sem kell megijedni, mikor a 
20. füzetben Oroszország jelenlegi közállapotait írják le: „II. Miklós cár 
mással is nevezetessé tette uralkodását. Látszólag alkotmányt adott; össze- 
hívta a dumát, a birodalmi gyűlést, amelyben a nép választott képviselői 
határoznának az ország sorsa fölött. Azonban tényleg csak akkor fogadja el 
a cár a duma határozatait, ha azok akaratával megegyeznek. Ha pedig a 
duma mást akar kezdeményezni a nép javára, akkor egyszerűen szétkergetik 
ezt az országgyűlésnek csúfolt testületet”. „ . . . Hatezer millió korona bevé- 
tele van az államnak. A negyed részénél több hadseregre kell, az 
ezer milliók legnagyobb részét a rengeteg számú hivatalnokok emésztik föl. 
Iskolára alig jut valami ...” A világért sem teszi hozzá a Vasárnapi Könyv, 
hogy pont így van nálunk is. A magyar dumát is kergették már szét kato- 
nákkal, a mi állami jövedelmeinket is hadsereg és hivatalnokok emésztik föl, 
nálunk se sok jut iskolákra. Természetesen eszünkbe sem jut azt várni, hogy 
akár az Ο. Κ. Τ., akár más hivatalos állami kultúra-terjesztő szervezet szociális 
propagandát folytasson, akár negatív irányban. De ha már ismeretterjesztésről 
van szó, tegyék ezt olyan tárgyi megalapozással, olyan dolgok ismertetésével 
kapcsolatban, amelyek a népet közelebbről érdeklik. Semmi kivetni valót nem 
találunk azon, ha a magasabb cél érdekében esetleg az utilitárius ösztöneinél 
fogják meg a népet. 

Egyetlen — negatív — érdeme van a Vasárnapi Könyvnek. Az, hogy 
ha már nem szolgálja a felvilágosodást, legalább nem terjeszti a vallásos 
sötétséget se. Az első 20 füzetben nyoma sincs a vallási ideológiának; sajnos 
a mi viszonyaink között ez is érdemnek számít. A V. K. nem sokat használ, 
de nem is árt.                                                                                                                    (F.) 
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Annalen für soziale Politik und Gesetzgebung. Hgg. v. Heinrich 

Braun II. Bd. 1—2. Heft. Hans Kelsen: Politische Weltanschauung und 
Erziehung. A 19. század természettudományos és műszaki kultúra terén igen 
sokra vitte, de politikai kultúra tekintetében rendkívül szegény maradt. Az 
állampolgári, közjog-politikai nevelés mibenlétét, céljait, irányait tárgyalja. Emile 
Vandervelde: „Die Koalitionsfreiheit und die Staatsangestellten in Belgien”“címen 
sokkal bővebb körre terjeszkedik ki, amennyiben a francia és angol 
viszonyokkal is foglalkozik. Edmund Fischer: „Zur Arbeiterpsychologie” címen 
kifejti, hogy sok félreértésre és meg nem értésre adott eddig okot, hogy a 
munkásban mást akartak látni mint a többi embercsoportban. Eddigi ankét- 
szerű vizsgálatok legtöbbnyire fiaszkót vallottak. August Erdmann részletesen 
tárgyalja a keresztény munkásszervezetek belső fejlődését. 

Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiter- 
bewegung. 1912. 2. és 3. füzet. L. Pumpiansky ismerteti a szocializmusnak 
a szövetkezeti mozgalomhoz való viszonyát Angliában. Hogy az angol szocia- 
lizmus tele van itatva reformisztikus eszmékkel és hogy az osztályharc 
konzekvenciáit nem vonja le oly tisztán, ez nagyrészt arra a körülményre 
vezethető vissza, hogy itt a munkásmozgalom kialakulásával egy paralell moz- 
galom alakult ki: a szövetkezeti mozgalom a tömegesen tönkretett kisterme- 
lőknek a lábraállítására. Ennek a mozgalomnak messzemenő reformisztikus 
céljai voltak : mindenki számára biztosítani akarta a munka teljes hozadékát 
és nemcsak a társadalmi reformerek állottak ennek az eszmének a szolgála- 
tában, hanem jórészt a munkásszervezetek is, különösen a vesztett politikai 
és gazdasági csaták után, így az 1832. évet követő (reform bill) időben és az 
1835-ben lejátszódott vesztes sztrájkok és sikeres kizárások után. A chartizmus 
bukása szintén a szövetkezeti reform eszmék karjaiba hajtotta a munkásságot; 
ezeknek az eszméknek a hatásai mind a mai napig érezhetők és zavarólag 
hatnak a tiszta osztályöntudat kialakulására. 

Ugyanaz. Professor Grünberg, az Archiv kiadója, a szocializmus és 
szocialista műszavak eredetét ismerteti. Állítólag du Pau 1799-ben egyik leve- 
lében a Babeuf-féle összeesküvést: complot du socialisme-nak nevezte volna. 
Ezt a kifejezést azonban csak később tulajdonították neki. Giacomo Giuliani 
pap 1803-ban Rousseau individualizmusával szemben a mai társadalmi rendet 
socialismo szóval jelöli meg. A mai értelmében e szavat 1832 március havában 
a Saint-Simonista Le Glob-ban Joncieres használja. A socialiste 1833 április 
12-én fordul elő Pallaxin egyik cikkében. Azonban Angliában egy owenista 
lapban már 1827-ben találkozunk vele és 1835 óta a kommunista szó mellett 
általánosan használják. A szocializmus szó Angliában csak 1837 óta van 
használatban. Németországban és a többi európai államokban csak a negyvenes 
évek eleje óta használják e szavakat. 
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Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie, 1912. I. füzetében 
Fischer Német-Délkeletafrikában személyesen gyűjtött adatok alapján bizo- 
nyítja, hogy a különböző emberfajták közti keresztezések nem vezetnek okvet- 
lenül fajromláshoz. A vizsgált fajta búr-hottentotta kereszteződés 4—7. fokig. 
44 családnak 339 gyermeke van, átlagban 7.7 (a tiszta búroknál az átlag 6.3). 
A halandóság nagyon csekély, a bastard-nép testalkata, munkaképessége, 
közegészsége kitűnő. — Auerbach palesztiniai orvos a nemek számarányának 
okait vizsgálja az embernél. Az összes fajoknál 100 élveszülött leányra esik 
106 élveszülött fiú mint átlag. A nemek igazi számarányát azonban nem az 
élveszülöttek, hanem az összes megtermékenyített peték mutatják. Tehát tekin- 
tetbe kell venni az összes halvaszületett és abortált magzatok nemét is. Olyan 
statisztika, amelyik ezt lehetővé teszi, csak Budapesten készül, s Auerbach 
ennek alapján mutatja ki, hogy — mivel a halvaszületett és abortált magza- 
toknak jóval nagyobb része fiú — a nemek igazi számaránya jelentékenyen 
eltolódik a hímnem javára. A budapesti zsidóknál az élveszülöttek számaránya 
109:100 a fiúk javára,  ami a nemzetközi átlagot jelentékenyen fölülmúlja. 
Oka Auerbach szerint a zsidók higienikusabb életmódja, s az abortusoknak 
emiatti kisebb száma. 

Correspondenzblatt der Generalkommission, 1912 április 27. száma 
nagyszabású statisztikai mellékletet közöl a női munka elterjedéséről Német- 
országban. A 181/2 millió kereső férfi mellett 9½ millió a kereső nők száma. 
A kereső munka egy harmadrészét nők látják el. Az összes nők fele önmaga 
keresi meg kenyerét. A kereső férfiak száma, a főfoglalkozással bírók kate- 
góriája, 1882-től 1907-ig 133 millióról 18.6 millióra, azaz 40 százalékkal emel- 
kedett, ugyané kategóriájú kereső nők száma 4.3 millióról 85 millióra, azaz 
kerek 90 százalékkal. A mezőgazdaságban foglalkoztatott nők száma csak 
700.000-rel marad a mezőgazdaságban foglalkoztatott férfiak mögött. A kereső 
nők közül a proletársághoz tartozott 1895-ben 5,391.702, 1907-ben 8,770.793. 

A hajadon munkásnők száma 1895 óta 33.4 százalékkal emelkedett, a férje- 
zetteké 171.3 százalékkal, az özvegy vagy elváltaké 6 százalékkal. A nők 
kereseti munkája legjobban a következő iparágakban emelkedett: a biztosítási 
iparban 388.6 százalékkal, a gépiparban 232.1 százalékkal, a sokszorosító 
iparban 141.1 százalékkal, a posta- és távírdaszolgálatban 114.5 százalékkal, 
a kereskedelemben 105.6 százalékkal, az erdőiparban 102.1 százalékkal, a 
bőriparban 101.9 százalékkal, a fémföldolgozó iparban 100. 6   százalékkal. 

Ugyanaz. Július 13. Statisztikai mellékletet közöl a német munkástitkár- 
ságok működéséről. A német szociálpolitikai törvényhozás gyakorlati intéz- 
kedéseiről szóló fölvilágosításokat eleinte a szakszervezeték nyújtották, később 
külön intézményeket létesítettek e célra:  munkástitkárságokat és fölvilágosító 
irodákat szerveztek. Jelenleg 119 munkástitkárság és 198 fölvilágosító iroda 
működik. Az elmúlt évben a titkárságok 658.958, az irodák 47.367 ízben 
nyújtottak fölvilágosítást. A főszerepet tehát a titkárságok játszák. Bevételük 
1911-ben 556.773 márkára, kiadásuk 512.918 márkára rúgott. A fönntartási 
költségeket a szakszervezetek teremtik elő, csupán Coburg állama tart fönn 
egy munkástitkárságot. 

Ugyanaz. Augusztus 10 és szeptember 28. Statisztikai mellékleteket 
közölnek a német szakszervezeti mozgalom állásáról és a szakszervezetek 
küzdelmeiről 1911-ben. Németországban az elmúlt évben 3,042.203 szervezett 
munkás volt, mely szám a következőképen oszlott   meg   az   egyes  szervezet 
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 csoportok között: az osztályharc alapján álló, azaz szabad szakszervezeteknek 
volt 2,320.986 a tagjuk, a keresztény szervezeteknek 340.957, a Hirsch-Duncker- 
féle szervezeteknek 107.743 tagjuk, végül a különféle szétforgácsolt, hazafias 
nemzeti és anarchista szervezetek 253.020 tagot számláltak. A szabad szak- 
szervezetek bevételei kitettek 72,086.957 márkát, kiadásaik 60,025.080 márkát, 
pénztári állományuk 62,105.821 márkára rúgott. A keresztény szakszervezetek 
bevételei 6,243.642 márkát, kiadásai 5,299.781 márkát tettek ki, vagyonállo- 
mányuk 7,082.942 márka volt. A Hirsch-Duncker-féle szervezetek 2,623.215 
márkát vettek be, kiadásuk volt 2,304.288 márka, pénztári állományuk 1,689.542 
márkát tett ki. Sztrájksegélyre a szabadszakszervezetek 20,413,343 márkát, a 
keresztényszervezetek 1,239.500 márkát és Hirsch-Duncker-féle szervezetek 
339.931 márkát adtak ki; munkanélkülisegélyre fordítottak a szabad szak- 
szervezetek 7,368.975 márkát, a keresztényszervezetek 185.271 márkát és 
a Hirsch-Duncker-féle szervezetek 220.646 márkát. A bérharcokról szóló 
statisztika nemcsak a szakszervezetek harcait öleli föl, hanem a szervezetlen 
munkások bérharcait is. Az elmúlt évben 9760 bérmozgalom játszódott le 
Németországban. Ezek közül 6756 munkabeszüntetés nélkül végződött, míg1 

2914 esetben sztrájkra vagy kizárásra került a sor, mely harcokban 325.253 
munkás vett részt. Ε harcok közül 2201 tarifaszerződés megkötésével vég- 
ződött. A munkaidőt sikerült megrövidíteni 293.316 munkás részérc heti 
760.594 órával, a munkabére 592.066 munkásnak heti 1,058.594 márkával emel- 
kedett. A sztrájkok és kizárások következtében elveszített munkanapok száma 
6,864.240-re rúgott. 

Ethnografia, a magyar néprajzi társaság értesítője. Szerkeszti 
Sebestyén Gyula. XXIII. évf. 1—4. füz. Sebestyén Gyula a magyar nép- 
hagyomány emlékeinek országos gyűjtéséről ír, amelynek szervezése halad. 
Ezen gyűjtésben nagy szerepe lesz az iskolai fiatalságnak, amelynek munkájától 
sokat várnak. Itt látjuk a Folklore Fellows magyar osztályának országos gyűj- 
téséhez kiadott tájékoztatót. A F. F. magyar osztálya a „Tudnivalók” szerint 
arra vállalkozik, hogy a hazai néphagyomány emlékeit összegyűjti, a Nemzeti 
Múzeumban letéteményezi, értékesebb részét kiadja és az összehasonlító Folklore 
művelőinek megközelíthetővé teszi. A Tudnivalók ismertetik a gyűjtés módját, 
közli a gyűjtők kérdőívmintáját. Gyűjtendők leszrek népköltés, népnyelv, nép 
zene, néphit és babonás szokások. 

Imago, 1. Heft. Ez a folyóirat most indult meg és céljául a pszicho 
analízisnek a „szellemi tudományokra”* való alkalmazását tűzte ki. Szerkesztő 
O. Rank, kinek főleg pszichoanalitikus mitusz-kutatásai ismeretesek és H. Sachs 
Már a folyóirat első száma hoz — sok egyébb érdekes dolgozaton kívül — 
egy szociológiai tárgyú cikket, magának Freud professzornak tollából. Címe: 

„A vadak és a neurotikusok lelkiéletének néhány egyező vonása; I. Az 
incesztuszfélelem.” 

A pszichoanalitikai kutatások egyik legfontosabb eredménye, hogy 
bizonyos elmebetegségekben fellépő fantáziaképződmények a legfeltűnőbb 
módon egyeznek régi népeknek a világ· keletkezéséről szóló mondáival, melyekről 
a műveletlen betegeknek tudomásuk nem lehetett. Ez azt jelenti, hogy az 
ontogenetikus és filogenetikus fejlődés parallelizmusa (biogenetikai alaptörvény) 
a lelki életre is szigorúan érvényes. Az elme- és idegbeteg tehát a primitív, 
ez őskorbeli emberrel jut közelségbe és— ha a pszichoanalízis elvei helyesek — 
közös lelki vonásaiknak a gyermeki lelki élet típusára kell visszavezethetőknek 
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lenniök. Ez a megismerés lehetővé teszi, hogy számos ismert, de eddig 
kielégítően nem magyarázott tényt a „vadak” lelki életéből kellő megvilágí- 
tásba helyezzünk. 

Ausztrália mezítelen kannibáljaitól pld, bizonyára nem vámok, hogy 
nemi életük a mi mértékünkkel mérve erkölcsös, vagy nagyfokban korlátozott 
legyen. S mégis azt látjuk, hogy a legnagyobb gonddal és szigorúsággal 
őrizkednek a vérfertőzéstől. Sőt, úgy látszik, egész társadalmi szervezetük 
ezen célt szolgálja, vagy legalább is vele szoros kapcsolatban áll. A tár- 
sadalmi szervezetet tudvalevőleg a totemizmus rendszere képviseli náluk. 

Közelebbről e rendszer azért érdekli a pszichoanalitikust, mert csaknem 
mindenütt, ahol a totem érvényes, áll az a törvény, hogy ugyanazon totem 
tagjai nem léphetnek egymással szexuális viszonyba, tehát házasságra sem. 
Ez a totemmel kapcsolatos exogámia. Ezt a különös tilalmat a legnagyobb 
szigorúsággal viszik mindenütt keresztül. Eredménye az, hogy nemcsak az 
anyával és a testvérekkel való vérfertőzés válik lehetetlenné, hanem tiltja a 
szexuális érintkezést egy csomó olyan nővel is, kik a férfinak nem vérrokonai. 
(Az ő értelmükben igen, mert mind a totemtől származnak, tehát totem- 
vérrokonok.) Az incesztusznak ez a tág és túlzott kerülése érthetővé válik, 
ha meggondoljuk, hogy az individuális házasság korát a csoportházasság, 
vagyis a szexuális promiszkuitás előzte meg. A totemexogámia, vagyis ugyan- 
azon klán tagjai között való nemi érintkezés tilalma, alkalmas eszköznek 
látszik a tömegvérfertőzés elkerülésére. A valóságban azonban a viszonyok 
még komplikáltabbak: újabb, nagyobb exogám csoportba (házassági osztályok, 
phrathria) való beosztása a törzsnek, mely már tudatos törvényhozás ered- 
ményének látszik, még szűkebbre szabja a nemi érintkezés lehetőségét. Ha 
még hozzáveszünk egy csomó erkölcsi parancsot, melyek a rokonok között 
való egyszerű érintkezést is lehetetlenné teszik, beláthatjuk, hogy az ausztráliai, 
de más vad népek is kínos aggodalommal kerülik a vérfertőzés lehetőségét. 
Sőt azt kell mondanunk, hogy e vadak érzékenyebbek e tekintetben, mint 
mi vagyunk. Valószínűleg a kísértés is nagyobb náluk, úgy hogy kiadósabb 
védelemre van ellene szükség. 

A pszichoanalízis már most arra tanít bennünket, hogy ez kimondottan 
infantilis vonás, melyre nézve a neurotikus lelki élete feltűnő megegyezést 
mutat. Kiderült, hogy a fiú első szexuális objektumául anya és leánytestvérek 
szerepelnek és hogy a normális lelki fejlődés abban áll: az incesztuózus 
objektumoktól elszakadni és a nemi vonzódás tárgyává elérhető személyeket 
tenni. A neurotikus azonban rendszerint lelkileg jórészt infantilisnak tekint- 
hető, mert vagy nem tudott kiszabadulni a pszichoszexualitás gyermekkori 
viszonylataiból, vagy valami okból (öntudatlanul) visszatért hozzájuk (fejlő- 
désben való megakadás vagy visszaütés, regresszió). Öntudatlan lelki életében 
még mindig vagy ismét a nemi vágy incesztuózus rögzítődései játsszák a 
főszerepet. A betegsége abban áll, hogy még mindig ki van téve a (tiltott) 
infantilis kísértéseknek s ezért az incesztuszvágytól vezérelt gyermekkori 
viszonylatot a szülőkkel a neurózis tengelykomplexumának nevezzük. Az 
incesztusz e jelentőségének felderítése természetesen a legnagyobb hitetlen- 
ségre talál a felnőttek és az egészségesek részéről, aminek oka nem más 
mint az elfordulás saját tiltott gyermekkori vágyainktól. S ezért nem lényeg- 
telen dolog konstatálni, hogy a vad népek e vágyakat még veszélyeseknek 
érzik és a legszigorúbb védekezésre méltatják. 
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Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtchaft im 
Deutschen Reich. Hg. v. G. Schmoller. (36. Jg. 1. H.) J. v. Wrangell 
Oroszország mezőgazdasági újjáalakulásáról ír, amely napjainkban folyik és 
amely következményeiben még nagyobb nyomokat fog hagyni mint az alkotmány- 
adás. Az egyéni parasztbirtok kiválása a faluközösségből és konszolidálása 
tárgyaltatik részletesen a rokonkérdések, belső telepítés, parcellázás stb. kér- 
désekkel párhuzamosan. Alphons Susznitzki „Fünf Dorfgemeinden auf dem 
hohen Taunus” című szociográfiai dolgozata sok tekintetben mintaképül szol- 
gálhat a Társadalomtudományi Társaság új szociográfiai szakosztálya működése 
számára. Tulajdonképen folytatása Schnapper-Arndt ilycímű dolgozatának, mely 
a 80-as évek elején jelent meg. (36. Jg. 2. H.) Kari Ballod azt a kérdést veti 
fel, hogy mennyi embert tud a föld táplálni? Némiképp emberséges standard 
of life mellett 5600 millióra teszi azt a számot, amelyet egyelőre átlépni nem 
bátorságos. Ezen szám túllépése akkor volna lehetséges, ha oly nagy foszforsav- 
rétegekre bukkannának a földön, hogy állandó fölös trágyázás lehetségessé 
válik. Nem a nitrogén probléma a legfontosabb, hanem a foszforsavprobléma 
arra nézve, hogy megduplázható legyen a ma leghaladottabb kulturállamok 
mezőgazdasági termelése. Németországnak kálija van, az amerikaiaknak és 
franciáknak foszforitjaik. Kereskedelmi szerződések feladata lesz minden mázsa 
káliért cserébe egy mázsa foszforitot kapni. Schmoller a legújabb német 
szociálpolitikai irodalmat (Herkner, Borght, Evert, Wiese, Weber, Zwiedmeck- 
Südenhorst) bírálgatja. Visszaemlékezik a német polgári szociálpolitika gyermek- 
ségére, mely a manchester liberalizmus és a kommunizmus ellen egyformán 
állást foglalt. Az 1864-től 1912-ig vert gyökerek erejével meg van elégedve. 
(36. Jg. 3. H.) H. L. Rudloff a mezőgazdaság terén való eddigi nemzetközi 
szervezkedést és ebbéli törekvéseket ismerteti, nevezetesen a magán és nyil- 
vános jellegű intézményeket. Majd a gabonatermelők nemzetközi érdekeiről 
értekezik. Waldemar Mitscherlich (Posen) a nemzetiségi kérdésről és annak 
gyökereiről ír hosszasan (1258—1321. old.) A nacionalizmus szerinte átmeneti 
állapot, nem pedig a fejlődés célja. Christian Eckert szemlét tart a német 
állampolgári nevelés ügye felett (1321—1363. old.) az iskolákban. Vizsgálja 
a vonatkozó periodikus és könyvirodalmat és a kérdés jövőjét. Walther Köhler 
az 1910. évi első német szociológus kongresszus tudományos eredményeit kutatja 
1409—1423. Főpontjai: a szociológia fogalmának bizonytalansága. A szociológia 
mint a „Vergesellschaftung“ alakjairól szóló tan (Simmel). A Tönnies-féle 
„bölcsészeti” és „ empirikus” szociológia. Mik lesznek a Gesellschaft für Soziologie 
következő feladatai? Sombart a „technikáról és kultúráról”. Szóvá tétetik 
még Tröltsch és Gothein történeti módszere, Gothein „Sociologie der Panik”-ja· 
Végül a „Szociológia” mint külön vélemény az egyes tudomány nézőpontjából 
(Kantorovitz, amely úgy szól, hogy az a kérdés, hogy mi a szociológia? — 
eldönthetetlen.) 

Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. Hg. v. J. Conrad. 
(III. Folge, 44. Band) Julius. Francis W. Hirst az angol szénbányász sztrájkot 
ismerteti. Behatóan foglalkozik az angol szénbányászat mai állapotával a bánya- 
tulajdonosok állásfoglalásával. Vázolja a munkások helyzetét. Majd röviden 
boncolja a sztrájk közvetlen okait és következményeit. Ε számban a nem- 
régiben elhunyt tehetséges Robert Schachner-nek az orosz szociálpolitikáról 
és munkáspszichológiáról szóló értékes dolgozatát is közlik, amely sok világot 
vet erre a meglehetősen járatlan terrénumra. 
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Journal des Économistes. Rédacteur en chef Yves Guyot. 71 année. 
Tome XXXIV. Yves Guyot az angol bányamunkások bérminimumáról ír az 
angol sztrájkokkal kapcsolatosan és arra az eredményre jut, hogy „az angol 
események rettentő érveket adnak azoknak, akik mindig védelmezték a munka 
szabadságát a szocialista zsarnokság ellenében.” Teilbogen befejezi az osztrák 
nemzetgazdaságtani iskoláról írt hosszú kritikai tanulmányát. Tome XXXV. 
Yves Guyot az Unióbeli cenzus eredményeit boncolja ,. La solution économique 
des gréves” címen a szakszervezetek „zsarnokságát” ostorozza és a sztrájk 
gazdasági megoldását a munka ..kommercializálásában” látja. Raffalovich a 
német szociálpolitika csődjét hirdeti. Túlzottnak és fölöslegesnek tartja a 
munkásvédelmet, veszedelmesnek a német munkásbiztosítás gondosságát. Lafond 
hosszasan tárgyalja az argentínai köztársaság gazdasági fejlődését és kitűzi 
a világ élelmiszerszállításában betöltendő óriási, majdnem kizárólagos szerepet. 
Bellom az 1911-diki angol szociális biztosítási törvényt bírálja. 

Kampf. 1912 május. Max Adler Fichte szocializmusa című cikkében a 
német polgárság eme nagy filozófusának társadalmi fölfogását ismerteti és 
arra az eredményre jut, hogy Engels ismert mondásának: a modern szocia- 
lizmus büszke arra, hogy nemcsak Saint-Simontól, Fouriertól és Owentól, 
hanem Kanttól, Fichtetől és Hegeltől is származik, sokkal mélyebb jelentősége 
van, mint sokan hiszik. Mert e filozófusok nemcsak az ismeretelmélet terén 
alkottak nagyot és ezáltal vitték előbbre a szocializmus ügyét, hanem kuta- 
tásaikat a társadalom terére is átvitték, különösen pedig Fichte tette ezt, ak 
ily módon el is jutott a szocializmusig. Az ő „geschlossener Handelsstaat”-ja 
nem egyéb, mint a „Sozialstaat”, melyben a megélhetés joga az egyének 
abszolút, elidegeníthetetlen jogát alkotja, mely államnak egyik főelve, hogy 
semmítse szabad a véletlenre bízni, továbbá, hogy mindenkinek meg kell élni 
tudni munkájából. — Z. Topalovics ismerteti a magyar és osztrák kormány 
állásfoglalását a boszniai agrárkérdéssel szemben. Mikor a boszniai kmetek 
örökös zavargása a monarchia határának a biztonságát egyre jobban fenye- 
gette, azt írta Andrássy a konstantinápolyi osztrák-magyar követnek, hogy a 
béke csak akkor fog helyreállni, ha a kmeteket az állam megváltja. A berlini 
kongresszuson is a kmet-megváltás mellett foglalt állást és a rend-helyreállí- 
tásra való mandátum, melyet a monarchia itt kapott, tulajdonképen megbízás 
volt a kmet kérdés rendezésére. Azonban az okkupáció után a kormány 
kijelentette, hogy a meglévő viszonyok fönntartásáról fog gondoskodni és ezért 
tegyenek le a kmetek arról a hitükről, hogy a monarchia meg fogja őket 
váltani. És tényleg: minden a régiben maradt volna, ha az egyre jobban 
elterjedő pénzgazdaság erjesztésnek nem indítja a régi rendet. Számos „nem- 
zeti” és „vallásos” pénzintézet keletkezett, melyek a kmeteknek pénzt hite- 
leztek a megváltásra. Ezek azonban nem tudták törleszteni a kölcsönt és 
sokan közülök tönkrementek. Ekkor lépett közbe a kormány, előbb olcsóbb 
kölcsönhöz juttatta a kmeteket, majd pedig 1909-ben a boszniai magyar agrár- 
banknak monopóliumot adott a kmet megváltásra nyújtandó kölcsönökre. 
A bank 10% kamatot szed, a kamatot és a törlesztést mint adót hajtják be. 
Minthogy azonban akkora kölcsönt nem nyújt, hogy a kmetek megválthatnák 
vele magukat, ennélfogva ezek, ha meg akarnak szabadulni a spahik uralmától, 
kénytelenek barmaikat eladni, aminek következtében egyre pusztul a mező- 
gazdaság. Miért folytat a monarchia kormánya ily ország-romboló politikát? 
Egyrészt azért,  hogy a monarchia   agráriusainak   ne  támadjanak a birodalmi 
 



Folyóiratszemle                                                                                                        859 
 
tartományban konkurrensei, másrészt azért, hogy az abszolutizmus fönntartása, 
mely a. bürokráciának az érdeke, e zavaros viszonyok mellett igazolva legyen. 
Végül pedig: a kmet kérdés függőben tartása alkalmas egyik osztálynak, 
illetőleg felekezetnek a másik ellen való kijátszására. A spahik 91 százaléka 
török, a kmetek 74 százaléka szerb és csak 4 százaléka török; a kmet kérdés 
egyúttal nemzeti kérdés.  A nemzeti marakodásból a kormánynak van haszna; 
a spahik védőszárnyai alá menekülnek, a kmetek tőle várják megváltásukat, 
mindkét fél hódolattal néz rája. 

Die Konjunktur. Wochenschrift für Kapital und Arbeit. Hg. 
R. Calwer. III. Jg. A legelevenebb német gazdasági és gazdaságpolitikai lapok 
egyike, amely általában túlrövid lélegzetű cikkeket közöl. Aki aktuális gaz- 
dasági és társadalom-politikai kérdések iránt érdeklődik, igen értékes szem- 
pontokat talál benne. Minden szám élén kitűnő vezércikk áll mint főaktualitás, 
egyébként a folyóirat főérdekességét címe jelzi, a konjunktúrák élénk figye- 
lemmel kísérője, ami hetenként jelenvén meg, sikerül neki. Érdekes cikkei közül 
csak néhány minket érdeklő legérdekesebbnek címét közölhetjük: Deutsch- 
lands Weltpolitik, Das Elend der Lebensmittelpreisstatistik, England und 
Deutschland, Die Millionen der Aufsichtsräte, Arbeiter und Bauer, Wirtschafts- 
politik nicht Sozialpolitik, Unternehmerrisiko-Arbeiterrisiko, Soziale Probleme 
im Strafrecht, Die Teuerung. 

Le Mouvement socialiste. 1912 júl.-aug. Dr. Szun-Jat-Szen arról ír, 
hogy a kínai forradalom előkészítőinek három céljuk volt: 1. A kínai faj 
szupremáciája; 2. A népies uralom; 3. A nép fennsőbbsége a termelésben. 
Az első két cél — a dolog könnyebbik része — megvalósult a forradalommal; 
a harmadik nem. A munkások tömege nyomorog. Kína nem kapitalista ország 
s így a szociális forradalom is kisebb lesz, mint Európában. Az első lépés 
erre a földérték adójának behozatala. — Lagardelle Rousseaut védi meg a 
monarchisták és egyéb reakciósokkal szemben. — Igen érdekes cikk szól a 
híres Roquefort-sajt trösztjéről. — Tovább folyik a munkásosztály alkoholiz- 
musáról rendezett ankét; ezen számban a földmunkások, a cipészek és a 
faszobrászok szervezetének titkárai felelnek;  úgy látszik, a földmunkásoknál 
legkisebb a baj. 

Neue Zeit. 1912 március 15—22. április 5—15. Varga, által felvetett 
problémához: vajon az aranytermelés fokozása hatással van-e a drágaságra? 
Kautsky és Otto Bauer foglalnak állást két-két cikkben. Mindkettő szembe- 
száll Vargával és Hilferdinggel, akik e kérdésre nemmel feleltek. Kautsky 
szerint az arany érték-változásának a tagadása egyet jelent a papírvalutával, 
ez azonban Hilferding szerint is lehetetlenség. Az arany értéke egyenlő a 
benne foglalt társadalmilag szükséges munkával, ha ez megváltozik, az arany 
értéke sem maradhat ugyanaz. Az nem áll, hogy a bankok politikája révén, 
melyek korlátlan keresletet teremtenek az arany számára, az arany más 
elbírálás alá esik. Ennek a lehetetlen voltát a legjobban bizonyítja ép az a 
példa, melyre Hilferding hivatkozott; ha az állam korlátlan mennyiségben 
vásárolná össze a petróleumot, úgy ezzel állandóan egyformává tudná tenni 
a petróleum árát mondja H. Az ily eljárás azonban csődbe juttatná az államot. 
Míg Kautsky főleg Hilferdinggel vitatkozik, aki szerinte, Varga állításának 
mélyebb elméleti megokolást ad, addig Bauer főleg Vargával polemizál, aki 
roppant mechanikusan fogja fel a termelés menetét, nem ismeri az árak 
kialakulásának törvényeit. Miért drágítja az aranytermelés fokozása az árakat? 
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Mert: termelőerőket köt le ezen iparág számára, újabb munkástömegeknek 
juttat foglalkoztatást, aminek következtében megnövekedik az élelmiszer- 
szükséglet, csökken a kínálat stb. Azzal a többlettel, amit az aranybánya- 
tulajdonosok kapnak, ugyancsak árúkat kötnek le maguk számára, elvonják 
ezeket a többi termelési ágaktól, azaz csökkentik a kínálatot. A haszonráták 
kiegyenlítésére való törekvés is amellett szól, hogy a termelési költségek 
csökkenése az aranytermelésnél sem maradhat hatás nélkül az arany értékére: 
ha a különbözet az arany értéke és az előállítási költségek csökkenése közt 
a bányatulajdonosok zsebébe folyna, úgy a tőke erre a termelési ágra vetné 
rá magát. 

Ugyanaz. Oktober 18. Albert Rudolf az amerikai mezőgazdaság mai 
állását ismerteti. A mezőgazdaságilag művelt talaj az utóbbi évtizedekben a 
kővetkező emelkedést mutatja: 1871-től 1880-ig 100,000.000 acre, 1881-től 
1890-ig 100,000.000 acre, 1891-től 1900-ig 200,000.000 acre, 1901-től 1910-ig 
400,000.000 acre. A jó talajt művelésbe vették már, a rossz talaj üzembevétele 
már lassabb tempóban megy. A mezőgazdaság intenzitása csak lassan halad 
előre. Angliában egy acre fold 30 bushelt terem meg, Németország 28-at, 
míg az Egyesült Államokban csak 15 bushelt. A lakosság ugyan szaporodott, 
de ez a szaporodás nagyrészt csak a városokat, az ipari centrumokat tette 
naggyá, a mezőgazdaság munkáshiányban szenved. Ez a körülmény gátlólag 
hat a termelés intenzívvé tételére. Egy másik oka az elmaradottságnak a 
bérletrendszer túlságos fejlettsége. A farmtulajdonos rendesen taníttatja gyer- 
mekét, aki az iparban keres alkalmazást, a városban telepedik, ahová azután 
a szülők is beköltöznek és farmjukat bérbe adják. A rövid lejáratú szerző- 
dések nem kedveznek a beruházásoknak, az intenzív termelésnek. Az Egyesült 
Államok mezőgazdasága már ma sem képes ellátni a lakosság mezőgazdasági 
szükségletét, 1900 óta a mezőgazdasági termények árai 64 százalékkal emel- 
kedtek. Változás e téren a jövőben sem várható. 

Österreichische Rundschau. Band XXXI. Friedrich Glaser „Volk und 
Gesellschaft in England“ címen ama változásokról ír, amelyeken az angol nép 
társadalmi tagozódása az elmúlt évszázadban esett át. Az angol középosztály 
anyagi romlását állapítja meg. Barwinski a ruténeknek a monarchiában való 
fontosságáról értekezik. Azt óhajtja, hogy a monarchiabeli szláv törzseknek 
oly életet kell biztosítani, hogy otthonosan érezzék magukat. Band XXXII. 
Treumund „Der wahre Tisza” címen ír Tiszáról, akit az „organische Zusammen- 
fassung der beiden Reichshälften“ veszedelmes ellenségének ítél. Ugyanígy jár 
Andrássy Gyula is egy „Andrássys Selbstenthüllung” című cikkben. Neugeboren 
Emil az erdélyi szászok kultúrájáról ír. Cikke javarészét a Társadalomtudományok 
Szabad Iskolájában tartott előadásából ismeretes. 

Preussische Jahrbücher. Hg. v. Hans Delbrück. Band 149. Ezen 
kötet nagy mértékben foglalkozik az ifjúság gondozásának kérdésével. Walter 
Baatke Nationale oder soziale Jugendpflege című hosszabb értekezésén kívül 
K. Bruchmann ír az eugenika és az iskola egymáshoz való viszonyáról. Rudolf 
Wassermann is hozzászól ama polémiához, amely Sombart „Die Juden und 
das Wirtschaftsleben” című munkája nyomán keletkezett és nagy dimen- 
ziókat öltött. 

Revue internationale de sociologie. 1912 április. Luden Arrèat a 
felfedezésekkel és a társadalmi változásokkal foglalkozva felveti a kérdést, 
hogy vajon Kant vagy Fulton, Rousseau vagy Lavoisier járult-e inkább hozzá 
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a világ arculatának megváltoztatásához? Egy filozófiai rendszer nem gyako- 
rolhat döntő befolyást a társadalmak sorsára, amaz érdekek elvont természe- 
ténél fogva, melyeket a spekuláció érint. A technikai felfedezések egészen 
más hatást gyakorolnak azáltal, hogy közvetlenül az életnek új feltételeit 
teremtik meg, melyeket a klíma és a faj természetes feltételeivel lehet össze- 
hasonlítani. Értékük annál nagyobb, mivel már egy megvalósított gondolatot 
tartalmaznak, mely új realitások létrehozására képes. A filozófia nehezebben 
megy át a tényékbe, mint a tények a filozófiába. A régiek gyakorlati érzéke 
nem tévedett, mikor minden civilizációt a tűz és az eke feltalálására vezettek 
vissza. Ezekhez még a törvényhozást és az igazságot is odasorolták. Ezt a 
két nyomot kell követni,  hogy az ember az egész történelmet újra  feltalálja. 

Ugyanaz. 1912. október. Boehm-Bawerk a deduktív módszert veszi 
védelmébe a társadalomtudományokban. Meggyőzően bizonyítja, hogy a 
természettudományok is nagy mértékben alkalmazzák; viszont a szocio- 
lógiában sem alkalmazható valami, a realitástól elvont dedukció. A dedukció 
mindig már a kísérleti igazságok és tapasztalatok bizonyos szilárd tömegén 
alapszik. Vannak törvények, a jelenségek bizonyos bonyolultsága mellett, 
melyek a közvetlen tapasztalat útján meg sem közelíthetők. Szükség van a 
„közvetett tapasztalatra”, mely csak dedukciók útján érhető el. „A tudo- 
mányos probléma egy meredek hegyhez hasonló. Van egy pont, ahonnan 
könnyebben lehet megközelíteni s megmászni; a kutató művészete és 
zsenije abban áll, hogy felfedezze ezt a pontot és a legalkalmasabb esz- 
közökkel jusson el hozzá. Lehet, hogy ez a legkönnyebb út, egyszersmind a 
legrövidebb és a legközvetlenebb is. De gyakran előfordul, hogy a közvetlen 
út a legnehezebb és a legveszélyesebb s hogy okosabb és biztosabb egy 
tekervényesebb utat választani.” Csak a dedukció tisztíthatja meg az indukció 
nyersanyagát és hámozhatja ki belőle a valóban értékest: a törvényt. 

Scientia. Vol. XII, Ν. XXV—5 és XXVI — 6 W. Ostwald az organizálás 
és az organizátorok szerepét és jelentőségét vizsgálja. Miként az egyéni szer- 
vezetben, úgy a társadalomban is, mihelyt működés-megosztás áll be, a 
működések egyesítése is szükségessé válik. Organizáció alatt, függetlenül 
attól, hogy élő lényről vagy társadalmi alakulásról, eljárási módról vagy gépről 
van-e szó, először a működések oly kiosztását értjük, mely a maximális ered- 
ményességet biztosítja s másodszor eme funkciók összekötését egységes hatás 
létrehozására, szintén a maximális eredményesség szempontjából. A legnagyobb 
feltalálók és fölfedezők céltalanul végeznék munkájukat, ha nem volnának 
organizátorok, akik az egyes eredményeket az összkultúrával egybekapcsolnák. 
A nagy társadalmi újítások nem azért késnek, mivel talán még nincs elegendő 
kész reformeszme létrehozásukra, hanem mert hiányoznak olyan emberek, 
kik az eszméket valóságra változtatni képesek volnának. Az organizátor még 
ritkább, mint a felfedező-típus. Ebből az következik, hogy a működések egybe- 
kapcsolására szolgáló képességek oly ritkák, hogy birtokosait, mint a homo 
sapiensnek ezidőszerint legértékesebb példányait kell tekinteni. Az organi- 
zátornak eme ritka tulajdonságai a következők:  a) a lényeges felismerése; 
b) a viszonylagos észrevétele; c) akaraterő és kitartás; d) emberismeret; 
e) tárgyismeret. 

Szocializmus. Május. Rónai Zoltán a faji kérdést ismerteti. A faji 
elmélet alapja a fajok harcában gyökerezik. Az első faji elmélet az árja elmélet 
volt; az indogermán nyelv közösségével okolták meg.   Időközben kimutatták, 
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hogy nincs antropológiai rokonság az árják közt. Ezután következett a germán 
elmélet, mely azt vitatta, hogy az éjszaki népek, akik a legerősebb létért való 
harcot vívták, voltak azok, akik a kultúrát meghonosították a többi népek 
között. Bizonyítékul a különböző régi kultúrországokban előforduló hasonló 
színre, nagyságra és koponyaformára hivatkoztak. Ezekről kimutatták, hogy 
nem faji tulajdonságok. A vérvizsgálat azonkívül kimutatta, hogy a germá- 
nokban is van különbség. A lelki tulajdonságokban való eltérésekre sem lehet 
rámondani, hogy azok speciális faji tulajdonságok, mert rendesen társadalmi 
hatásokra, a környezet hatására vezethetők vissza. Arra sincs bizonyíték, hogy 
az úgynevezett faji tulajdonságok befolyással lennének a társadalmi fejlődésre. 
A faji léleknek biológiai magyarázata — a faji tulajdonságok, ha nem történik 
fajkeveredés, nemzedékről-nemzedékre finomodnak — szintén nem állhat meg, 
mert e föltevés mellett épp annyi jelenséget lehet fölsorakoztatni, mint ellene”. 
A faji elmélet emberei néha egymással homlokegyenest ellenkező tulajdon- 
ságokat jelölnek meg egy nép faji tulajdonsága gyanánt; Sombart a zsidó 
faji tulajdonsága gyanánt az uzsorához való hajlamot és az egoizmust jelöli 
meg, míg Zollschan a kor szükségleteihez alkalmazkodónak és vallásos altruis- 
tának hirdeti a zsidót. 

Ugyanaz. Július, Augusztus és Október. A szakszervezeti harcnak a 
jövőben való alakulásáról vitatkozik Varga Jenő, Garami Ernő és Jászai Samu. 
Varga szerint a szakszervezeti mozgalomban négy korszak különböztethető 
meg: a gyöngén szervezett munkás áll szemben a szervezetlen tőkéssel, a 
szervezett munkás harcol a szervezetlen munkaadó ellen, a szervezett munkás 
szembenáll a gazdaságilag szervezett munkáltatóval, végül a szervezett munkás 
szembe kerül a tröszttel. A tröszt hatalma ellen sztrájkkal és bojkottal mi 
sem érhető el, azért a munkásságnak a munkabérek emelése érdekében a 
termelés megbénításához, bányász és közlekedési sztrájkokhoz, utcai harcokhoz 
és a szabotázshoz kell folyamodni. Garami kilátástalannak tekinti az ajánlott 
eszközöket, mert egyrészt minden bérmozgalom érdekében nem lehet a köz- 
lekedési munkások támogatását igénybe venni, úgyszintén utcai harcokat sem 
lehet megvívni minden alkalommal, a szabotázs pedig mint individuális harci 
eszköz jöhet csak tekintetbe, és mint ilyennel nem lehetne a tröszttulajdono- 
sokat jobban megkárosítani, mint azt egy-egy sztrájk teszi. A tröszt ellenében 
megszűnik tehát a szakszervezet hatalma. A társadalom eme fejlődési fokán 
nem béremelkedésért és munkaidőmegrövidítésért, hanem a politikai hatalom 
megszerzéséért, a társadalom átformálásért küzd a munkásság. Jászai azt tartja, 
hogy a szakszervezet a trösztökkel szemben sem lehetetlen. Ma csak azért 
látszik ez így, mert a munkásoknak csupán 2,5 százaléka szervezett, ha ezt 
90 százalékáról el lehet majd mondani, akkor ez oly hatalmat fog képviselni, 
melyet a tröszt is el fog ismerni, hisz egy harc rá nézve is kockázatos, ameny- 
nyiben minden estre profittól esik el. 

Sozialistische Monatshefte. 1912 május 9. Wolfgang Heine Autodafe 
című cikkében az úgynevezett Hildebrand esettel foglalkozik, mely a napokban 
egész Németország közvéleményét élénken foglalkoztatta. H. ugyanis az 
1903-as választások után, mikor pártja, a National-soziale Partei, nem bírt 
zöldágra vergődni, több társával együtt belépett a szoziáldemokrata pártba, 
ahol a párt jobb szárnyán küzdött, mint egyik pártlap szerkesztője. Néhány 
év előtt visszavonult e tevékenységtől és mint író az élelmiszervámok, a gyar- 
matpolitika, a hadsereg és a hadiflotta fejlesztése mellett csinált propagandát 
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egyik legutóbbi művében: „Die Erschütterung der Industrieherrschaft und des 
Industriesozialismus” a szocializmus kilátástalanságát iparkodott bebizonyítani, 
sőt legutóbb még az ellen is állást foglalt, hogy a német párt a béke fön- 
tartása mellett tüntet, mert ezzel állítólag árt a német érdekeknek. H. 
nemcsak, hogy nem vonta le nézeteiből a konzekvenciát, hanem a legutóbbi 
választásoknál mint szocialista jelölt akart bejutni a parlamentbe. Erre a párt- 
szervezet, melynek H. tagja volt, kizárta őt tagjai sorából. Heine nem ért 
egyet Hildebrand nézeteivel, de kizárását az egyház eljárásához hasonlítja, 
melyet ez az eretnekekkel szemben gyakorolt. A szociáldemokrata elvek alapján 
álló pártnak — szerinte — nem szabad más elvet valló egyént kizárni tagjai 
sorából, mert ezzel veszélyezteti a tudomány szabadságát, csakúgy, mint az 
egyház. — Ludwig Quessel túlzásnak tartja, hogy a német szociáldemokrata 
párt a kormány minden külpolitikai akciójával szemben bizalmatlan. Egy bizott- 
sági ülésen két szocialista képviselő megszavazta azokat a kiadásokat, melyeket 
a kormány a kínai forradalom alkalmából a kínai hadsereg szaporítására kiadott. 
A frakció dezavuálta őket. Miért? Hisz csak nem vétek az idegenbe szakadt 
honfitársakat megvédelmezni? A forradalom idején ezek mindenesetre veszélynek 
vannak kitéve. Azok, akik az idegen piacot meg akarják hódítani a német 
iparnak, az egész német nép számára hasznos munkát végeznek. 

Ugyanaz. Oktober 11. Conrad Schmidt Oppenheimer rendszerét 
iparkodik megcáfolni. Oppenheimer szerint a szabad verseny, ha a 
föld-birtok-monopolium nem korlátozná érvényesülését, kiegyenlítené a 
jövedelmeket. Ez nem áll. A verseny kiegyenlítheti a profitrátákat egyrészt, 
az órabéreket másrészt, de nem képes a kettő közt fönnálló ellentéteket, 
áthidalni. A profit egyébként sem a munka kvalitása, hanem a befektetett 
tőke nagysága után igazodik. Legszembeötlőbb ez a részvénytársaságoknál, 
ahol a haszonban részesülő tőkebefektetők  és a gyár vezetői más egyénekből  
állnak. Egy részleges rendszabály, mint aminő a nagybirtok megszüntetése, 
nem képes az egész profitra épített társadalom struktúráját megváltoztatni, 
különösen ha az olyképen történne, mint Oppenheimer ajánlja: a földbirtok 
megváltása esetén csak a birtokos bevételének a címe változnék meg, de 
munkanélküli jövedelme nem szűnnék meg. Ezt az új kisbirtokosoknak kellene 
kiizzadniok. A városba való özönlés az új rendszer alatt sem szűnnék meg, 
ha azonban ez mégis megtörténnék, úgy az ipari munkásoknak ebből sem 
lenne sok hasznuk, mert külföldről hoznának be munkásokat. A vállalkozó 
haszna a kapitalisztikus társadalomban nem szorítható le a munkabér nívójára, 
mert ezzel megszűnnék minden befektetés, a vállalkozók nem kockáztatnák 
pénzüket. 

Soziale Praxis und Archiv für Volkswohlfahrt. Hg. Ε. Francke. 
XXI. Jg. Részletesen foglalkozik a nagybritanniai, német és amerikai bányász- 
sztrájkokkal. Friedrich Glaser vonatkozó cikksorozata után („Arbeitskämpfe 
und Arbeiterbewegung in England”) krónikaszerűen és pragmatikusan számol 
be a sztrájkokról és igyekszik a cikkek egész sorozatával megvilágítani a 
sztrájkok következményeit. Berlepsch államminiszter a Gesellschaft für soziale 
Reform új feladatkörét fejtegeti. Schmidt mainzi polgármester az újabb köz- 
ségi patronageról ír tanulságos dolgokat. Eduard Thommen megismerteti az 
olvasót az 1911 évi spanyol társadalmi reformokkal. Schultze (Gewerbeinspektor, 
Fulda) a német gyermekvédelmi törvénnyel elért eredményekről számol be. 
Paul Oertmann   „Moralwidrigkeit   und   Sozialpolitik“   című   hosszabb érteke- 
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zésében Zimmermannal vitatkozik a fekete listákról és rokonkérdésekről. Man- 
goldt a német lakásügyi törvényhozásról ír sorozatosan. Gorowitz az orosz 
munkásbiztosítást ismerteti. Sinzheimer a Juristentag szociálpolitikai jelentő- 
ségét taglalja. 

Társadalmi Múzeum. 1912 január-április. Ez az új füzet új és tetszetős 
formában, tartalmilag is jelentékenyen meggyarapodva és megjavulva jelent 
meg. Az önálló cikkek az iparfelügyelet mai állapotának és fejlődési lehető- 
ségeinek vannak szentelve. A bevezető cikkben helyesen hangsúlyozza Dr. Mar- 
schan Géza: „Az iparfelügyelők az államnak elsőrangú szociálpolitikai kultúr- 
tényezői, mert az ő tevékenységük nélkül a ma már jogszabályokba foglalt 
nagy társadalmi érdekek — a munkások testi, szellemi, erkölcsi védelme, a 
gyermekek és a nők különös védelme mind eredmény nélkül maradna. Egy- 
egy munkásvédelmi törvényes jogszabály, amint említettük, ellentétes érdekek 
ütköző pontjában, az elért eredményt rögzíti. Ha az iparfelügyelők nem hajtják 
szigorúan végre a törvényeket, új és fokozottan elkeseredett küzdelmek indul- 
hatnak meg a tőke és a munka között, az illető súrlódási pont körül, ha 
ellenben szigorúan hajtják végre a törvényeket, a termelés folytonosságának 
és így a nemzeti vagyonosodásnak is egyik jelentős tényezőjévé válnak, azzal 
pedig, hogy mind szélesebb körben terjesztik a szociális felfogást, a szociális 
haladás avant-garde-jává lesznek.” A cikkeken kívül a folyóirat a következő 
rovatokat tartalmazza, melyek sok hasznos információt nyújtanak: Munkás- 
védelem; Szociális, különösen munkásbiztosítás; Munkaadók és munkások szer- 
vezetei; Sztrájk és kizárás; Békéltetés, választott bíróságok; Munkapiac, munka- 
nélküliség, munkaközvetítés; Lakás- és építésügy; Társadalmi egészségügy; 
Nevelés- és oktatásügy; Jóléti intézmények. 

Zentralblatt für Psychoanalyse.   Az immár II. évfolyamát   befejező 
sokoldalú és gazdag tartalmú folyóirat eddig is hozott néhány részletkérdé- 
sekre vonatkozó munkát, melyek szociológiai érdekességgel is bírnak (külö- 
nösen a mítosz-, a kultusz- és a valláspszichológia köréből), amelyek azonban 
csak előhaladottak számára érthetők. Utolsó számainak egyikében (II. évf. 
8. sz. 1912. május) pedig Dr. H. Sachs számol be egy előadásáról, melyet 
„A pszichoanalízis jelentősége a szociológia problémáinál” címen a wieni tár- 
sadalomtudományi társaságban tartott. 

Az ösztönök korlátlan kielégülésének ellene szegülő gátlások (ú. m. 
szégyen, utálat, sajnálkozás, a perverziók és a vérfertőzés kerülése) az emberi 
együttéléshez kötött, társadalmi, illetve tömeglélektani produktumok. Ha már 
most a pszichoanalízis két főtémáját: a neurózisokat és az álmokat szociológiai 
szempontból vizsgáljuk, úgy a neurózis jellemző sajátságaként az a tendencia 
ötlik szemünkbe, hogy az illető egyént aszociális lénnyé igyekszik tenni. Meg- 
akadályozza a nőt abban, hogy mint nő, mint anya, mint a háztartás vezetője 
működjék, a férfit kiszakítja hivatásából és foglalkozásából s képtelenné teszi 
céltudatos munkára. Viszont ahhoz, hogy az álom léphessen fel, az alvás 
állapota szükséges, amely a lehető legtökéletesebb elzárkózást jelenti a kül- 
világtól. Az álomnak tehát előfeltétele, ami a neurózis célja: a társadalm 
izoláltság állapota; mindkettő tipikusan aszociális fenomén. 

Számos tapasztalat bizonyítja, hogy az ember elnyomott primitív ösztönei 
nem tűnnek el végleg, hanem — a fizikai energiákkal analóg módon — csak 
átalakulnak. A neurotikus elnyomáson kívül erre főleg két mód van; mindkettő 
az ösztönök primitív energiáit kulturális munka céljaira hasznosítja. Nevezetesen 
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1. Az ösztön elválhat első, objektumától és egy új, értékesebb célhoz 
kapcsolódva, magasabb irányzatok szolgálatába szegődik. Ezt nevezzük eszmé- 
nyítésnek, szublimálásnak. 2. Más esetekben az a kapcsolat használtatik fel, mely 
ugyanazon ösztön két, tökéletesen ellentett irányú megnyilvánulása között 
észlelhető. Az egyiknek elnyomásával az őt szolgáló energiák az ellentett 
irányú ösztönnyilvánulatot erősítik meg. Ezt nevezzük reakció-képzésnek. Ε két 
úton az infantilis, régen elfelejtett vágyak, a legfontosabb szociális tevékeny- 
ségek céljait szolgálhatják. 

Az ösztönöknek ez átalakulása azonban nem történik egyszerre és 
nem lehet tartós. Úgy hogy minden kultúremberben állandó küzdelem folyik 
a régi ösztönök és a szociális követelmények között. Ε szakadatlan harc 
következménye egy állandó lelki feszültség, mely tűrhetetlen volna, ha kiélése, 
levezetése lehetséges nem volna. Ezt a lehetőséget a képzelet (fantázia) adja 
meg, melynek persze, hogy mindakét irányzatot kielégítse, megfelelő alakot 
kell felvennie. Ezt a komplikált és súlyos feladatot nem egyes emberek, hanem 
a tömegek közös munkálkodása oldja meg. Ezen „tömegfantáziák” legfonto- 
sabbika a vallás, ez a nagy szociológiai jelentőségű tünemény, melynek nyomai 
a kultúra kezdetéig visszavezethetők : az emberiség fejlődését hol elősegítő, 
hol késleltető befolyás alakjában. 

Ha már most a fentebbiek alapján átgondoljuk az egyes egyén fejlő- 
dését, azt találjuk, hogy az a két pont, melyek között ez végbemegy, töké- 
letesen egybeesik az egész emberiség fejlődésének kezdeti és végpontjával. 
Nem egyéb ez, mint a biogenetikai alaptörvény pszichológiai alkalmazása és 
formulázása. 

Ezek szerint az öntudatlanban nemcsak az egyénnek, hanem az egész 
emberi fajnak túlhaladott fejlődési fokait és fázisait találjuk meg. Ez azonban 
nem jelent kevesebbet, minthogy a szociológia számára új és gazdag adat- 
halmaz felhasználása tétetik lehetővé, a társadalmi szervezet kezdeteinek a 
kutatásánál. Csak az öntudatlan megnyilvánulásait, első sorban az álmokat, 
kell gondosan és odaadással kutatnia és az így nyert tapasztalatokat össze- 
hasonlítania a másik (a tömeglélektan és szociológia által felkutatott) két 
anyagcsoporttal, hogy eredményei a valószínűség és bizonyosság eddig el nem 
ért fokára emelkedjenek. 



TÁRSULATI ÜGYEK 

 
A Társadalomtudományi  Társaság jubiláns ülése 
 

A Társadalomtudományi Társaság tíz éves fennállása 
alkalmából f. évi november hó 23-án és 24-én a Pesti Lloyd 
társulat nagy termében ünnepi közgyűlést tartott, amelyen 
beszámolt eddigi működéséről és megjelölte jövő munkásságá- 
nak irányait. 

Az ünnepi ülést november 23-án délután Dr. Szabó Ervin 
alelnök nyitotta meg. Szabó elnöki megnyitóját, melyet az 
egybegyűlt közönség élénk tetszéssel fogadott, lapunk más 
helyén közöljük. 

Ezután általános figyelem közt Dr. Rácz Gyula főtitkár 
felolvassa Pikler Gyulának, a Társaság elnökének, Celerinából 
kelt levelét, melyben megemlékezik a társaság küzdelmes múlt- 
járól, folytonos gyarapodásáról és tagtársainak meleg szeretetét 
fejezi ki. A lendületes megemlékezést a közönség lelkes ovációval 
fogadta. 

A főtitkár beszámolt továbbá arról, hogy mely társaságok 
képviseltették magukat az ünnepi ülésen és hogy minő üdvöz- 
letek érkeztek ez alkalommal a Társadalomtudományi Társa- 
sághoz. 

Az Oesterreichische Gesellschaft für Soziologie és a Deutsche 
Gesellschaft für Soziologie Dr. Goldscheid Rudolffal, az ausztriai 
szociológiai társaság elnökével képviseltette magát. 

Levélben üdvözölték a Társaságot következő külföldi 
egyesületek: a Verein für Sozialpolitik, az Institut International 
de Sociologie, a Société de Sociologie de Paris, a Solvay-féle 
Institut de Sociologie, a Fabian Society, az American Political 
Science Association és az American Social Science Association. 

A magyarországi egyesületek közül képviseltette magát a 
Magyar Társadalomtudományi Egyesület Giesswein Sándor 
prelátus-kanonok úr által, a Magyar Közgazdasági Társaság, a 
Munkanélküliség elleni küzdelem magyarországi egyesülete Dr. 
Somogyi Manó egyetemi magántanár úr útján. A szabadgondol- 
kodás magyarországi egyesületét elnöke, Lengyel Imre, a Galilei 
kört elnöke Dr. Kósa Miklós, a Szabadgondolkodók Pécsi Tár- 
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saságát elnöke Dr. Doktor Sándor, a Győri Társadalomtudo- 
mányi kört Dr. Pogány Imre, a Szegedi Társadalomtudományi 
Társaságot főtitkárja Dr. Hollós József, a Társadalomtudományi 
Társaság lugosi fiókját titkára Dr. Sebestyén Lipót, miskolci fiókját 
alelnöke Dr. Venetianer Jakab, a nagyváradi fiókját alelnöke Dr. 
Mártonfy Marcel képviselte. 

Levélben vagy sürgönyben üdvözölték a Társaságot a 
Debreceni Társadalomtudományi Kör, a Társaság aradi és 
miskolci fiókja, a Kéve művészegyesület. A Társaság vidéki s 
a megjelenésben akadályozott fővárosi tagjai közül számosan 
intéztek sürgönyt a Társasághoz. 

Rácz Gyula jelentése után Dr. Rónai Zoltán titkár számolt 
be a Társaság fejlődéséről. Beszédét, melyet a közönség állandó 
figyelme kísért, lapunk jelen számában közöljük. 

Ezután Szabó alelnök a Társaság vendégének Goldscheid 
Rudolfnak tudományos egyéniségét jellemezte és Goldscheid 
Rudolf az üdvözlő szavak után Kultúrperspektívák címen tartott 
nagyhatású előadást. Előadását lapunk egyik legközelebbi 
számában fogjuk közölni. 

November 24-én délelőtt Braun Róbert, Kernstok Károly, 
Szende Pál és Zigány Zoltán számoltak be a Társaság munka- 
programmjáról: 

 
Braun Róbert a Társadalomtudományi Társaság szocio- 

gráfiai szakosztályának tervezetét ösmertette. 
Előadó szerint korunk társadalomtudományának egyik leg- 

jellegzetesebb irányzata az a törekvés, mely a társadalmi 
valóság pontos megismerésére irányul. A legkülönbözőbb 
iskolák emberei egyetértenek abban, hogy a mai társadalmi élet 
nyilvánulásainak pontos ismerete nélkül sem a jelen törekvéseit 
nem érthetjük meg teljesen, sem nem vonhatunk következte- 
téseket a jövő események valószínű menetére. Eme hiányérzet 
hatása alatt a külföldön már számos oly kísérlet történt, mely 
ennek a munkának elvégzését célozza. 

Ε szükséglet kielégítésére akarjuk a Társadalomtudományi 
Társaság szociográfiai szakosztályát megalkotni, mely központja 
lehetne mindennemű induktív társadalmi kutatásnak. Ε szak- 
osztály célja egy olyféle archívum létesítése volna, mely magában 
foglalná a Magyarország társadalmi állapotára vonatkozó nyers 
adatokat kommentár nélkül, szisztematikusan elrendezve. Ezeket 
az adatokat azután a szakosztály kutatóknak rendelkezésére 
bocsájtaná, viszont esetleg kutatóknak segítségére volna adatok 
gyűjtésében. Az adatgyűjtésben a főszempont mindenkor a jelen 
állapot, a múlt csak akkor és annyiban, amennyiben a jelen 
megvilágításához járul. 

Ε cél megvalósításához természetesen vidéki barátaink 
segítsége múlhatatlanul szükséges. Reájuk számítunk első sorban 
akkor,   mikor   első   kísérletünket   tesszük   adatgyűjtésre,   mely 
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egyúttal próbaköve is lesz a szakosztály életképességének. 
Ε kísérlet egy oly kérdőív kibocsájtása lesz, mely a magyar 
földműves nép lélektanához szándékozik anyagot gyűjteni. 
Ε kérdőív véglegesen még nincs megfogalmazva, remélhető 
azonban, hogy 1—2 hónap múlva mintaválaszokkal és magya- 
rázatokkal az érdeklődők kezében lesz. A másik terv paraszt- 
gazdaságok vagyonkimutatása volna, melyre egy szétküldendő 
mintaleírás szintén közel a végső megszövegezéshez. 

A jövő attól függ, hogy e tervek mennyire valósulnak 
meg. Tárgyban nincs hiány. Csak példaként említjük a vidéki 
városok munkásságára vonatkozó adatok gyűjtését. Budapest és 
más városok olyféle leírását, aminővel London vagy Pittsburgh 
bírnak stb. Ide tartozik továbbá útmutatás és tanács arra, hogy 
hogyan kell szociográfiai fölvételeket csinálni, hogyan kell köz- 
ségi monográfiákat készíteni, egyes néprétegek szociális leírásait 
keresztülvinni, avagy egyes csoportok lelki életének rajzát elkészí- 
teni. Szóval, a szociográfiai szakosztály működése kiterjedne a 
társadalmi életnek minden olyan akár normális, akár patologikus 
megnyilatkozására, melyeknek pontos ismerete akár az elméleti 
kutatót, akár a gyakorlati szociálpolitikust érdekelheti. 

Már e rövid vázlatból is kitűnik, hogy a szociográfiai 
szakosztály nem puszta statisztikai adatokat és néprajzi kurió- 
zumokat kíván gyűjteni, hanem a társadalom élő szervezetét 
igyekszik pontos és objektív felvételekkel megrögzíteni. Ε cél 
érdekében, ha a jövő fejlődés kedvező, hajlandó a neki bejelen- 
tett fontosabb tényeket a helyszínén meg is vizsgáltatni, miért is 
készséggel lép mindazon egyesületekkel vagy egyes személyekkel 
érintkezésbe, akik az ország valamely vidékén ily irányú kuta- 
tásokkal foglalkoznak. 

Remélhető, hogy e gyűjtések által vidéki szervezeteink 
élénkebb kapcsolatba lépnek a központtal, hogy sokak munka- 
kedve, mely idáig elszigeteltség folytán nem érvényesülhetett, 
kellő tért fog találni. Számíthat a szakosztály továbbá arra is, 
hogy az egyetemi ifjúságot is bevonja tevékenységébe, ami úgy 
az ifjúságra,  mint az ügyre egyaránt hasznos volna. 

Ezekben a keretekben munkálkodva, a Társadalomtudo- 
mányi Társaság azt reméli, hogy e szakosztálya segítségével az 
új, érdekes és termékeny adatoknak egész tömegét fogja nap- 
fényre hozni, gyűjteni és rendszeresen kezelni, melyek nélkülözhe- 
tetlenek lesznek a magyar társadalmi élet minden kutatója számára. 

 
Kernstok Károly a Társaság irodalom- és művészetszocio- 

lógiái szakosztályának tervét mutatja be. Előadja, hogy az ünnepi 
ülést megelőző értekezleten Gerő Ödön tagtársunk vele egyetér- 
tésben indítványt tett egy a Társaságban alakítandó irodalom 
és művészet-szociológiai szakosztályról. 

Ennek az új szakosztálynak feladata lenne, hogy az irodalom- 
nak és a művészeteknek aktív művelői és kritikusai egyrész- 
ről, másrészről   pedig a társadalomtudományokkal   foglalkozók 
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egy olyan állandó szervet létesítsenek, mely figyelemmel kísérje 
ama kölcsönhatásokat, melyek a társadalmi élet és az irodalmi 
és művészeti törekvések között mutatkoznak. 

Az ügyosztály a Társaság munkásságában megfelelő részt 
akar biztosítani a korunkat jellemző legfontosabb irodalmi és 
művészeti törekvéseknek, oly célból, hogy a társadalmi kutatások 
megvilágításában ezen jelenségeknek okát és helyét a társadalom 
fejlődésében kijelölje s figyelemmel kísérje ama politikai vagy 
erkölcsi hatásokat is, melyek ezekből a mozgalmakból előállanak. 

Tapasztalati megfigyelések is igazolják, hogy bizonyos 
irodalmi és művészeti események az emberi haladás számára 
oly társadalmi rétegeket is megtudtak már nyerni, amelyek erre 
semmiféle társadalmi vagy politikai agitáció által elsődlegesen 
fogékonyak nem lettek volna. 

A tizennyolcadik század nagy forradalmát — ez elfogadott 
állítás — megelőzte a XVIII. század irodalma, művészete, melynek 
hatása az intellektuelleket, azaz a társadalmi fejlődés magasabb 
fokán álló réteget, a gazdasági és politikai hatóerők kényszerítő 
ereje előtt, a nagy társadalmi átalakulás szükségességéről nem- 
csak meggyőzte, de azokat a forradalom első agitátoraivá és 
szervezőivé formálta. 

S nálunk a múlt század második negyedétől Petőfiig nem 
voltak-e Rousseau, Andrè Chenier hatással a közszellem forra- 
dalmasítására? Delacroix vagy Manet újításai nemcsak a szorosan 
vett festésre voltak átalakító befolyással. Képeik, rajzaik koruk 
társaságát új művészi szépségek érzékeltetése által, új gondo- 
latokra, új szempontokra befolyásolták és ezáltal más társadalmi 
fejlődésre is predisponálták. De még ott is megtalálható ez, 
hol ez nem ilyen kimondottan konstatálható, hol ezek a kölcsön- 
hatások nem kézen fekvők társadalmi haladás, irodalom és 
művészet között. Előadó úgy véli, hogy ha valaki a magyar 
közszellemnek az utolsó húsz évben való haladását és fejlődését 
kutatni fogja, akkor okvetlen látnia kell, hogy pld. az új magyar 
festészet s az azt hirdető literatúra a modernségnek első meg- 
nyilatkozása volt Magyarországon s óriási hatással volt a gon- 
dolkozás és a közszelem fejlesztésére,  forradalmasítására. 

Ezt a tételt felállítani, vagy egyszerűen a művészet, iro- 
dalom és társadalmi haladás közötti kölcsönhatást mint egy 
dogmát hangsúlyozni nem elegendő, hanem igenis kellene ezeket 
a jelenségeket a társadalmi tudomány módszerével kutatni, 
nemcsak általános tudományos megismerések nyerése végett, 
hanem a társadalmi haladás elősegítése végett is. 

Éppen azért egy ilyen szakosztály, mely figyelemmel 
kísérné az idevágó jelenségeket és tényeket, azoknak tudomá- 
nyos feldolgozásával elősegítené törvényszerűségük megállapít- 
hatását. 

Korunkban különösen fontos az, hogy felderítse, hogy: az új 
Magyarország (melynek körvonalait már láthatjuk) szellemi mun- 
kásainak működését milyen társadalmi jelenségek kísérik. 
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Dr. Szende Pál ismerteti a Társaság közigazgatási ankét- 
jének tervét. Rámutat arra, hogy legfontosabb reformkérdé- 
seink egyike a magyar közigazgatás reformja. A magyar köz- 
igazgatás reformjának egyik előfeltétele a jelenlegi viszonyok 
pontos ösmerete. Ebből a célból a Társaság a közigazgatásban 
résztvevő és működő férfiak közreműködésével ankétet kíván 
rendezni. Ennek az ankétnek fő célja, hogy a mai közigazgatás 
társadalmi hatását, működésének módját, eredményeit megösmer- 
tesse. A Társaság közigazgatási ankétje legelsősorban a vár- 
megyei közigazgatás állapotának feltüntetésére fog irányulni. 
Később ankétet rendez a Társaság a városi, a községi közigaz- 
gatásra és egyes közigazgatási funkciókra vonatkozólag is. A 
vármegyei közigazgatásra vonatkozólag már részletes kérdőívet 
dolgozott ki a Társaság, amelyet a kérdőív kibocsátásával egy 
időben fog a Huszadik Század közölni. 

 
Zigány Zoltán a Magyar Társadalmi problémák című füzetes 

vállalat tervét mutatja be. 
Ezen cím alatt a Társadalomtudományi Társaság világosan 

megírt, de teljes tudományos alapossággal felépített olyan rövid 
(legfeljebb két ívnyi terjedelmű) füzeteket akar kibocsátani, 
melyek a nagyközönséget legjobban érdeklő aktuális társadalmi 
problémákat tudományos alapon vizsgálják meg. Ezek a füzetek 
érdekesek lesznek anélkül, hogy politikai propagandát szolgál- 
nának, viszont komoly tudományos színvonalon állók anélkül, 
hogy fárasztók vagy nehézkesek volnának. Ezáltal reméli a 
Társaság, hogy a szociológia iránti érdeklődést olyan körökbe 
is beviszi, amelyek a szorosan vett elméleti problémák iránt 
nem érdeklődnek. 

Nagy átalakulások küszöbén álló köz- és társadalmi éle- 
tünk szinte naponta veti fel azokat az aktualitásokat, melyek a 
napi sajtónak gyakran fölszínes feldolgozásában mint megol- 
datlan és nyugtalanító problémák állanak a műveltebb közönség 
előtt. 

A füzetek mindig az illető kérdés bibliográfiáját is tar- 
talmazni fogják. 

A Fabian Tracts és a Solvay-féle Actualités sociales c. 
vállalatok legjobban igazolják, hogy a körvonalozott feladat 
sikeresen oldható meg. 

Ezek után Dr Jászi Oszkár tartott előadást Van-e társa- 
dalmi haladás? címen. Az előadást a közönség nagy tetszéssel 
fogadta. 

Ugyanaznap délután vita volt a társadalmi haladás kérdé- 
séről, amelyen Diner-Dénes József, Giesswein Sándor, Farkas 
Geiza, Ignotus, Rónai Zoltán és Zigány Zoltán vettek részt. Jászi 
előadását jelen számunkban, a vitát és egyes írásban tett hozzá- 
szólásokat jövő számunkban közöljük. 
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A közönség a Társaság ünnepi ülését mindvégig igen nagy 
érdeklődéssel kísérte. A második nap estéjén százötven terítékes 
társasvacsora volt, melyen több érdekes beszéd hangzott el a 
Társaság múltjáról és jelenéről s néhány meleghangú megem- 
lékezés a Társaság áldozatkész tagjairól, elnökéről és vezetői- 
ről. Különben a Társaság választmánya még az első napon 
lelkes táviratban üdvözölte Pikler Gyula elnökét. 

 
* 
 

A Társadalomtudományi Társaság jubileumi ülését meg- 
előzőleg f. évi november hó 14-én rendkívüli közgyűlést 
tartott, melynek egyedüli tárgya az alapszabályszerűleg létesített 
harmadik új alelnöki állás betöltése volt. Ε tisztségre egy- 
hangúlag Dr. Jászi Oszkár eddigi főtitkárt választották meg, 
az így megüresedett főtitkári állásra pedig Dr. Rácz Gyula 
választmányi tagot ugyancsak egyhangú választással. 
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A Huszadik Századnak a következő új könyveket  küldték be* 

 
Dr. Pataj Sándor: Philosophia mortis. 
Budapest, 1911. Singer és Wolfner 
(34 1.) Ára 1 kor. 
Schwegler Albert: A bölcselet tör- 
ténete. Budapest, 1912, Franklin. 
Filozófiai írók tára (553 1.) Ára 
10 kor. 
Vélemények új egyetemek alapításáról. 
Budapest, 1911. Franklin (130 1.) 
Ára 3 kor. 
Rousseau János Jakab: Emil vagy 
a nevelésről. Franciából fordí- 
totta: Schöpflin Aladár. Budapest, 
1911. Franklin (IV + 710 1.) Ára 
10 kor. 
Hangay Sándor: Esett harcos szíve 
vére. Tichy Kálmán címlapjával és 
rajzaival. Budapest, 1912. Dick Manó 
könyvkereskedő kiadása (96 1.) 
Ára 2 kor. 
Hangay Sándor: Meztelen emberek 
vihar előtt. Lelki portrék. Tichy 
Gyula rajzaival. Budapest, 1912. 
Dick Manó könyvkereskedése ki- 
adása (131  1.) Ára 4 kor. 
Nil: Lélekstációk. Békéscsaba, 1911. 
Tevan Adolf (117 1.) Ára 4 kor. 
Williams Archibald: A modern tech- 
nika nagy alkotásai. Az angol ere- 
deti után átdolgozta Péter Jenő. 
Budapest, 1912. Franklin (355 1.) 
Ára vászonkötésben 8 kor. 
Dr. Kornis Gyula: Okság és törvény- 
szerűség a psychológiában. Buda- 
pest, 1911. Franklin (203 1.) Ára 
4 kor. 

Neményi Bertalan: A magyar 
nép állapota és az amerikai 
kivándorlás (156 1.) Ára 
1  kor. 
Csáth Géza: Zeneszerző portrék 
(36 1.) Ára 40 fill. 
Bíró Lajos: Szolgák országa 
(53 1.) Ára 60 fill. 
Nagy Lajos: Az asszony, a 
szeretője, meg a férje (51 1.) 
Ára 40 fül. 
Simándy Lajos: Az örök küz- 
delem (76 1.) Ára 40 fill. 
Tolstoj Leó: Kreutzer-szonáta. 
Fordította: Somogyi Ede 
(109 1.) Ára 80 fill. 
Schnitzler Artúr: Eleven órák. 
Irodalom. Fordította: Harmos 
Ilona (46 1.) Ára 40 fül. 
Tolstoj Leó: Az első holttest. 
Fordította: Pásztor Árpád 
(80 1.) Ára 60 fill. 
France, Anatole: Epikuros 
kertje. Fordította: Helvéth 
Géza (86 1.) Ára 60 fill. 
de Balzac, Honoré: Álarcos 
szerelem. Fordította: Zoltán 
Vilmos (71 1.) Ára 60 fill. 
Hauptmann: Elga. Fordította: 
Németh Andor (55 1.) Ára 
40 fill. 
Alba Nevis: Új versei. Egy 
szerelmes leány könyvéből 
(32 1) Ára 40 fül. 
Kosztolányi Dezső: Bolondok 
(128 1.) Ára 80 fill. 

 
* Eme munkák közül azokra, melyek szemlénket   közelebbről érdeklik, 

még visszatérünk. 



Beküldött könyvek                                                                                                    873 
 
 
Kleist Henrik: Kohlhaas Mihály. 
(Egy régi krónikából). Fordí- 
totta: Mikes Lajos (135 1.) 
Ára 60 fill. 
Maeterlinck, Maurice: Családi 
kör. Fordította: Rózsa Géza 
(46 1.) Ára 30 fill. 
Molnár Ferenc: Ma, tegnap, 
tegnapelőtt. (Vasárnapi króni- 
kák) (114 1.) Ára 60 fill. 
Kármán Mór: Közoktatásügyi tanul- 
mányok II. Közoktatásunk múltja. 
Budapest, 1911. Franklin-Társulat 
(VIII + 271 1.) Ára 4 kor. 
Dr. Schmidt Béla: Az élet. Maros- 
vásárhely, 1912. Marvanyi Arthur 
(171 1.) Ára 2,50 kor. 
Halász Imre: Egy letűnt nemzedék. 
Budapest, 1911. Nyugat (528 1.) 
Ára 12 kor. 
Heltai Jenő: Az utolsó bohém. Buda- 
pest, 1911. Nyugat (145 1.) Ára 3 kor. 
Móricz Zsigmond: Az isten háta 
mögött. Budapest, 1911 Nyugat 
(199 1.) Ára 4 kor. 
Szőllősi Zsigmond: Hihetetlen 

történetek (62 1.) Ára 30 fill. 
Pierre Loti: Egyiptomi képek. 
Fordította: Balla Ignác (541.) 
Ára 30 fill. 
Berzeviczy Albert: Válogatott 
beszédek (126 1.) Ára 60 fill. 
Dr. Eöttevényi Nagy Olivér:  Bosnyák 
földön. Magyaróvár, 1911. „Moson- 
vármegye” könyvny. (190 1.) Ára 
4 kor. 
Fejes Áron: Az akaratszabadság 
problémája. Budapest (év nincs) 
Szerző kiadása. (Athenaeum nyomda) 
(146 1.) Ára 3 kor. 
Marczali Henrik: Magyarország tör- 
ténete. Budapest, 1911. Athenaeum 
(Műveltség Könyvtára) (724 1.) Ára 
24 kor. 

Dr. Fejes János: Közigazgatási szer- 
vezeti reformkérdések.   Siklós, 1911. 
Siklós-Drávavölgyi Könyvnyomda 
(84 1.) 
Krúdy Gyula: Szinbád ifjúsága. Buda- 
pest, 1912. Nyugat (193 1.) Ára 
4 kor. 
Nyugat Almanachja 1912. Budapest, 
1911. Nyugat (143 1.) 
Báró Horváth Emil: A politikai tudo- 
mány fejlődése I. Budapest, 1912, 
Franklin Társulat (190 1.) Ára 5 kor. 
Lechnitzky Gyula: Alkotó munkára 
való nevelés. Budapest 1912. Athe- 
naeum (304 1.) Ára 5 kor. 
Gyenge János: A francia szeparáció 
története. Nagyvárad, 1912. Béres 
és Held (168 1.) Ára Κ 250. 
Gombos Ede: A lakásnyomor és le- 
küzdésének módjai. Pécs (év nincs) 
Pécsi irod. és nyomd. r.-t. (78 1.) 
Ára Κ 1 50. 
Benedek Marcell: Victor Hugó. Buda- 
pest, 1912 Franklin Társulat (4481.) 
Ára 5 kor. 
Reményi, Rudolf: Der Zonentarif der 

Kgl. ungar, Staatsbahnen. Buda- 
pest, 1911. Benkő U801.) Ára 6 
kor. 
Bang, Herman:  Élet és halál. 
(97 l.) Ára 60 fill. 
Gauguin: Noa-noa. (83 1.) Ára 
60 fill. 

Kanizsai Ferenc: Bűntársak. 
Ára 40 fill. 
Courteline, Georges: Boubou- 
roche és négy kis bolondság. 
Fordította: Kosztolányi Dezső 
(53 1.) Ára 40 fill. 
Szemere György: Siralom- 
házban. (30 1.) Ára 40 fill. 
Simmel, Georg: Philosophische Kul- 
tur, Gesammelte Essais. Leipzig, 
1911. Verlag von Dr. Werner 
Klinkhardt (319 1.) 
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Fejes János: Közigazgatási Szervezeti 
Reform Kérdések. Siklós, 1911. 
(84 1.) 
Balassa Ármin: Alkalmi Beszédek, 
Dugonics Társaság. Szeged (131 l.) 
Ára 2 kor. 
Csontos Kálmán: Üdv és kárhozat 
Budapest, 1912. Galantai Gyula 
könyvkereskedése kiadása (152 l.) 
Ára Κ 2 50. 
Csáth Géza: Schmidth mézes- 
kalácsos elbeszélések (74 1.) 
Reichard Piroska: Az életen 
kívül (81 1.) 
Földes Imre: Nincs tovább 
(122 1.) 
Péter Nansen: Mária. A sze- 
relem könyve. Fordította: 
Roboz Andorné (80 1.) 
Haraszti Gyula: Arany János, 
Nagy emberek II. (118 1.) 
Haraszti Gyula: Madách Imre, 
Nagy emberek III. (51 1.) 
Csécsy Imre: Az élet felé, 
novellák (64 1.) 
Paul Limán: Der politische Mord im 
Wandel der Geschichte, Eine his- 
torisch-psychologische Studie. Berlin, 
1912. Verlag A. Hofman & Co. 
(263 1.) 
Dr. Mártonfy Marcel: A postautal- 
ványt szerződés jogi természete. 
Budapest, 1912. Lampel Róbert 
könyvkereskedése, Wodianer F. és 
Fiai) R. T. (208 1.) 
Theodor Hertzka: Österreichisch- 
ungarische Streitfragen. Wien, 1912. 
Manzsche k. u. k. Hof- Verlags- 
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