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TARTALOM. 

E L S Ő , Á L T A L Á N O S R É S Z 

Első fejezet. Miben áll a mai társadalmi kérdés 
és honnan' származik 1 i. 

Nemzetgazdaságtani szempontból oka az, hogy az emberiség két 

nagy osztályra szakadt: a nagyon gazdagok és a nagyon vagyontalanok 

osztályára, társadalmi oka pedig a társadalmi viszonyok természetellenes 

meglazulása, 1. pont; a társadalmi kérdés megoldására nem elég a social-

demokratia megoldása, 2. p . ; nem azonos a munkáskérdéssel, 3. p.; nagy 

része a nemzetgazdaságtanhoz tartozik, 4. p. ; megoldási módja, 5. p. ; 

négy részből áll; ezek: a földművelő-, munkás-, kézműves- és kereskedő-

kérdés, 6. p. Miért nevezzük társadalmi kérdésnek, 7. p.; keletkezésének . 

okai, téves nézetei az erkölcstanról, 8. p . ; az emberi jog forrásáról és 

mibenlétéről, 9. p. ; az ember társaságra teremtett természetéről, 10. p. ; 

az állam eredetéről és föladatáról, 11. p. ; amiért is a legszorosabban 

összefügg a vallással, 12. p. — Első, de nem főoka, hogy a -termelési 

módok megváltoztak, 13. p. ; a fő ok, hogy a vallástalan tudomány kor-

láttalan gazdasági szabadságot követel az egyén- részére, 14. J>.; gielynek 

értelmében az államnak a nemzetgazdasághoz nyúlnia sem szabTni, 15. p. ; 

melynek eredménye az önzés korláttalan kifejlődése, 16. p . ; az így elő-

álló visszás állapotokat a socialdemokratia támogatja, 17. p. A lársada-

lom és közgazdaság mai visszás helyzetének fejlődési menete, 18. p. 

Második fejezet. A szabadgazdaság elmélete, vagy 
a gazdaságtani szabadéivtiség . 20 l. 

1. §. A szabadgazdaság elméletének követelései . . . . 20 1. 

Ez elmélet különféle elnevezései, 19. p. A szabadelvűség szabad-

ságot követel 1. a gazdasági működés minden terén és ezért kívánja, 
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2. hogy töröljék el a szabadságot korlátozó^álöimi töé^&fiíyeket, 

célunk érdekében kötelességünk önzésünket leküzdelítyJSJjjjíCS^iérsékelt 

szabadelvűség, 25. p. Az úgynevezett katholikus szabadelvűek, 26. p. 

A szabadelvűség története, 27. p. 

2. §. A szabadelvűség okadatolása 34 1. 

Altalános ösztönző, hogy mindenki összes erejét fölhasználja a 

vagyonszerzésre, 28. p. Az ember természetes képességei, 29. p. A földi 

javak igazságos elosztása, 30. p. Téves nézetek a nemzetgazdaságtan 

köréböl, 31. p. Az ősi társadalomnélküli természetes állapot, 32. p. 

Természeti erkölcs és jog, 33., 34. p. 

3. §. A szabadgazdálkodás elméletének bírálata . . . . 44 1. 

A szabadelvűség természetszerű szükségességgel azt eredményezi, 

hogy a középosztály elpusztul és a nagyobb vagyon tönkreteszi a kiseb-

bet, 35. p. Nem igaz, hogy az embert általánosan erői fölhasználására 

ösztönzi, 36. p. ; korántsem eredményezi a földi javak igazságos eloszlá-

sát, 37. p. Az elv, hogy az önzést föl kell szabadítani, nem keresztény 

elv, 38. p.; a szabadelvűség fölfogása az ember képességeiről nem ke-

resztény, 39. p. A szabadelvű gazdaságtan több alapfogalma téves, 40. p.; 

egyoldalúlag csak a földi javak termelését veszi szemügyre, 41. p . ; 

az üzleti erkölcsöket megrontja, 42. p. Bölcseleti és államjogi nézetei 

helytelenek, 43. p. 

Harmadik fejezet. A socialismus 56 l. 

1. §. A socialismus mibenléte és fölosztása. Az állam-

socialismus 56 1. 

Mi a különbség socialismus és communismus között; községi, 

állami, társadalmi socialismus, 44. p.; általános és részleges socialismus 

(agrársocialismus), 45. p.; anarchismus, marxismus, reformismus, 46. p.: 

a marxismus elterjedése, 47. p ; az államsocialismus jellemzése, 48. p. 

2. §. A socialdemokratia nézetei és céljai 64 1. 

A termelő-eszközök magánbirtokot nem képezhetnek 49. p.; az 

államok a jövőben megszűnnek, 50. p. ; ugyanígy a vallások, 51. p.; 

az asszonyok helyzete a jövő társadalomban, a jövő házassága, 52. p. 
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3. §. A socialismus kifejlődése és megokolása . . . . 72 1. 

A socialdemokratia nem más, mint a szabadelvűség továbbfejlő-

dése a vallási, 53. p. ; a politikai, 54. p . ; sőt a közgazdasági nézeteket 

illetőleg, 55. p. A socialismus történeti fejlődése általában, 56. p. ; Né-

metországban, 57. p. A létezési jog. munkajog, jog a munka teljes gyü-

mölcsére 58. p.; a történelem anyagelvi fölfogása, 59. és 60. p. Marx 

csere- és többérték-elmélete, 61. és 62. p. 

4. §. A socialismus bírálata 97 1. 

Ellenmondások és bizonyítatlan állítások, 63. p.; az embernek a 

vallásra igazi szüksége van, 64. p. Megjegyzések a házasságról s az asz-

szonyról, 65. p.; az államok megszűnéséről szóló socialista nézetek, 

66. p,; a Morgan-féle kifejlődési elmélet tarthatatlansága, 67 p.; Marx 

értékelméletének helytelensége, 68. p.; miben áll az igazi létezési jog, 

69. p. ; a munkajog, 70. p.; a jog a munka teljes gyümölcsére, 71. p.: 

socialdemokrata reformpárt, 72. p. 

Negyedik fejezet. Keresztény társadalom és köz-
gazdaságtan 112 1. 

Fontossága, 73. p. ; magyarázata, 74. p . ; azok a keresztény alap-

elvek, melyeken a társadalmi és gazdasági rendszernek föl kell épülnie, 75. p. 

1. §. Keresztény társadalmi rend 115 1. 

Az emberek kölcsönös jogai és kötelességei nemcsak az emberi-

ség fejlődésének eredménye, 76. p.: az emberek egy erkölcsi törvénynek 

vannak alávetve, 77. p. ; mely megszabja kötelességeiket Isten, "önmaguk 

és embertársaik iránt, 78. p. ; minden ember köteles a keresztény erkölcsi 

törvény értelmében felebarátját szeretni, 79. p. ; az erkölcsi törvények 

épsége s megtartása fölött az egyház őrködik, 80. p. XIII. Leo a termé-

szetes jogok létezését világosan és érthetően tanítja, 81. p.; a szövetke-

zés! jog is természetes jog, 82. p. Az állam, mint társaság, az ember 

természetén alapul, 83. p. j célja a természetes jogrend föntartása és 

fejlesztése, 84. és 85. p.; továbbá különféle eszközök és módok nyújtása, 

melyekkel a földi boldogság elérhető, 86. p. Hogy az államhoz tartozók-

nak szolgálhasson, az államnak kötelessége önmagát föntartani, 87. p. 

Mindig az ember igazi természetét kell tekintenie és nem szabad meg-

feledkeznie az ember örök rendeltetéséről, 88. p. Innen magyarázható 

ínég az a befolyás, melyet az egyház a társadalmi kérdés megoldására 

gyakorol, 89. p. 
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2. §. Keresztény gazdaságtan 115 1. 

Isten a külső földi javakat az emberiség összességének nemleges, 

de nent tevőleges értelemben adta, 90. p. Isten akarja, hogy a termelő-

eszközök magánbirtokot képezzenek, mivel az embernek saját testi, lelki 

erőihez joga van s az ily magánbirtok természetszerűleg szükséges arra, 

hogy az embert valami a munkára fokozottan sarkalja, 91. p.; hogy rend 

legyen s a munka helyesen megoszoljék, 92. p.; hogy az emberek béké-

ben éljenek, 93. p. Az emberi természet megköveteli a magánbirtokot, 

mert gondoskodik az egyes és hozzátartozói jövő szükségleteiről, 94. p.; 

ezért Isten akaratából a föld és telek is képezhet magánbirtokot, 96. p. Az 

ősi vagyonszerzési módok közé tartozik a foglalás (occupatio) 96. p.; a 

szaporodás, 97. p.; a munka, 98. p. Levezetett vagyonszerző módok: a 

különféle jogügyletek és szerződések, 99. p., melyek közül kivált a bér-

szerződés érdemel figyelmet. A bérszerződés megköveteli az egyenlőséget 

aközött, amit a munkás uráért kiad és aközött, amit neki ura fizet, 

100. p. Mennyi az a legalacsonyabb bér, amit igazságosan meg kell adni, 

101—104. p. Földjáradék és tőkekamat, 105. p. A vagyonszerzés erkölcsi 

és jogi korlátozása, 106. és 107. p. Államhatalom és népgazdaság, 

108—110. p. Egyház és népgazdaság, 111. p. 

MÁSODIK, K Ü L Ö N Ö S RÉSZ. 

Első fejezet. A földművelő-kérdés (agrár-kérdés) 164 t. 

1. \ jelenlegi agrár-inség tünetei és okai . . . . 164 1. 

A mezőgazdaságot űző lakosság fogy, 113. p. A mezőgazdák mind-

inkább eladósodnak, 114. p. Ez okok jellemzése, 115. p.; hibás örökö-

södési jog, 116. p.; vásárlásból származó adósság, 117. p.; javításból 

származó adósságok, 118. p.; olcsó gabona. Ennek okai: a világverseny, 

119. p.; a fedezetlen határidő üzlet, 120. p. A mezőgazdasági termé-

keket közvetítő rablókereskedés, 121. p.; az értékek különbsége, 122. p. : 

túlnagy kamatok, 123. p.; nagy kiadások, 124. p.; drága napszám, 

125. p.; túlságos igények, 126. p. 

2. §. Segítő eszközök 181 l. 

A cél megállapítása, 127. p. A földbirtok-öröklési jog javítása, 

128. p. A birtok megterhelésének tiltása vagy legalább korlátozása, 

129. p. Alkalmas hitel, 130. p. A fedezetlen határidőüzlet tiltása, 131. p. A 
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szállító-vállalatok korlátozása, 132. p. Az érték-kérdés rendezése, 133. p. 

Igazságos adótörvény, 134. p. A hadkötelezettség korlátozása, 135. p. 

A lakosság vallásos érzületének fokozása, 133. p. Mezőgazdasági szövet-

kezetek, 137. p. 

Második fejezet. A nmnkáskérdés 199 l. 
Fontossága és mibenléte, 138. és 139. p. 

1. §. A inai munkáskérdés okai . 199 1. 

A munkásosztály közgazdasági, társadalmi és valláserkölcsi hely-

zete nem kielégítő, 140—142. p. Ennek okai : * az államok szabadelvű 

politikája, melynek értelmében mindent szabadjára hagynak, az új talál-

mányok, 143. p.; a szabadsággal való visszaélés, a zabolátlan verseny, 

144. p.; az erkölcsi és természetjogi korlátok figyelmen kívül hagyása a 

vagyonszerzésnél, 145. p. 

2. Segítő eszközök 211 1. 

A munkásokat vagyonhoz kell juttatni, 143. p. Ennek eszközei: 

Józan erkölcsi és jogi elvek terjesztése, 147. p.; a munkaadók szövet-

kezése, 148. p.; munkásvédő törvény, 149. és 150. p.; a munkaidő 

korlátozása, 151. p.; az asszony-, 152 .p. és gyermek-munkások alkalma-

zásának szabályozása, 153. p.; vasár- és ünnepnapi munkaszünet, 154. p. ; 

egészséges munkahelyiségek, 155. p : fölügyelet a jó erkölcsökre, 153. p.; 

a bér törvényes meghatározása, 157. és 158. p.; ipar- és gyárfölügyelők 

kiküldése, 159. p.; munkásbiztositás, 160. p.; munkásválasztmányok, 

131. p.; munkásegyesületek, 162. p.: iparegyesületek, 163. p.; munkás-

kamarák, 164. p.; emberbaráti intézmények, 165. p. 

Harmadik fejezet. A kézmüveskérdés 239 1. 

1. A kézmüveskérdés mibenléte és okai 239 1. 

A kézmüveskérdés mibenléte, 166. p. Okai: a kisipart a nagy 

gépipar, 167. p. és a kézműszerűleg űzött nagyipar elnyomja, 168. p. 

Ugyanegy ember többféle iparágat űzhet, 169. p. A kézművesek egymás-

sal féktelenül versenyeznek, 170. p. A tisztességtelen verseny, 171. p. 

Mozgóraktárak és házaló-kereskedés, 172. p. 

2. §. A kézmüveskérdés megoldása 252 1. 

A nagyipár versenyének szabályozása, 173. p. A kézművesek 

szakszövetkezetei, 174. p. Képesítési bizonyítvány, 175. p. Többféle ipar-
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ágat ugyanegy ember nem űzhet, 176. p. A mozgóraktárak, házalás és 

rabmunka szabályozása, 177. p. Kézműveskamarák, 178. p. A kézmű-

vesek keresztény érzületének előmozdítása, 179. p. Kézművesegyesü-

letek, 180. p. 

Negyedik fejezet. A kereskedökérdés 263 1. 

1. §. A kereskedő-kérdés mibenléte és okai 263 1. 

A kereskedő-kérdés jellemzése, 181. és 182. p. Okai: a nagy-

kereskedők versenye, 183. és 184. p.; árúbörzék, 185. p ; nagyárúházak, 

186. p j fogyasztási szövetkezetek, 187. p. Vándorraktárak és a házalás, 

188. p. 

2. §. Segítő eszközök 269 1. 

A szabad kereskedés korlátozása, 189. p. Kereskedőcéhek, 190. p. 

A nagyárúházak és árúbörzék megrendszabályozása, 191. p. A vándor-

raktárak, 192. és fogyasztási szövetkezetek korlátozása, 193. p. 

Ötödik fejezet. A nőkérdés 274 1. 

1. §. A nőkérdés mibenléte és okai . . . . . . . . 274 1. 

A nőkérdés lényege, 194. p. Különböző irányok: a nőmozgalom a 

társadalom alsóbb rétegeiben, 195. p.; a polgárság körében, 196. p.; a 

nők keresetképességének kiterjesztésére irányuló törekvések, 197. p. A 

nőmozgalom okai: elsősorban helytelen nézetek vallási és jogi téren, 

198. p.; másodsorban a gazdaság mai helyzete, 199. p. 

2. §. A nőkérdés megoldása 281 1. 

Helyes nézetek terjesztése a nő helyzetéről a társadalomban, 200. p.; 

a nő szerepe a közügyekben, 201. p. A társadalmi törvényhozás ki-

építése, 202. p. A nő önálló keresetképességének kibővítése, 203. p. 



ELSŐ, ÁLTALÁNOS RÉSZ. 

E L S Ő F E J E Z E T . 

Miben áll a mai társadalmi kérdés és honnan 
származik. 

1. Társadalmi kérdés alatt a mai társadalmi és gazda-

sági visszás állapotok mibenlétére, kútforrásaira és orvosló 

eszközeire vonatkozó kérdést értjük. Hogy csakugyan visszás 

állapotok uralkodnak társadalmunkban, azt ma már senki sem 

tagadja, de mibenlétére és kiterjedésére, továbbá arra nézve, 

hogy mi az oka és miképen kell rajta segíteni, számtalan, 

különféle vélemény forog közkézen. A helyes felfogás a társa-

dalmi visszásságok mibenlétét e kettőben látja: egyrészt a 

tőkepénz-uralom sok szempontból meg nem engedett- eszkö-

zökkel dolgozó egyoldalú kifejlődésében s általa az emberi 

társadalomnak két részre: a szegények és gazdagok osztályára 

való szétosztásában; másrészt a társadalmi viszonyoknak (csa-

ládnak, társulatoknak, államnak) az emberi természettel ellen-

kező meglazulásában. A társadalmi kérdés tehát e jelenségek 

okait akarja kikutatni és eszközöket találni, nemcsak hogy 

megakadályozza az emberi társadalom további föloszlását, 

hanem hogy egészségesebb állapotokat teremtsen. 

2. A társadalmi kérdés tehát semmiesetre sem azonosít-

ható azzal a kérdéssel, miképen lehet a socialdemokratiát 

meggyőzni, mert a mai társadalmi kérdés nem a socialdemok-

Biederlack-Kiss: A társadalmi kérdés. 1 



2 " Első, általános rósz. 

ratiából és annak elterjedéséből származik. Sőt ellenkezőleg, 

ez utóbbi föltételezi a rossz társadalmi viszonyokat, tehát a 

társadalmi kérdés létezését. Lehetetlenség volna még csak 

elképzelnünk is, miképen terjedhettek volna el a socialismus 

hangadó egyéniségei által a tömegnek hirdetett eszmék, ha 

csak ezt a tarthatatlan társadalmi és közgazdasági viszonyok 

elő nem segítették volna. Azt azonban meg kell engednünk, 

hogy a socialdemokratia növekedése, mely egész anyagi és 

szellemi műveltségűnket, az államot és a vallást végső rom-

lással fenyegeti, a mai társadalmi kérdésnek nagyobb jelen-

tőséget kölcsönöz s a meglevő bajok orvoslását még sürgősebb 

szükséggé teszi. 

3. Azok sem jól fogják föl a társadalmi kérdésnek akár 

mibenlétét, akár kiterjedését, akik azt hiszik, hogy az a munkás-

kérdéssel, vagy épen a munkabér-kérdéssel azonos.1 A munkás-

kérdés csak egy része, a munkabér kérdése meg épen csak 

csekély része a társadalmi kérdésnek. Mindazonáltal a mun-

kások állapota mindenesetre jellemző tünete annak a beteg-

ségnek, melyben korunk társadalma sínylődik. Mindjobban és 

jobban kitűnik, hogy a földi javaknak csupán nagy tömege 

nem elég arra, hogy az emberi társadalom jóllétét és földi 

boldogságát biztosítsa; a földi javak nagy tömege, előállításuk, 

termelésük egyszerűsítése és könnyűsége, mindez nem elég ; 

sokkal inkább függ a jóllét attól, hogy e javak a társadalom 

tagjai között megfelelően legyenek elosztva. Az emberi társa-

dalom azért épenséggel nem mondható gazdagnak, ha orszá-

gukban, területükön óriási mennyiségben vannak a legkülön-

félébb földi javak; hanem csak akkor, ha meg van adva a 

lehetőség legalább a tagok, a nép nagyobb részének, hogy 

szükségleteiket ezekkel kielégíthessék. Tény az, hogy rengeteg 

1 Kivált a szabadelvű (liberális) írók fogják föl így a társadalmi 

kérdést. így pl. Schönberg, Handbuch der politischem Oekonomie. 1. köt. 

(2. kiad.) 110. 1. Helyesen fogja föl Schmoller, Ueber einige Grundfragen 

der Socialpolitik und der Wirtschaftslehre. 136. 1. 
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sok ember van, kiknek testi és szellemi erejükön kívül más 

vagyonuk nincs, akik így a legsanyarúbb szükségbe jutnak, 

ha csak rövid időre is, munka nélkül maradnak, ami pedig a 

tervszerűtlen termelés folytán gyakran beálló üzleti pangások 

és válságok miatt könnyen megesik. Mivel pedig azokat, kiknek 

rnimkabirásukon kívül semmijük sincs, miből életüket föntart-

hatnák, proletároknak 1 szokták hívni, azért a. társadalmi kér-

dést gazdasági részét illetőleg a következő kérdés formájában 

határozhatjuk meg: miképen akadályozható még az, hogy a 

vagyon kevesek kezébe jusson s ezzel egyidejűleg napról-

napra többen proletárokká legyenek. Ha tehát a középosztály 

föntartása, illetőleg újból való fölélesztése a társadalmi kérdés 

megoldásában jelentős szerepet is játszik, mégis elhibázott 

dolog volna, ha ezt csupán mint a középosztály kérdését 

tekintenék. A társadalmi kérdés tulajdonképen az, hogy léte-

síthető-e és ha igen, melyik az a társadalmi és gazdasági 

szervezet, mely az emberiségnek lehetőség szerint helyes 

alapokon nyugvó és tartós földi jóllétet biztosíthatna. A tartós 

földi jóllét kétségtelenül megköveteli egy gazdasági közép-

osztály létezését, jóllehet ez egymagában még nem teremt 

igazi jóllétet, kivált akkor nem. ha az erkölcsi törvényeket 

figyelmen kívül hagyja s így maga-magát teszi tönkre. 

4. A társadalmi kérdés tehát felöleli a közgazdaságtan 

egy részét is. E tudomány föladata t. i. annak kiderítése, mily 

módon lehetne a népet (ezért népgazdaságtannak is nevezzük) 

földi jóllétre, azaz oly földi javak birtoklásába juttatni, melyek 

a külső életszükségletek kielégítésére szükségesek. Tehát amíg 

egyrészről e javak előállításának, termelésének szabályait tár-

1 Már a régi Rómában proletároknak hívták azokat a legalsó-rendü 

polgárokat, kik az államot nem vagyonukkal, hanem utódaikkal (proles = 

magzat) szolgálták. (Cicero, De República, II., 22. 40.) A mult században 

nyert e szó új alkalmazást azok jelölésére, kik vagyontalanok és kezük 

munkájával keresik kenyerüket. V. ö., amit Scheimpflug a Görres-társaság 

Staatslexiconjában, a Proletcmat cikkben mond. IV. köt , 661. 1. 
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gyalja, addig másrészről azt sem szabad figyelmen kívül hagynia,, 

mily irányadó szabályokat kell alkalmazni arra, hogy e javak 

a nép közt méltányosan oszoljanak meg. A közgazdaságtan 

épen nem felelne meg föladatának, ha a földi javaknak csak 

termeléséről értekeznék.1 

5. Mindebből legalább részben következtethetünk a módra,, 

mely a társadalmi kérdés megoldásánál alkalmazandó. A sza-

badelvű iskolának szemére vetik, hogy általános, előzetes-

fogalmakból indult ki s a közgazdaság történetét, ha nem is 

teljesen, de nagyobbrészt figyelmen kívül hagyta. Akik ezt az. 

ellenvetést teszik, történelmi és tapasztalati úton akarják a. 

közgazdaságtan egyes tételeit levezetni; azért hangsúlyozzák 

az alapos történeti kutatás szükségességét s a nemzetgazda-

sági tudomány forrásai között kiváló helyet juttatnak a sta-

tisztikának. Ez a tapasztalati (empirikus) módszer, míg az. 

előbbi az előremenő módszer. Az előremenő módszert felü-

letesen elemzőnek, a tapasztalatit összetevőnek is nevezik.. 

A helyes módszert csak e kettőnek, t. i. az előremenőnek és; 

a tapasztalatinak együttes alkalmazása nyújtja. Vannak igaz-

ságok úgy az elméleti, mint a gyakorlati közgazdaság terén, 

melyek az ember lényegéből és a dolgok természetéből teljes-

biztossággal folynak s így se tapasztalati, se történeti bizo-

nyítékra nem szorulnak. A történeti kutatás és statisztikai: 

adatok nem derítik föl azokat az igazságokat se, melyeken 

a társadalmi élet alapszik s melyek szerint a közgazdasági tevé-

kenységnek végbe kell mennie. Másrészt azonban sokat tanulhat 

úgy az elméleti, mint a gyakorlati közgazdaság, egyes osztá-

lyok és egész népek tapasztalatából. Tapasztalati bizonyításra 

leginkább azoknak a tanoknak lesz szükségök, melyeknek 

alkalmazása szűkebb körre szorítkozik. Ezért a szabadelvű, 

1 A népgazdaságtan meghatározását és a rokon fogalmakat illető-

leg v. ö. Scheelt Schönhergnéi, i. .h. 69. és köv. 1.; Antoine, Cours-

d'économie sociale. 3. és köv. L; Philippovich, Grundriss der polit. 

Oekonomie. 31. és köv. 1. 
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valamint a francia és angol iskoláknak nem annyira azt kell 

szemükre vetni, hogy tanaikat általános fogalmakból vezetik 

le, mint inkább azt, hogy e módszer alkalmazásánál egyrészt 

helytelen nézetekből indultak ki, másrészt pedig helyes alap-

igazságoknak egyoldalú felfogásából és azoknak továbbfejlesz-

téséből helytelen és gyakorlatilag káros következtetésekhez 

jutottak. 

6. A társadalmi kérdésben több részt különböztethetünk 

meg, a különféle hivatás, foglalkozás szerint, melyeket részben 

a teljes megsemmisüléstől kell megvédeni, részben attól, hogy 

két, egymással szemben álló osztály keletkezzék: egy azoké, 

akiké minden vagyon és másik azoké, akiknek csak munka-

erő a birtokuk. Ilyen részek: 1. A földmívelő-kérdés (agrár-

kérdés), mely a kisbirtokosok és parasztgazdák sanyarú hely-

zetének okait kutatja és azon segíteni igyekezik. 2. Az iparos-

kérdés, mely okait és orvosszerét kutatja az előbb önálló 

kézművesek folyton terjedő elproletárosodásának. 3. Mivel a 

közepes és kiskereskedőket gazdaságilag mindinkább jobban 

elnyomja és fölemészti a részben egyesek, részben társa-

ságok által folytatott nagykereskedés, ezért a kérdés, mi az 

oka ennek a jelenségnek a kereskedők körében és milyen 

intézkedések szükségesek ellene, szintén része a társadalmi 

kérdésnek. 4. A munkás-kérdés, mely névleg azoknak,a nap-

számosoknak mai helyzetét világítja meg, kik gyárakban, bá-

nyákban, kereskedésekben alkalmazvák s ezek helyzetének 

javítására módokat keres. 

7. A társadalmi kérdés nevét onnan nyerte, mert az 

emberek társadalmi viszonyaival áll vonatkozásban. Mind-

azonáltal lényegileg közgazdasági is. Kérdésünknek gazda-

sági és társadalmi része szorosan összefonódik és egyik a 

másiktól függ. „Társadalom alatt értjük vagy általában az 

összes társadalmi és kivált gazdasági viszonyokat, legyenek 

azok akár tartósak, akár csak átmenetiek, akár szoros, akár 

laza összeköttetést létesítsenek az állampolgárok között, — 
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vagy pedig különösen a manapság is egyes egész államok 

keretében létesülő szilárd szervezkedések összességét, melyek 

célja valláserkölcsi, emberbaráti, tudományos vagy pedig 

anyagi, mint a vendéglősök, iparosok és kereskedők szerve-

zetei, magánegyesületek a jótékonyság gyakorlására, a szellem 

kiképzésére és az erkölcsök gyakorlására stb.1 Egy részről 

(a szabadelvűség, a liberalismus részéről) tagadásba vették az 

emberek társas életre való természetét és képességeit, melyek 

arra utalják őket, hogy az életcél elérésének előmozdítására 

erkölcsi kötelességük legyen egymás kölcsönös támogatása; ma-

gasabb tekintélytől függetlenül az állam Ítéletére bízzák, meg-

tiltsa-e vagy megengedje erkölcsileg nem kifogásolható, hasznos,, 

sőt szükséges egyesületek keletkezését; ugyanezek a különféle* 

gazdasági foglalkozással biró egyének szervezkedését károsnak 

és a közgazdaság fejlődését akadályozónak tekintik. Más rész-

ről (a socialismus részéről) az ember társadalmi természetét 

elferdítik és eltorzítják. Minden egyes embert be kell hajtani 

és beilleszteni egy nagy gazdasági szövetkezetbe, mely gon-

doskodni fog az emberek minden szellemi, szépérzéki és min-

den más kívánalma kielégítéséről. Legfontosabb része a kér-

désnek, mely bennünket leginkább foglalkoztat, az, hogy 

egyáltalában szükséges-e ilyen társaság, és ha szükséges, 

miképen kell alakulnia. 

8. Ebből a meghatározásból is kitűnik, hogy a társa-

dalmi kérdés mindenesetre 1. magában véve földi, sőt java-

részt anyagi természetű. Azokkal a szabályokkal foglalkozik, 

melyeket alkalmazni kell, hogy az emberek általában földi jóllét-

nek örvendhessenek és egymással helyes társadalmi viszonyba 

léphessenek. Ha azonban, amint természetesen elkerülhetet-

1 H. Pesch. Liberalismus, Socialismus und christliche Gesellschafts-

ordnung 69. 1. V. ö. Ugyanerre vonatkozólag v. Hertling Naturrecht und 

Socialpolitik c. művét. 3. 1. (Kleine Schriften. 252. 1.) A Görres-társa-

ság Staatslexiconjában nézd meg a Gesellschaft czikket Brúdertől. II. 

1199. 1. és köv. 
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lenül szükséges, szemügyre veszsziik a mai társadalmi és 

közgazdasági bajok összes okait, akkor óriási terjedelmű lesz. 

Akkor 2. az anyagi mellett egyúttal erkölcsi kérdéssé lesz. 

A mai társadalom visszás helyzetei t. i. abból származtak, 

hogy az egyesek téves alapelveket sajátítottak el az önmaguk, 

mások és a társadalom iránt tartozó kötelességeket és jogokat 

illetőleg; s ezek a téves erkölcsi alapelvek betolakodtak a 

népgazdaságtanba és a népek gazdasági életébe is. Minden 

baj és visszás helyzet megszűnnék, ha általánosságban ismét 

elfogadnák és követnék az emberek a keresztény erkölcstan 

által hirdetett társadalmi kötelességeket. Ezért a társadalmi 

kérdés magában rejti azt a kérdést is, miképen lehetne e 

tévedéseket kiirtani és uralomra juttatni azt az igazságot, 

hogy van egy erkölcsi törvény, melyet Isten minden emberre 

nézve kötelezővé tett s melyet az embernek gazdasági műkö-

désében meg is kell tartania. 

9. Továbbá okozója a társadalmi bajoknak 3. a sok 

téves elmélet a jog származása és lényege felől. így a tár-

sadalmi kérdés magában foglal jogi és jogbölcseleti kérdést is.1 

Mindenesetre a legszorosabban összefügg a jog az erkölcstan-

nal, annyira, hogy úgy látszik, mintha az erkölcsi rész fölem-

lítése fölöslegessé tenné a kérdés jogi oldalának fölemlítését. 

Mindazonáltal ez utóbbinak különös kiemelése és hangsúlyo-

zása szükséges. Mert dacára a szoros összefüggésnek, lényeges 

különbség van a jogból származó kötelességek és azok között, 

melyeket szorosabb értelemben erkölcsi kötelességeknek neve-

zünk. Már most tudjuk, hogy a népek gazdasági életében 

1 Ugyanezt a gondolatot akarja kifejezésre juttatni Schmoller G. 

„ Korunk megoldásra váró feladata társadalmi tekintetben onnan kelet-

kezik, hogy bizonyos jogi és erkölcsi eszmények harcban állnak . . . egy 

hagyományos népgazdaságtannal és egy gyakorlati üzletmenettel, mely 

•a mai napnak szolgál, a vagyonos osztálynak kedvez s mely mindenek-

előtt zavartalanul akarna maradni." Über einige Grundfragen der Social-

politik und der Volkswirthschaftslehre. 1898. 5. 1. 
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nemcsak az utóbbi szempontból, hanem az első szempontból 

is sok hiba történt, sokszorosan és durván megsértették még 

az emberek természetes jogait is, pedig tudvalevő, hogy semmi 

nem bántja, semmi el nem keseríti annyira az embert, mint 

jogainak megsértése. Tehát a társadalmi kérdés megoldása a 

népek tényleges, illetőleg gyakorlati jogi életének megváltoz-

tatásától függ. E kérdés még egy tudományos kérdést foglal 

magában. Azt a nézetet kockáztatták ugyanis: elég arra, 

hogy valaki felebarátjával szemben igazságtalannak nevezhető 

ne legyen, ha azokat a jogait tiszteletben tartja, melyeket 

számára az állam biztosított, mert nincs más jog, csak az, 

amit tevőleges emberi intézkedésekre vezethetünk vissza. 

Minden jog forrása az állam, melyet tehát „a jog hatalmas 

alkotójának és őrzőjének" kell tekintenünk. E tévedés elter-

jedése lényeges szerepet játszik a mai társadalmi visszás álla-

potok létrehozásában. Ezért a társadalmi kérdés kiterjed még 

annak a kérdésnek a tárgyalására is, miképen kell megküz-

deni és elbánni ezzel az elterjedt téves nézettel: nincs sem-

miféle természetes jog, semmiféle más jog nincs, mint amit 

az állam adományoz vagy legalább is elismer. 

10. Már többször mondottuk, hogy 4. az úgynevezett 

társadalmi kérdés csakugyan tényleg társadalmi kérdés; ez 

oldaláról nyerte nevét is. Erre vonatkoznak Weisz Albert M. 

domonkosrendi atya következő szavai:1 „Beteg minden, az 

egész beteg, nemcsak a közgazdaság, nemcsak az erkölcsi 

élet, beteg maga a társadalom. És épen így igaz az is, hogy 

korunk legégetőbb föladata a társadalmi kérdés megoldása. 

Nemcsak arról van szó, hogy egészséges gazdasági és állami 

állapotokat teremtsünk, nemcsak a család és nevelés megújí-

tásáról, nemcsak a vallás és erkölcs terjesztéséről van szó, — 

természetesen mindez roppantul szükséges, — de hogy min-

dent egybefoglaljunk, a társadalmat kell megújítanunk." Mivel 

1 Sociale Frage und sociale Ordnung. 3. kiad. 9. 1. 
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az emberről mint társulásra teremtett lényről és helyzetéről 

számtalan tévedés forog közkézen, ezért magában foglalja a 

társadalmi kérdés azt a kérdést is, mit kell tennünk, hogy az 

ember társadalmi természetéről az igaz tanítások, nézetek és 

az ezekből folyó s a gazdasági működésben szemmel tartandó 

következtetések ismét útat nyerjenek a népek életéhez. 

11. A társadalmi visszás állapotok 5. az államról, ennek 

eredetéről és céljáról elterjedt téves tanításokban gyöke-

reznek. Azt a nézetet terjesztették el, hogy az állam nem 

Isten akarta intézmény, hanem az emberek teljesen szabad 

megegyezéséből származik. Az úgynevezett természeti állapot 

elméletének szükségszerű következménye ez a nézet. A diva-

tos socialismus az államot teljesen fölösleges, sőt káros intéz-

ménynek tekinti, mely létezését csak a gazdagok törekvésének 

köszönheti, kik általa a szegényeket fékentartják és elnyom-

ják. Az állam céljáról közkeletű az a tévedés, hogy az állam 

már azzal megfelel föladatának, ha alattvalóinak biztonságot 

és jogvédelmet nyújt; emellett minden ember alapjogául, 

melyet az állam mindenekelőtt és mindenekfölött köteles 

megvédeni, a szabadságra való jogot állították. A társadalmi 

kérdés tudományos fejtegetésének tehát ki kell terjeszkednie 

az állam eredetének, létjogának és céljának alapigazságaira. 

A társadalmi visszás állapotok megszüntetésére azonban szük-

séges, hogy az államra és föladatára vonatkozó helyes tanítás 

általánosan elterjedjen. 

12. Az eddigiekből, legalább részben kitűnik, 6. hogy 

mennyiben függ össze a társadalmi kérdés a vallással, tehát 

mennyiben vallási kérdés. A társadalmi kérdés vallási kérdés, 

mert a) az erkölcstan, jogbölcselet és államtudomány legfon-

tosabb kérdéseit magában foglalja. De az erkölcstan, jogböl-

cselet és államtudomány csak az igaz vallás szempontjából 

tárgyalhatók és foghatók föl helyesen. Mindez az ember és 

a többi teremtmények eredetével, lényegével és végső céljával 

a lehető legszorosabban összefügg. De épen a kinyilatkozta-
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tott vallás az, amely velünk ez igazságokat biztosan és kime-

rítően megérteti. Csak azt a társadalmi épületet nevezhetjük 

jónak, csak annak van kilátása maradandóságra, mely mint 

biztos alapon, az igaz vallásnak azokon a tanításain nyug-

szik. melyeket az az ember ősszármazásáról és céljáról, ter-

mészetes állapotáról és képességeiről tanít. Ezek a vallási 

tanítások a társadalmi rendben megfelelnek annak, ami az 

épületnél az alapfal: az ajtónál a sarkok; a fánál a gyökér. 

b) Vallási kérdés azért is, mert főként a kinyilatkoztatás 

útján nyertünk teljes és csalhatatlan tudomást az ember 

erkölcsi állapotáról, jó és rossz természetéről és hajlamairól. 

A jó és az embert kielégítő társadalmi rend elkerülhetetlen 

elöföltétele, hogy megfeleljen az ember természetes képességei-

nek, ne becsülje túlsókra, de viszont kevésre se az ember er-

kölcsi erejét. A szabadelvüség túlbecsülte ezt az erkölcsi erőt, 

mert azt tételezte föl, hogy egy ember se fogja figyelmen kívül 

hagyni se egyes embertársai javát, se pedig a közjót, még 

akkor se, ha a földi javak szerzésében teljesen szabadságot, 

nyer; és így a korláttalan gazdasági szabadságból a legszebb 

rend és tökéletes összehangzás fog kifejlődni. A socialismus 

ellenben kevésre becsüli az ember erkölcsi erejét, mert azt 

tételezi föl, hogy a szegényebb a gazdagabbal szemben saját 

sorsával soha megelégedett nem lesz; béke és rend csak 

akkor lesz az emberek között, ha mindenben teljes egyenlő-

ség lesz : vagyonban és munkában egyaránt, c) Annyiban is 

összefügg a társadalmi kérdés a vallással, amennyiben ez 

utóbbi ismertet meg bennünket társadalmi kötelességeinkkel. 

A vallás és a tevőleges isteni kinyilatkoztatás nemcsak afelől 

adnak biztos és csalhatatlan felvilágosítást, melyek azok a 

természetes kötelességeink és jogaink, melyeket az államnak 

is kötelessége elismerni és oltalmazni, hanem arra is taníta-

nak, milyen különleges jogai vannak minden embernek; tehát 

melyek kötelességeink felebarátaink jogával szemben; milyen 

egyéb kötelességeink vannak embertársaink iránt. Mert csak 
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akkor lehet a társadalmi rendet megőrizni, csak akkor lehet-

séges a társadalmi béke, ha az egyesek jogai érintetlenül 

maradnak és ha az egymás iránt tartozó kötelességeket kiki 

lelkiismeretesen teljesíti, d) A vallás szolgáltatja az embernek 

a leghatalmasabb indítóokokat, hogy összes társadalmi köte-

lezettségeinek megfeleljen. Igen, ha szemügyre veszszük az 

ember erkölcsi gyöngeségét, meg kell engednünk, hogy min-

den más, nem a vallásból származó indítóok elégtelen arra, 

hogy az embereket általában arra birja, hogy minden köte-

lességüket, melylyel embertársaiknak tartoznak, pontosan és 

kitartóan teljesítsék, e) Ami végül azt az összefüggést illeti az 

egyház, vallás és a társadalmi kérdés között, hogy amint a 

szabadelvűek, úgy a sociáldemokraták is gyűlölik, üldözik az 

egyházat és a vallást s minden törekvésük az, hogy azt az embe-

rek szivéből kitéphessék, azt nem kell ismételten emlegetnünk. 

13. Az egyes foglalkozások szomorú állapotát létrehozó 

különös okokat a második részben fogjuk tárgyalni. A társa-

dalmi visszás állapotok szülő-okait általában véve a követke-

zőkre vezethetjük vissza : 1. Azokra az óriási változásokra, 

melyek az új fölfödözések következtében minden gazdasági 

téren beállottak.1 Mezőgazdaság, ipar és kereskedelem, a gőz-

erő föltalálásával, a gépműipar tökéletesítésével és más talál-

mányokkal a legnagyobb mértékben változást szenvedtek. A 

kereskedés a szállítás könnyűsége és olcsósága folytán sokkal 

kiterjedtebb lett; a mezőgazdaság helyzete pedig szintén 

nem lényegtelen változásokat szenvedett részint a gépeszkö-

zök használata, részint a behozatal és a kivitel könnyű volta 

miatt. De legnagyobb mértékben megváltozott s egészen új 

térre terelődött az ipar, melyet azelőtt csaknem kivétel nélkül 

kézimunkával űztek. Már az a körülmény, hogy az emberi 

kéz munkáját gép helyettesíti, természeténél fogva arra szol-

gál, hogy alaposan megváltoztassa az előző idők vagyonföl-

1 A változásokat, melyeket az újabb fölfödözések okoztak, Hitze 

ecseteli „Quintessenz der socialen Frage" c. művében, 8. és köv. 1. 
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osztását. Amit azelőtt a kézműves iparos tevékenysége létre-

hozott, az létét és értékét előállítója szorgalmának, ügyessé-

gének és leleményességének köszönhette. Ezeknek jutott tehát 

a munka eredményének nagyobb értéke. Most e tárgyakat 

javarészt gépekkel állítják elő. Mivel pedig a természeti tör-

vény szerint a munkából folyó jövedelem azé, aki birtokosa a 

munkát előállító eszköznek, azért a gépmunka szerezte jöve-

delem, amennyiben a gép hozta létre az illető cikket, a gép 

tulajdonosát illeti. A munka jövedelme tehát főképen azokhoz 

fog gyűlni, akik elég vagyonosak arra, hogy magoknak ilyen 

gépet szerezhetnek. Minél tökéletesebbek lesznek a gépek, 

minél inkább fölöslegessé teszik az emberi munkát, a szor-

galmat, az ügyességet, annál inkább alkalmasak arra, hogy 

nagy változásokat idézzenek elő az eddigi állapotokban, annál 

kevesebb joga lesz a munkásnak, hogy a közös szerzemény-

ből részt követeljen magának; annál nagyobb részt követelhet 

magának a géptulajdonos, aki már eredetileg sem volt sze-

génynek nevezhető. Minél nagyobb területet hódít a gép-

munka, annál inkább szaporodnak egyik oldalon a proletárok, 

másik oldalon a vagyon. Az így szerzett vagyon természet-

szerűleg eleinte a pénz valamelyes formáját ölti. így hozza 

létre és táplálja az ipar és szállítás tökéletessége a tökepén-

zeseket. Ez a pénz később más javakban, földben, telekben 

hasznosulni akar s ilykép a capitalismus kifejlődése az egyik 

téren természetszerűleg azt okozza, hogy ugyanaz a kifejlődési 

menet más területeken is végbemegy. Mindazáltal a jelenlegi 

rossz gazdasági állapotok előidézésében a gépipar haladását 

csak nagyon másodrendű oknak tekintjük.1 

14. Egyik főforrása a mai visszás társadalmi állapotok-

nak 2. a tudomány téves útra jutása. Ez tagadja az isteni 

kinyilatkoztatás igaz voltát, sőt a természettől különböző sze-

1 Egész helyesen jegyzi meg Herkner a socialisták erre vonatkozó 

hizonykodásai ellen „Die Arbeiterfrage" c. műve II. kiadásában a 300. 

lapon, hogy más jogrendben a gőzgépek hatása teljesen más lett volna. 
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mélves egy Isten létezését is, vagy pedig úgy beszél e dol-

gokról, mintha bizonytalanok vagy bebizonyíthatatlanok vol-

nának. Ennek következménye lett az, hogy az alap, melyen 

ez ideig a társadalmi és gazdasági rend nyugodott, megingott 

vagy épen elpusztult. A régi keresztény világ- és életnézet-

tel homlokegyenest ellenkezőt találtak föl s terjesztettek el. 

Erre a bizonytalan, hamis alapra építették aztán tanításukat 

az emberről és a társadalomról, az ember jogairól és köte-

lességeiről, a családról, az államról és az egyházról. Az egyes 

tévedéseket később majd behatóan boncolgatjuk. A bölcselet 

teréről átnyomultak a természettudományok és az embertan, 

azután a jog és államtudományok területére. Ezeknek a téve-

déseknek főelvét körülbelül így határozhatjuk meg: szabadság 

minden irányban, a saját jóllétére való kizárólagos törekvés, 

csupán a földi javakkal való törődés. A mai visszás állapotok 

e tanítások végső eredményei. 

15. Ez állapotok oka gyanánt kell föltüntetnünk 3. azt, 

hogy az emberek rosszul használták föl az új találmányokat. 

Ez a visszaélés két föltételtől függ. Az első az, hogy az állam 

szabad útat nyisson a visszaélésekre is, a második, hogy azok, 

akiket az állam nem akadályoz, elég lelkiismeretlenek legye-

nek, hogy szabadságukat a visszaélésekre fölhasználják. Mind 

a két föltétel megvan. Az államok törvényhozásukban elfogad-

ták a gazdasági szabadság elvét, amiből azok húzták a leg-

busásabb hasznot, kik gazdaságilag elég erősek voltak, nem 

tekintve a közjóra, vagy tplán épen abban a hitben, hogy a 

gazdasági szabadságnak föltétlen gyakorlása által a közjót 

szolgálják. Mivel az újabb találmányok már természetüknél 

fogva arra alkalmasok, hogy a közjót kevéssé előmozdító 

vagyonforgalmat és elosztást létesítsenek, a termelésben és 

szállításban létrejött emelkedés nagy figyelmet érdemelt volna 

az államkormányzó hatalom részéről, hogy a gazdagok és 

szegények között tátongó ür szükségtelenül ne szélesbedjék 

és az osztályok közt fennálló ellentét ne élesedjék ki még 
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jobban. Ennek dacára az államok épen az ellenkezőt tették. 

Míg az előző századokban az alattvalók vagyonszerzési műkö-

désére messzeható befolyást gyakoroltak és azt úgy igyekeztek 

szabályozni, hogy a közjót ne sértse, hanem támogassa, addig 

a mnlt század második felétől kezdve a szabadelvű gazdasági 

rendszer kapott lábra és lett az államok politikai háztartásá-

nak alapelve. Mivel a következő fejezetben behatóan fogunk 

a szabadgazdálkodással foglalkozni, legyen elég e helyütt az 

a megjegyzés, hogy a teljes gazdasági szabadság egyik részen 

szükségképen szaporítja a vagyont, de a másik oldalon a 

legnagyobb nyomorúságot okozza. A vagyon természetében 

fekszik a könnyű szaporodás ; ha már most a birtokosnak 

teljesen szabad kezet engedünk s ő ezzel a szabadsággal él 

is, akkor a vagyonnak általában rendkívül kell gyarapodnia. 

Amint a nagyobb testi erővel megáldott ember könnyen földre 

teríti a gyöngébbet, úgy a gazdagabb, a nagytőkével rendel-

kező a gazdasági versenyben könnyen legyőzi a kevésbbé 

gazdagot. így a nagyipar, melynek megfelelő gépek állnak 

rendelkezésére, az illető kézműves iparost könnyen elnyomja ; 

a nagy tőkével rendelkező nagyiparos versenyével könnyen 

tönkreteszi a kevésbbé pénzeset. Az a gazdag kereskedő, aki 

erejével él, versenyével elnyomhatja a gazdaságilag gyöngéb-

bet. Igen, amint rendes körülmények között az erősebb a 

gyöngébbet, a nagyobb a kisebbet természetes szükségszerű-

séggel legyőzi és leteríti, ha erejét kifejti; úgy a gazdag is, 

ha vagyonának erejével él, természetes szükségszerűséggel 

elnyomja a szegényebbet. Mindenesetre, mint minden más 

versenyben, úgy a nagyobb és kisebb tőkék versenyében is 

számításba jön az ügyesség és a szorgalom is, hiszen a bir-

kózóknál is sokat tesz a fürgeség és ügyesség. De nemcsak 

egyenlő tehetség és egyenlő szorgalom munkája mellett győzi 

le a nagytőke a kisebbet. Az első még akkor is győzni fog. 

ha birtokosa sokkal kevesebb tehetséggel és ügyességgel for-

gatja, mint a kis tőkét ennek tulajdonosa. A kiegyenlítő igaz-
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ságosság, amely a szabad gazdálkodás elmélete szerint a 

gazdasági tevékenységnek egyetlen szabályozója, a kis tökének 

a nagy tőkével vívott küzdelmében épenséggel nem nyújt 

elegendő védelmet.1 

16. A mai állapotok egyik további okának tekinthetjük 

4. a lelki ismeretlenséget, amelylyel az államtól biztosított 

szabadsággal élnek. Csakis abban lelhetjük ennek magyará-

zatát, hogy a hamis tudomány névleg a vagyonos osztályban 

nagyon elterjedt. Mindenki gazdag akart lenni. A hamis elveket 

terjesztő államháztartástan azt a már említett alapelvet vette 

kiinduló pontul, hogy a gazdaságban a szabad verseny az. 

ami a közgazdaságot föllendíti és a közjót előmozdítja. Ez 

•a verseny nem volt tekintettel az igazi közjóra s minden 

embert, tehát a gazdaságilag függésben levőt is természettől 

fogva megillető jogra, valamint a mindenkire háramló erkölcsi 

kötelességre, hogy elsősorban a lelki üdvösségről kell gondos-

kodni, valamint arra a másik kötelességre, hogy embertársának 

erkölcsi és ideiglenes javát szem elől téveszteni soha sem 

szabad. Ez a zabolázatlan hajsza, hasznot szerezni, nemcsak 

a munkások szemérmetlen kizsákmányolására (tehát a munkás-

kérdésre) vezetett, hanem okozója lön számos önálló kézmű-

ves romlásának (iparoskérdés) és a nagytőke teljes uralmának 

a föld és telek fölött, végül pedig a kiskereskedésnek teljes 

•elnyomását eredményezte a nagykereskedés részéről. A gazdag' 

polgárok (bourgeoisie), kiket kiváltképen elfogott a nyereségvágy 

láza, az alkotmányos kormányforma és a nekik kedvező vá-

lasztó törvény segítségével kezökbe ragadták a törvényhozó 

hatalmat és saját vágyaiknak s kívánságaiknak megfelelőleg 

módosították a törvényeket. A közvéleményt sokáig rászedték 

a gazdasági előrehaladás dicsőítésével és más hangzatos szó-

1 Minthogy épen a vagyonilag erősebbek követelik folyton a gaz-

dasági élet szabadságát, azért tréfálkozva, de találóan azt jegyezték 

meg, hogy ezek a gazdagabbak nem is kívánnak mást, mint szabadságot 

a róka számára a tyúkketrecben, vagy a farkasnak a bárányok között. 
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lamokkal s ezekkel födték másokat kiszipolyozó terveiket és 

a károkat, melyeket miattuk a nagy tömegek szenvedtek. 

A hitetlen tudomány művelöihöz a legszorosabb kapcsok fűz-

ték őket, miért is kölcsönös támogatásban részesítették egy-

mást. A keresztény erkölcstan semmiesetre sem tiltja meg a 

földi vagyon szerzését, sőt általában elő is írja minden ember-

nek, de azt is megköveteli mindenkitől, hogy a veleszületett 

rendetlen vágyakozást a földi javak után zabolázza s minden 

elé helyezze a magasabb jót: az örök üdvösséget; megköveteli 

továbbá azt, hogy az ember a földi javak szerzésében se 

erkölcsi, se jogi kötelességeiről, melyekkel mások iránt tar-

tozik, meg ne feledkezzék; végül figyelmeztet, hogy a földi 

vagyon szerzésében a közjót senki meg ne sértse. Épen ezért 

teljes joggal mondhatjuk, hogy a visszás társadalmi állapotok 

a keresztény szellemnek a népek gazdasági életéből való foko-

zatos kiveszésében leli magyarázatát. 

17. Végül 5. a mai társadalmi bajok egyik okául némi-

leg a socialismust is tarthatjuk. Semmiképen sem tagadhatjuk, 

hogy a socialdemokratia keletkezése áldásosán hatott a gazda-

sági és társadalmi helyzetre annyiban, amennyiben üdvös féle-

lembe ejtette az államokat s legalább némiképen meggyőzte őket 

arról, hogy törvényhozásuk téves utakon jár. Hasonló módon sok 

tanult és tanulatlan magánembernek is megnyitotta a szemét. 

Másrészről azonban nem tagadható az se, hogy a social-

demokratia is sokat rontott a gazdasági és társadalmi helyze-

ten. Mindenekelőtt a) félrevezetett sokakat, akik más józan és 

egészséges mozgalmat támogattak volna s így kevesbítette a józan 

társadalmi politikusok számát. Továbbá b) a socialdomokraták 

a törvényhozó testületekben és azokon kívül sok okos és jö 

intézkedést meghiúsítani igyekeznek, melyek a társadalmi és 

gazdasági rossz viszonyok megjavítását célozzák, és ez nekik 

természetesen sikerül is néha. E maguktartásának oka az az. 

alapelvük, hogy az egész jelenlegi társadalmat romba kell 

dönteni, hogy helyet adjon a jövő socialista társadalomnak. 
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A socialista párt fogy. mihelyt a proletárok elégedetlensége 

enyhül, és ezért legalább az elveikben következetes social-

demokraták görbe szemmel néznek minden üdvös társadalom-

politikai újításra, cj A socialismos oly alapelveket terjeszt, 

melyek a jelenlegi társadalmi helyzetet csak még sanyarúbbá 

teszik, ilyenek: a vallástalanság, élvezethajhászás, az Isten 

rendelte tekintély megvetése stb. 

18. A társadalom és közgazdaság mai visszás helyze-

tének fejlődési menete a következőkben foglalható össze: 

1. Eredete a XVI. század hitszakadásában keresendő. Ennek 

közvetetlen eredménye vala, hogy a tudomány elkülönözte 

magát az egyház befolyásától s helyette a hitetlenség mérge 

hatotta azt át. A francia forradalom aztán a jogról, állam-

ról, társadalomról s az állam föladatáról egészén új eszméket 

hozott forgalomba. A szabadelvüség tulajdonképen nem más, 

mint összessége azoknak az eszméknek, melyek a francia 

forradalmat éltették. Franciaországban kiváltképen Rousseau 

iratai tették népszerükké, melyek leghatásosabban készítették 

elő a forradalom útját. XIII. Leo pápa a népgazdaságtanban 

még ma is uralkodó eszmék fejlődési menetét következőképen 

írja le: ,,Midőn pedig a XVI. században föltámadt az az 

áldatlan és sajnálatos újítási vágy, először is a vallási kérdé-

sekre vonatkozólag támadt zűrzavar; később azonban szük-

ségszerű haladással már a bölcselet, és ez úton a polgári 

társadalom minden rendje hasonló sorsra jutott. Ez a kiinduló 

pontja az új zabolátlan szabadság-elméletnek, melyet a múlt 

század leghevesebb viharaiban vetettek fölszínre s terjesz-

tettek, mint az új jog alapvető tanítását és főelvét, mely 

addig hallatlan tanítás nemcsak a keresztény, hanem a ter-

mészeti joggal is nem egy tekintetben ellenkezik."1 2. A 

nemzetgazdaság-tudomány terén is az első kísérletek a fran-

cia forradalmat közvetetlenül előkészítő időbe esnek. Nem 

1 A keresztény államrendről szóló körlevél. 

Biederlack-Kiss: A társadalmi kérdés. 2 
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lehet tagadni, hogy a nemzetgazdaságtannak ez időben gya-

korlati szempontból bizonyos újításokra és.részben átalakí-

tásra volt szüksége, kivált a céh- és testületi rendszer terén. 

Smith Ádám Angliában és Quesnay Ferenc Franciaországban 

némiképen egymás hatása alatt körülbelül ugyanabban az 

időben vetették föl azt az eszmét, hogy az egyént gazdasági 

tevékenységében a legkorláttalanabb szabadság illeti. A régi 

túlságosan lekötött állapotból egyszerre a másik szélsőségbe, 

a teljés szabadságba akartak átmenni, abban a hitben, hogy 

ez a népgazdasági rendszerek közt a leghelyesebb. Népgaz-

daságtani kutatásaik eredménye ugyanaz a hamis következte-

tés lett, amelyet a hitetlen jog- és államtudósok vontak le, t. i. 

hogy az egyént minden téren, tehát a közgazdasági téren is a 

lehető legteljesebb szabadság illeti meg. 3. Anglia és Francia-

ország voltak az első államok, melyek ezeknek az eszméknek 

utat nyitottak. A többi európai állam a XIX. század folyamán 

követte őket a teljes iparszabadság kihirdetése, a föld és telek 

megosztott birtoklásának megszüntetése, az erkölcs és hit sza-

bályai befolyásának az államtól és intézményeitől való távol-

tartása stb. által. Ezzel egyidőben nagyszerűen kifejlődött a 

gépipar s általa föllendült a nagyipar, nagykereskedés és szállítás. 

Az egyesek is ugyanazokat az elveket alkalmazták gazdasági 

tevékenységökben, amelyeket az államok törvénybe iktattak. 

A szabadság-elmélet alapelvei az emberi tekintélyről s a 

vallás és parancsainak szükségtelenségéről mindjobban és 

jobban elterjedtek és amint már többször említettük, a sze-

gényebbeknek és gazdaságilag gyöngébbeknek a gazdagabbak 

részéről való kizsákmányolására vezettek. 4. Franciaországban 

a gazdasági szabadság-elmélet elterjedésével és a vallásnak 

a közéletből való száműzetésével csaknem egyidőben lépett 

föl a socialismus, bár csak szórványosan és átmenetileg. 

Ugyanez történt kisebb mértékben az angoloknál. Mindazál-

tal soha se sziint meg teljesen e két állam egyikében se. 

Németországban. Ausztriában és a többi európai államban 
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csaknem ugyanabban a mértékben terjedt a munkások között, 

amily mértékben terjedt a nagyipar. Az államra veszélyes 

jelleget akkor kezdett ölteni, mikor 1864-ben Marx Károly-

nak sikerült a socialdemokratiát nemzetközi alapon szervez-

nie. Mégis nem kis időre volt szükség, míg az állam és a 

társadalom irányadó körei csak némiképen is belátták, hogy 

számolniok kell a szabadelvű társadalmi és közgazdasági 

elvekkel és társadalmi újításokat kell alkalmazniok. Egyet-

mást tettek is, névleg valami csekélységet a munkások javára. 

Jelentős, ha nem is mindenhol elismert hatást gyakorolt 

XIII. Leo Rerum novarum kezdetű körlevele, amely bár 

közvetetleníil csak a munkáskérdést tárgyalja, de érinti azokat 

az általános szabályokat is, melyek segítségével az egész 

társadalmi kérdés megoldható. Az utolsó évtizedben kivált a 

mezőgazdaság sanyarú helyzete jutott előtérbe, de a társa-

dalmi kérdés egyéb részei: a munkás- és iparoskérdés, vala-

mint a közép- és kiskereskedők szorult helyzetét tárgyaló 

kérdés vele együtt várják a megoldást. 
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A szabad gazdaság elmélete, vagy a gazdaság-
tani szabadelvűség. 

1. §. A szabad gazdaság elméletének követelései. 

19. A különféle gazdasági elméletek közül, melyek a 

babérért küzdenek, mindenekelőtt a szabadelvüséget veszszük 

fejtegetés és bírálat alá. Mert habár bebizonyított tény s ezt 

a szabadelvűség hívei részben maguk se tagadják, hogy a 

társadalmi bajok fokozatos súlyosodása épen a szabadelvűség 

lábrakapása óta tart, még pedig kitartó következetességgel, 

eszméi az államok törvényhozó testületeiben s a népek gazda-

sági életében még mindig vezető szerepet játszanak és makacs, 

védelemben részesülnek. Gazdasági szabadelvűség alatt azt a 

rendszert értjük, mely a közgazdaság fellendülését, az ember 

társadalmi képességeinek teljes félreismerésével, oly módon 

célozza, hogy az egyén számára földi javak szerzésében teljes 

szabadságot követel. A múlt század végén szállt szembe elő-

ször ez a rendszer azzal a társadalmi formával, melyet a régi 

államintézkedések és a különböző gazdaságot űzők kiterjedt 

szövetkezeti szervezkedése hozott létre. 

Nem mindig egyforma mértékben követelte a szabadelvű-

ség a szabadságot, e szerint többféle szabadelvüséget külön-

böztethetünk meg: a régit, a föltétlent és az újabb, mérsékelt 

szabadelvűséget; ide sorolhatjuk még azt a szabadságelméletet 

is, mely a keresztény hit- és erkölcstanon alapszik. Elsősorban 

és kiváltképen a régebbi szabadelvűséggel foglalkozunk, aztán 

kimutatjuk, miben tér el ez az ujabbtól és végül fölsoroljuk 
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azokat a pontokat, melyeket néhány katholikus ebből az elmé-

letből is elfogadhatónak talált. 

A szabadelvűséget az egyén gazdaságelméletének is szo-

kás nevezni, mert minden korlátozás megszüntetésével, mely 

az egyesek szabadságának útjában állhatna, azt sürgeti, hogy 

minden egyes ember, minden egyén a lehető legfüggetlenebb 

legyen a vagyonszerzésben. Nem veszik figyelembe az egye-

seknek a többiekhez való viszonyát, az emberi társadalommal 

való összeköttetését, hanem csak az egyes embert és annak 

javát, hogy az a benne lakó ösztönnek, földi vagyont gyűjteni, 

meggazdagodni, akadálytalanúl hódolhasson. Ezt az elméletet 

Smithianismusnak is nevezik, mert Smith Ádám a nemzet-

g-azdaságtannak, mint tudományágnak, főalkotója, korszakot 

alkotó müvében „Kutatások a nemzetek vagyonosodásainak 

okairól" ugyanezeket az elveket állította föl, mint a népgazda-

ság föllendítésének leghatalmasabb eszközeit. Manchesterismus 

nevét attól a szabadkereskedő párttól nyerte, mely 1839-ben 

Manchesterben alakult első sorban az angol gabonavám meg-

szűntetésére és a szabad terménykereskedés kivívására, de 

egyúttal azért is, hogy a közgazdaság minden ágában teljes 

szabadságot biztosítsanak minden egyénnek. A szabadelvűséget 

néha végül physiokratismusnak vagy physiokratikus elméletnek 

is nevezik, mert követői azt állítják, hogy ez a vagyonszer-

zésnek az állam vagy más illetékes tényezők által való sza-

bályozásával szemben a legtermészetesebb rendszer, amennyi-

ben az ember természetét (cpuatg) és természeti ösztöneit a 

közgazdaság terén ismét uralomra (-/.pátos) juttatja és képes-

ségeinek nagy befolyást biztosít. Lényegét tekintve, a gazda-

sági szabadelvűség nem más, mint a vallási és politikai sza-

badelvűség1 összes alaptételeinek és nézeteinek alkalmazása 

a népgazdaságban. 

1 A szabadelvűség alapeszméi az 1789-es alapeszmék, melyekhez 

tartoznak az úgynevezett „emberi jogok" is. (V. ö. Pesch, Liberalismus, 

Socialismus und christliche Gesellschaftsordnung, 2. kiad., 18. 1. : Weisz, 
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20. Ez a szabadelvüség 1. szabadságot kiván a mező-

gazdaságban, a kereskedésben és iparban, szóval a gazdasági 

élet minden terén. 2. Ez a szabadság nem tűri, hogy az állam 

alattvalóinak vagyonszerzési működésébe beleszóljon, miért is 

eltörlését követeli azoknak a törvényeknek, melyek az egyes 

személyek szabadságát korlátozzák. A gazdasági szabadelvü-

ség eszméje szerint az állam működése csak annyira szorít-

kozzék, hogy a bűnöket akadályozza és büntesse ; tehát a 

lopást és rablást, az üzleti életben a hazugságot és csalást, 

már amennyire lehet, törvényeivel tiltsa és azokat, akik elle-

nök vétenek, megbüntesse. A gazdasági élethez tehát csak 

annyiban van köze, hogy az egyeseknek személy-, vagyon- és 

kereseti biztosságot nyújt. A szabadelvüség az állam föladatát 

egyedül a biztosság létrehozásában látja, a vagyon szerzésé-

nek és szaporításának módját azonban kinek-kinek saját tet-

szésére bízza.1 Az állam alattvalóinak vagyonszerzési műkö-

désére vonatkozólag ezt az alapelvet kövesse : „Laissez faire,, 

laissez aller, le monde va de lui même."2 

Weltgeschichte, 3. kiad., 14. k., 499. és k. 1.) Semmit sem hangsúlyoznak 

ezek nyomatékosabban, mint az egyéni szabadságot és az emberek jog-

egyenlőségét ; de mindkettőt eltorzítják és helytelenül tüntetik föl. Az 

1879-es alapelvek szintén a Hobbes-Spinoza-Bousseau-Íéle társadalmi taní-

tások alapelvei. 

1 így Quesnay arra a kérdésre, mi szükséges egy nemzet jóllété-
nek elérésére, ezt a társadalmi és gazdaság-politikai álláspontját jellemző 

választ adta : „A mezőgazdaságot a lehető legnagyobb sikerrel kell üz-

nünk s a társadalmat tolvajoktól és gonosztevőktől megóvnunk. Ami az. 

elsőt illeti, azt már az egyesek érdeke is megteszi, az utóbbi az állam 

feladata." (Oncken, Oeuvres de François Quesnay, 643. 1.) Találóan jel-

lemezte a soeialdemokrata Lassalle, mily szerepet juttat a szabadelvüség. 

a közgazdaságban az államnak, t. i. a bakterságot. 
3 „A forgalom legyen teljesen szabad ; mert a bel- és külföldi 

forgalomnak legbiztosabb, legpontosabb s az államra fölötte hasznos sza-

bályozása a verseny korláttalan szabadságában áll." (Oncken, 336. 1.) 

„La police naturelle du commerce est donc la concurrence libre et. 

immense, qui procure à chaque nation le plus grand nombre possible: 
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21. Mivel a céhek, ipartestületek és más hasonló szö-

vetkezetek az egyesek korláttalan szabadságát a vagyon és 

gazdagság szerzésében megakadályozzák, azért a szabadelvű-

ség 3. károsnak vall minden társulást, mely az egyén szabad-

ságát korlátozza s ez okból nemcsak a kényszer-céhrendszer 

megszüntetését kivánja, hanem mindazokét a társulatokét is, 

melyek mások korláttalan gazdasági szabadságát veszélyeztet-

hetik. Innen van az, hogy azok az államok, melyek a szabad-

elvű gazdálkodási rendszert elfogadták, nemcsak az ösi idők 

óta létező, mindenesetre nagyon elavult ós belső alapos meg-

újhodást igénylő iparos egyesületeket, kereskedő céheket és más 

hasonló intézményeket törölték el, hanem büntetés terhe alatt 

betiltották azokat a munkásegyesületeket is, melyek saját tag-

jaik sorsának javítására alakultak, mert a vállalkozó, illetőleg 

munkaadó szabadságát korlátozták.1 

A szabadelvűség követelései sorjában a következők.2 

d'acheteurs et de vendeurs, pour lui assurer le prix le plus avantageux 

dans ses ventes et dans ses achats." (Oncken, 656. 1.) „Mikor a szabad 

kereskedés elismeri, hogy a szabadság és önkénytesség egyedüli célirá-

nyos elv a népgazdaságban, akkor ezzel elismeri azt is, hogy szükséges 

egy hatalom, mely ezt biztosítsa . . . A szabad kereskedés azonban az 

állam egyedüli föladatának tekinti, hogy közbiztonságot létesítsen. Tehát 

az állammal szemben arra törekszik, hogy azt egyetlen föladat teljesíté-

sének korlátai közé szorítsa és hatásköréből mindent kivonjon, ami 

nem a közbiztonságra vonatkozik." így ír Prince Smith, Rentzsch, Hand-

wörterbuch, 439. 1. 
1 A munkás-szövetkezetek eltörlését illetőleg V. ö. a Görres társu-

lat „StaatslexiconK-ydbó\ a „Gesellschaft u cikket, 2. köt. 1228. 1.; a 

„Gewerkveretne" cikket, 1420., 1431. 1.; Herkner „Die Arbeiterfrage" c. 

művéből 1. kiadás 4., 20., 21. 1. Pompásan jellemzi Weber a Dreizekn 

Linden"-ben (I. 7. 1.) a szabadelvűség célját: 

„Denn das grosse Ziel der grossen 

Zukunft ist die Einerleiheit; 

Schrankenloseste Bewegung 

Ist die wakre Völkerfreiheit." 
2 V. ö. Schönberg, Handbueh der polit. Oekonomie, 3. kiad. 1. k. 49.1., 

Stöckl „Liberalismus" cikkét a Görres-társ. Staatslexiconjában, 1105. sköv. 1. 

* ' / 
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Követeli a) minden egyes ember személyes szabadságát és 

ezért sürgeti mindazoknak a személyi terheknek megszünte-

tését, melyek a hűbéri viszonyból származnak; tehát minden 

személyi függőség megszüntetését; követeli a szabad költöz-

ködési jogot, t. i. hogy kiki 'ott telepedhessék le megélhetése 

céljából, ahol akar; a munkaszerződés szabadságát, t. i. a 

szabadságot mindennemű állapotú, korú embernek, hogy szel-

lemi vagy testi munkaerejét a munkaadóval kötött megállapo-

dás szerint bérért kiadja, b) Követeli az ingó és ingatlan 

vagyonszabadságot. Ez a követelés magában foglalja a szabad-

ságot a földbirtok fölosztását és eladását illetőleg (tehát a 

földesúri jog eltörlését, a „holt kéz" és hitbizományi birtokok 

megszüntetését vagy lehető korlátozását); szabadságot az örök-

hagyásban, adósságcsinálásban, a földbirtok megterhelésében 

és elzálogosításában ; követeli a hübérrendszer és az örökös 

haszonbérlés, továbbá más ilyen hosszú időre szóló szerző-

dések eltörlését, melyek a birtok fölött való rendelkezési 

jogot nagyban megnehezítik; továbbá a telek- és vagyonbirtok 

felszabadítását a lekötő terhek alól. Az ingó vagyon szabad-

ságának természetes járuléka a szabad rendelkezés, melynek 

értelmében a pénzt bármily hasznothozó célra és bárhol be-

fektethetjük, kölcsön vehetjük és a kölcsön föltételeit szaba-

don megállapíthatjuk. (Követeli tehát az uzsoratörvény eltör-

lését.) A szabadelvűség követeli c) az üzleti szabadságot. 

Ennek értelmében joga van mindenkinek bármely mesterséget 

vagy iparágat művelni tetszőleges helyen és terjedelemben (ez 

az iparszabadság, a céhek, iparegyesületek, szövetkezetek eltör-

lése) ; iparüzemek létesítésében s a tőkének bármilyen vállalat 

alapítására irányuló egyesítésében senki se akadályozható; 

pénzüzleteket és szerződéseket, tekintet nélkül azok természe-

tére, mindenki szabadon vállalhat s köthet (börzeüzletek, börze-

játék) ; az árúk bárhol tetszőleges mennyiségben eladhatók, ad-

hasson-vehessen mindenki (a kiviteli s beviteli tilalom, a tiltó- és 

védővámok eltörlése ; szabadság a kiskereskedések nyitásában). 
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22. A szabadelvűség tehát amellett, hogy az egyénnek 

a vagyonszerzésben és forgalomban minden állami és társa-

dalmi korlátozástól ment szabadságot követel, egyúttal az 

erkölcsi szabadságot is hangsúlyozza a vagyonszerzésben, 

mivel minden, Istentől eredő s a gazdasági tevékenységet 

korlátozó erkölcsi törvényt tagad. A szabadelvű államház-

tartástan valóban nem más, mint a szabadelvűség összes 

hibáinak átvitele az egyesek és a társadalom gazdasági tevé-

kenységére. De hát „a szabadelvűség megszabadítja az embe-

riséget Istentől és az ő parancsaitól és az ember s az egész 

emberi társadalom önkormányzati jogát hirdeti. Se az egyes 

ember működésére, se a társadalmi életre nem tartják szük-

ségesnek, hogy azokat egy magasabb, az isteni világren-

den nyugvó törvény szabályozza; minden az ember saját 

egyéni akaratától függjön ; ez legyen egyedül irány- és mérték-

adó a magán- és társadalmi életben. Ezt az autonomiát, ön-

kormányzatot nevezi a szabadelvűség szabadságnak, ebben 

az értelemben hirdeti a korláttalan szabadságot. Ez tehát a 

szabadelvű rendszer alapvető elve".1 „Az eszmék rendjében 

a szabadelvűség nem más, mint az úgynevezett szabad elvek-

nek s az ezekből szorosan folyó következtetéseknek összes-

sége. Ilyen szabad elvek: Az ember függetlensége és korlát-

talansága, függetlensége Istentől és az isteni tekintélytől; a 

társadalom korláttalansága és föltétlen függetlensége "mind-

attól, ami nem_ tőle vette eredetét."2 Hogy a gazdasági élet-

ben csakugyan megtörtént ez az elszakadás az erkölcstan 

szabályaitól, azt még a mai mérsékelt szabadelvűség hívei is 

gyanútlanul megengedik. Mindazonáltal megjegyzik, hogy most 

ismét „az a nézet győzött: hogy a nemzetgazdaságnak és 

erkölcstannak egymással ellenkezniök nem szabad s az erkölcs-

tan szabályai a nemzetgazdaságban is kötelező alkalmazást 

1 V. ö. Stöckl „Liberalismus" cikkét a Görres-társulat „Staats-

lexicon'-jában. 3. köt. 1098. 1. 
2 Sardä y Silvany Felix. A liberalismus bűn. 7. I. 
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nyerjenek". Ezért a mai nemzetgazdaságtant, mely arra 

törekszik, hogy saját területén az erkölcsi szabályoknak ér-

vényt szerezzen, „teljes joggal erkölcsi tudománynak nevez-

hetjük. Ez a jellege egyáltalán nem volt meg mindaddig, 

mig az az elvont és egyéni irány uralkodott, mely élesen elvá-

lasztotta a gazdasági és erkölcsi életet, az utóbbiban mérték-

adó rugónak csak az önzést ismerte, a gazdasági életet csak 

anyagi oldaláról tekintette és azt a következtetést igyekezett 

levezetni, hogy a népgazdaság helyes és legjobb állapota az,, 

amelyet az egyéni érdekek kielégítésére irányuló lehető leg-

korláttalanabb törekvés eredményez. Akkoriban határozott 

ellenmondás volt az erkölcstan és a népgazdaságtan taní-

tásai között".1 

23. A természetes erkölcstan szabályaitól való függet-

lenítéssel szorosan összefügg az, hogy figyelmen kívül hagyjuk 

azokat a korlátozásokat is, melyeket a természetes jog ír elő. 

A szabadelvüség nem ismer természetes jogokat, melyeket Isten, 

mint a természet alkotója, minden egyes embernek megadott; 

épen ezért nem ismeri el az erkölcsi, az Istentől reánk rótt 

lelki ismeretbeli kötelességet se, hogy mások természetes jogát 

tiszteletben tartsuk. Szerinte minden jog tevőleges, legyen 

az akár az emberi szokások eredménye, akár az állami hata-

lom megnyilatkozása. Ezért szabadelvű fölfogás szerint, mások 

jogai iránt tartozó kötelességeinknek tökéletesen eleget teszünk, 

ha az állam törvényeit megtartjuk. 

24. Végül nem ismer el a szabadelvüség semmiféle sze-

mélyes kötelességet, mely az elénk tűzött örök célra való 

tekintetből, a földi javak után való szertelen és önös vágya-

1 Így ír Schönberg a népgazdaságról „Handbuch der polit. Oeko-

nomie" c. művében. 2. kiad. 1. köt. 56. 1. Mindazáltal nagyon elégtelen 

a népgazdaságnak az erkölcstannal való oly összeegyeztetése, amilyet 

Schönberg óhajt, mert az általa elismert legfőbb erkölcsi elv : „a kate-

gorikus imperativus". 1. m. 55. 1. V. ö. Scheelt, mit ír Schönberg müvé-

ben a politikai államháztartástanról, mint tudományról. I. m. 142. és köv. h 
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kozást korlátozná, mert hisz ilyen örök cél nincs, vagy ha 

van is, akkor sem lehet bebizonyítani. Ellenkezőleg, azt tartja 

a szabadelvűség, hogy az emberi nem műveltsége és előre-

haladása leginkább úgy biztosítható, ha minden egyes ember 

a legnagyobb erővel és kitartással ideiglenes javak szerzésére 

törekszik. 

25. Ettől a régi szabadelvüségtől jól meg kell különböz-

tetnünk a manapság olyannyira elterjedt mérsékelt szabad-

elvüséget. Ennek értelmében 1. az önzés nem az egyedül 

jogosított ösztökéje a gazdasági tevékenységnek ; magának az 

államnak is kötelessége, társadalmi törvények alkotásával, a 

népgazdaságra döntöleg befolynia. A mérsékelt szabadelvűség 

hívei között nem kevesen vannak, kik figyelemreméltó módon 

pártolják a munkásokat és sürgetik, hogy a munkások javát 

s érdekeit törvényekkel védelmezzék. E mérsékelt irány követői 

a régi, föltétlen szabadelvűséget nem tartják másnak, mint a 

fiatal nemzetgazdaságtan gyermekbetegségének.1 2. Erősen 

hangsúlyozza azt a különbséget, mely, a módszert tekintve, 

közte és a régi szabadelvűség közt fennáll. Követői tudo-

mányos rendszerük alapjául a kereszténység tanait vallják. 

Azt tartják, hogy a nemzetgazdaságtan legkiválóbb forrásai 

a közel és régmúlt idők jelenségei és eseményei az ember 

gazdasági működésében és ezekből igyekeznek levezetni álta-

lános törvényeiket. A régi szabadelvűség még nem ismerte 

ezt a túlzó tapasztalati módszert s azért általánosan igaz-

nak ismert íogalmakból indult ki. melyek segítségével a 

jelenségeket megmagyarázta s gyakorlati következtetésekre 

jutni törekedett. 3. Azt is megengedi ez a mérsékelt irány, 

hogy minden gazdasági tevékenység alá van vetve az erkölcs-

tan és jog törvényeinek és ézeknek engedelmeskedni tartozik; 

sőt épen ennek az alapvető elvnek elismerésében látják na-

1 V. ö. Wagner Adolfot és Scheelt Schönberg idézett művében 

3. kiad. 1. köt. 104. 1. 
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gyon sokan a lényeges és legnagyobb különbséget az új iskola 

és a régi szabadelvűség között.1 Mindazáltal ez az új mérsé-

kelt irány sem ismeri el az Istentől nyert erkölcsi törvényt, 

mely szigorúan kötelez, hogy felebarátainkat igazán szeressük 

és a közjóra mindig tekintettel legyünk. Az ember természetes 

jogairól meg, melyeket mindenkinek tiszteletben kell tartania, 

épen keveset tud. Mivel hiányzik belőle a tevőleges hit, ezért 

csak unalmas, vizenyős erkölcstant hirdet; sőt sok tekintet-

ben az anyagelvűség álláspontján lévén, az erkölcstan és jog 

alapelveit nem tekinti másnak, mint a világ és az emberi nem 

kulturális előhaladásával folytonosan változó eredménynek.2 

Hogy az embert Isten teremtette és pedig társas életre; hogy 

a gazdasági tevékenységet is istenadta törvények szabályozzák, 

melyeknek megtartását szigorúan megköveteli, hogy az ember 

természete az egyfoglalkozásúak egyesülését a gazdasági szer-

vezkedésben szükségszerűen megkivánja, miáltal a gazdasági 

szabadság természetszerűleg bizonyos korlátok közé szorul, — 

mindezeket az igazságokat a mérsékelt szabadelvűség sem 

ismeri el. 

Ennek az iránynak a követői ismét két főcsoportra oszol-

nak, azon az alapon, hogy mily mértékben kell az államnak 

polgárai gazdasági működésébe beavatkoznia.3 Az első csoport 

azt állítja föl alapelvül, hogy a gazdasági szabadság és min-

denki egyenjogúsítása a földi jóllétnek és a közművelődés fej-

lesztésének leghatalmasabb emelője, és arra törekszik, hogy a 

manchesterismus okozta visszás állapotokat gyógyítsa, aminek 

kiválóan alkalmas eszközét abban látja, ha az alsó néposztály 

1 Schmoller G., Einige Grundfragen der Socialpolitik u. d. Volks-

wirtschaftslehre. 43. 1. 
2 így pl. Schmoller i. művében és „Grundriss der allgem. Volks-

wirtschaftslehre" e. művében, a 69. és köv. 1.; erre az álláspontra he-

lyezkedik Schäffle is, Bau und Leben des Socialen Körpers. 2. kiad. 
3 Philippovich, Grundriss der polit. Oekonomie. 2. kiad. 376. és 

követk. 1. 
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tagjai, de kivált a munkások önként alakított egyesületekben 

tömörülnek. Az állam azonban törvényhozói hatalmát legföl-

jebb akkor vesse latba a gazdaságilag gyöngébbek védelmére, 

ha ezek közös együttmüködésük dacára sem képesek véde-

kezni az erősebbel szemben s ez őket elnyomja és kiszipo-

lyozza. 

A másik csoport erősen hangsúlyozza az állami hatal-

mat és a felsőbbség karhatalmát, melynek föladatává kell 

tenni, hogy „mindenkinek megadja a magáét"; vagyis, hogy 

az érdekellentéteket rendezze és elsimítsa, hogy a társadalom 

álláspontjáról itélt jogos igényeknek megfelelő gazdasági és 

társadalmi állást kinekkinek biztosítsa.1 Ez a csoport tehát 

az állam rendeltetéséről való fölfogásával a keresztény állás-

ponthoz határozottan közeledik. 

26. Azok a katholikusok, kik azt hiszik, hogy a szabad-

elvű rendszernek egyben-másban engedményeket kell tenniük 

s akiket ezért méltán katholikus szabadelvűeknek nevezhe-

tünk, elismerik 1. hogy a keresztény erkölcsi szabályokat 

egész terjedelmükben a gazdasági tevékenységben is újból 

uralomra kell juttatni. Ebben az irányban tehát helyes állás-

ponton vannak. így pl. követelik, hogy szüntessék meg álta-

lában a munkaidő túlhosszúra nyújtását, mely a munkások 

erejét végsőig kiaknázza, de főleg a nők és gyermekek mun-

kájánál, mert ez a keresztény felebaráti szeretettel Homlok-

egyenest ellenkezik; legyenek figyelemmel a vasárnapokra és 

ünnepekre ; távoztassanak el mindent, ami a munkások erköl-

cseit veszélyeztethetné, stb. Többé-kevésbbé elismerik a ter-

mészetes jogok létezését is és követelik, hogy az állam ezeknek 

védelmére keljen. Elvetik tehát a jogállam elméletét legalább 

annyiban, hogy a minden egyesnek szükséges személyes jogok 

megadását nem tekintik az állam első feladatának. Láthatjuk, 

1 Philippovich, i. m. 379. 1., e csoport programmját „conservativ 

társadalmi reform<l-nak nevezi. 
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hogy az imént ecsetelt régi szabadelvüség, valamint az új 

mérsékelt szabadelvüség és a katholikusoknak most tárgyalt 

szabadelvű eszméi között ég és föld a különbség. De ők 2. 

azt is akarják, hogy az állam ne lépjen túl azon a határon, 

melyet a jogvédelem eléje szab, tehát a népgazdaságot csak 

annyira szabályozza, amennyire ezt a jogvédelem megkívánja. 

Ezért rosszalják a munkásvédő és munkásbiztosító törvénye-

ket is, amennyiben ezek már túllépik azt a határt, ameddig 

az ö véleményük szerint a munkások igazi, tényleges jogai ter-

jednek.1 Hasonlóképen 3. semmi súlyt nem helyeznek az egyes 

gazdasági ágakat űzők társulati szervezkedésére, mert ez épen 

úgy, mint az állami rendeletek, nagyban befolyásolná a gaz-

dasági szabadságot, ami az ő véleményük szerint alapföltétele 

az egészséges nemzetgazdaságnak. 4. Azokat a fattyúhajtáso-

kat, melyek a gazdasági szabadságból, a tapasztalás tanúsága 

szerint, természetszerűleg fakadnak, nem állami törvényekkel 

akarják lenyesni, hanem azáltal, hogy szegények és gazdagok 

között a keresztény hit és keresztény erkölcstan eszméit ter-

jesztik. A gazdagok gyakorolják szabadon a keresztény fele-

baráti szeretet erényét, illően bánjanak munkásaikkal s mél-

tányosan fizessék azokat; emezek pedig legyenek szerények, 

takarékosak, legyenek sorsukkal megelégedettek. Ilyen módon 

minden állami intézkedés, mely a nemzetgazdaságba a jog-

védelemnél mélyebben akarna benyúlni, továbbá minden tár-

sulati szervezkedés merőben fölöslegessé válik. Az erők sza-

bad kifejtése sokkal nagyszerűbb eredményeket fog léte-

síteni, mint amilyeneket a kényszer-szervezkedéstől vagy 

az állam-szervezte társadalomtól elvárhatnánk. A katholikus 

szabadelvűek szükségeseknek tartják és fölkarolják azokat a 

1 L. miként tárgyalja és itéli meg ez elmélet alapelveit Antoine, 

€ours d'économie sociale, 226. és köv. 1. Szabadelvüsködő álláspontja 

van az „angersi iskolának', mig a „lüttichi iskola" épen ellentétes néze-

teket vall. V. ö. még Pescht, Liberalismus, Socialismus u. christl. Gesell-

schaftsordnung, 480. és köv. 1. * 
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törekvéseket is, melyek felebaráti intézmények létesítésére 

irányulnak, mert általuk a gazdasági szabadság rövidséget 

nem szenved. Ez a katholikus szabadelvűség épen úgy ellen-

tétbe helyezkedik a mult századok keresztény nemzetgazda-

sági rendszerével, mint a bitetlen szabadelvűség; a gazdasági 

szabadság elvéből elfogadja az állami és a társulási szabadsá-

got. Kelleténél kevesebb figyelemre méltatja az állam föladatát 

és az ember képességeit a társadalomban; emellett veszélyes 

optimismusban ringatja magát, mikor az emberi működés sza-

badságát oly nagyra becsüli. L'gv látszik azonban, hogy a 

katholikusok legtöbbjét nem annyira elméleti okok, mint inkább 

gyakorlati szempontok vezették arra a téves nézetre, melyet 

az állam föladatáról vallanak. Nem egy ország sorsának intézői 

nagyon is téves nézeteket vallanak a közjóllétet illetőleg s így 

attól lehet tartani, hogy a polgárok gazdasági működésébe való 

beavatkozásuk az általános jóllétre inkább káros, mint üdvös 

hatással l en i ^ ; ez a körülmény alkalmat nyújt arra, hogy két-

ségbe lehessen vonni az államhatalomnak azt a jogát, melylyel 

a gazdasági tevékenységet szabályozza. 

27. A szabadelvű gazdaságelmélet körülbelül egyidőben 

ütötte föl fejét Francia- és Angolországban. Előkészítője némi-

leg a céhek és az egész céhrendszer bomlása volt, amely már 

a XVIII. század elején vette kezdetét. Megalapítója Quesnatj 

Ferenc, XV. Lajos udvari orvosa, ki buzgón foglalkozott tár-

sadalompolitikai kérdésekkel; rendszerének rugója az volt, 

hogy urának új adóforrásokat nyithasson. Okoskodása abból 

az elvből indult ki, hogy a természet forrása minden gazdag-

ságnak, hogy tehát az emberek gazdagságukat nem saját 

munkásságuknak, hanem a természet erőinek köszönhetik, 

amennyiben ezek új terményeket és így új értékeket termel-

nek, míg az ember a termeivényeket csak átalakítja és értékö-

ket csak annyiban növeli, amennyit munkája megér. Mivel 

pedig Franciaország mezőgazdasága, különösen a merkantil-

rendszernek XIV. Lajos pénzügyminisztere, Colbert által történt 



32 " Első, általános rósz. 

meghonosítása óta a sok teher és adó, valamint a kőtelező 

árszabások miatt igen nyomasztó helyzetben volt, ezért Ques-

nay elsősorban a mezőgazdaság teljes felszabadítását köve-

telte minden állami korlátozó törvény alól, másodsorban pedig 

gazdasági szabadságot általában. A király és sok befolyásos 

férfiú élénken pártolták őt. E francia szabadelvűség gazdasági 

programmját kifejezi Quesnaynek ez a mondása : „Pauvres 

paysans, pauvre royaume ; pauvre royaume, pauvre roi" ; 

továbbá az az immár szálló igévé fejlődött tanács, amelyet 

Gournay, egy párisi kereskedő adott a király minisztereinek, 

hogy a nemzetgazdaságban szem előtt tartsák : „Laissez faire, 

laissez aller, le monde va de lui même." Egyre megy ki ez 

a tanács azzal a felelettel, melyet a szabadelvűség egy másik 

híve adott Franciaország akkori dauphinjének, trónörökösének, 

kinek arra a kérdésére, hogy mit tenne ö a nemzetgazdaság 

terén, ha Franciaország királya lenne, azt válaszolta : „Semmit". 

Ugyanebben az időben, de egészen más úton jutott 

Angliában Smith Ádám arra a következtetésre, hogy az állam-

ban a gazdasági tevékenységnek teljes szabadságot kell bizto-

sítani. 0 nem a természetben és a természet erőiben, hanem 

az emberi munkában és tevékenységben látta minden jóllétnek 

és a nép gazdagságának, ha talán nem is egyetlen, de min-

denesetre főforrását. Ezt a gondolatot állítja „A nemzetek 

gazdagságáról" írt s oly híressé vált munkája élére. Most már 

azt kezdte kutatni, miképen lehetne fokozni a nemzetek szor-

galmát és tevékenységét. Müve tartalmazza mindazokat a 

gondolatokat, melyek a népek életébe átment gazdasági sza-

badelvüséget alkotják, nevezetesen : a) A nemzetek gazdagsága, 

ha nem is kizárólag, mindazonáltal nagy mértékben az emberi 

munka eredménye, b) Ezért a nemzet vagyonosodásának leg-

alkalmasabb eszközét az ipar fejlesztése képezi, c) Mivel a 

nemzetek annál gazdagabbak, minél több gazdasági javak 

fölött rendelkeznek, a termelés szaporítását pedig a munka-

felosztás segíti elő, ezért a lehető legnagyobb munkafelosztás 
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üdvös hatással van a nemzetek vagvonosodásának emelésére. 

d) Mivel az államokat és népeket az egyes emberek összes-

sége alkotja, az egyes embert pedig munkára és erőinek ki-

fejtésére kiváltképen az ideiglenes jóllét és boldogság után 

való vágy ösztönzi, azért — és ez az angol iskola alapvető 

gondolata — azzal fokozzuk legmagasabbra az egész nép 

szorgalmát, ha minden egyesnek a vagyon és gazdagság 

után való önző törekvéseinek teljes szabadságot biztosítunk.1 

Főként ez az angol vagy Smith-féle iskola az, melyből a 

szabadelvűség kiindult s Európa más államainak nemzetgaz-

daságában és törvényhozásában is tért foglalt; ezért mindenütt, 

mint az ipari tevékenység különös szorgalmazója lép föl, a 

mezőgazdaságot ellenben, melyben az emberi tevékenység 

sokkal inkább háttérbe szorul, kevesebb figyelemre méltatja 

s kevesebbre becsüli. 

Majdnem minden európai állam megváltoztatta törvényeit 

és szervezetét szabadelvű eszmék alapján. A céhek és szövet-

kezetek eltörlésében, az iparszabadság kihirdetésében2 egyik 

a másikat követte ; a szabadköltözés útjába álló akadályokat 

eltávolította ; az uzsoratörvényt eltörölte ;3 a mezőgazdasági 

állapotokat gyökeresen megváltoztatta, föltétlen rendelkezési 

jogot adván a telek és birtok felett; eltörülte a megosztott 

földbirtoklást és a dologi terheket, névleg a természetben fize-

1 Wagner A. „Grundlegung" c. művében (I. köt. s 7. köv. 1.) elő-

sorolja a régebbi szabadelvűség alapelveit, melyek a francia physiokrata 

és angol Smith-féle tanításokkal, egyes sajátos tanítások eltérése dacára, 

teljes összehangzásban voltak. 

2 Az iparszabadság Németországba való bevezetését illetőleg v. ö. 

Bachem J. „Gewerbe" cikkét a Görres-társulat Staatslexieonjában 2. 

kiad. 2. köt. 976. és köv. 1.; Ausztriára nézve olvasd Reschauert, 

Geschichte des Kampfes der Handwerkerzünfte und der Handelsprämien. 

Wien, 1882. 
3 V. ö. Ratzinger »Wucher" cikkét a Görres-társulat Staatslexieon-

jában. 5. köt. 1143, és köv. 1. 

Biederlack-Kiss. A társadalmi kérdés. 3 
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tendő adókat, mint a dézsmát;1 megszüntette a vámsorompókat 

a vám meghagyásával stb. 

2. §. A szabadelvüség okadatolása. 

28. A szabadelvüség követeléseit mindenkor a legkülön-

félébb módokon igyekeztek megokolni. Ezek az okok egyrészt 

népgazdasági természetűek, másrészt az ember és természeti 

mivoltának félreismerésén vagy téves természetjogi felfogáson 

alapulnak. Kezdjük meg ezek fölsorolását azokkal, melyek köz-

vetetlenül a nemzetgazdaságra vonatkoznak. 1. A földi vagyon 

szerzésében engedett lehető legnagyobb szabadság minden 

egyes embert arra serkent, hogy erejét a földi vagyonért ví-

vott küzdelemben a lehetőségig megfeszítse; tehát a leg-

alkalmasabb eszköz arra, hogy a nemzetgazdaság föllendül-

jön s hogy ez a föllendülés tartós legyen. Ha egyik a másikkal 

versenyezni s egymást túlszárnyalni igyekszik, egyrészt a nagy 

nyereség, melyet tehetsége és szorgalma kilátásba helyez, 

másrészt a fenyegető veszély, hogy más őt túlszárnyalhatja, 

mindenkit hatalmasan fog sarkalni arra, hogy minden gondo-

latát a vagyonszerzésre irányítsa, hogy kockáztasson arra az 

esetre, ha ebből hasznot húzhat, hogy vissza ne riadjon 

semmiféle testi vagy szellemi munkától, mikor javak szerzé-

séről van szó. 

Schönberg röviden és velősen így sorolja föl a hatáso-

kat, melyeket egy nép gazdaságának emelésére a szabadság 

előidézni hivatva van : 1. A munkaszabadság elősegíti meg-

lévő munkaerők észszerű szétosztását a különféle kereset- és 

iparágakra, mivel mindenki szabadon választhatja hivatását, 

munkásságának helyét és mennyiségét, mivel pedig kiki tet-

szés szerinti mértékben dolgozhatik s így a nagyobb szorga-

lom után nagyobb haszon fakad, fokozódni fog a munkások 

1 V. ö. Brúder „Grundlasten" cikkét a Görres-társulat Staatslexicon-

jában 3. köt. 11. és köv. 1. 
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szorgalma; elő fogja segíteni, hogy a munkaerő az egyes 

vállalatokban megfelelőleg egyesüljön vagy megoszoljon. 

:2. A birtokszabadság hatása lesz, hogy a földbirtok, neveze-

tesen a mező- és erdő-, vagy bányagazdaságra alkalmas te-

rületek, mint termelő eszközök, a termelésben legfőbb ered-

ményt felmutató vállalkozók tulajdonába fognak jutni, vagyis 

azokéba, kik ezekből a birtokokból a legtöbb tiszta hasznot érik 

•el; elő fogja segíteni, hogy a mező- és erdőgazdaságok oly 

nagyságnak legyenek és oly kezelésben részesüljenek, amely 

mellett legnagyobb nyers és tiszta jövedelmet hajtanak. 

3. A tokeszabadság azt fogja eredményezni, hogy a kölcsön-

tőke az egyes vállalatokhoz fog özönleni azok termelőképes-

ségének és jövedelmezőségének arányában ; a hitelben ész-

szerű módon részesül, aki reászorul s a kamatláb is észsze-

rűen fejlődik ki. 4. A kezelésiszabadság annak az eljárásnak 

kedvez, mely a gazdálkodásban alkalmazott eszközöket és 

•erőket leggyümölcsözőbben érvényesíti. 5. A vásársxabadság 

elő fogja segíteni, hogy természetes vásári viszonyok fejlőd-

jenek ki (természetes vásárterületek és árak).1 

29. 2. Arra az önkénytelen s kézenfekvő ellenvetésre, 

hogy ily nagymértékű szabadság könnyen visszaélésekre és 

rendellenességekre vezethet és szükségképen vezet is, a sza-

badelvüség hívei azt felelik, hogy nézzük csak, mily kiváló 

természeti képességekkel bir az ember, amint azt Rousseau 

kifejtette. Ez a Rousseaura való hivatkozás természetesen 

igen alkalmas arra, hogy a szabadelvű nemzetgazdaság-

elméletnek uj, önálló támogató érvül szolgáljon. Ez a francia 

bölcselő azt hirdeti, hogy az ember, úgy amint születik, 

természeténél fogva teljesen jó, ártatlan és minden jóra haj-

landó lény.2 Az a sok rossz, ami az emberszivben kifejlődik, 

1 Schönberg, i. h. 50. és köv. 11. 
2 Herkner a szabadelvűség alapelveit találóan igy körvonalozza: 

„A mult század felvilágosult szellemeit az a gondolat töltötte be, hogy 

«egy legfelsőbb lény a világot az ember földi boldogítására teremtette. 
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nem az emberrel született, hanem később került oda, főlegf 

mesterkélt, hibás nevelés révén. Ha az embert teljesen sza-

badon, korláttalanul hagynák kifejlődni, akkor a mindenki 

szivében gyökerező jó kihajtana, akadálytalanul nőne és fej-

lődnék, s igy minden rosszaságtól mentes maradhatna.1 Mikor 

ezt a felfogást az emberről a gazdasági téren alkalmazták, 

az az általános nézet uralkodott, hogy a kenyérkeresetben 

való lehető legnagyobb szabadság korántsem fog azokkal a 

káros következményekkel járni, melyektől eddig az emberről 

alkotott pessimista világnézet hívei féltek. Ezek a káros er-

kölcsi következmények ellenkezőleg épen a gazdasági élet 

mesterséges szabályozásának tulajdoníthatók. Az emberek ér-

dekei, még a legellentétesebbek is, tökéletes harmóniává 

egészítik ki egymást. Ez Bastiat-nak, a francia szabad-

elvüség lelkes támogatójának alapgondolata. Mindenki kö-

vesse és követhesse azokat az utakat, melyek saját 

érdekéinek megfelelnek.2 „A természetjogi elmélet, mely 

legridegebb alakját a XVIII. század közepén Rousseautól 

Az ember és ösztönei természettől fogva jók, mert Istentől valók, aki 

pedig csak jót akarhat. Ha már most a mai állapotokat szemügyre véve 

annyi szerencsétlenséget, gonoszságot, elvetemültséget s műveletlen-

séget tapasztalunk, ez csak annak tulajdonítható, hogy az emberek 

viszonyaikat nem az Istentől adott természetes törvények szerint fej-

lesztették. El kell tehát távolítani azt az egész mesterséges rendet, 

mely idővel e törvények ellenére kifejlődött és helyébe a természetes 

szabadságnak kell lépnie. Akkor azután majd mindenütt a legnagyobb 

mértékben érvényre jut az Istenakarta rend, összehangzás s a lét szép-

sége." Die Arbeitsfrage 2. kiad. 1. 1. 
1 Ezeket az elveket Rousseau különféle munkáiban fejtette ki , 

nevezetesen az „Emil, vagy a nevelésről" címűben, melyet ezekkel 

a szavakkal kezd meg : „Minden jó, ami a minden dolgok Teremtőjének 

kezéből kikerül; de minden elfajul az emberek kezei között.* 
2 „Le problème social sera bientôt résolu, car il est, quoiqu'on 

ne dise, facile à résoudre. Les intérêts sont harmoniques ; donc la 

solution est tout entière dans ce mot Liberté." Harmonies économiques 

Paris 1855. 20. 1 
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nyerte, az állam- és társadalomalkotó emberben általában 

•oly nagyfokú értelmet, okosságot és becsületességet tételez 

föl, mely lehetővé teszi, hogy mindenki felismerhesse és kö-

vethesse azt, ami javára szolgál, anélkül, hogy embertársa 

•érdekeit ezáltal a legkisebb mértékben is veszélyeztetné."1 

30. A szabadelvűek fölfogása szerint 3. a szabadgazdál-

kodás azzal a nagy előnynyel jár, hogy a földi javakból kiki 

annyit mondhat magáénak, amennyit szorgalmával és tehet-

ségével szerezni képes. A szabadelvű gazdasági rendszer ily 

módon elősegíti a földi javak igazságos eloszlását, míg a 

gazdasági tevékenység minden mesterséges korlátozása a va-

gyoni viszonyoknak oly változását idézi elő, mely a munkás-

ság és önálló tevékenység rovására van. Világos továbbá, 

hogy az az általános tudat: kinek-kinek annyija van, amennyi 

öt megilleti, igen fontos tényező az általános béke és nyil-

vános jóllét létesítésében.2 

31. A szabadelvűség 4. a népgazdaság legfontosabb 

alapfogalmairól igen felületes és téves nézeteket vallott. Neve-

zetesen a) általában azt állította, hogy az igazságos árt a 

kínálat és kereslet állapítja meg; azzal azonban keveset törő-

dött, vájjon létrejöttét természetes, mesterséges, vagy épen 

meg nem engedett okok eredményezték. Ily felfogás mellett 

aztán az egyedárusok (monopoliumot űzők) által megállapított 

árakat is, bármily magasak legyenek is azok, igazságosaknak 

kell tekintenük. b) Hasonlóképen igazságos munkabérnek azt 

tartja, melyet a munkaadó és munkás egymás közt bármi-

lyen körülmények között megállapít, tekintet nélkül a kiadá-

1 így ír Scheel „Die politische Oekonomie als Wissenschaft." 

(Schönbergnél i. h. 81. 1.) V. ö. Devas-Kaempfe, Grundsätze der Volks-

wirtschaftslehre. 482. 1. 
2 „A szabadkereskedelem sürgetése csak egyszerű alkalmazása 

annak az általános tanításnak, mely azt állítja: a szabadság alapföltétele 

annak, hogy a népgazdaság lehetőleg bőséges és igazságos legyen." 

trince Smith i. h. 
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sokra, melyek a munkást munkaadója érdekében terhelik. 

Eszerint megfér az igazsággal az a törekvés, mely a munka-

bér alacsonyra szorítását célozza, c) Az a viszony, mely 

munkaadó és munkás között fönnáll, a szabadelvüség szerint 

kizárólag szerződésen alapszik. A munkás ép úgy bérbe-

adja munkaerejét a munkaadónak, mint mikor valakivel szer-

ződést kötünk gépünk vagy valamely állatunk munkaerejének 

felhasználhatósága céljából. Hogy a munkás is ember, s hogy 

ember létére kötelességei és jogai vannak, az a munka-

adóra teljesen közömbös dolog; ő a munkaerőt s annak bir-

tokosát oly eszköznek tekinti, mely hasznára van. d) A tulaj-

don fogalma, a szabadelvüség szerint, feljogosít arra, hogy 

a fölött, amit magunkénak nevezhetünk, a tulajdonjog értel-

mében szabadon rendelkezhetünk, másokra és a közjóra valá 

minden tekintet nélkül, e) A szabadelvüség nézete szerint 

elég, ha a munkában egyedül egyéni célok vezetnek. Senki 

se kötelezhető arra, hogy munkájában vagy bárminő tevé-

kenységében a közjóra vagy mások javára tekintettel legyen. 

Az érdekek között létező összehangzás miatt az egyéni érde-

kek legkíméletlenebb módon való hajhászása sem lehet a 

közjó ártalmára. 

32. E jobbára gazdaságtani és gazdaságpolitikai okokhoz 

csatlakoznak 5. társadalmi, erkölcsi és jogi természetű okok. 

Az államról és ennek föladatáról elterjedt új nézet kiindulá 

pontját az emberiségnek úgynevezett természetes állapotából 

veszi. Ennek az útját Hugó Grotius egyengette, ki azt gon-

dolta, hogy a természetes jogot függetlenítheti Istennek, a 

természet alkotójának és az ember legfőbb törvényhozójának 

kötelező akaratától. Ezen a téves alapon azután tovább 

haladva, Hobbes Tamás, Spinoza Baruch és később Jean 

Jacques Rousseau1 arra a következtetésre jutottak, hogy az, 

1 Rousseau-t illetöleg v. 5. Stöckl, Geschichte der neueren Philo-

sophie I. köt. 342. 1. 2. jegyz. 
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emberiségnek eredeti, természetalkotta állapotában sejogai, se 

törvényei, se kölcsönös kötelességei nem voltak, azaz társa-

dalmi életet épenséggel nem folytattak az emberek s ezáltal 

hasonlók voltak az állatokhoz, melyek, ha egy fajhoz tartoznak 

is, minden társadalmi kapocs nélkül egymás mellett tengődnek.1 

Ez az igazi „természetes állapot", melyben egyedül a szellemi 

és fizikai felsőbbség mértékadó; ebben az állapotban csak 

hatalom van és mindenkinek teljesen szabadságában áll bár-

mit tennie, akár valakinek érdekében, akár ellenében, a) Nap-

jaink állami és társadalmi viszonyai ettől a „természetes 

állapot"-tói annyiban különböznek, hogy akkor minden egyes 

ember tökéletes szabadságot és függetlenséget, a jogok és 

kötelességek tekintetében pedig teljes egyenlőséget élvezett, 

de ez nem más, mint a legteljesebb individualismus.2 b) Hogy 

azonban az emberek között rendezett viszonyok létesüljenek, 

ezért államok alapítása válik szükségessé. De az állam, a 

természetes állapotot föltételezve, csak akként jöhet létre, ha 

az állammá tömörülők mindegyike lemond szabadságáról a 

rendezett viszonyok kedvéért. Ezekből a tételekből roppant 

1 Az újabb „tudomány" ezzel szemben arra a következtetésre 

jutott, bogy az emberiség, természetes állapotában nem elkülönülve, 

hanem „csordákban" élt egymás mellett. „Az ember csordalény; ez elvi-

tathatatlan tény." (Gumplovicz, Rechtsstaat und Socialismus 489. 1.) 
2 Hobbes és mások megtartották ugyan a „jog, ius" szót, de magát 

a jogot eltörülték. Mert a jog abban áll, bogy szabad rendelkezést biz-

tosít a jogi tárgyra vonatkozólag, mások kizárásával, már pedig Ilobbei 

szerint a természetes állapotban mindenkinek joga van mindenre : Sequi-

tur in conditione hominum naturali omnium in omnia ius esse, ipsis 

hominum corporibus non exceptis. Leviathan. I. rész. 14. fej. — Eszerint 

a természetes állapotban mindenki harcban áll mindenkivel: Negari non 

potest, quin status hominum naturalis, antequam in Societatem coiretur 

bellum fuerit, neque hoc simpliciter, sed bellum omnium in omnes. De 

cive. I. 12. fej. — Az az általános gazdasági verseny, melyet a szabad-

elvűség akar, ennek a harcnak a mintájára készül. V. ö. Stöckl, Geschichte 

der neueren Philosophie. 1. köt. 46. és köv. 1., 185. és köv., 341. és köv.; 

Philippovtch, Grundriss der pol. Oekonomie. 337. 1. 
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fontosságú következtetések folynak az állani feladatát és kor-

láttalan hatalmát illetőleg, c) Az állam föladatává kell tenni 

elsősorban azt, hogy az egyes emberek őseredeti szabadságát 

és függetlenségét, az egyenlő szabadságnak lehető föntartása 

mellett, csak annyiban érintse és korlátozza, amennyiben ezt 

a rendezett viszonyok létesítése szükségképen megkívánja. Más 

szóval az államnak az a föladata, hogy „megállapítsa azokat a 

föltételeket, amelyek mellett az egyes emberek önkénye egy-

más mellett megférhet a szabadság általános törvénye értel-

mében."1 Mivel pedig ezek a föltételek nem mások, mint 

maga a jog, így az államnak egyetlen föladata: a jogok 

megállapítása és megőrzése, vagyis a jogvédelem. Az állam-

nak jogot kell létesítenie s a létesítettet védelmeznie. Egyéb-

ként nincs joga az egyesek természetes szabadságához nyúlnia, 

melynek értelmében kiki kénye-kedve szerint tehet, sőt meg 

is kell azt védenie mások minden támadása ellenében. Ebből 

következik, hogy az államnak a gazdasági működés alapjául 

és kiinduló pontjául az egyes ember szabadságát kell vennie 

s ezt csak annyiban szabad korlátoznia, amennyiben ez az 

általános szabadságtörvény értelmében az egyesek szabad-

akaratának összeegyeztetése céljából kívánatos. Egyébként 

kötelessége az egyesek önkényét gazdasági működésűkben 

minden más részről való beavatkozás ellen megvédelmeznie.2 

d) Az emberiség természetes egyenlőségével nem egyezik 

meg az, hogy egyik a másikkal szemben függő viszonyban 

legyen. Ezért nemcsak az ókori rabszolgaság természetellenes, 

hanem a középkori jobbágyság s a hűbéri függés is ; termé-

1 így határozza meg a jogot Kant, szántszándékosan kerülve a 

minden létezők végső okát, miáltal a szabadelvű gazdasági rendszernek 

is a legnagyobb szolgálatot tette. 
2 Pesch a Stimmen aus Maria-Laach 1898. Il.-ben a 49. s köv. 

lapon kimutatja, hogy már Quesnay is arra az állítólagos természetes 

állapotra alapítja jog- és állambölcseleti nézeteit, mely sem jogokat, sem 

kötelességeket nem ismert. 
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szetellenesek mindazok az előjogok és kiváltságok, melyeket 

bármely születési és társadalmi osztály vagy érdekcsoport 

élvezett. Ezzel szemben az felel meg az emberek természetes 

egyenlőségének, ha mindenki azt teheti, amit a másik, ha 

teljes jogegyenlőség és egyenjogúság uralkodik. A Grotius, 

Hobbes és Rousseau alkotta úgynevezett természetjogi elmé-

letnek a gazdasági nézetek fejlődésére vonatkozó legfonto-

sabb sajátosságai a következők: Abból indul ki, hogy a 

társadalom természetes és észszerű állapota az, ha egyenlő 

jogú egyénekből á l l ; ennélfogva a társadalomnak ezzel szem-

ben álló történetileg fejlődött alakja tévedéseken s jogta-

lanságon alapul s mint ilyen eltávolítandó. Fölteszi továbbá 

azt, hogy a társadalmat, az államot alkotó minden egyes 

emberben oly mértékű ész, okosság és becsületesség lakozik, 

( hogy mindenki megismeri és teljesíti azt, ami saját javára 

szolgál, anélkül, hogy felebarátja érdekköreit ártólag megza-

varná ; tehát úgy fogja fel a társadalmi együttélést, mint 

egyenlő erős, okos és becsületes felek szerződésszerű viszo-

nyát. Eszményül állítja az embernek teljesen szabad önren-

delkezését és azt kívánja, hogy ezt a „természetes" szabad-

ságot az akarat és cselekvés minden megnyilatkozásában csak 

annyira korlátozzák, amennyire ezt a békés és rendezett 

együttélés egyáltalában megkívánja. Természetszerűleg követ-

kezik ebből, hogy az állam nem más, mint szükséges* rossz 

és hogy a kormányzási tevékenységnek nem szabad messzebb 

nyúlnia, mint amennyire azt a személy- és vagyonbiztonság 

épségben tartása szükségképen megköveteli." 1  

33. 6. Azonban azok is, akik ily természetes állapotot el 

nem ismernek, a jog természetét és eredetét illetőleg mégis 

minden jogot tévesen tételes eredetűnek vallanak, akár a né-

pek természetéből, történelméből, vagy szokásaiból (történelmi 

iskola), akár az egyesek szerződéséből, az államtól, vagy 

i Scheel i. h. 81. 1. 
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akármilyen más társaságtól származott is; — a szabadgazda-

ságot gyakorlatban és elméletben tényleges zabolátlanságával 

egyetemben ezek is előmozdították. Mert hiszen a kizáróla-

gos tételes jog elmélete szerint1 egyedül az állam az, mely 

mindenkinek jogterületét mint legfelső hatóság megállapítja, 

korlátozza, vagy kiterjeszti, mert szabadságában áll minden 

jogot — anélkül, hogy jogtalanságot követne el — korlátozni 

és megszüntetni. Ezek a jogról, annak természetéről és szár-

mazásáról szóló téves elméletek a szabadelvűséget nem moz-

dították elő annyira, mint a divatos hitetlenség, mely az 

anyagelvűséghez ragaszkodik, vagy legalább a vallások fölött 

való kételkedésben találja kedvét; ez a hitetlenség az emberek 

összes természetes jogait eleinte csak elvben tagadta, később 

pedig a leglelkiismeretlenebb módon lábbal tiporta. 

34. A szabad gazdasági működést illetőleg 7. az utolsó 

századokban a keresztény erkölcsi törvény rendelkezéseitől 

eltérőleg a legkülönfélébb hamis nézetek terjedtek el az 

erkölcsiség fogalmáról és lényegéről. E téves nézetek között 

nemcsak a régi pogány bölcselöknek az a véleménye hívja 

fel figyelmünket, hogy erkölcsileg jó az, ami saját földi 

boldogságunkat előmozdítja s erkölcsileg rossz, ami ezt gá-

tolja (ez az egyéni eudaemonismus), hanem még inkább a 

társadalmi eudaemonismus, mely azt állítja: erkölcsileg jó 

az, ami az általános földi jóllétet és művelődést előmozdítja; 

erkölcsileg rossz, ami ezt gátolja vagy megakasztja. Ezt az 

utóbbi nézetet már csak azért is fölkarolták, mert amig egy-

részt magasabb erkölcsi követelményei nincsenek, másrészt 

mégis kevésbbé önző s így némileg eszményi színezetű.2 

1 A tételes jogi elméleteket illetőleg v. ö. Cathreint, Moral-

philosophie, I. köt. 440. és köv. 1. ; Costa-Rosettit, Philosophia morális, 

II. kiadás, 228. és köv. 1. 
2 Hogy milyen erkölcsbölcseleti nézeteket vallottak a physiokraták 

(Quesnay, Mercier de la Riviere, Dupont de Nemours) és az industrialisták 

(Smith Adám, Ricardo Dávid, Malthus, Stuart Mill, Say), erre vonatkozólag 
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Az erkölcsi jó lényegéről elterjedt nézetek különbözősége arra 

a fölfogásra vezetett, hogy az embernek csak egy biztonság-

gal megállapítható kötelessége van: az állam törvényeire és 

rendelkezéseire ügyelni. Ez a kötelesség világos és magától 

érthető, mig minden más kötelesség még bizonyításra szorul. 

E tévedés megerősödését, mint sok másét is, elősegítette a 

Kant-féle bölcselet, mely az állítja, hogy az ember Isten és 

kötelező akaratának ismeretére jutni képtelen. Hozzá járult 

még ehhez Fichte és Hegel német bölcselőknek az a követ-

keztetése, melyet ők az állam lényegéből és céljából közvetet-

lenül és egyenesen levontak, hogy t. i. az emberek összes 

erkölcsi föladatát az állam törvényeinek tisztelése képezi. 

„Mindezek eredménye az az alapelv, amelyet egész nyugod-

tan nevezhetünk az összes divatos politikai és állami tudomá-

nyok lényegének : A törvény nem más, mint a nyilvános és 

általános lelkiismeret. Elégséges ez mindenkinek és felold 

mindenkit saját lelkiismerete alól. De ez még nem elég. 

A jog és közélet kérdéseiben nem is szabad az egyeseknek 

lelkiismerettel birniok. Bármit parancsol is a törvény, az jogos. 

Külső nyilvánulásában csak egy igazságosság, csak egy erköl-

csiség létezik és pedig az a törekvés, hogy gondolkodás nélkül 

föláldozzuk a törvénynek, illetőleg az államnak okoskodó értel-

münket és szenteskedö lelkiismeretünk mozdulását".1 Ezeknek 

v. ö. a Civiltä cattolica 1894. évfolyamából az I. kötetben a 666. s köv 1.: 

továbbá a II. kötetben a 163. s köv. 1. — A tételes erkölcstant illetőleg 

v. ö. Cathrtint i. h. 137. és köv. 1.; Costa-Rosetti i. h. 125. és köv. 1. 
1 Weiss, Sociale Frage und Sociale Ordnung. (III. kiad.) 222. és 

köv. 1. — Lamey miniszter a badeni képviselőház 1865. dec. 9-iki ülésén 

ezt az elvet így fogalmazta : A nyilvános lelkiismeret valójában a törvény. 

Aki emellett és ezen fölül saját lelkiismeretet akar, az fizesse is meg. 

Ketteler püspök „Ist das Gesetz das öffentliche Gewissen?" című iratával 

felelt, melyben többi között ezt mondja: „A törvénynek e lelkiismerettel 

nem biró emberei, mint államférfiak és pénzemberek, legnagyobb ellen-

ségei az emberiségnek." V. ö. Pfülf, Leben des Bischofs v. Ketteler 2. köt. 

234. s köv. 1. 
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a nézeteknek a nemzetgazdaság gyakorlati terére való átvitele 

a szabadelvű államháztartástan egy részét képezi. 

3. §. A szabadgazdálkodás elméletének bírálata. 

35. Ha el is kell ismernünk, hogy a nemzetgazdaság-

nak XVIII. századbeli alakja, amint azt a szabadelvűség ta-

lálta, megnjításra szorult s hogy a szabadgazdálkodás elmé-

lete néhány igaz és használható elvet is tartalmaz s hogy 

továbbá a termelés a szabadgazdálkodás következtében bá-

mulatosan növekedett; még se mondhatunk más Ítéletet, 

mint hogy elvetjük úgy a régi tiszta, mint az uj mérsékelt 

«zabadelvüséget. 1. A szabadgazdálkodás szükségszerüleg 

előidézi a középosztály megszűnését s a kis birtok föl-

emésztését a nagy birtok által. A nagy birtok természetében 

fekszik, hogy hosszabb ideig kibírja a versenyt a kisebbel, 

mint ez a nagyobbal. Ezért a nagy birtok a szabadverseny-

ben minden esetben győztes marad s a kisebbet elnyomja 

vagy fölemészti. Ez a túlsúly nemcsak akkor lép föl, ha a 

gazdagabb vállalkozó nagyobbfokú kíméletlenséget tanúsít a 

szegényebbel szemben ; módjában áll kisebb vetélytársait a 

további versenytől egészen elütnie, ha nem jár is el oly kí-

méletlenül. „A verseny az egyes gazdasági ágakban nemcsak 

a gazdálkodó ügyességétől és alaposságától függ, hanem 

attól is, mekkora tőkével rendelkezik a gazdálkodó. A piaci 

verseny szabadságának jótékony társadalmi hatása megszű-

nik ott, ahol a vagyonos és vagyontalan osztály szemben 

áll egymással."1 így a gazdag kereskedőnek módjában áll 

árúit olcsóbban beszereznie s így valamivel olcsóbban is ad-

hatja azokat, mint a kevésbbé gazdag; vannak eszközei, 

melyek segítségével árúit könnyebben elhelyezheti, vevőinek 

kedvezőbb fizetési határidőt adhat sth. Ugyanez a helyzete 

1 Philippovich, Grundriss 3. kiad. 183. I. 
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a gazdagabb iparosnak a szegényebbel szemben ; a rendel-

kezésére álló vagyon lehetővé teszi, hogy üzletében a leg-

újabb ipari eszközöket azonnal alkalmazhassa; kiállhatja az 

üzleti válságokat, melyeknek a szegényebb már áldozatul 

esik. Hogy egy nemzetgazdasági elméletnek tarthatatlanságát 

bebizonyítsuk, ehhez nem szükséges azt kimutatnunk, hogy 

az egész nemzet vagyona, gazdagsága szükségszerüleg kevés 

birtokos kezében halmozódjék össze ; elég, ha kimutatjuk, 

hogy iránya olyan, mely a vagyonos osztályt részesíti elő-

nyökben a szegényebbek rovására és nem arra szolgál, 

hogy a tehetségeknek tért nyisson s az ügyességet, szorgal-

mat és munkabírást mindenekfölött jutalmazza, hanem oda-

irányul, hogy a már meglevő vagyont növelje.1 Ez a föl-

emésztő folyamat, mely a középosztályt és a kis birtokot a 

nagy birtok részéről végső romlással fenyegeti, még borzasz-

tóbb méreteket öltene, ha — amint legalább a régi sza-

badelvűek akarták — lábra kapna az a legkíméletlenebb 

verseny, melynek egyedüli zsinórmértéke az önösség. Az ilyen 

szabadság szükségképen arra vezet, hogy egyesek a többiek 

elnyomásával minden árút és termelőeszközt magukhoz von-

nak, miáltal azoktól, kiknek a fogyasztási javakra szükségük 

van, tetszés szerint való árakat követelhetnek és saját hasz-

nukat tetszés szerint növelhetik. Még azok a társadalmi 

politikusok is, kik a szabadelvüségnek kissé szelídebb. állás-

pontján vannak, hangoztatják a szabadgazdálkodásnak ezt a 

káros hatását. így például Schönberg is beismeri, hogy a sza-

badgazdaság veszedelmes következménye káros egyedárúsá-

gok keletkezése (i. h. 52. 1.); azt állítja, hogy „a nagy-

ipar káros fejlődését" még a mérsékelt szabadelvűség se 

kerülheti el; másutt meg így szól: „a szabadságelméletnek 

1 Ez az oka annak, hogy Hertling reménye, melyet Kleinere Schrif-

ten c. kötetének 379. lapján az „ipar decentralizációjáról" táplál, soha 

se fog megvalósulni. A nagy iparos és gazdagabb a kicsinyt és sze-

gényebbet mindig tönkreteheti, ha ez szabadságában áll és ezzel él is. 
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mindenképen szükségszerű következménye, hogy veszélyez-

teti a kis- és középvállalkozók, főleg azonban az ipar terén 

működők egyrészének eddigi gazdasági függetlenségét és biz-

tos megélhetését." Wagner szerint pedig az lesz eredménye 

a szabadgazdaságnak, hogy a „nagyvállalkozó legyőzi a kis-

vállalkozót, ami kivált az iparban már meglepően jelentke-

zik." Azt állítja továbbá, hogy „a nagyvállalatoknak ez a 

győzelme a kisvállalatok fölött szükségszerben azt fogja ered-

ményezni, hogy a gazdaságilag és társadalmilag önállóbb 

elemek száma viszonylagosan és közben-közben föltétlenül is 

fogy és az iparüző társadalom mindinkább két osztályra sza-

kad : egyrészt a nagyvállalkozók és magántőketulajdonosok, 

másrészt a bérért dolgozók osztályára, melyeket csak lazán 

köt össze a munkabérszerződés." Következménye lesz to-

vábbá, hogy „tartós, nagy különbséget létesít a gazdasági és 

társadalmi helyzetben a két osztály műveltségi fokában, éles 

ellentétet az érdekekben és oly ellenséges feszültséget, ami-

lyen más nemzetgazdasági elméletnél soha nem létezett." 

Ezáltal „a vagyonfelosztás még aránytalanabbá alakul. A ter-

melés annyiban is rossz irányba terelődik, mert főképen csak 

a gazdagok fényűzésének kielégítésére törekszik; kikerülhe-

tetlenül minden érdekeltre nézve káros függési viszony fog ki-

fejlődni olyanok közt, kik közjogilag egyenlő rangú állam-

polgárok."1 

36. Továbbá 2. egyáltalában nem igaz az, hogy a 

szabadgazdálkodás minden egyes embert összes szellemi és 

testi erőinek megfeszítésére ösztönöz. Az egészből csak annyi 

áll, hogy azt a nemzetgazdasági elméletet kell a többi fölött 

elsőségben részesíteni, amely az egyesekben a munkakedvet, a 

munkában való örömet és erőik kifejtését fokozni kiváló mó-

1 Wagner. Grundlegung der politischen Oekonomie. III. kiad. 

820—826. 1. — Meg kell jegyeznünk, hogy ezek a szabadelvű gazdasági 

politikusok rendszerük következményeit szelídebb formában igyekeznek 

föltüntetni, mint amilyenek azok tényleg. 
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don és önmagától alkalmas. De hogy a szabadelvű rendszer-

nek ez a hatása lenne vagy pedig lehetne, az épenséggel 

nem igaz ; a szabadelvű elmélet hívei ez egyszer számításuk-

ban alaposan csalódtak. Az ember természetében rejlik, hogy 

csak akkor van kedve és öröme a munkához és erejét csak 

akkor fejti ki, ha munkája és fáradtsága gyümölcseit is remél-

heti. Már pedig a gazdaságilag szegényebbek, vagy kevésbbé 

gazdagok a szabadelvű gazdasági rendszer mellett ebben a 

reményben nem ringathatják magukat. (Wagner i. h. 824. 1.) 

Sok embert e miatt a kétségbeesés egy neme fogja el. Az 

emberiség nagy részét csak a mindennapi szükség fogja 

kényszeríteni, hogy kedv és lelkesedés nélkül magára vegye 

a mindennapi munka nehéz igáját, ügy kellett történnie, 

hogy a szabadgazdaság elméletének hatásai ebben a tekin-

tetben homlokegyenest ellenkeznek azokkal, amelyeket tőle 

reméltek. Az emberek nagy tömege mindenesetre rendkívüli 

munkásságot fejt ki testi és szellemi erőinek bámulatos meg-

feszítésével, cspkhogy nem a nemzetgazdaságtan javára, ha-

nem a társadalmi rend, az állam és az egy ház rombadön-

tésére ! 

37. Azután 3. valótlan az az állítás is, hogy a szabad-

elvű gazdálkodási rendszer igazságos vagyonfölosztásra fog 

vezetni, mert mindenki annyit nevezhet magáénak, amennyit 

munkásságával, szorgalmával és ügyességével megszerez. A 

szabadelvű gazdasági rendszernek valójában még csak nem 

is lehet ez a következménye. Mert a szabadbirtok, a birtokkal 

való szabadrendelkezés s a szabad örökhagyási jog nagyra-

becsült alapelvét képezik. Ez az oka annak, hogy egyesek 

nagy vagyon birtokába jutnak, amelynek megszerzéséhez csak 

annyiban járultak, hogy azt az ajándékozó, illetőleg örök-

hagyó kezeiből átvették. A szabadgazdaság roppantul meg-

könnyíti, hogy a gazdag vagyonát mások munkája árán, kiket 

ő bérel és űzet, gyarapítsa s így saját munkássága szembe-

állítva a fizetett munkásokéval, vagyis legjobb esetben azzal, 
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amit a pénze végez, egészen háttérbe szorul és eltűnik. így 

tehát vagyonát nem az ő szorgalma és ügyessége gyarapítja, 

hanem mások és a rendelkezésére álló pénz. A szabadelvű 

rendszer eredménye, mint már említettük és láttuk, az is,, 

hogy a lomha és tétlen birtokot, a pénztőkét is nagy mérték-

ben hathatós eszköznek kell tartanunk további vagyon szer-

zésére. Ez akként történik, hogy a tényleges birtok termé-

szetszerűleg képes önmagát gyarapítani „annál a tulajdonsá-

gánál fogva, hogy bármikor szabadon eladható vagy bár-

mely alakban átadható és birtokosa tetszőlegesen bármely 

vállalatba fektetheti vagy kiadhatja. 

38. A szabadelvű gazdasági rendszer alapelve 4. keresz-

tény szellem ellen van, mert a határtalan önzést hangoztatja 

és ennek kifejlődését elősegíti. A szabadelvűség azt hiszi, 

hogy ha az emberek önösségét megszabadítja mindattól, ami 

annak érvényesülését akadályozza, ezáltal a leghatalmasabb 

eszközt adta a közgazdaság föllendülésére s a művelődés 

előrehaladására. A kereszténység is akarja, hogy a művelő-

dés előre törjön, de azt megköveteli mindenkitől, hogy önzé-

sének és pénzvágyának határokat vessen, sőt azokat el is nyomja 

és vagyonszerzési működésében magasabb indítóokokat keres-

sen. Nem tiltja senkinek a keresztény erkölcstörvény, hogy 

anyagi előnyöket keressen, sőt parancsolja, hogy mindeü 

ember dolgozzék, hogy er.őit megfeszítse és felhasználja; 

megengedi és akarja, hogy az ember szolgálatába hajtsa a 

természetet és ennek erőit saját javára fölhasználja; akarja, 

hogy a közgazdasági viszonyok javuljanak és az anyagi műve-

lődés is föllendüljön. Csakhogy azt is kijelenti a keresztény-

ség, hogy ez az előrehaladás elérhető anélkül is, hogy az 

ember önzőén, korláttalanul és zabolátlanul járjon el saját 

haszna keresésében. A keresztény fölfogás szerint az önösség 

és a kapzsiság bűnös indulatok, melyek az embert vissza-

tartják attól, hogy figyelmét arra fordítsa, ami a legszüksé-

gesebb, hogy t. i. a magasabb, érzékfölötti és örök javakat 
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keresse. Mivel pedig a kapzsiság, mint rendetlen hajlam, 

minden emberben megvan, ezért a kereszténység szerfölött ve-

szedelmesnek és károsnak tartja azt a tanácsot, hogy az ember 

önösségét teljesen szabadjára hagyja ; még ha mindenkinek 

a legszigorúbban szivére is kötjük, hogy önösségét leigázza, 

még így is tetemes kárt tesz az önzés az embertársaknak és 

az egész társadalomnak.1 

39. Továbbá 5. ellentétben áll a szabadelvű gazdasági 

rendszer a kereszténységgel abban is, hogy egészen másképen 

fogja föl az embert, mint ezt a keresztény hit tanítja. Rousseau 

elmélete s tanitása az emberről és természetes képességei-

ről nem más, mint tényleges tagadása az őseredeti bűnnek 

és káros következményeinek. A kereszténység mindenesetre 

tanítja, hogy az ember, úgy amint öt Isten eredetileg meg-

teremtette, teljesen jó volt és ennyiben megerősíti Rousseau 

szavait, melyek szerint „minden jó, ami Isten kezéből kikerül." 

De azt már tagadjuk, hogy az ember most is olyan, mint 

amilyen eredetileg volt s amilyennek Isten akarata szerint 

maradnia kellett volna. A keresztény vallás tanítása szerint 

az ember, úgy amint manapság születik, inkább hajlandó a 

rosszra, mint a jóra ; és ezt a tanítást a mindennapi élet-

ben szerzett tapasztalatok igazolják; a legcsattanósabb bi-

zonyítékot azonban azok a társadalmi viszonyok szolgáltatják, 

melyeknek szülőanyja a szabadelvűség volt. Azt természete-

sen nem teszi magáévá az egyház, amit Luther tanított az 

emberről, hogy t. i. önmagától semmi jóra se képes s 

hogy benne semmi jóra való hajlandóság sincs. A katholikus 

tanítás az arany középúton van Rousseau optimismusa, rae-

1 Tekintve a 19. század szomorú tapasztalatait, a régi szabad-

elvűségbe való említésre méltó visszaesésnek tekinthető az a körülmény, 

hogy Sombart i. h. a gazdasági önkormányzatot sürgeti, mely alatt a 

gazdaságnak az erkölcs szabályaitól való teljes függetlenségét érti. Walter 

behatóan és alaposan cáfolja őt Socialpolitik und Morál c. művében. 

(Freiburg 1899.) 

Biederlack-Kiss. A társadalmi kérdés. 4 
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lyet a szabadelvű iskola követ és Luther pessimismusa között, 

mely a lutheránusokat még ma is fogva tartja.1 

40. Hozzájárul ehhez 6. az a téves felfogás, melyet a 

szabadelvűség épen a gazdaságban alapvető fogalmakról ápol, 

nevezetesen: az értékről, árról, igazságos bérről, a munka-

szerződésről, a tulajdonjogról stb. Bár a társadalompolitikai 

tudománynak kezdetleges állapota némileg mentségeül szol-

gálhat, nem hagyhatjuk figyelmen kiviil, hogy a gazdasági élet 

e téves nézetei épen a szabadelvűség hamis erkölcsi, jogböl-

cseleti és vallási felfogásából eredtek. 

41. Másik hibája a szabadelvűségnek, mint gazdasági 

rendszernek 7. az, hogy egyoldalúlag csak azt veszi tekin-

tetbe, hogy az áruk és fogyasztásra szánt javak előállítása 

fokozódjék, arra pedig semmi tekintettel nincs, hogy a földi 

javak elosztása igazságos módon történjék.2 Mindazok az 

okok, melyeket a gazdasági működés lehető legnagyobb sza-

badsága érdekében felhoznak, főképen a termelés fokozását 

célozzák.3 Azt állítják, hogy a telek és földbirtok felszaba-

dulása ezeknek észszerűbb elosztását fogja előidézni, ameny-

nyiben azok kezébe fog jutni, akik belőle a legtöbb hasznot 

kihozni és azt leggyümölcsöztetőbben művelni képesek. A 

tőkeszabadságnak az a célja, hogy befektetése ott történjék, 

hol a legtöbb értéket termeli. A munkaszabadság várható 

eredménye, hogy az egyesek erejöket hasznos javak előállí-

1 V. ö. Weiss Albertet. Sociale Ffage und sociale Ordnung. 3. kiad. 

281. és köv. 1. 
2 Sombart ujabban a régi szabadelvűségnek ebbe a hibájába is bele-

esik, midőn (i. b. a 44. lapon) ezt írja: „A társadalompolitika eszménye 

az, ami gazdaságilag tökéletes; ezt pedig mindig a legfejlettebb gazdá-

sági rendszer létesíti, vagyis az a rendszer, melyben a termelés a lehető 

legnagyobb". 
3 V. ö. Antoinet. Cours d'économie sociale. 176. és köv. 1.; 

Schönberget, Handbuch der politischen Oekonomie. 2. köt. 576. és köv. 

1., ahol fölsororolja a szabadgazdaság áldásos és káros hatásait az áruk 

előállításának fokozását illetőleg ; Wagnert, Grundlegung 3. kiad. 797. 1. 
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tására fokozott mértékben fogják felhasználni és kiaknázni, 

•a munkások pedig a legtermelőképesebb vállalatokhoz özön-

lenek. Igaz, a szabadelvű nemzetgazdaságtan a földi javak 

„elosztásával" is foglalkozott, és alkalmas eszköznek erre is 

a szabadkereskedést tartotta. Csakhogy ő elosztás alatt inkább 

az áruknak és szükségleti javaknak egyes országokba s a vi-

lág minden részébe való elszállítását érti, nem pedig azt, 

hogy az egyes embereknek egyenkint is lehetővé váljék e ja-

vak megszerzése vétel vagy csere útján. 0 csak a külső 

nehézségeket oszlatja el, melyek ez áruk megszerzésének út-

jában állanak, de nem a belső nehézségeket, a szegénysé-

get, a vagyontal^nságot, mely megakadályozza azt, hogy a 

helyenkint meglevő javak egyesek birtokába juthassanak. 

Már pedig a nemzetgazdaságtannak, mint már többször ki-

emeltük, nemcsak az a föladata, hogy megoldja a kérdést, 

miképen termelhetjük a földi javakat a lehető legnagyobb 

mennyiségben s mikép tehetjük azokat egyeseknek leginkább 

hozzáférhetőkké; az a fődolog, hogy oly helyzetbe kell segí-

teni az egyes embereket, hogy a látszólag fölajánlott javakat 

igazságos úton meg is szerezhessék. Ez a fődolog az elosz-

tási elméletben, nem pedig az első. 

42. Végül 8. nem kímélhetjük meg a szabadelvűséget 

attól a szemrehányástól, hogy az üzleti erkölcsök aggasztó 

sülyedését ő okozta, valamint attól sem, hogy ez a hatása 

¡nem esetleges, hanem szükségszerűen a szabadelvűség termé-

szetében leli magyarázatát. „A szabadság — mondja teljes 

joggal Schönberg — az emberi természet gonosz indulatait 

is felszabadítja. Ahol nem szabnak neki korlátokat, ott tel-

jesen uralomra jut az önzés, a lelkiismeretlenség, az erkölcs-

telenség, a szédelgés, és az a veszély fenyeget, hogy az erős 

igazságtalanul kizsákmányolja a gyöngét, a becstelen a becsü-

letest, a lelkiismeretlen a lelkiismeretest, a szédelgő a meg-

bízhatót. Romlásnak indul az üzleti erkölcs és a nép erkölcse 

általában, fölburjánzik a durva anyagelvüség és a nemzet 

4* 
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erkölcsi és eszményi érzelmeit s törekvéseit elfojtással fenye-

geti ; a nyereség hajhászása nagy tömegek jelszavává válik, 

tekintet nélkül arra. hogy ez a nyereség mások jóllétét és 

boldogságát dúlta föl; a vagyont, melyet legnagyobbrészt er-

kölcstelen úton szerzett birtokosa, erkölcstelen származásának 

megfelelő módon s célra fogja fölhasználni és ebből új, erkölcs-

telen társadalmi viszonyok fejlődnek ki, az uraságok és függű 

helyzetben levők között. Ez az osztályellentét a függő hely-

zetben levőknél osztálygyülöletté fog változni".1 Hogy a sza-

badelvű nemzetgazdaság gyakorlatából szükségszerűen ezeknek 

a viszonyoknak kell kifejlődniük, annak oka az ember erkölcsi 

állapotában rejlik, ki az őseredeti bűn által meg van rontva. 

A szabadelvűség a gazdaságban való korláttalan szabadságot 

csak azért sürgethette, mert optimista, keresztényellenes, valót-

lan véleményt tett magaévá az ember erkölcsi képességeit 

illetőleg. Ha az állam megelégszik a leghiányosabb törvények 

alkotásával, épen csak a lopás és csalás meggátlására és 

alattvalói gazdasági működését illetőleg egyébbel nem törődik, 

akkor a visszaélések rejtettebb formáinak teljesen szabad teret 

enged. És akármennyire is fáradozik, nem képes a természetes 

igazságosság kijátszásának és megsértésének minden fajtáját 

törvénykönyvébe fölvenni, mert az emberi gonoszság nagyon 

leleményes ezek föltalálásában, aminthogy azt a tények eléggé 

1 Schönberg, i. h. 52. 1. ; v ö. a II . kötetet „Gevverbe" 376. és 

köv. 1. Philippovich, Grundriss der politischen Oekonomie 3. kiad. I. köt. 

181. és köv. 1. Wagner a szabadelvűség káros hatásai között ezt is fölso-

rolja : „győzni fognak a lelkiismeretlenebb elemek, azok, kik kedvező gaz-

dasági helyzetüket kíméletlenebb módon ki fogják zsákmányolni" és az a 

veszély fenyeget, hogy „ezek a már eddig is lelkiismeretlen elemek később-

még lelkiismeretlenebbekké lesznek" ; mivel pedig a jobb elemek is, részint 

mások sikerei következtében, részint közvetetlenül „a verseny kényszerítő 

hatása alatt hasonló lelkiismeretlenséggel fognak eljárni, ily módon a 

társadalmi erkölcsöknek minden téren való elfajulása majdnem elkerül-

hetetlennek látszik". Grundlegung der politischen Oekonomie, 3. kiad. 

819. és köv. 1. 
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bizonyítják. Ezért nemcsak arra kell törekednie, hogy a lopást 

és csalást hézagos törvényekkel tiltsa, hanem inkább arra, 

hogy erre vonatkozó törvényeit mennél bővebben kiíejleszsze.1 

Ez okból a mérsékelt szabadelvüség, bármennyire tanítsák és 

követeljék napjainkban, korántsem képes teljesíteni azokat 

az igényeket, melyek kielégítése az állam föladatát képezi. 

Schönberg például, aki szintén a mérsékelt szabadelvüség 

híve, azokhoz a kedvezőtlen hatásokhoz, melyek minden sza-

bad versenynyel bíró rendszert kisérnek, kénytelen azokat 

is sorolni, melyek az üzleti erkölcs többoldalú elfajulásá-

ban nyilvánulnak. „A csalás veszedelme mindig fönforog 

azokra nézve, kik nem képesek az árúk minéműségét meg-

határozni, de kivált olyan cikkeknél, melyek minőségét egy-

általán nehéz megállapítani. Könnyebb lesz szédelgő, meg 

nem bizható vállalatok alapítása és ez nemcsak a fogyasztókra 

hátrányos, hanem a versenyzőkre is, kiknek árúi kelendősé-

gükben bel- s külföldön veszíthetnek (a világpiacon megren-

dülhet a jó hírnév, a város vállalkozói elveszthetik hitelüket, 

.stb.)".2 Távolabbi következményei a mérsékelt szabadelvűség-

nek, „hogy a kis- és közép-, kivált iparos vállalkozók eddigi 

gazdasági önállóságát és megélhetését fölötte veszélyezteti" ; 

..sok vállalkozó- és bérmunkásnak a gazdasági életben való 

boldogulását nagyban megnehezíti", stb. Tehát az üzleti er-

kölcs sülyedését és a társadalomnak a szegények és gazda-

gok osztályára való bomlását a mérsékelt szabadelvüség is 

'előidézi ; ő is figyelmen kivül hagyja a közjót, holott ennek 

1 Legutóbbi időben némileg segíteni igyekeznek ezen a bajon 

„a tiszteségtelen verseny, unredlicher Weltbewerb, concurrence illoyale * 

ellen hozott törvényekkel. 
2 Schönberg, i. h. 53. 1. V. ö. Schmolltr müvét is: Ueber einige 

Orundfragen, 97. és köv. 1., aki a 101. lapon az idők elszomorító jelének 

nevezi azt a mondást, mely a bécsi börze egy megvádolt tagjának szájá-

ból ered, hogy t. i. „nem szerezhetünk manapság milliókat anélkül, hogy 

kabátunk ujja hozzá ne érjen a fegyházhoz". 
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előmozdítása mindenkinek kötelessége s az államnak ezt ellen-

őriznie kellene. 

43. Mindenekfölött valótlanok és elvetni valók azok az 

erkölcsbölcseleti és államjogi alapelvek, melyek a szabadelvű 

államháztartástan főtámaszait képezik. Mivel később a keresz-

tény társadalmi és gazdasági rend tárgyalásánál ezzel a tárgy-

gyal részletesen kell foglalkoznunk, azért ehelyütt csak néhány 

rövid megjegyzést teszünk. 1. Téves állítás, hogy az emberekr 

ha állam nem léteznék, nem társas állapotban lennének. Az. 

emberi társaság minden államalakulás előtt és ettől függet-

lenül létezik ; az embereket természetes eszük indítja ép úgy 

arra, hogy államokat, mint arra, hogy más szövetkezeteket ala-

kítsanak. 2. Ép ezért téves az az állítás is, hogy természete-

szerint az ember jog és kötelesség nélkül való lény. Hamis, 

tehát a föltevés az úgynevezett természetes állapotról, az 

ősi szabadságról és egyenlőségről. Sőt ezzel szemben az az 

igazság, hogy az embernek természeténél fogva veleszületett 

jogai vannak még akkor is, ha eltekintünk az államtól, az 

irányában tartozó kötelességektől, el minden más társaságtól 

és egyesülettől, melyeket az ember létesített, ha eltekintünk 

az ezek révén ráháramló kötelességektől is, e jogai és köte-

lességei nemcsak Istennel és önmagával szemben vannak,, 

hanem a többi emberekkel szemben is. Csak annyi igaz, 

hogy ezek a jogok és kötelességek általában egyenlőek, de-

egyénileg már nagyon egyenlőtlenek. Valótlan továbbá az is. 

hogy az erkölcs és jog, az erkölcsi és jogi kötelezettségek 

nem mások, mint az emberi fejlődés termékei. Ebből csak 

annyi igaz, hogy az erkölcsi kötelességek és jogok az egye-

sekben változnak, de alapelvük változhatatlan, mert Istenben 

gyökerezik.1 3. Tévedés, hogy az állam azon az áldozaton 

1 A hitetlen tudomány oly színben akar föltűnni, mintha követ-

keztetéseit nem föltevésekből, hanem szilárdan álló és bebizonyított 

ételekből merítette volna. De ez épenséggel nem áll. Főleg az újkori 

társadalomtudományi elméletek s ezek körében azok a nézetek, melyek 
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létesül, melyet az egyesek önként hoznak azáltal, hogy termé-

szetes szabadságuk egy részéről lemondanak; tehát, hogy az 

állam ebből a tekintetből rossz, azonban az emberek rende-

zett együttélhetése céljából szükséges, tehát szükséges rossz. 

Ennek épen ellenkezője áll; mert az államalakítás minden 

ember erkölcsi kötelessége és az állani hatalma nem azok-

nak a jogoknak összegezéséből származik, amelyekről az 

egyes állampolgárok lemondottak. 4. Tévedés végül, hogy az 

állam föladatát csak a jogvédelem képezi, még akkor is, ha 

jogok alatt igazi, Istenadta természetes jogokat és ezeknek 

összességét értik. Ezzel szemben az igazság az, hogy az állam 

kötelessége a közjó gondozásában áll, melynek a jogrend 

megvédése és föntartása csak egy részét képezi. 

az emberi társadalom eredetére, annak alakulására, az emberi társadal-

mat összekötő jogokra és kötelességekre, továbbá annak fejlődési okaira 

és korszakaira vonatkoznak, nagyrészt azon a be nem bizonyított fölte-

vésen alapulnak, hogy az emberi nem a művelődésben állandóan előre-

halad s a legkezdetlegesebb állapotból (talán „állatok társulásából") a 

művelődés mai színvonalára emelkedett. A fejlődéselmélet e tudósainak 

hiedelmeit és sokszor önkényes hozzávetéseit „mint a tudomány mai 

álláspontját" hivő lélekkel fogadják és tovább fejtegetik. Ezzel szemben 

bármit is mond a keresztény tudomány, azt már látatlanban elvetik és 

semmi figyelemre nem méltatják, mint olyasmit, ami bebizonyíthatatlan 

föltevéseken nyugszik ; sőt ez eljárásukat azzal okolják meg, hogy a tudo-

mány és hit már fogalmilag is ellenkeznek egymással és egymást kizárják; 

ezt a nézetet vallja Sombart is a keresztény vagy katholikus társadalmi 

politikát illetőleg; v. ö. Walter-t, Socialpolitik und Morál. 27. és köv. 1. 



H A R M A D I K F E J E Z E T . 

A socialismus.1 

1. §. A socialismus mibenléte ós fölosztása; az állain-

socialismus. 

44. Jóllehet nem minden író egyformán határozza meg 

a socialismust és eommunismust, mégis communismus alatt 

átlag a közös birtoklásnak azt a módját értjük, mely 

szerint az összes földi javak, tehát az előállító, termelő esz-

közök, valamint az élethez szükséges javak és termékek közös 

vagyont képeznek; socialismus alatt pedig azt az alakját, 

melyben az élethez szükséges javak ugyan magántulajdont 

képeznek, de a termelő eszközök közvagyont. Eszerint a 

communismushoz azok a társadalmi rendszerek tartoznak, 

melyeket az úgynevezett államtársadalmi regényekben talá-

1 Cathrein Viktor, Der Socialismus. 7. kiad. 1898. Hitze, Capital 

und Arbeit. 1., 3., 4., 6., 7. és 16. előadás ; Antoine, Cours d' économie 

sociale. 194. és köv. 1.; Weiss Alb. 0. P., Sociale Frage und sociale 

Ordnung. 3. kiad. 98. és köv. 1.; Pesch H. S. 1., Liberalimus, Socialis-

mus und christliche Gesellschaftsordnung. 2. kiad. í. rész, 1. és köv. 1., 

II. rész, 195. 1.; Kämpfe „Socialismus" cikke a Görres-társulat Staats-

lexiconjában, V. köt. 102. és köv. 1.; Brüll cikke ugyanott a Social-

demokratiáról. 89. és köv. 1.; Herkner, Arbeiterfrage, 2 kiad. 285. és 

köv., 468. és köv. 1.; Scheel, Socialismus und Communismus in Schön-

berg. 3. kiad. 1. köt. 111. ejs köv. 1.; Philippovich, Grundriss der poli-

tischen Oekonomie. 2. kiad. I. köt. 346. és köv. 1.: Schaffte Capitalismus 

und Socialismus. 8. és 9. előadás. 
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lünk, amilyen például Plató „Kritias"-a; Morus Tamás regé-

nye : „De nova insula Utópia"; Campanella Domonkos-rendi 

tag „Civitas solis"-a; Cabet regénye „Utazás Icariába" ; ilye-

nek azok, amelyeket egyes rajongók, mint Babeuf Gracchus, 

sőt maga ötven Búbért is megvalósítani törekedett.1 Manapság 

mégis már beismerik, hogy a szó szoros értelmében vett com-

munismus kivihetetlen s mint utópiát elvetik. Helyébe lépett a 

socialismus, mely nem az összes javakat, nevezetesen az élet 

föntartására szolgálókat akarja közös birtokká tenni, hanem 

csak a termelő eszközöket. Arra nézve azonban, hogy ezek a 

termelő eszközök mily mértékben képezzenek közbirtokokat, 

a socialismusnál is több árnyalat tapasztalható. Ebben az 

értelemben fogjuk a következendőkben a socialismus szót 

használni. Szükségleti javak vagy tárgyak alatt azokat értjük, 

melyek valamely szükségletünk kielégítésére közvetetlenül alkal-

masak, ilyenek: táplálék, ruha, lakás a szükséges fölszerelés-

sel. Termelő eszközök viszont mindazok az alkalmatosságok, 

amelyek az élethez szükséges javak előállítására vagy közvetíté-

sére szükségesek. A régibb és újabbkori socialismus különböző 

szempontok szerint különbözőképen osztályozható. így 1., ha 

a birtokost tekintjük, kire a termelőeszközöket bízni kell, akkor 

bárom különböző csoportra oszlik. Ezek a községi, állami és 

társadalmi socialismus. Községi socialismus alatt értjük azt a 

tervet, mely szerint valamely község határain belül létező 

(vagy egy hivatás-ágnak szolgáló) összes termelőeszközök, tehát 

a szántóföldek, bányák, erdők, gyárak, stb. a község (vagy az 

ugyanegy hivatást űzők) birtokát képezzék. Megjegyzendő, 

1 Az államregényeket illetőleg nézd meg a következő munkákat: 

Hertling, Kleine Schriften 193. és köv. 1.; Schafpe, Capitalismus und 

Socialismus. 185. és köv. 1.; Stöckl cikkét a Görres-társulat Staatslexi-

conjában. 5 köt. 450. 1. Különös figyelmet érdemel Morus Tamás műve 

De nova insula Utópia; v. ö. Hertling i. művével, 137., 201. és köv. 1. 

A communistikus társadalmi forma gyakorlati megvalósításának kísérle-

teit illetőleg v. ö. Schaffle idézett munkáját. 
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hogy ezek a községek nemcsak egymástól lennének teljesen 

függetlenek, hanem még semmiféle központi főhatalomnak, 

mint például az államnak se lennének alávetve. A középponti 

hatalom e hiánya miatt, mely az egyes községek teljes függet-

lenségét és egyenlő jogúságát eredményezi, a socialismus e faját 

anarchismusnak is nevezik. Állami socialismus alatt értjük azt 

a rendszert, melynek értelmében az egy állam határain belül 

levő összes termelő eszközök mind az illető állam birtokába 

mennének át, de az egyes államok egymástól ép oly függetlenek 

maradnának, mint manapság. E kettőtől meg kell különböz-

tetnünk a socialdemokratia socialismusát, mely azt akarja,, 

hogy a termelő eszközök ne az állam, hanem az emberi tár-

sadalom rendelkezésére bocsáttassanak. Ha ez a közvagyon-

rendszer egyszer életbelép, akkor államhatalomra, mint tör-

vényhozó, birói vagy végrehajtó hatalomra nincs többé szük-

ség, helyébe fog lépni egy legfelsőbb gazdasági hatóság, 

melynek csak gazdasági hatalma lesz, — legalább így kép-

zelik a socialdemokraták. 

45. Máskép csoportosulnak a socialisták, ha 2. abból a 

szempontból veszszük őket szemügyre, hogy mily mérték-

ben akarják a termelő eszközöket közvagyonná tenni. A 

socialdemokraták azt sürgetik, hogy a jövő társadalom tulaj-

donát minden néven nevezendő termelő eszköz képezze; ma-

gántulajdonban legföljebb csak a kisebb jelentőségű termelő 

eszközök hagyhatók. Ezért méltán „egyetemes collectivistáknak 

is nevezhetők. Vannak socialisták, kik a termelő eszközöknek 

csak bizonyos fajait akarják közös birtokká tenni. Ide tartoz-

nak az államsocialisták közül azok, kik csak azokat a ter-

melő eszközöket akarják közvagyonként az állam kezelésébe 

adni, melyeket véleményük szerint a mai folyton fejlődő 

nagytermelési viszonyok között az állam sokkal előnyösebben 

kezelne s a közjóra hasznosabban tudna gyümölcsöztetni. 

Ezek közé, kiket bátran részleges socialistáknak nevezhetünk, 

sorolhatjuk az agrársocialistákat, kik csak azt sürgetik, hogy 
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csak a földbirtok és telek képezzen közvagyont, de a pénz-

tőke és más magántulajdon megmaradhat a magánosok bir-

tokában. 

46. Tekintve 3. a módot, melylvel a közösvagyon rend-

szert megvalósítani akarják, szintén több csoportot különböz-

tethetünk meg. Vannak, kik ezt a célt erőszakkal akarják elérni; 

ezeket nevezik közönségesen anarchistáknak, de hogy a fönn 

nevezett anarchistáktól: a községi socialismus híveitől meg-

különböztethetők legyenek, gyakorlati anarchistáknak is mond-

ják, mert a céljuk elérésére szolgáló eszközök alkalmazásában 

túlteszik magukat az államhatalom tekintélyén. A községi 

socialismus hivei, kiknek nem kell épen szükségszeríileg gya-

korlati anarchistáknak lenniök, ezekkel szemben elméleti 

anarchistáknak nevezzük. Az orosz nihilisták a gyakorlati 

anarchisták közé tartoznak. Másik csoportot alkotnak az úgy-

nevezett marxisták. Ezek csakis törvényes úton akarják a 

közosvagyonrendszert életbeléptetni, jelesen akképen, hogy 

a képviselőtestületekben többséget szerezzenek; ezek abban 

a nézetben vannak, hogy fölösleges részükről minden külö-

nös erőmegfeszítés, mert a tőkegazdaság mai alakjából és 

viszonyaiból a közösvagyonrendszernek szükségszerüleg ki kell 

fejlődnie. Ezek a szigorú marxisták mindazonáltal mindent 

elkövetnek, hogy eltávolítsák azokat az akadályokat, melyek 

a közvagyonrendszer behozatalának útjában állanak, ami 

pedig ennek előmozdítását célozza, azt teljes erővel pártol-

ják. —- Az államsocialisták a közösbirtokrendszer behozata-

lára nézve természetesen elvetik az erőszak alkalmazását s 

ebben a marxistákkal megegyeznek; az ő törekvésük oda 

irányul, hogy az állam a termelő eszközöket törvényesen 

megengedett úton s módon vonja birtokába. A szigorú mar-

xistákból a francia possibilista-párt, valamint sok más csoport 

is abban különbözik, hogy bár ők végső célul elismerik a 

termelő eszközöknek közösbirtokká tételét, még sem riadnak 

vissza attól, hogy a mai termelési és társadalmi viszonyok 
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között is megjavíttassák az alsóbb néposztályok vagyoni 

helyzete, noha ezáltal a végső cél elérését némileg késleltetik. 

A possibilisták már a mai nemzedéknek is segítségére akarnak 

lenni és remélik, hogy ezáltal végső céljuk kivívására még 

több hívő fog zászlójuk alá seregleni.1 Az angol és német 

socialdemokraták között is nem megvetendő a száma azoknak, 

kik többé-kevésbbé a possibilista álláspont felé hajolnak. (így 

Vollmar, Bernstein, a társadalmi mozgalom vezetői és mások.) 

A marxisták azonban a possibilisták e törekvésében csak 

erőtlen magatartást és megalkuvást látnak a társadalom mai 

gazdasági és társadalmi rendszerével; ez pedig alapjában 

rossz és ezért minden törvényes módon üldözendő. 

47. Mivel a Marx-féle socialismus örvend a legnagyobb 

elterjedésnek és a többi socialista pártok nagyrészt az ő el-

veit fogadták el irányadóul, ezért a következő szakaszok-

ban főképen vele fogunk foglalkozni s ennélfogva a socialis-

mus elnevezés alatt mindig a Marx-féle irányt értjük. Ez a 

socialismus régibb és ujabb irányaitól abban különbözik, hogy 

tanítása világos, programmja mindenre kiterjedő, hogy a 

socialismusnak beható, tudományos raegokolását igyekszik 

nyújtani, bár eredmény nélkül, s hogy végül nagyelméjü kép-

viselői számosak. A marxismus a socialdemokratiát nemcsak 

a német birodalomban, Magyarországban és Ausztriában 

nyerte meg elveinek, hanem más országokban is, nevezetesen 

Olasz-, Franciaországban, Belgium-, Anglia- és Hollandiában 

is nagy hatással volt a socialdemokratia fejlődésére* s elvei 

mindenütt szabad utat találtak. Németországban, a marxis-

mus főfészkében, az utolsó években magának a pártnak 

kebelében több oldalról megtámadták, különösen Bernstein, 

úgy, hogy kétségessé vált, vájjon ötven éven át szerzett 

jelentőségéből nem veszít-e ezáltal ? Mindenesetre a social-

demokraták részéről e harc nem vonatkozhatik a célra, 

1 V. ö. Cathreint. Der Socialismus. 7. kiad. 56. és köv. 1. 
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hanem csak a módokra, amelyekkel Marx szerint elérhető 

a végső cél, valamint a socialismusnak u. n. tudományos 

okadatolására. Ez utóbbi ellen Bernstein határozottan til-

takozik. Mindazonáltal a socialdemokrata párt programmja 

egész terjedelmében még mindig a marxismus, amint a né-

met birodalmi gyűlésben és a hivatalos pártszervezetben 

szerepel. 

48. Hogy tárgyalásunk folyamán ne kelljen az állam-

socialismusra több ízben visszatérnünk, ehelyütt teszünk né-

hány rávonatkozó megjegyzést. 1. Államsocialismus alatt ért-

jük azt a rendszert, mely szerint az állam vegye magához az. 

összes vagy legalább a legfontosabb termelő-eszközök keze-

lését, hogy az így befolyt jövedelmet alattvalói javára 

fordíthassa. Az állam az összes termelő műveleteket vagy 

ezeknek legalább bizonyos ágait vonja saját hatáskörébe, a 

munkát pedig alattvalói között oszsza föl; a munka gyümölcse 

az állam tulajdona, mely azonban azt megfelelő arányban 

szétosztja alattvalói között. Az állam már manapság is sze-

repel, mint termelő ; nagy kiterjedésű erdői és más gyümöl-

csöző birtokai és területei: bányái, építményei és más hasonlók, 

mind jövedelmi forrásait képezik. Csakhogy az állam azért 

kezelteti ezeket, hogy az így származó jövedelemmel saját 

óriási szükségleteit födözze, hogy alattvalóinak, kiknek az 

államszükségletet födözniök kell, helyzetét könnyítse. Az 

államsocialisták nem azt akarják, hogy az állami kiadások 

födözésére szükséges összeg az államvagyon nagyobb mérték-

ben való kiterjesztése által folyjon be s ezáltal az alattvalók 

adóterhein könnyítsenek ; ők azt kívánják, hogy az egyetlen 

nagytermelő az állam legyen, mely a termelés gyümölcsét 

alattvalói között szétosztja. 2. Ez a különbség az állam-

socialisták és azok között, kik a szabadelvű gazdasági rend-

szerrel szemben vitatják, hogy az államnak nem szabad tétlenül 

néznie alattvalói vagyonszerző működését, hanem ezt a közjó 

érdekében tekintélyével szabályozni kell, a kiegyenlítő, mél-
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tányos igazságosság szabályainak szigorú szemmel tartásával. 

Mert egészen más dolog az alattvalók vagyonszerző működé-

sét a tekintély alapján vezetni és rendezni, mint birtokosnak 

lenni és termelni. A föltétlen vagy tiszta szabadelvűség hívei 

már azokat is államszocialistáknak nevezték, akik azt köve-

telték az államtól, hogy bizonyos mértékben szabályozza 

alattvalóinak gazdasági tevékenységét, bár erre vonatkozó kö-

veteléseiket a legszűkebb határok közé szorították is.1 Mivel 

ez az elmélet kivált a főiskolák tanáraitól indult ki, ezért 

gúnyosan katedrasocialistáknak is nevezték őket. Manapság 

azonban ez a kifejezés ép úgy, mint ennek az iránynak állam-

socialista elnevezése is idejét multa, mert a föltétlen szabad-

elvüségnek immár alig akad egy-két híve. 3. Az a vélemé-

nyünk, hogy sok államsocialista nem elvi, hanem inkább 

gyakorlati okokból kívánja a termelő-eszközöknek az állani 

birtokába jutását. Nem találnak más utat, mely a mai zilált 

társadalmi helyzetből kivezetne. Mindazonáltal ők is nagy-

mértékben hamis elméleti alaptételek hatása alatt állanak, 

nevezetesen az árúk csereértékének mértékét és forrását 

illetőleg; és ebben nézeteik találkoznak a Shmith-Ricardo 

féle elmélettel és főleg Marx Károly értékelméletével. 4. Az 

államsocialismus kezdetének már azt a tanítást tekinthetjük, 

mely elismeri az államnak azt a jogát, hogy a termelőesz-

közöket birtokába vegye oly célból, hogy a belőlük eredő 

jövedelmet alattvalóira fordíthassa s az államot ettől a lépés-

től csak célszerűségi okokból tartja vissza. A keresztény tár-

sadalmi és gazdasági rend az államnak ezt a jogát nem 

ismeri el. 5. Az államsocialismus főképviselője volt Rodbertus-

Jagetxow Károly (1805—1875). Nézeteit röviden a követke-

zőkben foglalhatjuk össze :2 a) Rodbertus természetesen azt a 

1 V. ö. Cathreint, Moralphilosophie. 3. kiad. II. köt. 588. 1. 
2 V. ö. Pesch-1, Liberalismus, Socialismus und christliche Gesell-

schaftsordnung 3. rész. 108. s köv. 1. 
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nézetet vallotta, hogy az államnak jogában áll az összes 

termelőeszközöket tulajdonába venni és az egész termelést 

a maga nevében vezetni, b) Ennek a keresztülvitelét azonban 

nem tartotta időszerűnek, mert a német nép még nem ren-

delkezik azzal az erkölcsi erővel, amelyet ezek az állapotok 

megkövetelnek.1 c) Mint eszményt azonban mindig szem előtt 

kell tartani és ennek az eszménynek megvalósítására kell 

törekedni, d) A magánbirtokoknak az állam tulajdonába való 

átvételének oly módon kell megtörténnie, hogy a birtokosok ezt 

lehetőleg kevéssé érezzék, e) Az állam a nemzeti jövedelmet 

egyelőre legalább azáltal igyekezzék elosztani, hogy szabályozza 

a bérrendszert, f) Rodbertus azt állítja, hogy az emberi munka 

a termelő őserő. Földjáradék és tőkekamat az ő felfogása sze-

rint, mivel nem a munkából folynak, nem is igazságos forrás-

ból származó nyereségek. 6. Azokhoz, kik nem az összes 

termelőeszközöket, hanem azoknak csak egy részét akarják 

az állam birtokába adni, tartozik többek között Meyer Rudolf 

ki amellett van, hogy a termelés három forrása: a capitalis-

tikus, a szövetkezeti és az államsocialistikus, egyesíttessenek. 

A termelésben az egyesek magántulajdonukkal, a szövetkeze-

tek (azok is, melyek egyes osztályoknál kifejlődtek) a szövet-

kezeti tőkével, végül pedig maga az állam is részt vegyen, 

„így olyan állapot fejlődnék ki, melyben egyesülne a terme-

lés három formája: a tőketermelés lényegében ugyanúgy, 

mint manapság van, a szövetkezeti, melynél azonban a ter-

melt tárgyak még mindig áru számba mennének; végül 

pedig a communistikus, melyet maga az állam vezet és mely-

nél a termelt javakat nem kellene árucikkeknek minősíteni 

1 Ha a collectivismus uralomra jut, akkor nem önmagáért dolgo-

zik mindenki, hanem a közért: de akkor senki se fogja többé erőit 

megfeszíteni, mert hiányozni fog a munka hatalmas ösztökéje : az ön-

érdek. Kevés emberben van meg a szó eszményi értelmében vett az az 

önzetlenség és áldozatkészség, mely a munkában az erők megfeszí-

tését kívánja a közjó érdekében. 
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(t. i. nem szolgálnának cseretárgyakul), hanem mint az élet 

föntartására szükséges javakat az állam közvetetlenül osz-

taná ki a polgárok között." 1 

2. §. A socialdemokratia nézetei és céljai. 

49. A hivatalos socialdemokratia vagy marxismus pro-

grammjának első pontjául kétségkívül a collectiv birtokot és a 

collectiv termetest kell tekintenünk, ezért először is ezeket 

teszszük fejtegetésünk tárgyává. A socialdemokraták nézete 

erről a tárgyról a következő : 1. A termelőeszközök szűn-

jenek meg magánbirtokot képezni, ennek helyében „a ter-

melőeszközök — milyenek a telek- és földbirtok, bánya-

müvek, nyersanyagok, szerszámok, gépek, közlekedési eszkö-

zök — legyenek közös birtokká, az össztermelés legyen szintén 

közössé, az árutermelés pedig socialis birtokká alakuljanak, 

minek következtében a társadalom maga termel maga szá-

mára". (Ez az 1891. erfurti programm I. pontja; v. ö. 

az 1875-iki góthai programm első pontjával ; 2 továbbá az 

1892-iki Hainfeld- Wiener-féle programm 1. pontjával, az alap-

elvek magyarázatával).3 A socialdemokratia tehát nem azt 

sürgeti, hogy a magánbirtoklás minden irányban megszűnjék, 

mert az egyeseknek osztályrészül jutó szükséges javak fölött 

a birtoklási és rendelkezési jogot kinek-kinek szabadon meg-

adja; csak azt akarja, hogy minden termelőeszköz a társa-

dalom közös birtokába menjen át. Egyes socialdemokrata 

írók ugyan biztosítanak arról, hogy „a proletárok győzelme 

1 V. ö. Meyer Rudolf-ot. Der Capitalismus fin de Siècle. 321. 1. 
2 Mindkettőt szószerint megtaláljuk Cathreinnél, Der Socialismus. 

7. kiad. 40. és köv. 1. 
3 Kevésbbé fejlődött állapotot mutat a svájci socialdemokratia 

v. ö. az ő különféle programmjait, melyeket Eberle „Grundrisse der 

Sociologie" cimű munkájában közöl. (Flums, 1896.) 162. és köv. 1. 
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után is megmaradnak a termelő eszközök egyesek magánbir-

tokában, de csak kis termelésre", csakhogy „ezzel a kis ter-

meléssel birtokosaik gyorsan és szivesen fölhagynak, mihelyt 

az államosított nagytermelés számukra kellemesebb munka-

és megélhetési viszonyokat teremt."1 2. Ezt az átváltozást 

egyrészről úgy tüntetik föl. mint oly gazdasági * folyamatot, 

mely természetszerű szükségszerűséggel fog bekövetkezni,2 más-

részről azonban célnak is tekintik, melynek eléréseért öntuda-

tosan és vállvetve kell küzdeni, megvalósítására pedig a mun-

kások vannak hivatva, s ezért az érte való küzdelemben min-

den erejüket meg kell feszíteniük. Az út, amelyen át e célhoz 

eljutni lehet, az, hogy a munkások igyekezzenek mindenekelőtt 

arra, hogy a politikai hatalmat magukhoz ragadják; ezért 

főleg arra törekedjenek, hogy képviselőik a törvényhozó tes-

tületekbe lehetőleg nagy számmal jussanak. „A munkásosztály 

sohasem fogja elérni azt. hogy a termelő eszközök közbirtokká 

1 Kautsky, Grundsätze und Forderungen der Socialdemokratie, 25. I. 
2 Az erfurti programm is aria hivatkozik bevezető részében, hogy 

a kistermelés „természetszerű szükségességgel" fog megszűnni. Épen 

így a hainfeldi választások alkalmával (1888/89. és Bécsben 1892.) az 

osztrák socialdemokrata munkáspárt részéről kibocsátott programm is 

azt mondja: „A termelőeszközöknek az egész nép közös birtokává tétele 

által nemcsak a munkásosztályt szabadítjuk föl, hanem egy történelmileg 

szükséges fejlődést viszünk diadalra." Hogy a collectiv birtok milyen 

természetszerű szükségességgel fog uralomra jutni, azt a socialista írók 

világosabban fejtik ki. „A polgári társadalom csak a hűbéri társadalom 

után létesülhetett, ép így a socialista társadalom is csakis a polgári tár-

sadalom után jöhet létre. Mi vagyunk örökösei. Mivel pedig így áll a 

dolog, reménylem, mindenki jól megérti, hogy mi a kifejlödési folyamatot 

nem siettethetjük, sőt nem is akarjuk mesterséges módon siettetni . . ,'í 

„A socialdemokratia épen a mai polgári társadalom természetszerűen 

szükséges terméke." „íme, látják uraim, ezért dolgozunk mi úgy, amint 

dolgozunk és nem vetemedünk arra, hogy utopistikus képet fessünk s 

aztán erre mutatva, hirdessük: lássátok, ilyen lesz, ilyennek kell lennie a 

socialista társadalomnak. Kifejlődik az magától." E részletek Bebel 1893. 

február 3-án a birodalmi gyűlésen mondott beszédéből valók. (Bebel und 

Biederlack-Kiss. A társadalmi kérdés. 5 
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legyenek, hacsak a politikai hatalmat magukhoz nem ragad-

ják."1 Hogy ezt az átváltoztatást kisajátítás által eszközöljék, 

azt erőszakos eljárásnak minősítik, épen ezért elvetik; ők 

inkább arra várnak, hogy a socialista párt uralomra jusson 

s akkor céljukat az állami termelés folytonos és fokozatos 

kiterjesztése, által vélik elérhetőnek.2 3. A társadalomra nézve 

szükséges javak előállítása a társadalom igényeihez alkalmaz-

kodik. A felsőbbség mindenkinek kiszabja munkáját. Hogy ez 

a munkakiszabás miképen történjék, továbbá hogy a munka 

eredménye, t. i. az egyesek magánbirtokába átmenő életfön-

tartási cikkek miképen legyenek elosztva, vájjon „minden 

egyes észszerű szükségleteinek megfelelően",3 vagy a végzett 

munka arányában, vagy egyenlő részesedés alapján, mindezt 

más hasonló kérdésekkel a jövő társadalomra bízzák.4 Épen 

ezért nem is helyes, ha a socialdemokraták egyes nézeteinek 

és követeléseinek túlnagy fontosságot tulajdonítunk, mert ők 

föntartják maguknak a jogot, hogy nézeteiket szükség szerint 

változtathassák, tíebel a német birodalmi gyűlés 1893-iki 

február 3-án tartott beszédében többi közt ezt mondja: „A mi 

pártunk nemcsak forradalmi párt, amint önök nevezik, hanem 

előretörő párt is, oly párt, mely folyton tanul, mely, hogy 

sein Zukunftstaat vor dem Reichstage. 32. és köv. 1.) — „A gazdasági viszo-

nyok fejlődése természetszerű szükséggé lógja tenni, hogy a termelő-

eszközök megszűnjenek magánbirtokot képezni . . . A gazdasági fejlődés 

végső célja, hogy az ország összes termelőeszközei — végső eredmény-

ben pedig minden capitalistikus országéi — egy kézbe jussanak. A tőke 

és nagybirtokosok osztályának szabadalmas helyzete arra törekszik, hogy 

egyetlen egy cég szabadalmává legyen." Kautsky, Grundsätze und Forde-

rungen der Socialdemokratie. 15. 1. 

1 Ezt találjuk az erfurti programm bevezető részében. V. ö. 

Cathreiti, Der Sociaiismus. 43. és köv. 1. 

2 Kautsky Grundsätze und Forderungen. 25. 1. 

3 így szól a góthai programm. V. ö. Cathreint. 40. 1. 

4 V. ö. Kautskyt, Das Erfurter Programm, 155. és köv. i. 
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úgy mondjam, állandó lelki vedlésen megy keresztül, oly párt, 

mely nem hiszi azt, hogy egy ma hirdetett állítás, egy ma 

helyesnek tartott nézet kétségtelen és örökre csalhatatlan. 

Lássák, uraim, amióta a socialdemokratia Németországban 

elterjedt — pedig ennek Lassalle föllépése óta már harminc 

-esztendeje — ez alatt az idő alatt a szellemi vedlés egész 

sorozatát állottuk ki. Először is Lassalle programmját fogad-

tuk el, stb."1 

50. A soeialismus felfogását a viszonyt illetőleg, mely-

nek közte és az állam közt fenn kell állania, röviden így 

foglalhatjuk össze. 1. Mihelyt egyszer a socialista rend ura-

lomra jut, vagyis a termelő-eszközök közösbirtokot képeznek, 

az állam a maga törvényhozó, bíráskodó és végrehajtó hatal-

mával tökéletesen fölöslegessé válik. Ez a hatalom csak arra 

való, hogy a szegényeket és elnyomottakat korlátok között 

tartsa; mivel pedig a közösbirtok által a szegénységnek s 

földi nyomornak vége szakad, az államhatalom szükségessége 

.az emberiségre nézve megszűnik. Ezért a socialdemokratia 

ünnepiesen tiltakozik az ellen a vád ellen, mintha az államot 

fölforgatni és megszüntetni akarná; hiszen az állam a eollectiv 

birtoklás behozatalával maga-magától fog megszűnni.2 Épen 

ezért nem kell az ezután létesülő társas együttélést a jövő 

államának nevezni. Hogy a termelő-eszközök magánbirtokból 

közösbirtokká lesznek, ez inkább azt jelenti, „hogy az állam 

1 Bebel und sein Zukunftsstaat vor dem Reichstage. Köln, 1893. 

-29. lap. . 
2 Túlságos bizalommal jósolja ezt Bebel „Die Frau" című munká-

jában a 396. és köv. 1., valamint a birodalmi gyűlésen 1893. febr. B-án 

tartott beszédében (Bebel und sein Zukunftsstaat i. h. 30. 1.). V. ö. En-

gels Erigyes munkájával, melynek címe: „Herrn Eugen Dűhrings Um-

wälzung der Wissenschaft" A 267. lapon ezt olvassuk: „A proletárok 

magukhoz ragadják az államhatalmat és a termelőeszközöket állam-

tulajdonnak jelentik ki. Ezzel a működésével azonban önmagát is meg-

szünteti a proletariátus, megszüntet minden osztálykülönbséget és min-

úen osztályellentétet s ezáltal az államot is mint államot." 
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is egyetlen gazdasági szövetkezetté alakul."1 Ezért a social-

demokratia kifejezés is helytelen, legalább amennyiben ezzel 

az általa óhajtott társas együttélés politikai szervezetét ért-

jük, mert a demokratia szó bizonyos államszervezetet jelent,, 

amiről pedig a socialista gazdasági szövetkezet álmodéi hal-

lani sem akarnak. 2. A mostani államok keretében azonban 

addig is, amig a termelőeszközök magántulajdont képeznek,, 

mindenesetre teljesen népkormányzati berendezést, szerveze-

tet követelnek a socialisták, névleg nemcsak azt, hogy az, 

állam minden 20. évet betöltött tagjának, az asszonyoknak 

is, közvetetlen választó- és szavazati-jogot adjon, hanem* azt 

is, hogy „a közvetetlen törvényhozás joga a népet illesse; 

hogy önrendelkezési és önkormányzati joga legyen az ország-

ban, államban, tartományban és a községekben, hogy a ható-

ságokat ő választhassa s ezek felelősséggel neki tartozzanak; 

jogot a népválasztotta birák szolgáltassanak".2 Törekedjenek 

a socialisták, hogy az államokban a politikai hatalmat ma-

gukhoz ragadják és igyekezzenek már most is oly berende-

zéseket, viszonyokat teremteni az államban és a társadalom-

ban, amilyenek később a „gazdasági szövetkezetben" lesznek., 

amilyen például a nők jogegyenlősége, a férfiakkal egyenlő-

joguk nyilvános és magánjogi tekintetben, a vallásnak magán-

ügygyé minősítése ; az iskolák elvilágiasítása stb. 

51. Az egyházzal és vallással szemben a socialdemok-

ratia álláspontja'a következő: 1. Hivatalos programmjaibant 

(Góthai programm, II. 6.: erfurti programm, II. 6.; hainfeld-

bécsi programm. a Prineipienerklárung 5. pontjában; a svájci 

munkáspárt 1888. évi programmja. I. Lásd Eberlenél a 166. 

1 Kautsky, Grundsätze und Forderungen. 26. 1. Az egész socialista 

társadalom nem más, mint egyetlenegy óriási termelő vállalat. Kautskyr 

Erfurter Programm. 156. 1. 
2 Az erfurti programúiban a Forderungen X., 2. és 8. pontjai. V. 

ö. Schönlank-ot, Grundsätze und Forderungen der Socialdemokratie. 29. 

és köv. 1. 
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lapon) azt hirdeti, hogy a vallás a jövő gazdasági szövet-

kezetben magánügy legyen, ezért sürgeti már ma is, hogy az 

államok a vallást magánügynek minősítsék. Az államnak és 

társadalomnak mint ilyeneknek a hithez, valláshoz és Isten-

hez semmi közük, hanem tisztán természetelvi és anyagelvi 

alapokon kell állaniok. Ezért az állam és a társadalom ne 

mozdítsa elő az egyház vagy a vallás céljait nyilvános eszkö-

zökkel, a nyilvános népiskolákban pedig, amelyeknek látoga-

tását mindenkire kötelezővé kell tenni, töröljék a tantervből 

a gyermekek vallási oktatását.1 2. A socialdemokratia szó-

vivői egyhangúlag erősítik, hogy mihelyt a magánvagyon 

•collectiv vagyonná alakul, minden vallás maga-magától meg-

szűnik. A jövő socialista társadalom nem fogja a vallást erő-

szakkal elnyomni, de erre nem is lesz szükség, mert az 

•ember nem fogja szükségét érezni sem a vallásnak, sem egy 

földöntúli Istennek! Magától fog összeroskadni a vallás, ép 

úgy, mint az állam. Most szükséges a vallás a szegénynek, 

az elnyomottnak, hogy az örök boldogsággal vigasztalhassa 

magát a földi élet szenvedései között.2 Szükséges az állam-

nak, a hatalmasoknak, a gazdagoknak is, legalább addig, 

míg a vagyon magántulajdont képez, de nem a maguk szá-

mára, hanem a szegények és elnyomottak számára, hogy 

uzokat az örök büntetéstől való félelem által korlátok között 

tartsák és a jobb jövőbe vetett remény által arra bírják, 

1 Az erfurti programm 6. és 7. pontja; a hainfeld-béesi prog-

ramúi I. 5. 
2 Már itt megjegyezzük, hogy a socialisták véleménye a vallás 

szükségességét illetőleg a szabadelvűekével teljesen egyezik, mert ez 

utóbbiak szerint a „műveltnek", nevezetesen a „tudományosan műveltnek" 

nincs szüksége vallásra, hiszen vallás és tudomány kizárják egymást. A 

„nép" miatt azonban szükséges a vallás, mert alkalmas eszköz arra, 

hogy a szegényeket megelégedettebbekké s az alattvalókat békésebb 

polgárokká alakítsa! Még a mérsékelt szabadelvűek sem tagadhatják, 

hogy ez az álláspontjuk. (Schmoller, Ueber einige Grundfragen der So-

«cialpolitik. 156. L) 
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hogy a jelen szomorú állapotokat türelmesen viseljék.1 3. A 

socialdemokratia szóvivői egytől-egyig tökéletesen anyagelvi 

álláspontot foglalnak el. Ők a mai socialismust tudománynak 

tartják, melynek két föntartó oszlopát Marx Károly érték-

elmélete és az ő anyagelvi történelmi elmélete képezik. Ez az, 

utóbbi a legvaskosabb anyagelvűség, mely tarkítva van azzal 

a meglepő mellékgondolattal, hogy a nemzetek vallási nézetei 

mindenkor a gazdasági termelés és forgalom különböző mód-

jaitól függtek; mennél tökéletesebb a termelés és a forgalomr 

annál magasabb és tökéletesebb a vallás, míg végre a soci-

alista gazdasági rendszer mellett el fog tűnni mindenféle 

vallás.2 4. Egyelőre nem kell bántani a socialismus részére 

megnyerendő emberek vallási nézeteit; még azt sem kell 

hangoztatni, hogv a vallás magánügy, legalább ott nem, ahol 

ez visszatetszést szülhetne. 

A tények roppant tömege azonban sokszorosan azt 

1 „Minden vallás nem más, mini fantasztikus visszatükröződése az 

ember fejében azoknak a hatalmaknak, melyek az ő mindennapi létét 

kormányozzák, oly visszatükröződés, mely a természetes hatalmakat át-

viszi természetfölötti térre . . . . Ha az emberiség az összes termelő-

eszközök birtokbavételével és tervszerű kezelésével önmagát és minden 

tagját fölszabadítja a szolgaságból, amelyben jelenleg fogva tartják az 

önmaga által termelt, de túlhatalmas idegen erő módjára vele szemben 

álló termelőeszközök ; ha majd az ember nemcsak gondolkozik, hanem 

intézkedik is, csak akkor fog eltűnni az utolsó idegen hatalom, amelynek 

most a vallás a visszatükröződése és e hatalom eltűnésével megsemmi-

sül a visszatükröződés, a vallás is, annál az egyszerű oknál fogva, 

hogy immár nem lesz minek visszatükröződnie." Engels, Eugen Dülirings 

Umwälzung der Wissenschaft. 304. és 306. 1. Bebel, Die Frau. 399. és-

köv. 1. Schönlank, Grundsätze und Forderungen 43. 1. V. ö. ezeket 

Cathrein-nál, Der Socialismus. 63. és köv. 1. 
2 „Kezdetben a fetisizmus uralkodott a legalsó művelődési fokon 

a legelemibb társadalmi viszonyok között, magasabb fejlődési fokon 

uralkodóvá lett a sokistenhivés, míg a még előbbrehaladó művelődés az 

egyistenhivést hozta be. Nem az istenek alkotják az embert, hanem az em-

ber maga-magának alkotja az isteneket, az „Istent". Bebel, Die Frau. 399.1. 
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bizonyítja, hogy a vallási meggyőződések folyton hangoztatott 

kímélése a socialdemokratia részéről csak hazugság és kép-

mutatás. 

52. A házasságot és a nők helyzetét illetőleg a jövő 

társadalomban a socialdeinokrata vezérek így nyilatkoznak : 

1. A nő minden tekintetben teljesen egyenlő rangú legyen a 

férfival.1 Abban, hogy a nők a mai viszonyok között az 

egyházi és világi hivatalokból ki vannak zárva, a social-

demokratia a nők elnyomatását látja. Ezért a nőknek a 

férfiakéval egyenlő szavazatjogot kell adni s a jövő társada-

lomban a legmagasabb állásokat is elnyerhetik. Hanem ennek 

ellenértéke fejében a férfiakkal egyenlő mértékbem kell dol-

gozniok. A munkafelosztásnál azonban az egyesek fizikai 

erejére is tekintettel lesznek. 2. A házasságról a hivatalos 

socialdemokrata programmok mélyen hallgatnak, de annál 

mélyrehatóbban és terjedelmesebben nyilatkozik erről a kér-

désről a német birodalmi socialdemokratáknak jelenleg leg-

tekintélyesebb vezére, Bebef ..Die Frau" című könyvében. 

Ö a nőknek a hivatalos programmokban hangoztatott jog-

egyenlőségét a házasság intézményére is kiterjeszti, ő a há-

zasságot nemcsak teljesen világi intézménynek, hanem egészen 

magánügynek tekinti, a férfi és nö olyan viszonyának, melybe 

a világi hatóságnak épenséggel semmi beszólása nincsen. E 

nézetei alapján a házasság intézményét a jövő társadalom-

ban így gondolja : a) a házasságkötés megmarad, de mivel 

akkor semmi néven nevezendő vallási vagy állami tekintély 

nem fog létezni, hanem csakis gazdasági, azért a házasság 

kötése, ép úgy, mint annak felbontása is minden állami és 

egyházi tekintélytől függetlenül fog történni. Mert b) a házas-

ság, mint minden más szerződés, mindkét fél beleegyezésé-

1 Az erfurti programm II. részének 5. pontja. V. ö. Schönlankot, 

Grundsätze und Forderungen 41. és köv. 1.: a hainfeld-bécsi programm 

I. r. 1. és 3. p.; és a II. r. 4. p. 
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vei bármily időben fölbontható; sőt az a házasság, melyben 

a felek közös vonzalma bármely okból megszűnik, természet-

ellenes és erkölcstelen, s mint ilyent meg kell szüntetni, vagyis 

egyszerűen fölbontani.1 c) Bebel fejtegetéséből az is következik, 

hogy a házasságot akkor is föl lehet, sőt föl is kell bontani, 

ha csak a felek egyikében is kialszik a vonzalom a másik 

iránt, d) A házasság tartama alatt férfi és nő teljesen 

egyenlőrangúak, a férfinak semmivel sincs több joga az asz-

szony, mint az asszonynak a férfi fölött. Hogy ez a házassági 

viszony mennyire ellentmond az egyház hitelveinek a házas-

ság szentségi jellegéről és fölbonthatatlanságáról s hogy a 

mindkét nemű egyének teljesen szabad érintkezésétől esak 

névleg különbözik, az nyilvánvaló. 

3. §. A socialismus kifejlődése és megokolása. 

53. Dacára a nagy különbségnek, mely a socialismust 

a szabadelvűségtől látszólag elválasztja, amennyiben az utóbbi 

a magánbirtokot és az egyeseknek a vagyonszerzésben való 

teljes korláttalanságát. az első azonban a collectiv vagyon 

létesülését s az egyeseknek a társadalomtól való tökéletes 

függetlenségét sürgeti, a socialdemokratiát még se tekint-

hetjük másnak, mint a szabadelvüség sarjadékának, mint 

a szabadelvüség következetes továbbfejlődésének. A sza-

badelvüség az úgynevezett harmadik rend élet- és világ-

1 „Ha összeférhetetlenség, csalódás és szenvedhetetlenség támad, 

maga az erkölcsiség parancsolja, hogy a természetellenessé és ezért 

erkölcstelenné vált összeköttetés megszakadjon." Bebel, Die Frau. 31. 

kiad. 428. lap. „Ha Goethenek és George Sandnak, hogy a két leg-

nagyobbat válaszszam ki, szabad volt szivük sugallata szerint élniük, hi-

szen az elsőnek szerelmi viszonyai fél könyvtárt töltenek meg, s ezeket 

az ő mindkét nemű tisztelői ájtatos elragadtatással szívják magukba; 

miért ítéljük el másokban azt, amit ezekben elragadtatással csodálunk?" 

430. lap 
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nézete, a socialismus pedig a negyedik rendé.1 Állításunk 

bizonyítása vajmi könnyű. 1. Ami a vallást illeti, a szabad-

elvüség ennek alapigazságait vagy tagadja, vagy tudományos, 

de még meg nem oldott kérdésekkel és bizonytalan elméle-

tekkel egy rangba helyezi. Ezért hirdeti s követeli a teljes 

vallásszabadságot ; mindenki „a vallási kérdésnek" azt a 

megoldását fogadhatja el, amelyik neki legjobban megfelel. 

És nemcsak az államnak kötelessége, hogy ebben a tekintet-

ben mindenki szabadságát érintetlenül hagyja, hanem a tár-

sadalmi életben is alapvető elv legyen a vallás és lelkiismeret 

szabadsága. Az államnak semmi köze a vallási kérdésekhez 

s törvényhozásának és egész kormányzatának mentesítenie 

kell magát mindennemű vallási befolyástól. (Az egyház elvá-

lasztása az államtól.) Tehát a gazdasági életre se szabad a 

vallás- és erkölcstannak, vagy akármiféle hitvallásnak befo-

lyással birnia; sőt ellenkezőleg, úgy kell alkotva lennie, hogy 

benne bármely vallás hivői egyenlő módon résztvehessenek. 

E nézet természetszerű következménye az, hogy a társadalmi 

és gazdasági életnek egyedül az állam rendeletei és a bevett 

szokások szerint kell alakulnia. A szabadelvüség tehát a val-

lást és ennek gyakorlását kinekkinek magánéletébe utalja, bár 

ezt az elvet abban a legrövidebb alakjában, hogy t. i. „a 

vallás magánügy", először a socialdemokraták hangoztatták 

és terjesztették különös előszeretettel. A vallást illetőleg a 

szabadelvüség és socialismus között csak az a különbség, 

hogy a szabadelvüség erre vonatkozó elvét nem akarta oly 

1 V. ö. Pesch, Liberalismus stb. 2. kiad. I. r. 12. s küv. 1. Pachtler, 

. Die Ziele der Socialdemokratie und die liberalen Ideen. (Die sociale 

Frage beleuchtet durch d. Stimmen aus M.-Laach. 3. füzet.) Sok helyes 

nézetet találunk a socialismus és szabadelvüség viszonyát illetőleg 

Schmollernél, Ueber einige Grundfragen der Socialpol. und der Volks-

wirtschaftslehre. 324. és köv. 1. Mindazonáltal a Schmoller-féle jog-

és társadalombölcseleti alapelvek nem kis mértékben előmozdítják a 

socialismust. 
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szigorú következetességgel keresztülvinni, mint ahogy azt a 

soeialismus tette. A szabadelvűség megengedi, hogy a vallás 

a törvényhozásra, az állami intézményekre és a társadalmi 

életre némi befolyást gyakoroljon, főképen azért, mert „a 

népnek" a vallásra szüksége van, hogy engedetlenségre, nyug-

talankodásra vagy lázadásra ne vetemedjék. A soeialismus 

ellenben azt a tételt, hogy „a vallás magánügy", szigorú 

következetességgel keresztül akarja vinni minden állami intéz-

ményben és arra törekszik, hogy ez a nagy néptömegben is 

uralomra jusson. Annyiból is előrehaladottabb állásponton van, 

hogy egyszerűen tagadja az összes vallási igazságokat, míg a 

szabadelvűség legalább csak kételkedik azokban. A soeialis-

mus szerint minden vallás egyformán rossz, míg a szabad-

elvűség minden hitvallást egyformán közömbösnek, sőt bizo-

nyos esetekben egyformán jónak is tart. 

Ennek következtében a soeialismus az istenrendelte er-

kölcsi törvényt, az Istentől származó jogokat és kötelességeket 

ép oly kevéssé ismeri el, mint a szabadelvűség; ugyanazzal 

az egyetértéssel tagadják azt is, hogy az embernek a társa-

dalmi életre szükséges képességeit Isten adta. Ezzel szemben 

soeialismus és szabadelvűség egyetértve azt hangoztatják,, 

hogy minden emberi viszony és berendezés magától az em-

bertől származik és attól a fejlődéstől függ, melynek a külső 

viszonyok alávetve vannak. Hogy ez a fejlődés milyen irányt 

vegyen, az tökéletesen az ember tetszésétől függ. 

Az emberről és természetes képességeiről elfogadott 

tanításban is megegyezik a socialdemokratia a szabadelvű-

séggel és ebben az értelemben is a szabadelvű gondolatok 

továbbfejlesztőjének tekinthető. A szabadelvűség úgy fogta föl 

az embert, mint természeténél fogva jó, nemes, méltányos 

lényt, amiért is az embert nyugodtan önmagára bízhatjuk és 

politikai s gazdasági téren a lehető legnagyobb mértékben 

szabadjára bocsáthatjuk, mert ennek a szabad mozgásnak 

nem lesz és nem lehet más eredménye, mint rend és össze-
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hangzás. A socialismus is azt hirdeti, hogy az ember termé-

szeténél fogva nemes és tiszta, de egyúttal a magánbirtokban 

föltalálni véli minden ránk nehezedő baj kútforrását, melyet 

azért meg kell szüntetni. 

A házasságról szóló socialista tanítás a szabadelvű fel-

fogás továbbfejlesztésének tekintendő. Mert míg a szabadelvü-

ség a házasságot vallási jellegétől megfosztani törekszik, az 

egyháznak a házasságra való befolyását gyöngíti, de az állam-

nak reá bizonyos tekintetben befolyást enged és követeli, hogy 

bizonyos esetekben törvényesen felbontható legyen, addig a 

socialismus a házasság kötésére és felbontására vonatkozólag 

teljes szabadságot követel. 

54. 2. A socialismus politikai programmját tekintve szin-

tén nem más, mint a szabadelvűség továbbfejlődése és alkal-

mazása a negyedik rendre. A szabadelvűség első helyen azt 

kívánja, hogy az alattvalók politikai jogai akként terjesztessenek 

ki, hogy a nép maga résztvegyen a kormányzásban. Az alkot-

mányos államokban, amilyeneket a szabadelvűség kiván, a 

törvényhozás majdnem kizárólag a népen áll, mely ezt a jogát 

képviselői által gyakorolja, a végrehajtás és rendtartás maga 

a kormány jogát képezik, a nép mindazonáltal ugyancsak kép-

viselőivel ellenőrizteti, a birói hatalom egy része szintén a 

népet illeti (az esküdtszékeknél). A socialismus a nép számára 

az egész kormányzatot követeli. A különbség a szabadolvűség 

és a socialismus között mindenesetre abban mutatkozik, hogy 

míg az első a nép szó alatt .,a művelt és vagyonos" polgár-

osztályt, az úgynevezett bourgoisie-t érti, addig a soeial-

demokratia azt hangoztatja, hogy nép alatt a munkásosztályt, 

a proletárokat kell értenünk. És ezt azokból az alapelvekből 

következtetik, melyeket a szabadelvűség a munkáról és terme-

lésről fölállított és a socialdemokratia továbbfejlesztett. 

A politikai jogok kiterjesztésén kívül a szabadelvűség nagyobb 

mértékű politikai szabadságot is sürget. Ezek közé tartozik: 

a sajtó- és a szólásszabadság, a lelkiismereti és a gyülekezési 
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szabadság, stb.1 Ugyanezeket követeli a socialismus is, csak-

hogy sokkal nagyobb méretekben, nevezetesen a 'proletárok 

számára, amint ezeket a szabadelvűség a burgoisie számára 

követelte.2 Az iskolai oktatásra nézve azonban sem a sza-

badelvűség, sem a socialdemokratia nem engedett szabadsá-

got ; egyhangúan követeli mindkettő a kötelező iskoláztatást, 

még pedig a nyilvános (felekezetlen) iskolákban.3 — A sza-

badelvűség nem ismer el semmiféle jogot, mely nem az állam-

tól eredt; az államot pedig nem korlátozza semmi; mindaz, 

ami az állam érdekét szolgálja, szükségképen annak hatás-

körébe is tartozik. így szűnik meg az államban az egyes 

ember. A socialismus kétségkívül nem az államba, hanem „a 

nagy gazdasági szövetkezetbe" olvasztja bele az egyes embe-

reket ; és mivel az ember részére a földi boldogságnál maga-

sabb rendeltetést el nem ismer s ez a földi boldogság csakis 

a socialista társadalomban valósítható meg, azért nem ismer 

el más jogot, mint azt, melyet a társadalom ruház rá az 

egyesekre. Amint a szabadelvű erkölcstan az állam törvényei-

nek megtartására vonatkozik, úgy a socialismus erkölcstana 

is csak arra szorítkozhatik, hogy a gazdasági szövetkezet 

közhasznú céljainak segítőeszközét képezze. 

55. 3. Magán a gazdasági téren is, a két irány látszó-

lagos roppant eltérései dacára, nem más a socialismus, mint 

1 11. szak., mely a szabadelvűség alapját képező emberi jogokat 

következőkben állapítja meg: „A gondolat és vélemény szabad közlése az 

emberiség egyik legdrágább joga; azért minden állampolgár szabadon 

terjesztheti gondolatait szóban, írásban és nyomtatványban egyaránt; ha 

azonban ezzel a szabadságával visszaél, a törvényszabta esetekben fele-

lősséggel tartozik. 
2 V. ö. a góthai programmot, Forderungen. 4. sz. 1. és 3. pontjával; 

az erfurti programm, Forderungen, 1., 2., 4., 5. pont. A hainfeld-bécsi 

Programm, I. rész 2., 3. pont., II. rész 1—6. A svájci munkáspárt 1888. 

programmja, 1. pont. (Eberlénél, i. m. 166. 1.) 
3 Erfurti programm, Forderungen, 7. p . ; hainfeld-bécsi programm, 

I. r. 5. p. 
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a szabadelyűség folytatása és továbbfejlődése. A szabadelvű-

ség kiváltképen hangsúlyozza az emberiség anyagi művelődését 

és a földi előrehaladást, ugyanezt teszi a socialismus is. A 

szabadelvüség a természetes állapot elméletéből kiindulva 

egyenlő jogokat követel minden állampolgár részére, a jog-

egyenlőségnél azonban megáll.1 A socialismus távolról sem 

elégszik meg a jogegyenlőséggel, hanem tényleges egyenlősé-

get akar, kiváltképen birtokegyenlőséget és egyenlőséget a ter-

heltben 2 Marx Károly értékelmélete, amely pedig a socialis-

mus törekvéseinek főtámasza, nem más, mint továbbképzése 

és látszólag mélyrehatóbb és alaposabb megokolása a szabad-

elvű iskola abbeli alaptételének, hogy minden csereérték forrá-

sának az emberi munkát kell tekintenünk. „Szabadelvüség 

és socialismus között tehát semmi lényeges, elvi különbség 

nincs. Ellentét csak annyiban van a kettő közt, hogy a közös 

tételekből más és más gyakorlati következtetéseket vonnak." 3 

Ha végül rátérünk Bebelnek és más socialistáknak 

fönnebb vázolt nézeteire, melyeket a házasságról és a nő 

társadalmi helyzetéről vallanak, be kell látnunk, hogy ezek 

sem mások, mint ismétlései és továbbfejlesztései az erre 

vonatkozó szabadelvű nézeteknek. A szabadelvüség kiin-

duló pontját a természetes állapot elmélete képezi s jog-

egyenlőséget követel az ember számára, tagadva az Isten 

által létesített természeti rendet s az embereknek Isten 

akarata szerint egymáshoz való kölcsönös vonatkozásait. De ő 

1 „Az emberek szabadon, egyenlő jogokkal születnek, egyenlők és 

szabadok maradnak." Az 1789-ben kiadott „emberi jogok" 1. cikke. V. 

ö. Weisst, Weltgeschichte. 3. kiad. 14. köt. 499. 1. 
2 Hogy az ú. n. „jog"-egyenlőség követelése, mihelyt az a nép 

nagy tömegeiben elterjed, a birtoklásban való egyenjőség követelését is 

szükségszerűen magával hozza, azt Grünberg is elismeri „Elsters Wör-

terbuch der Volkswirtschaft" Socialismus und Communismus cimű cikké-

ben, a 2. köt. 556. lapján ; V. ö. Bebel-1, Die Frau. 443. 1. 
3 Pesch, i. h. 26. 1. Schmoller, Ueber einige Grundfragen. 324. és 

köv. 1. 
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csak a férfiakra volt tekintettel, mert ameddig csak a törté-

nelem visszanyúl, valamint e követelés általános hangoztatá-

sánál is, mindig ök játszották a vezérszerepet. Ugyanennek a 

természeti állapot elméletének alapján, melyet időközben 

még a Hobbes és Rousseau meghagyta vallási maradványok-

tól is megfosztottak és teljesen az anyagelviség értelmé-

ben átalakítottak, a socialismus a férfiak és nők teljes jogi 

és tényleges egyenlőségét kívánja ; mert hát abban a képzelt 

természeti állapotban a férfiak semmiféle kiváltságos jogokat 

nem élveztek a nők fölött. Tehát itt is csak az a különbség 

a szabadelvűség és a socialismus között, hogy a szabadelvű-

ség állította követeléseket a socialismus magáévá tette, azo-

kat nagyobb következetességgel kifejtette és nyomatékosabban 

hangoztatja. A socialismus a hitetlen „tudomány" vélt ered-

ményeit magáévá teszi s azokat a tömegekben terjeszteni 

igyekszik ; ez a tudomány az emberben csak magasabb ké-

pességekkel biró állatot lát és a házasság, a monogamia, 

amint azt a keresztény erkölcsi törvény követeli, szerinte 

nem más, mint egy viszony, mely a legalacsonyabb kezdetből, 

az állatvilág durva nemi viszonyaiból különböző fokokon 

át (csoportházasság, anyajog stb.) egészen a mai „művelődési 

magaslatig" fejlődött. Azért a socialisták a férfi és nő egy-

máshoz való viszonyát illetőleg is azon vannak, hogy „az 

emberiségnek a fejlődése kezdetéhez való visszatérést" lehe-

tővé tegyék, ami a férfi és nő jogegyenlőségét jelenti.1 

56. A mai socialdemokratia kezdetét leghelyesebben az 

1847. év végére tehetjük, mikor Marx Károly és Engels Fri-

gyes megfogalmazták és kibocsátották a „communistikus kiált-

ványt" 2, mely már magában foglalja a mai socialdemokratia 

1 V. ö. Bebelt, Die Frau, 433. 1.; „Manapság már tudjuk, hogy az 

ember eredetileg állathoz hasonló módon élt." Valamint Kautschkyt, 

Das Erfurter Programm, 3. 1. 
2 Das communistische Manifest. VI. hiteles német kiadás. 1895. 

Berlin. 
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leglényegesebb alapelveit, gyakorlati irányú követeléseit, vala-

mint azokat a módokat is, melyek betartásával követeléseik-

nek érvényt szerezhetnek. Ez a kiáltvány már a történelem 

anyagelvi fölfogását mutatja s benne a gyűlölet minden val-

lás iránt szintén kifejezésre jut ; elsősorban is a gyári mun-

kások proletárjaihoz fordul és arra buzdítja őket, hogy vesse-

nek véget a mai társadalmi és gazdasági rendnek, amit úgy 

érhetnek el, ha az egyes államokban a politikai hatalmat a 

maguk számára lefoglalják. Socialista eszmék már az előző 

század második felében is fölmerültek, el is terjedtek, kivált 

Franciaországban és Angliában, sőt ezeknek az eszméknek 

a gyakorlati megvalósítása is kísérlet tárgyát képezte. Mind-

azáltal ez az idő a mai socialismusnak csak előkészítője volt. 

Ez részben közvetve történt azáltal, hogy a szabadelvű gazda-

sági rendszer folytán beálló társadalmi szakadás és a proletárok 

tömegesen elszaporodtak ; másrészt közvetetlenül azoknak a 

szabadelvű eszméknek révén, melyek a népjogot, népszabadsá-

got, minden ember szabadságát, egyenlőségét, Istentől, törvé-

nyeitől, egyházától való függetlenségét, a vallás- és lelkiismereti 

szabadságot illetőleg mindenfelé elterjedtek. Ezeknek az esz-

méknek segítségével termettek különösen Franciaországban 

és Angliában a communista és socialista nézetek, még pedig 

a proletárok tömegében, kik saját helyzetük javításában tehe-

tetlenek voltak. Már az első francia forradalom első nap-

jaiban napirenden voltak socialista törekvések, nevezetesen 

Fourier Károly (1772—1837.) gyakorlati kísérletet tett socialista 

alapon szervezett szövetkezetek alkotásával. Különösen Fran-

ciaországban nem szűnt meg a socialista eszmék terjesztése. 

A XIX. század első felének legnevezetesebb francia socialistái 

a következők: Cabet C. (1788—1856.), Proudhm (1809—1865.), 

akitől a híres szállóige : „ La propriété áest le vol — a tulajdon 

a lopás" származik. St. Simon gróf (1760—1825.), Blanc Lajos 

(1811—1882.), ki az 1848-iki francia forradalom idejében jelen-

tékeny szerepet játszott. Az angol socialisták közül kitűnik Oiven 
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Róbert (1771—1858.), aki szintén több gyakorlati kísérletet tett 

socialista munkásszövetkezetek létesítésével. Az a forradalmi 

áramlat, mely az 1848-iki francia februári forradalom követ-

keztében egész Európa fölött átvonult, általában erősen com-

munista és socialista színezetű volt. Más országok commu-

nistái közül említést érdemel az orosz Bakunin (1814—1876.). 

1848-tól kezdve terjednek Marx eszméi, melyek a mai socialis-

mus főtartalmát teszik. Gyors terjedésük főleg annak köszön-

hető, hogy Marx és Engels müvei különféle nyelveken láttak 

napvilágot, valamint nagy mértékben hozzájárult a siker elő-

mozdításához „a nemzetközi munkás-szövetség" megalapítása 

is, melyek sok sikertelen próbálgatás és fáradozás után 1864. 

szeptemberében sikerült létesíteni a proletariátus nemzet-

közi egyesülése által. A londoni St.-Martin Hall-ban meg-

tartott gyűlésen képviselve volt Anglia, Német-, Francia-, 

Olasz- és Lengyelország. A nemzetközi munkás-szövetség a 

következő években Genfben (1866.), Lausanneban (1867.),, 

Brüsszelben (1868.), Bázelben (1869.) tartott kongresszusokat,, 

1871-ben pedig Londonban kiküldöttek tartottak értekezletet. 

Azonban csakhamar egyenetlenségek támadtak kebelében, 

melyek oka részben nemzeti és személyi féltékenység volt, 

részben a belső szervezetet illető nézetek, amennyiben egy-

részük Marx-szal központi szervezkedést kivánt, melynék 

élén a főtanács áll, másrészük pedig csak szövetségit (foede-

ralistikusat) óhajtott ; de a módszert illetőleg sem tudtak 

megegyezni, melyet közös céljaik elérésében követniök kell, 

mert míg egyrésziik az erőszak alkalmazását sürgette, addig 

mások helyesebbnek találták, ha a viszonyok nyugodt kifej-

lődését bevárják. A két párt között az 1872-iki hágai kongresz-

szuson nyílt szakadás történt. Már a következő évben Lausanne-

ban mindkét párt külön tartotta meg nemzetközi értekezletét. 

Azóta azonban nem sikerült a mindenféle mesterséget üző 

munkásokat nemzetközi kongresszusba egyesíteni. Ellenben 

egyes országok keretén belül számos értekezletet tartottak, 
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és egyes munkásosztályok, mint pl. a bányászok, nemzetközi 

értekezletre is összegyűltek. Hogy azonban a főcélt illetőleg 

minden socialista egyetért, az ezeken a részleges értekezle-

teken sokszor, és a legkülönbözőbb formában jut kifejezésre, 

levelek, sürgönyök, megbízottak kiküldése által, sőt gyakran 

kölcsönösen anyagilag is támogatják egymást. 

57. Németországban, melynek lakossága szintén szá-

mos szabadelvű és socialista eszmét fogadott el és ezt az 

1848-iki események alkalmával megfontolásra méltó módon 

jelezte, a XIX. század közepe táján mélyreható és roppant 

kiterjedésű szövetkezeti mozgalom támadt. Az a magában 

egészen helyes gondolat, hogy a különféle mesterséget 

űzők szervezkedjenek, a szabadelvíiség dacára elemi erővel 

tört magának utat. Mivel azonban a termelési és szállítási 

viszonyok, továbbá a jogi formák megváltoztak, azért ezek-

nek az uj szövetkezeteknek a régi szövetkezetektől és céhek-

től teljesen különböző alapon kell létesülniök. Csakhogy ez 

az egész mozgalom kezdettől fogva téves irányban indult. 

E szövetkezeti szervezkedés íoharcosai ugyanis Schultze 

Delitzsch Hermann (1808—1883) és Lassalle Ferdinánd 

(1825—1864) voltak. Az előbbi teljesen áthatva a szabad-

elvüségtől, ennek alapvető elveihez híven azt akarta, hogy 

az egyes szövetkezetek a szabadelvüség érdekeit szolgál-

ják és ezáltal gazdaságilag is teljesen önmagukra legyenek 

utalva. Az ö elve: mindenki maga-magán segítsen. Lassalle 

ellenben socialdemokrata volt s mint ilyen a szabadelvüség 

ellensége; mivel azonban az alkalmazandó módszerben és 

egyes, inkább mellékes dolgokban eltért Marxtól, ez őt igen 

gyakran nem minden keserűség nélkül támadta. Ö azt kí-

vánta, hogy az általa alapított szövetkezeteket az állam se-

gítse. Mindamellett azonban, hogy Lassalle, agitáló tehetsége 

és ragyogó ékesszólása révén, a munkásosztályra roppant 

befolyást gyakorolt, az önsegítség elvén alapuló munkásszö-

vetkezetek sokkal jobban elterjedtek, mint a Lassalle-félék. 

Bicderlack-Kiss. A társadalmi kérdés. 8 
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Az első irányt követő munkásszövetkezetek egyesültek s 

megalkották „a német munkásegyesületek szövetségét". Emel-

lett fönállott a központilag szervezett „általános német munkás-

egyesület", melynek élén maga Lassalle állott 1864-ben bekö-

vetkezett haláláig. A föntemlített „szövetség", mely számos 

taggal rendelkezett s eredetileg minden izében szabadelvű 

volt, kivált Bebel és Liebknecht fáradozásai folytán 1869. 

augusztusában csatlakozott a föntemlített nemzetközi munkás-

egyesülethez és socialdemokratává lett, mi által tökéletesen 

Marx és Engels hatása alá került. A német hatóságok erő-

szakosan szétütöttek közöttük s úgy a Marx, mint Lassalle 

irányát követő egyesületeket feloszlatták s betiltották: ez az 

eljárás arra vezetett, hogy a góthai közös értekezleten 1875. 

május havában midkét irány szorosan egyesült. Az itt nyilvá-

nosságra bocsátott tervezet kölcsönös engedékenység ered-

ménye s a nevezett marxista „német munkásegyletek szövet-

sége", hogy a lassallista irányt követő munkásokat megnyerje, 

Lassalle néhány eszméjét elfogadta.1 Emiatt viszont Marx rátá-

madt a programmra és sikerült is neki saját nézeteit úgy a 

német, mint az osztrák socialdemokratiában tökéletesen ke-

resztül vinnie.2 A soeialdemokratia Németországban a soci-

1 A góthai tervezetbe főleg a következő Lassalle-féle eszméket 

vették fö l : 1. Államsegélyt követelnek a proletárok számára. Ez ellen 

Marx tiltakozik, mert azt akarja, hogy a proletárok önmagukon segít-

senek és pedig akként, hogy a politikai hatalmat igyekezzenek meg-

szerezni maguk számára. 2. A munkabér vastörvényének elmélete, me-

lyet Marx tévesnek jelentett ki. 
2 Marx sajátos elvei a Lassalle-félékkel szemben a következők: 

1. A történelem anyagelvi fölfogása, melynek értelmében a collectivis-

mus a mostani capitalistikus termelő-rendszerből természetszerű szük-

ségességgel fog kifejlődni. 2. A proletariátus csak önmagára támaszkod-

jék, hogy a természetes kifejlődési folyamat akadályokba ne ütköz-

zék, hanem ellenkezőleg elősegítést nyerjen. 3. A jövő társadalom be-

rendezése, melynek sajátossága légyen az állami hatalom megszűnése 

és minden vallás megsemmisülése. 4. Az értékelmélet. 
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silista törvény uralnia alatt (1878. október 21-től 1890. okt. 

1-éig) nagy mértékben erősödött és terjedt, ami azt bizonyítja, 

hogy az állami tilalom és ellenőrzés vele szemben teljesen 

hatástalan. Egy évvel a törvény eltörlése után Erfurtban is-

mét összegyűltek a német socialdemokraták (1891. október 

14—21.) s megállapították uj tervezetüket. Ez az előző 

góthai tervezettől kivált abban különbözik, hogy hiányzanak 

belőle a Lassalle-féle eszmék, hogy a követelések kifejtése 

sokkai részletesebb s a hangja is bizalomra gerjesztőbb. 

Bár a németországi socialdemokrata párt még ma is 

•az erfurti tervezet alapján áll, a benne foglalt Marx-fele 

elveket mégis sokan föladták. Nevezetesek ebben a tekintet-

ben Vollmar törekvései, melyeknek célját a párt harcmodorá-

nak megváltoztatása képezte. Vollmar amellett van, hogy 

lehetöieg alkalmazkodni kell a fönnálló politikai és gazdasági 

viszonyokhoz és reméli, hogy ez az alkalmazkodás célraveze-

tőbb lesz, mint az erőszak alkalmazása, melyet Marx pártjától 

követel. Különben a munkás-szövetkezetek fölkarolása, még ha 

a soeialismust is szolgálják, magában is már lényeges eltérést 

jelent Marx programmjától. Mig ugyanis e szövetkezetek köz-

vetetlen célja az, hogy tagjaiknak anyagi helyzetén javítsanak, 

azokat a gazdasági harcban munkaadóik ellen erősítsék és 

ellenálló képességüket fokozzák, miáltal a munkás tömegek 

nyomorba jutásának útját állják, addig Marx azt állította, hogy 

• a soeialismust épen a nyomor fokozatos előrehaladása viszi 

győzelemre. Azonban az utolsó években leghatározottabban 

Bernstein Ede támadta Marxot, amennyiben beható és nagy-

részt eredményes birálat tárgyává tette a socialismusnak Marx-

és Engels-alkotta u. n. „tudományos" alapját, mely a mai 

. socialismiis büszkeségét képezte.1 

Az osztrák socialdemokratiát leghelyesebben a német 

hajtásának vagy függelékének nevezhetjük. Iránya ép úgy, mint 

1 V. ö. Bernstein, Die Yoraussetzungen des Socialismus und die 

Aufgaben der Socialdeinokratie, Stuttgart, 1899. 

6* 
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a németeké, teljesen marxista; legalább ezt bizonyítja az a-

programm, melyet „Ausztria socialdemokrata munkás-pártja" 

az alsó-ausztriai Hainfeldben (1888. dec. 30. — 1889. jan. 1.) 

tartott gyűlésen javaslatba hozott s a bécsi gyűlésen (1892. 

pünkösdjén) kiegészített. Az 1901-iki bécsi értekezleten némi 

változást szenvedett a Bernstein-féle bírálat alapján. 1897 óta 

a párt az osztrák képviselőházban is szerepel. Az ország sok-

nyelvűsége a párt egységére alig volt befolyással. Az osztrák 

socialdemokratia főfészke Bécs, azonban sok híve van Cseh-

és Morvaország, továbbá Szilézia iparüző köreiben is. 

Mig a socialdemokraták Németországban és Ausztriában 

egyesültek, addig Franciaországban különféle csoportokra oszol-

nak, melyek kevésbbé térnek el a célra, mint inkább az útra 

nézve, melyen ezt a célt elérni akarják. Megkülönböztetünk 

tiszta marxistákat (kiket eddigi parlamenti vezérüktől, Guescle-

től Guesdistáknak is szokás nevezni), kik a jövő gazdasági 

szövetkezetet a parlamenti hatalom elnyerése által akarják 

megvalósítani; reformistákat, kik végső céljuk mellett nyoma-

tékosan sürgetnek egyes társadalmi reformokat is (névleg a 

eéhrendszer behozatala által várnak újítást); possibilistákat, 

kik több súlyt helyeznek a most elérhető célokra (innen nyerik 

nevüket), mint a jövő társadalomra ; ezek ismét két csoportra 

oszlanak, az alemannisták és broussisták csoportjára. Ez utób-

biak inkább a marxismus felé hajolnak, mig az alemannisták 

csak igazi munkásokat, „kérges tenyerű férfiakat" vesznek be 

pártjukba és céljuk elérésére az általános sztrájkokat tartják 

alkalmasoknak. A blanquisták anarchista alapelvek felé hajol-

nak és társadalmi forradalmat akarnak. A francia kamarában 

létező párt, melynek neve „ Socialisies indépendants a, a socialis-

ták mindenféle árnyalatából áll. Vezetőjük eddig Jaures volt. 

58. Azok az érvek, melyeket a socialisták követeléseik 

igazolására felhoznak, két csoportra oszthatók: a tevőleges-

és a nemleges érvek csoportjára. Nemleges érveiket a mai 

visszás állapotok bírálata képezi, melyek a gazdasági, állami 
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es társadalmi intézményekben uralkodnak és legnagyobbrészt 

a szabadelvüség szüleményei. Ebben a bírálatukban kétségen 

kívül sok az igazság, de azt a hibát követik el a socialisták, 

hogy mjg egyrészt a tényleges állapotokat gyakran határta-
lanul túlozva és nagyítva ecsetelik, addig másrészt érvelé-

seikkel és követeléseikkel messze túllőnek a célon. A mai 

gazdasági élet visszás állapotaiból és a magánvagyonnal űzött 

visszaélésből még nem lehet arra következtetni, hogy azokat 

teljesen meg kell szüntetni, a termelőeszközöket pedig magán-

birtokká tenni; hogy a szabadelvű államok részrehajlók a 

nagytőke és nagyipar irányában az alsóbb néposztályok rová-

sára, ez még nem bizonyítéka az államok fölösleges voltának; 

«gyes nagyvárosok erkölcstelensége és a családi kötelék lazu-

iása még nem teszi szükségessé azt, hogy a házasság és a 

családi viszonyok gyökeresen átalakíttassanak.1 Annak bizo-

nyítására, hogy a termelőeszközöket közösbirtokká kell tenni, 

•a következő nemleges bizonyítékokat szokták fölhozni: l . A 

létezés joga, mely mindenkit illet, ki e világra jött, mely 

azonban a mai capitalistikus gazdasági rendszer mellett, sok 

•emberre nézve kérdésessé válik. Igaz. hogy a proletárokat 

a mostani termelési viszonyok nem fosztják meg közvetette-

nni a megélhetéstől, hanem annál inkább veszélyezteti egész-

ségét és rövidíti életét, még pedig nem kismértékben, a cse-

kély munkabér, a munkaidő túlságos megnyújtása, a dolgozó-

helyiségek egészségtelen volta,, stb. által; még a munkásqk 

1 A szentatyák és egvházi írók nyilatkozatairól, melyeket a social-

•demokraták a földi javak közös birtokká tételének bizonyítására szívesen 

használnak, majd alább lesz szó. Nagyon szívesen hivatkoznak a birtok-

iszonyokra Paraguayban. Csakhogy Paraguayban a telek- és földbirtok, 

valamint a termelőeszközök, túlnyomó részben magánbirtokosok kezében 
vo|tak, hanem emellett mindenesetre, épen úgy mint az előző évszáza-

dokban Németországban is, a községekben kiterjedt, hatalmas szántó-

földjeik s telkeik voltak. Csak örökségül nem lehetett hagyni a magán-

birtokot. V. ö. amit erről Genetin „Paraguay" cikkében ír a Görres-tár-

®aság Staatslexikonjában. 4. kötet, 219. és köv. 1. 
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ivadékai is és így az egész munkásnemzedék megsínyli a munka 

kemény föltételeit. Már pedig az embernek joga van életét 

föntartania, tehát joga van az erre föltétlenül szükséges esz-

közökre is. Ha azonban ezt a jogot az idő folyamán létesült 

társadalmi viszonyok, nemcsak egyesekben, hanem egész 

embertömegekben, megcsonkítják, akkor így következtetik 

a socialdemokraták — e társadalmi viszonyok gyökeres át-

alakítása válik szükségessé. Ez a gyökeres átalakítás pedig a 

magánbirtok megszüntetése s a termelő eszközök közösbir-

tokká tétele. Másik érvük az, mely szerint az embernek joga 

van a munkára.1 Ez az érv az eiöbbin alapszik. Minden 

embernek, aki e világra született, joga van létét folytatnia és 

föntartania. Ha vagyontalan és nincs módjában létét más-

eszközökkel föntartania, akkor nem marad más hátra, mint 

hogy munkával keresse meg kenyerét. Meg kell tehát engedni,, 

hogy minden vagyontalan embernek legalább arra Jegyen 

joga, hogy az élet föntartására szükségeseket munkájával meg-

keresse. A proletároknak épen ez a joga szenved a termelés-

nek mai magánúton való folytatása mellett, még pedig sok-

oldalúkig, így az ipari válságok, melyek szükségszerüleg a 

munkáslétszám csökkentésével járnak, vagy másokozta fölös-

leg a munkaerőben, sőt nem egy esetben a munkaadók vét-

kes önkénye azt eredményezik, hogy nemcsak egyesek, ha-

nem egész tömegek is munka hiján vannak s a legfontosabb« 

életszükségletekben is szűkölködnek. Mivel pedig, így mondják 

és következtetik, a termelés mai módja ezt a visszás állapotot 

szükségszerüleg előidézi, azért annak gyökeres megváltozta-

tása szükséges. 3. Más érvet merítenek abból, hogy kinek-

kinek joga van munkája teljes gyümölcsére. Ezt lényegében 

igy fejtik ki. Valamint a saját testi erő minden egyes ember 

1 Ezt először lourier hangoztatta, Considérant kifejlesztette és 

Blanc Lajos a párisi ideiglenes kormány 1848. február 25-iki kiáltványá-

ban szövegezte. Alkalmazását az ú. n. Ateliers nationauxban kísérelték 

meg. V. ö. Pescht, Praktisch-Socialer-Cursus 1893. Vorberiehte I I I . 7. L 
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tulajdonát képezi, akképen tulajdonát kell képeznie mind-

annak, amit ezzel az erejével munka útján létrehoz. A ter-

helésnek magánúton való folytatása azonban szükségszerüleg 

azt hozza magával, hogy a munkaadó vagy a munka ura föl-

fogadja a munkást oly bérért, melyet, tekintet nélkül a 

munka gyümölcsére, előre meghatároznak és megbeszélnek. 

A munka gyümölcse pedig, amennyiben túlhaladja a munka-

bért,. a munkaadó javára esik; ez tehát olyasvalamit vesz 

birtokába, ami jogosan a munkást illetné. Ez az igazságtalan-

ság a magánternielőrendszer természetében rejlik,, mely külö-

nösen a mai viszonyok között, mikor a termelőeszközök 

néhány birtokos kezében egyesülnek, sokkal durvábban nyil-

vánul, mint valaha. Igen. ez az igazságtalanság, mely a munka 

teljes gyümölcsének visszatartásában áll, még inkább foko-

zódik azáltal, hogy a munkaadók a munkásnak épen csak 

azt a legszükségesebb bért adják, mely életének föntartásához 

elkerülhetetlenül szükséges. A munka teljes gyümölcséhez a 

munkások csak akkor fognak jutni, ha a munka-, illetőleg 

termelőeszközök az ő birtokukban lesznek, azaz collectiv-

birtokot képeznek, mert akkor nem annyira az egyes dolgo-

zik. mint inkább a társadalom és a munka gyümölcse magának 

a társadalomnak jut, mely azt az egyesek között szétosztja.1 

1 Azzal, hogy a munka teljes gyümölcsét követelik, szorosan ösz-

szefügg az az érv is, melyet a „munkabér vastörvény"-éből merítenek s 

melyet a nagybefolyású Lassalle a munkástömegek íölbujtására és félre-

vezetésére használt. Ez a munkabér-vastörvénv, melynek helytelenségét 

némileg maga Marx is belátta, a következő gondolatok eredménye: 1. A 

niunka teljes gyümölcse helyett, mely pedig a munkásokat megilleti, 

ezeket annak csak egy részével elégítik ki, melyet nekik bérül adnak. 

Ez a bér maradandóan sohasem emelkedik azon legkisebb mértéken 

fölül, amelyre az illető vidék munkásának elkerülhetetlenül szüksége 

van, hogy életét tengesse. Mindenesetre nem marad mindig ugyanaz 

mennyiségtani pontossággal, hanem tartós időn át sohasem sülyed 

az említett legkisebb mérték alá, de azt valami jelentékenyen nem 

is haladja meg soha. Az egész bérváltozás tehát voltaképen nem 
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59. A főérvek azonban , melyeket az úgynevezett tudomá-

nyos social ismus f ö l hoz : a tör ténelem anyagelvi föl fogása és 

Marx értékelmélete. Ezek a socia l ismus büszkeségei. Hogy 

miben ál l a tör téne lem anyagelvi fölfogása, azt röv iden a 

következőkben körvona lazha t juk : 1. Megteremtői .: Marx 

Károly és Engels Frigyes. 2. A lap ja merő anyagelviség. mely 

szerint m inden anyag. 3. Ez az anyag a zonban nemcsak ' 

á l l andó mozgásban van, mely mozgás az e lemek bomlása és 

egyesülése következtében új lé tezők okozó ja , h anem ez a 

fej lődés azzal a sajátossággal is bir, hogy visszaesést soha-

sem muta t , hanem á l l andóan magasabbrendü a lakot Ölt. így 

az egész emberi nem s annak m inden körü lménye i folyvást 

tökéletesebb a lakzatokra törekszenek. Amin t az emberiség, 

Darwin fejlődési e lmélete szerint, a legkezdetlegesebb ál lapot-

ból folytonos k ivá lás és a létért va ló küzde lem által , a m a i 

magaslat ig fej lődött , ép oly szükségszerű fizikai fe j lődésben 

más, mint rövid ingalengések a munkás napiszükségletére megkívánt 

legcsekélyebb mennyiség körül. 3. Hogy a munkabér ilyen marad, annak 

oka a következményekben keresendő, melyek szükségszerűen létesül-

nének, mihelyt ez az állapot megváltoznék. Mert ha a munkabér jóval 

túlhaladná a megélhetésre szükséges legkevesebbet, akkor a kedvezőbb 

megélhetési viszonyok folytán a házasságra való hajlandóság is emel-

kednék, ami a munkásosztály tekintélyes szaporodását eredményezné. 

Ez a szaporodás nagyban emelné a munkaerők kínálatát s ennek nem 

lehetne más következménye, mint hogy a munkabér ismét lianyatlanék. 

Ha ellenben a munkabér sokkal alacsonyabb lenne, mint amennyi a 

megélhetésre legalább is szükséges, ezáltal a munkásosztály annyira 

megfogyatkoznék, hogy a munkaerő kevesbedése miatt a bér ismét 

emelkednék. Ezen ú. n. érc bértörvény-elmélet ellenében megjegyezzük, 

hogy 1. Ez a teljesen szabad versenyből indul ki, mely mellett a munka-

bér megállapításával csak a kereslet és kínálat játszik szerepet. Tehát 

a keresztény társadalmi és gazdasági rendszerre, mely a korláttalan ver-

senyt elítéli, már nem alkalmazható. 2. Még a korláttalan szabad verseny 

mellett is huzamos ideig megmaradhatna a munkabér jóval a iétföu-

tartásra szükséges legkevesebb fölött, anélkül, hogy a Lassalle állította 

eredmény beállana, mert a gyermekek, kiknek száma a munkások foko-

zódó házasodási kedve folytán szaporodnék, születésük után azonnal 
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vannak külső körülményei, anyagi és szellemi művelődése.1 

Mivel pedig Marx a comministikus gazdasági rendszert fej-

lödöttebbnek tartja a magántermelőnél és a mai capitalistikus-

nál, azért minden további nélkül azt állította, hogy a soci-

alismus a mai gazdasági rendszernek természetes szükség-

szerűséggel való tovább fejlődése. Ez az állítása részben an-

nak a vonzalomnak tulajdonítandó, melylyel a Hegel-féle böl-

cselet iránt viseltetett. A gondolkodás és a megismerés fej-

lődése Hegel szerint állandó ellentétben valósul, tudniillik 

•oly módon, hogy az értelem először megismeri az általánosat 

és azután tagadja, de ugyanazt tagadásában is fentartja. Mi-

vel azonban Hegel szerint gondolkodni és létrejönni egy, 

azért a létrejövés folyamata hasonlóképen úgy megy végbe, 

hogy az egyik állapot ellenkezőjébe csap át s magát ebben 

az ellenkező állapotában is föntartja. Ily módon következtette 

Marx, hogy a mai capitalismus ellenkezőjébe csap át, t. i. 

a collectiv-birtoklásba, de azért ebben még mindig főn-

nem szolgáltatnak kész munkaerőt, melynek kínálatával leszoríthatnák a 

munkabért. 3. Az is megtörténhetik, hogy a munkaerők szaporodásával 

a munkaerők kereslete is fokozódik kedvező piaci viszonyok folytán; és 

ez ismét megszüntetné azt a kedvezőtlen hatást, melyet a munkások 

nagy száma a munkabérre gyakorol. 4. Különben is téves föltevés, hogy 

a munkásnépség szaporodása és a külső életviszonyok oly mértékben 

kapcsolatosak, amint azt Lassalle állítja. V. ö. Cathrein művét. Der 

•Socialismus. 7, kiadás. 128. és köv. 1. 
1 „Ehhez a gondolathoz, mely nézetem szerint arra van hivatva, 

hogy a történettudomány terén azt a roppant előrehaladást létesítse, 

melyet a természettudományok terén Darwin elmélete gyakorolt, ehhez 

a gondolathoz mindketten (Marx és Engels) már több évvel 1845. előtt 

közel jártak. Hogy ebben az irányban önállóan mennyire haladtam 

•előre, bizonyítja „A munkás osztályok helyzete Angliában" című mun-

kám. Mikor azonban 1845. tavaszán Marx-szaA Brüsszelben ismét talál-

koztam, ő ezt a gondolatot már teljesen kidolgozta és majdnem oly 

világos szavakban adta elő, mint ahogy én azt fönnebb kifejtettem". 

Engels Frigyes, Das Communistische Manifest. (6. kiadás 1895.) Az 

idézet a bevezetés 4. lapjáról van véve. 
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marad.1 3. Bármely korszak politikai, értelmi és vallási esz-

méi és viszonyai mindig az illető korszak termelési és for-

galmi viszonyaitól függnek. A termelési mód, a külső élet-

szükségletek s az árúforgalom milyensége irányt tűznek az 

illető korszak politikai nézeteinek és intézményeinek, irányt a 

tudománynak és vallásnak. Ezért válik szükségessé a mai 

termelő és forgalmi viszonyok között az állam és a vallás,, 

ezért az államtudomány, a jog, stb. épen úgy, mint a vallási 

és egyházi tudomány. A mai emberi társadalomban különféle 

osztályok vannak s ezért vannak osztályharcok. Ezek az állam 

létét szükségessé teszik, hogy az alsóbb osztályokat elnyomja 

és a felsőbbek főlényét biztosítsa. De azt meg kell engedniük,, 

hogy ez az állapot, melyben államok, jogok és kötelességek,, 

különböző osztályok és ósztályharcok vannak, oly régi, mint 

az emberiség történelme s hogy tehát a jog- és államnélküli 

állapot a történelem előtti időre esik. Hogy mily viszonyban van 

a vallás a mindenkor fönnálló termelési módhoz és társadalmi 

állapotokhoz, erre vonatkozólag Bebel így ír: „A vallás a min-

denkor fönnálló társadalmi állapotoknak természetfölötti visz-

szatükröződése. Amely mértékben fejlődik az emberiség és ala-

kul át a társadalom, ugyanabban a mértékben változik a vallás 

is. mely Marx szerint nem más, mint a nép törekvése vala-

mely képzelt boldogság elérésére. Ez a törekvés valamely 

társadalmi állapotból ered, mely a képzelődést szükségessé-

teszi, de azonnal meg is szűnik, mihelyt megismerik a nagy-

tömegek az igazi boldogságot és tudatára ébrednek annak, 

hogy ennek megvalósulása lehetséges. Az uralkodó osztályok 

azon vannak, hogy ezt a megismerést saját érdekükben meg-

akadályozzák s azért a vallást, mint uralmuk eszközét, fön-

tartani igyekeznek. Hogy ez így van, azt világosan kifejezi 

ez az ismert mondásuk : a vallást a nép számára fönn kelf 

1 A Marx-féle soeialismusnak a Hegel-féle bölcselethez való vi-

szonyát illetőleg v. ö. Pesch-1, Liberalismus, Socialismus stb. 3. rész. 

184. s köv. 1. 



III. A socialismus. 91 

tartani. Ez az ügy fontos hivatalos ténykedéssé válik oly tár-

sadalomban. mely az osztályuralmon alapszik. Hogy ezt a 

teendőt átvegye, kifejlődik egy kaszt, mely minden igyekeze-

tét oda irányítja, hogy ezt az alkotást föntartsa és kibővítse, 

mert ezáltal saját hatalma és tekintélye növekszik."1 Az ural-

mon levő osztálynak, így vélekednek a socialdemokraták, val-

lásra nincs szüksége, mert mindenük megvan arra, hogy ezen 

a földön boldogok legyenek; azonban akarja azt ez az osztály 

és szüksége is van rá a leigázott osztály, a nép számára, hogy ez 

beletörődjék a földi boldogság nélkülözésébe a mennyei javak 

reményében s hogy vallási indítóokokból szívesen alávesse magát 

az uralkodó osztálynak. Hogy az ember túlvilági boldogságot 

képzel és remél, annak oka rendesen a földi boldogság hiánya, 

mely az osztálykülönbségből és a magántulajdon előidézte 

társadalmi szervezetből ered. Hogy a történelem anyagelvi 

felfogásának Marx Károly a megteremtője, azt Engels állítja 

határozottan. ..A kiáltványon végighúzódó alapgondólat: hogy 

a gazdasági termelés és az ebből szükségszerüleg folyó tár-

sadalmi tagozottság minden történelmi korszakban alapját 

képezi az illető korszak politikai és művelődési történetének; 

hogy ennek értelmében (a telek és föld ősi közös birtokolá-

sának megszűnte óta) az egész történelem (helyesebben az 

Írásban ránk maradt történelem)2 nem más, mint a zsákmá-

nyoló és zsákmányolt, az uralkodó és leigázott osztályok har-

cának leírása a társadalmi fejlődés különböző fokozatain . . . 

Ez az alapvető gondolat egyesegyedül és kizárólag Marx 

eszméje",3 

Ha adatokat kérünk tőlük arra nézve, hogy a törté-

nelem előtti időben nem volt magánbirtok, nem voltak 

1 Bebel, Die Frau. 31. kiad. 399. 1.; v. ö. Kautsky-Schönlank, 

Grundsätze und Forderungen. 42. s köv. 1. 

2 Das communistische Manifest. 9. 1. jegyzetben. 
3 Das communistische Manifest. 9. és köv. 1. 
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államok és vallás, akkor ilyenformán szoktak felelni : igaz 

ugyan, „hogy a társadalom történet előtti idejéből, a tár-

sadalom helyzetéről, mely az írott történetet megelőzte", 

nincs semmiféle adat, de mindez szépen fölállítható, meg-

szerkeszthető azokból a maradványokból, melyek a törté-

nelmi korba átnyúlnak. Ebből származik aztán 6) a már 

előbb fölhozott következtetés, hogy a magánbirtok eltörlé-

sével, a gazdaságilag uralkodó és leigázott osztályok meg-

szüntetésével, minden állam és minden vallás önmagától meg-

szüli ik. 

60. Ezzel a kifejlödési elmélettel összhangzásban vannak 

a socialdemokratia nézetei és követelései a nők társadalmi 

helyzetét illetőleg. Mivel ez elmélet értelmében az ember nem 

más, mint magasabb képességekkel biró vagy fejlődöttebb állat, 

azért a socialdemokratia az asszony helyzetét a társadalom-

ban akként állapítja meg, hogy előképül, mintául veszi a nös-

tényállat viszonyát a hímhez. Mivel az állatvilág érintkezése 

szabály nélkül való, vagyis abban nem az ész, hanem az ösztön 

uralkodik, épen úgy kívánja a socialdemokratia ezt a viszonyt 

az ember számára, hogy t. i. a házasság megkötése és föl-

bontása csak az érzékiségtől, a változó rokonérzéstől vagy 

idegenkedéstől függjön. Az állatvilágban természetesen sző 

sem lehet arról, hogy egyik nem társadalmi szempontból a 

másiknak alá volna rendelve; ugyanennek kell az emberek 

között is megtörténnie, a nő mindenben tökéletesen egyen-

rangú legyen a férfival: a házasságban, a nyilvános életben, 

az elvégzendő munkákban, stb. ; az erkölcsiség megőrzésére 

szolgáló elvonultság és háziasság szűnjék meg végkép az 

asszonyi nemnél. Hogy a nők manapság még nem alkalmasak 

minden testi és szellemi munkára, ennek oka szerintük abban 

rejlik, hogy a nők a nekik jutott helyzet miatt a fejlődésben 

hátramaradtak. Mihelyt azonban ez a helyzetük megváltozik, 

a férfiakéhoz hasonló szellemi és testi képességeik csakhamar 

ki fognak fejlődni. A családi viszonyokat és gyermeknevelést 
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illetőleg a socialdeinokraták szintén az állatvilágot veszik 

mintául.1 

61. Míg a történelem anyagelvű fölfogása az anyagelvi-

ség Darwin-féle alakjára támaszkodik, sőt nem más, mint 

Daruin kifejlődési elméletének a társadalmi, művelődési és 

vallási állapotokra való átvitele, addig Marx csereérték-elmé-

lete a szabadelvű iskola azon a tanításán alapul, hogy érték-

termelő hatása kizárólag az emberi tevékenységnek vagy mun-

kának van. Mindkettőnek, a történelem anyagelvű fölfogásának, 

ép úgy, mint a csereérték-elméletnek, az a célja, hogy a 

proletár munkásosztályt öntudattal és büszkeséggel töltse el,, 

hogy ezt az osztályt a haladás és művelődés fő, sőt egyetlen 

emelőjének állítsa s hogy a munkásosztályt a társadalom, 

állam és egyház ellen lázadfisra ingerelje. Marx értékelmélete 

két részre oszlik : a csereérték- és a többérték-elméletre. Az 

első a következő tételekből á l l : 1. Valamely tárgy használati 

értékét és csereértékét jól meg kell különböztetnünk. A hasz-

nálati érték az illető használati tárgy (fizikai, vegytani, erő-

mütani, stb.) tulajdonságaiban rejlik, mert az illető tárgyat ép 

ezek a tulajdonságok teszik használatra alkalmassá, ami arra 

késztet, hogy azt a tárgyat megszerezzük s birtoklásának bizonyos 

értéket tulajdonítsunk. A tárgyak e tulajdonságaikat részben a 

természettől, részben emberi munka által nyerik. így például 

bizonyos állatok bőre természettől fogva oly tulajdonságokkal 

(puhaság, rossz hővezetőképesség, stb.) bir, melyek alkalmassá 

teszik, hogy lábravalót készítsünk belőle. Hogy azonban tényleg 

lábraválóul szolgálhasson, ahhoz különféle módon ki is kell 

azt készíteni. Minden tárgynak annál nagyobb a használati 

értéke, minél szükségesebb és hasznosabb ránk nézve. 

A gazdasági javak haszonértékének forrásául és okozójául 

tehát egyaránt kell tekintenünk a természetet és az emberi 

munkát. 2. Ebben Marx semmi újat nem mondott, mert ezt 

1 V. 0. Bebel, Die Frau. 220. és köv. 1. 



94 " Első, általános rósz. 

eddig is mindenki tudta és elismerte, de egészen új (valami 

az ö csereérték-elmélete. Csereérték alatt értjük azt az arányt, 

mely szerint bizonyos tárgyak, melyek vagy közvetetlenül, 

vagy feldolgozás útján valamely célra fölhasználhatók, másféle 

tárgyakkal becseréltetnek. Például becserélünk x mennyiségű 

bizonyos jóságú búzát y mennyiségű bizonyos jóságú selyem-

mel vagy - mennyiségű bizonyos tisztaságú és jóságú arany-

nval. Tehát a forgalomban : x búza = y selyem = 2 arany. 

3. Ez az egyenlet — mondja Marx — azt mutatja, hogy 

x búza. y selyem és 4 arany olyasmit tartalmaznak, ami őket 

egyenlővé teszi, ami miatt általában egyenlőknek tekintik és 

egymással becserélik. Ezeket a tárgyakat — mondja továbbá — 

nem természeti tulajdonságaik teszik egyenlő értéküekké. hiszen 

ezek különböznek, sőt épen ez a különbözőségük okozza, hogy 

kölcsönös csere tárgyát képezik. Mert kinek jutna eszébe, hogy 

csere útján olyan tárgyhoz jusson, mely a becserélttel teljes 

tökéletességgel megegyezik'? Mivel tehát a tárgyaknak hasz-

nálati értékét természeti tulajdonságaik adják meg, azért lehe-

tetlen. hogy a csereérték a használati értékben birja .alapját; 

a csereértékben tehát „egy parány használati érték sines". 

Erre a következtetésre jutott Marx. 1 Ha már most a haszná-

lati értéktől eltekintünk. — folytatja tovább, — nem marad 

más hátra, mint az emberi munka, mely ezekben foglaltatik 

s mely előidézi, hogy x búza = y selyem = 4 arany. Tehát 

csak ez az, mely a tárgyaknak csereértéket ád. Az árúk csere-

értéke egyedül csak a rájuk fordított emberi munka mennyi-

ségétől függ, akár az előállításra, akár a csere helyére, való 

szállításra fordíttatott az a munka. Tehát az emberi munka 

az egyetlen csereértéket képező valami. Hogy pl. a gabona-

kereskedő egy vaggon búzát egy marék aranyért, vagy egyetlen 

gyémántért odaad, annak oka egyedül abban rejlik, hogy az 

1 Marx Károly, Das Capital. 4. kiadás, 1. köt. 4. 1. V. ö. Kautsky 

Károlyt, Kari Marx, Oekonomische Lehren. 4. kiad. 16. és köv. 1. 
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illető mennyiségű búzának termelésére és szállítására, vala-

mint az érte vett aranymennyiség vagy gyémánt előállítására 

•és szállítására egyenlő mennyiségű emberi munkára volt szük-

ség. 4. Arra az önkénytelen ellenvetésre, hogy ez elmélet 

értelmében a kevésbbé termelőképes munkás készítette árúk-

nak többe kellene kerülniök. mint az ügyes és gyors munkás 

•árúinak, Marx azzal felel, hogy a csereérték nem az egyesek 

munkájától függ, hanem attól a munkamennyiségtől, amelyet 

a munkaeszközök idő szerint való tökéletessége mellett egy 

átlagos ügyességű és szorgalmú munkásnak az illető cikk elő-

állítására kell fordítania. Ezt nevezi ö „társadalmilag szük-

séges munkának" vagy „elvont emberi munkának".1 Ezt a 

munkamennyiséget, mely az idő szerint rendelkezésre álló 

termelő- és szállítási viszonyok mellett az illető tárgy előállí-

tására és szállítására szükséges, a munkaidővel mérhetjük; és 

így jut Marx arra az eredményre, hogy minden tárgy csere-

értéke abban az arányban nő vagy fogy. amint rövidebb vágy 

hosszabb az előállítására fordított munkaidő. A munkaidő 

tehát közös értékmérője az árúk csereértékének. Egy méter-

mázsa búza drágább, mint egy métermázsa árpa vagy zab, 

nem mintha az első szükségesebb volna s ezért jobban keres-

nék, hanem csak azért, mert az első megnyerésére több emberi 

munkát kell fordítani, mint az utóbbiakéra. „Az árúcikkeknek 

— így ismétli Kautsky Marx nézetét *— egyáltalán csak annyi 

értékük van, amennyi emberi munkát képviselnek. Mivel mér-

hetjük tehát értékük nagyságát ? Azzal, ha a benne foglalt 

értékképzőnek, vagyis a munkának mennyiségét tekintjük. 

A munkamennyiség mérővesszője a munkaidő. Az a látszata. 

1 „A használati cikknek vagy tárgynak tehát csak annyiban van 

értéke, hogy benne elvontan az emberi munka van képviselve és mintegy 

megtestesítve. Hát értékének nagyságát hogyan mérjük? A benne foglalt 

értékképző tényező mennyiségével. Maga a munkamennyiség a munkaidővel 

mérhető, a munkaidő mértéke pedig a meghatározott időrészek, mint pl. 

egy óra, stb." Marx, i. h. 
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a dolognak, hogy ha az árú értékét a. munkaidő mennyisége 

szabja meg, akkor mennél lustább és ügyetlenebb a munkás/ 

annál értékesebb a munkája. Igen ám, csakhogy itt nem az 

egyén munkájáról, hanem a társadaloméról van szó'".1 

62. Miután Marx csereérték-elméletét szerencsésen meg-

alkotta oly módon t. i., hogy ezt az értéket kizárólag a proleta-

riátus munkájából származtatja, tovább megy és többérték- vagy 

tökefejlődés-elméletében kimutatja, miképen szaporodik a tőke,, 

miképen gazdagodik a tőkebirtokos munkásai verejtéke és 

vére árán. Ezt így bizonyítja: 1. A készárú csereértéke s 

ezért ára is rendesen nagyobb, mint az előállítási költségek 

összege. Az, aki az árút eladásra készíti vagy készítteti, nyerni 

akar rajta valamit, vagyis többet akar érte, mint amennyibe 

neki került. így például a kész férfiöltözet csereértéke, követ-

kezőleg ára is nagyobb, mint a szövet csereértéke, amelyből 

készült, ha hozzáadjuk azt is, amibe az elkészíttetés került,, 

valamint az előállításhoz szükséges elhasznált eszközök értékét. 

Amennyivel többe kerül a készöltözet az összes előállítási 

költségeknél, az a készítő tiszta jövedelme. A gyáros, ki bizo-

nyos mennyiségű nyersanyagot vásárol x forintért és azt 

munkásaival földolgoztatja, kiknek munkájukért y forint bért 

íizet, továbbá saját munkájáért és gépei használásáért z forintot 

számít, kinek tehát az árúcikkek x -f- g -j- a forintjába ke-

rülnek, ennél az összegnél rendesen magasabb áron fogja 

azokat eladni; az árúnak tehát tulaj donképen olyan csere-

értéke van, melyben az előállítási költségek benfoglaltatnak 

és még valami. A cikk csereértéke és ára nem x -j- y -j- a . 

lesz, hanem x -f- g -f- x -j- A tiszta jövedelem, me-

lyet l betűvel jeleztünk, nem lehet más, mint a munká-

sok munkájának gyümölcse, mert minden tárgy csereértéke-

kizárólag csak a ráfordított emberi munkától függ. De a 

1 Kautsky Károly, Kari Marx, Oekonomische Lehren, 17. I. V. ö . 

Marx munkáját, Das Capital.-5. 1. 
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munkások az l összegből mit sem kapnak, hanem csak bé-

rükkel, az y összeggel kell megelégedniük; a gyáros pedig 

zsebre vágja az összes l hasznot. 2. Ezt — amint Marx 
mondja — a munkásoktól elharácsolt tiszta jövedelmet szin-

tén kifejezhetjük munkaidőben, mert egyrésze a csereértéknek 

s mint ilyen az emberi munkára vezethető vissza és a tár-

sadalmilag szükséges munkaidővel mérhető. Jelezzük egy 

munkás napibérét m-mel (4 korona = 400 fillér), legyen a 

gyáros tiszta jövedelme, melyet egy ilyen munkás napi mun-

kája után nyer, példái ( = 1 kor.), akkor a munkás a nap 

első Vö-ében önmaga számára dolgozik, mert egész napi 

munkájának eredményéből, 5 koronából, az első 4/5-re eső 

részt, 4 koronát, napszám alakjában megkapja; míg az utolsó 

ötödből ( = 1 kor.), ami leginkább nehezére esik és a kime-

rülés miatt erejét kiszipolyozza, semmit sem kap, sőt épen 

ez az, ami munkaadójának vagyonát és tőkéjét gyarapítja. 

Tehát a tőkeszaporodás vagy a tiszta jövedelem kiváltképen 

a munkások izzadságának és vérének gyümölcse. Ehhez a tiszta 

jövedelemhez nemcsak a munkások vére tapad, hanem teljes-

séggel az ő vérük; ha sajtó alá tehetnők, csak a munkások 

vére és verejtéke csordulna ki belőle. Ezért a mai egész 

gazdasági rendszert, mely a magánbirtok létesítésével a bér-

munkát megengedi s ezáltal a munkást áldozatul kiszolgáltatja 

a gazdagoknak, gyökerestől fel kell forgatni és kiirtani. 

4. A socialismus bírálata. 

63. A socialdemokraták prograinmja kivihetetlen, telve van 

ellentmondásokkal, be nem bizonyított állításokkal, továbbá 

nemcsak vallás- és államellenes, hanem minden művelődéssel is 

homlokegyenest ellenkező.1 Először is szóljunk hozzá a termelő-

1 Bernstein Edének „Die Voraussetzungen des Socialismus und die 

Aufgaben der Socialdemokratie (Stuttgart, 1899. Dietz utóda)" című mun-

kájában a socialismusról mondott bírálatát nem szabad túlbecsülnünk. 

Biederlack-Kiss. A társadalmi kérdés. 

I 
_ -.Iii, j 
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eszközök közös birtoklásához: 1. A socialisták azt állítják, hogy 

a termelő-eszközök közös birtokká tétele az egész gazdasági fej-

lődés végső eredménye, a művelődés csúcspontja, örökké meg-

maradó állapot lesz. Miképen hangzik már most ez össze az ő 

állításukkal, hogy a dolgok rendjében állandó mozgás, állandó 

haladás van, mely az anyagot s az összes emberi viszonyokat 

áthatja? Lehetséges-e, hogy az emberi nem ebből az állapotból, 

melyet valódi paradicsomi állapotnak ecsetelnek, alacsonyabb 

fokú állapotra sülyedjen vissza? Ha lehetséges ilyen sülyedés, 

akkor miképen állítható, hogy a collectiv birtoklás állapota ter-

mészetszerű szükségességgel következik be ? Miképen állítható, 

hogy az nem visszatérés a mai végsőig fejlesztett capitalistikus 

termelő-rendszerből a régibb idők inkább kötött gazdasági 

rendszeréhez ? Azt állítják a socialisták, hogy a termelő-

eszközök közös birtoklása által létrejövő állapot állandó lesz, 

mert a legtökéletesebb. Honnan magyarázzák meg akkor azt, 

hogy az ősi közös birtoklás, amely a történelem előtti időben 

dívott, nem tudott fönmaradni ? 2. Azt állítják a socialisták, 

hogy a termelő-eszközök magánkézből közös tulajdonba akként 

mennek át, hogy a magánvagyon fokozatosan egyesül egyes 

magánbirtokosok kezében, amivel együtt jár a nagy néptömeg 

elszegényedése.1 Ennek a jelenségnek azonban nemcsak kéz-

Mert nem a socialismus, mint ilyen ellen irányul, hanem főleg annak 

„tudományos" megokolása ellen, melyet Marx megkísérelt, valamint az 

ellen a módszer ellen, melynek alkalmazását akarta Marx a végső cél 

elérésére. Csakhogy sok tekintetben bírálatának ez az iránya sem kielégítő. 
1 Ezzel az elszegényedési elmélettel szembeszáll Bernstein, i. h. a 

46. s köv. 1. Marx és Engels a „communistikus kiáltványban" nemcsak 

azt jósolták, hogy a munkásosztály elszegényedése föltartóztathatatlanul 

fog végbemenni, hanem azt is, hogy gyorsan terjedő lesz, Bebel pedig 

nagyon közel állónak jelezte azt a katasztrófát, mely az elszegényedés 

eredményeként várható. Ennek ellenében Bernstein kimutatja, hogy ez 

az elmélet alapos túlzásokba esett s hogy ez az elszegényedés koránt-

sem haladt abban a mértékben, mint ahogy azt megjósolták; v. ö. 

Bernsteint is, i. h. a 184. s köv. 1. 
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<detét tudjuk megjelölni, hanem azt is kimutathatjuk, hogy a 

szabadelvű gazdálkodási rendszer behozatalával vette kezde-

tét. Most már csak az a kérdés, ha fölismerjük eleink vég-

zetes tévedését, miért ne tehetnök ezt jóvá akként, hogy 

kötöttebb gazdasági formára térünk vissza, mi útját állná a 

termelő-eszközök megkezdett egybegyülésének és miért ne 

-alkotnánk visszamenő kifejlődéssel jobb gazdasági formát és 

méltányosabb, megfelelőbb vagyonfelosztást ? Hiszen már tör-

téntek is lépések ebben az irányban. És minthogy a szabad-

elvű nemzetgazdaságtan tarthatatlan volta mindinkább köz-

meggyőződéssé válik, nem is kételkedhetünk abban, hogy 

még jobb és életrevalóbb intézkedések történhetnek, melyek 

nemcsak a vagyonnak még nagyobb egybehalmozódását nem 

fogják eredményezni, hanem inkább annak ellenkezőjét. 3. A 

collectiv birtoklás követelése a természetes jogokba ütközik, 

akárkit vegyünk is föl a tulajdonjog hordozójául; akár az álla-

mot, községet, az egész emberi társadalmat, akár pedig az egyes 

szövetkezeteket. Az eszes emberi természet, a közjóllét, a földi 

művelődésben való haladás s az ember örök üdvössége, a bűnbe-

esés óta fennálló viszonyok között, mind megkövetelik, hogy a 

termelő-eszközök magántulajdont képezzenek. Ezt az állításun-

kat később be is fogjuk bizonyítani, 4. A soeialisták nem képe-

sek megmagyarázni, hogy .a gazdasági szövetkezet", mely az 

összes termelő-eszközök birtokosa lesz, miképen fogja kiadni 

s fölosztani az életföntartásra szükséges javakat. Lehetetlen, 

hogy ennek mértékét a minden egyes által végrehajtott munka 

képezze ; mert akkor ki viseli majd gondját a gyermekeknek, 

a betegeknek, az elagottaknak s általában a munkára képte-

leneknek? Vájjon nem vezetne-e ez újból a legnagyobb egyen-

lőtlenségre ? Ha pedig a mértéket kinekkinek észszerű szük-

séglete képezi, kérdés, vájjon meglesz-e mindenki elégedve 

azzal, amit a szövetkezet elüljárói az egyesek észszerű szük-r 

ségletének Ítélnek; mert ennek az észszerüségnek a megbírá-

lása bizonyára az elüljárókhoz fog tartozni. Ne hagyjuk figyel-
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men kívül azt a körülményt sem, hogy a socialismus, midőn föl-

osztási mértékegységnek kinekkinek észszerű szükségletét ismeri 

el. nyilvánvaló ellentmondásba keveredik önmagával. Socialista 

fölfogás szerint mindenkinek joga van munkája teljes gyü-

mölcséhez. A collectiv birtoklás behozatalával azonban épen 

ez a jog folytonosan sérelmet fog szenvedni, mert hiszen a 

munka összes gyümölcse az összesek közös birtokába megy 

át s olyanok is fogják élvezni, akik nem dolgoztak. 5. Ugyan-

így áll a dolog a munkafölosztást illetőleg. Mert elképzel-

hető-e, hogy mindenki hivatását követhesse, mikor a munkát 

kiosztják ? Vagy hihető-e, hogy egyforma nevelés és élet-

viszonyok mellett elég ember akadjon, kik szívesen vállalkoz-

zanak alacsony, piszkos munkák végzésére is ? Az is kérdés, 

belenyugszik-e majd mindenki a rája rótt munka mennyisé-

gébe s az elöljáróság Ítélkezésébe ? A socialistáknak ez az, 

optimistiktus felfogása az ember természetes, fizikai és erkölcsi 

alkotásának félreismerésén alapszik, ép úgy, mint az a tapasz-

talat által rég igazolt tévedés, hogy t, i. az emberek gazda-

sági érdekei a legtökéletesebb összehangzásban vannak s így 

ezek megóvására elégséges, ha mindenki teljes gazdasági sza-

badságot élvez. 

64. A socialdemokratia főerőssége, a történelem anyag-

elvi fölfogása, bebizonyítatlan és tarthatatlan. 1. Mert alapja, 

hogy semmi más nem létezik, csak az anyag, téves, mert az. 

ellenkezőjét bizonyíthatjuk be Isten létezésével; továbbá azzal, 

hogy semmi véges, tehát az anyag sem lehet önmagától, sem 

pedig önmagát fönn nem tarthatja; bebizonyíthatjuk a lélek 

szellemi voltával és halhatatlanságával, szabad akaratunk léte-

zésével, a csodákkal stb. Ezek a bizonyítékok nem veszítenek 

erejökből amiatt, hogy a socialista „tudomány" nem vesz. 

róluk tudomást vagy gúnyolódik rajtuk. 2. A socialisták sze-

rint az Istenben való hit mindenekelőtt szükségletből eredt, 

^ ^ r hogv megmagyarázhassuk a ránk zúduló csapásokat és sze-

>' rencsétlenségeket s hogy ezek fölött a jövő szebb élet remé-
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'nyében megvigasztalódjunk! Az Istenben való hit kétségen 

kívül az ember szükségletéből származik, csakhogy ez nem 

szive szükséglete a vigasztalódásra, hanem értelméé, mely az 

igazságot keresi. Amint megismerjük és mérlegeljük, hogy az, 

ami van, létezik; ami nincs, nem létezik, hogy 2 X 2 = 4 és 

sem több, sem kevesebb ; épen úgy megismerjük és mérle-

geljük. hogy a világon létező összes véges és határolt lények 

nem önmaguktól származnak s nem önmaguk tartják fönn 

magukat, hanem létüknek okát egy oly más lényben bírják, 

ki önmagától és önmagában létezik és öröktől fogva ugyan-

azon a módon változhatatlanul létezik és létezni fog mind-

örökké. Amig tehát a jövő társadalomban, föltéve, hogy a 

socialistáknak ez az álma valóra válnék, értelmes emberek 

fognak létezni, kik elismerik és erősítik, hogy 2 X 2 = 4, hogy 

ugyanaz a tárgy ugyanabban az időben nem lehet létező is, 

nem is, stb.; mindaddig elemi erővel fog kitörni ezekből az 

•értelmes emberekből a beismerés, hogy az őket körülvevő 

•összes véges dolgok nem önmaguktól léteznek, hanem egy 

magasabb lény hozta azokat létre, mely végtelen lény s ezért 

•öt minden ember hódolata és imádása illeti.1 Amíg csak ember 

lesz a világon, vallás és vallásos érzület mindig lesz közöt-

tük. Isten fogalma mindenesetre elhomályosulhat, ami külö-

nösen azoknál történik, kik nem elméjöket, hanem szenvedel-

meiket uralják. Hogy azonban a gazdag és uralkodó osztály 

általán vallás nélkül volna és ennek szükségét csak a nép szá-

mára tartaná fenn, amint a socialisták elhitetni szeretnék,2 ez az 

.állítás mértéktelen túlzás. Az egész világon mindenhol szám-

talan magasállású, dúsgazdag katholikus ember van, kik a 

legszebb példát nyújtják az alsóbb néposztályoknak, hogyan 

kell keresztény katholikus módon élni. A magasabb protestáns 

körökre sem alkalmazható a socialisták lesújtó Ítélete. 

1 Socialo Vortrage, veranstaltet von der österreichischeu Leo-

Cresellschaft. 1894. 108. 1. 

2 v. ö. Bebel, Die Frau. 399. 1. 
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A Hegel-féle bölcseletnek, mely szerint gondolkozás és 

létezés az ellentétek megtevése és egyesítése által valósul s 

e gondolkodási folyamat a levési folyamattal azonos; téves 

volta következik abból, hogy a mindenistenítés tarthatatlan, 

a lélek szellemi és halhatatlan, a külső tárgyak pedig testiek 

és mulandók.1 

65. Hogy az az állás, melyet a socialdemokratiá az em-

beri társadalomban a nő számára kiszabott, a keresztény val-

lás alapvető elveivel össze nem egyeztethető, az magától 

értetődik. Katholikus tanítás szerint a házasság szentség, s 

mint ilyen az egyház tekintélye alatt áll, melynek joga van 

bontó és tiltó akadályok fölállítására. A házasság továbbá föl-

bonthatatlan. A Szentírás tanítása szerint az asszony a férfi-

nek alá van rendelve, ez fölötte áll annak ; természetesen nem 

olyan alárendelés ez, amilyen a pogány népeknél volt és van 

szokásban, s amely az asszonyt a férfiú rabszolgájává teszi ; a 

férfi és asszony között fönnálló viszony előképe az a magasz-

tos egyesülés, melyben Krisztus van egyházával. A katholikus* 

egyházban abban nyilvánul a női nemnek alárendelt volta., 

hogy az egyházi kormányzat minden ágából ki van zárva. 

Mikor tehát azt követelik, hogy a nők a férfiakkal teljesen 

egyenlő jogúak legyenek, akkor voltaképen az egyház tanítása 

és szervezete ellen intéznek támadást. Ha kizárólagosan a 

dolog természetét tekintjük, még akkor is el kell vetnünk 

a nőknek a férfiakkal való teljes egyenlőjogúsítását, egészen 

eltekintve attól, amit az imént említettünk, hogy t, i. ez a 

követelés tisztán az anyagelvüségen alapszik. Ez az egyen-

lősítés abban csúcsosodik ki, hogy az emberi nem szaporo-

dására való egyesülés kinekkinek szabad tetszésére legyen 

bízva! Ez igazán érdekes! A teljes szabadság alapelvét, me-

1 Bernstein i. h. a 26. lapon azt tartja, hogy a Hegel-féle dialek-

tika volt „Marx tanainak elárulója és a dolgok helyes megítélésének aka-

dálya" és a 26. lapon : ez volt az a „pont", mely a Marx-Engels-léle-

tanításokra oly végzetessé vált 
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lyet a szabadelvüség a gazdasági működésre és a népgazda-

ságra fölállított, a socialismus az emberiség szaporodását 

célzó egyesülésre akarja átvinni; a socialistikus társadalom-

ban mindenki számára legyen kijelölve gazdasági működés-

köre, a házasság kötésében s fölbontásában mindenki teljesen 

szabad legyen. Amint a szabadelvüség azt hitte, hogy ha az 

egyesek teljes szabadsággal rendelkeznek, a gazdasági életben 

gyönyörű rend és összehangzás fog létesülni, hiszen az ember 

természeténél fogva jó és nemes, épen úgy a socialisták azt 

hiszik, hogy ha a házasság kötését és fölbontását illetőleg 

mindenki számára teljes szabadságot biztosítanak, ebből a 

társadalomra semmi kár nem fog háromolni. A szabadelvüség 

szabadjára bocsátotta az önzést és kapzsiságot, a socialismus 

szabadjára bocsátaná az érzékiséget és testi vágyakozást. Már 

a szabadelvűség-szerezte tapasztalatok is elégségesek arra, 

hogy a korláttalan szabadsággal való minden további kísérle-

tezéssel fölhagyjunk.1 

66. A socialdemokratia abbeli reménye, hogy a termelő-

eszközök közösbirtokká tétele az állam megszűnésére vezet, 

onnan ered, hogy az állani egyedüli föladatának a büntettek meg-

büntetését tekinti; már pedig minden bűntett egyedüli szülőanyja 

a magántulajdon. Csakhogy 1. minden képzeletet fölülmúló fölii-

Jetesség azt állítani, hogy minden bűntett, akár közvetetlenül, 

akár közvetve a termelőeszközök magánbirtoklásából szárma-

zik. Mennyi bűnt követ el az emberiség az erkölcsiség, ellen, 

melyek kizárólag a testiség szenvedelmében gyökereznek. Ha 

a jövő társadalom csakugyan oly berendezésű lesz, amint azt 

a socialisták ecsetelik, ha a két nemet nem külön nevelik, 

ha a házasság fölbontható, stb. — mily borzasztó bűnök fognak 

akkor természetszerű szükségességgel lábrakapni az erkölcsiség 

ellen ! S még hozzá a vallásosságot senki sem fogja sürgetni, 

1 A nők társadalmi helyzetét illetőleg v. ö. Rösler Ágoston C. SS. 

R. kitűnő művét, melynek cime: „Die Frauenfrage vom Standpunkte 

der Natúr, der Geschiehte und der OfTenbarung. Wien, 1893. 
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pedig ennek van a legnagyobb hatása az ember állati ösz-

töneinek megfékezésére. A becsületsértés és a szabadság ellen 

intézett vétségek korántsem függenek össze mindig u magán-

tulajdonnal. Söt ellenkezőleg, azt állítjuk, hogy a collectiv 

birtoklási rendszer mellett még a tulajdon ellen elkövetett 

vétség sincs kizárva; mert a soeialisták terve szerint az élet 

föntartására szolgáló javak megmaradnak az egyesek magán-

tulajdonában és a még föl nem osztott szükségleti javaknak is 

van birtokosuk, maga a társadalom. Balgaság volna azt föltéte-

lezni. hogy ily körülmények közt a mások tulajdona és a társa-

dalom birtoka ellen intézett jogtalan támadások ki vannak 

zárva. Tehát ha föl is teszszük, hogy az állam föladata kizá-

rólag csak a büntettek megakadályozására és büntetésére szo-

rítkozik. még akkor sem nélkülözhet a jövő társadalom vala-

melyes állami hatalmat és pedig törvényhozót, mely büntető 

törvényeket alkot és a vétkesek ellen követendő eljárást sza-

bályozza ; birói hatalmat, mely a bűntettek fölött Ítélkezik s 

a büntetést az adott esetre kiszabja; végül végrehajtó hatal-

mat, mely a birói Ítéletnek érvényt szerez. 2. Ugyancsak be 

kell látnunk, hogy valamelyes állami hatalom szükséges, ha 

tekintetbe veszszük az emberi természetet, mely a munkától és 

megerőltetéstől visszariad. Bizonyára nem szükséges bővebben 

fejtegetnünk, mily gyakran lesz szükség a socialistikus együtt-

élésben a legkeményebb erőszak alkalmazására is, hogy egye-

sek a rájuk kiszabott munkát elvégezzék; hány mindenféle 

szabályra, törvényre, stb. 

67. A socialistáknak a családra, társadalomra és államra 

vonatkozó nézetei főleg Lewis Moryau kifejlődési elméletére 

támaszkodnak, melynek alapgondolata az, hogy az emberi tár-

sadalom a legalacsonyabb kezdettől küzdötte föl magát egészen 

a mai művelődési magaslatra.1 v Moryau úgy tünteti föl a 

1 V. ü. Engels Frigges, Der Ursprung der Familie, des Privat-

eingenthums und dos Staates, 5. kiadás. 1892. Engels „türténelemelőtli 

művelődésfokoknak" a vadságot és barbárságot veszi. A „vadság álla.-
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művelődést, mint egy létrát, melyre a népek egymás mellett 

és egymás után fölmásznak. Minden nép előtt vagy mögött 

ugyanazok a létrafokok vannak. Ezeknek a művelődési fokok-

nak túlnyomó részét megtaláljuk a történelemben, azokat pedig, 

amelyek idő folyamán elvesztek, feledésbe mentek, Morgau 

kiegészítette".1 Hogy a magasabb fokról alsóbb fokra is lehet 

jutni, hogy egy nép magasabb műveltségi fokról alacsonyabbra 

sülyedhet, azt e kifejlődési elmélet művelői egészen figyel-

men kívül hagyják! Innen van az. hogy ez elmélet tartha-

tatlanságát mind szélesebb körökben belátják. ..Szerencsére 

nem sokáig nyugodhatott a társadalomtudomány Morgau babér-

jain. Nem szükséges felsorolnom és méltatnom mindazokat 

a sűrűbbé és hevesebbé váló támadásokat, melyeket más 

kutatók az ő munkája ellen intéznek: elég lesz arra utalnom, 

hogy Morgau elméletének hitele ugyanabban a mértékben 

fogy, amily mértékben terjed a néptan kutatásainak eredmé-

nye . . . Az emberiség semmiesetre sem mozog egyetlen egy 

irányban, hanem amily különbözők egyes népek életföltétélei, 

•olyan különbözők útjaik s céljaik is. Sőt Morgau kifejlődési 

elmélete nemcsak általában és egészben tarthatatlan, hanem 

legnagyobbrészt részleteiben sem állja ki a bírálatot".2 A 

müveit népek története tanúságot tesz arról, hogy ezek mű-

velődésében haladás és visszaesés mutatkozik, sőt általában 

•azt mondhatjuk, hogy sorsuk olyan, mint az egyes emberé ; 

megtaláljuk náluk a fejlődés, a virágzás, a hanyatlás és meg-

szűnés korszakát. Hogy lehet tehát az ellenkező nézetet magá-

potáról a 2. lapon így ír : „És akárhány évezredig tartott is ez, még 

«em tudjuk határozott, közvetetlen érvekkel bebizonyítani; de ha egyszer 

már elismerjük az embernek az állatvilágból való származását, akkor 

elkerülhetetlenül föl kell tennünk ezt az átmeneti állapotot." Hasonló 

hatalmas bizonyítékok Engelsnél, valamint a kifejlődési elmélet egyéb 

védőinél sűrű alkalmazást nyernek. 
1 Grosse, Die Formen der Familie und die Formen der Wirtschaft. 

1896. 3. és köv. 1. 
2 Grosse, i. h. 4. 1. 
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tói értetődőnek nevezni és azt állítani, hogy az emberiség 

történelmének megállapítására egyetlen megbízható alapunk 

van s ez a művelődés folytonos előrehaladása ? 

68. Marx értékelméletét, mely egy ideig a socialdemokra-

tián kívül is föltűnést keltett, szintén el kell vetnünk hibás 

föltételei miatt. 1. Még egyes katholikus irók is abban a véle-

ményben voltak, hogy Marx elmélete szent Tamás csereérték-

elméletével megegyezik. De hát ez teljességgel nem igazr 

mert szent Tamás szerint az, ami a tárgyaknak értéket köl-

csönöz, tehát amit Marx „értékképző állag"-nak nevez, az 

nem az emberi munka, hanem az illető tárgyaknak az emberi 

szükségletek kielégítésére való alkalmatossága. Ebből a szem-

pontból hasonlítgatják össze az emberek a cseretárgyakat, 

ezért becsülk egyik tárgyat többre a másiknál s tartanak 

egyenlő értékűnek két különböző tárgyat. Jdeo póssunt omnia 

adaequari, quia omnia possunt commensurari per áliquid 

unom, uti dictum est. Hoc autern unum, quod omnia menu-

rat, secundum rei veritatem est indigentia, quae continet omnia 

commutabilia, inquantum omnia referuntur ad kumanani indi-

gentiam. 1 Az az érvelés, amelyre Marx egész elméletét alapította 

s amelylyel azt akarja bizonyítani, hogy a cseretárgyak érték-

mérője és a tái'gyak „értékképző állaga" az emberi munka 

ez az érvelés álokoskodás.2 Természetes dolog, hogy a csere-

tárgyak és ezek természetes tulajdonságai egymástól nagyon 

különbözők. így x búzának mások a tulajdonságai, mint ij 

selyemnek vagy a- aranynak. De a búza, selyem és arany 

1 Ethic. tib. V. lect. 9. V. ö. Zeitschrift für kath. Theologie. 20. 

köt. (1896.) 578. és köv. 1. 
2 Marx értékelméletét Bernstein is tette bírálat tárgyává (i. h„ 

37. s köv. 1.) és több gyöngéjét kimutatta. Bízvást alkalmazható erre az 

értékelméletre Bernsteinnek az az ítélete, melyet a 25. lapon általában 

a „tudományos" socialismusról mond, hogy t. i. „az a törekvés, mely-

lyel a socialismust elméletileg tudománynyá emelni akarják, igen gyak-

ran azzal az eredrriénynyel jár, hogy minden tudományosság követelmé-

nyek alárendelik épen ennek a törekvésnek." 



I I I . A socialismus. 10? 

nemcsák abban egyeznek, hogy előállításukra vagy szállítá-

sú kra emberi erőre volt szükség. Lám x búzával az ember 

bizonyos sziikséglet'e bizonyos mértékben ki van elégítve, 

ugyanez áll y selyemre és a aranyra. Már pedig az ember 

igen gyakran egyenlő, súlyt fektet különféle szükségleteinek 

kielégítésére, innen van az, hogy vannak tárgyak, melyek ter-

mészetük szérint ugyan különböző szükségleteink kielégítésére 

szolgálnak, de azért mégis egyenlő értékűek, mert mi ezen 

szükségleteink kielégítésére egyenlő súlyt fektetünk. Épen így 

lehetnek tárgyak, melyek különböző mértékű szükségleteinket 

elégítik ki és e tárgyakat, dacára annak, hogy egyik huza-

mosabb ideig vagy nagyobb mértékben elégít ki, mégis egy-

formán értékeljük. Mennyiben elégíti ki ez vagy az a tárgy 

szükségleteinket, — ez az a szempont, melyből a tárgyakat 

összehasonlítjuk, azokat egyenlő értékűre vagy egyiket a má-

siknál többre becsüljük. Ezt Marx nem vette figyelembe ; ő-

abból, hogy a búza, selyem és arany külső tulajdonságai 

merőben különbözők, azonnal így következtet: tehát e tár-

gyakat csak abból a szempontból hasonlíthatjuk össze és csak 

aszerint értékelhetjük, mennyi emberi munkába kerültek. To-

vábbá be kell látnunk, hogy a tárgyaknak szükségleteink kielé-

gítésére való rátermettsége nemcsak a rájuk fordított emberi 

munkának, hanem természeti tulajdonságaiknak is köszönhető. 

Tehát „értékképző állag" nemcsak az emberi munka, hanem 

a természeti erő is.1 Téves tehát az a tétel is, hogy a csere-

értékben a használati értéknek egy paránya sincs ; ellenkező-

leg, csereérték és használati érték belső összefüggésben vannak. 

Ezért tehát nemcsak maguk a munkások azok, kik valamely 

1 Azoknak a tárgyaknak, melyek használati s ezáltal csereértékkel 

is birnak, egyedüli létesítői a természet és az emberi munka ; aki ezek 

mellett még mást említ, pl. löldbirtokot, tökét stb., az a gondolkodástan 

ellen vét, mert minden, ami a használati és cseretárgyak létrehozásában 

segédkezik, a természeti erőkre s az emberi munkára vezethető vissza; 

v. ö. Antoine Cours d' Economie sociale. (2. édit.) 300. s köv. 1. 
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tárgynak értéket adnak ; a természetes erők is, tehát legújabb 

időkben a gépek is hozzájárulnak az értéktermeléshez. Ezek 

alapján tarthatatlanok Marxnak mindazok a nézetei, melye-

ket a társadalmilag szükséges vagy elvont emberi munkáról, 

mint egyetlen csereérték-mérőről és a munkaidőről mond. 

3. Hiba továbbá Marx értékelméletében az is, hogy a bér-

szerződést megbízhatatlannak és igazságtalannak mondja. Tette 

pedig ezt azért, mert ha a bérmunkát igazságosnak és gazda-

ságilag szükségesnek ismeri el, akkor természetesen nem állít-

hatná azt sem. hogy az összes munkaadók egytől-egyig a 

munkásosztály vérét szívják és szipolyozzák. A bérmunka jogo-

sultságáról később szólunk. 

69. A létezés jogát a sociáldemokraták arra használják, 

hogy vele a termelőeszközök közös tulajdonná tételének szük-

ségességét bizonyítják. Erre vonatkozólag a következőket 

jegyezzük meg: 1. Tökéletesen igaz, hogy mindenkinek, a 

legszegényebb embernek is joga van a megélhetéshez. Sőt 

azt is állítjuk, hogy az ember minden földi jogai között leg-

kiválóbb : joga a földi életre. 1. Ilyen jogról azonban csak az 

beszélhet, aki elismeri, hogy ember és állat között lényeges 

különbség van. Az állatnak nincsenek kötelességei, de viszont 

jogai sem. Ha tehát a socialisták az emberi jogokról beszél-

nek és ezekre hivatkoznak, akkor hallgatagon beismerik, hogy 

az ember az állattól lényegileg különbözik. De ezáltal önma-

gukkal és a történelem anyagelvi fölfogásával jutnak ellen-

mondásba. Ha pedig nem mennek bele ebbe a megkülönböz-

tetésbe, akkor nem is formálhatnak jogot a létezéshez. 3. 

Akiknek kötelességük a jogvédelem, azoknak — tehát az 

államnak - - kötelességük arra ügyelni, hogy ne fejlődjenek 

ki olyan termelési és vagyon fölosztási viszonyok, melyek meg-

rövidíthetnék az emberek földi életét. Az utolsó évtizedekben 

már sok állam adott ki e célból munkásvédő törvényeket. 

4. A termelő-eszközök közös birtoklásának behozatala nélkül 

is létesíthetők oly termelő- és vagvonfölosztási viszonyok, 
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melyek tökéletesen végét szakítanák a létezéshez való jog 

megnehezítésének, amiről manapság sajnos sok munkás panasz-

kodhatnék. Nem kell ehhez más, mint hogy az állami törvény-

hozás és a közgazdasági gyakorlat vesse él a szabadgazdál-

kodás alapelvét. 

70. Amit a létezési jogról mondottunk, ugyanaz áll a 

munkára való jogot illetőleg.1 1. Aki anyagelvi világnézetnek 

hódol, az ép úgy nem beszélhet a munkára való jogról, amint 

nem beszélhetett a létezési jogról. 2. Különbséget kell ten-

nünk a között, hogy valakinek joga van dolgozni és joga van 

a munkára, vagyis arra, hogy valaki munkát kapjon. Ez alatt: 

jogom van dolgozni, értjük azt a jogot, hogy senki se akadá-

lyozhat meg oly munkám végzésében, mely megengedett és 

másnak jogát nem sérti. Aki az ilyen munkát megakadályozza, 

igazságtalanságot követ el, jogtalanul megtámadja a más sza-

badságát. Épen így nem szabad megakadályozni a munkátalant 

abban, hogy megengedett és mások jogait nem sértő módon 

jövedelmező munkát keressen magának. Aki ezt megakadá-

lyozza, szintén igazságtalanságot követ el. 3. Másképen áll 

azonban a dolog a munkára való jogot illetőleg. A munká-

talan, ki a munkahiány miatt létföntartó eszközök nélkül 

szűkölködik, mással szemben nem tarthat jogot arra, hogy az 

neki munkát s keresetet adjon. A felebaráti szeretet kötelez-

heti ugyan az illetőt arra. hogy neki munkát s keresetet sze-

rezzen, de jogi kötelezettsége erre nincsen. 4. Mivel az .állam-

nak nem föladata, hogy minden egyes alattvalójának földi 

jóllétéről gondoskodjék, azért azt sem lehet állítani, hogy a 

munka nélkül szűkölködőnek joga van az államtól munkát és 

bért követelnie, vagy arra, hogy alkalmazást és keresetet az 

államtól várjon. Ha azonban a munkahiány oly arányokat 

öltene, hogy a közjót veszélyeztetné, akkor az államnak, a 

veszélyeztetett közjóra való tekintettel, mindenesetre köteles-

1 V. ö. Uitze müvét. Capital und Arbeit. 145. és köv. 
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sége volna az egyeseknek is segítségére sietni, oly módon, 

hogy számukra munkát és keresetet biztosít. De még ebben 

az esetben sem mondhatjuk, hogy az egyes munkátalanoknak 

joguk volt a munkára, mert az állam nem önmagukért, hanem 

a közjó érdekében juttatta őket munkához és keresethez. Az 

államnak ebben az esetben kötelessége ugyan a munkásokat 

munkához és keresethez juttatnia, de ennek a kötelességnek 

alapját nem a munkásoknak a munkára való joga képezi, 

hanem a közjó, melyről az államnak gondoskodnia kell s 

melyet a munka nélkül szűkölködők sokasága veszélyeztetne. 

71. Hasonlóképen el kell vetnünk azt a követelést, mely 

a munkást a munka egész gyümölcsére jogosítja, mert ez 

túlzás és semmiképen sem alapul a természetjogon. 1. Hely-

telen az az állítás, hogy az árúcikkek kizárólagosan az emberi 

munka termékei. Minél inkább lépnek az emberi munka he-

lyébe a gépek alkalmazásával a természet erői, annál keve-

sebb jogot formálhat a munkás arra, ami az emberi és gép-

munka egyesült működésének terméke. 2. De az önálló mun-

kásság termékére is csak akkor van joga a munkásnak, ha 

ezt a munkát saját nevében hajtotta végre. Ha azonban őt e 

munka végzésére fölfogadták, akkor a fölfogadó csak igazságos 

bér adására van kötelezve, de a munka gyümölcsét, mely az 

igazságos béren fölül megmarad, azt a természetjog szerint 

megtarthatja magának. Hogy a tiszta bérszerződés a termé-

szetes igazságosság alapelvein nyugszik, azt majd később 

fogjuk bebizonyítani. 

72. Németország jelenlegi soeialdemokrata pártjában nem 

csekély változás észlelhető. Marx és Engels, Hegel tétele alap-

ján a végletekig vitt capitalismusnak ellenkezőjébe, t. i. a 

socialismusba való átcsapását, épen a nagy tömegek szaka-

datlanul növekvő elszegényedésétől reményiették. Minél na-

gyobb lesz a nyomor s minél inkább terjed, annál biztosabban 

megy végbe az az átalakulás, mely a magántulajdonnak közös 

tulajdonba való átmenését fogja eredményezni. A munkás-
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osztály és a nagy tömeg gazdasági helyzetének javítása az 

igazi marxisták kívánságaival és reményeivel ellenkezik; azért 

semmiféle oly törekvés vagy kísérlet sem lehet ínyökre, mely 

ezen a téren javulást céloz. Csakhogy a socialdemokrata 

munkástömegek nem elégszenek meg azzal a boldogsággal, 

mely a jövő socialistikus társadalomban vár reájuk, sőt talán 

csak gyermekeikre, vagy épen unokáikra; ők már a saját 

maguk helyzetén akarnak javítani, anélkül azonban, hogy 

a jövő társadalomba vetett reményeiket föladnák. Ez a törek-

vés vezeti Vollmart, ez célja a socialdemokrata szövetke-

zeteknek és más efféléknek. Ezt célozza maga Bernstein is; 

sőt ő azt állítja, hogy a mai soc-ialdemokratia tulajdonképen 

már gyakorlati reformpárt, csak a bátorsága hiányzik ahhoz, 

hogy ebben a pontban, mint egyes másokban is, Marxtól és 

Engelstől elpártoljon. ..A socialdemokratia befolyása a mainál 

sokkal nagyobb lenne, ha bátorsága volna ahhoz, hogy fel-

szabadítsa magát egy rég túlhaladott phraseologia hatása alól 

s ha annak akar látszani, ami a valóságban, t. i. demokratikus-

socialista reformpártnak" (165. 1.). Bernstein szerint a párt 

azért korántse hagyjon föl a vallás és állam ellen való állás-

pontjával, sőt inkább tartsa azt meg, mint alapelvét, a mostani 

nemzedék helyzetének javítását célzó gazdasági reformokat 

pedig oly módon igyekezzék létesíteni, hogy ezáltal végső 

célját, a socialistikus társadalmi- és gazdasági rendszert szem 

elől ne téveszsze. 
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NEGYEDIK FEJEZET. 

Keresztény társadalom és közgazdaságtan.1 

73. Ennek a fejezetnek jelentősége szembeszökő. Az: 

előző két fejezetben azzal kellett foglalkoznunk, hogy a téve-

déseket cáfolgassuk, most az a föladat vár ránk, hogy a 

helyes elméletet megállapítsuk és bizonyítsuk. Ebből a célból 

meg kell állapítanunk az általában érvényes alapelveket, ezek-

nek alkalmazását a szóban levő anyagra, az agrár-kérdésre, 

a munkás-kérdésre, stb., a második különös részben fogjuk 

tárgyalni. A keresztény társadalom és gazdaságtan képezi tehát 

a társadalmi kérdést illető egész fejtegetésünk középpontját. 

1 Xlll. Leo két körlevele: 1891. május 15. Rerum novarum, és 

1885. nov. 1. Iinmortale Dei. — Costa-Rosetti, Allgemeine Grundlagen 

der Nationaloekonomie. Freiburg 1888.; Hertling báró : Naturrecht und 

Socialpolitik (Kleine Schriften zur Zeitgeschichte und Politik. 248. és 

köv. 1.); Meyer Tivadar, Die Arbeiterfrage und die christlich-ethischen 

Socialprincipien (Die Sociale Frage beleuchtet durch die Stimmen von 

Maria Laach. 1. füzet.); Cathrein Viktor, S. J. Moralphilosophie. 2. köt. 

2. rész; Costa-Rosetti, Philosophia morális. (2 kiad.) 747. és köv. 1.; 

Weiss Alb., 0. P. Sociale Frage und sociale Ordnung. 3. kiad.; Ratzin-

ger, Die Volkswirtschaft in ihren sittlichen Grundlagen. 2. kiad.; Wiener 

sociale Vorträge der Leo-Gesellschaft. 5. és köv. 1.; Kolb, S. I. Confe-

renzen über die Sociale Frage. 2. kiad.; Pesch H., Liberalismus, Socialis-

mus und christliche Gesellschafts-Ordnung. 2. kiad.; Antoine, Cours 

d'économie sociale. 223. és köv. 1.; Devas-Kämpfe, Grundsätze der 

Volkswirtschaftslehre. V. ö. még Philippovich már többször idézett mun-

káját, melynek címe : Grundriss der politischen Oekonoinie. 2. kiad. 380. L 



IV. Keresztény társadalom és közu'azdasáartan. 113 

74. Keresztény társadalmi és gazdasági rend alatt értjük 

azt, mely a keresztény vallás szabályai szerint alakul s bizo-

nyos értelemben ezekből, mint gyökereiből kinő. Némely pro-

testáns homályos és zavart állításával szemben1 szilárdan 

megmaradunk amellett, hogy a keresztény kinyilatkoztatásban, 

még a protestantismus által egyedüli forrásnak elismert Szent-

írásban is számos oly tanítás foglaltatik, melyek közvetetlenül s 

egyenesen a társadalom- és gazdaságtanra vonatkoznak. Elég e 

tekintetben a tízparancsolat hét utolsójára hivatkoznunk. Eze-

ken kívül a keresztény kinyilatkoztatás még sok oly igazságot 

is tartalmaz, melyekből szigoré logikai okoskodás útján a társa-

dalmi és különösen a gazdasági viszonyok alakítására fontos 

következtetéseket vonhatunk. Ezek a szószerinti kinyilatkoztatás-

ból következetes okoskodással levezetett igazságok is a kinyi-

latkoztatás keretébe tartoznak. Hogy ezek az igazságok tagadás 

tárgyát ne képezzék s feledésbe ne menjenek, hogy azokat hely-

telen következtetések el ne homályosítsák, se meg ne hamisít-

sák, ez a föladat az egyházra háramlik, melyre a kinyilatkoztatott 

igazságok egész kincse bízva van. Azt mindenesetre meg kell 

engednünk, hogy a társadalom és gazdaságtan körébe vágó igen 

sok dolog az ember szabadságára és józan belátására van 

hagyva. Ezért teljes joggal mondja X I I I . Leo a munkásokhoz 

intézett körlevelében: ..Egész bizalommal vállalkozunk erre a 

1 „Hogy az evangéliumban határozott alapelvek volnának az emberi 

viszonyok állami rendezéséről, vagy épen erre vonatkozó rendelkezéseket 

is lehetne benne találni, ezt a nézetet én veszedelmes félreértésnek tar-

tom. Ez az állítás nem az íráson alapul, sőt az evangéliummal ellenkezik, 

kivált azzal a fölfogással és magyarázattal, mely az evengelikus egyház 

sajátossága Róma ellenében." „Visszaesünk a római katbolikus tévedésbe, 

ha azt állítjuk, hogy az egyháznak társadalmi törvényei vannak, vagy 

— ami ugyanerre az eredményre vezet — hogy ilyenek vannak az evan-

géliumban." így ír Zahn F. M. a „Monatschrift für innere Mission" c. 

folyóirat 15. kötetében (1895. áprilisi szám) 171. és 174. 1. A protestáns 

erkölcstant és társadalompolitikát illetőleg v. ö/ Walter, Socialpolitik u. 

Morál, 204. s köv. 1. 

Biederlack-Kiss. A társadalmi kérdés. 8 
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föladatra (a társadalmi bajok orvoslására) és abban a tudatban, 

hogy ez a mi dolgunk... Mert az egyház az evangéliumból a taní-

tások oly kincsét hirdeti, melyeknek üdvös hatása alatt megszű-

nik a viszály, vagy legalább is élét veszti és szelídebb alakot ölt."1 

75. Azok a keresztény főigazságok, melyeken az egész 

társadalmi és gazdasági rendnek alapulnia kell, a következők: 

1. Van Isten, ki a világon kívül létezik, ki személyes, végtelen 

lény. Ami Istenen kívül létezik, tehát az ember is, mind Isten 

teremtménye. Ezért az ember köteles Isten előtt meghódolni. 

Amint a létezés végső oka Isten, úgy mindennek végső célja 

is ő. Az ember is Isten dicsőségére van teremtve. 2. Az ember 

anyagi, halandó testből és szellemi, halhatatlan lélekből áll. 

Az ember földi élete a megpróbáltatás ideje. Ha kiállja a 

próbát, megmentette lelkét az örök üdvösség számára; ha 

nem állja ki a próbát, örökre elveszett, örökre boldogtalan 

lesz. 3. A megpróbáltatás módja: Isten törvényeinek megtar-

tása. Isten már a természeti törvénynyel is rótt kötelességeket 

az emberre és pedig hármas irányban : Isten, embertársa és 

önmaga iránt. Az Isten iránt tartozó kötelességeket (szorosabb 

értelemben) vallási kötelességeknek is nevezzük. Embertársaink 

iránt tartozó kötelességeink kétfélék: tisztán erkölcsiek és 

jogiak. Ez utóbbiaknak megfelel a jog és pedig azé, kivel 

szemben e kötelességeink fennállanak. A sajat magunk iránt 

tartozó kötelességek elseje az, hogy saját lelkünket megment-

sük s ennek révén minden kötelességünket teljesítsük, melyek-

kel Isten s embertársaink iránt tartozunk. Isten az első ember-

párt a szentség és igazságosság állapotában teremtette, amit 

minden utódaiknak örökölniök kellett volna. De az első ember-

pár vétkezett és büntetésül elvesztették a szentséget és igaz-

ságosságot maguk és utódaik számára. Ezért minden ember, 

mert valamennyi Ádámtól és Évától származik, az ősere-

deti bűn állapotában születik és hogy Isten összes törvényeit 

1 Rerum novarum körlevél. A Herder-féle kiadás 24. lapján. 
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megtarthassa, állandó kemény harcot kell önmagával vívnia. 

Hogy pedig ebben a harcban megállhasson. Isten kegyel-

mére van szüksége. Az emberi nem ősszüleinek vétke miatt 

•a földi élet fáradsággal és szenvedésekkel telt létezéssé vált 

. az emberre nézve. 

1. §. Keresztény társadalmi rend. 

76. Az embereket jogok és kötelességek fűzik egymás-

hoz. E jogok és kötelességek a törvényből és szabadságból 

származnak s e kettő szabályozza is őket. Tehát az emberek 

egymáshoz való viszonyát egyrészt kötelesség és jogok, más-

részt törvény és szabadság rendezik. Bárhol alakuljon is vala-

mely társadalmi szervezet és bármily alapon, ez mindig köte-

lességek kirovásával és jogok szerzésével j ár ; az elsőket 

elfogadják s az utóbbiakat cserébe kapják. A jogok föladása 

és a kötelességek megszüntetése a társadalom megszűnését 

eredményeznék. Keresztény társadalmi rend tehát az, mely az 

emberi viszonyokat a keresztény hit tanította jogok s köte-

lességek alapján rendezi. A kölcsönös kötelességekre nézve a 

következőket kell megjegyeznünk: 1. Téves vélemény aj hogy 

az ember kötelességei csak az állami törvényekből erednek, 

vagy legalább teljes bizonyossággal nem állapíthatók meg 

akkor, ha az állam rendelkezéseitől eltekintünk. Erre a véle-

ményre azok jutnak, akik Isten létezését, következésképen az 

isteni törvény létezését tagadják vagy legalább is bebizonvít-

hatatlannak, tehát bizonytalannak tartják. Épen így b) téves 

vélemény, hogy az emberek kölcsönös kötelességei nem mások, 

mint az emberi viszonyok fejlődésének eredménye. Ezt az 

elméletet találóan kifejlődési elméletnek is nevezhetjük. Hívei 

két csoportra oszolnak, aszerint, amint a lélek halhatatlansá-

gát elfogadják, vagy pedig teljesen anyagelvi alapra helyez-

kednek. Az elsők az imént említett elmélet követőivel tarta-

nak, kik az erkölcsi kötelességek állami eredetét vallják; 

11* 
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szerintük Isten létezése nem bizonyítható, sem természeti tör-

vény, sem természetes kötelességek nincsenek, sőt ellenkezőleg, 

mindaz, amit manapság erkölcsi kötelességnek tekintünk, szo-

kásokra vezethető vissza, melyeket az emberek a külső viszo-

nyok hatása alatt többé-kevésbbé általánosan elfogadtak. Még 

ennél is elvetésre méltóbb az anyagelvi kifejlödési elmélet. 

Ez abból a föltevésből indul ki, hogy az ember az állatvilágból 

származik s hogy ezért ép oly kevéssé van halhatatlan lelke, 

mint az állatnak. Azokat a korszakokat, melyeket az emberi-

ségnek át kellett élnie, hogy a művelődést elérhesse: ,,a 

vadság" és „barbárság" korszakának nevezi s mindegyike 

három fokozatra oszlik. A családi és állami viszony alakulását 

ez az elmélet a műveletlen népeknél itt-ott előforduló ese-

tekből akarja magyarázni, magukat a régi viszonyokat pedig 

ezekből a vélt maradványokból összealakítani.1 Az emberek 

egymáshoz való viszonya, a kölcsönös jogok és kötelességek 

ez elméletben nem egyebek, mint képzeletek, melyek az. 

agyvelő működése folytán jönnek létre, minden tárgyi tar-

talom nélkül. 

77. Ezekkel szemben azt állítjuk 2., hogy eltekintve az. 

állam törvényeitől s rendelkezéseitől, eltekintve az emberiség 

szokásaitól és intézményeitől, létezik egy mindezek fölött 

álló törvény, létezik egy akarat, mely az emberek egymáshoz 

való viszonyait rendezi és szabályozza, mely kötelességeket 

ró ki és jogokat oszt. Istennek ezt a rendező s törvényhozó 

akaratát, mely az embereket, mint Isten teremtményeit, egy-

aránt kötelezi, részben a természetes ész, részben a téte-

les kinyilatkoztatás teszi nyilvánvalóvá. Ezen nyugszik a 

keresztény erkölcsi törvény által előírt minden kötelesség 

és minden jog; mintegy törvényhozás két elválaszthatatlan 

könyvben. Más szóval : az államtól függetlenül és eltekintve 

minden emberi társadalmi formától, létezett és létezik ma is 

1 V. ö. a 63. pontot s a hozzá csatolt jegyzetet. 



IV. Keresztény társadalom és közu'azdasáartan. 117 

minden ember között egy igazi, társadalmi viszony, egy álta-

lános emberi társaság. A természeti törvény tartalmánál fogva 

•alapját képezi a tételes isteni törvénynek; ez utóbbi az 

<elsőt annyiban foglalja magában, amennyiben Isten részint az 

'6-, részint az újszövetségben a természeti törvény rendelkezé-

seit újra világosan kimondotta és megerősítette. Mivel Krisztus 

az összes kinyilatkoztatott igazságokat megőrzés végett az 

általa alapított egyházra bízta, azért az egyház jogosan és 

csalhatatlanul hirdeti s kifejti úgy a tételes, mint a termé-

szetes erkölcsi törvény tartalmát. Ezen a keresztény erkölcsi 

törvényen, mely kötelező erejét istentől nyerte, kinek min-

denki engedelmeskedni tartozik. — ezen a föld semmi hatal-

massága, sem az egyház, sem az emberi társadalom, sem az 

•állam nem teheti túl magát. Az emberi tekintély nem tehet 

mást, mint hogy tovább épít a keresztény erkölcsi törvény 

alapján, de ezt az alapot szétrombolnia nem szabad. Isten e 

törvényei pontos betartását oly szigorúsággal követeli, hogy 

az örök boldogságból való kizárással s az örök kárhozattál 

fenyegeti azokat, kik ezeket tudatosan csak lényeges pont-

jaiban is megszegik. 

78. A keresztény erkölcsi törvény rendelkezései 3. az 

ember társadalmi viszonyait részben közvetetlenül, részben 

közvetve érintik; közvetve annyiban, amennyiben az Isten és 

•önmagunk iránt tartozó kötelezettségeink az emberek között 

való kölcsönös viszonyok kifejlődésére befolyással bírnak. 

Már a természeti törvény is arra kötelezi az embert, hogy 

Istent, mint teremtőjét és urát imádja, akaratát teljesítse s 

Öt, mint végső célját, elérni törekedjék. Már maga ez a törek-

vés visszatartja a földi mulandó javak után való rendetlen 

vágyakozástól s a társadalmi viszonyok oly irányú alakulásá-

tól, melyet ez a rendetlen vágy okoz. Önmagunkkal szemben 

arra kötelez a természeti törvény, hogy féken tartsuk alsóbb-

rendű vágyainkat, melyek az élet kellemetességeit célzó önző 

•cselekvésre késztetnek s a társadalmi viszonyok zavarodását 
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eredményezik. Az erkölcsi törvény számos rendelkezése azon-

ban közvetetlenül is az emberek együttélésére vonatkozik. 

79. így 4. a keresztény erkölcsi törvény minden ember-

nek kötelességévé teszi, hogy felebarátját szeresse. A felebaráti 

szeretetnek olyannak kell lennie, amilyen szeretettel önmagunk 

iránt tartozunk.1 A felebaráti szeretet mindnyájunkat arra köte-

lez. hogy kerüljük mindazt, aminek mások részéről nem aka-

runk kitéve lenni, ellenben tegyük meg másnak azt, amit az adott 

viszonyok között másoktól észszerűen megkívánhatnánk. Esze-

rint a keresztény erkölcsi törvény kizárja a szabadelvű társa-

dalmi és gazdasági rendszerben uralkodó egyéni szempontot 

és ezt csak annyiban hagyja meg, hogy mindenkinek általában 

kötelességévé teszi legalább az örök javakra vonatkozólag, 

hogy elsősorban önmagáról gondoskodjék s csak másodsorban 

törődjék felebarátja javával. De kizárja a socialismust is. mely 

az egyes embert tökéletesen a társadalomnak rendeli alá. A 

keresztény erkölcsi törvény nemcsak arra kötelez, hogy a 

szűkölködőknek alamizsnát adjunk, hanem arra is, hogy em-

bertársainknak segítségére legyünk mindazoknak a földi javak-

nak megszerzésében, melyek után azok kötelességszerűen 

törekednek; mert illő, hogy képességeinket és egyéb Istentől 

nyert szellemi és anyagi erőinket mások javára és a közjó-

előmozdítására is fölhasználjuk. 

80. Tehát kiki embertársát — eltekintve annak tetteitől, 

el az általános szokásoktól, vagy attól, hogy az állam elő-

írja-e, vagy sem — oly lénynek tartsa, mely örök boldogságra 

van hivatva és azt csak Isten összes törvényeinek megtartása 

után várhatja. Nem szabad tehát e cél elérésében felebará-

tunkat akadályoznunk, sőt inkább arra kell törekednünk, 

hogy ebben segítségére lehessünk. Azért X I I I . Leo pápa 

hangsúlyozza, hogy az egyháznak Krisztustól előírt köte-

lessége - - mint ezt már említettük — a keresztény erkölcsi 

1 V. ö. Máté 22, 39. 
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törvényt tanítania s őrködnie, hogy az emberek ezt megtart-

sák: és így folytatja: ..Az egyház továbbá ezt kiáltja a 

munkaadóknak: Gondoskodjatok illő módon a munkások lelki 

javáról és vallási szükségleteiről is; kötelességtek nekik időt 

hagyni, hogy az istenitiszteletet gyakorolhassák; nem szabad 

őket kísértésnek és erkölcsi veszedelmeknek kitennetek; nem 

szabad engednetek, hogy bennök a háziasság és takarékosság 

iránt való érzék kipusztuljon."1 

81. Amit a kötelességekről mondottunk, ahhoz hasonlöt 

mondhatunk a jogokról is.2 Tévedés 1. a manapság olyannyira 

elterjedt nézet, hogy minden jognak forrása az állam, vagy 

pedig hogy csak az államban s az állam által keletkezik jog. 

E vélemény harcosai tagadják oly jogok létezését, melyeket már 

a természet és a természeti törvény ad. Ennek a vélemény-

nek értelmében az embernek csak azért van joga testéhez és 

életéhez, becsületéhez és jóhirnevéhez s földi javak szerzésé-

hez. mert ezt neki az állam megadja. Ha az állam e jogokat 

meg nem adná, akkor például az., aki embertársát megölné, 

semmi jogtalanságot nem követne el, legföljebb az erkölcsi 

törvényt sértené meg ezáltal. Igaz, e véleménynek nem egy 

követője azt állítja, hogy az államnak erkölcsi kötelessége a 

jogrendet megalkotnia és az egyéneket az életre, egészségre, 

stb.-re való joggal fölruháznia. Csakhogy amit mi természe-

tes jognak nevezünk, az az ő szemükben nem valódi, hanem 

csak „eszményi" jog, csak zsinórmérték, mely szerint az állam-

nak a jogokat meg kell állapítania. Épen így el kell vetnünk 

2. azt a véleményt, melynek értelmében az emberi jogok 

kizárólag az emberi viszonyok kifejlődésének gyümölcsei, 

amint ugyanezt a kötelességekről is állítják. Ennek a nézetnek 

hívei az államot nem tartják ugyan egyetlen jogforrásnak, 

hanem azt mondják: az állam föladata, hogy a szokás útján 

1 „Rerum novaruni" pápai körlevél. 
2 V. ü. Cathremt, Recht, Naturrecht und positives Recht 76. s 

következő 1. 
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fejlődő jogokat megfelelő alakba öntse és leírja. A jognak forrá-

sai maguk az emberek és a külső viszonyok, melyek hatással 

bírnak az emberekre és az általuk fölveendő szokásokra. 

Egyedül helyesnek 3. azt a fölfogást tarthatjuk, hogy az ember-

nek jogai és kötelességei vannak még akkor is, ha eltekintünk 

minden államtól és minden állami rendelkezéstől, eltekintünk 

az emberek minden szokásától is ; s e jogait és kötelességeit 

a közvetetlenül Istentől kiinduló természeti törvény által nyeri. 

Ezt a természeti rend által adott törvényt, mely minden ember 

szivébe van vésve, Isten a tevőleges kinyilatkoztatással megerő-

sítette és némileg bővítette. Mindazoknak a törvényeknek összes-

ségét. melyeket Isten egyrészt a természeti rend. másrészt a. 

tevőleges kinyilatkoztatás által adott, keresztény erkölcsi tör-

vénynek nevezzük. Mivel pedig ez tartalmilag majdnem ugyanaz, 

mint a természetes törvény, azért azok a jogok, melyeket a 

keresztény erkölcsi törvény minden embernek megad, nagy-

részt természetes jogok. Azért a következőkben kiváltképen a 

természetadta jogokat veszsziik szemügyre. Jog (alanyi jog) 

alatt értjük azt az erkölcsi fölhatalinazottságot. melynek 

alapján valakitől követelhetjük, hogy valamit megtegyen vagy 

kerüljön; s mely egyúttal megengedi azt, hogy az ellen-

szegülővel szemben külső kényszert is alkalmazhassunk. — 

Keresztény fölfogás szerint ezek a természetes jogok s egy-

úttal a kötelességek is Isten akaratából erednek, vagyis Isten 

adja az embereknek ezt a fölhatalmazottságót és egyúttal 

kötelességévé teszi mindenkinek, hogy ezt tiszteletben tartsák. 

Mint az imént mondottuk, a természetes jogok ép úgy, mint 

a kötelességek, a természetes törvény' egy részét képezik. 

Létezésüket és sérthetetlenségüket Isten tevőleges kinyilat-

koztatása újból elménkbe véste és megerősítette.1 Ezért az 

egyháznak kötelessége, hogy a természetes jogokról szóló 

1 V. ö. Kolb S. 1., Coníerenzen über die sociale Krage. 2. kiad. 

60. és köv. 1. 
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tanítás tisztaságát megőrizze, létezésüket s kiterjedésüket 

hitelesen és csalhatatlanul meghatározza és azok tisztelet-

ben tartásáról erőitől telhetőleg gondoskodjék. 4. „A ter-

mészetes jogokról szóló tanítást sok századon át minden 

katholikus bittudós a legteljesebb egyhangúsággal hirdette.'1 

X I I I . Leo a már többször idézett „Rerum novarum" kezdetű 

körlevelében az ész általános alapelveinek és a keresztény 

tanításnak érvényesítésén kívül egyes természetes jogokat 

említ, melyekről különösen hangsúlyozza, hogy természe-

tes jogok. „A magántulajdon jogát az ember a természet-

től nyerte."2 „Az életföntartás mindenkinek legszükségesebb 

kötelessége. Ebből pedig szükségszerűleg származik a jog az 

életföntartó eszközökre; de aki szükségben szenved, ezeket az 

életföntartó eszközöket csak munkája árán szerezheti meg."3 

Az embert a keresztény kötelességek és erények útján, mely 

hivatva van öt mennyei örök életre vezetni, semmi hatalom 

nem tartóztathatja föl. Sőt maga sincs följogosítva arra, hogy 

lemondjon az erre szükséges szabadságról és hogy föladja azt a 

jogát, melyet saját természete megkíván. Mert itt nem oly jogo-

sultságról van szó, mely saját kénye-kedvére van bízva, hanem 

elkerülhetetlen, mindenekfölött szentül tiszteletben tartandó 

kötelességekről Isten iránt."4 Igen. a társadalmi kérdésről 

1 Cathréin S. J. Moralphilosophie. 1. köt. 3. kiad. 445. 1. 
2 „Possidere res privatim ut suas ius est homini a natura datum." 

Encyclia Rerum novarum (Herder kiadása) 11. 1.; ugyanott a 33.' lapon: 

„Bona privatim possidere, quod paulo ante vidimus, ius est homini 

naturale." 
3 Reapse manere in vita, commune singulis officium est, cui sce-

lus est deesse. Hinc ius reperiendarum rerum, quibus vita sustentatur, 

necessario nascitur: quarum rerum facultatem infimo cuique nonnisi 

quaesita laboré merces suppeditat. I. h. 63. lap: ugyanígy a 15. 1. 
4 In hoc genere tractari se non convenienter naturae suae ani-

mique servitutem servire velle, ne sua quidem sponte homo potest : 

neque enim de viribus agitur, de quibus sit integrum homini, verum de 

officiis adversus Deum, quae necesse est sancte servari. I. h. 57. I. 
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szóló egész pápai körlevél kiindulópontját épen a természe-

tes kötelességek és jogok létezése képezi és ezek vezetik a 

kérdés megoldásához. 5. Mindenkinek természettől nyert joga 

mindenekelőtt az, hogy az ember végső célja elérésében s az 

erre szükséges eszközökre vonatkozólag szabadon rendelkez-

hessék; a természetes jognak tárgya továbbá: a testi élet; a 

test sérthetetlensége és egészsége ; a becsület és jó hírnév; 

a szabadság mindabban, ami sem másnak jogát, sem a köz-

jót vagy a közerkölcsöket nem sérti; végül földi javak igaz-

ságos szerzése. „A természetes jog csak addig terjed, amed-

dig az emberiségnek állandó, magán a természeten alapuló 

céljai terjednek; csak ott parancsol vagy tilt, ahol ezekkel 

az emberi célokkal köz vetetlen ül erkölcsi kötelességek jár-

nak : a társadalmi ténykedéseket csak az adott értelem-

ben szabályozza. Ha valakinek cselekvése mást erkölcsi 

kötelességeinek teljesítésében megakadályoz, akkor e cselek-

vés nemcsak erkölcsi szempontból elvetendő, hanem a termé-

szetes jog nevében is megakadályozandó. Ha valamely cselekvés 

az erkölcsi rendben foglalt valamely emberi cél megóvására 

szükséges, akkor e cselekvés nemcsak erkölcsileg jó, hanem 

oly jogi kötelezettség, melynek teljesítésére kényszer is alkal-

mazható.1 X I I I . Leo is, a már idézett helyeken, az élet fön-

tartásának kötelességéből vezeti le azt a jogot, hogy az élet 

füntartásához legszükségesebbeket igényelhetjük s esetleges 

más eszközök hijján legalább munkánk árán szerezhessük meg 

azokat. Épen így következtet „Officio sanctissimo" kezdetű 

körlevelében, melyet 1887. december 22-én intézett Bajor-

ország érsekeihez és püspökeihez ; a szülők kötelessége gyer-

mekeiket fölnevelni, tehát kell léteznie hasonló jognak is, 

melynek értelmében semmiféle hatalom nem ragadhatja el a 

gyermekeket szüleiktől.2 A belső okot, mely miatt a termé-

1 Dr. Hertling báró, Naturrecht und Socialpolitik, 2U. 1. 
2 Velint animadvertere (patresfamilias), quam magna sanctaque 

officia sibi cum Deo intorcedant de liberis suis : ut scientes relisrionis. 
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szetes jogokat el kell ismernünk, a következőkben röviden 

így adhatjuk. A kötelességben, mely szerint valamit tennünk 

vagy kerülnünk kell, nyilvánvalóan benfoglaitatik a fölhatal-

mazottság is, hogy azt tegyük, ami kötelességünk. Ha tehát 

Isten a természeti törvény által kötelességeket ró reánk, akkor 

bizonyára ezekkel együtt megadja a fölhatalmazottságqt is e 

kötelességek teljesítésére. Ha szükségszerűen teljesítendő köte-

lességekről van szó, akkor ugyanaz a törvény, mely kirójja a 

kötelességet, egyúttal megadja a fölhatalmazottságot is arra, 

hogy e kötelesség teljesítésére a szükséges eszközökkel éljünk 

és az ez ellen irányuló támadásokat szükség esetén még erő-

szakkal is megakadályozzuk. Istennek korláttalan joga van 

minden teremtménye fölött, ezért meg is adhatja a fölhatal-

mazottságot, hogy másokkal szemben eröszakot alkalmazzunk. 

Aki tehát elismeri, hogy van keresztény erkölcsi törvény, mely 

függetlenül minden emberi tekintélytől egyedül Isten tekin-

télyén alapul, annak meg kell engednie, hogy vannak oly föl-

hatalmazottságok is, melyek jog jellegével és lényegével hiúnak 

az emberi hatalom közreműködése nélkül is. Világos mind-

ebből, hogy minden emberi jogot kötelességek előzik meg 

ezek adományozója és alkotója iránt és hogy ezáltal úgy 

terjedelmük, mint határaik meg vannak szabva. 6. Ezek a 

természettől nyert, a tevőleges isteni kinyilatkoztatás által 

megerősített és kifejtett jogok alkotják együttesen azt az 

alapot, amelyen az egyház és az állam jogrendjének föl keli 

épülnie. Az államnak nem szabad az Istentől nyert jogokat 

bene moratos, Deuni pie colentes educare debeant; ut faciant daopiose 

si aetatem credulam et incautara suspectis praeceptoribus in discrimen 

committant. Hisce in officits simul cum procreatione liberorum susceptis 

noverint patresfamilias totidem iura in esse secundum naturam et aequi-

tatem atque esse eiusmodi de quibus nihil liceat sibi remittere, nihil,, 

cuivis hominum potestati liceat detrahere, quum ofíiciis solvi quibus 

homo teneatur ad Deuin, sit per hominem nefas. Acta s. Sedis..20. köt. 

266. lap. 
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se kifejezetten, se tettleg megszüntetnie vagy pedig nem léte-

zőknek tekintenie olyképen, hogy e jogokat nem védelmezi, 

hanem elnézi ezek megsértését. Ha az állam nem is bünteti 

a jogsértéseket, azért mégis csak jogsértések maradnak. Tehát 

levonások az igazságos bérből, a munkásoknak egészségtelen 

helyiségben való foglalkoztatása, a munkabérnek oly módon 

való leszorítása, hogy az asszonyok és gyermekek is kény-

szerítve vannak egészségükre káros munkát folytatni, ha a. 

mindennapi kenyeret meg akarják szerezni, a munkások 

rákényszerítése, hogy a rendes munkaidőn fölül dolgozza-

nak. stb. — Mindez súlyos megsértése az Istenadta termé-

szetes emberi jogoknak, még akkor is, ha az állam mindezt 

büntetlenül hagyja és törvényeivel nem tiltja. 

82. A keresztény erkölcsi törvény nemcsak egy általános 

társadalmi kötelék létezését erősíti, hanem épen ily bizonyság-

gal elismeri, megadja a kötelességet és a jogot különös egye-

sülésekre is. Ezáltal határozott ellentétbe helyezkedik a sza-

badelvű társadalom- és gazdaságtannal, mely nemcsak az 

embereknek azt a természetes jogát tagadja, hogy főleg gazda-

sági célokra szabadon egyesülhessenek, hanem még az állam-

tól is azt kívánja, hogy tagadja meg a termelésre káros 

egyesülések engedélyezését még akkor is, ha azok más és 

jogos célok elérésére alakulnak. Isten az embert társadalmi 

vagyis olyan lénynek teremtette, mely nem egyedül önmaga 

által, hanem a hozzá hasonlókkal összeköttetésben juthat el 

a külső és belső, értelmi és erkölcsi tökéletességnek arra a 

fokára, melyre öt a természet képesítette. Mivel pedig a 

keresztény erkölcsi törvény minden egyes embernek köteles-

ségévé teszi, hogy Istentől nyert sokféle képességeit, mind-

megannyi tőkét, önmaga és embertársai javára gyümölcsöz-

tesse. ezzel a kötelezéssel egyúttal följogosítja őt arra, hogy 

a távoli cél elérésére szolgáló legfontosabb föladatainak telje-

sítésére megengedett eszközökkel törekedjék, tehát, hogy az 

erre szükséges vagy hasznos társaságokat is másokkal egyetértve 
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megalakítsa. Ilyenek azok a társaságok, melyek a tudomány és 

a művészet ápolását tűzik ki célul, ilyenek a vallási és erkölcsi 

tökéletesedést célzó egyesületek, valamint azok is, melyek a 

külső életszükségletek megszerzésére alakultak, stb. S erre a 

jogot nem is kell kérni az államtól, mert ezt megadta maga 

az Isten, a természet alkotója. E természetes jognak és az 

állami hatalomnak egymáshoz való viszonyát így ecseteli 

XIII. Leo: „Jóllehet ezek a magántársaságok az állami tár-

saság keretén belül támadnak és bizonyos mértékben annak 

egy részét képezik,1 azért az államnak legkevésbbé sem áll 

jogában, hogy keletkezésüket megtiltsa. Alapjuk a természeti 

jog; a természeti jogot pedig az állam nem változtathatja meg, 

sőt inkább az ő föladata, hogy ennek minden irányban teljes 

érvényt szerezzen."2 Miként ezek az egyesületek, úgy a házas-

ság is a természetjog alapjából sarjadzik ; a házassági szer-

ződés megkötése az egyes emberek természetes jogát képezi, 

erfe nem az állam jogosítja föl őket. És ha ez minden egyes 

emberre nézve nem is kötelező, azért általánosságban az embe-

riség természetes kötelessége, hogy a házasságkötések léte-

sülését necsak megengedje, hanem a lehetőségig támogassa 

is. Jóllehet a házasságot és a belőle származó szülői jogokat 

és kötelességeket a keresztény társadalmi rendre nézve nagy 

fontosságúaknak tartjuk, a jelen esetben mégis eltekintünk 

tőlük, mert a keresztény társadalmi rendszert főként a keresz-

tény gazdasági elvek szempontjából óhajtjuk tárgyalni. 

(S3. A keresztény erkölcsi törvényen alapuló, tehát az Istem 

tői akart társaságokhoz tartozik az állam is. 1. Az állam nem a 

szabadakarattal nem biró lények természetes kifejlődésének 

eredménye, kik állítólag az állatvilághoz hasonlóan kiválasz-

1 A pápa itt azokat a társaságokat tartja szem előtt, melyek a 

földi jóllét előmozdítására alakultak. A vallásos célokra törő társaságokat 

nem tekinthetjük az állam részeinek, azok bizonyos tekintetben az egy-

ház részei. 
2 Rerum novarum körlevél. (Herder kiadásában.) 68. és köv. 1. 
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tás és létért való küzdelem árán küzdötték föl magukat a 

műveltség mai magas polcára. Valamint 2. nem is oly társa-

ság, mely teljes erkölcsi szabadsággal megejtett választás 

útján létesült, mely az egyesek tetszése szerint elmaradhatott 

vagy ismét föloszolhatott volna. Az emberek soha sem éltek 

társaságban állatok módjára, kölcsönös jogok és kötelességek 

nélkül. 3. Az állam mindenesetre az emberek által és között 

létesített társulat, de a természet ösztönzésére és erkölcsi 

kötelesség parancsszavára alakult. Mivel Isten úgy teremtett 

bennünket, hogy azt az erkölcsi, értelmi és külső tökéletes-

séget, melyekre a természet képesített, csak akkor érhetjük 

el, ha embertársainkkal tartós társas viszonyban élünk, azért 

Isten akaratát kell látnunk abban, hogy embertársainkkal oly 

társaságokat képezzünk, melyek mindannak nyújtására képe-

sek. ami életünk egész céljának elérésére szükséges. Eszerint 

az államok egyrészt emberek által és emberektől létesültek, 

tehát nem közvetetleníil Isten alapította meg azokat az embe-

rek között; 1 de másrészt Isten akarta azokat s ezért az 

emberek által kötelességszerűleg létesített társaságok. X I I I . 

Leo a keresztény államrendszerről írt körlevelében így adja 

elő az államok keletkezését: ,,A természet ösztönzi az embert 

arra, hogy államban éljen, mert az egyedüllétben egyrészt 

nem ápolhatja s gondozhatja magát úgy, amint az az élet fön-

tartására szükséges volna, másrészt meg nem tökéletesítheti 

szivét és lelkét ; azért az isteni Gondviselés úgy rendelte, 

hogy az ember családi és polgári társaságra szülessék; 

1 Az államok természetes társulatok, amennyiben a) a természet 

ösztönzésére keletkeztek: b) természetes és földi célok elérésére törnek; 

c) e cél elérésére természetes eszközöket használnak. Az egyház ellen-

ben természetfölötti társaság,'amennyiben a; Krisztus, az Isten-Fia, köz-

vetetleníil alapította; b) célja: a hívek örök üdvössége, természetfölötti; 

c) célja elérésére mindenekfölött természetfölötti eszközöket kell hasz-

nálni (mint szentségek, természetfölötti tanítások stb.), noha a termé-

szetes eszközökre (pl. földi javakra) is szüksége van. 
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•egyedül ezek képesek életszükségleteit tökéletesen kielégí-

teni."1 A munkásokhoz intézett körlevelében pedig azt mondja 

a pápa, hogy az állam létét épen úgy, mint a magántár-

sulatok. az emberi szükségleteknek köszöni. És ebből azt a 

következtetést vonja, hogy az az állam, mely a magántársulatok 

alakulását akadályozza, saját maga ellen dolgozik és bizonyos 

értelemben azt az ágat fürészeli, amelyen önmaga ül. ..A 

magántársaságok a természetjog alapján nyugszanak; a ter-

mészetjogot pedig az állam meg nem változtathatja, sőt inkább 

az ö föladata, hogy annak minden irányban érvényt szerez-

zen. Ha az állam mégis meggátolná az ily társaságok kelet-

kezését. akkor saját alapelve ellen támadna, mert Ő maga is 

épen úgy, mint az államalattvalók magántársulatai, egyes-

egyedül az emberek természetes ösztönéből származik, mely 

őket egyesülésre birta. u  2  

84. Annak oka 4., miért képeznek az emberek állami 

társaságokat, más szóval mi a célja az államnak, erre a kér-

désre a válaszunk kettős. Először, hogy hathatós védelme 

legyen minden egyes ember magánjogának, ami ugyancsak 

áll a magántársaságokra is; másodszor, hogy előteremtse 

azokat a földi élet boldogságához szükséges eszközöket, me-

lyeknek megszerzésére még a magántársulatok együttműködése 

sem elégséges. Mindkét célt könnyen egybefoglalhatjuk és rövi-

den így hangzik: az állam célja, vagyis föladata a földi köz-

jóllét, azaz az állami alattvalók nyilvános földi jólléte. X I I I . 

Leo azt mondja: „Semmi sem tartozik annyira az állam-lénye-

géhez, mint az a kötelesség, hogy a közjóllétet támogassa";3 

„a közjóllét nemcsak a legfőbb törvény, hanem az állami 

hatalomnak egyúttal alapja és végső célja" ; 4 „a polgári tár-

1 Immortale Dei körlevél. 8. 1. 

2 Rerum novarum körlevél. 68. 1 

3 Rerum novarum körlevél. 46. 1. 

4 A keresztény államrendrői szóló körlevél. 14. 1. 
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sadalomnak nincs más célja, minthogy a közjót támogassa" ; 1 

,,a kormány a polgárok javára működjék, mert az uralkodók 

hatalmukat csak arra a célra nyerték, hogy vele az állam 

javát célozzák. Azért az államnak semmi esetre sem szabad 

egy ember vagy egyesek érdekeit szolgálnia, mert a közjó' 

szolgálatára van rendelve." 2 

85. Hogy azután 5. miben áll a közjó érdekében kifej-

tendő munkásság első föladata, azt mondjuk, hogy az államnak 

minden egyes ember jogát meg kell védelmeznie ; de a jog-

védelmet ki kell terjesztenie azokra a szerzett jogokra is, me-

lyek szerződéseken vagy tényeken alapulnak, valamint azokra 

is, melyeket erkölcsileg megengedett s a közjót nem veszé-

lyeztető egyesületek tagjaiknak nyújtanak. Ez a föladat tehát 

közvetetlenül minden egyes egyénre és minden egyes magántár-

sulatra vonatkozik. Ebből a célból az állam az esetleges kétsé-

geket eloszlathatja, hogy pl. adott esetekben természetes jogok-

kal van-e dolgunk s mi azok terjedelme s megállapíthatja aztT 

ami jogos ; továbbá, ha a közérdek kívánja, az egyesek jogkörét 

kiterjeszti, de viszont korlátozhatja is, valahányszor a közjó 

azt megköveteli, mert minden állami alattvaló a közjó érdeké-

ben, mint az egésznek egy része, köteles áldozatot hozni. 

Jóllehet tehát az államnak az egyének természetes jogának 

kiterjesztésében és korlátozásában nem megvetendő hatalom-

teljesség adatott, ezáltal még korántsem válik alattvalói jogai-

nak korláttalan urává, fő föladatát ebben a tekintetben mindig 

csak az összes helyes úton szerzett jogok védelme képezheti. 

Ami különösen az államnak az alattvalók magántársaságaihoz 

való viszonyát illeti, ezt X I I I . Leo így ecseteli: „Kétség-

telenül vannak esetek, mikor az állani föllépése az egyesületek 

ellen teljesen jogos ; így, ha céljuk nyilvánvalóan a jog vagy 

erkölcsök ellen, vagy pedig a közjó ellen irányul. Amíg egy-

1 U. o. 50. 1. 
2 U. o. 10. és köv. 1. 
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részt az államnak joga van az ilyen társaságok keletkezését 

megakadályozni s a létezőket föloszlatni; addig másrészt 

szigorú kötelessége az alattvalók jogait sértetlenül tiszteletben 

tartani. A közérdek szükséges védelmének ürügye alatt semmi-

képen sincs joga olyasmit tenni, ami bármiképen is igaz-

ságtalanságot foglalna magában. Mert az állami törvények és 

rendeletek csak annyiban bírnak belső kötelező erővel az 

engedelmességre, amennyiben az észnek és épen ezért Isten 

örök törvényeinek ellen nem mondanak." 1 

Ez a jogvédelem már magában is igen terjedelmes, 

nehéz és magasztos föladatot ró az államra. Továbbá már a 

dolog természete is úgy kívánja, hogy a jogvédelemben kivált 

a szegényebbeket és gyöngébbeket részesítse. Ezt a köteles-

séget X I I I . Leo is hangsúlyozza, még pedig ezekkel a meg-

szívlelendő szavakkal: „Ha már az állampolgárok összes 

jogai általában szorgos őrzést kívánnak s a nyilvános hatóság-

nak kötelessége arra fölügyelni, hogy kinekkinek jogai épség-

ben maradjanak és hogy a törvénysértéseket megakadályozza 

vagy büntesse, mennyivel inkább kell akkor az államnak az 

egyesek jogainak védelmezésében az alsó, szegény néposztály 

jogait figyelembe vennie és gondoznia. Mert a jómódúak abban 

a mértékben nem szorulnak a nyilvános védelemre ; könnyeb-

ben kezük ügyébe esik a segítség; ellenben a vagyontalanok, 

kiknek nincs egy talpalattnyi földjük, majdnem teljesen az 

állam védőkezére szorulnak." 2 

86. A jogrend megállapításán és gyakorlásán kívül 6. 

második főföladata az államnak, hogy tevőlegesen támogassa 

a közjóllétet intézmények és berendezések által, melyek csak 

egyesült erőkkel létesíthetők, valamint olyan törekvések föl-

ébresztésével és támogatásával, melyek a közjó előmozdítá-

1 XIII. Leo Rerum novarum kezdetű körlevele, (Herder kiadásá-

ban) 70. 1. 
2 X I I I . Leo, i. h. 52. 1. 

Biederlack-Kiss. A társadalmi kérdés. 9 
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sára irányulnak.1 Az állam gondja ebben a tekintetben nem 

irányulhat minden egyesre ; sőt inkább mindenki maga-magáról 

gondoskodjék, mert ez a gondoskodás hatalmas serkentője 

lesz a munkára és erői megfeszítésére. Ezzel a minden egyes-

től megkívánt godoskodással és tevékenységgel együtt jár 

aztán az a törekvés is, hogy másokkal megengedett egyesü-

leteket, gazdasági célra szolgálókat is, alakítsunk. Azért nem 

tekinthetjük az állam feladatának, hogy azokat a földi jóllétet 

előmozdító eszközöket nyújtsa, melyeket polgárai vagy egyen-

kint, vagy maguk közt létesített magánegyesületek révén 

megszerezhetnek. Az állam inkább oly nagy intézményeket 

létesítsen, melyeket az egyesek együttműködése vagy az 

általuk alakított egyesületek meg nem valósíthatnak. Ilv úton-

módon kell az államnak oda hatnia, hogy minden alattvaló-

jának megkönnyítse a boldogulást, hogy azok a saját maguk 

működése folytán juthassanak azokhoz a testi és szellemi 

javakhoz, melyek a földi jólléthez szükségesek s ennek alkotó 

elemeit képezik. így képezze föladatát forgalmi és kereske-

delmi utak építése, a földművelésnek, iparnak és kereskede-

lemnek a szükséghez és körülményekhez képest való fölvirá-

goztatása; továbbá, amennyire szükséges, iskolák létesítése, 

melyekben mindenki könnyen megszerezheti az állapotának 

megfelelő szükséges vagy hasznos ismereteket.2 

87. Hogy 7. az állam úgy egyik, mint másik föladatát 

teljesíthesse, ehhez nemcsak az szükséges, hogy mint jól 

tagolt szervezet álljon előttünk, hanem hogy belsőleg is izmos 

és erős legyen. Szükséges ez az önfentartáshoz, hogy meg-

védhesse magát belső és külső ellenségeivel szemben, hogy 

elháríthassa a belső zavarokat és válságokat.3 Ez utóbbiak 

1 V. ü. Pesch, Liberalismus, Socialismus und christliche Gesell-

schaftsordnung. 119. 1. 
2 Cathrein, 2. kiad. 469. 1. 
3 A fönt mondottakból kiviláglik, hogy az önföntartás és önerő-

sítés nem képezheti valamennyi államnak egyetlen közös föladatát; v. ö. 
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azonban hathatósan nem akadályozhatok meg üres szavak-

kal, hanem csak tökéletesen pártatlan jogvédelemmel, vala-

mint a közjó általános előmozdításával, tehát erre irányuló 

különös intézmények és berendezkedések létesítésével. 

88. Alikor az állam alattvalóinak földi jóllétéről gon-

doskodik, akkor 8. sohasem hagyhatja figyelmen kívül az 

emberek lényeges mivoltát. „Mi mindnyájan a legfőbb, örök 

jó elérésére vagyunk teremtve, az ideig való jó ez életben 

oly rövid, oly múlékony, ezért minden gondoskodásunk szün-

telen az ég felé irányuljon. Csak ott találhat az ember töké-

letes és zavartalan boldogságot: ezért mindenki főgondjának 

• tekintse, hogy ezt a célt elérhesse. Ezért az állam, mely-

nek nincs más föladata, mint a közjó előmozdítása, oly érte-

lemben fogja föl a közjót, hogy a polgárok e legfőbb, örök 

.jó után való törekvésükben necsak kárt ne szenvedjenek, 

hanem inkább minden kitelhető módon támogatást nyerje-

nek"'.1 Az államnak ezt a kötelességét, hogy t. i. a közjó 

előmozdítása közben sohase íéveszsze szem elöl Istent és 

a vallást, X I I I . Leo abból a körülményből is bizonyítja,2 

hogy az államok ép úgy, mint az egyes emberek létüket és 

mindenüket Istennek köszönhetik, tehát ép úgy, mint az egyes 

emberek, korlátlan uruknak és parancsolójuknak tartoznak őt 

elismerni.3 • 

Cathrein Staat cikkét, 231. lap a Görres-társulát Staatslexikonjában. 

A Rosmini által közjóllét (bene commune) és nyilvános jóllét között tett 

különbséget illetőleg v. ö. Cathrein művét i. h. 237. és köv. 1. s a 

Rivista intern a zionale delle scienze sociali 1899. februári számának 

189. lapját. 
1 XIII. Lto Immortale Dei kezdetű körlevelében, (Herder kiadásá-

ban) 14. 1. ' 
2 U. o. 12. és köv. 1. 
3 Az eddigiekből világos, mily értelemben kell az embert Arisz-

totelt&zszel (Polit. cap. II.) társaságra teremtett lénynek, (animal sociale, 

lítíov ftoX'.TiXÓv) nevezni. Az ember társadalmi lény, 1. mert születésével 

a társadalomba, sőt egy sokkal szorosabb körű társaságba, a családba 
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89. Mikor a keresztény társadalomtanról szólunk, nem 

hagyhatjuk említés nélkül az egyházat, mint Krisztustól alapí-

tott vallásos társaságot sem. Mivel az ember természeténél 

fogva társas életre teremtett lény, ezért akarta Krisztus, hogy 

az emberek természetfölötti céljukat is társaságban, az egy-

házban keressék s általa érjék el. Az egyház az államtól és 

egyéb eddig említett társaságoktól a következőkben különbö-

zik: 1. az egyház természetfölötti társaság, amennyiben célja 

természetfölötti és létét nem emberi akaratnak, hanem az 

egyházalapító Isten-Fia közvetetlen működésének köszöni. A 

természetfölötti cél elérésére elsősorban természetfölötti esz-

közei vannak (szentmalaszt, szentségek, szentmise, stb.), de 

természetes, földi eszközökre is van szüksége, mert a földön 

van s emberekből áll. 2. Az államhoz hasonlóan tökéletes 

társaság, mert birtokában van mindazoknak az eszközök-

nek, melyek célja elérésére szükségesek. Ezért vannak saját 

törvényei és saját jogrendje. A keresztény embernek tehát 

kettős jogai és kettős kötelességei vannak, mint állampolgár-

nak és mint az egyház tagjának. 3. Amint az egyháznak nincs 

semmi hatalma a pusztán földi dolgokban, ép úgy az állam-

nak sincs a pusztán lelkiekben. Jóllehet tehát az egyház célja 

végtelenül magasztosabb s így méltóságban messze fölülmúlja 

azt, azért mégis egymás mellé vannak rendelve és hatáskörük 

egymástól független. 4. Mivel azonban az állam emberekből 

áll, kik a földi cél után való törekvésükben is Isten törvé-

nyének vannak alárendelve, melyet az egyház tanít és téve-

déstől menten őriz, azért ebből a szempontból az állam bizo-

nyos tekintetben az egyháznak van alárendelve, amit az egy-

ház világi ügyekben való közvetett hatalmának nevezünk. 

lép; 2. mert természeténél fogva arra van rendelve, hogy másokkal 

különös egyesüléseket létesítsen; 3. mert természete arra utalja és ren-

deli, hogy az államban, a legfőbb természetes társaságban éljen. 
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2. §. Keresztény gazdaságtan. 

90. Kereszténv gazdaságtan alatt értjük a keresztény 

hit- és erkölcs-szabályokon alapuló tanítások összességét, me-

lyek arra vonatkoznak, miképen kell az embernek a külső 

földi javakat használnia. A keresztény hit azt tanítja, hogy 

Isten teremtette és tartja fönn a földi javakat s hogy ezeket 

az emberiség számára teremtette : az embernek azonban úgy 

•a célt illetőleg, melyre a javakat fölhasználja, mint a módra 

nézve, miképen használja föl. teljesen Isten akaratához kell 

alkalmazkodnia. Ez utóbbi szempontból, hogy t. i. miképen 

•szerezze meg és használja föl az ember a föld és a föld-

kerekség javait saját céljaira, erre vonatkozólag a keresztény 

gazdaságtan a következő szabályokat állítja elénk: 1. A külső 

földi javakat Isten mindenesetre közvetetlenül az egész emberi 

nemnek adta használatra. Minden embernek kötelessége saját 

földi életét föntartania. Mivel pedig ez lehetetlenség volna, 

ha csak a külső javakat élelemre, ruházatra, lakásra föl nem 

használja, azért amennyiben az életre vonatkoznak, a föld 

javaira mindenkinek joga van. Jóllehet így áll a dolog. Isten 

még sem osztotta el a föld javait az egyes emberek és családok 

között, sem pedig nem nyilvánította akaratát oly irányban, hogy 

-ezeket a javakat az emberek együttesen birtokolják és művel-

jék.1 „Isten a földet nem abban az értelemben adta az emberek 

1 A socialdemokrata müvekben (pl. Bebel, Die Frau u. der Socia-

lismus 10. kiad. 294. 1.) nagy előszeretettel tárgyalják a szentátyáknak 

a magántulajdon ellen tett nyilatkozatait (római Kelemen, Ambrus, arany-

szájú János, Ágoston, Nagy Gergely). Nagybölcsen azonban csak a szentatya 

nevét említik, a munkát azonban és a helyet, hol az idézet előfordul, 

mélységesen elhallgatják. Legnagyobbrészt hamisított idézetekkel van 

-dolgunk és igazában soha sem mondanak a szentatyák rnást, mint 

hogy Isten nem közvetetlenül osztotta szét az egyes emberek között a 

földi javakat, hanem közvetetlenül az egész emberi nemnek adta hasz-

nálatra, hogy tehát ezért senkinek sincs joga valamit úgy venni birto-

íkába, hogy abból és élvezetébői mindenkit. minden körülmények között, 
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összességének, hogy mindenki egyformán ura legyen minde-

neknek, hanem azáltal, hogy ö maga egy embernek se adott 

egy különös részt ezekből, magára az emberi szorgalomra és-

a népek intézkedéseire bízta, mi képen történjék a magán-

tulajdon határolása és feloszlása. Különben akárhogy is van 

fölosztva a föld, azért még is csak az összeseknek szolgál, 

mert nincs egyetlen ember sem, aki nem a föld termékeiből 

élne."1 2. Azonban Isten akarata, melyet a természet ismer-

tetett meg velünk s a tevőleges kinyilatkoztatás újólag kihir-

detett, hogy legyen az embernek magántulajdona, hogy t. i.. 

necsak azok a javak menjenek át magántulajdonába, me-

lyekre közvetetlenül s pillanatnyilag szüksége van, hanem 

azok a javak is, melyeket csak hosszabb időn keresztül képes, 

fölhasználni, ide számítva a termelő-javakat is. Maga a social-

demokratia is beismeri, hogy az élet föntartására közvetetle-

nül szükséges javaknak magántulajdont kell képezniük, de-

már a termelő-eszközök magánbirtoklásának szükségességét és. 

jogosságát kereken tagadja. 

91. Hogy azonban a termelő-eszközök magánbirtoklása 

is jogos, azt bizonyítjuk 1. az ember önrendelkezési jogából, 

melynek értelmében szellemi és testi erőinek ura. Ezzel a 

joggal együtt jár a joga arra, amit ezekkel az erőivel létesít, 

tehát a munka eredményére és gyümölcsére. A természeten 

alapuló és mindenki által elfogadott és követett jogi tétel az, 

hogy valamely dolog tulajdonosáé mindaz, amit ez a dolog 

magából létrehoz. Ezt a jogot maguk a socialisták is elisme-

rik, mert hisz épen ezen az alapon lépnek föl a munkások-

nak a szabadelvüség okozta kizsákmányolása ellen. Sőt még 

minden időre tökéletesen kizárjon. A szentatyák azt akarják kifejezni,, 

amit aquinói sz. Tamás (Summa theol. 2. 2. q. 66. art. 2.) mond: Non 

debet homo habere res exteriores ut proprias sed ut communes, ut scili-

cet de facili aliquis eas communicet in necessitate alioi'um. 
1 XIII Leo a Rerum novarum kezdetű körlevelében. (Herder kia-

dásában) 14. 1. 
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akkor is igazuk van, mikor erősítik, hogy a munka összes 

gyümölcse a munkást illeti, csakhogy be kellene ismerniök 

azt is, hogy az ember, épen azért, mivel ura testi és lelki 

erőinek, ezeket szerződés útján inasok szolgálatába is adhatja 

s akkor a munkának már nem teljes gyümölcsére tarthat 

számot, hanem csak bizonyos kárpótlásra, melynek fejében 

erőit másnak rendelkezésére bocsátotta. Ha tehát mindenkit 

megillet munkájának gyümölcse, akkor az azzal való rendel-

kezés joga is megilleti, hogy t. i. azokat cserébe adja mások-

nak más tárgyakért; hasonlóképen tulajdonát kell képeznie 

mindannak, ami e tárgyak hozadékának tekinthető stb. 

Innen van az, hogy ez a jog, mely a saját munka ered-

ményére és gyümölcsére vonatkozik, nem szorítkozhatik a 

szükségleti javakra, hanem el kell azt ismerni a termelő-

eszközökre is, föltéve, hogy ezek csere útján akár közvetve, 

akár közvetetlenül saját munka gyümölcsének tekintendők. 

A magántulajdon jogosságát bizonyítjuk 2. a munka szüksé-

gességével arra, hogy a földi javak úgy szolgáljanak az emberek-

nek, amint Isten akarata szerint szolgálniok kell. A bűn miatt, 

melyet ősszülőink a paradicsomban elkövettek, az embereknek 

általában sok és nehéz munkát kell végezniök, hogy az élet 

föntartására szükségeseket megszerezhessék ; a föld gyümöl-

cseit legnagyobbrészt arcuk verítékével kell megszerezniök, hogy 

ez gyümölcseit megadja és még ezeket is meg kell munkál-

niok, hogy céljaikra alkalmasokká tegyék. Azért az embernek 

már ebből az okból is erős ösztökére van szüksége, hogy 

dolgozzék. De a munkásságnak nem csupán erre a fajtájára 

van szükség, hanem az embernek még sok és sokféle mun-

kásságot kell kifejtenie, ha emberhez méltó módon akar élni. 

Ilyen buzdító eszköz, ilyen ösztönző a munkás számára a 

kilátás, hogy munkájának gyümölcsét, vagy legalább a bért, 

melyet munkájáért kap, tetszése szerint fölhasználhatja. Ha 

ez az ösztökélés hiányzik, akkor a nagy többség szivesebben 

fog kényelmeskedni, mintsem hogy magát megerőltesse; a 
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külső művelődésben pedig nemcsak hogy nem lesz állandó 

haladás, amint azt Isten világterve kívánja, hanem ellenkező-

leg fokozatos elszegényedés és a barbárságba való visszasülye-

dés lesz az eredmény. Mert az emberiség legnagyobb részéből 

hiányzik az a nemes önzetlenség, hogy valaki kizárólag csak 

a közjóért fáradozzék és hogy saját munkája gyümölcseiből 

is csak annyiban részesedjék, amennyit bárki más kap. ..Min-

denki inkább azért fáradozik, ami egyesegyedül az övé, mint 

azért, amit a többiekkel vagy másokkal együtt birtokol; mert 

mindenki kényelemszeretetből másnak engedi át a munkát, 

mikor a munka gyümölcse mindenki közös birtoka." 1 Ezért 

igen helyesen jegyzi meg X I I I Leo: „Ha eltöröljük a magán-

birtokot, mely munkásságra és szorgalomra ösztökél, akkor a 

jóllét forrásai vajmi hamar ki fognak apadni. Az az eszményi 

egyenlőség nem lesz más, mint valamennyinek egyenlően nyo-

morúságos és méltatlan állapota minden különbség nélkül".2 

Azért az ember és a külső viszonyok természete parancsoló-

lag követeli a magántulajdon megalapítását és elismerését; 

ellenben a socialismus, mely a munka összes gyümölcseit a 

társadalom közös tulajdonává akarja tenni, az ember termé-

szetes képességeit illetőleg oly nézeteket vall, mely minden 

tapasztalattal s keresztény hittel homlokegyenest ellenkeznek. 

92. Mivel 3. az embernek, hogy emberhez méltó létet 

folytasson, sok mindenfélére van szüksége, azért ezek meg-

szerzésében bizonyos rendnek kell uralkodnia. De ez könnyeb-

ben történhetik akkor, ha kiki közvetetlenül önmagáért dolgozik, 

mintha mindenki közvetetlenül az egész társadalomért fárado-

zik. Természetük szerint rendkívül különböző munkák vannak, 

egyik nemesebb, másik közönségesebb; egyik fárasztóbb, másik-

könnyebb ; egyik megfelel személyes hajlamainknak, a másik 

1 Aquinúi sz. 'Tamás, Summa theöl. 2. 2. q. 66. art. 2. Y. ö. Walter 

művével: Das Eigenthum nach der Lehre des heil. Thomas v. Aquin. 

18. és köv. 1. 
2 Rerum novarum körlevél, (Herder kiadásában) 22. 1. 
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nem. Hogy a szükséges munkáknak ebben a zűrzavarában 

valamelyes parancsoló akarat rendet csináljon, hogy minden-

kinek munkáját úgy jelölje ki. hogy senkinek a másiknál több 

vagy kevesebb munkája ne legyen, az elképzelhetetlen. Ha 

•ellenben magántulajdon létezik az emberek között, akkor már 

•az első nevelésben és szoktatásban is különbség lesz. mely 

az osztálykülönbségek nehézségeit eloszlatja ; akkor a szükség 

arra fogja az embereket indítani, hogy alsóbbrendű és fárad-

ságosabb munkát is végezzenek ; akkor az örömérzet, hogy ki ki 

munkájának gyümölcsével szabadon rendelkezhetik, és az így 

szerzett jószágot becserélheti vagy saját használatára sza-

badon megtarthatja, ez az örömérzet meg fogja könnyíteni, 

hogy a munka bizonyos fajtái iránt táplált idegenkedésünket 

leküzdhessük. A inagánbirtokjog intézménye tehát nemcsak 

•könnyebben létesít rendet a közgazdasági működésekben, 

hanem egyesedül csak ez képes a közgazdasági életben szük-

séges rendet létesíteni. 

93. Végül 4. szükséges a magántulajdoni intézmény az 

•emberek között kívánatos béke érdekében.1 Ha mindenki köz-

vetetlenül a társadalomért dolgozik, úgy, hogy az egyesek 

munkájának gyümölcse a társadalom tulajdonába megy át. 

akkor a társadalom köteles a közösből minden egyesnek meg-

adni azt, amire életföntartás céljából szüksége van. Csakhogy 

<el sem képzelhető, hogy ez állandó elégedetlenség és civódás 

nélkül megtörténhessék. Különben sem lehet a fölosztásra 

•mindenkit megnyugtató mértékegységet találni. (V. ö. fönnebb 

a 63. pontot.) Mértékegység nem lehet a végrehajtott munka 

mennyisége, mert mi történjék akkor a munkaképtelenekkel, 

akiknek legtöbbször nagyon is sok mindenfélére van szüksé-

gük ? Azután elképzelhető-e, hogy az összes munkások alá-

vetik magukat a felsőbbség Ítéletének, mely munkájuk érté-

1 V. ö. Walter müvével: Das Eigenthum nach der Lehre des h. 

Thomas v. Aquin. 22. 1. 
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két megállapítja? Megelégesznek-e majd mindnyájan azzalT 

amit munkájokért kapnak ? Épen így nem lehet mértékegysé-

gül elfogadni kinekkinek észszerű szükségleteit, mert a szük-

ségletek észszerüsége fölött megint csak a felsőbbségnek kel-

lene ítélkeznie, már pedig az lehetetlen, hogy annak ítéleté-

vel mindenki megelégedjék. — Ez ellen a bizonyítás ellen 

épenséggel nem lehet fölhozni azt, hogy a béke hiányának 

az emberek között épen a magántulajdon létezése az okar 

mert a mai tarthatatlan gazdasági viszonyok korántsem a 

magántulajdonból származnak, hanem inkább abból, hogy 

azok a tényezők, kiknek kötelességük lett volna a közgazda-

sági viszonyokat rendezniök és szabályozniok, ebbeli köteles-

ségüket nem teljesítették és az egyesek szabadosságának túl 

tágas teret engedtek. Természetes dolog, hogy a magánbirtok-

rendszer mellett is lesznek elégedetlenek, mert egyes elégedet-

len emberek mindig találkoznak. De általános elégedetlenséget 

magában véve a magántulajdon soha sem fog okozni, kivéve 

akkor, ha ezt a természetjoggal és a keresztény erkölcstan-

nal ellenkező módon használják. Ha azonban az ember ter-

mészetének ellenére a közgazdaság alapelvéül a communis-

must hoznák be, már az első kísérlet tisztára kiűzné a békét 

a társadalomból. 

94. A magántulajdon 5. már azért is inkább előmoz-

dítója az emberek nyugalmának és békéjének, mert az eszes 

emberi természetnek tökéletesen megfelel. Mert ami az eszes 

emberi természetnek megfelel, az kielégíti, megbékíti az, 

egyeseket és összeseket is; a természetnek meg nem felelő-

nyugtalanítja és békétlenségre vezeti őket. Önszeretet és köte-

lesség arra ösztönzik az embert, hogy életét föntartsa s ön-

magát minden tőle telhető módon tökéletesítse. E célból földi 

javakra van szüksége. De az ember nemcsak azt a szüksé-

gét érzi, amely pillanatnyilag reá nehezedik; az állatokat, 

melyek a pillanatnyi ösztön hatása alatt cselekesznek, messze 

fölülmúlja: előre látja, mi mindenre lesz szüksége a jövőben 
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s belátja egyúttal azt is. mennyire bizonytalan, hogy vájjon 

később rendelkezésére állnak-e majd azok az eszközök, me-

lyekre akkor szüksége lehet. Azért teljesen észszerű az a 

kívánsága, mely szerint most igyekezik személyes birtokába 

venni azt, amire majd később szüksége lesz. Mivel továbbá 

a szülők szeretettel vannak gyermekeik iránt, ez is észszerűen 

arra ösztönzi őket, hogy gyermekeiknek már ma szerezzék 

meg azt, amire azoknak később szükségük lesz.1 Mitsem hasz-

nál, ha bizonyításunkkal szemben arra hivatkoznak, hogy 

a magántulajdon megszűnésével fölöslegessé válik a jövőről 

való gondoskodás, mert hisz a társadalom és ennek munkás-

sága mindent létre hoz, amit az ember a jövőben szükségei. 

Mert eltekintve a már mondottaktól, hogy t. i. a termelés a 

munkára való ösztökélés stb. hijján nagyon bizonytalan és 

szegényes lesz, egyes szerencsétlenségek és természeti csapá-

sok is okozhatják majd azt, hogy a szükséges javak épen 

akkor nem fognak rendelkezésre állani, amikor legnagyobb 

lesz a szükség. Ha minden birtok közös lesz, ha a termelés 

is közös munka által történik, akkor sem fog az emberiség 

kevésbbé függni a természettől és a természet erőitől, mint 

manapság. Továbbá miképen akarják elérni azt, hogy minden 

egyes ember föltétlen bizalommal viseltessék az összesség és 

ennek képviselői iránt, bizalommal viseltessék azok műkö-

dése, jóakarata és gondoskodása iránt, kikre a termelés és a 

javak fölosztása van bízva? 

95. A természetes rend megkívánja, hogy telek és föld 

is lehessen magántulajdon.2 Mert 1. mivelhogy kiváltképen a 

föld termékei szükségesek az emberek életének föntartására, 

1 Ezt az érvet, mely a magánbirtok szükségességét bizonyítja, XIII. 

Leo a Rerum novarum körlevélben (a 10. és köv. lapokon) bővebben kifejti. 
2 V. ö. Cathrein cikkét: Das Privatgrundeigenthum und seine 

Gegner. (Die sociale Frage, beleuchtet durch die Stimmen aus Maria-

Laach. 5. füzet.) Henry George agrársocialista ellen v. ö. Pesch müvét : 

Liberalismus, Socialismus und christliche Gesellschaftsordnung. 278. 1. 
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azért az emberek, mihelyt a művelődés a földmüveléssel 

kezdetét veszi, szükségszerűleg arra törekesznek, hogy az 

élet föntartására szükséges eszközök forrásait maguknak biz-

tosítsák. Ugyanezt mondhatjuk minden más termelő-eszköz-

ről. Imént említettük azt az okot, hogy az ember azért 

igyekszik a jövőben szükségeseket már a jelenben megsze-

rezni. mert azokat előre látja ; ez fokozott mértékben követeli, 

hogy telek- és földbirtok magántulajdont képezzen. De emel-

lett szól a második helyen említett ok is, hogy t. i. az 

embernek munkássága kifejtésére igen erös ösztökére van 

szüksége. Az ember sokkal szivesebben szenteli munkáját 

annak a földnek, mely az ő tulajdona és az is marad, mint 

.annak, melyet csak átmenetileg vagy épen mások számára 

kell művelnie. 2. Továbbá az embernek bizonyos mértékben 

természetes joga van ahhoz a földhöz, melyet megművel, 

mert munkája bizonyos tekintetben azzal mintegy összeforr. 

Mert ha a magántulajdon ellenségeinek egyik alapelve értel-

mében mindenkinek joga van munkája gyümölcséhez, akkor 

miképen akarjuk valakinek jogát elvitatni attól a földtől, 

melyet csak az ö munkássága tett azzá, ami most, t. i. gyü-

mölcsöző szántóföld ? „Az előbb puszta föld csak az első 

földművelő szorgalma és hozzáértő munkálkodása folytán 

változtatta meg alakját; a vadonból termékeny szántóföld, a 

puszta sivatagból hasznothozó talaj lett. Ami a talajnak ezt 

az új alakot adta. az annyira egy vele, hogy legnagyobb-

részt elválaszthatatlan tőle. Nem volna-e a legnagyobb igaz-

ságtalanság, ha ezt a földet birtokosától elvennők azzal az 

okadatolással, hogy magántulajdonnak nem szabad lennie, 

és másoknak adnók azt, amit e föld müvelője arcának verí-

tékével létesített? Nem. ezt nem tehetjük! Mert amint az 

•okozat követi az okot, azonképen a munka gyümölcse is 

.annak jogos tulajdona, aki a munkát végrehajtotta." 1 Ugyanez 

1 XIII Leo a íterum novarum körlevélben. (Herder kiad.) 16. 1 
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áll minden más termelő-eszközről is, mely emberi munkát 

igényelt. Mindez okoknál fogva el kell ismernünk : Isten aka-

rata, hogy az ideiglenes javak itt e földön az emberek magán-

tulajdonát képezzék. 

96. Hogy miképen válnak ezek magántulajdonná, arra 

nézve meg kell különböztetnünk az ősi vagy eredeti és a 

másodlagos szerzési módot. Az első alatt értjük azt a mó-

dot, mely által valaki oly javakat vesz birtokába, melyek 

addig az ideig senki magántulajdonát nem képezték. Má-

sodlagos szerzési módok azok, melyek által valaki jogo-

san szerez oly javakat, melyek másnak magántulajdonát 

képezik. Az ősi szerzési módok: a birtokba vétel, a szapo-

rodás, a munka. 1. Az első és legősibb forma a birtokba 

vétel, az occupatio. Ez akkor történik, ha valaki oly jószágot 

tesz magáévá, mely ez ideig senkinek se volt birtokában. Hogy 

azonban a birtokba vett jószág jogos magántulajdont képez-

zen, ahhoz három dolog szükséges: a) amint mondottuk, a 

birtokba veendő jószágnak szabadnak kell lennie vagyis nem 

szabad senki birtokát képeznie ; idegen vagyis más ember 

magántulajdonát képező dolog birtokba vétele lopás, mit úgy 

a természeti törvény, mint Isten tevőleges kinyilatkoztatása a 

VII. parancscsal kifejezetten tilt. b) Szükséges továbbá, hogy 

a birtokba vétel öntudatosan és akarattal vagyis azzal a cél-

zattal történjék, hogy az illető tárgy fölött a tulajdonjogot 

megszerezzük. Végül pedig c) szükséges, hogy a birtokba 

vétel külső ténykedéssel történjék, mely által a birtokba 

veendő jószág a birtokba vevővel tényleges összeköttetésbe 

jut. Senki se vehet birtokába gazdátlan területeket akaratá-

nak belső működésével, sőt akaratának szóban vagy Írásban 

való kijelentésével sem, de legkevésbbé akkor, ha ezek még 

hozzá valahol messze vannak tőle ; ép oly kevéssé lehet az-

által, hogy ha egy földdarabra lépünk, mindjárt az illető föld-

rész mértföldekre terjedő területeit birtokunkba vennünk, bár 

ez a külsőség magában véve a birtokba vételhez tartozik. A 
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telek és föld birtokba vétele főképen megmunkálás vagy 

megművelés, bekerítés, stb. által történik. A birtokba vételt 

tehát a magántulajdon-szerzés első és legősibb alakjának kell 

tekintenünk, mert a másik két módot: a szaporodást és a 

munkát természetszerűleg megelőzi.1 

97. A magántulajdon szerzésének másik módja 2. a 

szaporodás. Amit egy tárgy természetes módon szaporít, az 

annak tulajdonát képezi, akié az eredeti tárgy. így a szántó-

föld termése azé lesz, akié a szántóföld; az állatok, melyek-

más állatoktól származnak, annak tulajdonát képezik, akiéi a 

szaporító állatok voltak, stb. 

98. Végül 3. harmadik mód a munka. Minden ember-

nek természetes joga van másokkal szemben életére, testi és 

szellemi erőire. Tehát joga van ennek értelmében mindarra, 

amit akár szellemi, akár testi erőivel létrehozott. „Amint az 

okozat követi az okot, azonképen a munka gyümölcse is 

annak jogos tulajdona, aki a munkát végrehajtotta."2 Ha 

tehát valaki a birtokba vétel vagy más mód útján magán-

tulajdonába jutott dologra munkát fordít, akkor az a maga 

teljes egészében az ő tulajdona, úgy anyagát, mint alakját 

illetőleg, mert hisz az utóbbit munkája által nyerte. Ha azon-

ban valaki munkáját saját nevében, de idegen dologra hasz-

nálja, akkor, legalább általánosságban szólva, megosztott bir-

toklás az eredmény, mert a munka gyümölcsét annak kell 

1 Sokan túlbecsülték a munka értékét s azt állították, hogy ez 

az egyetlen igazságos vagyonszerzési mód s a gazdátlan javak birtokba-

vételét is a munkára akarták visszavezetni, amennyiben a birtokbavé-

tellel járó munkában látták a jogcímet, melynek alapján a birtokba vevő 

a birtokba vett jószágot magáénak nevezheti. Hogy azonban ez a véle-

mény visszás és ferde, az nagyon is kézen fekvő dolog. A végrehajtott 

munka a munka gyümölcsére ad jogot. Azonban a gazdátlan birtokot, 

amelyet valaki birtokába vesz, semmiképen se lehet munkája gyümöl-

csének, sem pedig a birtokba vételnél kifejtett munkásság eredményé-

nek tekinteni. 
2 XIII. Leo a Rerum novarum körlevélben, (Herder kiad.) 16. 1. 
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tulajdonítanunk, aki a munkát végrehajtotta, míg az anyag, 

mely új alakot nyert, tulajdonosáé maiad. Ha a munka ered-

ménye az anyagtól el nem választható többé, akkor a ter-

mészetes jog hirdette alapelvet kell alkalmaznunk : Accesso-

rium secpiitur principale, a járuléki követi a fő dolgot. Annak 

meghatározásánál azonban, mi a fő és mi a járuléki, nem 

annyira a létezési alakok belső értékére kell tekintettel len-

nünk, mint inkább a tárgy és munka gazdasági jelentőségére. 

A kőolaj, melyet más valaki tisztított, javított alakjában is 

eredeti birtokosának tulajdona marad ; ellenben a szobor, 

melyet a művész idegen fából vagy kőből faragott ki. a mű-

vészt illeti meg. A kőolaj tulajdonosa köteles a tisztítónak 

munkájáért megfizetni ; a művész pedig köteles a fa vagy kő 

birtokosának a saját tulajdonába átmenő anyagért megfelelő 

kárpótlással szolgálni. Kétséges, nehéz esetekben a közelebbi 

meghatározások a tételes jog föladatát képezik. Anélkül, 

hogy az imént hangoztatott alapelvet, hogy a munkásnak 

joga van munkája gyümölcséhez, nem a szobrászé a szobor, 

ha a munkát más megbízásából és nem saját nevében hajtotta 

végre. A munkaadó, mint azonnal ki fogjuk mutatni, nem 

tartozik többet adni a munkásnak, mint amennyit vele a ter-

mészettörvény szabályai szerint kialkudott. 

99. A másodlagos vagyonszerzési módokat vagy jog-

ügyletekre és szerződésekre vezethetjük vissza, melyek a 

szerződő felekre nézve a részleges törvény erejével birnak, 

vagy jogszerű módon létesített általános törvényekre. A szer-

ződéseket ismét föloszthatjuk : tehernélküliekre és megter-

helökre, aszerint, amint a két szerződő fél egyike a másik-

nak valamely jószágot átenged, vagy mindkét fél valamely 

jószágáról lemond a másik javára. Sürün benépesített orszá-

gokban, hol nagyon kevés gazdátlan birtok van, a szaporodás 

és munka mellett a szerződések képezik a magántulajdon 

szerzésének legkiválóbb forrását. A jogügyletekhez tartoznak 

a végrendelkezés különféle alakjai is (öröklés, hagyaték, ado-
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mányozás halál esetén), melyeket azért kell különösen föl-

említenünk, mert kiváló szerepet játszanak a magánbirtokok 

fölaprózásában. Amint az állam törvényhozó hatalma a tulaj-

donszerzést vagy átszármazást bizonyos anyagi és alaki föl-

tételektől teszi függővé, ügy az egyháznak is hasonló fölhatal-

mazottsága van a saját jogterületéhez tartozó személyekkel 

és tárgyakkal szemben. Nemcsak az állam, hanem az egyház 

is intézkedhetik az illetékessége alatt álló személyeket és dol-

gokat illetőleg a természetjogon fölül arra nézve, mi módon 

jusson a magántulajdon egyik kézből a másikba; és ezt teheti 

a természetjog közelebbi meghatározása és a közjó előmoz-

dítása céljából. Ezekhez az intézkedésekhez tartozik a vég-

rendeletnélküli öröklés szabályozása, mit ismét kivált amiatt 

kell különösen hangsúlyoznunk, mert ez is kiváló szerepet ját-

szik a földi javak általános elosztásában. 

100. Különös figyelmet és beható tárgyalást igényel a 

szerződések közül a bér szerződés, nemcsak azért, mert a 

magántulajdon ellenségei egyszerűen tagadják jogosultságát, 

hanem azért is, mert a földi javak szerzésében megengedett 

túlságos szabadság következtében az igazságosságot e tekin-

tetben sokszorosan és durván megsértették. A bérszerződés 

a természeti és a tevőleges Isteni törvény szerint nemcsak 

megengedett dolog, hanem a szolgálatot teljesítő félnek igen 

gyakran ajánlatos is.1 Mivel, mint az imént mondottuk, az 

embernek testi és szellemi erőire természetes joga van, vilá-

gos, hogy önrendelkezési jogánál fogva ezeket erkölcsileg 

megengedett célokra mások szolgálatára is bocsáthatja. Bizo-

nyos körülmények között ez erkölcsi kötelessége is, akkor t. i.r 

ha ez az egyetlen út, hogy a szükséges életföntartó eszkö-

zöket megszerezze önmaga és azok számára, kikről köteles-

1 V. ö. Schindler művét: Ist der reine Lohnvertrag an sich mit 

den Grundsätzen der christlichen Gerechtigkeit vereinbar"? (A Leo-társ. 

1892. évkönyvében a 102. és köv. lapokon.) 
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sége gondoskodnia, vagy akkor, ha egy más kötelességszerű 

célját csak ezen az úton érheti el. Annak, akinek nevében és 

a kiért a munka végrehaj tátik, semmiképen se tehető köteles-

ségévé, hogy a munkásoknak a munkából származó teljes 

jövedelmet kiadja. Az igazságosság csak azt követeli, hogy a 

munkaadó épen annyit adjon meg munkásának, amennyit a 

munkás kiad munkaadója szolgálatában. Ha a munkás kiadása 

a munkaadó szolgálatában nem nagyobb, mint a kapott bér 

összege, ezzel az igazságnak elég van téve. Mert a munkás 

kiadása néni egyenlő értékű a munka gyümölcsével, ez utóbbi 

gyakran sokkal nagyobb ; erre a gyümölcsre tehát nem támaszt-

hat igényt. Ezt tehát nem vehetjük alapul az igazságos bérösszeg 

meghatározására s ezéri a természetjog alapján se követelheti 

a bérmunkás, liogy munkaadója öt a nyereségben is részesítse. 

101. Most már az a kérdés támad, mily magasnak kell 

lennie az igazságos bérnek és mi bir befolyással ennek meg-

határozására.1 Erre a kérdésre többi közt így szokás vála-

szolni : az igazságos bért mindig a kínálat és a kereslet hatá-

rozza meg, ezért az országszerte szokásos bér, bármilyen 

legyen is, igazságos. Ez a szabadelvüség bevallott nézete, 

mely a bérösszeg megállapításánál épen úgy jár'el, mint az 

árúk igazságos árának megállapításánál, mert „szabad ver-

senyt, szabad játékot enged a gazdasági erőkkel". Ezzel szem-

ben azonban 1. már azt tagadjuk, hogy az emberi munkát 

a külső, földi javakkal egy sorba lehetne helyezni. A munka 

oly személy működése, ki épen úgy, mint munkaadója; Isten 

képmása s a legszentebb jogok és kötelességek alanya; a 

A bérfizetés különböző módozatairól (természetben való vagy 

készpénz-bér, idő- vagy darab-bér, szakmány-bér), valamint a béremelés 

jajairól (díjrendszer, nyereségben részesítési rendszer), olvasd Philippo-

vich müvét, Grundriss 282. és köv. 1. — A bér nagyságcát illetőleg v. ö. 

Vermeersch, Quaestiones de justitia (1901) 509—584. 1.; Pottier, De jure 

et justitia (1900) 220—269. 1.; Antoine, Cours d'Economie soeiale (2-ik 

kiad., 1899) 589—633. 1.; Castelein, Institutiones philosophiae morális et 

socialis (1899) 359—397. 1. 

Bioderlaclc-Kiss: A társadalmi kérdés. 10 
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munka tehát elválaszthatatlan a személytől, míg a külső földi 

javak személytelen dolgok.1 2. Tagadjuk, hogy a külső, földi 

javak igazságos csereértéke is a kereslettől és kínálattól 

függ. Ezek értékét mesterséges és igen gyakran igazságtalan 

eszközökkel csigázzák föl vagy kisebbítik ; és így megtörtén-

hetik, hogy a létesített érték ép oly igazságtalan, mint az 

eszközök, melyekkel az értéket létesítették. Ép így a munka-

kínálat és kereslet a bérösszeg magasságára igazságtalan be-

hatással lehet. Ha kizárólag csak a kínálatot és keresletei 

veszszük tekintetbe, akkor lehetséges, hogy a bér oly csekély 

lesz, hogy a munkás mindennapi életszükségletét sem elégít-

heti ki, tehát még azt sem fedezi, amibe a munka végre-

hajtása magának a munkásnak került. Már pedig az igazsá-

gosság bizonyára megköveteli, hogy a munkaadó legalább azt 

térítse meg munkásának, ami ennek mindennapi nyilvánvaló 

kiadása. Már a természeti törvény is tiltja, hogy a munkás 

ilyen szérződésre lépjen, mert hisz arra kötelezi, hogy saját 

megélhetéséről gondoskodjék, hogy tehát legalább annyi bért 

követeljen a maga részére, amennyivel életét föntarthatja. 

„Ha tehát a szerződés munkaadó és munkás között, kivált a. 

bérre vonatkozólag, mindkét részről szabadon köttetik is, 

mégis mindig szem előtt tartandó a természetes igazságosság 

követelése, nevezetesen az, hogy nem szabad a bért oly kis 

összegben megállapítani, melyből a szerény igényű, becsületes 

munkás életét fönn nem tarthatja. Ez a nyomatékos követelés 

teljesen független a szerződő felek szabad akaratától. Ha elő-

fordul az az eset, hogy a munkás kénytelen elfogadni a 

munkaadó vagy vállalkozó által kiszabott kemény föltételeket, 

mert nyomorban van és fél, hogy még nyomorúságosabb sorsra 

jut, akkor világos, hogy ezzel erőszakot szenved és az ily 

kényszer ellen az igazságérzetnek föl kell szólalnia."2 

1 Costa-Rosetti, Philosophia morális. 2. kiádás. 790. és köv. I. 
2 XIII. Leo Rerum novarum körlevele, (Herder kiadásában) 62. 1.; 

v. ö. Pottier i. h. 222. és köv. 1. 
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Jóllehet azonban 3. a munkaértéket nem szabad egé-

szen ax árucikkek értékének módjára meghatározni, még is 

van a kettő között hasonlóság. Ez onnan származik, hogy a 

munka; jóllehet emberi működés vagy tevékenység, mégis más 

szolgálatában, ennek hasznot hoz és ez a munkát ép úgy, 

mint az anyagi javakat, valamely szükséglete kielégítésére 

használhatja. Innen van az is. hogy a munkánál, ép úgy mint 

a külső földi javaknál, különbséget kell tennünk a használati 

és csereérték között és a munka csereértékének meghatáro-

zásánál egyrészt azt a hasznot kell tekintenünk, amelyet a 

munka a munkaadónak hoz, másrészt legalább azt, amit a 

munkás kiadott. Mert hiszen az árúcikk csereértékének meg-

állapítását az a szempont is irányíthatja, hogy számításba 

veszik azt, mennyiben elégíti ki a két cserélő fél valódi vagy 

vélt szükségleteit. 

102. Mások nézete szerint a munkásnak azon az össze-

gen felül, mit mi bérnek nevezünk, a munka gyümölcsében 

egy közelebbről meghatározandó hányad szerint kell része-

sülnie. Ezzel szemben azonban meg kell jegyeznünk, hogy az 

egyszerű bérszerződést, melynek értelmében a munkás bérén 

kívül semmit sem kap, az eddig mondottak értelmében a ter-

mészeti törvény megengedi és igazságosnak nyilvánítja. Amint 

a bérmunkásnak nincs joga munkája teljes gyümölcsére, azon-

képen azt sem lehet bebizonyítani, hogy neki bérén fölül joga 

van a haszon bizonyos részéhez. 

103. Ha az igazságos bér tevőleges megállapítását köze-

lebbről akarjuk tárgyalni, akkor a következő szempontokat 

kell figyelembe vennünk, melyek ha nem is kizárólag mér-

tékadók, de mindenesetre meghatározólag kell befolyniok a 

bérösszeg megállapítására, ha azt akarjuk, hogy a kiegyen-

lítő igazságosságnak megfeleljen.1 1. A munkaadót a termé-

1 A katholikus társadalmi politikusok, kik a német katholikusok 

29. nagygyűlésének egyik határozata folytán tömörültek (a nagygyűlés 

Majna-Frankfurtban 1882. szept. 12. volt) és a csehországi Hakt várában 

10* 
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szetes igazságosság arra kötelezi, hogy a munkásnak legalább 

annyi bért adjon, amennyibe a munkásnak magának került a 

munkája vagy amennyivel erőveszteségét kipótolhatja. Ezért 

mindenekelőtt azt a bért kell megadnia, amennyire a mun-

kásnak szüksége van, hogy mindennapi erőveszteségét élelem-

mel, ruhával, alvással, stb. újból pótolhassa. Mert a munkás 

kiadása munkaadójával szemben : ez az erő veszteség; tehát, 

annyit bizonyosan megkövetel az igazságosság, hogy a munka-

adó rendelkezésére bocsássa azokat az eszközöket, amelyek 

az erőveszteség pótlására szükségesek. A munkásnak tehát, 

ki napközben munkaadójának annyit dolgozik, amennyit az 

embernek dolgoznia szabad, tehát túlerőltetés nélkül, — az 

ily munkásnak joga van annyi bérre, amennyi elegendő arra, 

hogy egy szerény igényű, mértékletes munkás összes napi-

szükségleteit, élelmezését, ruházkodását, lakása bérét fedez-

hesse. Mivel pedig a természet a szakadatlan munkál meg 

üléseztek, az igazságos bért következőképen állapították meg (haidi téte-

lek) : „A bér magasságát igazságosan az állapítja meg, amit a munkás 

hoz és nyújt. Ide tartozik mindenekelőtt: 

1. Idő, erő és ügyesség, továbbá az értelmiségnek az a foka, me-

lyet az illető munka elvégzése megkíván. 

2. A munkás előzetes és befejező kiképzése, amennyiben erre az 

illető 'munkánál szükség van. 

3. A felelősség, amely esetleg a munkás vállaira nehezedik és 

4. veszély, mely munkaközben egészségét vagy épen életét 

fenyegeti. 

Az így számított munkabér egy rendes munkaerővel biró munkás-

nak, ki sem idő, sem munka dolgában túl nem erőlteti magát, tökélete-

sen elég az életföntartó eszközök beszerzésére (esetleg egész család ré-

szébe is) és több-kevesebb takarékosság mellett még a munkahiány 

idejére is. 

Az üzlet többé-kevésbbé kedvező állapota, valamint más viszonyok 

miatt mindenesetre lesz ingadozás az életföntartó eszközök és a meg-

takarított pénz csekély vagy bőséges mértéke között s ez jogos." 

Ezeket az úgynevezett haidi téteteket a Vogdsang-ié\c Monatschrift 

für ehristl. Socialreform közölte. 1883. 5. köt. 343. 1. 
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nem engedi, azért a munkabérnek elégségesnek kell lennie arra 

is, hogy a munkás a pihenőnapókon, tehát vasár- és ünnepnapo-

kon is megélhessen belőle. Ez az összeg azonban 2. koránt-

sem azonos a munka önköltségi árával. A munkás munka-

adójának szolgálatában naponkint nemcsak testi erejének egy 

részét használja föl, mit élelmezés, alvás, stb. által kell visz-

szaszereznie, hanem több-kevesebb megfontolást, ismereteit 

és ügyességét is. A munkaadónak tehát megfelelően kártala-

nítania kell őt azokért a kiadásokért is, melyek révén a meg-

fontolást, ügyességét és ismereteit elsajátította.. Ezért mindenki 

igazságosnak tartja azt, hogy tanárok, orvosok, jogászok és 

más ilyes foglalkozást űzők. kiknek hivatásukra hosszú ideig 

és nagy költséggel kell készülniük, sokkal nagyobb jövede-

lemmel birnak s munkájukért nagyobb kártalanítási össze-

get nyernek, mint az olyan mesterséget űzők, melyre nem 

kellett sokáig és nagy költséggel előkészülni. Ugyanez ok-

ból kell a meglett munkásnak több bért kapnia oly munkáért, 

melyet csak ő képes elvégezni, nem pedig egy gyermek vagy 

ifjú. Az igazságosság kívánja, hogy öt kártalanítsák azokért a 

kiadásokért, melyek a múltban öt vagy szüleit és másokat 

terhelték ő érette, míg az értelmességnek, ügyességnek és 

ismerteknek arra a fokára jutott, melyet most munkaadójánál 

fölhasznál. 3. Amint a gyártulajdonos cikkei árába az anyag és 

munka költségeinek pótlásán kívül befektetett tőkéjének bizo-

nyos törlesztését is beszámítja, t. i. az épületekét, gépekét, stb.; 

épen így a munkásnak is joga van életerejéért kárpótlást kívánni 

arra az esetre, ha agg korában munkaképtelenné válik, mert az 

életerő az ő tökéje. Ezért igényt tarthat arra, hogy rendes 

bérösszegét megfelelő százalékhozzátétellel nagyobbítsák, hogy 

munkaképtelen agg korára megtakaríthasson magának valamit. 

4. Ha továbbá a gyárosnak joga van arra, hogy árúcikkei árát 

ezek keresletének és árának ingadozására és előfordulható 

balesetekre való tekintettel, megfelelően magasabbra emel-

hesse ; akkor ugyanezt teheti a munkás is, aki nagy veszélybe 
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jut, ha a termelés általánosságban megakad, ha a gyártulaj-

donos megbukik, mert kenyerét más keresetmóddal meg nem 

szerezheti. Tehát csak a természeti jognak megfelelő, ha a 

munkabért annak a veszélynek megfelelő mértékben is emel-

jük. Mert ezt is be kell számítanunk a végzett munka önkölt-

ségi árába.1 5. Ha a munka még bizonyos mértékben veszé-

lyezteti is a munkás életét és egészségét, akkor joga van 

arra, hogy a veszedelem nagyságának megfelelő bérfölemelésben 

részesüljön; vagy maga a munkaadó veszi mintegy magára 

a veszedelmet azáltal, hogy a munkás megsérülése után ennek 

kárpótlást ád az elszenvedett kárért és a megszűnő kere-

setért munkaképtelenségének egész tartama alatt. 

104. Most már az a kérdés támad, hogy nem kell-e 

a munkabérnek oly nagynak lennie, hogy abból necsak a 

munkás (egyén-bér), hanem egész családja megélhessen (család-

bér). Megjegyzéseink erre vonatkozólag a következők : 1. Ha 

1 Operarius praeter onus laboris suscipit onus se periculo inise-

riei exponendi, quod item non compensatur (ha csak a mindennapi szük-

séglet kielégítésére megfelelő bért kap). Atqui contractus, in quo onera 

suscipiuntur, quorum pars non compensatur, iniustus est. Costa-Rosetti 

i. h. 793. 1. — Philippovich i. m. 299. 1. minden eddig fölsorolt mozza-

natot fölhasznál a munka önköltségi árának megállapítására: „A munka 

önköltségi árának megállapításánál figyelembe kell vennünk mindazoknak a 

földi javaknak összességét, melyek a munkás fölnevelésére és kiképzésére 

szükségesek voltak, továbbá azokat, melyek testi és szellemi erőinek föri-

tartására szolgálnak életének munkaképes és aggsági korszaka alatt. 

Mivel a munkás csak a nevelési korszak után kereshet, aggkorában azon-

ban keresetképtelen, ezért, tekintettel a munka önköltségi árára, a munka-

képes időszak alatt a munkabérnek oly magasnak kell lennie, hogy míg 

egyrészt megtéríti a nevelésre és kiképeztetésre fordított tőkét, addig 

másrészt biztosítsa a megélhetést a munkaképtelen korban. I)e a munka-

képes korszakban sem rendszeresen egyforma bért kap a munkás. Beteg-

ség, szerencsétlenség, üzletpangás, válságok, munkabiány és más okok 

miatt minden munkás életében van rövidebb-hosszabb korszak, mely alatt 

nincs munkája. A munkabérnek tehát, tekintettel a munka önköltségi 

árára, oly magasnak kell lennie, hogy az említett esetekben is biztosítsa 

a muukásnak a megélhetést.'-
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az egyén-bér az imént fölsorolt elemekből van összeállítva, 

akkor ez általánosságban egy 6—7 tagból álló, tehát közép-

szerűen népes család eltartására legalább is megközelítőleg 

elegendő, kivált ha azt az önálló szerzeményt is beleszá-

mítjuk, amit az asszony családja gondjai mellett, sőt némi-

leg a gyermekek is megkereshetnek. A család-bér szószólói 

pedig ez alatt épen azt a bért értik, amely a család föntar-

tására elégséges, ha hozzáveszszük az asszony és gyermekek-

esetleges keresetét is, már amennyit t. i. a házi teendők 

elhanyagolása, illetőleg állásuknak megfelelő testi és szellemi 

neveltetésük kára nélkül szerezhetnek. Kétséget nem szen-

ved, bogv az államnak oly irányú intézkedéseket kell tennie, 

hogy a család-bér fizetése általános szokássá váljék. Csak 

úgy akadályozható meg a munkásnép elszegényedése s az 

ennek révén előálló általános elégedetlenség. Az államnak 

azt a jogát is el kell ismernünk, hogy a családbért kifejezett 

Iörvénynyel megállapíthatja, még ha nem is lehetne bizonyí-

tani, hogy ezt már a kiegyenlítő igazságosság erénye is 

megköveteli. 2. Az állam kötelessége a közjóllétről gondos-

kodnia. Már pedig, ha számos meglett munkás munkájáért 

nem kap oly megfelelő bért, hogy abból közepesen népes 

családjukat, mely szerényen és becsületesen él, föntarthassák, 

ez az állapot a közjóllétet veszélyezteti s az államot közbe-

lépésre jogosítja. Ez a közbelépés pedig a bér szabályozásá-

ban áll. Senki sem vitathatja el az államtól, bogv joga van a 

közjó érdekében az életföntartó javak árát törvény által meg-

szabnia ; épen így elvitathatlan az a joga is, hogy a bér-

munka árát megszabhatja. 3. Az a kérdés marad még fönn, 

hogy a munkaadó a természetes jog alapján család-bért tar-

tozik-e adni, vagy pedig eleget tett-e már az igazságosságnak, 

ha a személy-bért a fönnebb jelzett módon állapítja meg. 

Azok ellenében, kik azt állítják, hogy X I I I . Leo a munkás-

körlevélben kifejezetten a család-bér mellett foglal állást, 

hangsúlyoznunk kell, hogy ez az állításuk helytelen. Az ide 
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vonatkozó rész következőképen hangzik: „Ha a munkás elég-

séges bért kap, melyből nejét s gyermekeit* tisztességesen 

eltarthatja, akkor, ha józanul gondolkozik, takarékosságra 

törekszik s természetes sugallatát követve oda fog jutni, hogy 

fölösleges pénzecskéjét félretéve némi vagyonhoz jusson." 1 

Érthetetlen, hol van itt a család-bér kifejezett követelése ? 

Hiszen itt csak utalás történik azokra az áldásos és hasz-

nos következményekre, melyek a család-bér behozatalából 

származnának. 4. Úgy látszik azonban, hogy a család-bér 

védelmezői annyiban mégis joggal hivatkozhatnak X I I I . Leo 

körlevelére, amennyiben abból az alapelvből, melyet a pápa 

a személy-bér magasságának megállapításához fölhasznált, a 

család-bér igazságos .volta is következik.2 A pápa t, i. azt 

állítja, hogy a munkabérnek a természetes igazságosság sze-

rint, tekintet nélkül a kínálatra és keresletre, legalább is 

akkorának kell lennie, hogy a munkás belőle megélhessen, 

mert a természetes rend arra kényszeríti a munkást, hogy 

munkájával keresse meg mindennapi kenyerét. Csakhogy a 

természetes rend nemcsak arra kényszeríti a munkást, hogy 

önmagát, hanem hogy családját is föntartsa. Azonban a ter-

mészetes rend kívánalma, hogy a munkásoknak legalább is 

túlnyomó része házasságban éljen, az asszonyt akadályozza 

abban, hogy olyan munkát végezzen, mely tekintélyes kere-

setet nyújtana, a gyermekeket, pedig koruk miatt, nem engedi a 

munkához. Tehát a természetes rend azt kívánja, hogy a mun-

kás egymaga gondoskodjék családjáról. Ha tehát természettől 

kiszabott kötelesség az önmagáról és életéről való gondoskodás, 

— és ez az oka annak, hogy a személyes szükségletek kielégí-

tésére meg nem felelő bérösszeg igazságtalan, — akkor az igaz-

ságosságnak az a bér sem felel meg teljesen, mely nem elégsé-

ges arra, hogy a munkás belőle egész családját föntartsa, meri 

1 A Rerum novarum körlevél (Herder kiad.), 62. I. 
2 V. ö. Pottier i. h. 243. s köv. 1. 
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a családjáról való gondoskodás is természetes kötelességét 

képezi.1 5. Hogy miért tekintjük család-bérnek azt. ami egy 

közepesen népes család föntartására elég. annak oka abban 

rejlik, hogy a törvény mindig az átlagos viszonyokat veszi 

zsinórmértékül, nem pedig a kivételeket, s épen ezért az 

elsőkhöz kell alkalmazkodnia.2 Ugyanebből az okból a meg-

lett munkásnak, még ha nőtlen életet folytat is, joga van a. 

család-bérre. Természetesen sem a személy-, sem a család-bér 

haj szálpontossággal meg nem állapítható; mert amint az árú-

cikkek ára, úgy a munkabér is ugyanazon a helyen és ugyan-

abban, az időben valamivel magasabb vagy alacsonyabb lehet, 

anélkül, hogy az igazságosság határait megsértené.3 

105. A bérszerződés megengedettsége más körülmények-

kel kapcsolatban azt eredményezi, hogy a földbirtok, a forgó 

tőke és általában mindaz, amit tökének szokás nevezni,4 na-

gyobb jövedelmet hoz, mint amennyit az a munka ér, mely 

ezt a jövedelmet létrehozta. A földjáradék, valamint a tőke-

kamat is a természeti törvény értelmében jogosult. Földjára-

1 V. ö. Costa Rosetti i. m. 792. és köv. 1.; Dehon, Manuel -sódat 

chrétien 18. s köv. 1.; Philippovich i. m. 299. I . ; a család-bér leghatáro-

zottabb szószólója Vermeersch i. h. 554. s köv. 1. 
2 De legibus FF. I. -3.: Jura constitui oportet, ut dixit Theophra-

stus, in his quae s tc I t ó TtXsiatov accid ntt, non quae sx TtapaXóyoo. 
Ugyanez áll a természetes törvény rendelkezéseiről is. 

3 Teljes joggal hangsúlyozza ezt Zigliarct bíboros (mit- mind-

azonáltal jogtalanul szoktak egyesek a szentszék döntésének vagy nuthen-

tikus, hiteles válasznak tekinteni) a mechelni érsekhez intézett válaszá-

ban dub. I. (Vermersch, Quostiones de justitia. 533. s köv. 1.; C.istenin, 

Justitiones, 362. s köv. 1.) Ugyanezt mondják az imént idézett haidi 

tételek: „Az üzlet többé-kevésbbé kedvező állapota, valamint más viszo-

nyok miatt mindenesetre teljes joggal lesz ingadozás az élelfentartó 

eszközök és a megtakarítható pénz csekély vagy bőséges mértékében." 

Kétségtelen, hogy ez nemcsak az egyéni, hanem a család-bérről is áll. 
4 Tőke alatt eredetileg a pénzkölcsön főtörzsét értették, ellentét-

ben a kölcsönzött összeg járulékos részeivel, a kamatokkal. Latin neve 

capitale a caput szóból származik. Jelenleg e szót különféle jelentésben 
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dék alatt értjük azt a többletet vagy tiszta jövedelmet, mely 

a földbirtok összes termeléséből nyereségképen megmarad, 

ha levonjuk belőle a termelésre fordított összes költségeket 

és a ráfordított munka értékét. Tőkekamat alatt hasonló mó-

don azt a tiszta jövedelmet értjük, amely egy pénzügyi mű-

velet végrehajtása után nyereségképen fönmarad, ha abból a 

kiadásokat és a munka értékét levonjuk. 

106. Másodsorban az a kérdés, mily szabályok és tör-

vények szükségesek ahhoz, hogy a gazdasági tevékenység s 

ezzel a magántulajdon elosztása helyes mederbe terelődjenek. 

Válaszunk erre a kérdésre a következő : 1. A később fölsoro-

landó korlátozásokon belül a természetjog minden joggal és 

rendelkezéssel fölruházott embert fölhatalmaz, hogy akár ősi, 

akár másodlagos módon magántulajdont szerezzen. A termé-

szetjog adta fölhatalmazottságnak bármily módon való meg-

támadása jogsértés. Az ember kötelessége önmagát és eset-

leges utódait föntartani és továbbművelni, — hogy ennek 

eleget tehessen, azért szüksége van földi javakra. Mivel maga 

a természeti törvény akarja az emberek között a magántulaj-

don intézményét, azért mindenkinek kötelességévé leszi, kinek 

földi boldogulása más úton-níódon nincs biztosítva, hogy ma-

gánvagyont szerezzen ; ha pedig kötelessége, akkor egyúttal 

joga is van hozzá. A természeti törvényben egyáltalán nem 

találunk rendelkezést, mely megállapítaná azt a magasságot, 

melyen túl a magántulajdonnak emelkednie nem szabad. Ezért 

általában mindenkinek szabadságában áll, hogy magánbirtokot 

szerezhessen minden megállapított korlátozás nélkül. 

107. Azonban 2. vonatkozással a módra és eszközre, 

miképen kell földi javakat szerezni, mindenki köteles magát 

használjuk, majd azokat a javakat jelenti, melyek által más javakat sze-

rezhetünk, tehát bármilyen termelő-eszközt; majd pedig csak önelöálli-

totta termelő-eszközöket (tehát pl. a föld- és telekbirtokot nem); majd 

pedig csak azt a pénzt, amely nem fogyasztási, élvezeti célokra szolgál, 

stb. V. ö. Bóhm-Bauerk, Kapital und Kapitalzins. 2. köt. 23. és köv. 1. 
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a keresztény erkölcsi törvény rendelkezéseihez tartani. Ezért 

a) mindenkinek törekednie kell. hogy ezeket pontosan meg-

ismerje. Mivel pedig az őseredeti bűn következtében az 

emberi értelem elhomályosodott, szükségünk van imára és 

Isten félelmére, hogy megnyerjük azt a természetfölötti vilá-

gosságot, mely nélkül a szükséges ismereteket nem szerez-

hetjük meg kellő mértékben. Mivel a jogi kötelességek szigo-

rúbban köteleznek, mint az erkölcsiek, amennyiben a jogi 

kötelesség megsértése igen könnyen súlyos bűnre vezet; 

következésképen mindenekelőtt arra kell mindenkinek töre-

kednie, hogy azt megismerje, mi a jog és jogtalanság a ke-

resztény erkölcsi törvény értelmében. Mindenesetre nagy segít-

ség az állami törvények ismerete, de ez még korántsem elég. 

Annál inkább kell mindenkinek lelkiismerete sugalmazására 

hallgatnia és ügyelnie, hogy lelkiismerete gyöngédségét meg-

őrizze. b) Mivel a keresztény erkölcsi törvény mindenkinek 

azt parancsolja, hogy mindenek fölött örök célját és lelke 

üdvösségét tartsa szem előtt, ezzel egyúttal mindenkinek köte-

lességévé teszi, hogy a földi javak szerzésében magát zabo-

lázza és mérsékelje, hogy a földiek miatt égi céljáról meg 

ne feledkezzék, sőt inkább elsősorban mindig ez után töre-

kedjék. A keresztény erkölcsi törvény nemcsak megengedi, 

hanem parancsolja is az önszeretetet; ezért az ideiglenes 

javak után való törekvést nemcsak megengedi, hanem legalább 

általánosságban parancsolja is azt: igen, a legtöbb ember-

től megkívánja, hogy megfeszített, erélyes működést fejtsen 

ki a saját, családja és a közjó érdekében ; de azt is követeli, 

hogy az ember magát e gazdasági működésben tönkre ne 

tegye, cj Mindenkinek tényleg teljesítenie kell embertársai 

iránt tartozó kötelességeit annál is inkább, mert e kötelessé-

gek megsértései előbb utóbb oda vezetik, hogy benne a ter-

mészeti törvény kötelező szabályainak ismerése elhomályosul 

és lelkiismerete eltompul. Különösen meg kell követelni min-

denkitől, hogy a keresztény igazságosságot megőrizze. Mivel 
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a keresztény igazságosság tényleg nem különbözik a termé-

szeti törvény előírta erénytől, ezért joggal mondhatjuk, hogy 

a keresztény igazságosság parancsai a nem keresztényekre 

nézve is kötelező erővel birnak. Mivel pedig Isten a keresz-

tény vallásban foglalt tevőleges kinyilatkoztatása által a ter-

mészeti törvényt újból kihirdette és megerősítette, ezért a 

természetes igazságosság szabályai a keresztényeket különösen 

kötelezik. Azért ott, ahol a keresztény hit és keresztény jám-

borság hatja át a kedélyeket, a gazdasági életben az igazsá-

gosság érzete könnyebben fog elterjedni, d) Mindenkinek köte-

lessége továbbá gazdasági működésében magát annyira mér-

sékelni s korlátozni, hogy a mások iránt tartozó erkölcsi 

kötelességeket el ne hanyagolja. Gazdasági tevékenységének 

nem szabad olyannak lennie, hogy a mások lelki üdvére való 

köteles figyelemről megfeledkezzék. Ha máskép nem szerezhet 

nagyobb földi javakat, mint ha másoknak a bűnre legköze-

lebbi alkalmat nyújt, vagy őket a vétkezés veszedelmébe viszi, 

vagy ha sok másnak a bűnre némileg távolfekvö alkalmat nyújt, 

akkor kötelessége a vagyonszerzésnek ezzel a módjával föl-

hagyni. Ha mások vallási és erkölcsi életét minden különös 

nehézség nélkül tevőlegesen előmozdíthatja, akkor ezt meg is 

kell tennie.1 e) Végül még azt követeli a keresztény erkölcsi 

törvény, hogy minden állampolgár legyen tekintettel a közjóra. 

Általában mindesetre eleget tesz e törvénynek minden állam-

polgár, aki hazája törvényeit tiszteletben tartja, hiszen az 

állami hatalom arra való, hogy a közjóról gondoskodjék s 

annak érdekében törvényeket és rendeleteket hozzon. Lehet-

nek azonban esetek, mikor azok, kiknek kezében van az 

államhatalom, ebbeli kötelességüket nyilvánvalóan elhanyagol-

ják, sőt egyenesen a közjót sértik. Ilyen esetekben az állam-

polgárok keresztényi kötelessége nemcsak az, hogy a közjó e 

1 Y. ö. A Rerum novarum körlevelet (Herder kiad.) a 28. 1., ahol a v 

fönemlített alapelv a munkaadóknak a munkásokhoz való viszonyára van 

alkalmfizva. 
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megkárosításában részt ne vegyenek, hanem hogy ez ellen 

jogi hatáskörükön belül is minden tőlük telhető módon küzd-

jenek. 

A keresztény erkölcsi törvény tehát kiválóan hatásos 

tényező, mely a gazdasági tevékenységet szabályozza és ren-

dezi úgy az egyes emberekben, mint az ezek által alapítóit 

társulatokban, következőleg az egész közgazdasági életben. 

108. A nép vallási és erkölcsi meggyőződése mellett- a 

közgazdasági életre leghatalmasabb befolyást gyakorol az 

állam. Az államnak befolyását közvetve és közvetetlenül kell 

gyakorolnia. A közvetetten befolyás történjék mindenekelőtt 

az igazságosság pontos és mindenre kiterjedő őrzése és osz-

tása által, minek a természetes törvénynyel egybehangzó 

állami törvényeken kell alapulnia s ne csupán a gazdagokat 

és munkaadókat védje vagyonúkban és jogaikban, hanem 

oltalmazza meg a szegényeket és a munkásokat az igazság-

talan kizsákmányolás ellen. Ebben a tekintetben az államnak 

1. pontosan meg kell határoznia, melyek alattvalóinak a 

keresztény erkölcsi törvényben foglalt jogai s ezeket az időre 

és minden más viszonyra való tekintettel meg kell állapí-

tania. Erre a céíra szolgálnak a kereskedelmi, ipar- és föld-

művelési törvények, általános határozatok a jogügyletekről és 

szerződésekről s a vagyonszerzés egyéb módjairól. Az állam-

polgárok jogait azután büntetőtörvényekkel kell szentesítenie. 

Mivel azonban lehetetlenség, hogy a keresztény erkölcsi tör-

vény jogrendjét az állami törvényhozás legkisebb részleteiben 

is pontosan kifejezésre juttassa, azért a nyilvános hatalomnak 

nagy gonddal különösen azokat a jogokat kell szentesítenie, 

melyek a körülményekhez képest leginkább szorulnak véde-

lemre. 2. Jóllehet jogában áll az államnak, hogy alattvalói-

nak természettől nyert jogkörét kiterjeszsze, sőt tekintve a 

közjót ki is kell terjesztenie, mindazonáltal soha sem szabad 

olyan jogokat osztogatnia, melyek a keresztény erkölcsi tör-

vénynyel ellenkeznek, söt ellenkezőleg, jogrendje inegállapí-
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tásánál a keresztény erkölcsi törvényt védenie és támogatnia 

kell. 3. Akár kiterjeszti, akár korlátozza az állam a jog-

kört — mert már a mondottakból kitetszik, hogy az állam-

polgároknak a közjó érdekében jogaik egy részét áldozatul 

kell hozniok — mindig az igazi földi közjót kell szem előtt 

tartania. Már pedig ez megköveteli, hogy a földi javak a 

polgárok között legalább is valamennyire arányosan legyenek 

fölosztva, nemcsak a társadalmi béke és nyilvános nyugodt-

ság érdekében, ami pedig a földi közjónak előföltétele, hanem 

a földöntúli cél érdekében is. Valódi földi jóllétnek csak azt 

ismerhetjük el, mely az állampolgárokat örök céljuk elérésé-

ben nemcsak nem akadályozza, hanem azt lehetőség szerint 

elő is segíti. Már pedig a Szentírás szavai szerint a földi vagyon 

túlaránytalan elosztása nagyban akadályoz a földöntúli javak 

után való törekvésben. A földi javakban való duskálódás 

könnyen henye életre vezet és sok bűnnek lehet szülőanyja; 

könnyen kevélylyé teszi az embert s elhiteti vele, hogy különb 

más embernél, könnyen elfelejteti az emberrel az Istent, és 

azt idézi elő, hogy az ember túlságos szeretettel viseltetik a 

földi javak iránt. Ezzel szemben a sanyarú inség arra kény-

szeríti az embert, hogy minden gondját a mindennapi kenyér 

keresése képezze, ami nagyon könnyen elöli a lelki üdvös-

ségről való gondoskodását; irigységet és gyűlöletet támaszt a 

gazdagok iránt s igen gyakran elkedvetlenedés, sőt kétségbe-

esés az eredménye.1 Mi ebből a tanulság ? Az, hogy ameny-

nyire ezt a viszonyok általában megengedik, az embereknek 

1 Péld. 30., 8., 9. Német közmondás: „Elend und Laster sind 

Geschwister." „Nyomor és bűn testvérek." Latin közmondás: „Paupertas 

maxima meretrix." Ami azokat illeti, kiknek gazdagságuk miatt nem kell 

megélhetésükről gondoskodniok, azokról Krisztus azt mondja., hogy nehéz 

nekik a mennyek országába jutniok. (Máté 19 24.) V. ö. aquinói sz. Tamást 

(Pol. 1. IV. lect. 10.), ki Aristotelessel tanítja, hogy a középosztály szolgáltatja 

a legjobb polgárokat, amiből az következik, hogy az államnak saját 

érdekében arra kell törekednie, hogy a középosztály fönmaradására 

gondja legyen. V. ö. Zoitschrift f. kath. Theologie. 20. köt. (1896.) 574.1. 
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oly vagyonfelosztásra kell törekedniök, melynek eredménye a 

nagy sokaságra nézve se óriási gazdagság, se nyomasztó 

szegénység ne legyen, hanem oly vagyoni viszonyok, melyek 

mindenkinek lehetővé teszik, hogy megfelelő szorgalommal 

megszerezhesse magának mindazt, amire földi boldogulásához 

szüksége van. Akik ily viszonyok között élnek, azok alkotják 

a középosztályt. Ezért egyszerűen kijelentjük, hogy a keresz-

tény társadalmi politika első követelménye, hogy a közép-

osztály fejlődését és föntartását oly kitérjedettségben és oly 

mértékben támogassa, hogy az emberiség túlnyomó része a 

középosztályhoz tartozzék.1 

Ugyanebből az okból az államnak a természetes jog és 

erkölcsi törvények alapján úgy kell jogrendjét megállapítania, 

hogy a szegénységből a gazdagságba és megfordítva könnyű 

és hirtelen átmenetek lehetőleg elő ne fordulhassanak. Az 

oly kereskedelmi és termelő viszonyokat, melyek nagyon bi-

zonytalanná teszik a jogosan szerzett vagyon nyugodt birtok-

lását, ép oly egészségteleneknek kell tekintenünk, mint azokat, 

melyekben a jogos tulajdon a lopás és rablás állandó veszedel-

mében forog. A vagyontalanságba való gyors és bűntelen 

lesülyedés rendesen elbátortalanodással, elkeseredéssel, sőt 

kétségbeeséssel jár. melyeknek ismét az az eredménye, hogy 

az illető elhanyagolja lelke üdve érdekében tartozó köteles-

ségeit is. Viszont a könnyű meggazdagodás arra indítja az 

embereket, hogy túlságosan vágyódjanak utána, ezáltal meg-

feledkezzenek végső főcéljukról, hogy a meggazdagodásra meg 

nem engedett eszközöket használjanak és ha egvszei meg-

gazdagodtak, akkor elbízzák magukat s kevélyek legyenek. 

1 V. ö. Hertlinget, Kleine Schriften. 366. s köv. I. A szerző talpra-

esett megjegyzéssel fejezi be művét: „Törvényhozás és állam minden új 

rendszabály alkotásánál, vonatkozzék az akár a jogvédelemre, akár pénz-

ügyre, a hadseregre vagy közlekedésre, vagy akármire, mindig rendsze-

resen vesse föl a kérdést, mi lesz előreláthatólag mindennek hatása a 

munkaképes középosztályra." 
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Ha lehetséges, hogy egyrészt valaki saját bűne nélkül hirtelen 

elveszthesse földi javait és hogy másrészt valaki a magasabb 

és legmagasabb osztályokba könnyen és gyorsan fölemelked-

hessék, föltéve, hogy ez a lehetőség általános, akkor az ilyen 

vagyonszerző és birtoklási rendszert el kell vetnünk, mert 

nagyon is alkalmatlan arra, hogy az embert örök céljának 

elérésében segítse. A hirtelen megerőltetéssel nem járó meg-

gazdagodás, valamint a hirtelen elszegényedés általában a 

lehető legrosszabb erkölcsi hatással van azokra, kiket ez a 

változás sújtott. Ezért úgy kell a közgazdasági rendet meg-

alkotni, hogy csakis azok legyenek képesek külső vagyoni 

viszonyaikat megtartani és javítani, akik ezért kitartó és meg-

feszített gazdasági tevékenységet fejtettek ki ; csakis az ilye-

neknek jutalma legyen a gazdagodás. 

4. Kénytelenek vagyunk e helyütt szembeszállani az „an-

gersi iskolával", mely az államhatalom hatáskörét a közgazda-

ságban nagyon is szűk körre szorítja. Valójában nemcsak az 

az állam kötelessége, hogy a polgárok természetes, jogait 

körülírja és megvédelmezze, hanem az is, hogy alattvalóinak 

egész közgazdasági működését úgy szabályozza és befolyá-

solja, hogy abból az igazi közjó származzék.1 

5. Másrészről az államhatalomnak kerülnie kell oly tör-

vények és szabályok kiadását, melyek a polgárok gazdasági 

tevékenységét túlságosan korlátozzák. A mindent szabályozni 

akarás és az az aggódó félelem, hogy a polgárok nem tud-

nak szabadságukkal élni és ha a felsőbbség nem intéz min-

dent vagy legalább nem vesz mindenről tudomást, akkor az 

állam és társadalom mindjárt kizökken a kerékvágásból -

ez az oktalan félelem elégedetlenséget szül, gátolja a lelke-

1 A SclimoUer- Wagner-ié\e. iskola is hangsúlyozza, hogy kötelessége 

az államnak ebben az irányban befolyásolnia a közgazdaságot; különben 

az iskola egyéb nézeteit, pl. az állam föladatáról, az állam származásá-

ról nem tudjuk eléggé rosszaiéi ; v. ö. Schmollert: Ueber einige Grund-

l'ragen 70. és köv. 1. 
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sedést, megakadályozza azt, hogy valaki szívvel-lélekkel dol-

gozzék, következésképen megakadályozza a közgazdaság előre-

haladását is és eltekintve attól, hogy sérti a polgárok jogait, 

még a közjót is megkárosítja. 

109. A polgárok gazdasági tevékenységére másodsorban 

közvetetlenül úgy foly be az állam, ha a gazdasági életet 

támogatja és emeli különféle intézmények és berendezkedések 

által. Azonban az államhatalomnak ez a tevékenysége soha 

se lépje át a segítség és támogatás határát. Az államnak 

nem az a kötelessége, hogy az egyesek tevékenységét a ma-

gáéval pótolja; hanem igenis az, hogy „oly intézményeket 

létesítsen, melyek az állampolgároknak lehetővé teszik, hogy 

önmaguk szerezhessék meg azokat a testi és szellemi java-

kat, melyek a földi boldoguláshoz szükségesek; ilyenek : 

forgalmi és kereskedelmi utak, virágzó földművelés, ipar, 

kereskedelem a körülményeknek s helyzetnek megfelelően ; 

ilyenek továbbá az iskolák, hol mindenki könnyen megsze-

rezheti az állapotához mért ismereteket. Mindenekfölött ide 

tartozik azonban az általános erkölcsös és vallásos állapot, 

mely nem csábít bűnre és vallástalanságra, mely nem nehezíti 

meg az erények gyakorlását, hanem elősegíti és támogatja azt." 1 

110. A közvetett módok közül, melyekkel az állam pol-

gárainak gazdasági működését befolyásolhatja, különös emlí-

tést. érdemelnek: az adótörvény, az állambirtokok kezelése, 

továbbá az állam részére" való szállítások és közmunkák. 

1. Az adók és közterhek kivetésénél az államhatalomnak az 

elosztó igazságosságra kell különösen tekintettel lennie, t. i. 

a polgárokra termelőképességük aránya szerint kell az adókat 

és más közterheket kivetnie. így például az az eljárás, mikor 

az állami kiadások födözésére javarészt a közönséges élet-

föntartó eszközök közvetett megadóztatásából befolyó összeget 

fordítják, ami az alsó és közép néposztályt túlságosan meg-

1 Cathrein S. J., Moralphilosoplnc. 3. kiad. 2. köt. 513. 1. 

Htedprlaok-Ki«s: A társadalmi kérdés. 11 
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terheli, az egyszerűen ellentmond a természetes igazságos-

ságnak és eléggé nem kárhoztatható rendszer. Ahelyett, hogy 

az állam minden úton küzciene az aránytalan vagyon fölosztás 

ellen, az említett rendszerrel még elősegíti azt. Ugyanezt 

mondhatjuk, ha az ingatlan vagyont aránytalanul fölhasználják 

adó nyerésére. Meg kell azonban jegyeznünk azt is, hogy a 

középosztály elnyomatásának megakadályozására az észszerű 

adótörvény egymagában még nem elégséges eszköz. így pél-

dául divatüzletek súlyos megadóztatása aligha lesz képes ezek 

terjeszkedését meggátolni. 2. Ha az állam nyilvános munká-

kat végeztet, akkor épen úgy, mint minden munkaadó, köteles 

a keresztény erkölcsi törvény parancsait megtartani. Ha kiadja 

a nyilvános munkákat, akkor e kiadás alkalmával meg kell álla-

pítania a napszám, munkabér föltételeit, a vasárnapi munka-

szünetet, a mindennapi munkaidőt, stl). épen úgy, amint azt 

a keresztény erkölcsi törvény megkívánja és őrködni tartozik 

afölött, hogy ezeket pontosan meg is tartsák. 3. Jogában áll 

továbbá az államnak, hogy saját szükségletei födözésére és 

bevételeinek szaporítására a közgazdasági téren termelő-

eszközökből álló birtoka legyen, így : erdők, bányák, gyárak, 

mezőgazdaság, raktárak, stb. Hogy ennek a birtoklásnak csak 

addig szabad terjednie, míg a közjóba nem ütközik; továbbá, 

hogy épen ezért minden államsocialistikus gazdálkodástól tar-

tózkodnia kell, az a már eddig mondottakból eléggé kivilág-

lik. Ezeknek a nyilvános (korona- és kincstári) birtokoknak 

kezelésénél az államnak épen úgy figyelembe kell vennie a 

természetes igazságosság és keresztény erkölcstan szabályait, 

mint saját ügyeikben az állampolgároknak; sőt már csak a 

tekintély kedvéért, melylyel az államnak bírnia kell, kívána-

tos, hogy e birtokok kezelése minden tekintetben mintaszerű 

legyen. Mivel ilyenkor az állam a munkaadó szerepét is 

játszsza, közegei útján mindenkinek példát kell nyújtania 

az igazságos díjazásra, az erkölcsiség megőrzésére, az ünne-

pek megölésére, az egészség gondozására, stb. 
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111. Már az eddigiekből is kitetszik, mennyiben föladata 

az egyháznak és a vallásnak, hogy a közgazdaságba rende-

zöleg és szabálvozólag beleszóljon. Mivel az egyház célja 

természetfölötti, ezért magában véve semmi köze sincs a 

közgazdasághoz, amint nincs köze egy magánember magán-

gazdálkodásához, vagy egy részvénytársaság üzletvezetéséhez. 

Mindazáltal kötelessége hirdetni a keresztény erkölcsi törvényt, 

melynek rendelkezései kiterjednek úgy a magán, mint a közgaz-

daság terére; őrködnie kell továbbá, hogy az erkölcsi törvényt 

meg ne sértsék és a körülményekhez képest joga van büntető-

leg föllépni azok ellen, kik azt megsértik. Ha tehát a közgaz-

daság terén olyan alapelveket kezdenének hangoztatni és 

alkalmazni, melyek a keresztény erkölcsi törvénynyel ellen-

keznek. akkor, de csak is akkor kötelessége az egyháznak, 

hogy tekintélyének érvényt szerezzen és arról gondoskodjék, 

hogy valami olyas ne történjék, ami Isten törvényével ellen-

kezik. Az egyháznak, mint minden más földi dologban, úgy 

a magán- és közgazdaság terén is csak közvetett hatalma van. 

Akinek a szabadságról és jogról igaz keresztény fölfogása 

van, annak be kell ismernie : A földi javak szerzésében és 

azok kezelésében minden ember szabad ; az államnak annyi-

ban van a polgár alávetve, amennyiben kölelessége, hogy 

polgártársai jogait tisztelje és a közjóllétet szem előtt tartsa; 

az egyháznak annyiban van kiki alávetve, amennyiben nem 

szabad vétkeznie. 

11* 



MÁSODIK, KÜLÖNÖS RÉSZ. 

E L S Ő F E J E Z E T . 

A f ö l d m ű v e l ő - k é r d é s (a g rá r-k é rd é s).1 

1. A jelenlegi agrár-inség tünetei és okai. 

11*2. Könyvünk második, különös részében főleg az egyes 

gazdasági ágak (vagyonszerző módok) társadalmi bajaival fog-

lalkozunk. A dolog természete kívánja, hogy ezt a mezőgazda-

sággal kezdjük, azután térjünk rá a munkás- és iparos-kérdésre, 

végül pedig azt a nyomorúságos helyzetet vegyük szemügyre, 

melyben a kereskedők legnagyobb része sínylődik. Főleg a 

mezőgazdaság az, mely a nyers anyagokat termeli; ezeknek 

1 Jäger, Agrarfrage der Gegenwart. 4 kötet; Ratzinger, Die Erhal-

tung des Bauernstandes. 1883.; Eberle, Grundeigenthum u. Bauernschaft. 

1896.; Pichler, Zur Agrarfrage der Gegenwart, zwei Vorträge. 1897.; Die 

Bauerimoth, 1896.; a Gör res társaság Staatslexiconjából a következő 

cikkek: Bauernstand I. 640. és köv. 1., Agrargesetzgebung 113. és köv. I., 

Landwirtschaft III. 995. és köv. 1., Erbpacht, i. m. ; Pesch, Liberalismus, 

Socialismus und christliche Gesellschaftsordnung, 615. és köv. 1.; Buchen-

berger, Agrarwesen und Agrarpolitik 2 kötet; Preser, Die Erhaltung des 

Bauernstandes 1894.; Goltz, Landwirtschaft és Meitzer, Agrarpolitik 

cikkeit; Schönberg kézikönyvében 2. köt. 1. és köv. 1., 127. és köv. 1.; 

Wagner, Grundlegung 2. r. I. 347. és köv. 1.; Elfter, Wörterbuch stb. 

Agrargeschichte, Agr. Bewegung stb. cikkeit a 27. és köv. 1.; Philippo-

vich, Grundriss 2. köt. és köv. 1. 
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az emberi munka ad oly alakot, hogy az emberi szükségletek 

kielégítésére fordíthatók, a kereskedés pedig azokhoz juttatja, 

kiknek szükségük van reájuk. 

113. A jelenlegi agrár-inség a következő tünetekben 

jelentkezik: 1. A földműves osztály fogy. így Ausztriában 

1869-ben az összes lakosság 67'2%-a, 1880-ban 63'6%-a, 

1890-ben 62'4° , 0-a foglalkozott hivatásból földműveléssel, eh-

hez az osztályhoz mint családtag 1880-ban 60*7 % , 1890-ben 

55'9 % tartozott. Ezek az adatok tehát a létszám állandó 

csökkenését mutatják. Németország földművelő lakossága 

az összes népesség 42'5 %-át tette 1882-ben, 1896-ban 

pedig már csak 35'7 %-át; tehát dacára annak, hogy az 

összes népesség ez időszak alatt jelentősen megszaporodott, 

a földművelő osztály mégis 700,000 lélekkel kevesbedett.1 

Társadalmi és gazdasági szempontból a földművelő osztály 

számbeli csökkenését nem egy oknál fogva kell sajnálnunk, 

mert ez a) nemcsak a legjava és legegészségesebb népség, 

mely a falvak és városok állandó érintkezése folytán erősebb 

emberanyagot szolgáltat a városok számára; hanem b) ez a 

legállandóbb s legnyugodtabb néposztály, melyre a béke és 

nyilvános rend föntartásában mindig lehet számítani s még 

hozzá rendesen a legvallásosabb is. Ehhez járul még c) hogy 

emberileg előre nem látható, mi lesz a vége a közgazdaság 

föloszlási folyamatának. Mit fognak tenni azok, kik eddig 

földműveléssel foglalkoztak, ha a föloszlás tovább halad s 

nekik keresetükkel föl kell hagyniok ? Az iparososztályba nem 

mehetnek, mert az elégséges munkaerő fölött rendelkezik és 

azok az államok, melyek azelőtt külföldről szerezték be szük-

ségleteiket, immár belföldi ipar termékeit használják, végül 

pedig a gépeket folytonosan tökéletesítik, úgy, hogy az 

emberi erő közreműködésére napról-napra kevésbbé lesz 

szükség. Sem társadalmi, sem közgazdasági szempontból nem 

1 V. ö. Pichler, Zur Agrarfrage der Gegenwart. 1897. 1. 1, 
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lehet eléggé sajnálkozni afölött, hogy a földbirtokok a nagy-

tőketulajdonosok kezei közé jutnak és hogy az eddig önálló 

gazdák bérlőkké lesznek s mint ilyenek művelik előbbi bir-

tokukat. 

114. Az agrárinség másik tünete 2. a mezőgazdasági 

birtokok folyton emelkedő eladósodása, ami nemcsak a kis-

és közép-, hanem még a nagybirtokoknál is tapasztalható. így 

pl. a porosz földművelésügyi miniszternek közzétett emlék-

irata szerint „Poroszország mezőgazdasági részeiben az utolsó 

9 évben a jelzálogadósság szaporodása évenkint átlag 175 

millió márkára rúgott. Ugyanígy áll a dolog a többi német 

államban".1 Ami Ausztriát illeti, ennek földjei és telkei „érté-

kük 65 %-án fölül vannak adóssággal megterhelve. Ez az 

adósság egyre szaporodik; az 1888-tól 1892-ig lefolyt öt év alatt 

csupán az új megterhelés, t. i. levonva belőle a lefizetéseket, 

kerek 372 millió forintra rúgott".2 A földbirtok fokozatos 

eladósodását hangosabban hirdetik a számoknál, melyek utó-

végre nemcsak a mezőgazdasági czélokra használt földekre 

vonatkoznak, a földbirtokok hatósági elárverezései. így Ausz-

triában 1878-tól 1892-ig évenként átlag 10,000 parasztbir-

tok esett hatósági árverés alá, s még átlag 43'4 %-ig tör-

lesztetten maradt az ezekre nehezedő teher.3 

A közgazdaság kedvezőtlen helyzetének egyéb jelei, mint 

pl. cselédhiány, túlságos adóteher, stb. úgy viszonylanak a 

két felhozott tünethez, mint okok az okozathoz és a mai 

agrárkérdés okozói között fogunk róluk megemlékezni. 

115. Ennek okai 1. számosak s a helyzet javítása így 

1 Pichler, i. m. 8. 1. 
a Ebenhoch, Wanderungen durch die Gesellschaftspolitik. 1897. 

128. lap. 
3 Ebenhoch, i. m. 129. 1.; Az osztrák birtokok eladósodását és 

árvereztetését illetőleg v. ö. Preser müvét is, Erhaltung des Bauern-

standes. 280. és köv. 1.; Pohl, Sociale Vorträge der Leo-Gesellschaft. 

1894. 40. és köv. 1. 
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annál nehezebb.1 A bajnak számtalan, egymástól messze fekvő 

forrása van, melyeket mind be kell tömni. De azért termé-

szetesen semmitmondó ellenvetés, ha egy ily forrás betömése 

ellen azt hozzák föl, hogy az agrárkérdés ezzel még nirics 

megoldva. Mivel a baj sokféle kiitforrásból ered, természetes, 

hogy egy kút forrás megszüntetésével nem szüntettük meg a 

veszedelmet, de hát ezt az egyet ép úgy meg kell szüntetni, 

mint a többit is. 2. Igazságtalanságot követnénk el a gazdák-

ellen, ha azt állítanók, hogy sanyarú helyzetüknek ök maguk a 

főokozói, vagy hogy gazdálkozási módszerük egyike a mai 

agrárinség főokainak. Az lehet, hogy egyes gazdák Ínséges 

helyzetüket saját tudatlanságuk és könnyelműségük által még 

inkább megnehezítették vagy helyzetük javulását lehetetlenné 

tették. De nagyban és egészben el kell ismernünk, hogy nem 

a gazdák hibásak. 3. Meg kell különböztetnünk az adósság-

csinálásnak és az adósság nem fizetésének okait. Az első 

csoportba tartoznak a vételből származó adósságok, örökségi 

adósságok, befektetésekre s birtokjavításra fordított adóssá-

gok. A vételből úgy származik az adósság, hogy a birtok-

vásárló nem birja az egész vételárt egyszerre lefizetni, tehát 

annak egy részét a birtokra adósságteher gyanánt betábláz-

tatja. Örökségi adósság úgy származik, hogy a birtokot öröklő 

egyén nem képes az örökségben részes társait, családtagjait 

készpénzben kielégíteni, tehát nekik bizonyos összeggel adó-

suk marad s ez az adósságteher a birtokot terheli. Befek-

tetési és birtokjavítási adósságokat a birtokosok földbirtokuk 

termelőképességének javítására és fokozására csinálnak s 

ezek, ellentétben a vétel- és örökségi adóssággal, ha ész-

szerüek, akkor önmagukat fizetik ki. Meg kell jegyeznünk, 

hogy a földbirtokokra manapság nehezedő adósság legkisebb 

része birtokjavítási adósság. Most elsősorban az adósságcsi-

nálásnak többi okait fogjuk tárgyalni. 

1 V. ö. kivált Présért, i. m. 189. és küv. 1. 
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I. Az adÓBságcsinálát* három legfőbb oka. 

116. A földbirtokok eladósodásának főokául a földműve-

lésre hátrányos örökösödési rendszert kell tekintenünk. Az 

agrár öröklési jog alapvető hibája, hogy a birtokot öröklővel 

egyforma jogokkal birnak a többi örökösök. Névszerint külö-

nösen a következő hibák közkeletűek : 1. Az örökhagyó halála 

után jogukban áll az örökösöknek a birtokot csereértékére 

nézve megbecsültetniök. A csereérték rendesen jóval nagyobb 

a használati értéknél, úgy, hogy a birtok örököse jelentéke-

nyen megkárosodik. Természetesen jogában áll védeni magát 

e megkárosodás ellen, még pedig akképen, hogy nem veszi ál 

az egész birtokot, hanem annak elárverezését követeli. Dc 

ennek eredménye gyakori birtokelárverezés lesz, ami társa-

dalmi és gazdasági szempontból egyaránt káros és alapjá-

ban véve nem vezet másra, mint hogy a földbirtokos ked-

vezőtlen helyzetét egy másikra, a birtok megvásárlójára 

átruházza, mert hiszen termelő-értékéhez arányítva, neki is 

túlnagy csereértéket kell fizetnie. 2. Az örökség osztályosainak 

joguk van ugyanarra az összegre, mint a birtok örökösének. 

Hogy az örökösök e jogegyenlősége az előbbi hibával kapcso-

latban mit eredményez, erre szolgáljon a következő példa: 

valamely birtok csereértéke 50,000 frt, a termelőérték azon-

ban csak 40,000 frt; ha már most a birtok örököse mellett 

négy osztályos van, akkor ö tényleg semmit sem kap, inert 

a birtok egész valódi értékét (a fölvett esetben 40,000 frtot) 

kénytelen öröklőtársainak kifizetni, mert ezek joggal követel-

hetik a csereérték egyötödét, tehát 10,000 frtot, pedig valódi 

értéknek csak a termelőértéket tekinthetjük. 3. A kamatláb 

magasságának megállapítása a szerződő felek megállapodá-

sától függ, vagyis : a föörököstől és az osztályosoktól. Más 

szóval: minden osztályosnak joga van meghatároznia, hogy 

mennyi kamatot akar a reá eső összeg után; ha túlmagas 

kamatokat követel, akkor a birtok örökösének nem marad 
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más hátra, mint hogy az egész összeget készpénzben lefizeti 

és ebben az esetben is — föltéve, hogy sajátjából nem 

teheti — kölcsönt kell kötnie és a fölvett töke után termé-

szetesen kamatokat is kell fizetnie. 

Ez a három hiba együttvéve a mezőgazdaság terén 

a legkárhozatosabb következményeket vonja maga után. 

Szolgáljon ennek megvilágítására néhány példa. Egy atya 

öt gyermekének hagyja földbirtokát, melynek csereértéke 

50,000 frt és ezenkivül 25,000 frtot készpénzben. Mivel min-

den gyermek egyenlő örökösödési joggal bir, a főörökösnek, 

t. i. annak, aki a birtokot megtartja, joga van 10,000 frt.ra, 

mint a földbirtok csereértékének ötödére és 5000 frt kész-

pénzre, mely a nevezett tőkéből reá esik. Ezt az 5000 frtot 

fölhasználja annak a 40,000 frtnyi adósságnak törlesztésére, 

melyet az örökösödési jog értelmében négy testvérének fizetnie 

kell a birtok csereértékének megfelelően; tényleg tehát 35,000 

frt adósság marad a birtokon. Ha most a birtok örökösének 

e tőke után évenkint 4%-ot kell fizetnie, mert a testvérek 

olcsóbb kamat mellett nem engedik át tőkéjüket, akkor testvé-

reinek évenkint csak kamat fejében 1400 frtot kell fizetnie. 

Mondjuk, hogy a birtok tiszta jövedelme 3 °/0, akkor az egész 

neki csak 1500 frtot hoz évenkint; tehát a birtok örökösének 

évenkint 100 Irtja marad a birtokra nehezedő tőkeadósság tör-

lesztésére s családjának állásához méltó eltartására. Tehát egész 

élete alatt, föltéve, hogy családját más módon szerzett pénzzel 

tartja fönn és a birtokot 50 évig is tulajdonának nevezheti, 

adósságának csak csekélyke részét törlesztheti. — De vegyünk 

föl egy más, kedvezőbb esetet. Egy atya négy gyermekének 

60,000 frt csereértékü birtokot hagy és ezenkivül 60,000 frtot 

készpénzben. Ugy a birtok csereértékét, mint a készpénzt 

4—4 egyenlő részre kell osztani a 4 testvér között. A birtok 

örököse a készpénzből reá eső 15,000 frttal az egyik osztá-

lyost teljesen kifizeti. Marad még a birtokon a két másik 

testvér örökségosztálya gyanánt 30,000 frt adósság, mely után a 
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birtokos, 4%-ot számítva, évenkint 1200 irtot íizet kamatok fejé-

ben. A birtok tiszta jövedelme csak 3% , tehát évenkint 1800 frt; 

a birtok örököse tehát a birtokon fekvő adósságtőkét évenkint 

600 frttal törlesztheti ; ha tehát más pénzforrásai nincsenek, 

adósságát az átlagos emberöltő alatt, 30 év alatt sem tör-

lesztheti s az ő adósságának egy része még örököseire is 

átmegy. Mi lesz már most azzal a birtokossal, aki átveszi az 

adóssággal terhelt birtokot s hogy az örökségben osztályos 

testvéreit kielégíthesse, kénytelen azt újabb adósságokkal meg-

terhelni ? — Mindenesetre előfordul és pedig közönségesen 

úgy történik, hogy a birtokörökös vagyona máshonnan, pl. 

rendesen házasság, távolabbi rokontól hagyott örökség stb. 

által szaporodik ; csakhogy ennek már a fölhozott példák ese-

tében is jelentékenynek kell lennie, hogy a saját és családja: 

félesége s gyermekei állásához méltó föntartására szüksége-

sek levonása után még annyija maradjon, hogy ezzel a bir-

tokát terhelő adósságból jelentékeny összeget törleszthessen. 

Ez magyarázza meg, hogy „az osztályosok kielégítése miért 

leggyakoribb okozója a földbirtok jelzálogos megterhelésé-

nek." 1 Mindenesetre megengedjük, hogy azokon a vidékeken, 

1 Dr. Dael von Köth-Wanscheid, Zur Agrarfrage. Ueber die von 

unserem Bauernstände nicht verschuldeten Grunde seines Bückganges. 

63. 1. (Frankfurter zeitgemässe Broschüren. 2. füzet.) — Pompás példá-

val érősiti meg a föntebbi fejtegetéseket Preser, i. m. 271. 1. „Kassel 

kormánykerület központi gazdasági egyesületéhez beérkezett 19 különféle 

jelentés közül csak 4 tagadta a gyors és nagymértékű eladósodást. A 

Fulda-egyesület tagadta ugyan, hogy a parasztság föltűnően eladóso-

dott volna, azt azonban megjegyzi, hogy nagyon megcsökkent a régi jó 

mód, tehát az eladósodás kezdete már nem soká várat magára. A többi 

14 egyesület egyhangúlag jelentette, hogy folytonosan szaporodik az 

adósság és ez figyelemre méltó annál is inkább, mert abban a négy 

kerületben, melyek nincsenek eladósodva, az az ősi szokás dívik, hogy 

minden parasztudvarnak megvan a maga született örököse, t. i. a leg-

idősebb fiú, ki az ingó vagyont testvéreivel egyenlő arányban örökli, a 

földbirtokból azonban, esetleges adósságok levonásával, az értéknek csak 
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ho! Napóleon törvénykönyvének értelmében természetben kell 

a birtokot fölosztani, nem könnyen adósodik el a birtok; 

ehelyett azonben más végzetes társadalmi, gazdasági és 

erkölcsi károk támadnak, így: részben törpegazdaságok, rész-

ben nagy birtokok képződnek, a népesség nem szaporodik,1 

stb. Ahol azonban ez a kényszerelosztás nem uralkodik, ott 

minden állam birtoköröklési joga abban a hibában szenved, 

hogy az osztályosok a birtokörökössel többé-kevésbbé egyenlő 

örökösödési joggal birnak. 

117. Az eladósodás másik oka az, hogy a vevő kép-

telen a birtok egész vételárát készpénzben lefizetni s igy 

annak egy része mint adósság marad a birtokon. Mivel a 

vevő ritkán kényszerül arra, hogy földbirtokot vegyen, azért 

ezeket a vételből származó adósságokat az önkénytes adós-

ságok közé számíthatjuk, míg az örökösödésből származók 

inkább kényszeradósságok. Ha a birtokon a vételárból nagyobb 

összegű adósság marad, ezek rendesen azért terhelik meg 

túlságosan a birtokot, mert az eladó épen úgy, mint az örö-

kösödésnél az osztályosok, a fönmaradó tőke után rendesen 

oly magas kamatokat követel, melyek a birtok százalékos 

tiszta jövedelmét túlhaladják. Könnyen megtörténhetik, hogy 

a százalékos tiszta jövedelem és adósság kamatlábmagassága 

között fönnálló különbség egyszerűen lehetetlenné teszi, hogy 

a vevő adósságát letörleszthesse. így pl. valaki 30,000 frtos 

birtokot vesz és az összeg felét lefizeti, míg másik része a 

birtokot adósságként továbbra is terheli; ebben az esetben még 

telerészét köteles „mint testvéri osztalékot" kiadni. Az eladósodás oka a 

többi kerületekben nyilvánvalplag abban rejlik, hogy a földbirtok értéke 

az örökség elosztásánál túlmagasra van becsülve." 
1 Belgiumban, ahol tudvalevőleg a francia jog kény szerfelosztása 

uralkodik, 1846—1896-ig a törpe-gazdaságok 914,937-ről 1.187,000-re sza-

porodtak, a nagy birtokok 392,511-ről (1832-ben) 397,912-re (1896-ban), a 

középbirtokok ennek megfelelöleg fogytak; v. ö. a Bivista internazionale 

1899. novemberi számát, 488. s köv. 1. 



172 Második, különös rész. 

ha 873 % tiszta jövedelmet veszünk is föl s a hátramaradó 

15,000 írt után 4 0
 0 fizetendő, az új birtokosnak, ha a csa-

ládja föntartására szükségeseket máshonnan szerzi, csak 

400 frtja marad az adósság törlesztésére. A birtok t. i. 1000 

frt tiszta jövedelmet hoz, ebből az eladónak évenkint 600 

frtot kell kamat fejében fizetnie, úgy, hogy a vételár hátra-

lékának lefizetésére több mint 30 év kell, tehát a vevő éle-

tében bajosan vagy legföljebb élete alkonyán érheti meg, 

hogy birtoka adósságmentes legyen, de valószínű, hogy még 

a második nemzedéket is terhelni fogja ez az adósság.1 

118. Az adósság harmadik neme, mely az eladósodás 

okai között legritkább, onnan származik, hogy valaki birtoka 

termelőképességének fokozására vesz föl pénzt (termelésfoko-

zási adósság). Például: valaki pénzt vesz föl, hogy gazdasági 

épületeket emelhessen vagy javíthasson; földjeit csatornáz-

tathassa, vagy alácsövezhesse, hogy a vizet levezethesse 

földjeiről vagy hogy öntözhesse azokat; gazdasági eszközö-

ket, gépeket szerezzen be, stb. Ha ezt szakember és okos 

gazda teszi, akkor nincs baj, mert a gazdaság javulni s a 

birtok tiszta jövedelme emelkedni fog. 

II. Mi az oka annak, hogy a földbirtok manapság oly csekély liszla 
jövedelmet hoz ! (A földjáradék.) 

119. Ennek is számos okát adhatjuk. Első sorban említ-

jük a gabonának legalább a termelési költségekhez viszonyí-

tott alacsony árát. „Míg 1871-től 1880-ig Poroszországban a 

búza métermázsája átlagos számítással 22'30 márka volt, 

1 „A bajor jelzálog- és váltóbank 1879. jelentésében a kényszer-

eladások szaporodását nyíltan beismeri e szavakkal: „„A legtöbb föld-

birtokos túldrágán vette birtokát, ami a földjáradékkal sehogy sincs össze-

hangzásban s ezenfölül a folyton növekedő versenynyel is küzdeniük 

kell;"" ez azt bizonyítja, hogy ennek a banknak már nem az örökösö-

dési úton birtokba jutott tulajdonosokkal, hanem újabb vevőkkel van 

dolga." Preser i. m. 249. 1. 
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1894-ben 13*21 márkára siilyedt, 1895-ben 13*80 márkára 

emelkedett s 1896. első felében ismét a 15'60 márkát érte 

el. A többi európai államban ugyanezt látjuk. Magyarország-

ban a búza métermázsája 1873-ban 14'76 forintba került, 

1894-ben 6 frt 75 kr.-ba. Angliában a búza métermázsája 

1877-ben 18 márka volt, míg 1894-ben 8*5 márka. Még 

Franciaország búzaárai is estek, pedig ott jelentékenyen föl-

emelték a beviteli vámot." 1 Azóta mindenesetre ismét emel-

kedett a búza ára, de azért még most sem arányos a terme-

lési költségekkel.2 Mi az oka ennek az árhanyatlásnak, arra 

nézve roppant eltérők az agrárpolitikusok nézetei. A szabad-

elvű iskola hívei ennek egyetlen vagy legalább főokát főleg 

a gabnapiacon uralkodó világversenyben, vagy a tengerentúli 

versenyben látják. Kgyes helyeken t. i., mint Éjszak-Amerika 

nyugoti részein, Dél-Amerikában s részben Kelet-Indiában is 

nagy tömegekben termelik a gabonát, és pedig sokkal olcsób-

ban, mint Európa iegtöbb államában. Hogy ott olcsóbb a ter-

melés, annak okai ezek:3 1. Ott sokkal olcsóbb a föld, mert 

gyérebb a népesség. 2. Sokkal termőképesebb a föld részint 

a kedvező éghajlati viszonyok miatt, részint pedig azért, mert 

a föld még nincs kihasználva, ami nálunk igen gyakori. 

3. A földek megművelése sokkal kevesebb költségbe kerül, 

egyrészt, mert kevésbbé vagy egyáltalán nem szorul különös 

gondozásra (pl. trágyázásra), másrészt pedig a napszám is 

sokkal olcsóbb, mint nálunk s a nagyban művelésnél sokkal 

több gépmunka alkalmazható (így gőzekék, vető-, vágó-, arató-, 

gyomláló-, gabonatisztitó-. stb. gépek). Azt sem szabad figyel-

men kívül hagynunk, hogy a nyereségre való kilátás a telhe-

tetlen európai nagytőkét is arra birja, hogy a külföldi gabona-

1 Pichler, Zur Agrarfrage der Gegemvarl. 5. 1.; Dael von Köth-

Wanscheid, Zur Agrarfrage. 41. 1. 
2 V. ö. pl. Das Getreide ím Weltverkehre, Wien, 1900. 378. s köv. 

1. (Bécsre vonatkozólag.) 
3 V. ö. Stimmen aus Maria-Laach, 1901. évi. I 479. 1. 
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termelésben keressen befektetést és értékesítést, hogy tehát 

más világrészek gabonatermelését ezáltal emeli és okozója 

lesz annak a lehetetlen versenynek, melyben az európai mező-

gazdaságnak tönkre kell mennie. 

Az ily olcsón előállított gabonát a jelenlegi olcsó szál-

lítással csekély árért Európába hozzák és az európai gabona-

piacokon kerül eladásra. „A szállítási díj tengerentúlról 1869 

óta 50 %-kal, sőt a hamburgi kereskedelmi kamara által meg-

ejtett vizsgálat értelmében 75%-kal olcsóbb lett."1 „így egy 

métermázsa gabona szállítása New-Yorkból egészen Európa 

szivébe két márkába és a La Flata államból 3 márkába kerül."2 

A szállítás olcsósága mindenesetre szorosan összefügg a gépek 

csodás tökéletesedésével, okát azonban ezenkívül abban a 

versenyben is kell keresnünk, mely a nagy tőkepénzesekből 

álló temérdek szállító-vállalat és társaság között létesül. A 

gyümölcsöző befektetést kereső nagytőkét tulajdonosaik szál-

lító-eszközökbe (vasutakba, hajókba, stb.) fektetik, az erre a 

célra alapított társulatok pedig, hogy mentől több és töme-

gesebb szállítási megbízást nyerjenek, a szállítási díjat lehe-

tőleg olcsóra szabják. 

Arról már manapság nem lehet vitatkozni, hogy a könnyű 

és olcsó szállítási viszonyok mellett a világ gabnatermelésé-

vel számolnunk kell és hogy a gabonaárak alakulására a külső 

1 Pichl er, i. h. 5. 1. 
2 Pohl, Stand und Ursachen der heutigen Agrarfrage. (Wiener 

sociale Vorträge, kiadta dr. Schindler.) 46. 1., Pichler, i. m. 5. lapján dr. 

Jäger-nek a bajor képviselőházban benyújtott 1894. emlékiratára hivat-

kozva azt állítja, hogy ,. 1894-ben egy métermázsa gabona szállítása New-

Yorktól Rotterdamig 70 fillérbe, Rotterdamtól Mannheimig 65 fillérbe, 

tehát New-Yorktól Mannheimig, Dél-Németország főgabona-piacáig 135 

márkába került. Déloroszország búzájának szállítása Odesszától Rotter-

damon át Mannheimig l-75 márkába került; a magyar búza szállításáért 

Budapesttől Regensburgig a Dunán 1-75 márkát, Regensburgtól Mann-

heimig a vasúton 178 márkát, tehát összesen 3'54 márkát kellett fizetni." 

V, ö. Getreide ím Weltverkehre. 769. s köv. 1. (szállítási díjtételek.) 
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és tengerentúli országok bőséges termése határozott befolyást 

gyakorol. Mivel azonban sem a világ gabonatermeléséről, sem 

fogyasztásáról kielégítő pontosságú statisztikai kimutatásunk 

nincsen, ezért az ilyen kiválóan bőséges gabonaaratást és az 

ebből származó túltermelést, melyben az évekkel ezelőtt 

beállott nagy ársülyedésnek főokát látták, nem igen lehetett 

bebizonyítani. 

120. A gabonaárak alacsonyságának okozója 2. a blaneo-

határidő-üzlet, mely a gabonabörzéken szokásos.1 Néhá-

1 A blanco-határidő-üzletre vonatkozólag v. ö. dr. Ruhland Gusz-

táv munkáját: Zur Aufhebung der Blanco-Termingeschäfte in Getreide 

1896.; dr. Kienböch, Terminhandel in Getreide 1897.: Philippovich, Grund-

riss, 1. k. 192. és köv. 1. Hogy mi a lényege a blanco-határidőüzletnek, 

azt a következőkkel világítjuk meg : Meg kell különböztetnünk a kötéskor 

megállapított időben ténylegesen árúban és pénzben kiegyenlítendő üzle-

teket, tehát az egyszerű határidőüzletet és a blanco-határidőűzletet. Az 

első abban áll, hogy a szerződésben kikötött határidőre a szerződésben 

megállapított tárgyakat át kell adni. A legtöbb üzlet, melyet a minden-

napi nagy- és kisforgalomban kötnek, ilyen. Ugyanilyen természetűek 

maradnak az üzletek, ha a vásárolt árúkat csak később kell majd meg-

fizetni. 

A határidőüzlet értelmében valamely vásárolt tárgyat a már most 

megállapított árban bizonyos idő (határidő) múlva kell szállítani és csak 

akkor történik meg a fizetés. Például A. és B. határidőüzletet kötnek. 

A. április 10-én kötelezi magát, hogy B.-nek október 15-én bizonyos 

meghatározott mennyiségű búzát szállít X forint árért. A határidőüzlet 

tehát már természeténél fogva nagy kockázattal jár. Az, aki a gabona-

börzén április 10-én kötelezi magát, hogy október 15-én bizonyos meg-

határozott árért 1000 métermázsa búzát fog szállítani, ki van téve annak, 

hogy a szállítás napján (október 15-én) sokkal magasabb ára lesz a gabo-

nának, nemcsak mint április 10-én, az üzlet kötése napján, hanem sok-

kal magasabb lesz annál is, amit ő gondolt, hogy az ár október 15-éig 

emelkedni fog. Föltéve, hogy a gabona ára okt 15-éig emelkedik s ha ő 

ezt áprilisban előre látja, vagy az üzlet kötésével október 15-éig vár, 

akkor sokkal nagyobb nyereségre tehetett volna szert. 

A blanco-batáridőüzlet azon alapszik, hogy a jövő árakat lehetetlen 

előre teljes biztossággal megállapitani. Hasonlít az egyszerű határidöüzlet-

hez, de lényegesen különbözik tőle abban, hogy itt az üzlet tárgya nem 
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nyan azt mondják, hogy az alacsony gabonaárakat főképen 

ez okozza, mások szerint ez csak olyan mellékokozója, amit 

könnyen el lehetne hárítani; vannak azonban olyanok is, akik 

hangoztatják, hogy a gabonaárak alacsonyságában a blaneo-

határidőüzlet teljesen ártatlan s ha másodrendű oknak el is 

ismerik, azért mégis nélkülözhetetlen intézménynek tartják.1 

Meg kell jegyeznünk, hogy nem a ténylegesen teljesítendő 

maga a gabona és a pénzben fizetendő ár, hanem az a különbség, ami az 

üzlet kötésénél, példánk szerint április 10-én megállapított ár és az okt. 

15-én létező tényleges ár között van. Például A. eladó és B. vevő április 

10-én 1000 métermázsa búza szállítására vonatkozólag okt. 15-ére különb-

ségi (differencia) határidöüzletet kötnek. Április hóban, az üzlet megkö-

tésekor egy métermázsa búza árát okt. 15-ére 19 koronában állapították 

meg. Ha már most okt. 15-én a búza ára 20 kor., akkor az úgynevezett 

eladó tartozik úgynevezett vevőjének 1000 koronát fizetni, mint azt a 

különbséget (innen a különbségi határidőüzlet elnevezés), mely a névleg 

eladott búza megállapított és tényleges ára között van, ami fölvett ese-

tünkben métermázsánként 1 korona, tehát összesen 1000 korona. Ha 

azonban a gabona ára okt. 15-én, az úgynevezett szállítási napon csak 

18 korona, akkor az előbbinek ellenkezője történik és az úgynevezett 

gabonavevő tartozik úgynevezett eladójának az 1000 korona árkülönb-

séget kifizetni. Mivel ezek a különbségi üzletek nem is igazi árú körül 

forognak, ezért nevezik ¿¿anco-határidőüzleteknek. A gabonabörzéken ép 

úgy, mint más börzéken : pénz- vagy értékbörzéken, számtalan ily különb-

ségi üzletet kötnek. Y. ff. Schönberyet, Handbuch. 3. kiad. 2. köt. 844. s 

köv. 1.; Rothschildet, Taschenbuch für Kauíieute, 31. kiad. 393. s köv. 1. 

1 Hogy milyen mértéket ölt a börzéken a blanco-határidőüzle-

tek kötése (V. ö. dr. Ruhland G., Zur Aufhebung der Blanco-Termin-

geschiifte in Getreide, 22. s köv. 1.), arra a következő számadatokból 

következtethetünk (24. 1.): „1890. év április havában New-York gabona-

piacára 3.039,000 busel búza került s ennek dacára ugyanebben a hó-

napban a new-yorki börzén 245 millió busel búzáról kötöttek üzleteket. 

Ebből az összegből csak április 14-ikén 44 millió buselt adtak el, jól-

lehet legalább a húszszoros mennyiséget kínálgatták a börzeüzérek, de 

nem akadt rá vevő. Az egész 1890-iki esztendőben összesen 15s/4 millió 

busel búza került a new-yorki piacra. Tehát ezen az egy napon, április 

14-ikén két- és félszer többet adtak el, mint amennyit az egész év összes 

eladásra kerülő búzája tett." 
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határidőüzlet, hanem a blanco-határidőüzlet az, mely a gabona-

árakra károsan befoly. Ha nincs is tökéletesen nyilvánvaló 

bizonyítékunk arra, hogy a blanco-határidőüzlet főokozója a 

gabonaárak jelenlegi alacsony voltának, azért mégis csupán a 

legtúlzóbb szabadelvűségnek hódoló agrárpolitikusok tagadják, 

hogy a tényleges gabonaüzletekre káros hatása van a blanco-

üzleteknek és csakis a szabadgazdálkodás legtúlzóbb hívei 

állítják, hogy az egyéb cikkekben (kávé, gyapot, stb.) kötött 

blanco-üzíetek nem károsak. A börzeesemények, a szédelgés, 

mely az úgynevezett értékbörzén folyik s ennek káros követ-

kezményei sokkal ismertebbek, hogysem föl ne lehetne téte-

lezni, hogy a gabonapiacon ugyanazok a káros következmé-

nyei lesznek. 

121. A mezőgazdaság sanyarú helyzetének oka továbbá 

8. a mezőgazdasági termékekkel való nyerészkedő közvetítő 

kereskedés. Közvetítő kereskedőknek nevezzük azokat, akik a 

termelőktől kisebb vagy nagyobb' mennyiségben veszik az 

árúcikkeket, hogy azokat vagy mindjárt a fogyasztó közönség-

nek vagy más kereskedőknek adják el, kiktől ismét a fogyasztó 

közönséghez kerülnek. Minden ilyen közvetítő kereskedő törek-

vése arra irányul, hogy lehetőleg olcsón vásárolhasson s a 

vásárokon lehető drágán adhasson túl. Mivel minden közve-

títő kereskedőnek az a célja, hogy üzleteiből mentől nagyobb 

haszna legyen, ennek következése az, hogy a fogyasztóknak 

a cikkeket sokkal drágábban kell vásárolniok s a termelő 

eladónak sokkal olcsóbban kell termékeit eladnia, mint egyéb-

kén.. A közvetítő kereskedés nemcsak a termelő és fogyasztó 

k< z tolakodik, hanem a termelő és a piac közé is. A szabad-

gazdaikodás miatt pl. elcsábíttatja magát a földművelő, hogy 

aratá- előtt lábon álló vagy épen behordott termését olcsób-

ban eiadja, mert nem tudja, hogy később esetleg kedvezőbb 

módon s időben értékesíthetné gabonáját, vagy pedig gon-

dolja liogy megtakarítja a vásárra szállítás költségeit, vagy 

peda elcsábítja őt a kínált készpénzösszeg, melynek birtokába 

¡.-•Imlnek-Kiss. A társadalmi kórdós 12 
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akar jutni. A fogyasztó maga részéről kénytelen elfogadni azt 

az árat, amit a közvetítő kereskedő a lehetőségig fokozott, 

mert már nem a termelő jelenik meg a piacon, hanem a 

közvetítő kereskedők, kiknek a piac úgyszólván egészen kezük-

ben van.' Azokat a kereskedőket, kik az egyes termelőktől 

veszik a termékeket, arra csábítja a szabadgazdálkodás, hogy 

önmaguknak bizonyos területeken bizonyos termékekre nézve 

vásárlási kizárólagosságot biztosítsanak, még pedig oly módon, 

hogy kiki arra törekszik, hogy egyedüli vásárlója legyen a 

termékeknek, vagy pedig valamennyien egyetértésben kifeje-

zetten vagy hallgatagon egymás kezére játszanak, hogy az 

árakat, melyeken a termékeket ezen vagy azon a vidéken 

venni akarják, egységessé tegyék és leszállítsák s így a mező-

gazdákat arra kényszerítsék, hogy eladásra szánt termékeiket 

lehetőleg alacsony áron adják.1 Ennek a közvetítő kereske-

désnek a mezőgazdaságra való káros hatása csak most az 

újabb időben mutatkozik különösen, részben mert a városok-

ban és iparostelepeken jelentékenyen szaporodó népesség-

létszám sokkalta szükségesebbé teszi, mint azelőtt, részben 

pedig mert a szabadgazdálkodás által szabadjára bocsátott 

nyereségvágy tanította meg az embereket e közveszélyes és 

meg nem engedett eszköz használatára. 

122. Némileg 4. a pénzérték különfélesége is okozója 

az európai mezőgazdaság hanyatlásának. Oly országok, me-

lyeknek rosszabb pénzük van, olyan t. i., mely a világpiacon 

kevesebbet ér, azok, ha rríezőgazdasági termékeiket oly orszá-

gokban adják el, melyek, jobb pénzük lévén, jobb pénzzel is 

fizetnek, sokkal nagyobb hasznot látnak, mintha árúikat saját 

országukban értékesítik. Saját rossz pénzérték-viszonyaik arra 

utalják őket, hogy árúikkal a külföldi piacokon versenyezze-

nek és minél rosszabbak honi pénzérték-viszonyaik, annál 

1 V. ö. Die Bauernnoth cimü munkát (Stimmen aus Oesterreich 

zur Lehr' und Wehr'. N. V.) 19. és köv. 1. 
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könnyebben állhatják ki a versenyt, mert a nagyobb értékű 

pénzzel való fizetés bőséges kárpótlást nyújt szállítási és 

egyéb költségeikért. Ellenben a jó pénzérték-viszonyokkal ren-

delkező állam kivitele egy rosszabbal biró országba roppant 

hátrányokkal jár, mert ott kisebb értékű pénzzel fizetnek és 

az ennek megfelelő áremelés nem mindig lehetséges. 

123. Mivel 5. a mezőgazda igen gyakran kénytelen rövi-

debb-hosszabb határidőre pénzt kölcsön venni, ezért a mező-

gazdaság szomorú helyzetének előidézésében nem utolsó 

szerepe van annak is, hogy nincsenek olyan pénzintézetek, 

melyek a mezőgazdáknak viszonyaikhoz és a föld termelő-

képességéhez szabott föltételek mellett kölcsönpénzt adhat-

nának, vagy adni hajlandók volnának. A mezőgazdaság kevés, 

de általában biztos jövedelmet hoz. A mezőgazda tehát, 

föltéve, hogy nem céltalanul vette föl a kölcsönt, biztos ka-

matokat fizethet, de csak akkor, ha ezek alacsonyak. Ennél-

fogva a kölcsönt alacsony kamatra kellene kapnia. Továbbá 

a mezőgazdának nincs módjában, mint a kereskedőnek, kéz-

művesnek, stb., hogy minden héten vagy épen minden napon 

eladhatja termékeit, hanem legtöbbnyire egyszerre nagyobb 

értékeket bocsát eladásra. Ezért reá nézve nem kedvező az 

olyan visszafizetési föltétel, melynek értelmében gyakran, pél-

dául negyedévenként vagy kéthavonként kell részleteket tör-

leszteni. A kölcsön megújítása, átíratása szintén nagy idő-

veszteséget okoz a mezőgazdának s gyakran nagyobb kiadá-

sokkal is jár, ezért a rövid lejáratú kölcsönök sem alkalmasak 

neki. Mivel pedig nincs olyan pénzintézet, mely a mezőgazdák-

nak hosszú lejáratú apróbb részletekben alacsony kamatláb 

mellett törleszthető kölcsönt adna, ennek a hiánynak a mező-

gazdaság részére hátrányosnak keli lennie. 

124. Az okok között, melyek a mezőgazdaságot sok 

országban háladatlan foglalkozássá tették, föl kell említenünk 

6. a túlságos adót. Ez részben állami, részben tartományi 

vagy községi. Míg mindez az előző századokban csekélység 

13* 
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volt, addig az utolsóban, részben a hadi állapot miatt (állandó 

hadsereg és általános hadkötelezettség), részben amiatt, hogy 

az úgynevezett „nyilvános szükségletek" megnövekedtek, ál-

landó emelkedésben van. 

A közjóllétnek s az állam céljának téves vagy zavaros 

értelmezése folytán az állami intézetek és intézmények belát-

hatatlan sorozata létesült, melyek alapítása és föntartása, 

továbbá az óriási állandó hadsereg, a legtöbb államot súlyos 

adósságba keverte ; a kölcsönösszeget legtöbbnyire a nagy-

tőke-tulajdonosoktól vették föl részlettörlesztésre s mindennek 

eredménye az lett, hogy az államok a nagytőke-birtokosoktól 

függnek. A tőke-birtokosoknak pedig legfőbb érdekük, hogy 

az államnak nagy kiadásai legyenek s hogy az államnak így 

eladósodjanak, mert ők ily módon leggyümölcsözőbben ka-

matoztathatják pénzüket.1 

Sok államban kivált a földbirtokosokat terhelik meg 

egyenes adókkal, egyrészt, mert vagyoni állapotuk: földjeik, 

terheik, stb. könnyen ellenőrizhető, míg a mozgó pénztőke 

összegét s mennyiségét ellenőrizni alig lehetséges; másrészt 

az adótörvényhozás még a régi természeti gazdaság nyom-

dokain halad, holott a nemzetgazdaság manapság tényleg 

egészen a pénzgazdaság jellegét öltötte magára. A mező-

gazdára nézve hátrányos az a körülmény is, hogy adóját 

készpénzben kell fizetnie, ami őt arra kényszeríti, hogy ter-

mékeit pénzzé változtassa, tehát elsősorban vevőt keressen 

s az így nyert pénzt, mint adót, megint kiadja. A nem egye-

nes adók is sokkal nagyobb mértékben terhelik a mezőgaz-

dákat, mint amennyire méltányos volna; ugyanez áll általá-

ban a szegényebb és legszegényebb birtokososztályra is, holott 

a legtöbb állami intézménynek főleg a gazdagok látják hasznát. 

125. További ok 7. a cselédbér emelkedése. Ennek 

megint számos oka van. A cselédek szivesebben szegődnek 

1 V. ö. Preser művét i. h. 198. és köv. 1. 
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el a városokba és ipartelepekre, mint falura, részint mert 

nagyobb bért kapnak, részint mert nagyobb a szabadságuk s 

az élet kellemességeit általában könnyebben megszerezhetik 

maguknak a városokban s ipartelepeken, mint falun. Emiatt 

kénytelen a mezőgazda is nagyobb bért igérni. A katonai szol-

gálat is sok cselédet von el a szolgálattól. Végül a cselédség 

igényei is fokozódnak s ezeknek kielégítése csak magasabb 

bér mellett lehetséges. Ennek okait a következő pontban 

soroljuk föl. 

126. A mezőgazdák maguk 8. fölhagytak eddigi egyszerű 

életmódjukkal és azelőtt ismeretlen igényeket táplálnak. Ennek 

oka részben a könnyű érintkezés oly emberekkel, kiknek na-

gyobb az igényük, s ők ezt ezektől eltanulják (így pl. érint-

kezés a városiakkal), részben a katonáskodás, mely a fiatal 

vidékieket arra készteti, hogy több évig a városokban tartóz-

kodjanak; itt aztán sok mindent látnak és eltanulnak s igényeik 

kielégítését megszokják. Nem feledhetjük ki ezek közül az 

okok közül az eladóknak, kereskedőknek eladási élelmességét, 

kik mindenféle élvezeti cikket szívesen nyakába varrnak az 

úgynevezett „kis ember"-nek is, tehát a mezőgazdának is. 

Végül fontos ok egyes divatos szólamok terjedése, melyek 

szerint a művelődés és polgáriasodás haladása egyértelmű 

azzal, hogy különböző anyagi igényeket a nép nagy tömege 

is megszokjon is kielégítsen. 

2. §. Segítőeszközök. 

127. Mindenekelőtt meg kell állapítanunk a célt, melyet 

a bölcs agrárpolitikának minden intézkedéseiben szem előtt 

kell tartania. Ez a cél 1. hogy a földbirtok oly módon legyen 

fölosztva, hogy a nemzet földjének túlnyomó része a közép 

parasztosztály tulajdonát képezze. A végletek, tehát úgy a 

törpegazdaság, mint a nagybirtokok, betegség jellegével birnak 

és pedig nemcsak társadalmi, hanem gazdasági szempontból 
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is. A törpegazdaság kísérője a parasztproletariátus, már pedig 

a társadalomra bármilyen proletariátus szaporodása veszedel-

mes. A proletár parasztot birtoka csekélysége arra fogja 

kényszeríteni, hogy ennek müvelésében csak pillanatnyi szük-

séglete vezesse, ami ellenkezik az észszerű gazdálkodás sza-

bályaival. A nagybirtokok meg arra kényszerítik a tulajdonost, 

hogy földjét idegen segítséggel művelje vagy bérlő vagy mun-

kások által. A túlkiterjedt cselédgazdaság nagyon szaporítja 

a falusi proletárokat és hatásai ép oly károsak, mint a 

törpegazdaságéi. A bérlőrendszer hatása pedig társadalmilag 

korántsem lesz oly áldásos, mint a házikezelésé, hacsak 

a törvény jelentős mértékben nem korlátozza a földbirtokos 

szabadságát. De a bérlő rendszernek nincsenek meg azok a 

gazdasági előnyei sem, melyeket a szabad parasztosztály 

megteremteni képes. Mi azonban azt mondottuk, az a cél, 

hogy a haza földjének túlnyomó része a közép parasztosztály 

birtoka legyen, mert néhány nagybirtok és néhány törpe-

gazdaság nemcsak nem káros, hanem határozottan hasznos.1 

így például a nagybirtokos könnyebben tehet kísérleteket a 

mezőgazdaság terén új eszközökkel, miáltal a kisbirtokosok-

nak csak használ; a törpegazdaság pedig munkaerőt szolgál-

tat a nagyobb birtokok megművelésére. Épen így 2. a bölcs 

agrárpolitikának ügyelnie kell arra, hogy a birtok ugyan-

egy család birtokában állandóan ivadékról ivadékra száll-

jon s ne vándoroljon könnyen egyik birtokos kezéből a mási-

kéba. Mindenesetre az fog szorgalmatoskodni és földjeit körül-

tekintő gondossággal megművelni, aki családja jelenlegi és 

jövő szükségleteit mindig szem előtt tartja, ilyen pedig az a 

1 Tökéletesen igaz Hertling ítélete Naturrecht und Socialpolitik c. 

müvében (Kleine Schriften 374. 1.): „Az állam érdekében fekszik, hogy 

föntartsa a nagybirtokos és nemesi osztályt is, mely szilárd birtoklásá-

ban birja fönmaradásának és társadalmi felsőbbségének föltételét. Mind-

azonáltal fontosabbnak tartom a jómódú parasztosztály létesítését és-

föntartását." 
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családatya, aki tudja, hogy nemcsak önönmagának dolgozik, 

hanem utódainak, kik a birtokot halála után öröklik. Azt 

természetesen nem kívánjuk és ne is történjék meg, hogy a 

birtokviszonyok tökéletesen megállapodjanak, úgyannyira, hogy 

nemcsak az egész földbirtokot, hanem annak egyes részeit 

se lehessen soha eladni. Mindazonáltal a birtoknak ezt az 

említett s olyannyira áldásos állandóságát nem lehet pusztán 

a birtokos jóakaratától függővé tenni, hanem oly intézmé-

nyeket kell létesíteni, melyek ezt az állandóságot nemcsak 

elősegítik, hanem meg is valósítják. 

128. Hogy ezt a célt elérni s vele az agrárkérdést meg-

oldani lehessen, erre föltétlenül szükséges 1. a földbirtok-

öröklési jog javítása.1 Ennek a következő pontokat kell fel-

ölelnie : a,) A mezőgazdaság érdekében mindenekelőtt meg 

kell változtatni az örökhagyási jogot. Maradjon meg az örök-

hagyás szabadsága, de csak a mindjárt fölsorolandó korláto-

zásokkal. Az örökhagyási jog javulásának az lesz a következ-

ménye, hogy az örökhagyási szabadság a mezőgazdasági 

viszonyoknak megfelelőbb alakot fog ölteni. Sok oldalról na-

gyon kardoskodnak amellett, hogy az állam hatóságilag írja 

össze mindazokat a mezőgazdaságokat, melyeket birtokosaik 

egy tagban akarnak egy örökösnek hagyni, melyeket tehát föl-

osztani nem szabad. Csakhogy ez nem látszik elég hatásos 

eszköznek, mert az egyes birtokosok szabadságában áll, hogy 

birtokukat be akarják-e a nevezett jegyzékbe vezettetni vagy 

nem. Ennél hatásosabb lesz az örökhagyási jog megváltozta-

tása, mert ennek létesülése sokkal kevésbbé függ az egyesek 

akaratától és már magában is alkalmas arra, hogy a nép föl-

fogására befolyást gyakoroljon. Igaz, hogy azokon a vidékeken, 

hol a nép egészséges érzéke, dacára a végrendelkezési sza-

badságnak, célszerű örökhagyási módot teremtett és a termé-

1 Erre vonatkozólag is 1. HertUnget i. m. 372. s köv. 1.: „Első 

sorban is az örökösödési eljárást kell a parasztosztály érdekeinek és 

szükségleteinek megfelelőleg szabályozni." 
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szetes örökösök törvény szerint egyenlő igényeit szerződések-

kel kizárják, ott nem oly szükséges az örökhagyó-törvény 

megváltoztatása, valamint ott sem, ahol ebben az irányban 

ősi szokásból származó jog dívik. Az ily vidékek lakói azon-

ban annál nagyobb örömmel fogadnák a nevezett módosítá-

sokat s készségesen valósítanák meg az új törvény rendelke-

zéseit. b) Ennek az örökösödési törvénynek meg kell szilárdí-

tania a főörökös jogát, t. i. meg kell határoznia, hogy a 

földbirtok csak egy emberre szálljon, a természetben való 

osztozás tehát ki legyen zárva, mert ennek szükségszerű követ-

kezménye, mint már kimutattuk, vagy a törpegazdaságok vagy 

a nagybirtokok képződése. A konzervativ-társadalmi politikusok 

szalzburgi egyesülete 1883-ban teljes joggal mondhatta ki az 

örökösödési törvényre vonatkozólag: „A parasztosztály föntar-

tására a parasztviszonyoknak megfelelő és az illető ország 

szokásait figyelembe vevő örökösödési törvényt kell alkotni."1 

e) A részesedés megállapításánál, hogy a többi örökösnek 

mire van joga, a birtokot nem csereértéke, hanem termelő-

képessége és valódi értéke szerint kell megbecsülni és ezt a 

becslést törvénynyel kell előírni.2 Továbbá d) az örökség föl-

osztásánál még az egész tiszta jövedelmet sem szabad az 

osztályosoknak járó rész-megállapítás alapjául fölvenni, leg-

alább akkor, ha nagyon sok, például: öt örökös és kész-

pénzvagyon kevés van. Mert ha a fölosztás alapjául a tiszta 

jövedelem teljes összegét veszszük, akkor a főörökösnek a 

már fölhozott példák szerint roppantul nehéz lesz az osztá-

lyosokat kielégítenie anélkül, hogy birtokát adósságokkal meg 

ne terhelje. Különben a hagyatékban talált készpénzt az 

összes örökösök között egyenlően lehet fölosztani, e) Az 

1 Ez egyesület határozatait olvasd az „Oesterr. Monatschrift für 

Socialreform" c. folyóirat 5. kötetében (1883.) a 394. és köv. lapokon. 
2 V. ö. a szalzburgi szövetség határozataival i. h. h. 395. 1.: „A 

földbirtok és telek természetének megfelelő termelőértéket kell alapul 

venni az agrárviszonyokra vonatkozó minden intézkedésnél." 
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osztályosok örökségrésze ne egy és egyszerre fizetendő pénz-

összegben, hanem évi járadékban legyen megállapítva. Erre 

a célra természetesen külön intézményeket kellene létesíteni, 

amelyek ezt az évi járadékot az örökösöknek megfelelő tőké-

ben kifizethetnék. Csak így lehetne elejét venni annak, hogy 

a főörökös, mikor az osztályosokat kifizeti, adósságokba ne 

keveredjék. Ezek ellen a tervezetek ellen nem lehet fölhozni, 

hogy igazságtalanok az osztályosok iránt, mert a természet-

jog szerint az osztályosoknak semmiesetre sincs joguk a 

főörökössel egyenlő részt követelniök; a tevőleges jognak 

pedig nemcsak nem kell az osztályosokat ebben a jogban 

részesítenie, sőt a közjó érdekében a főörököst kell védel-

mébe vennie. Hogy az örökhagyó összes gyermekei egijenlő 

örökösödési joggal bírjanak, ez legnagyobbrészt a szabadelvű-

ség által félreértett s tévesen magyarázott abból az alapelv-

ből származik, hogy egy bizonyos esetben mindenkinek egyenlő 

joga van. 

Ez az örökösödési rend vonatkozzék a vidékeken fekvő 

földbirtokokra, míg a városok mellett elterülő birtokok, melyek 

fekvésüknél fogva a kerti, tehát kisgazdaságra alkalmasak, 

ezek a régiben maradhatnak, vagyis föloszthatók legyenek, a 

kényszerfölosztást azonban itt sem szabad életbe léptetni. 

129. Hogy a földbirtokok bármiféle túladósodását meg 

lehessen akadályozni, szükséges 2. törvény által meghatá-

rozni az adóssághatárt vagyis azt. hogy mekkora adósság-

gal szabad a földbirtokokat megterhelni, sőt törekvésünk mesz-

szebb eső célja az legyen, hogy a mezőgazdasági célokra 

szolgáló földeket adóssággal megterhelni ne lehessen.1 Úgy 

1 A szalzburgi szövetség i. h. 396. 1. követeli az adóssághatár meg-

állapítását : „Nem szabad megengedni, hogy a birtokot azon a határon túl 

megterheljék, mely mellett a gyümölcsöző gazdálkodás még lehetséges." 

(A parasztgazda már alig tud gazdálkodni, ha tiszta jövedelmének több 

mint felét kamatra és esetleg törlesztésre kell fordítania.) — Weichs-Glon, 

Freier Boden! c. művében (München, 1896.) amellett száll síkra, hogy a 
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az első, mint a második csak a dologi adósságokra vonat-

kozik ; céljuk egyrészt, hogy megakadályozzák vagy legalább 

határolják a földek jelzálogi megterheltetését és árverés útján 

való kényszereladását, másrészt közvetve az is, hogy a 

személyi adósságok kötésének lehetőségét is megszüntessék. 

Az adóssághatár alatt értjük, hogy a birtokot csak érté-

kének bizonyos részéig szabad jelzálogilag megterhelni, pél-

dául feléig vagy kétharmadáig, úgy, hogy az ezen fölül 

csinált adósság kizárólag csak személyes jellegű, vagy ha a 

földbirtokos birtokát vagy annak egy részét zálogul mégis 

lekötötte, a hitelező e szerződésnek bírói úton érvényt nem 

szerezhet, mert az ilyen szerződés meg nem tartása nem 

képezheti bírói panasz tárgyát. Ezek a javaslatok (különösen, 

hogy a földbirtokot egyáltalában ne lehessen jelzálog-adósság-

gal megterhelni) a szabadgazdálkodás manapság még nagyon 

elterjedett eszméivel oly homlokegyenest ellenkeznek, hogy 

egyelőre nehéz volna őket megvalósítani. Ellene vetik, hogy 

a mezőgazda gyakran oly helyzetbe jut, hogy rövidebb-hosz-

szabb időre pénzt kell fölvennie; ha már most az adósságot 

hitelezője számára jelzálogilag biztosítani nem tudja, akkor 

annál magasabb kamatokat kell fizetnie. Ezzel szemben azon-

ban állítjuk, hogy ha meg lesz akadályozva a földek jelzá-

logos megterheltetése és a pénzösszegek könnyű és biztos 

elhelyezése nehézségekbe fog ütközni (annál inkább, ha a 

földbirtok egyáltalán nem lesz adóssággal megterhelhető), 

akkor a kamatlábnak szükségképen esnie kell, úgy, hogy a 

mezőgazdák akkor is kapnának kölcsönpénzt és pedig legalább 

földbirtokot egyáltalán ne lehessen megterhelni, s emellett fölhozza teljes 

joggal, hogy ez régi német jog, mely már a szásztükörben megvan. 

Weichs-Glon i. m. 1. 1. Preser is mondja i. m. 223. 1.: „Az annyira 

rossz hírbe hozott régi idő nem ismerte a föld megterhelését, hanem 

csak a belőle húzott jövedelem megterhelését, s nem egészen helyes az 

a vélekedés, hogy. a római jelzálog és a németországi „Rentenkauf" évi 

járadék-vétel intézmények." 
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is a mai kamatra, ha nem alacsonyabbra. Az ily javaslatok 

keresztülvitelére vonatkozólag jól meg kell szívlelni, amit Pichler 

mond: „E javaslatok életbeléptetése rendkívül áldásos volna 

s a jövőben megakadályozná a birtokok túlságos megterhelte-

tését. A jelen állapotokra azonban csak a lehető legnagyobb 

elővigyázat mellett volna szabad azokat alkalmazni, mert kü-

lönben a mostani birtokosok megélhetését a legsúlyosabb módon, 

veszélyeztetnők. Egy általános törvény az adóssághatár meg-

állapítására azt eredményezné, hogy sok birtokosnak meg-

tagadnák a hitelt, annyira, hogy a legszükségesebbeket sem 

szerezhetnék meg maguknak, szóval hitelképességüket rend-

kívül korlátozná." 1 

Ugyanerre a célra szolgál az otthonmentesítés, amely 

a dologi megterheltetést és a földek végrehajtás útján való 

kényszereladását korlátozza. Ennek célja, hogy a kis ember 

számára földbirtoka egy részét minden bírói végrehajtás ellen 

biztosítsa; minden földbirtokra kötött adósság különféle kor-

látozó föltételeknek van alávetve.2 Hogy az otthonmentesítés 

azokra, kiknek javát célozza, rendkívül áldásos hatással volna 

és a vidéki munkásproletárokon nagyon segítene, azon kétel-

kedni sem lehet; mindazonáltal az agrár-kérdést egymaga 

megoldani nem fogja, mert a mértéktelen eladósodás nem-

csak a kis-, hanem a közép- és nagybirtokoknak is betegsége. 

130. A javaslatok egész sora 3. irányul arra, hogy 

szükség esetén mi módon juthatna pénzhez a mezőgazda 

olcsó és a mezőgazdasági viszonyoknak megfelelő, kamatok 

1 Zur Agrarfrage der Gegenwart. 12. 1. 
2 Az otthonmentesítésre vonatkozólag v. ö. azt, amit Betzinger ír 

' a Görres-társulat Staatslexiconjában 3. köt. 250. és köv. 1. „Az otthon-

nak bizonyos meghatározott nagysággal kell birnia, az otthon oszthatat-

lan, az otthont jelzálogos adóssággal csak értékének feléig és akkor is 

csak az otthonmentesítő hatóság beleegyezésével szabad megterhelni és 

pedig csakis törlesztéses adóssággal: az otthon kényszervégrehajtás alá 

nem kerülhet, t. i. ilyen otthont kénvszerúton nem lehet elárverezni, ha-

nem csak kényszergondnokság alá vetni." Picliler i. m. 18. L 
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mellett. Mindenekelőtt említést érdemel az a már sokféle-

képen életbeléptetett terv, hogy országos vagy részleges körű 

jelzálogbankok létesüljenek. A bankintézetek azonban csak 

abban az esetben szolgálnak a mondott cél javára és nem 

ellenére, ha nem azt tartják szem előtt, hogy önmaguk men-

nél több hasznot élvezzenek, vagyis nem azt, hogy magas 

kamatokat szedjenek s így a részvényeseknek nagy osztalé-

kot juttassanak. A magánjelzálogbankok tényleges célja és 

törekvése nem más, mint hogy tagjaik és részvényeseik szá-

mára minél nagyobb jövedelmet biztosítsanak, miért is főtö-

rekvésük arra irányul, hogy a mezőgazdáktól lehetőleg nagy 

kamatokat szedjenek. Az egyes országos és vidéki bankok-

nak tehát, ha céljuknak megfelelni akarnak, nem szabad 

nagyobb nyereséget keresniök, mint amennyi az intézet egy-

szerű és olcsó kezelésére és föntartására szükséges, ameny-

nyiben azt ingyen vezetni és kezelni nem lehet, továbbá 

amennyi szükséges arra, hogy mérsékelt tartalékalapot léte-

síthessenek. Már ezáltal és kivált az egyszerű és olcsó keze-

lés folytán rendkívül áldásosán működhetik az ilyenfajta pénz-

intézet. Adjanak pénzt a) lehetőleg olcsón és b) nem rövid, 

hanem lehetőleg hosszú határidőre, esztendőnkint egyszeri 

kamatfizetésre, valamint c) főleg részlettörlesztés utján telje-

sítendő visszafizetésre.1 Ahol pedig az a szokás uralkodik, 

hogy d) az osztályos örökösöket évi járadékkal fizetik ki, 

ezeknek a bankoknak föladata volna, hogy ezt az évi jára-

dékra való jogot egy egyszerre fizetendő tőkével váltsák meg. 

Hogy a gazdák méltányos pénzkölcsönben részesülhes-

senek, erre szolgálnak a vidéki kölcsön-pénztárak is, melyeket 

első alapítójukról közönségesen Raiffeisen-pénztáraknak ne-

1 A szalzburgi szövetség még messzebb megy kívánságaiban i. m. 

396.1.: „Arra kell törekedni, hogy a földbirtok megterheltetése, legyen az 

tőke- vagy járadéki adósság, a hitelező részéről fölmondhatatlan legyen, 

legyen továbbá a kamatláb alacsonyabb és állandóbb, az adósság pedig 

vészietekben törleszthető." 
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veznek. Ezek célszerű berendezésük miatt rendkívül nagy 

elterjedésnek örvendenek, a) Egy-egy ily szövetkezet minden 

egyes községben alakulhat, de több községi szövetkezet ismét 

szövetségre léphet egymással. Németországban és Ausztriában 

tényleg fönnállanak ily kerületi szövetkezetek, melyek össze-

állva országos szövetkezeteket alkotnak, b) Minden egyesületi 

tag egész vagyonával felelősséget vállal annak az egyesület-

nek működéseért s kötelezettségeiért, melyhez tartozik; ez az 

oka, hogy az ily egyesületek hitelképessége igen nagy. Az 

egyesületek c) csak az egyesületi tagoknak adnak kölcsönt. 

Mivel pedig a tagok mind ugyanannak a községnek lakói és 

így hitelképességük a többi tag előtt ismeretes, ezért a köl-

csön veszélyeztetve nincs és a tagokra együttes felelősségvál-

lalásuk semmi veszedelemmel nem jár. Ezenkívül minden egyes 

kölcsön megadásánál jótállást kíván az egyesület, d) A kölcsön-

vevő sok előnyt élvez kivált a visszafizetésre vonatkozólag, 

mert ezt kis részletekben vagy részlettörlesztéssel teljesítheti 

és ezenfelül igen csekély kamatot kell fizetnie, e) Az egye-

sület ügykezelése díjtalan, egy tisztviselőnek sincs fizetése, 

csak a pénztáros kap valami csekélységet. Az egyesület élén 

nagvobbára öt tagból álló igazgatóság van; efölött áll a 9 

tagú felügyelő-bízottság, efölött pedig az évenkint legalább 2 

ízben összehívandó közgyűlés, melyen az összes tag9k részt-

vehetnek. Ez a közgyűlés választja a felügyelő-bizottságot és 

az igazgatóságot. 

A méltányos pénzközvetítést segítik elő végül a mező-

gazdasági társulatok, szövetkezetek, melyek ép úgy, mint a 

kézműves szövetkezetek, céhek, stb., alkalmasak arra, hogy 

a különféle foglalkozást űzök szövetkezeti szervezkedését elő-

segítsék. Ezekről a mezőgazdasági szövetkezetekről azonnal 

szólunk. 

131. Meg kell beszélnünk még 4. azokat a javaslatokat 

vagy segítő módokat, melyek a mezőgazdaság jobb jövedel-

mezőségét célozzák. Ide tartoznak a) a védő- vagy akadályozó 
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vámok, vagyis azok a vámok, melyeket a mezőgazdasági ter-

mékek után azok behozatalánál szednek. Ez a védővámrend-

-szer az előbbi évszázadokban általánosan sokásban volt s 

csak a szabadelvűséggel szűnt meg, mely a szabad kereske-

delmi rendszert sürgette. A behozatali vám az árút minden-

esetre drágítja, ami csak a mezőgazdaságnak válik javára, a 

többi ágaknak azonban valóságos teher. Csakhogy az is igaz, 

hogy az államnak, melynek föladatát képezi valamennyi gaz-

dasági ág érdekeit lehetőleg összeegyeztetni, jogában áll védő-

vámokat létesítenie, ha azt a közjó érdeke kívánja. Egy másik 

javaslat arra vonatkozik, hogy b) be kell tiltani a blanco-

határidőüzleteket úgy gabonára, mint bárminő gazdasági ter-

mékre. Ezzel a javaslattal együtt szokták sürgetni azt is, hogy 

a valóságos vásárlásra vonatkozó határidőüzletek kötése és 

közvetítése a szövetkezetek kezében legyen, sürgetik tehát, 

hogy a terménybörzéket szövetkezeti alapon szervezzék. Ez a 

javaslat tehát elismeri a gabona- és terménybörzék hasznos 

voltát, hol vevő és eladó találkoznak (anélkül, hogy a szer-

ződés tárgyát képező árúkat magukkal hoznák), elismeri 

továbbá azoknak a határidőűzleteknek hasznosságát, melyek 

az árúk tényleges szállítását célozzák, elveti azonban a 

különbségi üzleteket, melyeket károsaknak tart.1 — Amíg 

a nyerészkedő határidőüzletek egyszer s mindenkorra be 

nem tiltatnak, amihez legalább a nagyobb államok nem-

1 Még azok a gazdaságpolitikusok is, kik a szabadgazdasági elmé-

let hívei, megengedik a különbségiizletek káros voltát. V. ö. pl. Lexis-t 

Schönberg kézikönyvében 3. kiad. 2. köt. 878. 1. Phillippovich is Grund-

riss c. művének I. k. 192. és köv. 1. a speculatiós üzletek érdekében föl-

hozott érvekkel szemben fölsorolja a károkat, miket okozhatnak és a 

terménybörzéktől még kevesebb jót vár, mint a pénz- és értékbörzéktől. 

V. ö. Kienböck művét is : Terminhandel in Getreide. Wien, 1897., mely-

ben a 27. lapon a blanco-határidőüzletek káros hatásait röviden így ösz-

szegezi: „Az üzleti viszonyok összezavarodása, a kereskedés elide-

genedése saját föladatától, nagyszámú uzsorásra nyerészkedő osztály 

létesülése; időnkint a tévútra vezetett outsiderek tönkrejutása, végül a 
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zetközi megegyezése szükséges, és ezt sajnos jelenleg nem 

remélhetjük, — addig is minden egyes államnak kötelessége, 

hogy saját határain belől a pusztán nyerészkedő határidő-

üzleteket lehetetlenné tegye. Ha egyes államok kitartóan küz-

denek azért, hogy egészséges nemzetgazdasági alapelvek jus-

sanak uralomra, ezt a példát a többi állam is előbb-utóbb, 

követni fogja. Ha törvénybe iktatják, hogy az ily üzletek nem 

képezhetik bírói panasz tárgyát, már maga ez is, ha nem is 

szünteti meg a tárgyalt visszásságot teljesen, de legalább is 

hatásos szerül fog szolgálni ellene. 

132. Ugyanez áll b) az egyes államok befolyásáról a 

nagyobb szállítási vállalatokra, mint vasútakra és hajótársasá-

gokra, stb. Mivel ezeknek a) jelentékeny befolyásuk van sok 

község földi javára, sőt egész tartományokéra és az egész 

országéra is, ezért úgy ezek természetének, mint az állam 

céljának és föladatának inkább megfelel az, ha ezeket a köz-

lekedési vállalatokat közjogi testületek: községek, tartomá-

nyok, államok birják és kezelik, mint ha magánvállalkozók, 

bankházak és részvénytársaságok tulajdonát képezik.1 (3) Amed-

dig ez el nem érhető, addig az államnak nemcsak az a köte-

lessége, hogy megbizonyosodjék e vállalatok működéséről, ha 

csakugyan a közjót mozdítják-e elő; hanem kötelessége az 

egész üzletkezelést úgy befolyásolnia, hogy ezek a vállalatok 

semmi olyast ne tehessenek, ami mások jogába vagy a köz-

jóba ütközik. Ide tartozik kivált az, hogy a vasúti és hajó-

társaságok a tényleges szállítási kizárólagossággal, amit szabály-

földmüvelés főtermékeinek árban való leszorítása, — ezek a határidő-

üzletek káros jellemző vonásai, s azért nyugodtan nevezhetjük azt a keres-

kedés egy elfajult alakjának." Az a jelenség, hogy a blanco-határidőüzlet 

a piaci árakat lenyomja, onnan magyarázható, hogy „az üzletek megkö-

tésére a kezdeményezést tapasztalat szerint a kínálat adja." (24. 1.) Ez 

ellen az üzletrendszer ellen tölhozott vádak legsúlyosabbika, hogy a 

baisse-speculatiót előmozdítja. (16. 1.) 
1 Wtichs-Glon, Das íinanzielle und sociale Wesen der modernen 

Verkehrsmittel. Tübingen. Laupp. 1894. 262. 1. 



• 1 9 2 Második, különös rész. 

szerint az ő kezükben van, ne éljenek vissza és az ezekre a. 

szállítási eszközökre utalt közönséget ne fosztogassák. Új 

közlekedési vonalak készítésénél a mértékadó a nép általános 

érdeke legyen, nem pedig egyes befolyásos birtokosoké (pl. 

egy magasrangú úrnak földbirtoka vagy gyára, melynek szük-

sége volna a közlekedési vonal közelségére.) Az államnak 

főleg a nagytőkét és ennek intézményeit kell folytonosan 

figyelemmel kísérnie és ha az vissza akar élni hatalmával, 

akár az állam belterületén, akár azon kívül a közjó rovására, 

azt meg kell akadályoznia. Hát nem vérlázító dolog pl. az, 

ha a nagytőke, saját hasznát keresve, a külföldi mezőgazda-

ságnak kedvezve, a hazai mezőgazdaság tönkretételénél közre-

működik ! y) Ha a közlekedési vállalatok nemcsak a saját 

államhoz tartozók, hanem idegen állampolgárok érdekeit is 

érintik, akkor az államnak, bár első sorban saját polgárainak 

javát kell szem előtt tartania, mindazáltal nem szabad tűrnie, 

annál kevésbbé elősegítenie, hogy e vállalatok idegen államok 

polgáraival szemben igazságtalanok és kíméletlenek legyenek. 

133. A pénzérték-kérdés természete c) olyan, hogy azt 

az egyes államok meg nem oldhatják, de ez nem menti föl 

az államokat az alól, hogy a nemzetközi megegyezés útját 

ne egyengessék. A nemzetközi kettős érték behozatala épen 

nem elkerülhetetlenül szükséges, bár ez legalkalmasabb volna 

arra, hogy az értékkülönbségeknek a mezőgazdasági viszo-

nyokra való káros befolyását megszüntesse. Annyi azonban 

legalább is szükséges, hogy nemzetközi úton határozzák s 

állapítsák meg az arany és ezüst közötti viszonyt. 

134. Minden egyes állam kötelessége továbbá, d) hogy 

a mai viszonyoknak megfelelő adótörvényt léptessen életbe, 

a) Az igazságosság kívánja az államtól, hogy a közjó fön-

tartására szükséges terheket alattvalói közt termelőképességük 

arányában méltányosan oszsza szét; ezzel pedig homlokegye-

nest ellenkezik az az eljárás, hogy a mai birtokviszonyok 

között az adók legnagyobb részét a földbirtokokra rójják. Ez 
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annál is inkább ellentmond az osztó igazságosságnak, mert a 

vidéki körök, a közép és kis földműves-osztály az. melyet a mai 

viszonyok között egy más közteher, a személyesen teljesí-

tendő katonaszolgálat a legsúlyosabban nyom. A földműves-

osztály szolgáltatja a legellenállóbb és leghasználhatóbb katona-

anyagot, míg az iparosok s kereskedők testi gvöngeségük miatt 

erre rendesen kevésbbé alkalmasak. Ezért olyan adókat kell 

kivetni, melyek a. mozgó tőkét és a többi ingatlanokat (bá-

nyákat, gyárakat és ipartelepeket, szállító-vállalatokat, stb.) 

jövedelmezőségük szerint terheljék, ß) Mivel a gazdagabb 

könnyebben elviseli vagyona egy részének elvesztését, mint a 

szegényebb vagyis az adófizetési képesség a vagyon nagysá-

gával nem egyenlő, hanem mind fokozottabb mértékben emel-

kedik, azért az igazságos adóelosztáshoz nemcsak az szüksé-

ges, hogy adómentesnek jelenti ki a megélhetésre szükséges 

legkevesebbet, hanem az is, hogy megvalósítsa a jövedelem 

arányában való előhaladó adóztatás eszméjét. Ez abban állana, 

hogy ne a hasznot vagy jövedelmet hozó tárgyakat, mint föl-

det, telket, házakat, stb. vagy nyereséghozó üzleteket, keres-

kedéseket adóztassák meg, amint az eddig szokásban volt, 

hanem a valódi jövedelmet, t. i. az évi bevételt, amit valaki 

bárminemű forrásból, ingó vagy ingatlan birtokából, bármi-

nemű üzletág vagy hivatal folytatásából nyer. Az adóztatás-

nak ez a módja felel meg a divatos gazdasági rendszernek, 

amely határozottan pénzgazdaság. A fokozás (progressiv) elve 

abban áll, hogy az adó ne olyan arányban emelkedjék, ami-

lyenben a jövedelem nő, hanem a nagyobb vagyon után 

százalékban is nagyobb adót kelljen fizetni. „Míg az egyenlő 

arányú adókivetésnél (mely manapság még divatos) az adó-

összeg a jövedelem növekedésével egyenlő arányban nő, addig 

az előrehaladó jövedelmi adó behozatala után a jövedelem növe-

kedésével nő a százalék is, mely szerint az adót fizetni kel l";1 

i V. ö. Huene, „Einkommensteuer" cikkét a Görres-társulat Staats-

lexiconjában. 2. köt. 545. 1. 

Biederlack-Kiss. A társadalmi kórdós. 13 
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így például ma, ha valakinek 1000 korona évi jövedelme van, 

fizeti ennek 2°/o-át adóban, tehát 20 .koronát; ha 100,000 

koronája van, akkor ugyancsak 2 %-ot, tehát 2000 koronát 

fizet; a haladó jövedelmi adó szerint ha valaki 1000 korona 

jövedelem után 2 %-ot vagyis 20 koronát fizet, akkor 100,000 

korona után nem csak 2 %-ot, hanem 4 vagy 6 vagy még 

nagyobb százalékot, tebát 4000, 6000 koronát vagy még töb-

bet kell adó fejében fizetnie. Ez az elv azért felel meg jobban 

az elosztó igazságosságnak, mert az, akinek nagyobb jövedelme 

van, könnyebben nélkülözi ennek nagyobb részét, mint az, 

akinek kisebb a jövedelme, y) Ha általában nem is tagadjuk, 

hogy az államnak teljes joga van arra, hogy a hatósági becs-

lés mellett az önbevallást lelkiismereti kötelességül rój ja alatt-

valóira, mégis arra a kérdésre, hogy bizonyos államban lehet-e 

vagy kell-e az önbevallást az alattvalókra lelkiismereti köte-

lességül róni, — erre a kérdésre a válasz a körülmények 

szerint nagyon különböző lehet. Ha igazságos adókivetés lehet-

séges anélkül, hogy az állam alattvalóira az önbevallás lelki-

ismereti kötelességét róná, akkor az állam ezt nem is teheti, 

mert csak annak előírására van joga, ami a közjó emelésére 

szükséges. 

135. A mezőgazdaság helyzetét nagyban fogja javítani 

e) az általános hadkötelezettség eltörlése, vagy ha ennek 

tökéletes eltörlése lehetetlen, legalább jelentékeny korlátozása. 

Ha az egyes államok nem is szüntethetik meg állandó had-

seregüket, sőt jelentékenyen nem is kisebbíthetik, mégis állan-

dóan arra kell törekedniök, hogy a többi államokat befolyá-

solva, ennek az általános tehernek végre valahára véget 

vessenek. Mihelyt ez a nyomasztó teher kevesbedik, a) olcsóbb 

lesz a mezőgazdasági munkaerő; (3) kisebb lesz az adó ; 

i) a mezőgazdák életmódja lassankint visszatér a régi egy-

szerűségéhez. 

136. Ezeken kívül f) minden mérték- s irányadó tényező 

vállvetve működjék a vallásos érzület fölébresztésén és élesz-
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tésén, mert ennek áldásos eredménye lesz a szorgalom, taka-

rékosság, egyszerű, józan életmód nemcsak a gazdákban s 

-családjaikban, hanem a cselédekben és béresekben is. Téves 

útra vezetik a néptömeget azok, kik hirdetik, hogy a műve-

lődés előrehaladása főképen abban nyilatkozik meg, ha a 

legkülönbözőbb testi vagy anyagi szükségleteket teszszük ma-

gunkéivá és hogy arra kell törekednünk, hogy lehetőleg minden 

ember részt vegyen ennek a műveltségnek áldásaiban. Ellen-

kezőleg, azon kell lennünk, hogy mindenki szivébe véssük a 

takarékosság, a keresztény önmegtagadás erényét, a törekvést, 

hogy mentül kevesebb igénye legyen; de ez az önmegtagadás 

csak magasabb természetfölötti inditóokokból származhatik. 

Az államnak, mint ezen a téren legmértékadóbb ténye-

zőnek, különös kötelessége, hogy az egyházat* és ennek a 

lelkek üdvösségére irányuló működését minden töle kitelhető 

módon támogassa. Az állam vezető közegei adjanak jó példát 

úgy a vallásos kötelességek teljesítésében, mint az egyszerű 

és takarékos életmódban. Az állami és községi tisztviselők 

egyszerűen éljenek, necsak akkor, ha saját pénzükön kell 

életszükségleteiket kielégíteniük, hanem akkor is, ha költsé-

geiket a kincstár födözi. Az állam és községek igazgatásában, 

háztartásában hatáskörükön belül bölcs mértékletesség nyil-

vánuljon s nagy egyszerűség és takarékosság képezze vezető 

elvüket. 

137. Végül 5. különösen kedvező hatással lesz a mező-

gazdaságra mezőgazdasági szövetkezetek szervezése.1 Számta-

lan és jelentékeny haszon származik ebből. Ilyenek: a) a mező-

gazdák saját érdekeiért hatásosabban és eredményesebben 

szállhatnak síkra, főleg a nagytőke kárhozatos működése ellen. 

Egyesült erővel mindenesetre többet lehet elérni, mint külön-

1 V. ö. Pesch „Genossenschaft und Berufsstand" című cikkét a 

Stimmen aus Maria Laach 1896. évf. 4. és 5. füzetében; Petek, Liberalis-

mus, stb. 530. és köv. 1.; Hitze, Capital und Arbeit. 453. 1. ; Eberle, 

Grundeigenthum und Bauernschaft, 115. és köv. 1. 

13* 
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álló törekvésekkel. Az állam is hajlandóbb lesz, hogy a mező-

gazdák érdekében rendszabályokat hozzon és kevésbbé fog 

megijedni azoktól a nehézségektől, melyeket ezek elé a 

szabadság örve alatt a nagytőke gördít, — hajlandóbb lesz 

mindenre, ha az összes mezőgazdák egyesülve, szervezkedve 

kívánják ezt, mint ha csak egyesek hangoztatják akármennyire 

igaz és jogosult panaszaikat, b) Ezek a szövetkezetek közve-

tetlenül is javíthatják tagjaik helyzetét. Maguk vállalhatják a 

tagjaik számára való pénzközvetítést hasonló módon, mint 

azt már jelenleg is megteszik a Raiffeisen-egyesületek. Ha 

ezek a vidékenkint elszigetelt egyesületek nagyobb szövet-

kezetekké alakulnak, akkor arra is képesek lesznek, hogy a 

mezőgazdaságot a magántőkétől és ennek bankjaitól mind 

jobban és jobban függetlenítsék. Ennek pedig az lesz a kö-

vetkezménye, hogy a nagytőke hatalma és befolyása mind 

szűkebb és szűkebb korlátok közé szorul. Lehetséges, hogy 

egyes magán pénzintézeteknek is nagyon méltányosak a mező-

gazdákkal szemben, mindazonáltal előnyben kell részesítenünk 

azt az alapelvet, hogy a pénzkölcsönöket a szövetkezetek köz-

vetítsék, már csak azért is, mert a szövetkezetek már ter-

mészetüknél fogva kevésbbé alkalmasak arra, hogy az egye-

sekben a magánhaszon, nyereség utáni vágy elhatalmasodjék. 

c) A mezőgazdák szervezkedésének egyik eléggé meg nem 

becsülhető előnyét képezi, hogy a szövetkezetek az egyes 

tagok termékeinek elárúsítását kezükbe vehetik. A szövetke-

zetek közegei nem vásárolják meg a tagoktól a mezőgazdasági 

termékeket, mint ezt ma a közvetítő kereskedők teszik, hanem 

csak összegyűjtik és a termelő nevében eladják. A szövetke-

zetek ily módon képesek lesznek arra is, hogy nagyobb szál-

lításokat s eladásokat végrehajtsanak. Ily módon fölöslegessé 

teszik és megszüntetik a közvetítő kereskedést, mely annyi 

kárt s veszteséget okoz a mezőgazdáknak és lehetővé teszik, 

hogy a nyereség, mely eddig a fosztogató közvetítőké volt, 

magának a termelőnek jusson, d) A szövetkezetek egyúttal 



közösen és ezért előnyösebben vásárolhatják a mezőgazdasági 

eszközök és gépek mindenféle fajtáját akár az egyesek magán-

használatára, akár közös használatra, mint például nagyobb 

gőzcséplőgépet, melyet a tagok egymás után vehetnek igénybe. 

Mivel az uzsoráskodó közvetítők a mezőgazdasági eszközöket 

saját érdekükben nagyon megdrágítják, azért az említett mó-

don a szövetkezeteknek a közvetítők százalékát sem kell 

megfizetniök s igy a mezőgazdasági eszközöket ennyivel olcsób-

ban szerezhetik meg. e) Végül fölemlítjük még azt a nagy 

hasznot, hogy a szövetkezetek emelik az összetartozóság érzetét, 

erősítik a mezőgazdák önérzetét és az embereket egymásnak 

szóval és tettel való támogatására serkentik, amint az az ember 

természetének, társas életre termettségének és a keresztény 

felebaráti szeretetnek legjobban megfelel. Mindezeket a hasz-

nokat azonban teljes mértékben és biztosan csak úgy élvez-

hetjük, ha a tartományok, illetőleg országok összes mező-

gazdasági egyesületei szövetségre lépnek.1 Ez annál is inkább 

kívánatos, mert előkészítője a mezőgazdaság oly sürgősen 

szükséges szervezkedésének. 

Maga a cél mezőgazdasági kamarák létesítésével érhető 

el, melyeket úgy kellene szervezni, hogy valamely járás vagy 

kerület mezőgazdasági egyesületeinek élén a járás vagy kerü-

leti kamarák állnának, ezek élén a tartományi vagy országos 

kamarák, valamennyi fölött pedig az állam egész területére 

a középponti kamara. Ezeknek a kamaráknak nemcsak az volna 

a kötelességük, hogy az állam valamely törvényjavaslatára 

vonatkozólag véleményt mondjanak, vagy hogy önálló előter-

jesztéseket tegyenek a kormánynak a mezőgazdaság érdeké-

ben, hanem örködniök kellene az összes egyesületek üzleti 

¡tevékenysége fölött is és védelmezni tartoznának a mezőgazda-

ság minden érdekét az állam többi gazdasági ágaival szemben.2 

1 A német tartományokban fönnálló szervezetet illetőleg v. ö. 

Eistert, Wörterbuch der Volkswirtschaít, 2. köt. 158. 1. 
2 V. ö. Nurikutt, Die Organisation der Gesellschaft, 1901. 83. s köv. 1. 
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A mezőgazdaságnak az előbbi évszázadokban nem volt 

ily szervezete, mert tömörülésre nem is volt szükség. Most 

azonban ennek szükségessége fönnáll, nemcsak azért, hogy 

megvédje saját érdekeit ugyanannak az országnak más gazda-

sági ágaiéval szemben, hanem azért is, hogy más országok 

mezőgazdaságával eredményesen versenyezhessen. 



M Á S O D I K F E J E Z E T . 

A munkáskérdés.1 

138. Jóllehet a társadalmi kérdés oly fölfogását, mely 

szerint társadalmi és munkáskérdés egy és ugyanaz, mint 

egyáltalán tökéletlent és egyoldalút el kell vetnünk, mindazon-

által nem tagadhatjuk, hogy a különféle részletkérdések között, 

melyek a mai társadalmi kérdést alkotják, a munkáskérdés 

különös figyelmet érdemel. Ennek hármas oka van: 1. mert 

a munkáskérdés azzal foglalkozik, mikép lehetne azok segít-

ségére sietni, kik már a vagyontalanok osztályába sülvedtek, 

míg a mezőgazdasági, iparos- és kereskedő-kérdésnél legna-

gyobbrészt csak arról van szó, miképen lehet az ezekbe az osztá-

lyokba tartozókat megóvni attól, hogy proletárokká legyenek; 

2. mert azok közt, kiket a társadalmi bajok sújtanak, leg-

nagyobb számmal a munkások vannak képviselve és épen az 

ő viszonyaik azok, melyek a társadalmi kérdést mozgásba 

1 XIII. Leo Rerum novarum körlevele 1891. május 15-éről; Kette-

ler, Die Arbeiterfrage und das Christenthum, Mainz, 1866.; Hitze, Ar-

beiterfrage s köv. cikke, a Görres-társulat Statslexikonjában (2. kiad.) 

1 kötet 253—375; Hitze, Die Arbeiterfrage 1901. ; Hitze, Capital und 

Arbeit 2., 4., 5., 15. előadás; Meffert, Arbeiterfrage und Socialismus, 

1901.; Godts, Scopuli vitandi in quaestione de conditione opificum. Ed. 

HI. 1896.; Lehmkuhl, „Die sociale Frage, beleuchtet durch die Stimmen 

aus Maria-Laach" 2., 4., 6., 7. füzet; Antoine Cours d' économie social, 

1896. ; Herkner, Die Arbeiterfrage, 2. kiad. 1897.; Schötiberg, Handbuch 

der. polit. Oekonomie, (3. kiad.) 2. köt. 631—778. 1. 
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hozták s e kérdés megoldását társadalmi újításokkal sürgetik; 

végre 3. mert a munkások között terjedtek el leginkább a 

socialdemokrata nézetek és tanítások, úgy, hogy a vallást, 

államot és társadalmat leginkább a munkásosztálytól kell 

féltenünk. 

139. Tekintsük a munkáskérdést szűkebb, illetőleg valódi 

értelmében.1 A munkáskérdés tágabb értelemben felöleli mind-

azokat a személyeket, kik bérért dolgoznak, amennyiben mun-

kájuk testi vagy erőművi; tehát a munkásokat a mező- és 

erdőgazdaságokban, a háziiparban, a kereskedésekben, szállító 

eszközökön, a cselédeket, szolgákat, stb. Szűkebb értelemben 

azonban azokat értjük munkások alatt, kiknek mivel más 

életföntartó eszközük nincs vagy nagyon kevés van, kivált-

képen két kezük munkájával kell magukat és esetleges csa-

ládjukat eltartaniok és akik munkaadójukkal szemben nagyon 

laza szolgálati viszonyban állanak, kiknek a munkaadó köny-

nyen fölmondhat; — ezeknek viszonyaival foglalkozik a munkás-

kérdés. Ide tartoznak mindenekelőtt a nagyvállalatok, üzletek 

munkásai, azok a munkások tehát, kik nagy iparvállalatoknál, 

mint pl. gyáraknál, vasolvasztóknál, acél- és üveghutáknál, 

bányáknál, valamint nagy szállítóvállalatoknál kezük munká-

jával keresik meg kenyerüket; ide tartoznak azok a munká-

sok is, kik háziiparban2 vannak alkalmazva és végül a szabad 

vidéki munkások.3 A nagyiparos és nagyszállító-vállalatok pro-

1 Hitze cikke a Görres-társulat Statslexiconjában. i. h. 254. 1. 
2 Háziipar alatt értjük azt, mit a munkások saját otthonukban 

végeznek, de úgy, hogy ők nem megrendelőik vagy magánvevőik szá-

mára dolgoznak, hanem termékeiket a nagykereskedő veszi át, akitől a 

földolgozandó anyagot s többé-kevésbbé a munkához szükséges eszkö-

zöket kapják. V. ö., amit a háziipar fogalmáról, ágairól, keletkezéséről, 

stb. a „Hausindustrie" cikk mond a Görres-társulat Staatslexiconjában. 

3. köt. 147 és köv. hasáb. 
3 V. ö., amit a vidéki munkásokról, különféle fajaikról, társadalmi 

helyzetükről, stb. Antoni ir a Görres-társulat Staatslexiconjában 1. kiad. 

3. köt. 914—943. 1. 
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letár-munkásaihoz fordultak főként 1848-ban Marx és Engels 

communistikus kiáltványukban, ezzel a felszólítással: „Minden 

népek proletárjai, egyesüljetek." 

1. §. A mai munkáskérdés okai. 

140. A munkások helyzete különféle szempontokból rend-

kívül kedvezőtlenül alakult. 

1. Gazdasági helyzetük, a) Dacára, hogy az utolsó év-

tized alatt sok történt a munkások helyzetének javítására, 

mégis nagyon nyomasztó maradt az még akkorra is, ha van 

munkájuk, mivel fárasztó s hosszú időn át tartó munkájukért, 

mely hozzá még többé-kevésbbé veszélyes is, nem kapnak 

megfelelő fizetést. Mivel munkás mindig akad fölös számban, 

ezért olcsó a munkabér. A munkások száma az egyes orszá-

gokban igen nagy. Oka ennek egyrészt a népesség szaporo-

dása, másrészt az idegen munkásoknak külföldről való beözön-

lése, továbbá az a körülmény, hogy sok ága van a munkának, 

melyekben az emberi munka fölöslegessé vált. A munkaerőnek 

ez a fölöslege sokszor arra kényszeríti a munkásokat, hogy 

munkát kevésbbé előnyös föltételek mellett is vállaljanak. Ehhez 

járul még b) hogy megélhetésük nagyon bizonytalan. Beteg-

ség, szerencsétlenség, az aggkor gyöngesége, ipari válságok, 

melyeknek szükségszerű következménye a munkások elbocsá-

tása, továbbá a munkátalanságot előidéző számos más ok 

azt eredményezi, hogy nemcsak egyes emberek, hanem jelen-

tékeny embertömegek reszkető félelemmel s ember által szinte 

elviselhetetlen nyugtalansággal néznek a jövő elé, hogy hátha 

elvesztik kenyeröket s embertársaik irgalmára, alamizsnájára 

lesznek utalva, c) A gépek tökéletesedése és a munkafölosztás 

elvének következetes keresztülvitele a munkások működési 

körében oly átalakulást létesített, hogy a munkás nem talál-

hat örömet saját munkásságában. Pedig épen ez az öröm 

volt az, „amely a kézműves-iparnak oly hatalmas lendületet 
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adott. Itt az egyes ember vagy egyesek kis csoportja teljes 

egészet alkotott, ami büszkeséggel töltötte el készítőit. A 

gyármunkás azonban, például aki a szövőgép mellett áll s az 

elszakadt fonalakat ismét összebogozza, vagy azokat az egy-

hangú mozgásokat végzi, melyekre a tügyártás szétoszlik, — 

az ilyen gyármunkásnak mi érdeke lehet abban, hogy milyen 

lesz a gyártott cikkek külseje és minősége ?" 1 

Ez az elidegenítő, nyomorúságos és hozzá még bizony-

talan helyzet csak elégedetlenséget szülhet, annál is inkább, 

mert a szegény munkás látja a pompát, élvezeteket s kényel-

met, ami mind a gazdagoknak jutott osztályrészül. A gazda-

gok igen gyakran elkövetik még azt a hibát is, hogy elzár-

kóznak a szegények elől s külön osztályt képeznek. így szár-

mazik a munkások gyűlölete a gazdagok iránt, így az irigység 

s az osztályharc. Ez a legtermékenyebb talaj, amelyből a 

munkásosztály társadalmat fölforgató eszméi sarjadzanak. 

141. 2. Nem kevésbbé kedvezőtlenül alakult a munkások 

társadalmi helyzete. Az a régi, az emberi szívnek oly jóleső, 

inkább családi és patriarkális, mint szolgálati viszony a 

munkaadóval szemben teljesen megszűnt, a munkás látja, 

hogy munkaadója csak eszköznek tekinti arra, hogy meg-

gazdagodjék; látja, hogy nem veszik tekintetbe emberi mél-

tóságát, nem azt, hogy ő Isten képmása, amiben csöppel sem 

áll hátrább, mint ura, — csak egy van, ami számításba jön, 

s ez munkaereje. A házitűzhely szeretete sem gyökerezhetik 

meg szivében, nemcsak azért, mert ez neki semmi örömet 

nem nyújt, hanem azért is, mert tűzhelyét gyakran változtatni 

kénytelen. Mindenekfölött meglazították a változó munkás-

viszonyok a családi köteléket, úgy, hogy sem atya, sem 

anya, sem gyermekek nem élvezhetik eléggé a családi élet 

boldogságát, örömét, mely a szív sebeit gyógyítja s a bajokat 

feledteti. 

1 Hertling, Naturrecht u. Socialpolitik. (Kleine Schriften.) 376. s köv. 1. 
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142. 3. A munkásviszonvok valláserkölcsi szempontból 

ép ily kedvezőtlenek. Itt is elég lesz egyre-másra fölhívni a 

figyelmet. A mai munka jellege is elég arra, hogy erkölcsi 

szempontból károsan hasson. „A munka oly egyoldalú, gépies, 

hogy mellette testnek és léleknek el kell satnyulnia, úgy, hogy 

a kihágásokra való hajlam szinte természetes visszahatás-

nak, jogos tiltakozásnak tekinthető az ember egyéni méltósá-

gának e megalázása ellen. A porral s olajszaggal terhes 

levegő, a télen-nyáron egyenlő hőség (légszeszvilágítás), a 

gépek zakatolása, a legtöbbször túlnyujtott munkaidő — 

mind ennek ugyanaz a hatása. Élet- és lélektanilag érthető, 

ha ily körülmények közt az erkölcstelenség és iszákosság 

terjed."1 Ehhez járul még, amint gyakran említettük, hogy 

ugyanabban a munkateremben mindkét nemű munkások dol-

goznak, legtöbbször minden erkölcsi felügyelet nélkül, a rossz 

példáktól mi sem óvja őket, piszkos beszédeket kell hallaniok 

s csábításoknak vannak kitéve. A munkásoknak s munkás-

nőknek, ha családjuk nincs a munka helyén, korcsmákba kell 

járniok s itt számtalan veszély fenyegeti őket; többnyire 

városokban laknak, hol számukra mindenféle élvezet kínálko-

zik; a munkás-városrészekben, hol különösen tágas tér nyílik az 

izgatás és csábítás minden fajának. Különösen föl kell említe-

nünk, hogy a családi kötelék meglazulása a nevelés elhanya-

golását eredményezte ; a gyermekek már idő előtt munkába 

állnak s az így szerzett bér már gyermekkorukban bizonyos 

függetlenséget biztosít számukra szüleikkel szemben ; általá-

ban a vasár- és ünnepnapi munka erőszakosan elnyomta a 

vallásos érzést, stb. 

143. A munkáskérdés különös okainak részben ismét azo-

kat tekinthetjük, melyeket már előbb, mint az egész társa-

dalmi kérdés okait emiitettünk. 1. Kétségenkivül egyike a 

főokoknak az államhatalom magatartása alattvalóinak gazda-

1 Hitze, „Arbeiterfrage" cikke i. h. (2. kiad.) 257. 1. 
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sági tevékenységével szemben, hogy t. i. azt teljesen szabad-

jára engedte. A túlzást mindenesetre kerülni kell, ne legyen 

a gazdasági élet terén az állami fölügyelet s szabályozás 

kicsinyeskedő; de amint a szabadság túlságos korlátozása 

káros, nem kevésbbé kárhozatos a szabadság korláttalansága. 

Az ipar terén annál inkább kellett káros hatásnak előtérbe 

lépnie, mert épen ez az, amit az új nemzetgazdaság-tudo-

mány legtöbbre becsül s melyet, mint a nemzet gazdagságának 

legeslegfőbb, ha ugyan nem egyetlen forrását és a műveltség 

mérő vesszejét magasztal. Manapság is még mindig azokat 

a népeket tekintjük művelődés és közgazdaság szempont-

jából legelőrehaladottabbaknak, melyeknek legnagyobb, leg-

fejlettebb az iparuk. Az ipar .e nagyrabecsülése, illetőleg túl-

becsülése a legszorosabban összefügg a klasszikus nemzet-

gazdaságtannak azzal a hibájával, mely szerint az emberi 

munka a legkiválóbb, ha talán nem egyedüli forrása az érték-

nek. Tehát amint több vagy kevesebb emberi munka szükséges 

valamely árú vagy eladásra szánt tárgy előállítására, aszerint 

kell az árúcikk árának alakulnia. 

Mindenesetre meg kell engednünk 2., hogy bizonyos 

mértékben hozzájárultak a munkáskérdés előidézéséhez az új 

találmányok s a gőzerő alkalmazása a gépek tökéletesítése 

terén, de a leghatározottabban tiltakoznunk' kell az ellen a 

fölfogás ellen, mintha ezek a találmányok lennének a munkás-

kérdés egyetlen, vagy legalább is főokozói. Természetes dolog, 

hogy mikor az emberi kéz munkája helyett a gépmunkát 

kezdték alkalmazni, ezzel a kézműipar egyes ágainak meg kel-

lett semmisülniük, de ennek a helyettesítésnek nem szükség-

szerű eredménye, hogy az illető kézművesek proletárokká legye-

nek, még kevésbbé pedig az, hogy oly bizonytalan helyzetű 

proletárokká váljanak, amilyenekké oly számosan lettek. A gépek 

folyton előrehaladó tökéletesedése folytán azok kezelése sokkal 

könnyebb lett és a velük való bánáshoz nem annyira testi 

erő és előtanulmányok kellenek, mint inkább ügyesség és 
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figyelem. Ez a körülmény lehetővé tette, hogy a munkában 

férfiak helyett nőket, sőt gyermekeket is alkalmazzanak. De 

ez a helyettesítés épen nem volt szükséges, annál kevésbbé 

az, hogy az asszonyok és gyermekek alkalmazása a gyárak-

ban olyan kiterjedést nyerjen, amilyent az manapság valóban 

nyert is. Ha a gépeket kezdettől fogva észszerűen, a jog és 

igazságosság alapelveinek megfelelően, igazi emberszeretettől 

vezérelve a közjó érdekében alkalmazták volna, akkor munkás-

kérdésről szó sem volna. 

144. Ellenben igenis azt állítjuk, hogy igazi és főokozója 

a munkáskérdésnek 3. az a szabadelvű korszellem, mely neve-

zetesen a munkaadók, iparosvállalkozók körében lett uralko-

dóvá. Már az állam részéről megengedett iparszabadság is 

arra ösztönözte az embereket, hogy ezt a szabadságot saját 

javukra kihasználják; mert az állam ezt a szabadságot azzal 

a célzattal adta, hogy lehetőleg kiterjedt és teljesen szabad 

versenyt nyisson, mert ez emeli a nemzet jóllétét. Ebből 

természetesen arra a következtetésre kellett jutni, hogy az 

emeli leginkább a közjót, aki e versenyben a legkíméletlenebb 

módon vesz részt. Magában véve ez a szabadság sem lett 

volna képes, hogy a munkásosztály állapotát oly elviselhetet-

lenné tegye, ha ezzel a szabadsággal a végletekig kíméletlen 

módon vissza nem éltek volna. 

4. Mivel az állami hatalom a gazdasági tevékenységet 

teljesen szabadjára hagyta, az iparosvállalatok nagy mérték-

ben megsokasodtak és épen ezen a téren fejlődött ki a zabo-

látlan s korláttalan verseny a legnagyobb mértékben. Ennek 

következtében a gyáros kénytelen termékeit a lehető leg-

olcsóbb áron eladni és mivel az elő; lilás egyéb költségei, 

mint pl. a gépek ára, stb. az ugyana, előállító gyárosokra 

nézve körülbelül ugyanazok, azért IV»igyekezetük az, hogy a 

munkások bérét lehetőleg leszorítsák. korláttalan verseny 

másik eredménye a túltermelés, ami s kségszerüleg iparvál-

ságokra vezetett, ezeknek pedig rende- »vetkezménye a mun-
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kások elbocsátása. Az ilyen foglalkozástalan munkások,1 kik 

bármily csekély bérért szívesen dolgoztak, csakhogy némi 

keresetük legyen, még jobban leszorították a többi munkás 

bérét. Azután ha jól ment az üzlet, ha nagy volt a gyári 

árúcikkek kereslete, akkor a szabadsággal élve a gyárosok, 

mértéktelenül kiterjesztették a munkaidőt. Hogy a gyári ter-

mékeket lehetőleg olcsón adhassák s a szabad versenyben el 

ne maradjanak, azért a munkabért szükségképen a lehető 

legcsekélyebbre kellett leszállítaniok, ez a körülmény aztán 

karöltve a gépek tökéletesedésével nagyban hozzájárult ahhoz, 

hogy a gyárosok férfimunkások helyett olcsóbb női és gyer-

mekmunkásokat kezdtek alkamazni. így történt az, hogy nők 

>és gyermekek keltek versenyre a férfiakkal a munkakinálat-

ban és nagymértékben előmozdították, hogy a munkabér cse-

kélyebb és az eddigi munkaföltételek s visszonyok még rosz-

szabbak lettek. 

145. Az állam részéről biztosított szabadság és a sza-

badelvű eszmék elterjedése következtében az iparos-vállal-

kozók és munkaadók a természeti törvény fölállította erkölcsi 

és jogi korlátokat sem tartották kötelezőknek. Az állam részé-

ről biztosított szabadsághoz hozzájárult még a hitetlenségből 

származó az a vélemény is, hogy sem természetes kötelességek, 

sem természetes jogok nincsenek, vagy legalább is kiterjedésük 

meg nem határozható ; ezért tehát untig elég, ha a gazdasági 

tevékenységben az állam szabadságot korlátozó intézkedéseire 

vagyunk figyelemmel. A felebarát iránt tartozó természetes 

erkölcsi és jogi kötelességek e figyelmen kívül hagyásából 

oly visszásságok fejlődtek, melyek a munkáskérdés előidézé-

séhez nagy mértékben hozzájárultak. Ezek a következők: 

a) A munkaidőt túlságosan kiterjesztették, amibe a munká-

soknak kényszerű helyzetüknél fogva bele kellett nyugodniok, 

1 Az ilyen foglalkozástalan munkásokat, kik munkát keresnek és 

akiket a szükség kényszerit, hogy bármi árért munkába álljanak, az ilye-

neket Lassalle: gyári tartalékos hadseregnek nevezte. 
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hacsak munkájukat és keresetüket elveszteni nem akarták. 

A túlfeszített munka megtámadta a munkás egészségét, meg-

rövidítette életét s a következő nemzedékre is kihatással volt. 

Ez a követelés támadás az ember legszentebb, természetes 

joga ellen, az élet- és egészségföntartás joga ellen. Ez a 

követelés durva megsértése a családnak, mert a túlnyujtott 

munkaidő a munkást elvonja családjától, tehát megsérti mind-

azokat a tisztán erkölcsi vagy jogi igényeket, melyekre az 

asszonyoknak férjükkel vagy a gyermekeknek szüleikkel szem-

ben a természeti törvény értelmében joguk van. b) A nőket 

és gyermekeket is munkába fogták és ezek munkaidejét is 

túlságosan kiterjesztették.1 Mivel a nők és gyermekek leg-

többször csak szükségből állanak munkába s csakis az kény-

szeríti őket, hogy a munkaidő kiterjesztésébe belenyugodjanak, 

azért ez már nemcsak támadás az élet- és egészségföntartás 

joga ellen, hanem megsértése a családi életnek is s amit 

különösen hangsúlyoznunk kell. megkárosítása a nevelésnek. 

Már pedig a gyermeknevelés elhanyagolása végzetes kö-

vetkezményekkel jár nemcsak a gyermekeknek földi és 

örök jólétére, hanem a szülök boldogságára s megelégedett-

ségére is, nemkülönben az állam nyugalmára és javára. 

c) Nem adnak elégséges bért a munkásoknak. A szabadelvű-

1 Hogy sok helyütt mily irtózatos kegyetlenséggel jártak el, arra 

nézve Herknemél találunk adatokat (Arbeiterfrage, 2. kiad. 144., 148., 

153. 1.) „Franciaországban csak 1841. febr. 22-én hosszadalmas tárgya-

lások után hoztak oly törvényt, mely megtiltotta, hogy gyermekeket életük 

8. esztendeje előtt munkásokul alkalmazzanak, s intézkedett, hogy a napi 

munka tartama 8—12 éveseknél 8 óra és 12—16 éveseknél 10 óra 

legyen, illetőleg, hogy több ne lehessen. És még ezt a csekélységet sem 

hajtották végre. Már a törvény végrehajtására kiadott rendelet megje-

gyezte : hogy nem szigorúan s föltétlenül kell végrehajtani! Sőt annyira 

ment a dolog, hogy akadtak gyárosok, kik a minisztériumnál panaszt 

nmeitek a törvény hiányos végrehajtása miatt. A minisztérium azonban 

a panaszokat mint jogosulatlanokat visszautasította, mert a prefektusok 

szerint minden a legszebb rendben van. 
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ség szerint igazságos bérnek azt kell tekintenünk, mely a 

munkaadó és munkás megegyezéséből létesül, vagy legalább 

is azt, melyet általában fizetni szokás. A munkát ebben a 

tekintetben úgy kell tekintenünk, mint minden más árút, az 

árúcikk árát pedig a kínálat és kereslet állapítja meg. A 

törvény biztosította teljes munkaszabadság s a munkások 

szükségleteinek, kötelességeinek és jogainak teljes figyel-

men kívül hagyása, mindez annyira szaporította a kíná-

latot, hogy a munkabér kárhozatos alacsony állása maga-

magától fejlődött. A sanyarú inség kényszeríti a munkást, 

hogy amint a többi munkaföltételeket elfogadta, megelé-

gedjék a nyomorúságos bérrel is. A korláttalan szabadság 

elve állítólag a munkásosztályra is kiterjed s e szerint a 

munkás magának máshol kedvezőbb munkaföltételeket és 

nagyobb bért kereshet. A valóságban azonban ez a szabad-

ság mindig csak jogi szabadság marad, melyből soha sem 

lesz tényleges szabadság, mert a munkások és nevezetesen a 

családos munkások külső viszonyai olyanok, hogy az egyik 

helyről a másikra való átköltözködést a legtöbb esetben rend-

kívül megnehezítik. Különben a munkások teljes szabadságá-

nak is vannak árnyoldalai. Ha ugyanis egy helyen a munká-

sok kedvezőtlenebb helyzetben vannak, ez a más helyen lévő 

munkások kedvező helyzetét elrontja s az egy iparágban kiütött 

válság a más iparágakkal foglalkozó munkások helyzetét is rontja. 

Ha más egyéb, talán messzebb menő jogoktól el is tekintünk, 

azt mégis meg kell engednünk, hogy annak a munkásnak, ki az 

egész napot munkaadójának szolgálatában töltötte, még akkor 

is joga van annyi bérre, amennyivel életét egy napig fön-

tarthatja, ha az a munka minden különösebb erőmegfeszítés 

nélkül végezhető. Ennek a bérnek visszatartása tehát nem-

csak igazságtalanság a szó legszorosabb értelmében, hanem 

a vele összekötött kegyetlenség és embertelenség miatt egy-

úttal égbekiáltó bün is. Ezt az igazságtalanságot, hogy t. i. a 

munkásnak nem adtak elegendő bért, sok helyütt még azzal 
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súlyosították, hogy a munkásoknak a bért nem készpénzben, 

hanem árúcikkekben adták ki, amit ők sem fölhasználni, sem 

abban az értékben elárusítani nem voltak képesek, amilyenben 

azt nekik számították, sem pedig más módon értékesíteni 

nem tudták. Ez a hírhedt Truck-rendszer.1 Az ily bérmeg-

rövidítés nemcsak a földi javak birtoklási joga ellen intézett 

vakmerő támadás, hanem igen gyakran megsérti azt a jogot 

is, mely a munkást életének és egészségének föntartására 

megilleti; mert hogy ezt a jogát gyakorolhassa, ahhoz bérére 

szüksége van. d) Hogy a munkásoknak egészségtelen helyi-

ségekben, oly külső körülmények között kell dolgozniok, 

melyek igen gyakran szerencsétlenségeket okoznak, ez szintén 

az élet- és egészségföntartás jogát támadja meg. Ha a munka-

adó munkásait ily helyiségekben és ily körülmények között 

még akkor is alkalmazza, ha az egészségre káros okokat 

minden különös nehézség és áldozat nélkül megszüntethetné, 

ezzel durva erőszakot tesz munkásain, mert ezek egészség-

rontó, életveszélyes munkára, közönségesen csak akkor vállal-

koznak, ha őket erre a szükség kényszeríti. Ha a mondott 

veszélyek elháríthatatlanok, akkor a keresztény erkölcsi tör-

vény az ilyen életveszélyeztető iparvállalatok űzését csak 

akkor engedi meg, ha azt a közjó érdeke megkívánja. A 

munkásoknak ez esetben joguk van annál nagyobb bérre, 

minél nagyobb a veszély, melynek egészségüket s életüket 

kiteszik. Azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a 

házas munkásoknak és munkásnőknek, továbbá a gyermekek-

nek elégtelen jogalap nélkül egészségtelen helyiségekben való 

alkalmaztatása tilos megtámadása azoknak a részben jogi, 

részben erkölcsi igényeknek, melyekre a családtagoknak egy-

mással szemben joguk van. e) A vasárnapi munka rendszerint 

sérti az erkölcsi törvényt, még pedig több szempontból.2 

1 Sc'tönberg Handbuch der pol. Oekonomie. 2. köt. 3. kiad. 676.1. 
2 Y. ö. a munkaadónak munkásaival szemben való kötelességeiről 

Veermersch-t, 1. fej. 584. s köv. 1., Puttier-1, 1. fej. 211. s köv. 1. 

Biederlack-Kiss. A társadalmi kérdés. 14 
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Támadás a munkások egészségi és életföntartási joga ellen, 

mert a szakadatlan munka minden pihenő nap nélkül okve-

tetlenül egészségtelen. Azután meg a munkaadónak erkölcsi 

kötelessége, hogy munkásainak vallásos érzületét lehetőleg 

ápolja ; annál kevésbbé szabad tehát megakadályoznia, hogy 

munkásai vallási kötelességeiknek eleget tegyenek ; vagy vissza-

élve azok anyagilag szorult helyzetével, őket oly szerződésre 

kényszerítenie, mely lehetetlenné teszi, hogy az egyház által 

előírt módon a vasárnapi munkaszünetet megtartsák s a vasár-

napot szentmise hallgatása és más vallásos gyakorlatok által 

megünnepeljék, f) Ugyanezt kell mondanunk, ha a munka 

oly körülmények között folyik, melyek a munkások erkölcsi-

ségét veszélyeztetik. A munkaadónak kötelessége munkásai er-

kölcsösségét támogatni s erre fölügyelni. A keresztény erkölcsi 

törvény megköveteli tőle, hogy amennyire csak lehet, úgy 

rendezze be a munkatermeket, hogy a munkások és munkás-

nők erkölcsi igényei kárt ne szenvedjenek. Ép így minden 

befolyását föl kell használnia, hogy munkásai munkaközben 

semmi olyast ne beszéljenek vagy tegyenek, ami az erkölcsi-

séget sérti. S amint az egyes munkások és munkásnők maguk, 

úgy a szülők és családtagok gyermekeik és egyéb családtag-

jaik számára is megkövetelhetik, hogy könnyű szerrel erkölcsi 

veszélyeknek ki ne tétessenek. Mindehhez járult még g) hogy 

a munkásokat részben a törvény, részben a munkaadók meg-

gátolták abban, hogy egymás között szövetkezeteket alapítsa-

nak, melyekben sorsuk javítását megengedett eszközökkel is 

célozhatták volna. Egyes államokban a munkásoknak még 

ezért a jogért is küzdeniök kellett.1 Hogy mily igazságtalanság 

a munkások szövetkezési jogának megakadályozása, az külö-

nösen azáltal vált érezhetővé, hogy a munkaadók maguk is 

1 Ami e tilalqm történetét illeti, v. ö. Herkner müvét : Die Arbei-

terfrage. ('2. kiadás.) Franciaországra vonatkoznak a 470., 489. és köv. 1., 

Angolországra s a többi államra a 37—54. 1. ; v. ö. még Antoinet is, 

Cours d'économie sociale. 2. kiad. 384. s köv. 1. 
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szövetkeztek, sőt sokszor egyenesen a munkások helyzetének-

súlyosbítására, mindebben azonban a közjó érdekét látták s 

így megengedték vagy legalább is tűrték. 

Hogy a munkaadók a munkások iránt tartozó, a termé-

szetes erkölcsi törvényből származó kötelességeiket nemcsak 

nem teljesítették, hanem ezeket általában mindenütt a leg-

durvábban megsértették, ennek legfőbb okát a vallási szabad-

elvűségben kell keresnünk, melynek szülője a hitetlen tudo-

mány s mely kivált a gazdag középosztály, a bourgoisie köré-

ben terjedt el legjobban. 

2. §. Segítő eszközök. 

146. Mindazoknak, kiknek a nninkáskérdés megoldásá-

ban közre kell müködniök, szemük előtt lebegjen az, amit 

XIII. Leo a munkáskérdésről írt körlevelében hirdetett. „Az 

államnak ezt a jogot (a magánbirtokjogot) védenie kell és tör-

vényei oda irányuljanak, hogy lehetőleg sok állampolgárnak 

módja legyen legalább szerény kis vagyonra szert tenni. Ha 

•ez az állapot bekövetkeznék, rendkívüli áldásai és előnyei el 

nem maradnának." Hogy mily alakban legyen meg ez a bir-

tok, azt közelebbről így határozza meg: „Ha az alsóbb nép-

osztálynak kilátása lehetne arra, hogy szorgalmával és erő-

megfeszítésével kis földbirtokot szerezhet, akkor okvetetlenül 

közelednék egymáshoz az állampolgárok két ellentétes tábora; 

mindinkább tünedeznék a kiáltó ellentét a nyomorúságos sze-

génység és a dúskálódó gazdagság között."1 Hogy milyen 

áldásos dolog az államra nézve, ha a munkásoknak csak egy 

része is juthatna ily kis birtokhoz, azt XIII. Leo bővebben 

kifejti. A cél, amely után törnünk kell, nem kevesebb, mint 

•csökkenteni és tökéletesen megszüntetni a proletárságot. A 

munkáskérdés onnan származott, hogy nagy néptömegek va-

1 A munkáskérdésröl szóló pápai körlevél. (Herder kiad.) 64. 1. 

14* 
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gyontalanokká lettek, tehát megoldani e kérdést úgy lehet, ha 

a vagyontalan tömegnek legalább nagyobb részét ismét va-

gyonhoz juttatjuk, hogy ne legyen arra kényszerítve, hogy 

mindennapi kenyerét kizárólag mindennapi munkájával keresse. 

Ha a munkásosztályt ily módon segítjük, akkor enyhülni fog 

az éles ellentét, mely a munkás- és vagyonososztály között 

fönnáll, enyhülni fog az osztálygyíilölet és osztályharc. Akkor 

a középosztály magából a munkásosztályból fog kifejlődni s a 

nemzet vagyona nem fog egyoldalúlag csak a gazdagokhoz 

gyűlni. így visszatérne a béke és nyugalom és az egyes osz-

tályok egymással szemben tiszteletben tartanák azokat a jogo-

kat, melyeket természet és állam előírt. 

147. Az eddig mondottak után mi sem könnyebb, mint 

megjelölni az eszközöket, melyek a munkáskérdés megoldására 

alkalmasak. 1. Elsősorban kell hangoztatnunk annak szükségét, 

hogy széles körben terjedjenek az egészséges vallási, erkölcsi 

és jogi nézetek. Erre pedig elsősorban az egyház van hivatva. 

Nem is követett el az egyház ez irányban soha mulasztást. 

Az összes hit- és erkölcstani igazságokat mindig tisztán és sér-

tetlenül megőrizte; a közjó érdekében mindig hangosan hir-

dette a társadalmi kötelességeket: a felebaráti szeretetet, 

igazságosságot, irgalmasságot, a közjó tiszteletben tartását és 

figyelembe vételét. De hát az ő tevékenységét minden úton-

módon akadályozták és szava a szabadelvűség téves tanításai-

nak zűrzavarában meghallgattatást nem talált. Az erkölcsi 

kötelességekre és a minden emberrel veleszületett jogokra 

vonatkozó helyes tanítást a maga eredeti tisztaságában csak-

nem kizárólag csakis a vallásos és katholikus jellegű isko-

lákban lehetett hallani. A közjó, jog és igazságosság érdeké-

ben, mit az államnak kötelessége támogatni, tekintse min-

denekelőtt föladatának azt, hogy a saját közegei által is józan, 

egészséges erkölcsi és jogi elveket, tanításokat terjesztessen. 

Mivel pedig épen az állami nevelőintézetek azok, melyekből 

legnagyobb mértékben áradnak ki úgy az egészségtelen, mint 
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uz egészséges jogi és nemzetgazdasági eszmék, ezért kivált-

képen ezekre a nevelőintézetekre kell figyelmét fordítania s 

azokból kizárnia, kitiltania mindazokat a tanításokat, melyek 

ellenkeznek az igazsággal s így károsak a közjóra. 

Hogy az államnak minderre alkalma nyíljék, azért ma-

guknak a polgároknak kell, főleg alkotmányos államokban, 

arra törekedniök, hogy egészséges eszméket terjeszszenek min-

den úton-módon, kisebb-nagyobb iratokban, újságokban, egye-

sületekben és gyülekezetekben egyaránt. 

148. Mindazonáltal 2. nem szabad a munkáskérdés meg-

oldásával addig várni, míg az állampolgárok maguktól vissza-

térnek társadalmi kötelességeik teljesítéséhez. A józan és 

helyes népoktatás azért nem vezet egymagában a kívánt és 

szükségképen elérendő célhoz, mert mindig lesznek olyanok, 

akik nem hallgatják meg és még kevésbbé követik az igaz-

ságot. Ezért az államnak törvényeket kell alkotnia, melyek 

a makacsokat is arra birják, hogy az igazi közjót necsak ne 

sértsék, hanem elő is mozdítsák. Már ebből az okból sem 

elégséges, ha egészséges jogi, • erkölcsi és közgazdasági alap-

elveket hirdetünk, mert ezek szükségképen általános jellegűek 

s nincs mindenkinek megadva, hogy ezeket helyesen és cél-

szerűen alkalmazza. Az állami utasításoknak tehát, általános 

alapelvekből kiindulva, úgy kell megszövegezve lenniök, hogy 

könnyen és biztosan alkalmazhatók legyenek. Mivel a munkás-

kérdés lényegesen a munkaadók szabályozatlan s zabolátlan 

versenyéből származott, ezért következetesen szabályozni kell 

a munkaadók közötti versenyt, mert ez szükséges eszköz és 

első föladat arra, hogy a munkáskérdés sikeres megoldást 

nyerjen. A legtermészetesebb és legcélirányosabb út erre, ha 

ismét oly szövetkezetek alakulnának, melyek tagjaik között a 

termelést hasonló módon szabályoznák, mint azt az előző 

századok céhei tették. Ezeknek a céheknek főelőnyük az volt, 

hogy míg egyrészt meggátolták a zabolátlan versenyt, addig 

másrészt nem akadályozták meg az egészségeset és a hasz-
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nosat. Hogy a szövetkezetek alakulása még a nagy gyár-

ipar terén is a legtermészetesebb út, azt bizonyítja a 

manapság is mindjobban és jobban előtérbe nyomuló szük-

ségesség, mely tényleg sok kartell kötésére, vagyis oly szö-

vetkezések létesítésére vezetett, melyek a termelés korlátozá-

sát és a káros verseny megakadályozását célozzák.1 A tör-

vényhozás föladata ezeket támogatni, hogy a termelés terén 

uralkodó fejetlenségnek véget vessen. A kormányzatnak azon-

ban szorgosan arra kell ügyelnie s annak érdekében síkra 

szállania, hogy ezek a szövetkezetek, mikor a termelést sza-

bályozzák, se munkásaik jogait meg ne sértsék, se pedig 

a kartell által elért legalább részleges monopoliummal vissza 

ne éljenek az árúcikkek árának igazságtalan fölemelése által, 

hanem inkább a termelést és a versenyt úgy szabályozzák, 

hogy abból necsak a termelők, hanem a munkások; és a vevők 

is hasznot húzzanak. Erre az államnak annál is inkább figye-

lemmel kell lennie, mert egyébként a kartellek igen könnyen 

nyerészkedő trösztökké és ringekké fajulnak és így gyalá-

zatos visszaélésekre s igazságtalanságokra vezetnek. Ha azon-

ban a szövetkezetek létesítése nem volna lehetséges, akkor 

az államnak módjában áll és meg is kell tennie, hogy más-

törvényekkel szabályozza a versenyt és pedig úgy, hogy az 

alapuló vállalatoktól felelősséget kívánjon fizetésképességük 

és jövedelmezőségük, továbbá a felől, hogy a vállalat hasz-

nossága nyilvánvaló. A verseny szabályozását akár szövetke-

zetek alapítása, akár állami közvetetten törvényhozás által, 

akár bármiféle más esetleg kiokoskodható úton, — de létesí-

teni kell még akkor is, ha az állani egyébként védi a mun-

kásokat s érdekükben törvényeket is hoz. Emellett szól az a 

körülmény, hogy a rendezetlen verseny, bármennyire is védik 

a törvények a munkást, már önmagában is okvetetlenül le-' 

1 A kartellekről, miben különböznek a ringektől s trustoktól, stb. 

olvasd el, amit Kämpfe a Görres-társulat Staatslexiconjában (1. kiadás) 

3. köt. 609. és köv. lapokon ír. 
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nyomja a termékek árát, következésképen a munkabért is, 

azonkívül gyakran válságokat is okoz, melyeknek a munkásokra 

való káros következményei elmaradhatatlanok. 

149. Azután 3. az állam föladata, hogy nekilásson egy 

legvégső határig menő munkásvédő törvény megalkotásának. 

Hogy miért föladata ez az államnak, annak két oka van. 

Először, mert létezésének célja az, hogy minden egyes alatt-

valójának jogait védelmezze és másodszor, mert az állam-

nak a közjó érdekében arra kell törekednie, hogy helyzete 

nyugodt és biztos legyen. Eddig azonban, mint azt már elő-

zőleg megjegyeztük, a munkások igazi és tulajdonképeni jogait 

mindenféle módon megsértették. Addig pedig soha sem lesz 

béke és nyugalom az állam egyes néposztályai között, ami 

az általános földi boldogság s jóllét elkerülhetetlen föltétele, 

amíg az állam a legmesszebb menő és erélyes módon meg 

nem védi a munkások jogait. 

150. Munkásvédő törvény1 alatt értjük azt az állami tör-

vényt, melynek célja, hogy a munkások jogait és azokat az 

érdekeket, melyek egyúttal a közjó érdekei, a munkaadókkal 

szemben megvédelmezze. Szükséges, hogy a munkásvédő tör-

vény a) ne legyen hiányos, vagyis az államnak, mivel föladata 

az összes jogok védelme, a munkások összes jogait egész ki-

terjedésükben kell oltalmába vennie, így tehát meg kell védenie 

az életfentartási jogot, az egészség és testi épség megőrzési 

jogát, a munkások jogát az igazságos bérre, vallásosságuk és 

erkölcsösségük föntartására abban az értelemben, hogy a munka-

adónak lehetetlenné tétessék, hogy az ő munkátlanságukkal és 

kényszerű helyzetükkel visszaéljen s őket oly munkaföltételek 

elfogadására kényszerítse, melyek a vallás és erkölcs törvényeire 

egyaránt sérelmesek. Szükséges b) hogy a munkásvédő törvény 

1 V. ö. liitzet a Görres-társulat Staatslexiconjában 1. köt. 272. és 

köv. 1. (2. kiad. 295. s köv. 1.) 2. köt. (1. kiad ) 1391. 1.; Herknert, Die 

Arbeiterfrage. 2. kiad. 140. és köv. 1. : Schönberget, Handbuch der polit. 

Oekonomie. 3. kiad. 683. és köv. 1. 
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hatásos legyen, tehát, hogy az állam ügyeljen arra, hogy e 

törvényeket végre is hajtsák s büntesse meg mindazokat, 

akik ellenük vétenek. A fölügyelés pontossága és a bünteté-

sek nagysága attól függ, hogy mennyire szükséges ezek alkal-

mazása, hogy e törvényeket mindenki tiszteletben tartsa. 

151. Az utolsó évtizedekben a legtöbb állam ellentétbe 

helyezkedett a szabadelvűség alapelveivel és követeléseivel 

és több törvényt létesített a munkások védelmére. Az eddig 

alkotott legfontosabb törvények kiváltképen a következőkkel 

foglalkoztak: a) szabályozták, illetőleg korlátozták a munka-

időt, mely eddig rendszerint túlment a megengedhető hatá-

ron. E korlátozás célja, hogy a munkás életét és egészségét 

megóvják, továbbá, hogy a munka a munkást ne vonja el 

teljesen családjától, hogy a családos munkások atyai köteles-

ségeiket teljesíthessék és az összes családtagok megismerjék 

és szeressék a családi élet kellemességeit, aminek a jó erköl-

csök föntartásában hatalmas szerepe van. A korlátozás ellen 

fölhozott ellenvetést, hogy ez a gyáripart képtelenné teszi a 

versenyre, javarészt megcáfolják a már eddig szerzett tapasz-

talatok, melyek szerint a munkások a rövidebb munkaidőnek 

inegfelelőleg többet és jobban dolgoznak, mint a hosszú 

munkaidő alatt, mely teljesen kimeríti őket. E mellett azon-

ban hangoztatnunk kell azt az alapelvet is, hogv nem az 

emberek vannak a gyáriparért, hanem a gyáripar van az 

emberekért. A socialdemokraták által követelt általános 

nyolc órai munkaidőt, mint jogosulatlant vissza kell utasí-

tani. Nem lehet e követelést megokadatolni a munkás egész-

ségére való hivatkozással, mert számtalan oly munka létezik, 

amit naponta nyolc órán túl is lehet folytatni minden külö-

nösebb nehézség nélkül. Ilyenek általában véve nemcsak a 

mezei munkák, hanem számos gyáripari munka, különösen, 

ha egészséges helyiségben végzik. Hiába hivatkoznak a mun-

kás családi életére is, mert azt mégis csak túlzás volna 

követelni, hogy a munkásnak 16 órája legyen családja szá-



I I . A inunkáskérdés. 217. 

mára. Sőt ellenkezőleg az olyan rövid munkaidő, amelyet a 

socialdemokraták követelnek, igen gyakran veszélyeztetné a 

munkás családi életét és jóllétét, mert az alatt az idő alatt, 

mikor nem kell dolgozniok, unalmukban az élvezeteket haj-

hásznák és keresetüket pazarolnák. Különben a socialdemok-

raták maguk sem veszik komolyan a 8 órai munka hangza-

tos jelszavát, ez ép úgy, mint más szállóigéik s jelszavaik 

csak hívek toborzására és izgatásra való. Hogy mely alap-

elvet kell a munkaidő helyes megállapítására szem előtt tar-

tani, azt XIII. Leo általánosságban így hirdette: „A napi 

munkaidő megállapítására az a helyes alapelv, hogy ne tart-

son tovább, mint azt a munkás erői megbírják. Milyen hosszú 

legyen a nyugalmi idő, az a munka nemétől, továbbá az 

időtől, a helytől és a munkás testi erejétől függ. A bánya-

munka kétségen kívül nagyobb erőmegfeszítéssel jár, mint 

másféle munka s hozzá még egészségtelen is. Ezek számára 

tehát általában rövidebb munkaidőt kell előírni. Épen így 

vannak munkák, melyeknek elvégzése egyik évszakban semmi 

nehézséget nem okoz, míg más évszakban vagy egyáltalán 

nem végezhetik, vagy csak igen nehezen".1 A bányamunkát 

illetőleg mindig sűrűbben követelik és pedig teljes joggal azt, 

hogy törvényesen állapíttassék meg a nyolc órai munkaidő; 

kívánatos ez nem egy kohó- és hutamunkára is, mert ezek 

ép oly megerőltetők és egészségtelenek, mint a bányamunka. 

Ily munkáknál a-nyolc órai munkaidő hangoztatása teljesen 

jogosult. Minden államban, ahol csak valamennyire előrehaladt 

törvény van, az a határozat van érvényben, hogy 11 óránál 

hosszabb munkaidő tilos. Szükséges pihenőre általában 1V2 óra 

van szánva. A verseny szabályozásával ez az idő maga magától 

összébb húzódnék, amire kétségkívül szükség is van, hogy a 

munkásnépség valahová állandóan letelepedjék és ott, ahol 

1 A munkáskérdésről szóló pápai körlevél (Herder-féle kiadás) 

59. lap. 
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erre mód van, némi kis kert- vagy mezőgazdaságot foly-

tathasson.1 

152. Hálára kötelez különösen az az intézkedés, hogy 

b) az asszonymunkások alkalmazását, ha nem is kielégítő 

módon, de mégis valamennyire korlátozták. X I I I . leo kör-

levelében erről s a gyermekmunkások alkalmaztatásáról így 

ír: „Végre is amire egy erős, kifejlett férfiú képéfe, azt egy 

asszony vagy gyermek meg nem teheti. Kivált a gyermek -

munkások szorulnak rá emberszerető védelemre. Nem volna 

szabad megengedni, hogy oly gyermekek lépjenek át a műhe-

lyek és gyárak küszöbén, kik szellemileg és testileg nem 

eléggé érettek. Az időelőtti megerőltetés megakadályozza, 

hogy a fiatal lény erői a maguk rendje és módja szerint kifej-

lődjenek s ha a gyermekkor virága elfonnyad, akkor vége 

van minden további fejlődésnek. Épen így nagyon figyelembe 

kell vennünk, hogy egyes munkák sehogy sem valók az asz-

szonyi nemnek, mely eredetileg arra van hivatva, hogy első-

sorban a házimunkákat végezze." 

Az asszony munka jelentékeny korlátozása nemcsak az 

asszonyok egészsége és élete, következésképen utódaik érdeké-

ben is szükséges, hanem a család érdekében is, mert kivált az 

asszony van hivatva arra, hogy a nyilvános életben is szereplő 

férjét a családi körbe vonzza és otthonát kellemessé tegye. 

Legokosabb volna egyszerűen megtiltani, hogy nagyiparos-tele-

peken asszonyokat alkalmazzanak.2 Szükséges továbbá, hogy 

az anya befolyása a gyermekek nevelése érdekében folytonos 

és állandó legyen; épen így csak az édesanya lehet az, aki 

1 Hogy egyes államokban milyen állást foglal el a törvényhozás, 

v. ö. Schönberget i. in. 716. 1. ; Hitze, Arbeiterfrage cikkét a Ctörres-társ. 

Staatslexieonjában (2. kiad.) 310. és köv. 1 
2 V. ö. Hitze Arbeiterfrage cikkét a Görres-társulat Staatslexieon-

jában 1. 336. (2. kiad. 319 1.): „A munkásosztály lakásain a közegészség 

érdekében igen fontos intézkedéseket kell foganatosítani, amelyek azon-

ban mindaddig végrehajthatatlanok maradnak, míg a nép erkölcsi érzé-
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kellemessé teheti fölserdült gyermekeinek az otthon tartózko-

dást. Az asszony munkaidőtartamát a legtöbb állam 11 órá-

ban, Nagy-Britannia 10 órában, a vasár- és ünnepnapok 

előtti napokon 9 órában állapította meg. Ugyancsak szük-

ség volt a nemrég kibocsátott rendeletre, mely az éjjeli 

munkát eltiltja s meghatározza azt az időt, mely alatt a gyer-

mekágyas aszszonyt munkába hívják. Mindez azonban még 

korántsem elégséges arra, amit az asszonynak egészségi 

érdeke, a családi élet s a közjó megkíván. Az asszony 

gyöngédebb testalkotása még 11 órai munkát sem bir meg 

naponkint. Az az asszony, ki napjában 11 órai tartamra ki 

van ragadva gyermekei köréből és tűzhelye mellől, az ilyen 

nem nevelheti gyermekeit. Ennek a rendszeres távollétnek 

szükségszerű eredménye az lesz, hogy -szülők és gyermekek 

egymástól kölcsönösen elidegenednek és érzéseik eldurvulnak. 

Ha az anyának viszonylagosan legkitűnőbb helyettese van is, 

még az is szükségképen hátrányára van a nevelésnek. A nő-

munkások között sokan vannak, akik még hajadonok. Ennek 

szükségszerű következménye, hogy ezek házasságra lépnek 

anélkül, hogy a háztartás vezetéséhez szükséges ismereteket 

és ügyességet elsajátíthatták volna. Ebből aztán legtöbbnyire 

házi civódások származnak, mivel pedig ez nem szórványos, 

hanem általános baj, a közjó károsodik általa. Ezért a nő-

munka korlátozása sokkal, de sokkal égetőbb szükség, mint 

a férfiak munkaidejének korlátozása. Mert ha az asszony-

munkát a végső határig korlátozzák, ennek áldásos hatása a 

férfimunka értékének emelkedése és jobb díjazása leszen ; 

sének ereje vagy a törvényhozás arra nem kényszeríti ismét az asszonyt, 

hogy mindenekelőtt természetes kötelességeit teljesítse férje és gyermekei 

irányában . . . Azt hiszem, inkább elősegítené, mintsem károsítaná a 

gyáripar érdekeit, ha oly törvény létesülne, mely csak kivételképen en-

gedné meg, hogy férjes asszony gyárimunkásnő lehessen." így nyilatko-

zott dr. Schwarz egészségügyi tanácsos a német természettudósok és. 

orvosok 58. gyűlésén Straszburgban; v. ö. Hitzet i. h. 
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manapság asszony és férfi egymással versenyeznek s egymás 

bérét kölcsönösen leszorítják,1 

153. Szükségesek továbbá c) oly intézkedések, melyek 

a gyermekek és ifjak alkalmazását a gyárakban szabályozzák. 

Hogy ezek az egészség és életföntartás érdekében szüksége-

sek, arról kár is beszélni. Az ifjúság fejletlen szervezete az 

egyhangú gyári munkából még a legmesszebbmenő közegész-

ségügyi intézkedések mellett sem fog annyit kiállani, mint a 

kézműiparosok változékonyabb munkájából vagy a mezei mun-

kákból. A korai foglalkoztatás egészségükön kívül nevelteté-

sükre is káros hatással van, mert családjuk köréből kivonva, 

a házi nevelés áldásában nem részesülhetnek. 

A mai törvények különbséget tesznek gyermek- és ifjú-

munkás között: a gyermekkor a 12 vagy 14 életévig terjed. 

A gyermekmunkások alkalmazását tiltja a törvény; de ez 

még nem elég. Szükséges volna, hogy e tiltó törvény alól a 

hatóságok egyáltalában ne adhassanak fölmentést, vagy ha 

adnak is, ez a fölmentő joguk a lehető legkisebbre szorít-

tassék. Az ifjú munkás (tehát a 12, illetőleg 14 évtől egész 

a 16 vagy 18 évig) munkaideje általában valamivel rövidebbre 

van szabva, mint a felnőtteké. Ennek korlátozására fokozot-

tabb mértékben áll mindaz, ami a felnőtt munkások munka-

idejének korlátozását szükségessé teszi. Ezenkívül az erköl-

csiség érdekében szükséges különös gondot fordítani arra, 

hogy a munkásifjakat, különbséget nem téve, ne a felnőttek 

között alkalmazzák. A munkásifjak fizetése vagy úgy történ-

jék, hogy a bért közvetetlenül a szülők vagy gyámok kapják 

kézhez, föltéve, hogy ők tartják el a munkást; vagy ha ők 

veszik is föl a bért, szüleiktől vagy gyámjaiktól minden alka-

lommal igazolványt hozzanak arról, hogy ezeknek bejelentet-

ték, mikor és mennyi bért kaptak. 

1 A törvényhozás állapotáról 1. Hitze. „Arbeiterfrage" 318. s köv. 

1. és „Gewerbe" (1400. 1.) cikkeit a Görres társulat Staatslexiconjában 

(2. kiad. Arbeiterfrage cikke a 304. s köv. 1.); Schönberg i. h. 711. 1. 
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154. A munkásvédőtörvény tartalmazza továbbá d) a 

vasárnapi munka tilalmát. Ezt több szempont igazolja. Elő-

ször, mert a munkásnak egészsége s élete föntartása céljá-

ból joga van arra, hogy hetenkint egy teljes munkaszüneti 

napja legyen. (Vasárnapi munkaszünet.) Nem kevésbbé köve-

teli ezt a családi élet föntartása és megszilárdulása, hogy a 

munka legalább egy napon szűnjék meg, mikor minden mun-

kás családja körében lehet. Végül a keresztény munkások-

nak kötelességük, hogy a vasárnapot Isten szolgálatára és 

saját lelkük megszentelésére használják föl és ennek értel-

mében joggal követelhetik, hogy őket e kötelességük teljesí-

tésében senki meg ne akadályozza. (Vasárnap megszentelése.) 

Hogy a socialdemokraták 36 órai szakadatlan munkaszünet 

követelése mivel sem okadatolható meg, azt kár is volna 

tovább taglalni, annyit azonban mindenesetre meg kell enged-

nünk, hogy nagyon kívánatos, ha a vasár- és ünnepnapok 

előestéjén a munkaidő szokottnál korábban ér véget, legalább 

is a munkásnők számára. A vasárnapi munkaszünet azon-

ban, melyet az egyház Isten parancsára támaszkodva előír,, 

csak 24 óráig tart. Ha a munkát a munkaadónak aránylag súlyos 

megkárosodása nélkül nem lehet megszakítani, vagy anélkül,, 

hogy valamilyen rendkívül nagy nyereségtől el ne essék, ily 

esetekben az anyaszentegyház a vasárnapi munkát is meg-

engedi ; de hangsúlyoznunk kell, hogy a munkásoknak akkor 

is alkalmat kell nyújtani, hogy vasárnapi kötelességük máso-

dik részét: a vasárnap megszentelését teljesíthessék; időt 

kell nekik engedni, hogy misét hallgathassanak. Csak ha a 

munka olyan mértékben sürgős, hogy jelentős kár vagy külö-

nösen nagy nyereség elvesztése nélkül a munkásoknak még 

ez idő sem engedhető el, akkor, de csakis akkor szűnik meg 

az egyház parancsának ebben az irányban való kötelező ereje. 

Az állami törvények újabb rendeletei, részben az egyház 

ez intézkedéseire támaszkodva, vasárnap nagyobbára csak 

oly munkákat engednek meg, melyek a következő nap ren-
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des munkájára előkészületül szükségesek.1 Mivel ezeknek az 

állami törvényeknek végrehajtása és ellenőrzése az állam-

hatalom alárendelt közegeinek teendője, azért rendkívül 

sok függ ezeknek jóakaratától. Csak az épen most föl-

sorolt valóban fontos okok alapján engedjen az állami 

hatalom a vasárnapi munkaszünet törvénye alól kivételt 

tenni.2 

Ha nem is állíthatjuk azt, hogy az ünnepi munkaszünet, 

úgy mint a vasárnapi, a munkásnak élete és egészsége fön-

tartására szükséges, a keresztény munkásoknak nemcsak joguk, 

de kötelességük is megkövetelni, hogy őket ünnepeken munkára 

ne kényszerítsék. Nekik vallási kötelességük, hogy az ünnepeket 

ép úgy megszenteljék, mint a vasárnapot; ezért szabad és 

kell is követelniük, hogy a gyáros kényszerű helyzetükkel, 

mely miatt bizonyos gyárakban dolgozni kénytelenek, vissza 

ne éljen s ne kötelezze őket ünnepnapon is a munkára. 

Az államnak pedig, melynek összes törvényeivel az igaz, 

tehát a keresztény vallás álláspontjára kell helyezkednie, 

kötelessége, hogy törvénynyel rendelje el az ünnepnapi munka-

szünetet, úgy, mint a vasárnapit, s e törvényének igyekezzék 

érvényt is szerezni. 

155. A munkásvédelem e) oly rendszabályok létesítését 

kívánja, melyek a munkahelyiségből mindannak eltávolítását 

vagy megakadályozását célozzák, ami a munkás egészségét 

veszélyezteti vagy külső testi sérüléseket okozhat (biztosítás 

1 A törvényhozás jelenlegi állapotára nézve v. ö. Schönberget i. rn. 

716. 1., továbbá Hitze „Arbeiterschutzgesetzgebung" cikkét a Görres-társ. 

Staatslexiconjában 1. köt. 306. s köv. 1. 
2 Azt az ellenvetést, hogy a vasárnapi munkaszünet a népet jöve-

delemtől fosztja meg, Macaulay a 10 órai munkaidő törvényről szóló 

parlamenti beszédében így támadta meg (V. ö. Hitze Arbeiterfrage cikkét 

a Staatslexiconban 1. köt. 277. és köv. 1.). „Sohasem fogják velem elhi-

tetni, hogy az, ami a népet erősebbé és egészségesebbé, ami okosabbá 

• és jobbá teszi, hogy az végre is szegényebbé tegye." 
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baleset és betegség esetére).1 Ebben az irányban a legfonto-

sabb tennivalók egyike, hogy a gyárak egészséges, friss leve-

gővel legyenek ellátva. Nagyon kívánatos, hogy a gépek töké-

letesedésében és az új találmányok alkalmazásában necsak az 

iparcikkek könnyű és gyors termelését tartsák szem előtt, 

hanem legyenek tekintettel azoknak a munkásoknak egészsé-

gére is, kik a gyárakban dolgoznak. Van sok ilyen találmány, 

alkalmazzák tehát a munkaadók. Különösen hangsúlyozzuk, 

hogy elsősorban a bányaműveket kell friss levegővel ellátni. 

Nem szabad kímélni sem fáradságot, sem költséget, hogy a 

bányákból, amennyire csak lehetséges, eltávolítsák azokat a 

mérges gázokat, melyek fölrobbanása már annyi szerencsét-

lenség szülőanyja lett. A gyárakban és más munkatelepeken 

arról kell gondoskodni, hogy a gépek a munkást szükséges 

elővigyázat mellett meg ne sebesíthessék, szóval szerencsét-

lenség ne érhesse. 

156. Némely ország kormánya f) figyelemre méltatta a 

munkások erkölcsiségének védelmét is és ezt a fölöttes ható-

ságokra bízta. A munkaadónak erkölcsi kötelessége, hogy 

gyárában a munkahelyiségeket úgy rendezze be és a mun-

kások egymással való érintkezését úgy szabályozza, hogy ez 

az erkölcsi érzés támogatására, elősegítésére szolgáljon. Az 

államnak azonban, melynek kötelessége alattvalói igazi javá-

ról gondoskodni, épen úgy kötelessége, mint joga, hogy befo-

lyását a munkaadókra ebben az irányban is érvényesítse, 

így követelnie kell, hogy a munkásnők a férfimunkásoktól 

teljesen elkülönítve külön helyiségben dolgozzanak; elő kell 

írnia, hogy mindkét nemnek külön mosdó- és öltöző-termei 

legyenek, stb. s gondoskodnia kell arról, hogy a munkaadók 

az ily állami rendelkezéseket pontosan végre is hajtsák. 

1 A munkások betegségi és halálozási viszonyaira vonatkozó sta-

tisztikai adatokat Hitze „Arbeiterfrage" cikkében találhatjuk, a Görres-

társulat Staatslexiconjában 1. kiad. 290. s köv. 1. 
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A munkásnak mindenesetre joga van arra, hogy a munka-

termekben, hová őt a szükség kényszerítette, ne legyen kény-

telen olyan beszédeket hallani, melyek a vallást és erkölcsöt 

sértik. Mindennek megakadályozására, ami vallás- és erkölcs-

ellenes, elsősorban maga a munkaadó hivatott. Mindazonáltal 

a hit- és erkölcsellenes jogsérelmek megbüntetése és tiltása 

az állam hatáskörébe tartozik.1 

157. Kiváló fontossággal bir végül g) igazságos és iga-

zán közjót célzó munkabér-törvény megalkotása.2 E törvény-

nek fel kell ölelnie úgy a bér magasságát, mint a fizetés 

módját és idejét. A bér magasságát illetőleg bizonyos, a) 

hogy a kínálat és kereslet nem egyedül mértékadó az igaz-

ságos bér megállapítására, hanem más alkotó elemek egész 

sorát kell belevonnunk a számításba; így a végzett munka 

értékét, a munka végzésére használt erőmennyiséget, mind-

azokat az előzetes kiadásokat, melyek a munka végzésére 

szükségeseknek bizonyultak, stb. (V. ö. a 96. és köv. pon-

tokban tárgyaltakkal.) b) Az igazságos bér legalacsonyabb 

összegének megállapításához szükséges alkotó elemek elmé-

letben minden nehézség nélkül fölsorolhatok, az egyes 

gyakorlati esetekben azonban, ha t. i. az elméleti alkotó-

részeket az egyes munkáknál alkalmazni akarjuk, roppant 

nehézségekkel jár és mégis bizonytalan marad, mert nagyon 

sok alkotórészt kell összegeznünk, melyek némelyikét igen 

nehéz értékelni. Valószínűleg ez az oka annak, hogy a XVIIL 

század írói az igazságos munkabér mennyiségének megálla-

pításával egyszerűen nem foglalkoztak, pedig ezek némelyike 

az árú igazságos árának megállapításánál a legbonyolódot-

tabb apró-cseprő kérdésekkel is foglalkozott s ezek megoldá-

sánál egyikük sem riadt vissza semmiféle nehézségtől. Ren-

1 Az erre vonatkozó törvényeket 1. Hitze „Arbeiterschutzgesetz-

gebung" cikkében a már idézett Staatslexiconban. 2. kiad. 300. s köv. 1. 
2 A bér-kérdést illetőleg v. ö. Antoine, Cours d'économie sociale,, 

514. s köv. 1. ; Godts, Scopuli vitandi, 230. s köv. 1. 
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des viszonyok között igazságos bér az, amit általában fizetnek 

s amennyiből a munkások általában megélhetnek. A munka-

adók és munkások legnagyobb részének természetes igazság-

érzéke önkénytelenül és ösztönszerűleg megérzi, mennyi az 

igazságos mérték. Az igazságos bér pontos meghatározását 

csak az igazság legelemibb követelményeinek figyelmen kívül 

hagyása teszi szükségessé, amint az a szabadelvűség terje-

désével lábra kapott, c) Amint az államnak hatalma van, 

hogy természetes jogok és kötelességek ügyében támadt kétes 

eseteket elbíráljon, ép úgy hatalma van arra is, hogy az 

igazságos bért a munka értékét megadó föntemlített elemek 

lehető figyelembe vételével megállapítsa, vagy megállapítását 

a községekre bízza, d) Ez egyúttal kötelessége is az állam-

nak, abban az esetben, ha alattvalói hozzá fordulnak segít-

ségért s e segítség a munkások jogainak védelméért szükséges. 

Az államnak kötelessége még inkább fokozódik akkor, ha oly 

gazdasági viszonyok fejlődnek, melyek az alacsony és igaz-

ságtalan munkabér következtében a munkásosztály jelentékeny 

elszegényedését s ezzel a közbéke és közjó veszélyeztetését 

eredményezik. 

158. Ami a fizetés módját illeti, a) kétségkívül teljesen 

meg kell szüntetni a 7VMeA--rendszert, annál is inkább, mert 

ez csak látszólag vonatkozik csupán a fizetés módjára, való-

jában azonban a bér magasságát befolyásolja, sőt rendszerint 

az igazságos bér egy részének visszatartásával jár. A mun-

kás, aki készpénzfizetés helyett bizonyos mennyiségű árúcik-

ket kap, melynek csereértéke megfelel a neki járó bérnek, 

bizonyos munkásságot kénytelen kifejteni, hogy ezt pénzzé 

tegye, vagy más szükséges dolgokkal becserélje. Mivel pedig 

az árúcikkeket nem birja oly árban eladni, amüyenbe ezt 

neki számították, ezért még az árú eladására-fordított munka-

és időveszteségen kivül más veszteségek is sújtják, b) A 

munkás bérének oly árúkban való kiutalványozása, melyek 

élete föntartására szükségesek, bizonyos körülmények között 

Bioderlack-Kiss. A társadalmi kérdés. 15 
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áldásos intézménynek bizonyultak.1 Mert megóvja a munkást 

attól, hogy munkabérét elpocsékolja; és ha becsületesen, he-

lyesen alkalmazzák, akkor arra szolgálhat, hogy a munkás 

pénzéért, illetőleg pénze helyett olcsó és kiválóan jó árúk-

hoz jut. Ha azonban nem gyakorolnak lehető legszorgosabb 

fölügyeletet a kereskedők fölött, kikhez az árú-utalványok 

szólnak, akkor a fizetés e módja nagymértékű, borzasztó 

visszaélésekre, igazságtalanságra és elégedetlenségre vezethet. 

Azért csak azokon a vidékeken ajánlatos, ahol szigorú üzleti 

erkölcs uralkodik és ott is csak oly módon, hogy a munkás 

pénz helyett valójában oly értékű és oly árúkra szóló utalvá-

nyokat kapjon, amelyekre az illető időben csakugyan szük-

sége van. A készpénzzel való fizetés általában kétségen kívül 

előnyösebb. Mindenesetre megvan az a rossz oldala, hogy 

a fizetés estéjén a munkásnak készpénz van a zsebében, ami 

alkalom és kísértés a költekezésre és pazarlásra. Mindazon-

által a fizetésnek ez a módja az árú-utalványokkal való fizetés- , 

nél általában előnyösebb, mert ez az utóbbi nagyon könnyen a 

munkás megkárosításával jár. Ha pedig a készpénzfizetés 

mellett a munkás enged a csábításnak és elpazarolja pénzét, 

ezért legföljebb önmagát okozhatja, d) A családi élet föntar-

tása érdekében a lehető legáldásosabb hatásúnak kell lennie 

annak az intézkedésnek, mely szerint a szülők és gyámok 

fönhatósága alatt álló fiatal munkások és munkásnők kötele-

sek minden egyes fizetésfölvétel alkalmával szülőik vagy 

gyámjaik írásával igazolni, hogy ezeknek íizetésök fölvételét 

s annak mennyiségét tudomásukra adták.2 

Arra nézve, hogy mily időközökben történjék a fizetés, 

legalkalmasabbnak látszik 14 vagy 8 nap. Igen célszerűtlen 

a szqmbat esti fizetés, vagy ha az ünnep előtti vagy más 

1 V. ö. Devas-Kampfe, Volkswirthschaftslehre művét, 331. 1. 
2 A TrwcAr-rendszer betiltásáról v. ö. Hitze „Arbeitersohutzgesetz-

gebung" cikkét a Staatslexiconban 1. köt. 314. 1.; — a szülői tekintély 

védelméről u. o. 2. kiad. 331. s köv. 1. 
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pihenő nap előtt való estén történik. Ezt törvényhozás útján, 

vagy községi- vagy akár szövetkezeti határozattal egyszerűen 

el kellene tiltani és határozatot hozni, hogy a fizetés kiadá-

sának soha munkaszüneti nap előtt való estén nem sxabad 

történnie, hanem lehetőleg a hét közepén. 

159. A munkásvédő törvény végrehajtásával és ellen-

őrzésével az ipar- vagy gyárfelügyelők vannak megbízva. 

Angol-, Német-, Francia-, Oroszországban, Ausztriában, Svájc-

ban és több más helyen alkalmaztak ilyeneket. A gyártulajdo-

nosok abbeli törekvései, hogy magukat munkásaik fölfogadásá-

ban és a munkaidőben a törvényes korlátozások alól kivonják, 

az egyes államokat arra késztették, hogy miután azok a helyi 

hatóságok, melyek a gyárak fölügyeletével meg voltak bízva, 

erre a célra alkalmatlanoknak bizonyultak, a munkásvédő tör-

vények végrehajtásával és ellenőrzésével e célra külön kine-

vezett állami hivatalnokokat alkalmazzanak.1 Ezeknek köteles-

sége a fönhatóságuk alatt álló ipartelepeket eilenőrizniök és 

a törvény határozatainak megsértéséről azonnal jelentést ten-

niök. Nagyon kívánatos, hogy ezt az ipar- s gyárfölügyelő 

intézményt mennél inkább fejleszszék. A fölügyelők jelentései 

a munkásvédő törvény szükséges továbbfejlesztésére bőséges 

anyagot szolgáltatnak. Ehhez járul még az is, hogy a mun-

kások irántuk bizalommal viseltetnek s így módjukban áll, 

hogy a munkások és munkaadók között támadt viszálykodá-

sokat elsimítsák. 

160. Hogy a munkás arra az esetre, ha munkaképte-

lenné válik vagy nincs munkája, legalább a legnagyobb szűk-, 

ségtől meg legyen óva, — erre szolgál 4. a munkásbixtosüás. 

a) Ez abban áll, hogy a munkás számára jogilag bizonyos 

jövedelmet biztosítsanak arra az esetre, ha meghatározott 

okokból keresetképtelenné válik. A biztosító-intézetek tehát a 

1 V. ö. Spahn „Gewerbeaufsichtsbeamte* cikkét a Staatslexiconban. 

2. köt. 2. kiad. 998. s köv. 1. 

15* 
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segítő-pénztár egy faját képezik s az a céljuk, hogy a mun-

kásoknak inség idején segélyt nyújtsanak. Működésük áldásos 

volta szembeötlő, ha figyelembe veszszük, hogy a munkások-

nak napikeresetükből kell élniök s legtöbbször nincsenek abban 

a helyzetben, hogy szükség esetére maguknak valamit meg-

takaríthassanak. , A biztosítás alapján joguk van bizonyos 

összeg fizetésére a biztosító-intézet részéről. Tehát körülbelül 

ugyanazt a szolgálatot teszi a munkásoknak, mint az állami 

és másféle hivatalnokoknak biztosított nyugdíj, ha állásuktól 

betegség vagy öregség esetén elválnak, b) A munkásbiztosí-

tást a munka- vagy keresetképtelenség különféle okai szerint 

oszthatjuk föl, mert az egyes pénztárak vagy intézetek a 

belépő munkásokat a keresetképtelenség egyik vagy másik 

okának beállta esetére biztosítják. Eszerint vannak betegség, 

baleset, öregség vagy munkaképtelenség, munkahiány, stb. 

esetére biztosító intézetek; ide tartozik az özvegy- és árva-

biztosítás is. Azután aszerint, amint a munkásnak a biztosítás 

szabadjára van bízva, vagy pedig őt erre a törvény kénysze-

ríti, megkülönböztethetjük az önkéntes és kényszerbiztosítást. 

A biztosító személyek, akik kötelezik magukat, hogy a mun-

kást munkaképtelenség esetén teljesen vagy egészen ellátják, 

vagy magántársiüatok vagy köztestületek (községek, megyék, 

stb.). Nem ritka eset, hogy maguk az illető üzemek, melyek-

ben a munkás dolgozik, biztosítják munkásaikat. Az utóbbi 

időkben az állam sokszorosan kötelességévé teszi a munká-

soknak, hogy magukat biztosítsák. A legkifej lődöttebb bizto-

sítási rendszer jelenleg Németországban van, hol a munká-

sokra nézve a betegség, baleset és öregség esetére való 

biztosítás kötelező.1 Ami c) azt illeti, hogy a munkás részére 

biztosított összeg növelésére az állam a maga pénztárából is 

1 V. ö. Hitze „Arbeiterschutzgesetzgebung" cikkét a Staatslexicon-

ban. 1. köt. 2. kiad. 295—311. 1 ; Herkner i. m. 2. kiad. 113. és k. 1. ; 

egyes államok törvényhozására vonatkozólag egyetmást találunk Schön-

bergnél i. m. 743. és k. 1.; 753. és k. 1 
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hozzájáruljon, azt semmiképen sem helyeselhetjük. A mun-

kások nem az államnak, hanem munkaadójuknak dolgoznak. 

Nem lehet tehát semmiféle címet találni arra, hogy az állam 

viselje a munkásbiztosítás terhének egy részét. Az egész ter-

het a munkaadóknak s részben maguknak a munkásoknak 

kell viselniük. Semmiképen sem lehet a közjóval megokada-

tolni, hogy az állam viselje a teher egy részét; különben ez 

az állami socialismus kezdete. Hogy a munkásnak öregség 

vagy munkaképtelenség ellen magát biztosítania kell, az csak 

annak a bizonyítéka, hogy a munkások bére elégtelen. Ezért 

is a munkásbiztosítás terheit, legalább is túlnyomó részben, 

a munkaadóknak kell viselniök. d) Ha még oly áldásosak is 

a munkásbiztosítás gyümölcsei, azért még sem szabad rá oly 

nagy súlyt fektetni, mintha egymaga megoldhatná a munkás-

kérdést, nem is szólva az egész társadalmi kérdésről. Ha a 

munkások tisztességes bért kapnának, akkor öregségükre és 

szükség esetére is megtakaríthatnának valamit. Csakhogy arra 

az esetre keresztény érzület szükséges, melylyel a takarékos-

ság együtt jár ; ezt kell a munkásokban fejleszteni s akkor 

majd meg is takarítanak valamit nemcsak öregségük s a 

szükség idejére, hanem arra is, hogy gyermekeiket nevelhes-

sék s nekik valamit örökbe hagyhassanak. A munkásbiztosítás 

a mai alakjában voltaképen nem más, mint bizonyos fizetés-

javítás, mert a biztosítás nagyobb költségeit a munkaadóknak 

kell íizetniök; ha pedig az állam is hozzájárul a költségek 

födözéséhez, akkor a biztosítás állami nyugdíj jellegével is 

bir és altkor a munkaadók helyett az adófizetők összessége 

járul hozzá a munkások föntartásához. Ezeknek a biztosítá-

soknak különben nagyobb fontosságot nem tulajdoníthatunk, 

mert a legtöbb esetben oly keveset fizetnek, hogy az ugyan 

meg nem óvja a munkást a nyomortól. 

161. Munkásválaszt mán y alatt értjük a munkások által 

saját kebelükből választott képviselők összességét, melynek 

föladata, hogy a munkások jogait a munkaadókkal szemben 
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megvédelmezze. Ebbőh az intézményből a következő áldásos 

következmények folynak: 1. Megkönnyítik, hogy az egyes 

munkások vagy az egész munkástestület panaszai a munka-

adók tudomására jussanak. 2. A munkások között az össze-

tartás és együttérzés szellemét ápolják. Ez a legalkahnatosabb 

szervezet annak biztosítására, hogy az egyes gyárakban a 

munkások között az erkölcs és közrend sérelmet ne szen-

vedjen s amellett az egyes munkásoknak inkább személyes 

ügyeikben szóval s tettel leginkább segítségükre lehet. 4. Ez 

a legtermészetesebb ítélőszék a munkások között fölmerülő 

civódások és véleménykülönbség megszüntetésére. Mindezeket 

a célokat még jobban szolgálnák a vegyes választmányok, 

melyekben t. i. nemcsak munkások, hanem a munkások mel-

lett a munkaadók is helyet foglalnának, úgy, hogy a választ-

mány legalább bizonyos tárgyalásaiban a munkaadó is részt-

vehessen. Ezek a vegyes választmányok sokban hozzájárulnának 

ahhoz is, hogy a munkaadó és munkás között tátongó sza-

kadékot megszüntessék. Hogy azonban a munkásválasztmányok 

az imént vázolt áldásos gyümölcsöket tényleg megteremjék, 

arra szükséges, hogy tagjai necsak minden fölforgató eszmé-

től mentesek legyenek, hanem józan észnek és bölcs mérsék-

letnek se legyenek híjján és józan közgazdasági nézeteket 

valljanak. 

162. A munkás-egyesületekre vonatkozólag legyen szabad 

röviden vázolnunk azt, amit róluk X I I I . leo körlevele mond. 

1. Az egyesülési jog az ember természetes joga, melyet 

az államnak nem szabad semmibe vennie vagy elnyomnia, 

így a munkásoknak természettől nyert joguk, hogy egyesüle-

teket alkossanak erkölcsileg megengedett s a közjót nem 

veszélyeztető célokra. Mivél pedig a katholikus munkás-egye-

sületek semmi olyast nem akarnak, ami az erkölcsöket vagy 

közjót sértené, ezért az állam igazságtalanságot követ el, ha 

azok alakulását megakadályozza. 2, Ez a természetes egye-

sülési jog egyúttal bizonyos korlátozott önkormányzatot foglal 



I I . A inunkáskérdés. 231 . 

magában, t. i. amint természetadta jog a magáncélokat szol-

gáló egyesületek alakítása, ép úgy az is, hogy az egyesületek 

megállapítsák s előírják, mily eszközökkel akarják ezt a célt 

elérni. ..Ha tehát az egyesülési jog" — mondja X I I I . Leo — 

„az állampolgárok joga, aminthogy tényleg úgy van; akkor 

az egyesületeknek szabadságukban áll, hogy rendelkezései-

ket s szabályaikat céljuknak megfelelő módon hozhassák és 

intézhessék".1 3. A munkásegyesületek célja legyen, „a mun-

kások testi és szellemi helyzetének emelése. „A szellemi és 

erkölcsi helyzet emelésére első sorban szükséges, hogy a 

munkások a vallás oktatásában és bátorításában részesüljenek. 

Az egyesület legfőbb célját tagjainak vallásossága képezze és 

azért szükséges, hogy az egész szervezetet a keresztény hit 

hassa át; szükséges, hogy az egyesület alapja a keresztény hit 

legyen. Vezesse az egyesület tagjait kivált arra, hogy a vasár-

és ünnepnapokat vallásosan megüljék, az egyház iránt szere-

tettel s tisztelő engedelmességgel viseltessenek, Isten parancsait 

megtartsák és a szentségekhez gyakran járuljanak. 4. Az anyagi 

helyzet javításához tartozik a munkások tanítása és tovább-

képzése is; aztán a közös pénztárak, melyek munkahiány, 

betegség, elöregedés vagy baleset alkalmával támogatásukra 

szolgálnak s így legalább a munkásbiztosításnak szívesen vett 

kiegészítését képezik; ide tartozik továbbá a munkaközvetítés; 

a jogvédelem, ha a munkás viszályba keveredik munkaadó-

jával, stb.2 5. Teljes lehetetlenség, hogy az ily egyesületek 

szervezésére egyetlen általános forma létezzék; az illető nép 

jelleme, a tapasztalatok, a különféle munkafajok milyensége, 

jövedelmezősége, valamint a hely- és időviszonyok, ezek mind 

közbejátszanak a szervezésben és pedig nem csekély mér-

tékben. 6. Az államnak, mint minden más tisztes célt szol-

1 A munkáskérdésröl szóló pápai körlevél. (Herder kiad.) 76 1. 
2 A népirodát illetőleg, melyet München katholikus munkásegye-

sületei alapítottak, v. ö. .Sociale Praxis" 1899. 448. 1. 
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gáló egyesületet, úgy a munkásegyesületeket is védenie kell, 

az egyesületek belső ügyeibe való beavatkozástól azonban 

tartózkodjék. — „Külső beavatkozások könnyen elrontanak 

oly életet, melynek önmagából a saját életelvéből kell ki-

indulnia." 1 

A munkásegyesületek is, ha berendezésük és vezetésük 

jó, nagyban hozzájárulhatnak azoknak a betegségeknek gyógyí-

tásához, melyekben a munkásosztály jelenleg sínylődik. — 

A munkások vallásos érzületének fölébresztésével és anyagi 

helyzetük javításával erős bástyát építenek a socialdemokratia 

ellen. A vallásosság által elősegítik a családi életet, a jó gyer-

meknevelést s megakadályozzák, hogy a következő munkás-

nemzedék vallástalanságba sülyedjen s a socialdemokratia 

karjaiba jusson. Az erkölcsiség emelése megteremti a taka-

rékosságot, ami már egymagában is fontos tényező a munká-

sok anyagi helyzetének javulására. Ha aztán a munkásegye-

sületekkel kapcsolatban még azok a már említett intézmények 

is fognak működni, melyek közvetetlenül az anyagi helyzet 

javítását célozzák, akkor az ily egyesületek a munkásosztálynak 

valóságos áldásai lesznek. Nagyban emelni fogja ez intéz-

mények virágzását, ha egy bizonyos területen, pl. egy egy-

házmegye területén fönnálló összes egyesületek egyesülnek; 

mert ez lehetővé teszi, hogy az egyes egyesületek vezetői 

egymástól tanuljanak s egyik tapasztalatait a másik hasznosan 

érvényesítse. Az egyházmegye összes egyesületeinek élén állna 

az egymázmegyei elnök, aki oktatólag és buzdítólag hatna az 

egyes egyesületekre és azok elüljáróira. 

163. A munkásegyesületektől meg kell különböztetnünk 

a szakegyesületeket.2 Míg az elsőnek tagja lehet bárminő 

1 A munkáskérdésről szóló pápai körlevélben (Herder kiad.) 74. 1. 
2 V. ö. Pieper „ Gewerkvereine* cikkét a Görres-társulat Staats-

lexiconjában, 2. köt. 2. kiad. 1024—1049. 1.; Herkner „Die Arbeite vírage" 

művét, 2. kiad. 37—112. 1.: Schönberg, Ilandbuch des pol. Oekonomie, 

2. köt. 766. s köv. 1. 
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foglalkozású munkás, addig az utóbbi csak olyan tagokat vesz 

föl, kik egy és ugyanazt a mesterséget űzik. Ily szakegyesü-

letek: a bányamunkások, a szövőmunkások, gépépítők, ková-

csok, lakatosok, betűszedők, stb. szakegyesülete. Hogy a munká-

soknak ily egyesületek létesítéséhez is joguk van, az a mon-

dottak után kétséget nem szenved. Ha a munkaadóknak 

természetadta joguk van arra, hogy kartellben egyesüljenek, 

akkor nem vonhatjuk kétségbe, hogy a munkásoknak is joguk 

van oly egyesületek létesítésére, melyek saját anyagi helyze-

tük javítását célozzák. Sőt e szakegyesületek jogosultsága 

még akkor sem támadható, ha nem volna más céljuk, 

mint hogy a munkaadók túlkapásait korlátozzák. Az ilyen 

szakegyesületek nagy előnyei körülbelül a következők: 1. 

Minden más egyesületnél jobban előmozdíthatják a tagok 

szakbeli kiképeztetését. A szakegyesületek általában arra fekte-

tik a fősúlyt, hogy tagjaik kitűnő szakbeli kiképeztetésben része-

sülhessenek s e célra a legkülönfélébb eszközöket használják 

(oktatás, szaklapok, stb.). Mindez jelentősen ösztönzi a tago-

kat arra, hogy magukat tovább képezzék, őket a munkában 

való örömre hangolja és önérzetüket is emeli. 2. A munkások 

szakképzettsége az illető iparágnak magának is nagy hasznára 

van s így könnyebben fogja a versenyt a külföld hasonló 

iparágával szemben kiállani. Ez megint csak emeli a munkás 

tekintélyét. 3. Ha a munkások alapos szakképzettséggel bir-

nak, helyzetük munkaadójukkal szemben is javulni fog; mert 

ez akkor rájuk van utalva s aligha fogja az ö helyüket tudat-

lan és tanulatlan munkásokkal betölteni s így bérlenyomás 

sem fog beállani. Ellenben, épen mivel a munkaadó van rá-

szorulva munkásaira, a munkásegyesületek üdvös nyomást 

gyakorolhatnak rája saját helyzetük javítása érdekében. 4. 

Továbbá a szakegyesületek könnyen és eredményesen siet-

hetnek saját tagjaik segítségére mindenféle intézménynyel, pl. 

munkaközvetítéssel, segítőpénztárral, jogvédelmi irodával stb.; 

továbbá könnyen közreműködhetnek a munkaszerződések meg-
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kötésénél, valamint kedvezően befolyhatnak a föltételek meg-

szabásánál is.1 

Ha azonban mindezeket a célokat el akarjuk érni. akkor 

ezeket az egyesületeket úgy kell szervezni, hogy az egyes 

helyi egyesületek egymással szövetséget alkossanak, még pedig 

lehetőleg országosat, mely aztán a szükséghez képest megyék 

vagy tartományok szerint fölosztható; mert épen az ily orszá-

gos szervezkedés adja meg a szükséges erőt és tekintélyt a 

munkaadókkal szemben. Azonban különböző szakhoz tartozó 

egyesületek egyesítésének csak harci céljai lehetnek. 

A szakegyesületek a XIX. század első felében már javá-

ban virágzottak Angliában. Az imént kifejtett békés célért 

küzdő régi szakegyesületektől (Trades unions) meg kell külön-

böztetnünk az újakat, melyek át meg át vannak hatva a social-

demokrata eszméktől és céljuk nem más, mint harc a munka-

adók ellen. Vájjon mely szakegyesületek előnyösebbek. a semle-

gesek, a felekezetköziek (egyszerűen keresztény), vagy pedig a 

katholikusok. erre a kérdésre válaszunk a következő: 1. A sem-

leges szakegyesületekhez való csatlakozás, legalább a mai vi-

szonyok között, nem tanácsos. Mert ezek, bár semlegeseknek 

nevezik magukat, tényleg legkevésbbé sem azok, sőt telítve 

vannak a socialdemokratia anyagéivü szellemével s így még arra 

sem képesek, hogy a munkások tisztán anyagi helyzetét vég-

érvényesen javítsák. Hogy pedig ezeket a szakegyesületeket a 

hivő keresztény munkások tömeges részvételével keresztény 

szellemmel lehetne telíteni, az jelenleg nem remélhető. 2. A fele-

kezetközi vagy egyszerűen keresztény szakegyesületek egyálta-

lában nem, vagy csak igen csekély mértékben járnak azzal a 

veszedelemmel, hogy tagjaikban hamis vallási és gazdasági néze-

teket terjeszszenek. A társadalom-politika lényeges alapelvei 

katholikusoknál és hívő protestánsoknál egyaránt közösek, mert 

azok nem abból folynak, ami őket elválasztja, vagyis az eltérő 

1 V. ö. Sociale Praxis, 1901. 454. 1. 
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tanításokból, hanem a kereszténység oly igazságaiból, melyek 

mind a kettőre közösek. Nekünk katholikusoknak az a határozott 

elsőbbségünk, hogy a helyes társadalmi és gazdasági alapelve-

ket nagyobb pontossággal és biztossággal ismerjük föl, mint a 

felekezetek tagjai s ez a katholikusoknak a felekezetközi keresz-

tény szakegyesületekben annál kedvezőbb helyzetet teremt. 

Azért a felekezetközi keresztény szakegyesületekkel járó vallási 

veszedelmek, kellő elővigyázat mellett, könnyen elháríthatok. 

Sokan foglalkoztak már azzal a gondolattal, hogy a mun-

kásegyesületek keretén belül is oly szervezetet kellene léte-

síteni, mely lehetővé tenné, hogy a tagok a szakegyesületek 

áldásaiban is részesülhessenek. A szakok szerint való elkülö-

nítés azonban csak a nagyobb egyesületekben lesz keresztül-

vihető. Ennek mindenesetre sok áldása van. Az így alkotott 

szakcsoportokból aztán tovább lehetne fejleszteni a vallásos 

katholikus szellemű szakiparegyesületeket, ha t. i. hasznosak-

nak bizonyulnak. 

164. Munkáskamarák alatt a munkások választotta kép-

viselőkből álló azokat a testületeket értjük, melyeknek föl-

adatuk. hogy az államkormányzó hatalmat a munkásosztály 

érdekeiről és kivánalmairól fölvilágosítsák s oly törvények és 

rendeletek kibocsátására bírják, melyek tényleg a munkások 

hasznára válnak. Tehát ugyanazt a célt szolgálják a munká-

sok érdekében, mint amilyet a sok helyütt meghonosodott 

kereskedelmi kamarák szolgálnak a kereskedők és iparosok 

érdekében. És valamint ez utóbbiak főföladatuk mellett, hogy 

t. i. az államhatalom fölvilágosító közegei legyenek, más egyebet 

is dicséretesen megoldanak, így pl. az egyes kereskedőknek és 

iparosoknak a helyzethez mérten jó tanácsokkal szolgálnak; úgy 

a munkáskamaráknak az volna a föladatuk, hogy a munkások 

érdekeit hasonló módon szolgálják. Ezek a munkáskamarák, 

mivel a törvények és rendeletek kiadására csak tanácsadólag 

folynak be, az államhatalom részéről fölteszik a jóakaratot, 

hogy a munkásosztály érdekeit csakugyan szivén viseli. A mun-
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kások érdekében előterjesztett javaslatok és tanácsok meghall-

gatása azonban mit sem ér, ha az államhatalom továbbra is 

a tőkepénzeseknek osztogatja kegyeit és ha az állam javát 

abban látja és keresi, hogy a nagyipar és nagytőke minél 

jelentékenyebben gyarapodjék. Ha azonban az államhatalom 

részéről a jóakarat csakugyan megvan, akkor a munkás-

kamarák mint tanácsadó közegek kitűnő szolgálatokat tehet-

nek. A kamarák összeállításánál arra kell ügyelni, hogy azokba 

értelmes, képzett munkások kerüljenek, kik jól ismerik a mun-

kásokat és a munkaviszonyokat s kiket a többi munkás bizalmá-

val megtisztel, továbbá arra kell törekedni, hogy a kamarában 

minden iparág képviselve legyen. Minden körülmény között a leg-

okosabb a kamaratagok választását magukra a munkásokra bízni. 

A munkáskamaráktól meg kell különböztetnünk a munkás-

irodákat. Ezek állami, központi hatóságok s vagy valamelyik 

minisztériumhoz tartoznak, vagy a minisztériumok keretén 

kívül állanak s az a hivatásuk, hogy a munkások érdekéről 

gondoskodjanak. Ezek alkalmazzák és ellenőrzik az iparfel-

ügyelőket, gondoskodnak a munkásvédőtörvény és az előírt 

munkásbiztosítás helyes alkalmazásáról, a munkásnép egész-

ségi viszonyairól, szóval mindenről, ami a munkásosztálynak 

törvénybiztosította jogait illeti. Hogy mindennek meg is felel-

hessenek, azért széles alapokon nyugvó munkastatisztikát is 

kell vezetniök. Azonkívül befolyást kell gyakorolniok a társa-

dalmi törvényhozásra oly módon, hogy törvényjavaslatokat 

készítenek elő és felvilágosításokat nyújtanak a többi állami 

központi hatóságoknak. Azért ezek a munkásirodák is,' föl-

téve, hogy helyes társadalompolitikai céljaik vannak, a mun-

kásosztály helyzetének javulására a legüdvösebb hatású állami 

intézmények egyike. 

165. Jelentőséges dolog, mely ha nem is oldja meg a 

munkáskérdést, de a munkások nyomorát enyhíti, különféle 

jótékonysági intézmények alapítása. Értjük ezek alatt a magán-

személyek vagy magántestületek által alapított azokat az intéz-
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ményeket, melyeknek célja, hogy kielégítse a munkásoknak min-

dennemű szükségleteit, melyek a családi, vallási, erkölcsi élet 

vagy anyagi jóllét terén fölmerülnek. Tehát ezeket a jóté-

konysági intézményeket, aszerint, hogy milyen szükségletek 

kielégítésére irányulnak (anyagi, vallás-erkölcsi vagy családi), 

három főcsoportba oszthatjuk. Minden főcsoport ismét több 

alcsoportra osztható. Különben maguk a főcsoportok is köl-

csönhatásban vannak, mert az ily jótékonysági intézmény, 

mely egy kimondott irányban működik, legtöbbször más irányú 

szükségleteket is kielégít. A fölosztásnál az alapítók különbö-

zősége is tekintetbe jön. Mert egyeseket maguk a munkaadók 

alapítottak munkásaik számára, másoknak meg magánszemé-

lyek vagy testületek az alapítói. A munkaadók alapította jóté-

konysági intézetek, melyek csak saját munkásaiknak szólnak, 

gyakran nagyobb hasznára válnak a munkaadónak, mint a 

munkásoknak, azért többnyire nem a keresztény felebaráti, 

szeretet a szülőanyjuk, hanem az önzés. Mindazáltal nem 

szabad azokat megvetnünk. Csakhogy mindig szem előtt kell 

tartanunk, hogy a célt, a munkások javának előmozdítását ezek 

az intézmények necsak látszólag, hanem tényleg is szolgálják. 

Ha azonban a munkást a jótékonysági intézmény élvezése munka-

adójának oly módon lekötelezi, hogy nagyon kedvezőtlen munka-

föltételek beálltával is kénytelen munkában maradni és esetleg 

máshol kínálkozó kedvezőbb föltételeket el nem fogadhat; akkor 

persze nem a munkás javára szolgál. Akkor lesznek ezek a jóté-

konysági egyesületek a munkásosztály igazi áldásai, ha keresz-

tény szeretetből fakadnak s minden önzés távol marad tőlük. 

Elég lesz e helyütt a legfontosabb jótékonysági intéz-

ményekről röviden egyet-mást mondanunk. Közéjük sorolhat-

juk 1. a munkáslakásokat.1 A lakáskérdés megoldására sok 

1 A munkáslakásokra vonatkozólag v. ö. amit Hitze a Staatslexi-

conban „Arbeiterfrage" c. alatt ir. 1. kiad. 405. és köv. 1.; Schönktrgr 

Handbuch 2. köt. (3. kiad.) 670. és köv. 1., 771 és köv. 1.; Herkner, Die 

Arbeiterfrage. 2. kiad. 241. és köv. 1. 
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helyütt égető szükség van, mert a munkások rendelkezésére 

álló lakások rendesen szűkek, egészségtelenek s az erkölcsi-

séget is veszélyeztetők; amellett a munka helyétől a leg-

több esetben igen távol esnek. Ahol csak valamennyire is 

megengedik a körülmények, gondoskodni kell, hogy minden 

egyes családnak külön * házikója legyen, melyhez kis kert 

tartozzék. Ezek sok kellemetességet szereznek a munkásnak, 

tehát erősítik a családi életet és sokkalta inkább megfelel-

nek az erkölcsi érzéknek, mint a közös lakások, ahol a szűk. 

túlzsúfolt szobák az erkölcstelenség valóságos melegágyai. A 

családi lakóházak építésével meg volna közelítve az az eszme, 

melyet XIII. Leo a munkások helyzetének javítására mint 

mindig szem előtt tartandó célt hangoztatott, t. i. hogy legyen 

minden munkásnak valami csekély földbirtoka. Semmiféle 

szempontból nem jó azonban, hogy a munkáslakások mind 

közvetetlenül egymás mellett legyenek. 2. A munkaadók min-

denféle étkezőhelyiséget is nyitottak, ahol a nem-családos 

munkások vagy egyáltalában azok a munkások és munkás-

nők, akik a gyártól messze laknak s ezért otthonukat a déli 

pihenő alatt föl nem kereshetik, olcsó pénzért (előállítási 

áron) ebédet kapnak. Itt ügyelni kellene arra, hogy a mun-

kások és munkásnők külön étkezzenek vagy ha ez lehetetlen, 

legalább minden illetlenkedés tiltva legyen. 3. Szokás továbbá 

díjakat kitűzni pl. a munkaidőben való pontos megjelenésért 

vagy a szeszes italoktól való tartózkodásért. Alapítottak különös 

pénztárakat, pl. takarékpénztárakat, melyek a legkisebb ösz-

szeget is elfogadják és kamatoztatják; özvegy- és árvasegélyző-

pénztárakat, stb. 4. Nagyon ajánlatos a főző és háztartási 

iskolák alapítása a fiatal munkásnők számára, hogy teendői-

ket, mint asszonyok, végezni tudják, oktatás a főzésben, mo-

sásban, vasalásban, varrásban, kötésben. Ezekben az isko-

lákban a vagyonos osztály asszonyai áldásos működési teret 

lelhetnének, ha itt maguk tanítanának vagy más módon támo-

gatnák ezeket; a vezetést valamely vallásos társaságra 
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(szerzetre) is lehetne bízni. Nagyon kívánatos, hogy a munka-

adók csak oly föltétel alatt adjanak munkát a fiatal munkás-

nőknek, ha ezek megígérik, hogy a háztartási iskolát látogatni 

fogják. 5. A társasélet ápolására szolgálnak a daloskörök, zene-

karok, színielőadások, munkásünnepségek rendezése, stb., me-

lyek egyúttal távoitartják a munkásokat minden meg nem enge-

dett vagy veszedelmes mulatságtól. Hogy mindez, ha csakugyan 

keresztény szellem hatja át, rendkívül sokat tehet a munká-

sok vallásos és erkölcsi érzületének emelésére, az kétséget sem 

szenved. Ha a munkaadó és családja ezekben tevékeny részt 

vesz, akkor mindezek az intézmények annak a nagy űrnek 

áthidalására is szolgálhatnak, mely a munkaadót a munkások-

tól elválasztja. 6. Nagyobb gyárakban menedékhelyek és őrzö-

helyek is létesültek, hol az illető gyár munkásai gyermekei-

ket a munkaidőre elhelyezhetik; továbbá népiskolák a gyerme-

kek és szakiskolák a munkások számára. 7. A vallás-erkölcs 

közvetetlen emelésére szolgálnak az ájtatos társulatok, me-

lyeket egyes nagyobb gyárak munkásai és munkásnöi szá-

mára külön alapítanak; ezeknek saját ünnepeik vannak s a 

tagok többször közösen járulnak az Oltáriszentséghez, stb. 

Ezekhez hasonlítanak azok a jótékonysági intézmények, 

melyeket nem a munkaadók, hanem más jólelkek alapítot-

tak a munkások számára. Ilyenek: munkáslakások, gyermek-

menedékhelyek, étkező-helyiségek, munkás- és munkásnő-

otthonok, melyekben a munkátlanok ideiglenes ellátásban 

részesülnek, és hasonlók. Hogy azonban mindezek csak akkor 

igazi jótékonysági intézmények, ha vezetésük keresztény szel-

lemben történik és hogy ellenkező esetben minden romlás 

fészkeivé lehetnek, azt mindenki könnyen beláthatja. 
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A kézműves-kérdés.1 

1. §. A kézmüves-kórdós mibenléte és okai. 

166. Kézműveseknek nevezzük azokat, kik a természet 

szolgáltatta termékeket kiváltképen kezük munkájával teszik 

használatra alkalmasokká, vagy fokozzák a termékek hasz-

nálhatóságát. A kézművesség tehát az ipar egy ága, ameny-

nyiben azt a tevékenységet értjük ipar alatt, mely a természet 

adta termékeket átalakítja s az emberi szükséglet kielégítésére 

alkalmasokká teszi, vagy erre való alkalmasságukat növeli. 

Az ipar különbözik egyrészt a földműveléstől vagy mező-

gazdaságtól és másrészt a kereskedéstől azáltal, hogy míg a 

mezőgazdaság a földből vagy a természettől a nyersterméke-

ket nyeri, addig az ipar földolgozza azokat, a kereskedés 

pedig vagy a nyerstermékeket, vagy a földolgozott termékeket 

vásárolja meg, hogy azokat másoknak és legtöbbször más 

helyen újból eladja.2 Eszerint a szó legtágasabb értelmében 

1 Hitze, Schutz dem Handwerk. 1883.; Ebenhoch, Stand und Ursa-

chen, sowie Reformziele für die Handwerkerfrage (Wiener sociale Vor-

träge. 1895. 59—82. 1.); Schädier, Handwerk cikke a Görres-társulat 

Staatslexiconjában. 3. köt. 132. 1.; Pesch, Az iparűző középosztály kiala-

kulásáról a „Liberalismus, Socialismus und christliche Gesellschaftsord-

nung" c. munka 663. és köv. 1.; Schönberg, Handbuch der pol. Oecon. 

3. kiad. 2. köt. 419. s köv. 1. 
2 E szerint a három gazdasági tevékenység szerint három nemzet-

gazdasági vagy államháztartási rendszert különböztetünk meg. Arra a 
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vett mezőgazdaság (amennyiben t. i. még a bányamüvességet 

is magában foglalja, mely szintén a természet bizonyos ter-

mékeivel foglalkozik), az ipar és kereskedés, — ezek a leg-

fontosabb nemzetgazdasági működések, míg az összes pénz-

üzletek (bank-, hitel-, biztosító-intézetek), továbbá a szállítási 

vállalatok (vasutak, tengeri hajózás, pósta, stb.) mind csak 

kisegítők az emberi szükségletek ellátásában. 

Az ipar kézműves- és gyári iparra oszlik. Ez utóbbi a 

természet termékeit gépek segítségével dolgozza föl; mivel 

pedig minden egyes gép csak egyfajta munkát képes végezni, 

ezért a munkát föl kell osztani. A kézműves azonban, mint már a 

szó mutatja, tényleg kezével, emberi erővel dolgozik. Mindazáltal 

kézi- és gyári ipar között nehéz éles határvonalat húzni, mert a 

természet erőinek fölhasználása és kivált a gépek a kézműves 

munkájából nincsenek kizárva. Általában azt mondhatjuk, hogy 

a kézművesség ott végződik, ahol az emberi erő a nyersanyag 

földolgozásában az idegen erők fölhasználásával szemben hát-

térbe szorul. „Három tényező egyesül a kézi munkában: tőke, 

szellemi és testi munka, mindezt egyesíti a kézmüves-mester 

személyisége. A gyáriparban e három tényező megoszlik; 

egyik rész adja a tökét, az értelmiséget legtöbbször az igaz-

kérdésre, hogy e tevékenységek közül melyik az, mely leginkább gazda-

gítja a népet, a merkantil elmélet, más nevén colbertismus (nevét XIV. 

Lajos pénzügyminiszterétől, Colberttől nyerte) azt feleli: a kiviteli keres-

kedés. Azért ez elmélet hívei a fősúlyt a kereskedelmi mérlegre fektetik. 

Ugyancsak Franciaországban, de 100 évvel később, a physiokratikus 

iskola (alapítója Quesnay, v. ö. fönnebb 26. pont), a gazdagodás főfölté-

telének a mezőgazdaságot álbtotta, míg Smith Ádám industrialismusa 

értelmében az ipar emeli leginkább a gazdagságot, tehát az ipart kell 

első sorban pártolni. E kérdésben általános érvényű ítélet nem mond-

ható ; mindazonáltal az a nép örvend állandó jóllétnek, mely a gazdasági 

tevékenység mindhárom ágát összeköti. V. ö. a Görres-társulat Staats-

lexiconjában a „Handel" c. cikket III. 116.; továbbá a „Quesnay" c. IV. 

691.; s végül a „Smith" c. V. 85.; Liberatore, Grundsätze der Volkswirt-

schaft. 145. és köv. 1. 

Biederlack-Kiss. A társadalmi kérdés. 16 
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gató és vezető személyzet szolgáltatja ; a többit pedig a bér-

munkások tömege." 1 

Ez tehát a különbség a kézművesek és iparosok között. 

Ez utóbbiakhoz nemcsak a gyárosok tartoznak, hanem a 

kereskedők is, akár árúkkal, akár pénzzel vagy bármivel 

kereskednek; továbbá a házi iparosok, kik saját lakásukon 

többé-kevésbbé saját szerszámaikkal a munkaidő önálló meg-

szabása mellett dolgoznak, még pedig vállalkozó rendelésére, 

aki az ipart nagyban űzi; az már azután mellékes, hogy ez 

a munka az illetők fő- vagy csak mellékkeresetét képezi-e. 

A kézműves-kérdést két szempontból Ítélhetjük meg: 

1. kell-e és mennyire kell korlátozni a gépmunka túlságos 

terjedését az emberi munkával szemben, amennyiben a kéz-

művesek sanyarú helyzetének részleges oka épen abban áll, 

hogy a gépek az emberi kéz munkáját sok irányban fölösle-

gessé tették; továbbá 2. mily rendszabályokat kell alkalmazni, 

hogy a középosztály számára megtarthassuk és a vagyonta-

lanságba való sülyedéstől megóvjuk azokat, akik a kézműves-

séggel tartották fönn magukat és a gazdasági középosztályhoz 

tartoztak.2 A két kérdés, ha különböző is, mégis egymással 

1 Schädler, „Handwerk" c. a Görres-társulat Staatslexiconjában. 

(1. kiad.) 3. köt. 132. Az osztrák törvény különbséget tesz „kézműszerű ipar" 

és „gyárszerüleg üzembe vett ipartelep" között. Az első alatt érti azokat, 

„melyek végzésében ügyességre van szükség, amit csak az szerezhet meg, 

aki az illető iparágat tanulta és hosszabb ideig gyakorolta; de amit 

ily tanulás útján rendesen el lehet sajátítani"; ezzel szemben gyár-

szerüleg üzembe vett ipartelep névvel illeti azokat, „amelyekben az ipar-

cikkek készítése és előállítása zárt műhelyekben történik, ha ott és nem 

lakásán közönségesen 20-nál több iparosmunkás segédkezik, a segédesz-

közöket gépek képezik és a munkafölosztás elve érvényesül. A gyáripartelep 

a vállalkozó személyében is különbözik a kézművesipartól, mert a gyár-

iparos-vállalkozó, ha vezeti is vállalatát, még sem vesz tevékeny részt a mun-

kában oly módon, amint ezt a kézműiparos teszi." V. ö. Ebenhoch érteke-

zését a „Sociale Vorträge der Leo-Gesellschaft" cimű munkában 59. és 61.1. 
2 A német kézművesosztály sülyedésére vonatkozó statiszt. adatokat 

illetőleg v. ö. Retzbach m., Handwerker u. Crpditgenossenschaften. 1. s köv. 1. 
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•össze van forrva. Hogy a gépmunka terjedésének, ha az az 

-emberiség javára nézve károsnak bizonyul, gátat kell vetni, 

az természetes dolog. Mert nem az ember van teremtve 

bizonyos árúcikkek létrehozására, hanem megfordítva, ennek 

kell az emberiség javát szolgálnia. Mindazáltal a második 

kérdés a fő, épen ezért azzal fogunk főként foglalkozni. 

Önmagában véve az első kérdés jelentőségtelen, hisz Isten 

a természet erőit az ember rendelkezésére bocsátotta, hogy 

az ember azokat saját hasznára fordíthassa és velők munká-

ját megkönnyíthesse. A kézmiives-kérdés nagy fontossága onnan 

származik, hogy igen sokan vannak azok, kik vagy közvetet-

lenül a kézműves-osztályba tartoznak, vagy a kézműves-osz-

tályba tartozóktól függnek; továbbá mert a közjóra szükség-

szerű visszahatással bir, ha az eddig önálló kézművesek 

napszámosokká, tehát proletárokká lesznek. „Azok száma, 

akik kézműves-mesterséget folytatnak vagy azoktól függenek 

(Németországban), csaknem 6 millió. Ennyi embernek minden-

esetre joga van arra, hogy boldogulásának kérdését a lehető 

legkomolyabban figyelembe vegyük. ' 1 Emellett a kis és közép 

kézműves-osztály helyzete szorosan összefügg a kis és közép 

kereskedő-osztályévei, úgy, hogy a kézmüveskérdés megoldására 

alkalmas intézkedések előnyére fognak válni a kis- és középkeres-

kedőknek is. Míg a kis és közép parasztosztály teszi a vidéki la-

kosság javarészét, addig a nagyobb községek és városok lakóinak 

zömét az önálló iparosok s a közép- és kiskereskedők képezik. 

Ez ismét megkülönbözteti a munkáskérdést a kézműves-

kérdéstől. Az előbbinél a követendő cél abban áll, hogy a 

munkást újból kiemeljük vagyontalan helyzetéből, az utóbbi-

nál pedig, hogy megőrizzük a kézművest az elszegényedéstől 

s attól, hogy a proletárok sorába sülyedjen. 

1 így ír Schádler a Staatslexiconban i. h., hol több statisztikai ada-

tot sorol föl. Ausztriára vonatkozó statisztikai adatokat Ebenhoch i. m. 

találunk a 63. és k. 1. A Németország iparára vonatkozó adatokat 1882-től 

kezdve kivált Schönberg i. m. találjuk 2. köt 3. kiad. 455. és köv. 1. 

17* 
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167. A kézműves-kérdés okai, 1. hogy a különféle ipar-

ágakban mind nagyobb tért hódít a gépmunka, ami egyes 

iparágakat, mint például a takácsmesterséget egészen tönkre-

tette. Mert nem szenved kétséget, hogy a kézi takácsmester-

ség már csak a múlté, mivel a gépek ezen a téren ép oly 

jó, sőt talán még jobb minőségű árút termelnek, nem is 

szólva arról, hogy a termelés mennyisége amazt messze fölül-

múlja. A szabadelvű nemzetgazdaságtan a kézműves-osztály 

mai Ínséges állapotainak előidézésével előszeretettel a gőz-

és más természeti erőknek a találmányokban való alkalma-

zását okolja, ha nem is elsősorban, de mindenesetre nagy 

mértékben. Azonban a szabadelvűségnek ez a nézete is tel-

jesen alaptalan. A főok 2. az államilag engedélyezett ipar-

szabadságban és az ezzel való visszaélésben keresendő. Ez 

a szabadság, melynek értelmében bárki, bárhol, bármely ipar-

ágat bármely módon űzhetett, azt eredményezte és szükség-

szerűen azt kellett eredményeznie, hogy tekintet nélkül a 

kézművesekre, tekintet nélkül a vevőközönségre, tekintet nél-

kül a közjóra mindenhol behozták a gép-nagvipart, ahol csak 

a vállalkozó pénzbeli hasznot remélt.1 „Elkerülhetetlen dolog,, 

hogy az iparszabadság a gépipar alkalmazása által számos: 

iparágat tönkre ne tegyen és hogy a versenyben való nagy 

1 Ezek a következmények egyébként önmaguktól értetődnek s min-

denki első pillantásra beláthatja, annyira, hogy a szabadgazdálkodás elmé-

letének hivei is általában elismerik. Philippovich, Grundriss der poli-

tischen Oekonomie c. művében 1. köt. 175. 1. így í r : „Hogy a nagy 

iparüzemeket a kis- és középüzemekkel szemben előnyben részesítik, az 

annak a következménye, mert aránylag sokkal kevesebb az előállítási 

költség, ami nagyban megkönnyíti a versenyt. Mielőtt azonban a nagy-

ipar győző lehetne, a már létező kisebb termelő erejű üzemek a ver-

senyharcot minden kitelhető erővel és eszközzel végig küzdik, mert a 

befektetett tőke visszavonása és máshova befektetése, a bizonyos irány-

ban kiképzett munkaerők másfelé irányítása, szóval új üzem alapítása 

mindig roppant nehéz és igen gyakran lehetetlen." Csakhogy az igazsá-

gosságnak megfelelőleg azt is meg kellene engedni, hogy nemcsak a 
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'önállóság sok kis- és középvállalkozót ne veszélyeztessen." 1 

A nagyipart a gazdagok és egyes inkább szegény, de vállal-

kozó szellemű és szerencsés emberek kezdték meg. A gépek 

legtöbbször nem tartós és jó árúkat termeltek, de a kéziter-

mékekhez hasonlítva, látszólag ugyan olcsóbbakat, tényleg 

azonban nem olcsóbbakat, mert nem is voltak oly tartósak. 

A termelés is sokkal nagyobb arányokat öltött s az a törek-

vés lett általánossá, hogy ez árúk iránt a szükségletet mennél 

szélesebb körben fölébreszszék s így azokon túladjanak. Innen 

van az, hogy faluhelyen a legalsó néposztályokat is eláraszt-

ják ezekkel, nem mintha az árúkra ott igazi szükség volna, 

hanem csak a gyáros saját érdekében. Az igények so-

kaságát, még ha nem is észszerüek, manapság a művelődés 

fokmérőinek tartják, míg az igénytelenséget, mint a művelődés 

hiányát, pellengérre állítják. Ha a nagyban való termelést az 

egykor mindenhol fönnálló kézmüves-testületek vezették volna 

be, akkor magukra a kézművesekre semmiesetre sem lett 

volna olyan pusztító hatása. Szerencsétlenségre azonban úgy 

történt, hogy a gőzerő föltalálása és a gépeknek árúter-

melésre való alkalmazása ugyanabba az időszakba esett, 

amelyben a gazdasági szabadelvüség elmélete fejlődött és 

elterjedést nyert, mely nemcsak a szabadtermelést korlátozó 

gátakat rontotta le, hanem a munkásosztályok körében fönn-

álló szövetkezeteket is megsemmisítette azzal a hangzatos 

jelszóval, hogy ez a haladást hátráltatja s így a művelődésnek 

ártalmára van. A kézműves-szövetkezeteket tehát sem az 

államhatalom, sem a nemzetgazdasági tudomány, sem pedig 

„kisebb termelő erejű üzemek", tehát a közép- és kisiparosok, hanem a 

nagyiparosok is igen kétes eszközöket használnak a nagy versenykarc-

ban. Azután, mit mondjunk a közjó szempontjából arról a harcról, amelyet 

a nagy üzemek a kicsinyek ellen folytatnak ? Csakhogy mindenki helyez-

kedjék erre az álláspontra, mielőtt választ ad és ne kizárólag saját hasz-

nát tekintse. 
1 Schönberg, Handbuch. 2. köt. 578. 1. 
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az általános közfölfogás még csak figyelemre sem méltatta„ 

Sőt maguk a kézművesek is lelkesedtek a szabadelvű esz-

mékért s boldogulásukat nem a szoros összetartásban, hanem 

a teljes különállásban keresték. így tették lehetségessé, így 

siettették maguk, hogy a gazdagok és egyes szerencsés vál-

lalkozók a nagy iparvállalatokkal végképen tönkretegyék őket.1 

168. A gépipar föllendülésén kívül ugyancsak az ipar-

szabadságnak következménye 8. az, hogy azok, akik semmi-

féle iparághoz nem értenek, hacsak pénzük van, a pénzük-

kel magával tönkretehetnek egész csapat kézműves-iparost. 

Fizetett alkalmazottjaikkal egy vagy több iparágat nagy ki-

terjedésben üzembe vesznek és így megfosztják a kisebb' 

kézműveseket vevőiktől (kézimunkaszerű nagyipar). A kis 

kézműves ily esetekben nem tehet mást, mint hogy ő is 

bérmunkásnak csapjon föl és így lassan de biztosan köze-

ledik a proletariátus felé. Azoknak, akik valamely kézműipart 

nagyban űznek, azért is könnyű versenyükkel a kis kézműve-

seket tönkretenniök, mert tőkepénzük révén az illető iparág-

hoz szükséges gépeket saját hasznokra beszerezhetik s így 

árúikat olcsóbban is adhatják. Ellenben a kis kézműves cse-

kély tőkepénzével azokat a gépeket egyáltalán nem szerezheti 

be, vagy csak oly kis mértékben, hogy gépe dacára sem 

veheti föl sikeresen a versenyt a bérmunkások fölös számá-

val dolgozó nagy ipartelepekkel. Ily módon létesültek azok a 

nagy árúházak és más üzletek, melyek közül gyakran egy is 

1 „Nagyon értették a módját annak, miképen kell az iparosokat 

mindenféle fortélylyal elvakítani, hogy saját érdekeiket ne lássák és ma-

gukat a szabadelvű eszméknek teljesen átadják. A kézművesek elnémul-

tak, egészen ráadták magukat a szabadelvű politikára, az egyház üldözé-

sére s „a fölvilágosodást és művelődést" hangoztatták ; ezalatt a nagy-

tőke ugyancsak tevékeny volt és sikerült is neki a zavarosban halásznia 

és a termelőterületet tökéletesen a maga számára meghódítania." Eben-

hoch, Stand und Ursachen der heutigen Handwerkerfrage. (Sociale Vortr. 

der Leo-Gesellschaft.) 69. 1. 
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elég volt arra, hogy a különféle iparágat üző összes kéz-

műveseket nemcsak az illető városban, hanem az egész kör-

nyéken tökéletesen tönkretegye. Ahol az egyes emberek tőkéje 

ily nagy üzlet szervezésére nem elég, részvénytársaságok ala-

kultak, melyeknek hatása ugyanaz lett. így szolgál a szabad-

ság arra, hogy az iparos középosztályt anyagilag tönkretegye 

és azokat, akiknek már amúgy is sokszorosan többjük van, 

mint amennyi életük föntartására szükséges, még inkább 

gazdagítsa.1 Legtöbbször a nagy üzletek fióküzleteket létesí-

tenek más helyeken és így a tőkebirtokosok társasága a kéz-

t Schönberg i. m.-bcn az 578. lapon az iparszabadság alapjáról így ír: 

„Egyenlő jogot biztosít mindenki számára és ez a jogállam alapelve. 

Mindenkinek megadja a jogot, hogy bármely iparágat űzhessen bárhol és 

bármi módon, hogy így erőit lehetőleg érvényesíthesse." Erre ismételjük, 

amit már fönnebb mondtunk (38. p.), hogy az a jog, hogy mindenki bár-

mely iparágra adhatja magát, semmi gazdasági értékkel nem bir, ha egyéb 

tényleges föltételek hiányzanak. Egész joggal mondja Philippovich i. m. 

175, 1., hogy a szabad verseny áldásos hatásai még ott is, ahol minden 

egyes versenyző körülbelül egyenlő anyagi föltételek mellett száll síkra, 

még ott is jelentékenyen meggyöngülnek a véletlen vagy szerencse eshető-

ségei következtében. „Ott azonban, ahol a szabad versenyben nem egyenlő 

anyagi föltételek mellett szállnak síkra, ott ugyan nem lehetetlen, hogy 

a versenyt a kedvezőbben fölszerelt veszítse el egyéni ügyetlensége miatt, 

de azért korántsem szabad azt gondolnunk, hogy a versenyben az ügyes-

ség a győzelmet biztosítja. Mert az egyes gazdasági ágak versenyében 

nemcsak a versenyző ügyessége és rátermettsége esik a mérleg serpe-

nyőjébe, hanem a rendelkezésre álló töke nagysága is. Ott azonban tel-

jesen megszűnik a szabad verseny áldásos társadalmi hatása, ahol a 

vagyontalanok vagyonosokkal állnak szemben. Hogy itt ugyanazon a vona-

lon verseny lehessen, az ki van zárva . . . Arra nézve tehát, hogy a két 

nagy osztály, a vagyonos és a vagyontalan osztály, a tőke és a munkások 

között levő szabad versenynek mi a hatása, a válasz az, hogy kétségen-

kívül káros a társadalomra." Más szóval: A jogállam és alapelve : az 

egyenlő jog (tehát az iparszabadság is), közgazdasági téren azt okozta, 

hogy a társadalom két nagy osztályra : a birtokos és vagyontalan osz-

tályra szakadt, tehát forrása óriási embertömegek elvagyontalanodásának, 

következésképen okozója a mai társadalmi bajoknak. 
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műveseket sok városban lényegesen megkárosíthatja, ha ugyan 

egészen tönkre nem teszi.1 

Jól meg kell azonban jegyeznünk, hogy ez a lehetőség 

kizárólag csak a szabad gazdálkodásból származik és a gépek 

tökéletesedése terén elért újabb vívmányokkal semmiféle ösz-

szeköttetésben nincs. Nem az árúkat vásárló közönségnek van 

haszna, hanem a tőketulajdonosoknak, kik pénzüket az ily 

vállalatba befektetik. 

169. Szintén a szabadelvűség követelte iparszabadság-

nak tulajdonítható 4., hogy egy és ugyanabban a kézben több-

féle iparág összepontosiüt; a birtokos pedig fizetett alkalma-

zottjaival dolgoztatott. így tudjuk, hogy a gazdag építési 

vállalkozó minden munkát, mely csak egy ház tökéletes föl-

építéséhez szükséges, saját bérmunkásai által végeztethet. Amíg 

azelőtt az asztalosmunkákat (ajtó, ablak, stb.) önálló asztalo-

sok, a lakatosmunkákat (kilincsek, zárak, stb.) önálló lakatosok, 

az üvegesmunkákat üvegesek, stb. végezték, addig manapság 

az iparszabadság értelmében mindezeket az iparosokat mel-

lőzni lehet és az építési vállalat, ha elég kiterjedett, hogy 

ennyi munkásnak adhat keresetet, mindezeket a munkákat 

egymaga elvégeztetheti. Az a körülmény, hogy az ily vállalat 

főleg akkor jövedelmező, ha nagyban űzik, azt eredményezi, 

hogy a vállalkozók főtörekvését üzletüknek lehetőleg széles 

alapra való fektetése képezi, ami ismét egész sereg kisiparos 

1 „Ami a nagyiparnak a kézművesek fölött kiváló előnyt adott, az 

a körülmény, hogy tőkéje és a törvény megengedték neki, hogy minden-

felé fióküzleteket nyisson. A gyárak fióküzletei, kivált a ruha- és butor-

raktárak (cipő-, ruha- és butorárúk), ezek a kisipar legnagyobb ellenségei. 

A mődlingi cipőgyárnak (Bécs mellett) Ausztriában • 140 fióküzlete van : 

Kraft bregenzi cipőgyárának csak a kis Vorarlbergben 21. Ahol egy ily 

fióküzlet tanyát üt, onnan lassankint eltűnnek a kézművesek és — mint 

egy galiciái tapasztalat megjegyezte — 20, 25 krajcárért úti munkások 

lesznek. A szép kirakat, a fény és mindenek fölött az olcsóság megvesz-

tegeti a könnyen rászedhető közönséget és elvonja a vevőket a kézmű-

vesektől." Dr. Ebenhoch, i. m. 80. 1. 
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tönkretételét jelenti. Ugyanígy egyetlen nagy divatkereskedés, 

mely a ruházkodáshoz szükséges mindenféle cikket árul, a 

legkülönfélébb iparágakat űző egész sereg kisiparost tönkre-

tehet (szabó, keztvűs, kalapos, cipész, esernyős, stb.1). Az iparo-

sok sanyarú helyzetéért tehát ismét nem a gépeket, hanem 

csakis és kizárólag a szabad gazdálkodást kell okoznunk. 

170. Az iparszabadság további következménye 5. a zabo-

látlan verseny maguk közt a kisiparosok között. Amíg a régi 

időben sok körülmény nehezítette meg azt, hogy egy iparos 

valahol megtelepedjék és üzletet nyisson, addig most az 

iparszabadság értelmében minden iparos, ha még oly keveset 

ért is mesterségéhez, tetszés szerinti helyen letelepedhetik 

és cikkeit árusíthatja. Ennek következménye a kisiparosokra 

ugyanaz, mint amit a nagyiparnál tapasztaltunk, t. i. saját 

cikkeik árának lenyomása. Az árlenyomás senkinek sem hasz-

nál, hanem annál inkább árt, úgy a vevőnek, mint az eladó-

nak. A vevőnek is, mert a kézműves kénytelen az ár elégte-

lensége miatt silányabb portékát adni. Ehhez járul még az, 

hogy soknak az a főtörekvése, hogy árúiknak megnyerő külső 

csint adjanak és amellett a belső jósággal, tartóssággal mit 

sem törődnek.2 Az eredmény az, hogy a piacot külsőleg 

szép, de rossz árúk özönlik el s a vevők az árúk külső csi-

nosságától elcsábítva ezt veszik és nem a tisztességes kézi 

iparcikkeket, miáltal aztán az utóbbi lassankint egészen lehe-

tetlenné válik. Mágától értetődik már most, hogy a több pénz-

1 „A kézműipar sülyedését leginkább a fokozatos függésbe jutás 

okozza, mely a kereskedelem részéről fenyegeti, oly módon, hogy ez a 

termelő és fogyasztó közé tolakodik s a raktárügyben jut kifejezésre ; 

ezért itt alkalmazandó elsősorban a szövetkezeti rendszer." így ír Gru-

nenberg a Görres-társulat Staatslexiconjában (2. kiad.) Handwerk cikké-

ben az 1370. 1 
2 Hogy ez iparszabadságnak a fogyasztókra nézve mily káros kö-

vetkezményei vannak, arról Schönberg i. m. 577. 1. azt mondja, hogv 

„az iparszabadság folytán természetesen ezentúl nincs felelősség az árúk 

jóságára, minőségére és értékére nézve." Ha ő ezalatt azt érti, hogy ezen-
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zel rendelkező kézműves tovább kitartja a versenyt, mint a. 

szegényebb és ez utóbbit, ha szorgalomban és ügyességben 

nem is közelítheti meg, pusztán kedvezőbb pénzviszonyaival 

is ártalmatlanná teheti és elnyomhatja. 

171. Különösen hangsúlyozzuk 6. ok gyanánt a tisztes-

ségtelen versengi, melyet az iparszabadság alapelve tett lehe-

tővé. Értjük ezalatt a kölcsönös versenyben való oly igazság-

talan eszközök fölhasználását, melyeknek igaztalansága többé-

kevésbbé rejtett és valódi jellege nem azonnal szembeötlő. A 

szabadelvűség alapelve folytán, hogy t. i. az állam lehetőleg 

keveset törődjék alattvalóinak gazdasági működésével, az állam 

nem akadályozta meg ezt a tisztességtelen versenyt. A lelki-

ismeretes kézműves csak tisztességes eszközök alkalmazására 

szánhatja el magát, tehát jelentékeny veszteségeket kell szen-

vednie azokkal szemben, akik tisztességtelen eszközökhöz is 

nyúlnak. A kézműves-osztály érdekében azonban szükséges, 

hogy épen a becsületes és lelkiismeretes iparosok részesülje-

nek védelemben. Azt meg épen fölösleges dolog volna bizo-

nyítanunk, hogy a tisztességtelen verseny lábrakapása meny-

nyire ártalmas a közjóra. 

172. Ezekhez a főokokhoz 7. még néhány, inkább másod-

rendű ok sorozható. Ezek közül említést érdemel ismét csak az 

iparszabadság szüleménye, a vándor-, mozgóraktárak intézmé-

nye. Ezekkel helyről-helyre mennek és a bennük fölhalmozott 

nagy tömegű kézimunkaszerü vagy közönségesen a kézművesek 

túl a vevőnek kell megitélnie, jó-e, olcsó-e az árú, akkor vele szemben 

kétségen kívül igaza van Plnltppovichnalc Grundriss der polit. Oekonomie 

c. művében (II. kiad. 1. köt. 175.), hogy a vevők ebhez „a legtöbb eset-

ben" nem értenek. „Mivel a vevők a legtöbb esetben sem az árúk minő-

ségéhez nem értenek, sem azok értékét megítélni nem bírják, annál 

kevésbbé ismerik az árak időleges hullámzását és a minőség szerint 

való változását, azért e tekintetben a szabad verseny azzal a veszélylyel 

fenyeget, hogy rossz és silány árúkat fognak termelni, ami a győzelmet 

a legtisztességtelenebb elemeknek biztosítja," még pedig az ország lakos-

ságának költségére és kárára. 
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által készített árúkat olcsó áron adogatják, úgy, hogy az illető 

helyek lakóinak ez irányú szükségleteit födözik s így a helyi 

kézműves iparosoktól elvonják vevőiket. Ilyen mozgóraktárak 

valamely helyre kivált akkor károsak, ha pontos időközökben 

visszatérnek. Ami pedig az olcsó árat illeti, melyen portékái-

kat elvesztegetik, az nekik semmi veszteséget sem okoz, mert 

a kevés hasznot a nagy forgalom kiegyenlíti. 

Az iparszabadság szülöttje még az úgynevezett házalás, 

vagyis az árúcikkek oly módon való eladása, hogy a keres-

kedő házról házra megy és úgy kínálgatja portékáit. A házalók 

legtöbbször a nagytermelők szolgálatában állanak s mint ilye-

nek használnak a nagytőkének és ártanak a kézműveseknek. 

Hogy mily kárt okoznak a mozgóraktárak és a házalás az 

iparosoknak, az már abból is kiviláglik, ha látjuk, mily bizony-

talanná, ingataggá tették a keresetet. Mindkét intézmény jelen-

tékeny módon bizonytalanná tette a kézművesek jövedelmét. 

A rendes időben megjelenő vándorraktár és a folyton kószáló 

házalók huzamosabb időre ellátják a lakosságot portékáikkal, 

következésképen az azon a vidéken dolgozó kézművesek ez alatt 

az idő alatt mit sem vesznek be. Már pedig a kézművesek-

nek, kik rendesen csak igen csekély pénztőkével rendelkez-

nek, állandóan és folytonosan szükségük van bevételre, ha 

kevésre is. Csak a gazdagoknak áll módjukban, hogy nagy 

raktárt létesítsenek s azzal egyik városból a másikba vándo-

roljanak ; épen úgy csak ők tehetik meg, hogy fizetett házaló-

kat tartsanak, vagy hogy ilyen házalóknak olyan olcsón ad-

hassák el termékeiket, hogy azon még a házalók is nyerhes-

senek. így a most említett két intézmény: a mozgóraktárak 

és a házalás, szintén csak azoknak válik hasznukra, akik 

már anélkül is gazdagok s akik az ipartermékek gyártását 

nagyban űzik; tehát előnyöket nyújt azoknak, akik nem szo-

rultak erre,, azokkal szemben, akik gyöngébbek. Ez utóbbiak 

aztán előbb-utóbb kénytelenek kézművességükkel fölhagyni és. 

akkor a proletariátusba sülyednek. 
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2. §. A kézmüves-kérdés megoldása. 

173. Hogy mi a célunk, azt részben Hitze e szavakkal 

körvonalozza: „Nem akarjuk azokat a termelő-területeket, 

melyeket a tőkével rendelkező nagyipar meghódított, ismét 

visszaszerezni a házi- és kézművesiparos számára, mert ez 

lehetetlen . . . hanem igenis biztosítva akarjuk látni a kéz-

művesipar mostani termelő-területét mindaddig, míg föl nem 

födözik a helyes utat, melyen a kézművesipar rázkódás nélkül 

az új előállítási mód területére juthat."1 Helyes útnak pedig 

egyedül csak azt ismerhetjük el, mely az eddig önálló kéz-

művest nem vezeti a vagyontalanságba. Célunk másik része 

pedig arra irányul, hogy szűnjék meg az az állapot, mely a 

nagytőkének eddig lehetővé tette, hogy bizonyos iparágakat 

bérért fölfogadott kézművesekkel űzessen. Eszerint a kéz-

műves-kérdés megoldását célzó segítőeszközök is többfélék. 

Mielőtt ezek fölsorolására térnénk, meg kell említenünk 1. 

hogy annak, ha a nagyipari versenyt a közjó helyesen föl-

fogott érdekében, az államtól támogatva (v. ö. 143. p.), 

szövetkezetek által korlátozzák, a kézművesek is hasznát fog-

ják venni. A nagyiparosok zabolátlan versenye nagy károkat 

okozott a kézműveseknek, ha tehát ez a verseny korlátok 

közé szorul, természetszerűleg áldásosán kell hatnia s leg-

alább valamennyire enyhíteni fogja a kézművesipar sanyarú 

helyzetét. 

174. Kétségenkívül mindenekelőtt említést érdemelnek 

2. a szakszövetkezetek, már csak azért is, mert az alább föl-

sorolandó intézkedések javarészt szorosan összefüggnek ezek-

kel, sőt ezek alkalmazásának elengedhetetlen előföltételei.2 

1 Schutz dem Handvverk. 20 1. 
2 „A kézművesipar jövője s az egész kézművesosztály oly módon 

való fölépülése, hogy ismét széles területeket hódítson, mindez csak 

a szövetkezeti élettől s az újabb nemzedék fölnevelésétől várható." így 

ír Gruntnberg a már idézett Staatslexiconban 1370. 1. — Hogy az előző 
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Hogy a kézművesek természetadta joga a szövetkezetek ala-

pítása és hogy erre a jogot nem kell az államtól kérniök, 

azt már fönnebb mondottuk. Ezt a természetes jogukat ma-

napság annál is inkább el kell ismernünk, mert a kézműves-

szövetkezetek mostanában nemcsak arra törekszenek, hogy 

tagjaik vagyoni helyzetét javítsák, hanem inkább egyszerűen 

csak arra, hogy a kézművesek megélhetését valamennyire 

biztosítsák és őket a proletárságba sülyedéstől megóvják.. 

Mivel pedig a középosztály elvagyontalanodása az egész 

államintézménynek s az egész emberi társadalomnak a leg-

nagyobb károkat okozza, ezért a szakszövetkezetek módjára 

szervezkedő középosztályú polgárok, tehát a szakszövetkeze-

tekké tömörülő kézművesek is az államot és társadalmat 

mentő, a közjóra nézve szükséges, üdvös dolgot cseleksze-

nek. Azt is említettük már, hogy a szövetkezetek, következés-

képen a kézműves-egyesületek is önön maguk állapíthatják 

meg a föltételeket, melyek alatt egyesülnek, vagyis közelebbi 

céljukat és szabályaikat. Ha az ilyen szakszövetkezeteknek 

egyébként is van jelentőségük, amennyiben azoknak az embe-

reknek természetes szükségérzetéből származnak, kik ugyan-

egy cél elérése végett egyesülnek; akkor manapság annál 

is inkább kell azokat sürgetnünk, mert csak ez az egyet-

len mód arra, hogy a kézművesek sikeresen fölvehessék a 

harcot a nagytőke ellen, m'elv egyébként őket is úgy. mint 

a többi középosztályt, gazdaságilag teljesen tönkre teszi. A 

szövetkezésnek a természetes ész és igazság elvei szerint 

kell végbemennie. Ezek közé tartozik, a) hogy ugyanazt az 

iparágat űző kézművesek álljanak össze, amint az, legalább 

századok céhei Európa különböző államaiban mily belső szervezettel bír-

tak és főleg azokat a rendszabályokat illetőleg, melyeket a céhek egyrészt a 

vevőközönség, másrészt saját tagjaik érdekében foganatosítottak, v. ö. 

Schönberg munkáját: Handbuch. 3. kiad. 2. köt. 477. és köv. 1. A német, 

céhrendszert illetőleg v. ö. Pesch művét: Liberalismus, Socialismus und 

christliche Gesellschaftsordnung. (2. kiad.) 695. és köv. 1. 
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rendesen, a középkori céheknél és szakszövetkezeteknél tör-

tént. b) Szövetkezeti élet ezekben az egyesületekben termé-

szetesen csak ott fog kifejlődhetni, hol az egyenlő iparágat űző 

kézművesek száma nagy, tehát a városokban. Ez a körülmény 

azonban nem zárja ki azt, hogy a vidéki kézművesek is ne 

legyenek tagjai a szövetkezeteknek, sőt ellenkezőleg nagyon 

hasznos dolog lesz, ha a városiak a vidékieket szóval és tettel 

segítik és a szövetkezetekben a vidékiek érdekeit is figye-

lembe veszik, c) A szövetkezetek, hogy a nagytőkével sikeresen 

szembeszállhassanak, amennyire csak lehet, szerezzék be a 

legújabb találmányokat, melyek a munkát megkönnyítik, melyek 

segítségével tetszetősebb és csinosabb, valamint jobb minő-

ségű és tartósabb árúkat készíthetnek, d) Mivel a mai szállí-

tási viszonyok mellett lehetetlenség a szövetkezet területén 

levő vevöközönséget a maguk számára biztosítani, ezért min-

den egyes szövetkezetnek föladata, hogy a tagok készítette 

árúcikkek jóságával és kifogástalan minőségével a helyi piacot 

önmaga számára hódítsa meg és igyekezzék mindenfelől, még 

külföldről is értesüléseket szerezni, hogy nem hiányzik-e ott 

valamely piacon az az árúcikk, melyet ők tudnak készíteni.1 

A szövetkezet a nagyban való szállítást is átvehetné, miáltal 

tagjainak munkát és keresetet biztosítana, e) Erre a célra a 

szövetkezet alaposan vegye bírálat alá tagjainak készítményeit 

és büntesse meg azokat, kik hanyag munkával vagy silány 

minöségü anyaggal a szövetkezet hírnevén csorbát ejtenek, 

vagy a szövetkezetnek más úton-módon kárt okoznak. Szóval 

a szövetkezet ellenőrizze tagjainak gazdasági működését, f) A 

szövetkezet tagjainak javára az adott viszonyok és fölmerülő 

szükségletek szerint különféle vállalatokba bocsátkozhatik: 

létesíthet pl. közös árúházat, nyersanyagraktárt, hitelpénztárt,2 

1 Hogy a régi városi „tilalomhatárt" manapság visszaállítani meny-

nyire nem lehet, v. ö. Droste művét: Die Handwerkerfrage. 75. és k. 1. 
2 Az előlegegyesületeket és szövetkezeti bankokat illetőleg v. ö. 

fíetzbach i. m. 1. és 2. fej. 
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szakiskolát, stb. Különös említést érdemelnek a szerelékre való 

szövetkezetek, melyek az üzemeszközök közös beszerzését 

célozzák (gépek stb.). ..A kézművességnek nyersanyag-, raktár-

és termelőszövetkezetekké kell szervezkednie, hogy az egyes 

kézművesek önállóságának lényeges föntartása mellett a nagy-

ban való termelés hasznait is biztosíthassa magának. Hogy az 

egyes irányokban mily kiterjedést nyerjen ez a szövetkezeti 

szervezkedés, az a helyi iparviszonyokíól függ.1 g) A régi 

céhek egyik főfeladata volt. hogy a céhtagok között szabá-

lyozza a versenyt. A most szervezendő szövetkezeteknek is 

meg kell ezt tenniök, amint említettük, hogy ez elől a nagy-

iparos szakszövetkezeteknek sem szabad kitérniök. h) A jel-

zett irányban a kézművesek soha áldásosán együttműködni nem 

fognak, hacsak az említett szakszövetkezetekbe való belépés 

kőtelezővé nem tétetik. Hogy pedig ezek a céhszerű intézmé-

nyek létrejöjjenek és működésűk áldásos legyen, a reájuk vo-

natkozó törvényeket hassa át a törekvés a helyesen fölfogott 

közjó előmozdítására, amit egészséges, erős középosztály nél-

kül még csak elképzelni sem lehet.2 

175. A kézművesek kedvezőbb s a köznek is javára 

szolgáló helyzetének további eszköze 3., hogy törvény útján 

kötelezővé kellene tenni a képesítési bizonyítvány megszerzé-

sét, valamint gondoskodni annak a célnak megfelelő, követ-

kezetes keresztülviteléről. Erre vonatkozólag röviden a követ-

1 Hitze, Sclxutz dem Handwerk. 33. és k. 1. 
3 Mily kevés történt az ily szövetkezetek létesítésére Németország-

ban, arra vonatkozólag v. ö. Retzbach 127. s köv. 1. — Arra nézve, hogy 

a kézműves-szövetkezetek nem vezetnek semmire, sokszorosan szokás 

utalni Ausztriára, hol a kézműves-szövetkezetek kötelezőkké tétettek. 

Csakhogy megjegyezzük, hogy ezek tehetetlenségéből semmire sem követ-

keztethetünk, mert e szövetkezetek életbeléptetése, amint ott történt, még 

félrendszabálynak sem nevezhető; amennyiben egyrészt nyert jogaik, 

melyekkel a nagytőke ellen védekezhetnének, nagyon csekélyek, más-

részt sok minden ügyvezetési munka végzésére vannak kötelezve. (V. ö. 

Bamberger, Wanderungen und Wandlungen in der Socialpolitik, 25. 1.) 
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kezőket jegyezzük meg : a) a kézműves iparágak üzéséhez, még 

azokéhoz is, melyeket a mai viszonyoknak megfelelően java-

részt erömüvi eszközökkel folytatnak, semmiesetre sem elég 

az elméleti ismeret, hanem túlnyomóan gyakorlati vagy erő-

művi ügyességre van szükség, amit csak gyakorlat útján lehet 

megszerezni. Hogy a kézműves minden tekintetben tökéletes 

lehessen, ahhoz mindenesetre szüksége van lelkének és testé-

nek tehetségeire, melyek közül kivált a szép iránt való érzé-

ket emeljük ki. b) A képesítési vizsgálat álljon az illető ipar-

ágnak megfelelő kézimunka előállításában. Az úgynevezett 

szakiskolák látogatása és az ott nyert bizonyítványok sohasem 

pótolhatják az említett módon szerzett képesítési bizonyítvá-

nyokat, mert az iskolai oktatás mégis csak inkább elméleti, 

mint gyakorlati és szabály szerint sokkal egyoldalúbb, mint a 

kézművesség tényleges gyakorlása a mester vezetése alatt. 

Ezért még a mai viszonyok között is a kézművesség termé-

szetének leginkább megfelel a kézművesek oly módon való 

tanítása és képesítése, amilyen a középkori céhekben és szak-

egyesületekben divatozott. Hogy azonban a képesítési bizo-

nyítvány kiadásánál, kivált ha olyan iparág űzéséről van szó, 

melyet művészi vagy erömüvi eszközökkel végeznek, — hogy 

ilyenkor az elméleti képzettségről sem szabad megfeled-

kezni, az világos, c) Mi sem természetesebb, mint hogy 

azok ítélhetik meg leghelyesebben, vájjon valaki bir-e elég-

séges képzettséggel és ügyességgel valamely iparág űzésé-

ben, akik a kérdéses iparágat maguk a legkiválóbb módon 

művelik. Ebből is kitűnik, hogy a képesítés bizonyításának az. 

a módja, mely a középkori céhekben és szakszövetkezeteknél 

dívott, a legtermészetesebb és legcélszerűbb ; az illető iparág 

mesterei legjobban ítélhetik meg, hogy az iparostanulók mily 

képességekkel bírnak, mily ügyességet sajátítottak el. Vegyék 

kezükbe ezt az ügyet az egyes kézműves-szövetkezetek és ők 

maguk vegyék vizsgálat alá s ítéljék meg, hogy alkalmas-e 

az illető jelölt a megfelelő iparág tisztességes müvelésére. 
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Az állam és a községek elöljáróinak dolga azután, hogy álta-

lános vagy helyi rendelkezésekkel elejét vegyék a visszaélé-

seknek és az esetleges igazságtalanságokat megbüntessék. 

d) A tanulásmenet természetének továbbá, mely nagyon lassú, 

az felel meg, ha több fokozatra osztva több képesítési bizo-

nyítványt adnak, aminthogy az a régi időben szokásos is 

volt a céhekben. Ebből a szokásból egész természetesen 

vissza fognak állani a kézművesek között a régente divatos 

rangfokozatok, amilyenek tanuló, legény és mester között 

fönnálltak. Arra nézve persze, hogy egy vagy más iparág 

tökéletes elsajátításához mennyi időre van szükség s hogy a 

szükségképen megkövetelt tanításmenetben és a képesítési 

bizonyítvány kiadásában miféle módosításokat kell esetleg 

tenni, annak legilletékesebb megitélői maguk az iparosszövet-

kezetek. e) Ellenben az állam föladata, hogy az egész szövet-

kezeti életet, de különösen az egész vizsgálati rendszert ellen-

őrizze, hogy az a polgárság javára is váljék, ha a szövetke-

zetek maguk erre nem eléggé vagy egyáltalán nem volnának 

tekintettel. 

A képesítési bizonyítvány újból való behozatalának nem-

csak az az áldásos következménye lesz, hogy a tisztességes 

és törekvő kézművesek megszabadulnak a kontárok kellemet-

len és káros versenyétől, hanem jobb megélhetést fog bizto-

sítani a mestereknek s így emelni fogja az egész kézműves-

osztályt. S akkor kilátás van arra, hogy a kézművesmester 

és a hozzá tanulásba adott inasok és segédek között ismét 

rendezett viszonyok fejlődnek. De legfőbb és leglényegesebb 

haszon az, hogy a kötelező képesítési bizonyítvány jelentéke-

nyen megnehezeti, ha ugyan teljesen lehetetlenné nem teszi 

azt, hogy valaki valamilyen mesterséget vagy épen több ipar-

ágat kizárólag fizetett munkások által űzzön. Mert az káro-

sítja meg legjobban a kézművest, az szolgáltatja őt ki leg-

inkább a tőke hatalmának, hogy a tőkepénzes anélkül, hogy 

a legkevesebbet is értene az illető kézműves-iparághoz, fize-

Biod»rlack-Kiss A társadalmi kérdés 17 
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tett üzletvezetővel űzeti a mesterséget, még pedig oly széles 

alapon, hogy ezáltal egész sereg kisiparost megfoszthat kenye-

rétől. Épen így, ha képesítési bizonyítvány nélkül nem szabad 

bármely iparágat űzni, lehetetlenség lesz, hogy részvény- és 

másféle társaságok kézműves üzemeket alapítsanak. 

176. Mivel a kézműves-kérdés egyik oka az, hogy egye-

sek ugyanabban az időben többféle iparágat űzhetnek, azért 

4. rendszabályokat kell alkalmazni, melyek ezt a visszaélést 

lehetetlenné tegyék. A kötelező képesítő-bizonyítvány ebben 

az irányban is sokat fog használni, mert alig képzelhető, hogy 

egy és ugyanaz az ember többféle iparág önálló műveléséhez 

szükséges előföltételeknek, kivált tanulás szempontjából eleget 

tegyen. Mivel pedig az önálló kézművesiparosnak képesítési 

bizonyítványa saját személyére szól, azért lehetetlenség lesz, 

hogy iparágát másokkal műveltesse. A legegyszerűbb és leg-

egyenesebb út az, ha az állam egyszerűen megtiltja, hogy 

egy és ugyanaz az ember többféle iparágat műveljen; ez aztán 

biztosan célhoz vezet. Ennek a tilalomnak közepes nagyságú 

városokban (15,000 lakótól fölfelé) már könnyű érvényt sze-

szerezni, mert ilyenekben már van elég és mindenféle iparos; 

de kis városokban és falvakban annyit legalább ís meg kel-

lene engedni, hogy a hasonló iparágba tartozó javítási mun-

kákat végezhessék a kézművesek, ha szigorúan véve nem is 

az ő iparáguk. 

E célból a kézművességeket pontosan el kellene egy-

mástól választani és meghatározni a minden egyes iparág körébe 

esö munkát. Ily fölosztás és fölsorolás már manapság is foga-

natosítva van az iparadó kivetése miatt. Meg kell még jegyez-

nünk, hogy az egyes iparágak körébe tartozó munkákat nem 

szabad túlságosan szűk korlátok közé szorítani, mert míg az 

ily nagy korlátozás egyrészt rendkívül kellemetlen és alkal-

matlan, másrészt a munkakedvet kiöli az emberekből. 

177. Azután 5. törvény útján be kell tiltani a mozgó 

raktárakat és védőrendszabályokat létesíteni a nagymennyi-
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ségíi s iparosok által is készített árukat összehalmozó bazárok 

vagy nagy árúházak ellen. Ezek a nagytőkét gyarapítják és 

a kisiparosokat jelentékenyen károsítják anélkül, hogy a vevők-

valami hasznát látnák. Mivel ezekben a mozgó raktárakban 

az árúba bocsátott portékákat nagyban kell előállítani, azért 

azok legtöbbször a nagyban termelés okozta betegségekben 

sínylődnek: nincsenek tisztességesen megcsinálva és hiába 

igyekeznek jóságukat és tartósságukat külső csínnal pótolni. 

És ha olcsók is, még sem elég olcsók arra, hogy kipótolják 

azt, amennyivel silányabbak.1 Ugyancsak korlátozni kell a 

házalást. Csak ott szabadna megengedni, ahol a megfelelő 

iparosiizlet hiánya miatt a lakosság a házalásra utalva van, 

tehát a vidéken. — Igazában az államnak sem volna sza-

bad a börtönök lakóival a kézművesek ellenében versenyre 

szállnia. Tessék a foglyokat, kiket az államnak kell ellátnia, 

azoknak a munkáknak az elvégzésére használni, amelyek 

úgyis az állam föladatát képezik (útak építése, stb.). Ez a 

helyes álláspont. 

178. A kézműves-osztály helyzetének törvény útján való 

jobbítását leghelyesebben 6. a kéz műveskamarák készíthetnék 

elő. Ezekre vonatkozólag ugyanazt kell mondanunk, amit a 

munkáskamarákról mondottunk. Mivel a kézmüveskamaráknak 

ép úgy, mint a mezőgazdasági-, munkás- vagy kereskedőkama-

ráknak, kivált az a céljuk, hogy az államnak tanácsadó közegei 

legyenek, mikor ez a kézművesek érdekeit érintő törvényeket 

akar hozni, azért a kézműveskamarák sikeres müködésének 

föltétele : az államkormány jóakarata, hogy t. i. a kézművesek 

érdekében benyújtott javaslatokat meghallgassa és amennyiben 

a közjó ezeket követeli, foganatosítsa is. Mivel azonban jelen-

leg még a legtöbb állam törvényhozó testülete a szabadelvű-

ség híveinek túlságos befolyása alatt áll, azért közel az a vesze-

1 Tapasztalás bizonyítja, hogy nem az a takarékos ember, aki a 

legolcsóbb portékát veszi, hanem az, aki az árú jóságára és tartósságára 

néz még akkor is, ha ezáltal többet kellene érte adnia. 

1 7 * 
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delem, hogy a kézműveskamarákat csak azért hozzák be,, 

hogy oly színben tűnjenek föl, mintha csakugyan komo-

lyan szivükön viselnék a kézművesek ügyét, tényleg azonban 

ügyet sem vetnek rá. A kézműveskamarák hasznosaknak főleg 

akkor bizonyulnának, ha a kézművesek tényleg szakszövet-

kezetekben egyesülnének s ezek közvetetlen hatóságát a ka-

marák képeznék. „A szakszövetkezetek közvetetlen felügyelő 

hatóságát a kamarák képezzék s az egész szövetkezeti élet 

fölött is ők őrködjenek. Bizonyos tekintetben bírói hatóságok 

is legyenek és pedig azokban az esetekben, ha a szakszövet-

kezetek kebelében és az egyes szakszövetkezetek között a 

szövetkezeti törvények szabályozta gazdasági életben vitás 

kérdések támadnak. Végül politikai képviselői legyenek a kéz-

művesiparnak, oly módon, hogy a törvényhozásban az iparra 

vonatkozó törvények alkotásánál javaslattétellel és vélemény-

adással közreműködnek".1 A hitelszövetkezetek alapítása & 

azok támogatása szintén a kamarák föladatát képezné.2 

179. Amellett legnagyobb jelentőségű dolog az, 7. hogy 

a kézművesosztályt igazi keresztény szellem hassa át, mert 

ez lesz az újra éltetője. A kézművesek mai sanyarú helyze-

tében nem utolsó részük van maguknak a kézműveseknek, 

kik kapva kaptak a szabadelvű eszméken, teljesen az önzés-

nek hódoltak és azt hitték, hogy saját erejükből is boldogul-

nak és egymással kárhozatos versenyre keltek. A szabadulás 

útjára a kézművesek csak úgy juthatnak, ha ezeken az esz-

méken túladnak. A kézművesosztály szintén a szabadelvű 

gazdasági rendszer áldozata s csak úgy menthető meg, ha a 

1 V. ö. Dr. Oberdörfer, Kölner Correspondenz, 1898. 139. s k. 1., 

ki a kamarák szervezésére vonatkozólag ezt a tanácsot adja: „Egy kerü-

let vagy megye szövetkezeti választmányt válaszszon, mint kerületi vagy 

megyei kamarát, ezek a kamarák tartományi választmányt, ez volna a 

tartományi kamara, a tartományi kamarák végül az országos, illetőleg 

birodalmi kamarákat." 
2 V. ö. Retzbach i. h. 120. 1. 
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keresztény gazdasági alapelveket fogadja el s követi. Meg 

kell továbbá jegyeznünk, hogy bár a kézműveskérdés általá-

ban nem a kézművesek szorgalom- és takarékosság-hiányából 

származott, mégis nagyon sok kézművest döntött romlásba a 

lustaság és pazarlás. Az igazi keresztény szellem nem fogja 

megengedni, hogy a kézműves mértéktelen, nagyralátó vagy 

gyönyörhajhászó legyen, hanem ellenkezőleg felkölti benne a 

család iránti szeretet és takarékosságot és ekként még anyagi 

szempontból is hasznos. Végül is hangsúlyoznunk kell, hogy 

elkerülhetetlenül szükséges föltétele a kézműves-szövetkezetek 

virágzásának, hogy a tagokat a keresztény szellem hassa át. 

Segítsék egymást szóval-tettel és — ha kell — áldozatok 

hozásától se riadjanak vissza társaik és a szövetkezet érde-

kében. Ez pedig a keresztény felebaráti szeretet és ön-

megtagadás nélkül nem lehetséges. Kétségtelen, hogy ezek 

a szövetkezetek a kézművesek anyagi helyzetének javításá-

hoz is nagyban hozzá fognak járülni s így az említett áldoza-

tok jutalmukat már ezen a téren is meg fogják hozni; mind-

azonáltal szükség van a keresztény szellemre, mert a legtöbb 

ember nem látja előre, hogy pillanatnyi áldozata mily bő 

gyümölcsöket terem a jövőben. 

180. Hogy a kézművesosztályt valódi keresztény szel-

lem hassa át, ezt a célt hatalmasan előmozdítják 8. azok a 

különféle kézműves-egyesületek, melyeket nevezetesen katho-

likus részről létesítettek. Ezek a legényegyesületekkel veszik 

kezdetüket. A valláserkölcsi életet akként támogatják, hogy 

körüktől távoltartják, vagy abból kizárják mindazokat, akik a 

többiek vallásosságának és erkölcsiségének ártalmára lehet-

nének. Közösen járulnak a szentségekhez, tisztán vallásos 

szellemű fölolvasásokat, előadásokat tartanak; jó könyveket 

olvasnak, a tagokat visszatartják a veszedelmes társaságok-

tól s mulatságoktól, stb. Mindez közvetve a tagok földi jóllétét 

is előmozdítja, de az egyesület köz vetetlenül is törekszik a földi 

jóllét előmozdítására: a tagok üzleti ügyeiket kölcsönösen meg-
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vitatják, ez irányban egymásnak baráti tanácsokkal szolgál-

nak ; munkát közvetítenek; az egyesület a vándorlegényeket 

lakással és készpénzzel is segíti, szakoktatásban részesíti, 

stb. Ugyanezt a célt szolgálják nemcsak a legény-, hanem a 

mesteregyesületek is. Ezek keretében rendesen mindenféle 

más intézmény is van, mint pl.: betegpénztár, legény- és inas-

köz vetitő vállalat, ismeretterjesztő fölolvasások, a közös ügyek 

megvitatása, stb. Az inasok valláserkölcsi nevelésére a lehető 

legáldásosabb befolyást gyakorolják az inasegyesületek. Ezek 

ugyanazokkal az eszközökkel istápolják a valláserkölcsi éle-

tet, mint a legény- és mesteregyesületek. Többféleképen szer-

ves összefüggésben állanak a mesteregyesületekkel, melyek 

számára tisztességes, romlatlan utódokat nevelnek. Joggal a 

legfőbb súlyt az oktatásra fektetik, kivált oly szakokban, me-

lyekre a kézműveseknek általában szükségük van; ilyenek a 

vallástanon kívül: számolás, rajzolás, könyvvezetés, stb. 
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A kereskedő-kérdés.1 

1. §. A kereskedő-kérdés mibenléte és okai. 

181. A kézművesek sanyarú helyzetéhez hasonló a keres-

kedő-osztályé ; a közép- és kiskereskedőket tényleg végső ve-

szély fenyegeti. Életföntartó eszközeiktől megfosztva előbb-

utóbb proletárokká válnak. A kereskedő-kérdés e jelenség 

okaival foglalkozik s megoldási módok után kutat. Ennek a 

népes osztálynak kevésbbé tehetős tagjait védelemben kell 

részesíteni, hogy megélhetésük biztosítva legyen, hogy anyagi 

helyzetük javuljon. Amint a gyár- és kézműipar s a mező-

gazdaság terén, úgy a kereskedelem terén is a nagytőke túl-

hatalma észlelhető. A nagytöke-birtokosok űzte nagykereskedés 

a közép- és kiskereskedők rovására mindjobban elhatalmasodik, 

úgy, hogy az a mód, amelylyel manapság a kereskedést foly-

tatják, nem kis mértékben járul ahhoz, hogy az emberiség két 

osztályra : a túlgazdag és vagyontalan osztályra szakadjon. 

182. A kereskedést föloszthatjuk 1. az eladásra szánt 

javak szerint : árú-, érték- és ingatlankereskedésre. Árúk alatt 

értjük az ingó javakat, érték alatt az értékpapírokat, ingatlan 

alatt a földbirtokokat. 2. Föloszthatjuk továbbá más szempont 

1 Eberle, Grundziige der Sociologie. 256. 1. — A kereskedésről 

általában v. ö. Philippovich, Grundriss der pol. Oekonomie. 189. és k. 1., 

továbbá amit Lexts ír Schönberg könyvében, Handbuch der pol. Oekon. 

3. kiad. 2. köt. 811. és köv. 1. 
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szerint kis- és nagykereskedésre. A nagykereskedés az általa 

vásárolt portékákat legalább javarészt ismételadóknak vagy ipa-

rosoknak adja el, kik ezeket földolgozzák. A kiskereskedés 

ellenben közvetetten összeköttetésbe lép a fogyasztó közön-

séggel s ennek adja el portékáit. A kiskereskedő ezért közön-

ségesen kisebb mennyiségben árusítja el árúit, míg a nagy-

kereskedő nagyban; innen származik elnevezésük. 3. Aszerint, 

hogy milyen területre terjed ki a kereskedés, megkülönböz-

tetjük a belső és külső kereskedést. Ez utóbbi ismét két ágra 

oszlik: a beviteli és kiviteli kereskedésre, amint vagy azzal 

foglalkozik, hogy a hazai termékeket külföldön árusítja, vagy 

pedig az idegen országok termékeit itthon hozza eladásra. 

A külső kereskedés természetszerűleg rendesen nagykereske-

dés is. Belső kereskedést űz az, aki árúcikkeit saját hazájá-

ban vásárolja és piacra is ugyanott bocsátja. A belső és 

külső kereskedéssel szemben még a közvetítő kereskedést is 

szokás említeni, mely abban áll, hogy a közvetítő kereskedők 

egy külföldi ország termékeit vásárolják, hogy ezt egy más 

idegen országban ismét elárusítsák. A külső kereskedés a 

könnyű szállítás és a szabadság folytán a XIX. században 

nagy virágzásnak indult. 4. Megkülönböztethetjük még az 

állandó és vándorkereskedést, mely utóbbihoz tartozik a 

házaló- és vásárkereskedés is. 5. Említést kell végül tennünk 

a monopóliumról, az egyedárulásról, ami abban áll, hogy 

bizonyos árúk eladására csak egy bizonyosnak van joga. 

A monopólium lehet állami és magánmonopólium, aszerint, 

amint az állam saját területén önmagának tartja fönn a jogot 

bizonyos árúk, pl. dohány, só, gyújtó, stb. eladására, vagy 

pedig valamely egyes vagy jogi személy van bizonyos terü-

leten egyedárulási joggal fölruházva. A magánmonopólium 

vagy csak tényleges, vagy törvényes is. Törvényes akkor, ha 

az állam valakit vagy valamely társulatot azzal a joggal ruház 

föl, hogy területén ezt vagy azt az árúcikket kizárólag eladásra 

bocsáthassa; természetes dolog, hogy ezt az államnak csak 
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fontos okokból és a közjó érdekében szabad tennie. A tény-

leges monopólium vagy jogos és megengedett úton származik, 

vagy nem. A nem jogosult monopólium olyan módon áll elő, 

hogy valaki hazug hírterjesztéssel (reklámmal) dicséri saját por-

tékáit és szidalmazza a másokéit, azután „trust"-ök és más 

igazságtalan, a felebaráti szeretettel össze nem egyeztethető, 

a közjót károsító eszközökkel a többi kereskedőket elnyomja, 

miáltal magának a monopóliumot megszerzi. 

183. A kereskedő-osztály sanyarú helyzetének közelebbi 

okai: 1. hogy az egyes nagytőkebirtokosok, szövetkezetek, 

társaságok (részvénytársaságok, stb.) korláttalanul alapíthatnak 

új nagykereskedéseket s a meglévőket mindig nagyobbíthatják, 

amivel módjukban áll, hogy a velük versenyezni nem képes 

kis- és középkereskedőket tökéletesen tönkretegyék. Nincs 

könnyebb és egyszerűbb dolog, mint ahogy egy gazdag keres-

kedő vagy egy nagytőkével rendelkező társaság a kevésbbé 

gazdagot a verseny által megsemmisítse. Nem kell mást tennie, 

mint hogy saját teljes értékű árúit bizonyos időn át olcsóbban 

adja, amit a gazdagabb kereskedőnek vagy társaságnak nagyobb 

tőkebirtoka megenged; ennek természetszerű következménye, 

hogy a szegényebb kereskedőtől a vevők az olcsóbb forrás-

hoz pártolnak. Ha pedig a szegényebb kereskedő kénytelen-

ségből szintén ugyanoly áron vesztegeti el portékáit, ezt nem 

képes oly hosszú időn át gyakorolni, mint a gazdagabb. Ily 

módon is föltétlenül tönkremegy. Nem ritka dolog, hogy egyes 

nagytökebirtokosok vagy társaságok a jelzett úton-módon bizo-

nyos árúkban monopóliumot szereznek. Ez a monopolium 

vagy helyi vagy nemzetközi jellegű. Nemzetközi vagy világ-

monopólium úgy származik, hogy azok, akik az egyes orszá-

gokban már monopóliumra tettek szert, egyesülnek. Az ily 

egyesülésnek kimondott célja vagy az, hogy monopóliumot 

szerezzen s ezáltal önkényesen szabhassa meg az illető porté-

kának árát, ezek az ú. n. Jrttsta-ök. vagy pedig az, hogy a 

társuló cégek a termelést szabályozzák és mindenik számára 
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kiszabják a területet, ahol termelt cikkeit eladhatja; ezek az. 

ú. n. kartellek, ringek. Habár ez utóbbiaknak nem kimon-

dott céljuk, hogy a monopolium kivívásával az illető cikkek 

árát tetszés szerint megállapítsák, mindazonáltal rendesen 

többé-kevésbbé monopolizálással járnak, a kartellt kötő keres-

kedőknek pedig az árak megszabásában nagymértékű befolyást 

engednek, amiért mindig az a veszedelem fenyeget, hogy ezt 

a befolyásukat, tekintet nélkül a vásárlók javára, saját érde-

kükben kizsákmányolják. 

184. Ezzel a szabadsággal, mely kereskedőházak és 

társaságok alapítását megengedi s melyekben részben a nagy-

tőke is gyümölcsöző befektetést nyer, ezzel összefügg 2. a 

szabadság, hogy a kereskedést mindenki tetszés szerint űzheti, 

így az egyes kereskedőcégek fióküzleteket létesíthetnek tetszés 

szerinti mennyiségben, hogy így portékáikat kicsinyben is 

eladhassák. Továbbá jogukban áll a középkereskedés mellő-

zésével árúikat köz vetetlenül a kiskereskedőkhöz juttatniok, 

amit a nagy cégek utazói hajtanak végre. Ezt a törvényadta 

engedélyt aztán tényleg föl is használják, ha ugyan az az 

üzletre hasznosnak és jövedelmezőnek bizonyul, tekintet nélkül 

arra, hogy ennek következtében egész sereg kiskereskedő 

tönkremegy. 

185. Ehhez járulnak még 3. az árúbörzék. Eredetileg 

az árúbörzék oly intézmények vagy házak voltak, melyek-

ben a nagyban kereskedők és eladók találkoztak, hogy üzletet 

kössenek. De ép úgy, mint a pénz- és értékbörzék, elfajultak, 

amennyiben az árúbörzéken is kevésbbé kötnek valóságra vonat-

kozó üzleteket, t. i. olyanokat, melyekben igazán szállítandó, 

illetőleg átveendő portékákról van szó, hanem inkább számítási 

üzleteket, t. i. olyanokat, melyekben az üzletet kötők az árú-

eikkek jelenlegi és későbbi árkülönbözetét fizetik, illetőleg 

kapják meg. Minden eladásra szánt cikk ára már önmagában 

véve is ingadozásnak van kitéve; az elfajult börzeforgalom 

és a börzére gyakorolt mindenféle befolyás következtében ez. 
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az ingadozás még nagyobbodik. A börzeüzlet embere, mond-

hatnók börzejátékos igyekszik azt eltalálni, milyen lesz ennek 

vagy annak a portékának ára bizonyos meghatározott időben 

a jövő és mostani ár között levő különbözetből akar hasz-

not húzni. Mivel az egyes börzejátékosok a jövő árakat nagyon 

különböző módon képzelik, azért a tőlük függő bevásárlás 

vagy eladás az árúcikkek árát néha természetellenesen fel-

szökteti vagy leszorítja.1 A közép- és kiskereskedésre az árú-

börze annyiban van káros hatással, hogy a) a börzeokozta 

árhullámzások nagyon bizonytalanná teszik a közép- és kis-

kereskedő nyereségét. Ezért bizonyos mértékben ezek a keres-

kedők is számítgatni kénytelenek, amit azonban, tekintve a 

termelési és piaci viszonyokban való tájékozatlanságaikat, nem 

tehetnek meg anélkül, hogy folytonosan a tönkrejutás veszedel-

mében ne forogjanak. Továbbá b) az árúbörzék lehetővé teszik, 

hogy valaki néha napján, kiváltképen egy sikerült számításos 

vásárlás folytán igen kedvező vásárt csinálhat; ennek követ-

keztében az illető nagyon olcsón adhatja portékáit s ezzel oly 

árlenyomást idéz elő, aminek kárát a többiek látják. 

186. Továbbá 4. rendkívül kedvezőtlen hatásuk van a 

kis- és középkereskedésekre a nagy árúházaknak. Ezek oly 

eladási helyek, melyekben a közvetetlen használatra szolgáló 

1 „A tisztán különbözeti üzletek, melyek teljes kiegyenlítése a szá-

mítók körén belül történik, anélkül, hogy akár a kezdetén, akár a végén 

valóságra vonatkozó üzletet kötnének, — az ilyen üzletek pusztán sze-

rencsejátékok, melyeknek nemcsak a nemzetgazdaságra nincs semmi 

áldásos hatásuk, hanem még káros erkölcsi hatásokat gyakorolnak." így 

ír Lexis Schönberg művében. Handbuch. 2. köt. 878. 1. Lexis ugyan úgy 

vélekedik, hogy a pusztán különbözeti üzleteknek az árakra semmi lénye-

ges befolyásuk nincs, de elég okunk van ezt kétségbevonnunk, sőt még 

hozzáteszszük azt is, hogy a közép- és kiskereskedőre nézve a nem lényeges, 

léhát csekély áringadozások is nagy mértékben károsak lehetnek. A 

„számításos (spekulációs) értékkereskedésről- Lexis is azt mondja, hogy 

.bár vannak bizonyos áldásos hatásai a nemzetgazdaságra, de ebből 

ne következtesse senki, hogy az áldásos hatások ellensúlyozzák vagy 

túlhaladják a károsakat." (880. 1.) V. ö. Philippovich, i. m. 192. 1. 
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legkülönfélébb cikkek kerülnek eladásra, még pedig úgy nagy-

ban, mint kicsinyben. Ide tartoznak a többi közt az ú. n. 

divatkereskedések. Mindezek árúikat vagy nagyipari vállala-

toktól szerzik be, vagy oly szállítóktól, kik azokat házi ipar 

útján készíttetik. Az a kényelem, hogy ugyanazon a helyen 

sok minden kapható, az olcsóság, melyet az olcsóbb gyári 

árúknak közvetetlenül a gyárból vagy a gyárostól való beszer-

zése tesz lehetővé, mely utóbbiak aztán házi ipari munkásaikat 

gyakran igen rosszul fizetik, mindezek a külső hasznok sok 

vevőt biztosítanak s így egyetlen bazárszerüleg vezetett üzlet 

egész sereg kisebb üzletet tönkretehet. 

187. Sokat károsodik 4. a közép-, de kivált a kiskeres-

kedés a fogyasztási szövetkezetek jelentékeny térfoglalásával. 

Ennek tagjai az egyes vevők; célja az, hogy mennél többen 

tömörüljenek. A mindennapi élethez szükséges portékákat a 

szövetkezet a kiskereskedők mellőzésével a nagykereskedők-

től vásárolja, hogy aztán azt a szövetkezeti tagok lehetőleg elő-

állítási áron megszerezhessék. A szövetkezetek létüket a köz-

gazdasági szabadságnak köszönhetik s keletkezésük okául leg-

közelebb a közgazdaság általános sanyarú helyzetét említik, 

mely a kevésbbé vagyonost arra készteti, hogy útat, módot 

keressen szükségleteinek lehető legolcsóbb beszerzésére. „A fo-

gyasztási szövetkezetek irgalom nélkül pusztítják a kiskeres-

kedéseket,"1 de a nagy kereskedőknek és tőketulajdonosok-

nak mit sem ártanak, mert portékáikat ezektől szerzik be. 

188. Végül sok kárt okoznak 5. a' kereskedőosztálynak 

•és pedig főleg ismét csak a kiskereskedőknek, a mozgó- vagy 

vándorraktárak2 és a házalókereskedés hasonló módon, miként 

1 Hitze, Capital und Arbeit. 504. 1. 
2 Lexis sem tagadhatja (Schönberg, Handbuch, 893. 1.), hogy a 

vándorraktáraknak sok az árnyékoldaluk. Azt az ellenvetést, hogy általuk 

a kiskereskedők károsodnak, azzal akarja ellensúlyozni, hogy viszont a 

fogyasztók olcsóbban szerezhetik be szükségleteiket. Ezt az ellensúlyozást, 

ha kivételes esetekben meg is engedjük, általában véve tagadnunk kell. 
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azt már a kézmüves-iparosztályra vonatkozólag fönnebb meg-

jegyeztük (V. ö. 166. p.). A vándorraktárak és a házalók által 

eladott portékákból és árúcikkekből a hasznot átlag és főké-

pen a nagytöke húzza. 

2. §. Segítő eszközök. 

189. Fölsoroltuk a legfontosabb okokat, melyek a keres-

kedőosztályt a végső romlás örvénye felé hajtják. Ebből már 

meg lehet állapítani, mily eszközök szolgálnak a kereskedő-

osztálynak, a középosztály e jelentékeny részének megmenté-

sére. 1. Elsősorban kell említenünk, hogy a nagytőkét a 

célnak megfelelőleg korlátozni kell a nagykereskedések ala-

pításában és berendezésében; ezen a területen is föl kell 

adni a zabolátlan szabadgazdálkodás alapelvét. Hogy nagy 

kereskedőházakra szükség van mindenekelőtt a tengeren-

túli és másféle külső kereskedés üzéséhez, az világos. 

De mindenesetre szükség van az eladási jog korlátozására 

is, hogy a nemzetközi kereskedés üzésére alapított üzletek 

például csak a középkereskedöknek és nem az esetleg szin-

tén nagyban vásárló kiskereskedőknek, valamint a közép-

keresJkedő csak a kiskereskedőknek és nem az egyes fogyasztó 

vevőknek adhassák el árúikat. Az ily korlátozás ezen a 

téren is már némileg gyöngítené a nagytőke túlsúlyát és a 

kereskedöüzletek megkötéséből származó haszon többek kö-

zött oszlanék meg. Az államnak kellene azt meghatároznia, 

mely üzleteket köthessenek a nagy- és melyeket a középkeres-

kedések. Azt szokták ellenvetni, hogy ha a nagykereskedő és 

a fogyasztó közé beszorítjuk a közép- és kiskereskedést, akkor 

semmi mást nem értünk el, mint hogy megdrágítottuk az árú-

cikkeket. Erre csak azt feleljük, hogy a mostani szabadke-

reskedésnek korántsem az az eredménye, hogy a fogyasztó 

közönség olcsóbban szerezheti be szükségleteit, hanem az, 

hogy a nagykereskedő az összes hasznot zsebre vágja, mit 
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egyébként a közép- és kiskereskedővel kellett volna meg-

osztania. 

Hasonló módon el kellene választani az ipart a keres-

kedelemtől. Legalább is sok iparágnál egészen könnyen ke-

resztülvihető, hogy a gyáros termékeit ne egyenesen a kis-

kereskedőnek, hanem a középkereskedőnek legyen köteles 

eladni. Egyes gyáriparágakra vonatkozólag, melyek általában 

nagy üzletek számára (mint pl. a vasgyárak nagy szállító-

üzletek, vasutak, gőzhajótársaságok számára) dolgoznak, meg 

kellene határozni az árúcikkeknek azt a mennyiségét, mely-

nél kevesebbet az újból eladók részére elárúsítaniok nem 

szabad. Azt pedig már előbb is hangsúlyoztuk, hogy az állam-

nak egyik legfontosabb föladata, hogy a trustök és árkartellek 

alakulását tiltsa és büntesse, a termelő- és elárúsító-kartellek 

alakulását pedig hatásos módon ellenőrizze és befolyásolja, 

hogy ezek a közjónak ne árthassanak.1 

190. Ezeknek és hasonló áldásos újítási intézményeknek 

hasznos előkészítői a kereskedő-osztályban is 2. a szövetke-

zetek. Vegyék mintául a középkori kereskedőcéheket, melyeknek 

egyes maradványait néhány városban még ma is föltalálhatjuk.2 

Ezek akkoriban az élénk közszellem folytán egészen termé-

szetesen önmaguktól fejlődtek. A kereskedő-szövetkezeteknek a) 

1 „Az árúkereskedésben azok az igazi, az árak felszöktetésére ala-

kult nagytőke-egyesülések sokkal ritkábbak, mint az értékkereskedésben, 

valamint a bánya- és gyárüzemeknél. Mindazonáltal itt-ott ezen a téren 

is létesülhetnek és az egyesülőknek a várt nyereséget is meghozhatják 

akkor, ha kezdettől fogva oly műveletekre vonatkoznak, melyek gyorsan 

lebonyolíthatók és kiaknázhatók." Lexis i. m. 847. 1. 49. és 50. sz. alatt; 

ugyanitt példákat is találunk. Az ár mesterséges alakítására más példát 

találunk a „Die Bauernnoth, Stimmen aus Oesterreich zur Wehr u. Lehr" 

e. röpiratban 13. és köv. 1. 
2 Hogy a szakszövetkezeteknek is vannak természet szerint való 

hiányai és árnyékoldalai, pl. hogy a termelést bizonyos tekintetben ke-

vésbbé mozdítják elő, mint a szabadgazdálkodás, azt tagadni legkevésbbé 

sincs szándékunkban. De hiszen nincs is emberi intézmény, amely többé-
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nem úgy kell alakulniok, mint a kézműves-szövetkezeteknek, 

hogy a szó szoros értelmében azonos árúk eladásával foglal-

kozók tömörüljenek, hanem mivel a legkülönbözőbb cikke-

ket elárúsító kereskedők érdekei közösek, ezek a szövetkeze-

tek felölelhetik egy város és környéke egész kereskedőtestületét. 

Az érdekek különbözősége azonban annyit mindenesetre meg-

követel, hogy a közép- és nagykereskedők a kiskereskedőktől 

különválva alkossanak szövetkezeteket, b) Ezeket a manapság 

még hiányzó céheket semmiesetre sem pótolhatják a mai 

kereskedőkamarák,1 melyek ép úgy, mint a munkás- vagy 

iparkapiarák, csak az állami hatóságok támogatására szolgál-

nak és gazdasági tevékenységük alig érdemel említést. A ke-

reskedőkamarák hatásköre lényeges kibővítésre szorul; rájuk 

ugyanaz a feladat háramlik a kereskedőosztály újjászervezé-

sét illetőleg, mint amit a munkás-, kézműves- és mezőgazda-

sági kamarákról mondottunk, c) A kereskedő-szövetkezetek 

maguk határozzák meg közvetetten és közelebbi céljaikat és 

ügyeiket is maguk rendezzék. Az állam kötelessége lesz a 

fölött őrködnie, hogy a magasabb céhosztály nagyobb gazdag-

ságától nyert hatalmával vissza ne éljen az alacsonyabb rová-

sára vagy épen elnyomására, d) A céhek föladata ellenőrizni 

kevésbbé tökéletlen ne volna. Csakis arról lehet szó, hogy ha a haszno-

kat és károkat mérlegeljük, melyik intézmény az, amely aránylag a 

legáldásosabb és legkevésbbé káros. A szabad verseny nem a szorgalmat 

segíti elő, hanem a nagytőkének szolgál és a földi javak teljesen arány-

talan eloszlásához járul hozzá. Ezért tökéletesen igazuk van Devas-nak és 

Kämpfe-nek, kik (Grundsätze der Volkswirtschaftslehre. 390. 1.) köny-

vükben ezeket írják: „Mindennek (t. i. a hasznoknak, melyekkel a 

szakszövetkezetek járnak) dacára a céhrendszer eltörlése, amint azt a 

gazdasági szabadelvűség a XVIII. és XIX. században végrehajtotta, káros 

intézkedés volt, legalább is a kisiparosokra nézve. A céheket jobbítani, 

újjászervezni kellett volna, nem pedig egyenesen elpusztítani vagy tehe-

tetlenségre kényszeríteni, ami nem más, mint arra kárhoztatni, hogy 

lassankint elpusztuljanak. 
1 V. ö. erre nézve Lexist, i. m. 900. 1.; Stieve cikkét, „Handels-

kammern" a Staatslexiconban. 3. k. 119. 1. 
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a tagok üzleti tevékenységét, hogy az adott határokat át ne 

hágják, tisztességtelen versenyt ne kezdjenek, vagy pedig más 

meg nem engedett módon ne ártsanak se az egyes tagok-

nak, se az egész kereskedőtestületnek. Mint a régi időben, 

úgy most is jó volna, ha a viták elintézésére, valamint kisebb 

ügyekben fegyelmi és birságoló büntetés kiszabására a céh 

kebelében választott biróság léteznék, e) Amint a nagy gyár-

iparos-szövetkezeteknek a versenyt a tagok között szabá-

lyozniok kell, úgy kell eljárniok a kereskedőcéheknek is. Az 

állam föladata, hogy ezt a szabályozást a közjó érdekére irá-

nyítsa. f) A verseny szabályozásához tartozik annak megállapí-

tása is, hogy az egyes pénz- vagy árúkereskedéseknek sza-

bad-e és mennyi fióküzletet berendezniük és föntartaniok. 

191. Míg ezek a kereskedőcéhek támogatásban részesí-

tendők, addig 3. a nagyárúházak térfoglalása ellen hathatós 

rendszabályokat kell hozni. Azzal, ha azokra a megadóztatás-

nak leghathatósabb módját, az átiratási adót is kivetjük, emlí-

tésre méltó eredményt el nem érhetünk. Mert az adó, ha 

csökkenti is az üzlet hasznát, jövedelmezőségét nem fogja 

megszüntetni. Emellett az üzlettulajdonosok rendesen találnak 

útat-módot arra, hogy amit a réven elvesztettek, azt a vámon 

ismét visszanyerjék. Üdvös eredmény csak úgy várható, ha 

vagy egyenesen a szabadságot korlátozzuk, vagy kereskedő-

szövetkezetekkel teszszük lehetetlenné az ily nagy árúházak 

alakulását. Továbbá 4. az árubörzéket lehetőleg korlátozni 

kell, ha már egészen eltörülni nem akarjuk. A pusztán külön-

bözeti üzletet, az ú. n. tőzsdejátékot törvény által tiltani és 

büntetéssel sújtani kell. Még ha nem is állíthatjuk, hogy a 

különbözeti üzletek természet szerint az osztó igazságot sértik, 

azért ezek a hivatásszerüleg kötött, szükségszerüleg előidé-

zett üzletek hirtelen nagy áringadozásaikkal mégis nagyon 

károsak a közjóra s végül alkalmat nyújtanak végletekig 

csigázott, égbekiáltó igazságtalanságokra. Ez már magában 

elég alapot nyújt arra, hogy azokat az állami hatalom egy-
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szerűen betiltsa, amennyiben a börzék szakszövetkezetszeríí 

szervezése keresztülvihetetlen volna. Azután amint az árú-

börze, úgy az érték- és pénzbörzék tevékenységét is korlá-

tozni kell; főleg azonban az ily börzéken régóta divatos 

különbözeti és díjüzleteket, valamint az ebből kifejlődött 

report- és deport-, nyereség- és veszteség-üzleteket.1 

Továbbá, amint már említettük, 5. a mozgóraktárakat 

olyképen kell megrendszabályozni, hogy azoknak bizonyos 

meghatározott helyen való fölállítása ne csak az illető hely 

politikai hatóságának engedelmétöl függjön, hanem ehhez főleg 

a községi elöljáróság engedelme is szükséges legyen. A községi 

elöljáróság pedig fontolja meg jól, hogy a mozgóraktár be-

bocsátása valóban hasznára válik-e a lakosságnak. Ugyanezt 

kell mondanunk a házaló-kereskedésről is. 

192. Végül 6. ha a nagytöke rendszabályozása és a 

közhasznú gazdasági reformok keresztülvitele megkezdődik, 

akkor a fogyasztási szövetkezetek szükségessége mind jobban 

és jobban el fog enyészni. 

Az összes közgazdasági újítások célja az legyen, hogy 

a középosztályt védjék és emeljék, hogy megszüntessék azo-

kat az anyagi és erkölcsi okokat, melyek annyi embert va-

gyontalanná tettek, miáltal a vagyontalan osztály fokozatos 

tünedezése várható. Ily módon az emberiség legnagyobb része 

is több gazdasági segítő eszközhöz jut. Ezek az emberek a 

mai üzleti kifejezés szerint vevőképesek (kaufkräftig) lesznek 

s szükségleteiket ismét a közép- és kiskereskedőktől szerez-

hetik be, míg a kényszerűség ma arra szorítja őket, hogy 

más úton s módon tegyék azt. 

1 Differenz-, Prämien-, Kostgesehäft : Report-Deportgeschäft — 

nyereség-veszteség-üzlet. 

Biederlack-Kiss : A társadalmi kérdés. 18 
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A nőkérdés, 

1. §. A nőkérdés mibenléte és okai. 

194. A nőkérdés röviden abban áll, vájjon szükséges-e 

s ha igen, mennyiben szükséges megváltoztatni a nőnek azt 

a helyzetét, mely neki eddig a müveit államokban társadalmi 

és gazdasági téren jutott. Már a 18. század vége óta, külö-

nösen Angliában és Franciaországban oly törekvések mutat-

koztak, melyek a nők eddigi jogi és gazdasági helyze-

tének kisebb nagyobb mértékű megváltoztatását célozták. E 

mozgalom az utóbbi évtizedekben Németországot is színterévé 

tette, sőt nálunk is hangzottak már oly követelések, melyek 

a nők jogkörének bővítését s annak keresztülvitelét célozták, 

hogy ezentúl alkalmazást nyerhessenek oly hivatalokban és 

foglalkozásoknál is, melyek eddig, legalább szokás szerint, 

férfiaknak voltak föntartva. Minthogy ez a kérdés az egész 

női nemet, következőleg a müveit államok lakóinak felét érinti, 

azért nem tagadhatjuk, hogy a nőkérdés, terjedelmét tekintve, 

a társadalmi kérdés bármely más részét fölülmúlja s azért 

is ebből a szempontból különös figyelmet érdemel. Másrészt 

azonban meg kell engednünk, hogy a nőkérdés a legtöbb 

országban korántsem jár azzal az izgalommal és elégedetlen-

séggel, mely az előbbi négy fejezetben tárgyalt gazdasági 

osztályokat eltölti. Ha az újabb nőmozgalom maguktól a 

nőktől indul is ki, ezek mégsem tekinthetők e kérdés egye-
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düli szóvivőinek, mert harcosai és munkálói közül sokan 

•a férfiak sorából kerülnek, valamint kiinduló pontját is oly 

téves tanítások képezik, melyeket épen férfiak terjesztettek, 

szintúgy gyakorlati tévedések, melyeket ugyancsak férfiak 

követtek el. 

A nőnek az a szerepe, melyet eddig a nyilvános, vala-

mint a magánéletben betöltött, főbb vonásaiban a keresztény-

ség tanításaival és nézeteivel nemcsak egyezik, hanem nagy-

részt épen a kereszténységnek az államra és társadalomra 

gyakorolt befolyásából eredt. De ezzel korántsem akarjuk 

azt mondani, hogy a keresztény tanítás a nőnek tényleg fönn-

álló jogi és társadalmi helyzetével teljesen egybevág s hogy 

ennek következtében bármily ez irányú változtatás a keresz-

tény társadalom szervezete ellen volna. Ellenkezőleg a hivő 

katholikus is egészen bátran fölvetheti a kérdést, vájjon szük-

.séges-e és mily mértékben, a nő eddigi társadalmi helyzetén 

változtatni. 

195. Mielőtt e kérdés előidéző okaival foglalkoznánk, 

meg kell ismernünk azokat az irányokat, melyeket a meg-

oldásra követtek és javalltak. Ezek az irányok részben már 

maguk is megadják az okokat, melyek magát a kérdést elő-

idézték. 

Első helyen szólunk a proletár-nőmozgalomról, melynek 

legmesszebb menő követelései vannak s célja a nők mai tár-

sadalmi helyzetének gyökeres megváltoztatása. Programmja 

jogegyenlőséget és teljes egyenlőséget követel a férfiakkal, 

még pedig nemcsak a nyilvános- és magánéletben, nemcsak 

a házi tűzhelyen s a polgári társadalomban, hanem minden 

más téren is, nevezetesen a közgazdaságin. E mozgalom 

zászlóvivője a socialdemokratia és mivel a socialdemokratia 

hívei előszeretettel proletároknak nevezik magukat, bár e név 

egyesekre egyáltalán nem illik, azért a neki megfelelő nő-

mozgalom is a proletár-nőmozgalom elnevezésben részesült. 

Különben követeléseik egyenkint a következők: a) Teljes 

18* 
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egyenlőséget követelnek a férfiakkal politikai jogokban, vagyis,, 

hogy az állami hivatalok a legalsótól a legfelsőig nekik is-, 

megközelíthetők legyenek, hogy választók és választhatók 

legyenek minden néven nevezendő politikai és községi válasz-

tásnál, hogy a férfiakéval egyenlő egyesülési és gyülekezési 

joguk legyen stb. Mivel pedig e jogok gyakorlása különös, 

kiképeztetést igényel, azért az államok tartsák kötelességük-

nek, hogy a jövőben a nők kiképeztetésére ugyanazt a gon-

dot fordítsák, amelyet eddig csak a férfmem kiképeztetésére 

fordítottak. Ezért követelik, hogy a nők ezentúl minden néven 

nevezendő iskolákat és közoktatási intézeteket látogathassa-

nak s a tényleges oktatásban résztvehessenek, b) A kereseti 

ágakban is szűnjék meg az eddig szokásos megkülönbözte-

tés férfi és nő között, hogy ezáltal a nők különbség nélkül 

mindazokban a munkákban résztvehessenek és mindazokban 

a termelési és kereskedelmi vállalatokban és társadalmi intéz-

mények vezetésében közreműködhessenek, melyekben eddigi 

szokás szerint kizárólag férfiak működtek, c) Ezzel aztán 

összefügg az is, hogy a nő a családi életben és házassági 

kötelékben se jogilag, se gazdaságilag ne függjön a férfi-

tól, hanem annak minden tekintetben mellérendeltje legyen. 

Ily módon elesik a férj abbeli kötelessége is, hogy fele-

ségéről gondoskodjék, amint egyáltalán a nőnek minden alá-

rendeltsége férjével szemben, d) Hogy a házasság szabadon 

köthető és ép így teljesen szabadon fölbontható legyen, ezt 

már fönnebb említettük. E követelésekkel az ú. n. „tudó- 7 

mányos" socialismus lép föl s különösen széles alapon tár-

gyalja azokat Bebel, „Die Frau" című munkájában, melyben 

állításai megokolását mindenünnen összeszedett s célzatosan 

feldolgozott anyagból meríti. 

196. A proletár-nőinozgalomtói lényeges eltérést mutat 

a polgári osztály nömozgalma. Ennek szószólói is (főleg nők) 

követelik a politikai jogokban való egyenlőséget a férfiakkal 

(nevezetesen a nyilvános hivatalok betöltésében, a választó-
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jogban stb.), de csak a művelt és vagyonos nők részére, ép 

úgy, mint a szabadelvűség is kezdetben csak a vagyonos és 

müveit polgári osztálynak, az ú. n. bourgeoisie-nak követelte 

a politikai és gazdasági szabadságot. Továbbá azt kívánják, 

hogy szűnjék meg férfi és nő között a keresetképesség terén 

eddig fönnálló megkülönböztetés, hogy így a nők a férfiakkal 

teljesen egyenlő módon résztvehessenek minden ipari válla-

latban és munkában. Éhhez azonban szükséges, hogy a nők 

eddig szokásos kiképeztetése gyökeresen átalakíttassék, mert 

az egyenlő politikai jogok gyakorlása és a gazdasági életben 

való egyenlő közreműködés a nők részéről a tudományos és 

műszaki kiképzésnek ugyanazt a mértékét kívánja, mint a 

férfiak részéről. A polgári osztály nőmozgalma azonkívül, leg-

alább részben, oly törekvéseket mutat, melyek a férjnek a 

családi és házassági kötelékben élvezett összes előjogai meg-

szüntetését, vagyis az asszonynak férje alól való emancipá-

lását célozzák. Valamint azonban a socialdemokratákkal az 

államok megszüntetésében meg nem egyeznek, úgy sem a 

házasság kötését, sem annak fölbontását az államtól teljesen 

függetleníteni nem akarják. 

A polgári nőmozgalom hívei ismét két csoportra oszt-

hatók, még pedig aszerint, hogy mily álláspontot foglalnak el 

az emberi nem eredetét és fejlődését illetőleg. Az egyik cso-

port az anyagelvi fejlődés elméletét vallja, melynek értelmé-

ben a női nemnél általában tapasztalható csekélyebb testi erő, 

valamint a szellemi képességek és jellemvonások kisebb mér-

téke korántsem tulajdonítandók természeti alkotásának, hanem 

kizárólag tevékenysége és kiképzése fogyatékosságának követ-

kezményei. Magától érthető, hogy ez a fölfogás még más 

gyakorlati következtetésekre is vezet, mint a másik csoport 

nézete, mely a férfi és női nem között fönnálló többszörös 

különbséget, a testi és szellemi képességeket illetőleg is, a ter-

.mészét alkotásának tulajdonítja s ép ezért eltörölhetetlennek 

tekinti. 
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197. Az eddig tárgyalt két iránytól lényegesen eltér 

az, mely a nők helyzetét inkább csak a kereseti ágakban 

való tevékenységet illetőleg óhajtja megváltoztatni. Célja: 

hogy a nők sokkal nagyobb és önálló tevékenységet fejt-

senek ki nemcsak a termelés és kereskedelem terén, tehát 

gazdasági téren, hanem az ú. n. tudományos pályákon is. 

E csoport követelései, terjedelmüket tekintve, igen külön-

bözők. Azok kiinduló pontját pedig nem annyira azok a 

képzelt jogok képezik, melyeket a férfinem a nőktől eddig 

állítólag megtagadott, hanem inkább azok a visszás külső, 

körülmények, melyek közé a nők nagy része az előbbi idők-

höz viszonyítva, a kereseti ágakban való közreműködés kö-

vetkeztében jutott. Magától érthető, hogy ez a csoport is. 

célozza a nőkiképzés átalakítását, mivel a nőknek a kere-

seti ágakban való önálló tevékenysége megfelelő képzettséget 

is igényel. Hasonló módon követeli, hogy az asszonyok-

nak és leányoknak, változatos műszaki kiképeztetésen kívül, 

a gimnáziumi és főiskolai tanulmányok folytatása is lehetővé 

tétessék. 

198. E mozgalom okai főleg kettőre vezethetők vissza. 

Első és főokának hamis vallási, erkölcsi és jogi nézetek ter-

jesztését kell tekintenünk. A feleségnek a férjjel való teljes 

jogegyenlőségét s a házassági szerződésnek minden tekintély-

től való fíiggetlenítését hangoztató követelésnek első sorban 

is az volt az okozója, hogy tagadni kezdték a házasság szent-

ségi jellegét, fölbonthatatlanságát, Istentől való származását, 

tagadni Istennek azt a közvetetten rendelkezését, hogy a fele-

ség magát a házassági és családi életben a férj segítő társá-

nak tekintse, kivel lényegileg ugyanaz (hozzá hasonló segítő). 

A mai nőmozgalom továbbá nem csekély mértékben alapszik 

azokon a hamis nézeteken, melyek az 1789-iki francia nem-

zetgyűlésen, Fárisban kihirdetett általános emberi jogokban 

jutnak röviden kifejezésre. Az emberi jogok legelsejének a 

szabadságot hangoztatták; ehhez mindenkinek joga van s. 
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csak annyiban korlátozható, amennyiben mindenki önmagát 

fosztja meg tőle, vagy az emberek szükséges együttélése kö-

veteli korlátozását. E szabadság révén tehát minden ember 

egyenlő. Ez a szabadság és egyenlőség az ember termé-

szetében rejlik, attól el nem választható, következőleg el 

sem lehet veszteni. A francia forradalomban a müveit és 

vagyonos polgári osztály az általános emberi jogok ily értel-

mezése alapján követelte és vitte keresztül azt, hogy a 

kormányzásban résztvehessen s politikai szabadsága bővítést 

nyerjen (lelkiismereti, szólás-, sajtó- és gyülekezési szabad-

ság, stb.), valamint teljes szabadságot élvezzen minden gazda-

sági működésében. Ugyanezeket a jogokat és szabadságokat 

később a kevésbbé müveit és vagyontalan proletárok is köve-

telték a maguk számára, még pedig azon az alapon, hogy 

az emberi jogok az emberi természeten alapulnak s nincs 

szükség arra, hogy azokat csak műveltséggel és földi javak-

kal szerezzük. A socialismus. mely ezen az alapon fejlődött, 

ezeket az emberi jogokat bővebben igyekezett megokolni s a 

hitetlen tudományoktól szolgálatába vette a teljes anyagelvü-

séget. Most pedig már a nők is követelik az egyenlő emberi 

jogok megadását, mivel emberi természetük a férfiakéval 

ugyanaz s így ezzel az emberi természettel elválaszthatatla-

nul kapcsolatos jogok a nyilvános és magánéletben őket is 

megilletik. Korlátozásnak rájuk nézve is csak annyiban vet-

hetők alá, amennyiben azt az emberek együttélése megköve-

teli, vagy ők maguk akarják azokat korlátozni. 

Az emberi jogok e hamis tanításával összefügg az a 

vélemény, hogy az emberek együttélése tisztán az ő akara-

tuktól függ és semmiféle természettörvényi szabály nem kö-

veteli. E vélemény elméleti alapját a legújabb időben főleg 

az anyagelviség képezi, mely. hogy tetszetősebben tűnjék 

föl, a kifejlődési elmélet köpenyébe burkolódzik. E taní-

tás szerint a nöi nem eddigi társadalmi helyzete egyes-

egyedül sajátlagos fejlődésének tulajdonítandó, mely külön-
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bözö külső és belső tényezők közreműködésének eredménye. 

Azért mi sem áll útjában annak, hogy a nők mai társadalmi 

helyzete gyökeres változást szenvedjen. S mivel nemcsak 

szellemi képességeik elegendők arra, hogy a nekik adandó 

politikai jogokat gyakorolhassák, hanem ép úgy, mint a fér-

fiaknak, minden eszköz rendelkezésükre áll, hogy e jogokat 

hasznosan gyakorolhassák, azért meg nem okolható, hogy a 

tőlük eddig megtagadott jogokban őket ezentúl ne részesít-

sük. Hogy aztán ez a teljes jogegyenlőség a nők szerénysé-

gére és a közerkölcsökre káros hatással is lehet, azzal az 

anyagelviség és általában a hitetlenség természetesen édes-

keveset törődik; hiszen anyagelviség szerint az erkölcsösség 

s maga az egész erkölcsi törvény is csak hosszas megszo-

kás, vagy a neveléssel együtt járó nézetek és előítéletek 

eredménye. 

Ezeken a nézeteken alapszik a proletár- és a polgári 

nőmozgalom, bár kétséget nem szenved, hogy e nézetek a 

nőmozgalomra, egész terjedelmében is, legalább némileg be-

folyást gyakorolnak. 

199. A mai nőkérdés második oka a szabadelvüség 

létesítette társadalmi és gazdasági viszonyokban rejlik. Azelőtt 

alapelvül szolgált, hogy a férfi hivatása a kenyérkereset, az 

asszonyé a család, ki amellett férjét munkájában támogatja: 

az asszony csak kivételes esetekben gondolt önálló kere-

setre. Ezt az alapelvet azonban a szabadelvű gazdasági elmé-

let és gyakorlat térhódításával elejtették, de nem annyira a 

termelés érdekében, vagyis, hogy nagyobb mennyiségben ter-

meljenek, mint inkább ázért, hogy a munkaadók nagyobb 

nyereségben részesüljenek. Hogy pedig ezt elérjék, olcsóbb 

munkaerő után láttak s ezt a nőkben meg is találták. Ily 

módon hagytak föl a régi alapelvvel, igaz, egyelőre csak a 

testi erőt igénylő ipari munka térén. De csak tennészetesnek 

találhatjuk, hogy a nők most már más kereseti ágakhoz is 

igyekeznek s a férfiakkal azokban is fölveszik a versenyt. Ez 
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* annál kevésbbé szülhet visszatetszést, amennyiben az újabb 

gazdasági viszonyok a nőknek erre több alkalmat nyújtanak, 

mint azelőtt, sőt nem egy esetben rá is kényszerítik. 

Sok férfi ugyanis visszariad attól, hogy családot alapít-

son, mert nincs abban a helyzetben, hogy arról, különö-

sen ha népesebb lesz, gondoskodjék. Azonkívül a vallásos 

érzület hiánya, a terjedő erkölcstelenség, továbbá alkalmas 

családi lakások elégtelensége, az a hivatallal járó eshetőség, 

hogy a lakóhelyet változtatni kell, valamint a családi élet 

lazulása, mely azt kellemességei nagy részétől megfosztja és 

sok más ok szintén közreműködik abban, hogy a házasságtól 

a férfiakat s a nők nagy részét is visszatartsák. Ily körülmé-

nyek között a nők kényszerítve vannak, hogy önálló kereset-

ről gondoskodjanak s igyekezniök kell, hogy tevékenységüket 

- mennél szélesebb körben kifejthessék. S mikor a női nem a 

gazdasági életben többé-kevésbbé, alárendelt szerepével föl-

hagyni s a férfiakkal versenyre kelni kénytelen, ezzel egyúttal 

szükségét érzi annak, hogy jogait úgy a magánéletben, mint 

politikai téren kibővítse, ami egyrészt a külső körülmények 

természetével, másrészt meg lélektanilag is megokoltnak látszik. 

• 2. §. A nőkérdés megoldása. 

200. Az előbb mondottakból részben már következ-

tethetünk a módra, melyet a nőkérdés megoldásában követ-

nünk kell. 

1. Első sorban hangsúlyoznunk és megokolnunk kell a 

helyes tanítást azokkal a téves nézetekkel szemben, melyek 

a nők föladatát és hivatását illetőleg elterjedtek. Ez a helyes 

tanítás magában foglalja a) mindazokat az igazságokat, ame-

lyek az egész keresztény társadalmi és gazdasági rendszer 

alapját képezik, hogy t. i. a világon kívül személyes Isten 

létezik, hogy Isten mindeneknek s az embereknek is ura, 

hogy az emberiségnek mindenre kiható törvényt adott, mely-
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nek betartását mindenkitől szigorúan megköveteli, hogy az 

embernek halhatatlan lelke van s hogy földi cselekedeteiért 

a túlvilágon vagy gazdag jutalom, vagy szigorú büntetés lesz 

osztályrésze. E tanítások beható tárgyalása már magában is 

megingatja az ú. n. „emberi jogok" alapját, melyek a nőmoz-

galomban is a vezérszót képezik, s amellett arra szolgálnak, 

hogy a női nem különös szerepéről helyes fogalmat alkos-

sunk. Ép úgy b) hangsúlyoznunk kell a nőkérdés tárgyalását 

nál az annyit hangoztatott „emberi jogok" tarthatatlanságát. 

Az igazi emberi jogok a nőt a férfival mindenesetre egyenlő 

mértékben illetik meg, mert hát ők is ép oly emberek, mint 

a férfiak. így joga van a nőnek saját életére s egészségére s 

amit a női nemnél különösen kell hangsúlyoznunk, erkölcsi 

tisztaságára, valamint jó hírére és becsületére. Mivel pedig 

saját élete föntartása végett földi javakra ép oly szüksége van, 

mint a férfinak, s neki is, mint ennek, természeti köteles-

sége, hogy életét Isten akarata szerint föntartsa, azért meg-

van az a természetadta joga is, hogy földi javakat szerezzen. 

Ellenben azok az igények, melyek az „emberi jogokban" jut-

nak kifejezésre, főleg abban állanak, hogy az embert nagy 

mértékben, minden nyilvános tekintélytől függetlenítsék. Kelet-

kezésük oka, mint már említettük, elsősorban azok a téves 

nézetek, melyeket Rousseau Istennek a világhoz való viszo-

nyáról vallott s tett népszerükké. Komoly, tudományos ineg-

okolásukat manapság már alig kisérli meg valaki s csak 

hangzatos vezérszókul szolgálnak. Azért a női nem részére 

való érvényesítésük ellen, minthogy igazi jogoknak egyáltalán 

nem bizonyíthatók, a leghatározottabban kell föllépni, c) Ellen-

ben hangsúlyoznunk kell, hogy ész és kinyilatkoztatás teljes 

összehangzásban vannak azt a tanítást illetőleg, mely minden 

embert, tehát a nőt és férfit egyaránt lényegileg teljesen 

egyenlőknek állítja, valamint a szerepet illetőleg is, melyet 

az emberi társadalomban mindkét nemnek. Isten akarata sze-

rint be kell töltenie. A természet a férfinemet a nőével szem-
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ben annyiban részesítette elsőségben, amennyiben az emezt 

általában úgy testi erőben és képességekben, mint szellemi 

tehetségben és kitartásban fölülmúlja. Azt mondtam: álta-

lában; ezen nem változtat az a tény, hogy vannak nők, még 

pedig nem csekély számban, kik egyes férfiakkal szembe-

állítva, ezeket a föntemlített képességekben és tulajdonságok-

ban fölülmúlják. Ehhez járul még, hogy az emberi nem sza-

porodásánál, melyben a férfinak az atyaság, a nőnek az anya-

ság szerepe jut, a férfi elsősége határozottan előtérbe lép. 

Mind e viszonyok által már maga a természet is megtanít 

bennünket arra, hogy dacára a mindkét nemben lakozó emberi 

természet egyenlőségének s ennek révén mindkét nemet meg-

illető természetes jogoknak, a férfinemnek bizonyos felsőbb-

ségét úgy a jogi, mint az erkölcsi rendben el kell ismernünk. 

Istennek a természeti viszonyokban ily módon megnyilatkozó 

akarata azután kifejezésre jut a kinyilatkoztatásban is, mely 

szerint Isten az első emberpár megteremtésének módjával és 

határozott szavakkal jelölte ki a nő helyét a férfi oldalán, mint 

ennek segítőtársát. Korántsem puszta eszköz a férfi kezében, 

de nem is lehet az, hiszen emberi természete a férfiéval 

lényegileg egyenlő. Ő a férfi segítőtársa, még pedig első sorban 

abban, ami a házasság lényeges föladata, t. i. az emberi nem 

föntartásában s így egyúttal a családban általában. A család-

ban betöltendő szerepéből az is következik, hogy segítőtársa 

a férfinak mindazoknak a feladatoknak teljesítésében, melyek 

a férfiakra hárulnak oly célból, hogy előmozdítsák a maguk és 

családjuk földi jóllétét és örök boldogságát. Eszerint tagadhatat-

lan, hogy a természeti rend nem ismeri el a nőnek akár magán-, 

akár nyilvános életében a férfival való jogegyenlőségét, hanem 

neki alárendelt szerepet juttat. Csakhogy ez az alárendeltség 

inkább mellérendeltséggé lesz azáltal, hogy a férfinak a nőt 

vele minden tekintetben lényegileg egyenlő és ugyanarra, 

a természetfölötti célra teremtett lénynek kell tekintenie s 

vele mint olyannal bánnia, de főleg azáltal, hogy a házas-
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sági közösség célja megköveteli, hogy a házastársak egy-

mást a legbensőbb módon tiszteletben és becsülésben része-

sítsék. 

A két nemnek ezzel az egymáshoz való viszonyával, 

melyben az egész természeti rend értelmében vannak, egybe-

hangzik az a jogi rend, melyet Krisztus adott egyházának. 

Miután az emberiség kimondhatatlan eltévedései következ-

tében a női nem is, nemcsak mint olyan, mélyen meg volt 

alázva, hanem a férfi nemhez való viszonya is nagyon ala-

csony fokra sülyedt és a férfinak inkább eszközét képezte, 

mint vele lényegileg egyenlő segítő társát, Krisztus a női 

nemet megváltása müvével ismét szerfölött fölemelte s vissza-

adta neki a férfi oldala mellett azt a helyet, mely őt termé-

szettől fogva megilleti. Azonban egyháza vezetéséből a női 

nemet kizárta, azt csak a férfi nemre bízta. Krisztus e tette 

határozott bizonyítéka és megerősítése annak, amit ép az 

imént ismertünk meg mint a két nem természeti alkotásának 

következményét és Istennek az emberi nem teremtésénél ha-

tározottan kifejezett akaratát. Azért az a követelés, hogy a 

nök a férfiakkal egyenlő jogokban részesüljenek, semmivel 

sem okolható meg, sőt mint természetellenes kívánság, hatá-

zottan visszautasítandó. 

Hogy a politikai szavazati jogot a nőknek is meg kel-

lene adni, azt a mai sanyarú társadalmi és gazdasági viszo-

nyokkal okolják meg, melyek alatt a női nem is szenved. 

Erre vonatkozólag megjegyezzük, hogy mindezeket a visszás 

állapotokat a férfi nem is megérzi s hogy ezért a férfiak, 

még ha a nök érdeke nem is késztetné őket, mindenesetre 

már a maguk érdekében is azon vannak, hogy e sanyarú 

viszonyok megszűnjenek. Azért a nök törekvése főleg oda 

irányuljon, hogy azon a hatáskörükön belül, mely a helyes 

alapelvek értelmében nekik a társadalmi rendben jutott, ere-

jüktől telhetőleg helyes nézeteket igyekezzenek terjeszteni a 

társadalmi és gazdasági bajok okairól. 
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201. Azokhoz a helyes nézetekhez, melyeket a nőknek 

az emberi társadalomban való feladatáról kell terjeszteni, 

tartozik továbbá d) helyes megítélése annak a befolyásnak, 

melyet a nő az őt megillető állásban a nyilvános viszonyokra, 

az állam és a társadalom javára gyakorolhat, sőt gyakorolni 

köteles. Minthogy a női nemnek a természeti és keresztény 

társadalmi rend értelmében a gyermekek nevelését illetőleg 

igen jelentős szerep jut, sőt az anyának gyermekeire gyako-

rolt befolyása különösen azok gyermekéveiben minden testi 

és szellemi nevelésben elsőrangú, azért a jövő nyilvános 

viszonyok alakítására annál nagyobb a befolyása, minél 

bizonyosabb az, hogy az első nevelés gyakran az egész 

életre kihatással van. Ha minden nő híven teljesíti abbeli 

legfőbb kötelességét, mely gyermekei jó nevelését illetőleg 

reá háramlik, akkor ezzel oly hatalmas befolyást gyakorol a 

nyilvános életre, nevezetesen jövőjére, hogy e mellett az a 

befolyása, melyet a politikai szavazati jog megnyerése esetén 

gyakorolna, egészen eltörpül. Ez a jog csak akadályozná őket 

legfontosabb feladatuk teljesítésében. De a jelen nyilvános 

viszonyokra is befolyhatnak a nők, sőt be is kell folyniok, 

még pedig oly módon, hogy egyrészt a férfi családi gondjain 

könnyítenek s ezáltal lehetővé teszik, hogy az annál oda-

adóbban teljesíthesse föladatait a közjó érdekében, másrészt 

pedig a férfiakat épen ezekben a gondjaikban erejüktől tel-

hetőleg szóval és tettel támogatják. Hogy aztán a keresztény 

nő imával és jócselekedetekkel is eredményesen működhetik, 

sőt működnie is kell a közjó érdekében, azt különösen kell 

hangsúlyoznunk. 

202. A nőkérdés megoldására a nő hivatását illető 

egészséges eszmék terjesztésén kívül 2. szükséges a társa-

dalmi életre vonatkozó törvények továbbfejlesztése. Mivel a 

legújabb nőmozgalom keletkezése részben annak tulajdoní-

tandó, hogy a nők és leányok az ipari munkáknál és önálló 

kereseti ágakban nagy mértékű alkalmazást nyertek, ami igen 
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káros hatást szül, azért az elégedetlenségnek s a mai egész-

ségtelen viszonyoknak ezt az okát is meg kell szüntetni. 

A nő saját természeti ösztöne, értelme és vonzalma a csa-

ládi élet és családi munka felé fordul; ha a nőket ebben segít-

jük s a körülmények nem kényszerítik őket, hogy családjukon 

kívül önálló kereset után lássanak, akkor az ő körükben is meg 

fog szűnni az a törekvés, hogy a nyilvános életben a férfiak-

kal egyenlően résztvegyenek s velük ugyanazokat a jogokat 

élvezzék. A női munka korlátozásáról már előbb volt szó, miért 

is e helyütt a 160. s köv. pontokban mondottakra utalunk. 

203. Ezzel azonban 3. korántsem akarjuk azt mondani, 

hogy a nők számára a jövőben is megközelíthetetlenek legye-

nek mindazok a foglalkozások és kereseti ágak, melyeket az 

általános szokás eddig a férfiaknak biztosított, hogy tehát 

mindennemű újítást meg kell akadályozni. Nagyon tévedne 

az, aki azt hinné, hogy a keresztény erkölcsi törvény s a 

keresztény jogi rend egyesegyedül azokat az állapotokat és 

viszonyokat engedi meg, melyek a női nem szerepét illetőleg 

ezideig fönnállottak. Föltétlenül meg kell engednünk, hogy 

a katholikus egyház tanította erkölcsi és jogi rend alapelvei-

nek legszigorúbb alkalmazása is sok újítással nagyon is jól 

összeegyeztethető. A női nemnek eddigi szerepe a családi, 

gazdasági és államjogi téren mindenesetre a keresztény 

erkölcsi törvény közreműködésével keletkezett, de ép oly mér-

tékben befolyásolta azt az emberi nem földi jóllétére, tisztán 

külső viszonyokra, előbbi szokásokra és erkölcsökre való 

tekintet. Azért kétséget nem szenved, hogy a női nem szere-

pét illetőleg gyökeres változtatások lehetségesek, anélkül, hogy 

ez ellen a keresztény vallás- és erkölcstan szót emelhetne. 

Az ily változtatásoknál azonban a következőkre kell tekintet-

tel lennünk: a) A nő legfontosabb és legelőkelőbb hivatásá-

nak mindig a gyermekei neveléséről való gondoskodást s a 

férfinak a család vezetésében való támogatását kell tekinte-

nünk. Azért a nök önálló keresethez csak úgy bocsáthatók, 
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ha az őket e hivatásuktól sem el nem vonja, sem el nem 

idegeníti. Ha tehát magában véve nem is hozható fel 

semmi az ellen, hogy a nők részére a tudományos pályák 

is nyitva álljanak, ennek még sem szabad oly terjedelemben 

történnie, hogy ezáltal a nők nagy része vissza legyen tartva 

a házassági köteléktől, vagy ha házasságra lépnek, háziasz-

szonyi és anyai kötelezettségeiknek nem tehetnek eleget vagy 

nem akarnak eleget tenni. A nőnevelésnek és nőoktatásnak 

inkább olyannak kell lennie, hogy a serdülő női ifjúságot 

mindazokban az ismeretekben részesítse, melyek az osztályok 

különbözősége szerint kívánatosak arra, hogy a háziasszony 

és anya mindenirányú kötelességeit híven teljesítse. Minden-

esetre meg kell engednünk, hogy a nők részére is általában 

nagyobb mértékű szellemi képzettség szükséges, mint az előző 

századokban. A megváltozott kormányzási forma következté-

ben minden felnőtt férfit az egész közéletben való befolyás 

illeti meg, mit eredményesen nem érvényesíthetne, ha nem 

rendelkeznék nagyobb képzettséggel, mint amennyire az előző 

időkben szükség volt. Ez a körülmény szükségessé teszi, hogy 

a női nem is nagyobb általános képzettséggel birjon, már 

csak azért is, hogy a nő feladatait mint anya, háziasz-

szony és férjének segítő társa betölthesse. Amit azonban 

a képzettségnek az osztályok szerint természetesen külön-

böző mértékén fölül kell lehetővé tenni, annak nem sza-

bad ellenkeznie azzal az alapelvvel, melyet ép az imént 

hangoztattunk. Tudvalevő, hogy női személyzetet pl. a forga-

lomban (posta-, táviró-, vasúti stb. szolgálatban) jelenleg már 

többszörösen alkalmaznak és erre előkészítenek; az orvosi 

pálya is, különösen nők és gyermekek részére, nyitva áll előt-

tük. Mindezek ellen nyomós ok föl nem hozható, míg korlá-

tolt számban fordulnak elő. 

b) A nő tulajdonképeni hivatásának folytonos szem előtt 

tartása mellett azután arra is kell ügyelni, hogy bizonyos 

kereseti ágaknál és foglalkozásoknál való alkalmaztatásuk 
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esetén a közerkölcsök kárt ne szenvedjenek. A gazdaság 

szabadelvű gyakorlata, mint már említettük, sokáig szem elöl 

tévesztette ezt, még pedig az iparos lakosság örök és földi 

boldogságának nagy kárára s a törvényhozás csak az utóbbi 

évtizedekben méltatta ezt a fontos szükséget némi figyelemre. 

A nőknek a felsőbb oktatásban és általában bármely foglal-

kozásban való részvétele úgy a nők, mint a férfiak s a közjó 

érdekében kívánja, hogy ezzel egyúttal oly rendszabályokat 

foganatosítsanak, melyek mindannak megakadályozására alkal-

masak, ami a közerkölcsöket veszélyeztetné. 

M. I. N. D. 




