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„Föl, nemzetemnek apraja, nagyja! 
Szégyen reá, ki lomhán vesztegel, 
Dicsőség arra, a ki dolgozik . . . 
Válaszszatok most: szégyen vagy dicsőség /" 

Petőfi. 
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E l ő s z ó . 

E szerény munka részben lelkiismeretes foglalatja a kiválóbb 
vezérférfiak eszméinek s azoknak a munkáknak, melyeket nem 
igen olvashat a község három vezére : a pap, tanító és jegyző. 

E müvet éppen ezért elsősorban a tanítóknak, másodsorban 
a lelkészek- és jegyxó'knek s harmadsorban minden igaz magyar-
nak szántam. 

Czélja, hogy Magyarország gazdasági s szellemi teljes füg-
getlenségének kivívásához hozzájáruljon. Arra törekszik, hogy 
egyfelől a kishitűeket, a mindent sötét színben látó rosszhisze-
müeket, a hazait kicsinylő világpolgárias gyászmagyarkákat meg-
győzze fajunk jövője, hivatása s haladásának lehetőségéről. Más-
felől pedig, hogy a mindent rózsás színben szemlélő jóhisze-
műekkel megismertesse a rideg valóságot, hogy így mindenkihez 
szólva, rámutasson a hiányok és tennivalók egész sorozatára. 
Czélja, hogy bizalmat ébreszszen a vezetők iránt, a kik ha 
kényszerűségből kis eszközökkel is, de teljes jóakarattal igye-
keznek a bajokon segíteni. Czélja, hogy kishitüt, világpolgárt, 
rossz hazafit s vérmes reményűt, öreget, fiatalt, szóval mindenkit 
tettre bírjon s erre nézve a jelesektől kijelölt helyes útat meg-
mutassa. 

E munka azt akarja, hogy a népjólét eszközeit a népvezé-
rek révén mindenki megismerhesse, vagyis, hogy a -nemzetek 
mai általános szellemi és anyagi harczára előkészítse s fölvér-
tezze a község föntebb említett vezéreit. Azt akarja, hogy a 
tanítónak, lelkész- és jegyzőnek a meglévő újabb alkotások s a 
tennivalók dióhéjba szorított kátéját elsorolja, hogy így méltó 
vezérek lehessenek a népműveltség és népboldogítás magasztos 
eszméiben. Meg kell törnünk bajaink főforrását : a közönyt, a 
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szalmalángot, a keleti kényelmet; csökkentenünk kell faji bűnein-
ket s fokoznunk erényeinket. 

De csalódik, a ki azt hiszi, hogy e munkában az összes 
teendőket megtalálja. Erre sem csekélységem, sem e mű szűk 
terjedelme nem alkalmas. íly nagy munkát csakis több jeles 
szakember több testes kötetben állíthatna össze. Itt csak ér in-
tem a főbb teendőket, melyeknek, ha csak a felét is mihamar 
teljesíthetnénk, Magyarország a boldog országok sorába léphetne. 

Minden ország boldogúlásának két főkincse v a n : a földi 
javak s a munka. Az elsővel bőven meg vagyunk áldva, a má-
sodik tőlünk függ. Föl tehát a munkára, mert e nélkül földi 
javaink értéktelen, holt kincsek ! Kettőzött léptekkel siessünk a 
czél felé, hogy a rohanó nemzetekkel egy sorban lehessünk! 

Ma még jókor van, de holnap késó' lesz ! 
Még Kelet-Ázsia is megmozdúlt. Japán után az örökre 

elzárkozottnak hitt Kína is fegyverkezik. Lehetetlen, hogy csak 
mi kullogjunk há tu l ! Gondoljuk meg, hogy a gazdasági válság a 
legégetőbb bajok közül való, melyet mindenáron orvosolnunk 
kell, különben Róma sorsára jutunk, melynek belső' bukását 
szintén gazdasági bajok : a vagyoni roppant egyenlőtlenség okozta. 

Senki se húzódjék hátra, gondolván, hogy ő úgy sem tehet 
sokat. Semmit sem szabad kicsinyelnünk, mivelhogy ilyen ese-
tekben semmi sem kicsiny. Ki-ki tegye meg a maga kötelességét 
olyan formán, hogy tűzzön ki maga elé valamelyes czélt s igye-
kezzék azt mindenáron elérni. Az egyik a mezőgazdaságban,"a 
másik a kertészetben, a harmadik a szőlő-, gyümölcstermesztés-
ben, a negyedik a háziiparban, az ötödik a baromfi-, az állat-
tenyésztésben, a hatodik a selyem-, méhészetben, a hetedik a 
szövetkezeti eszmék terjesztésében, a nyolczadik a nép gazda-
sági s szellemi kiképzésében, könyvtárak, egyesületek kezelésé-
ben, vagy erkölcseinek jobbításában buzgólkodhatik a szerint, a 
mint erre, vagy arra a helyi állapotok, a népfoglalkozás és egyéb 
körülmények kedveznek. Föl tehát a munkára! Áldás legyen 
azon, a ki ez újabb kötelességeket megvalósít ja! S ha ez így 
lesz, ha hazánk minden derék fia megteszi a reá eső bármily 
kicsinynek látszó kötelességet, ha a munka, szorgalom, takaré-
kosság erényeit és a nyugoti élelmességet beoltjuk a nemzet 
vérébe : Magyarország csakugyan boldog ország Usz ! 



Ismétlem, csak a főbb teendők elősorolására szorítkozom. 
De így sem végzek hiábavaló munkát, mert ilyen égetően szük-
séges könyv még nincs irodalmunkban. Részletező munkák van-
nak, hanem olyan általánosan tájékoztató, amely tervszerű mun-
kásságra s a teljesen hiányzó közgazdasági érzék fejlesztésére 
oktatná a község vezéreit, tudtommal még nincs. 

Könyvemmel új híveket akarok toborozni a nemzetmentők 
| még mindig kicsiny táborába. Ha tehát úttörő munkámban — noha 

hiteles forrásokból merítettem — itt-ott fogyatkozás mutatkoz-
nék, az olvasó szíves elnézését kérem. Mert az ilyen összefog-
laló s irányító munkánál nem elégséges 12 éves tanítói, tanári 
működésre s e műnek egy évi erős munkájára hivatkozni. Köny-
vem megírásában azonban, ismétlem, a legjobb akarat s a legna-
gyobb lelkiismeretesség vezérelt. 

Vagyonom nincs, mással nem áldozhatok a haza oltárán. 
Igaz, ez csekélység, de a szegénynek fillérnyi adománya épp oly 
becses Isten előtt, mint a gazdag aranya. S ha reményemben 
nem csalódom, ha a papok, tanítók és jegyzők 50 ezernyi ha-
talmas táborából csak pár ezret sikerülne tettre buzdítanom, 
boldognak érezném magamat ! • 

E munkában vannak örvendetes, de vannak szomorú dol-
gok is. Am ez utóbbiakat nem a gáncs, nem a nagyképűs-
ködés, hanem a javítni akarás sugallta. Függetlenül szólok min-
denről. Rámutatok a hibákra, de a jogos dicséretet sem hall-
gatom el. Kritika, magunkbaszállás, viszont megillető elismerés 
nélkül nincs haladás! 

Tudjuk, hogy a csapások s megpróbáltatások tisztító tüzek, 
melyekből a későbbi boldogúlás csirái kisarjadzanak. A mai 
válságos idők is javunkra fordúlhatnak, ha belőlük okúlást 
tudunk szerezni. Tanulnunk kell tehát baráttól, ellenségtől egy-
aránt ! 

S a mai helyzet kedvez ez új, egészséges iránynak. „A 
bajok égetik a nemzet lelkiismeretét!" Ezt a kedvező helyzetet 
ki kell használnunk, arra kell törekednük, hogy a felbuzdúlt 
lelkesedést állandó cselekvéssé nemesítsük. Munkára kell serken-
tenünk mindenkit: öreget, ifjat, főurat, főpapot, tisztviselőt, 
lelkészt, tanítót, jegyzőt, iparost, kereskedőt, földmívest, nap-
számost egyaránt. 



Karoljuk föl és műveljük a közgazdaság összes ágát. Legyen 
béke, nyugalom és egyetértés. Némuljon el a politikai, vallási 
és gazdasági tusa ! Legyünk mindenekfölött magyarok, munkás r 

egyűttérzö, tettre kész hazafiak, hogy az örökös harczok és-
szóáradatokat egyszer már zajtalan, csöndes munkák és áldásos 
tettek válthassák föl! 

Föl tehát a munkára ! A múltak keserűségét, a jelen csüg-
gedését s a jövö bizonytalanságát oszlassa el a nemzet erős 
fogadása s tettre kész akarata. 

Mint említettem : munkám a főbb alkotások és teendők dió-
héjas kivonata. A részletek feltárása az illető szakemberek föl-
adata. Az én czélom az, hogy a községek vezéreinek a népmentés 
főbb eszközeit föltárjam, hogy így a mai helyzetről s a tenni-
valók egész sorozatáról legalább vázlatosan egységes képet nyújtsak. 
Gondoskodtam azonban arról, hogy az érdeklődő a szükséges 
tájékozódást az „Irodalom"-ban fölsorolt munkákban, valamint 
a fölvilágosítással szolgáló különféle egyesületek s hivatalok 
útján megtalálhassa. 

Minden kezdet nehéz! E nehézségek s a falusi ember 
maradisága miatt azonban nem szabad visszariadnunk. Ila e 
nemzedék ez új eszmék befogadására nem alkalmas, azzá lesz 
az új, az, a melyet most nevel a község három vezére. Félre-
tehát a gyáva csüggedéssel s az újabb „megterhelések" emlege-
tésével ! Az új kötelességek nemcsak új munkákat, hanem új, 
jobb fizetést is jelentenek ! 

Megváltó kell a magyarnak ! Hatalmas vezérekre, de egy-
úttal lelkes közkatonákra van szükségünk. S e lelkes közkatonák 
ti lesztek, ti a községek vezérei! 

Megjegyzem továbbá, hogy a népnevelői újabb kötelessé-
gek főképp a tanítóknak szólnak. A többi teendők mindenkit, 
de a tanítón kívül különösen a lelkészeket, jegyzőket, gazdákat 
érdeklik, inert ők tehetnek e téren legtöbbet. Hogy azonban 
művemet különösebben mégis a tanítóknak szántam, annak az 
az oka, mert e 28,000-nyi tábor számra s eredetre nézve, vala-
mint a gyermekek révén is legközelebb áll a vezetésre szorúló 
néphez. 

Bismarck szerint a németek az 1870—71-i nagy háborút 
az iskolamesterek révén nyerték meg. A mi gazdasági s szel-
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lemi harczunkat szintén a magyar néppel szövetkezett magyar 
tanítóság, papság s jegyzőség nyerheti meg. 

De szólok a hazafias magyar sajtóhoz is, kérve, hogy e 
nemzetmentő eszméket tartsa állandóan fölszínen s mindaddig 
perezre se vegye le a napirendről, a míg testté nem válnak. 
Neveljen közgazdasági közvéleményt, hogy gazdaságunk, iparunk, 
kereskedésünk, társadalmunk ne szorúljon lépten-nyomon má-
sokra. Erről írjon napról-napra lelkes, hasábos czikkelyeket, így 
legalább elszokik közönségünk az idegfeszítő szenzáczióktól, 
melyekből úgy sincs semmi haszna. 

Meg kell még említenem, hogy az itt-ott előforduló poli-
tikai megjegyzések semmi egyebek, mint szükségszerű vonatko-
zások, olyan meggyőző igazságok, mint, teszem, a hiteles szám-
adatok. 

Szó sincs róla, sok a teendő ! Ám ki-ki annyit tegyen, a 
mennyit tud s a haza fölvirágzik ! 

Mert rajtunk csak nagy, általános cselekvés segíthet, vagyis 
ha mindenki részt kér a nemzetmentés munkájából, ha ez esz-
mék útat találnak a legkisebb bogárhátú tanyaházig. Mi a világért 
sem kívánjuk, hogy pl. a szegény ember áldozatot hozzon. Csak 
arra kérjük, hogy magán segítsen. Ekkor már a hazán is segített. 

„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen /" 
Ha az egész nemzet, a koronás királytól az utolsó napszámosig 
egyet akar s megteszi kötelességét, beszélhet bárki bármit, tehet 
ellenségeink aknamunkája akármit : a Habsburg-ház és Magyar-
ország újra éled. Róma kétszer volt világhatalom. Az ó-korban 
politikai, a középkorban egyházi. A Habsburgház Németország 
révén volt, Magyarország révén lehet nagyhatalom — ha a „leg-
első magyar embertől" a legutolsóig mindnyájan akarjuk. S ha ez 
így lesz : „Magyarországot a poklok kapui sem dönthetik meg /" 

Szeged, 1902, január hó. 

S a s s i N a g y L a j o s , 
áll. felső kereskedelmi iskolai tanár . 



Előszó a harmadik kiadáshoz. 

Nem tagadom, bizonyos szorongó érzéssel bocsátottam 
könyvem első kiadását a nyilvánosság elé. Tartanom kellett 
attól, hogy a kibocsátott 1200 példány nem fogy el. Hiszen 
tudjuk, hogy nálunk az újságokon kívül alig olvasnak, könyvet 
pedig, különösen komoly munkát, csak elvétve vásárolnak. 

Hála Istennek, kellemesen csalódtam. Munkámat a nép-
vezérek meglepő érdeklődéssel, fogadták és egyesek siettek meg-
szerezni. Azt azonban, hogy könyvem már 3 hó alatt ezer pél-
dányban forgott közkézen, mégsem a nép vezetőinek, hanem 
azoknak a derék férfiaknak köszönhetem, a kik a népboldogítás 
és nemzetmentés magasztos eszméitől áthatva, nagyobb megren-
delésekkel igyekeztek müvemet az érdekeltek között szétosztani, 
tudván, hogy ma még nálunk ez eszméket (miképp régen Nyu-
gaton is) lehetetlen másképp elterjeszteni. 

Hálás köszönetemet fejezem ki ennélfogva. Bende Imre 
nyitrai püspök úrnak, Darányi Ignácz földnúvelésügyi miniszter 
úrnak, az Erdélyrészi Mayyar Közművelődési Egyesületnek, 
Eerencz József unitárius püspök úrnak, Gyurátz Ferencz ág. ev. 
püspök úrnak, Hegedűs Sándor volt kereskedelmi miniszter úrnak, 
dr. István Vilmos szombathelyi püspök úrnak, gróf Károlyi 
Sándor v. b. t. t. úrnak, Lánczy Leó úrnak, a Pesti Kereske-
delmi Bank elnökének, gróf Mailáth József úrnak, az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesületnek, az Orsz. Központi Hitelszövet-
kezetnek, Szemere Miklós képviselő úrnak, dr. Takács Menyhért 
jászói nagyprépost úrnak, gróf Teleki Arvéd úrnak, Vasxary Kolos 
herczegprímás úrnak, dr. Vályi János eperjesi püspök úrnak, 
gróf Vigyázó Sándor úrnak, a kik szívesek voltak könyvemet 
terjeszteni és dr. Wlassics Gyula kultuszminiszter úrnak, a ki 
200 K segítséget küldött a 2. kiadás költségeinek födözésére. 

Köszönetemet fejezem ki továbbá a kultusz-, a földmíve-
lésügyi s a kereskedelmi minisztériumok főtisztviselőinek, külö-
nösen Molnár Viktor, Tormay Béla, Szterényi József miniszteri 



tanácsos uraknak, Sándor János főispán és székely kormány-
biztos úrnak, a marosvásárhelyi Székely-Tár saságnak, Bernát 
István úrnak, a Magyar Gazdaszövetség igazgatójának, az 0. M. 
G. E., Emke főtisztviselőinek, dr. Kiss János egyetemi tanár 
úrnak, dr. Baross János, Gellért Mór, Király Pál, Ujváry Béla, 
Dezső Lajos, Láng Mihály stb. uraknak és a magyar újságok 
szerkesztőinek, a kik kivétel nélkül szép erkölcsi támogatásban 
részesítették könyvemet, hogy ezzel is előmozdítsák a népbol-
dogítás magasztos eszméjének elterjedését. 

Végül megjegyzem, hogy a 97. laptól kezdve a Zárószóig 
itt-ott még tavalyi adatok szerepelnek. Ennek az az oka, hogy 
könyvem e részének második kiadása még 1902. májusban elké-
szült. (Az első 6 ívet a betűk elégtelensége miatt széjjel kellett 
szedni!) Azóta pedig első felét székelyföldi tanulmányútam s 
egyéb sürgős dolgaim miatt csak most írhattam meg. Az így 
keletkezett csekély változásokat azonban a Zárószóban jelzem. 

Most pedig Isten áldásával bocsátom útjára ez újabb 
kiadást! 

Szeged, 1903 márczius hó. 

Sassi Nagy Lajos. 





B e v e z e t é s . 
Ma az egész világon két nagy eszme uralkodik: a gazda-

sági s a szellemi haladást czélzó eszmék. Ezekkel foglalkozik 
az egész művelt világ: a napi sajtó, a közvélemény, a kormány, 
a társadalom, szóval mindenki, a ki az egyesek és nemzetek e 
két legfőbb kincsét szívén viseli. 

Ha figyelemmel kísérjük sajtónkat, újabban még a nem 
gazdasági lapoknál is ezt az irányt látjuk kidomborodni. A Nép-
tanítók Lapja pl. különösen sokat foglalkozik közgazdasági esz-
mékkel. S ez nagyon helyes. Az újabb áramlatok, a kassai, a 
miskolczi, a siófoki, a temesvári és tusnádi nagyszabású gyűlé-
sek, a mindenkire nyomasztóan ható gazdasági válság nagyon 
is időszerűvé tették az ezekkel való foglalkozást. 

Szükséges, hogy minden népvezér (pap, tanító, jegyző, 
gazdatiszt) megismerje az összes szellemi és gazdasági bajokat 
s tennivalókat, hogy így megismerve a jelen állapotokat, mint a 
néppel legközelebbről érintkező művelt elem tanácscsal, buzdí-
tással s gyakorlati vezetéssel szolgáljon a népnek, községnek s 
ezek révén az egész országnak. 

El kell készülnünk a gazdasági különválásra, az önálló 
vámterület korszakára s arra a szebb időre, a mikor a szellem 
munkásait s az iskola embereit fontosságukhoz illő módon fogják 
értékelni. Az átalakulások eme nagy munkájából a népvezérek-
nek is ki kell venniök a maguk fontos, cselekvő részét, hogy a 
hazának, társadalomnak segítői, a népnek pedig a szó legneme-
sebb értelmében néptanítói lehessenek. 

Egy perczünk sincs vesztegetni való. Elvesztünk, ha a 
haladó nemzetekkel lépést nem tartunk, ha meg nem ragad-
juk a kínálkozó kedvező alkalmat s rá nem lépünk a tettek 
mezejére! 
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A tanítónak pl. az alczímben foglaltakra hármas okból 
van szüksége, 1. mert magyar állampolgár, 2., mert művelt 
ember s 3., mert néptanító. 

Szakadatlan tanulás, folytonos tanítás még segíthet a bajo-
kon ; közös akarat a szellemi és anyagi eszmék harczában még 
diadalmaskodhatik. De ha tétlenkedünk, ha tűnődve álldogálunk, 
ha hosszasan fontolgatunk, ha kibújunk az újabb kötelességek 
terhe alól: kiesik kezünkből a jövő. 

A közgazdaság ma az anyagi romlás miatt olyan szüksé-
ges tudomány, a melyet mindenkinek ismernie kell először a 
saját egyéni hasznáért, másodszor hazafiságból; mert a ki bol-
dog lil s boldogít, a hazát is boldogítja. 

A tanítóságnak rendes foglalkozásán kívül legszentebb köte-
lessége tehát, hogy ez alábbiakat megismerje s a maga hatás-
körében a nép javára értékesítse. így lesz minden tanító igazi 
néptanítóvá. Csak az a tanító érdemli meg e szerény, de 
magasztos elnevezést, a ki igazán tanítója nemcsak a nép gyer-
mekének, hanem magának a tanulásra, vezetésre szoruló nagy-
korú népnek is. A ki csak a gyermeket oktatja, még nem igazi 
néptanító. Hej pedig hányan vannak, a kik azt hiszik, hogy 
ezzel lerótták összes kötelességüket! 

Ez alábbi újabb nemes kötelességek tehát az összes tanító-
ságnak szólnak: nőnek, férfinak, városinak, falusinak egyaránt. 
De természetes, hogy az utóbbinak különösebben, mert a mai 
állapotok szerint inkább a falusiakat illeti meg a fölemelő „nép-
tanító" elnevezés. 

S ez nagyon jól van így. A nemzet zöme a vidéken él. 
Magyarságunk legerősebb, legősibb eleme falvakban, tanyákon 
lakik. Olyan ez a hatalmas réteg, mint a tiszta, szabad levegő; 
fölfrissíti az elernyedt idegeket, új életet, új színt varázsol a 
fáradt tagokba. A hányszor elbágyad az irodalom, aláhanyatlik 
az erkölcs, megrendül a hazaszeretet: mindig idefordúl a nem-
zet új erőért. Olyan a nép, mint a természet, mint a szabad 
levegő. Mennyi gőz, mennyi füst, mennyi kormos gyárkémény, 
mennyi romlott városi kigőzölgés rontja a szabad természetet s 
mégis milyen tiszta a levegője! 

A néphez kell fordulnunk most is, ha édes nemzetünket 
a szellemi s gazdasági fölvirágzás számára meg akarjuk hódi-
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tani, ha nagy Széchenyink nagy álmait meg akarjuk való-
sítani. 

Természetes, hogy ebben az óriási munkában az államnak, 
a társadalomnak, a főpapságnak, a főnemességnek, a középosz-
tálynak, az értelmi elemnek, szóval mindenkinek meg kell tennie 
a maga kötelességét. Ámde a népre csak azok hathatnak iga-
zán, a kik velők, köztük és mellettök békésen élnek: a tanítók, 
papok, jegyzők, gazdatisztek. Ezért fordulok én különösen a taní-
tókhoz, noha soraim a papok, jegyzők, szóval a néppel barát-
ságosan érintkező más műveltebb elemeknek is egyformán szól-
nak. a kik ilyen értelemben szintén néptanítók. 

Igaz, sok a teendő. Nagyon sok az, a mit a nép vezérei-
től várunk. Ám ezekből semmit sem engedhetünk, mert mind-
ezt a megváltozott idő követeli. Átka a műveltségnek a sok és 
nagy teendő, a szövevényesség. Európában élni, versenyezni 
műveltebb, szerencsésebb helyzetű népekkel, nem lehet más-
képp. Az idő, a kultúra rohan, nekünk is futnunk kell, ha nem 
akarunk elmaradni. 

Fölötte sok, a mit itt leírok. De mindez szükséges, mert 
a teendőknek, melyek kötetekre rúghatnának, úgy is csak a dió-
héját nyújtom. 

Ám e kötelességek mégis teljesíthetők, mert fokozatosan 
léptetendők életbe s mert az összes tennivalók hely, alkalom, 
népfoglalkozás s egyéb körülmények szerint úgy is megoszlanak. 
Egy községben egy tanítónak, lelkész-, jegyzőnek mindezt czélúl 
kitűzni nem lehet, de nem is szükséges. 

Mégis lesznek, a kik ez újabb terhes kötelességeket így is 
sokalni fogják. Mintha hallanám: Hát még mit nem kívánnak 
tőlünk? Mindig újabb és újabb teher s a fizetés, a megbecsü-
lés, a társadalmi mértéklés, a régi: semmi. Ennyi új köteles-
ségben elvész a tanító, pap, jegyző rendes hivatalos foglal-
kozása. 

Szó sincs róla, mindez nehéz feladat. De tudnunk kell, 
hogy ez újabb teendők csak addig tartanak, a meddig a mentés 
ideje be nem fejeződik, a meddig a magyar népet, a tönkre-
ment középosztályt s a szegény szellemi munkást talpra nem 
állítják. Viszont azt se feledjük, hogy ez újabb erkölcsi köteles-
ségekért a tanítóság, papság, jegyzőség méltó jutalomban fog 



— 14 — 

részesülni. Ha e teendőket legalább részben teljesíti, kivívja a 
nép szetetetét, a társadalom háláját, a felsőbbség elismerését, 
eléri jogos kívánságai teljesülését, a mely annál előbb bekövet-
kezik, mennél hamarább teljesíti nemzetmentő újabb kötelessé-
geit. Eljön az idő, a mikor nálunk is úgy megbecsülik s úgy 
díjazzák a nép vezetőit, mint Németországban s általában Nyu-
gaton. Ez idő eljövetelét azonban nekiink kell siettetnünk mun-
kánk-, szorgalmunkkal s szellemi felsöbbségünkkel. A nehéz éle-
tet csak nehéz munkával lehet legyőzni. Föl kell magunkat 
vérteznünk a haladás és műveltség összes vívmányaival. 

A régi egyszerű élet letűnt. Helyét új, izgatott, rohanó 
élet foglalta el. Elveszünk, ha nem haladunk. Pedig nekünk 
kétszeresen keh sietnünk, mert mulasztásaink is vannak, a me-
lyeket szintén most kell helyrepótolnunk. 

Foglalkozzatok tehát ez eszmékkel szeretett pályatársak, 
mint a hogy mások is foglalkoznak, habár nem közgazdák! Legye-
tek erkölcsneinesítők, népszerű nemzetgazdák, társadalmi veze-
tők, önzetlen hazafiak, gyermek- és felnőtt-oktatók, szóval valódi 
néptanítók. Mert tudjátok meg, hogy ha ez alábbiakat mindnyá-
jan egyakarattal diadalra juttatjátok, többet tesztek, mint száz 
újítás, száz felolvasás, száz gyűlésezés, többet, mint akárhány 
politikai fogás s mesterileg kieszelt nyomtatott eszme. 

Minden magyarnak be kell állania\ a nemzetmentők nagy 
táborába. Csatára kell fölkészülnünk, a szellemi és gazdasági 
eszmék harczára, melyből csakis győzelemmel szabad vissza-
térnünk ! 

E bevezető sorok után megkezdem dióhéjba szorított tanul-
mányom közlését. Előbb azonban tájékoztatóul ideiktatom müvem 
vázlatát. 

A tanítók (lelkészek, jegyzők) újabb nemzetmentő köteles-
ségei s jogos követelései. 

1. Közgazdasági teendők: Mit tettek az állam, társadalom, 
irodalom, a tanítóság, (lelkészek, jegyzők) közgazdasági szem-
pontból ? S mi még ugyanezek részéről a teendő, hogy a czélt 
elérhessük ? 

2. Társadalmi teendők: Mit tettek az állam, társadalom, 
irodalom és a népvezérek a társadalmi működés előmozdítására ? 
S mi a tennivaló ? 



3. Erkölcsi teendők : Mit tett a fönti négy főfaktor erkölcsi 
nevelésünk tekintetében? Mi még a tennivaló, hogy a nemes 
czélt megközelítsük ? 

4. Hazafias teendők : Mennyiben tette meg az állam, tár-
sadalom, irodalom és tanítóság idevágó szent kötelességét? Mi 
még a teendőnk ? 

5. Népnevelői teendők: Újabb irányelvek. A társadalom, 
irodalom, szülők és tanítóság közös nevelő rendszere. Ujabb 
teendők a négy főtényező szoros kapcsolata s a gyakorlati nevelés 
szempontjából. 

6. Irodalmi teendők: Mit tett a politikai tudományos, peda-
gógiai és szakirodalom a szellemi és gazdasági függetlenségért ? 
Mi még az erkölcsi kötelessége ? 

7. Jogos követelések: A tanítók, (lelkészek, jegyzők) jogos 
kívánságai e népmentő munkálatokért. 



A m a g y a r f a j jövője. 

Roppant kishitűség, elfogultság, sőt tudatlanság azt hin-
nünk, hogy a művelődés zászlóvivői csak egy bizonyos nemzetek 
lehetnek, a melyek mintegy hívatva vannak, hogy a többi „bar-
bár" népeket vezessék. Ez nem igaz. Bizonyos tekintetben min-
den nép egyformán alkalmas a művelődésre, csak meglegyen 
hozzá minden szükséges előföltétel. A történelem, az élet ez 
igazi tanítómestere, azt tanítja ugyanis, hogy a hol a faj J ó , az 
ország fekvése szerencsés s egyéb körülmények (jószomszédság, 
népkeveredés, népkiválás, útak stb.) kedvezők, ott előbb-utóbb 
kultúrállam keletkezik. E 3 főkellék juttatta uralomra a kis és 
nagy nemzeteket egyaránt. így vezetett az ó-korban Egyptom, 
Assiria, Babylon, Föniczia, Görögország, Róma. A középkorban 
Arábia, Olaszország. Az új-korban Spanyol-, Francziaország, 
Hollandia s így vezet a jelen időben Anglia, Észak-Amerika s 
Németország. 

Hogy ezek közül egyesek kis időre, mások örökre letűntek 
a világtörténelem színpadjáról, sőt többen már a küzdelem he-
vében, mint gyöngébbek, végképp kivesztek, azt a kedvezőtlen 
körülmények, a faji elkorcsosodás, az elöregedés okozták. Az 
olasz, -spanyol nemzet pl. ma is erős, de régi nagyságát az 
Atlanti Óczeán, Amerika s a fajbünei miatt fölé keveredett 
angol-yankee-germán faj tönkretette. Ha azonban a Földközi 
tenger ma is főtenger volna, mint volt 1492-ig, e két nemzet 
minden gőgjével, fényűzésével s munkátlanságával is szép sze-
repet vinne. 

Mindezzel azt akarom bizonyítani, hogy a népek: germá-
nok, szlávok, turániak, mongolok, sőt még a négerek is alkal-
masak a művelődésre. A vezetés természetesen a nagyobb, a 
testileg, szellemileg erősebb és szerencsésebb helyzetű fajoké. 
De idők folytán vezethet más is ; nemzeti szerencsétlenség ide-



jén pedig az erősebbje újjászülethetik kétszer, háromszor is. 
Példa reá a magyar, német és franczia nemzet. 

Európában pl. alig van nemzet, mely hatalma tetőpontján 
valami téren ne vezetett volna. Nem szólva a görögről és római-
ról, a nagyhatalmi állások sorrendje így következett: Keleti csá-
szárság, Frank birodalom, Németország, Lengyel-, Olasz-, Magyar-, 
Spanyol-, Török-, Franczia-, Svéd-, Oroszország, Ausztria, Anglia 
és újra Németország. Most az angolok, észak-amerikaiak, néme-
tek, oroszok s részben a francziák a helyzet urai. De nem lehe-
te t len/hogy a messze jövő újra a sárga, vagy éppen a négerfajé 
lesz, ha tudniillik akkorra a fehér emberfaj elöregszik. 

Kishitűség tehát azt hinni, hogy a magyar ismételten nem 
érhet el szellemi s gazdasági magas fokot. Kishitű és tudatlan 
az ilyen, mert nem ismeri a történelmet s a népek örök törvé-
nyét : az emelkedést és hanyatlást. 

A magyar igenis mindenre alkalmas, csak az eszközöket 
kell megszereznünk, csak faji hibáit kell csökkentenünk s eré-
nyeit öregbítenünk. Nincs egy pálya sem,v-a hol a magyar meg 
ne állná helyét. Katonának, földmívesnek, iparosnak, tudósnak, 
művésznek egyaránt kitűnő. Népdala páratlan a földön. Az olasz 
és cseh után a mi népünknek van legtöbb zenei érzéke, költői 
hajlama s tehetsége szintén elsőrangú. 

Hogy az ipar-, kereskedés sohasem volt kedvelt foglalko-
zása, való igaz. De hogy ezután sem lesz, nem mondhatjuk. 
A púnháborúban Rómát a szükség tette hajósnéppé, Fönicziát, 
Görögországot kedvező helyzete és szegénysége. Ugyanezt mond-
hatjuk Angliáról, Hollandiáról is. A szükség és szegénység nálunk 
4s beköszöntött; életrevalóságunktól függ tehát, hogy az ipar és 
kereskedés terén is megálljuk-e helyünket. 

Hogy a magyar fiatalságnak még a gyöngébbje sem szíve-
sen lép az iparos és kereskedő pályára, hogy nemzetünk nem 
elég demokrata, .s nincs elegendő vállalkozó szelleme, minden-
esetre baj. De ebben nem a kormány, nem az iskola, nem a 
törvények a hibásak, mint sokan tartják, hanem főképpen a nem-
zet, a társadalom s a félszegül gondolkodó anyák. A magyar 
arisztokratikus hajlamú földmívelő-, jogász- és tisztviselő-nemzet. 
Ezt szereti, ehez ért, ezért lelkesedik. De hogy ez egyoldalúsá-
gából kivetkőzzék, ehez idő és kényszerítő hatalom kell. Ezért 
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volt meddő mindezideig az a sok beszéd, buzdítás és áldozat, 
a melyet e végből tettünk. Az e féle nagy átalakulások az idő 
s a szükség következményei szoktak lenni. Ha e kettő parancsol, 
engedelmeskedünk. Az idő és szükség elérkezett, mutatja a 
gazdasági fölbuzdiílás. Tőlünk függ tehát, hogy e fölbuzdúlást 
állandósítsuk, hogy rálépjünk az ipar- és kereskedés terére is. 
Tőlünk függ, mert a történelem is ezt bizonyítja. Kezdetben egy 
nép sem volt sem iparos, sem kereskedő nemzet. Csupán az idő, 
a szegénység s más körülmények tették azzá. Igaz, a hajlam 
is határoz. De részben ez is a szükség következménye. A sze-
gény országok népei mindig praktikusabbak és takarékosabbak, 
azzá teszi őket nyomasztó helyzetük. 

Mi tehát abban tévedünk, hogy átmenet nélkül való válto-
zást követelünk. Feledjük, hogy Anglia., Hollandia, Föniczia, 
Görögország is századokon át fejlődtek kereskedő nemzetekké. 
Hogy mi is alkalmasak vagyunk iparra, kereskedésre is, mutat-
ják az elért sikerek és műveltségűnk. A hajlandóságot, a kedvet 
azonban a változott kornak kell belénk oltania. A ki tehát csak 
korholja a nemzetet, hogy mért nem lép e foglalkozásokra, 
rosszul cselekszik. Nem veszi figyelembe, hogy ma még lehe-
tetlenséget kíván. Magyarország a legújabb időkig nem szorult 
e foglalkozásokra, földet müveit, kis- és háziipart folytatott, 
mert minderre szüksége volt s mindezt természetesnek találta. 
Széchenyi kezdte 1880-ban e fölfogásából kizökkenteni, de apos-
tolkodása az örökké uralkodó politika miatt kevés eredményt 
ért el, úgy hogy igazában Baross Gábor fellépte óta lehet szó 
igazi közgazdasági eszmékről. Már most kérdem, volt-e, van-e 
nemzet, amely évezredes ősi foglalkozását elhagyva, pár évtized 
alatt kellő oktatás és átmenet nélkül egy másikban nagy ered-
ményt ért volna el ? Nem volt s nincs is! Ez éppen olyan, 
mintha azt követelnék a magyar embertől, hogy néhány óra 
alatt tanúljon meg németül! Nem a képesség* hiányzik fajunk-
ból, hanem az átalakító idő szükséges mennyisége. A magyar 
pl. hamarabb és jobban niegtanúlja az idegen nyelvet, mint a 
külföldi a mienket. Ennélfogva a magyar nemzetet nem kor-
holni, hanem szeretettel nevelni kell e foglalkozásokra, hogy az 
idő és kor kiáltó szózatával fölébreszszíik s gyors tettekre ser-
kentsük a tehetségében szunnyadó hajlandóságot ! 



S hogy ez nem mesebeszéd, bizonyítja a zsidóság története. 
A zsidók őshazájukban inkább földmíveléssel foglalkoztak. Ipa-
ruk, kereskedésük még fénykorukban is annyira jelentéktelen 
volt, hogy Dávid király a híres jeruzsálemi templomot fönicziai 
mesterekkel építtette. S hogy nálunk már az Árpádok alatt is 
kereskedéssel foglalkoztak, annak ismét csak a szükség volt a 
főoka. A legújabb időkig földet, ingatlant nem volt szabad ven-
niök, katonáskodni nem tudtak, elfoglalták tehát az úgy is par-
lagon hagyott kereskedői pályát. így vált ez a megszokott s a 
századok folytán megszeretett foglalkozás átöröklés folytán való-
sággal a vérükké. Kereskedőkké lettek a szükség s a nemzet 
hibás fölfogása, de nem nagyobb műveltségük vagy képességük 
révén. Kétségbe vonhatatlan bizonyítéka ennek az, hogy Nyu-
gaton a kevés számú zsidóság minden más, csak nem keres-
kedő, mert ott e kitűnő közgazdasági ágat az illető nemzetek 
maguknak tartották fönn. A magyar tehát nem azért nem keres-
kedő, mert nem tud, hanem azért, mert nem akar keres-
kedő lenni. 

Helyre kell tehát hoznunk a régi hibát neveléssel, okta-
tással, helyes gazdasági szellemmel s főurainktól kiinduló jó 
példával! Ha aztán ez sem használna, ha az átmeneti idők 
jelét s a kor intő szavát nem értenénk meg, akkor elő kell 
állnunk a korholás és ostorozás minden eszközével! 

Eddig a kard, az eke s a Tripartitum lelkesítettek; mint 
a rómaiaknak, a harcz, a jog s a mezőgazdaság volt kedvelt 
foglalkozásunk. E hármat ezeréves múltunk faji foglalkozássá 
nemesítette. Máshoz nem fogtunk, mert eleintén nem volt rá 
szükségünk s később már nem lehetett. Hogy is tudott volna a 
mindig csekély számú magyarság ipart, kereskedést űzni, mikor 
mint a spártainak hazáját, földjét kellett védenie századokon át 
töröktől, tatártól, némettől, olasztól stb. A mohácsi vészig a 
jómód s a folytonos háború, ettől kezdve pedig a török s a 
bécsi kormány beolvasztó politikája ellen vívott élet-halál harcza 
lehetetlenné tették e foglalkozásokra. 

Hogy azonban minden dologra alkalmas, fényesen bizo-
nyítják a történelem lapjai s a legutóbbi párisi világkiállitás 
váratlan sikerei. Hogy a magyar nemcsak a harcz és politika terén, 
hanem a tudomány, művészet összes ágában világra szóló jele-

li* 
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seket tud fölmutatni, bizonyítják a következő nevek: Szent IstvánT 

Szent László, Kálmán, Nagy Lajos, Hunyadi János, Hunyadi 
Mátyás, Werbőczy István, Bocskay István, Bethlen Gábor, Zrínyi 
Miklós, Vörösmarty, Petőfi, Arany, Jókai, Madách, Széchenyi 
István, Kossuth Lajos, Deák Ferencz, Andrássy Gyula, Baross 
Gábor, Munkácsy Mihály, Jászai Mari, Blaha Lujza, Liszt Fe-
rencz, a két Bolyai, a két Hunfalvy, Pázmány, Brassai, Korányi 
Frigyes, Kőnig Gyula, Goldzieher, Vámbéri, Schulek, Endlicher, 
Eötvös, Szily, Fadrusz, Zichy Mihály stb. stb. De vannak híres 
embereink az ipar, kereskedés és a találmányok terén is, a 
kiket a külföld is tisztelettel emleget.*) 

Kishitűség, önbizalmatlanság ezek után nem hinnünk fajunk 
jövőjében. Az sem baj, hogy kis nemzet vagyunk. Az ó-korhan 
csaknem kizáróan a kis népek vezettek : a hitben a zsidóság, • 
a tudományban, művészetben a görög, a jog- és hadtudomány-
ban a római. 

A magyarság jeles tulajdonaival, jó földrajzi fekvésű hazá-
jában, bámulatos életerejével, kurucz s mégis simulékony ter-
mészetével, két nagy népfaj, a szláv és germán néptenger 
ütközőjén, szerencsés népkeveredésből folyó kiválásával, a rokon 
néptöredékek fölszívásával, több félbarbár s egy bomladozó 
ország tőszomszédságában — ismét nagyhatalmi állásra van 
hívatva. 

Csak idők kérdése . . . s a magyar nemzet közös munkája 
után beteljesedik, a mit Savojai Jenő, I. Napoleon, Bismarck s 
legújabban Vilmos német császár megjósoltak: a birodalom súly-
pontja Magyarországon s ennek fővárosában, Budapesten lesz. 

E többé nem merésznek, ellenkezően, mind közelebb látszó 
jóslat a magyar földre s a magyarság őserejére támaszkodik. 
Arra a földre, mely csodákat művel az idegen néptöredékek és-, 
fajok beolvasztásában, noha nemzetellenes politikával s magyar 
közömbösséggel kellett küszködnie ; s arra a nemzetre, mely 
nemcsak hazát tudott alapítani s védelmezni ezer csapás között, 
hanem fejlődni, virágozni s szaporodni is, ámbár nem egyszer 

*) A lengyelek legnagyobb királya: Bátory István, magyar volt. Ezen-
felül hány tudósunk, hány művészünk fizetett a honi mellőzésért világra-
szóló hírrel s dicsőséggel . . . 
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a sír szélén állott, hogy mindent elülről kezdjen, mint a ham-
vaiból kikelt főnix madár. 

E hatalmas erőre, szívósságra s szellemi felsőbbségre épít 
Beksics Gusztáv, a mikor ezeket látja a közeljövőben, ha t. i. 
a birtokpolitikát és közgazdasági ágakat hamarosan rendezik. 
Magyarországnak 50 év múlva 29,100,000 főnyi lakossága lesz ; 
e számból 18,300,000 tiszta magyarra, 472 millió oláhra, 2G2 

millió tótra, míg a többi szám horvátra, ráczra, stb. esik. Vagyis 
a magyar királyság csaknem 30 millió lakással európai nagy-
hatalom lesz. 

Nem czélom, hogy politikai ügyeket fejtegessek, de a mikor 
édes hazánk jövőjéről van szó, lehetetlen, hogy egy kis kité-
réssel Ausztriát s az európai politikai állapotokat is ne érint-
sem, mert ezek is fajunk jövőjét hirdetik, szemben ellenségeink 
áskálódásaival.*) 

Ausztria bomladozóban van, „Európa köztudatában már 
fölvetették az osztrák birodalom fönnmaradásának a kérdését." 
A még fénylő épület alapjai meginogtak. Egy 26 milliót szám; 
láló birodalomban nincs két millió sem, a kinek vágya volna 
osztráknak maradni. Ausztria már csak a hadseregben s a dip-
lomácziában él. Parlamentjében huszonhét párt foglal helyet s 
e rettentő szám majdnem mind államellenes. A hány, annyi 
felé húz, mert sem történeti fejlődés, sem közös eredet, sem 
nyelv, sem szokás, sem czél nem egyesíti őket! A németség 
Németország, az olasz Olaszország felé tekintget; a cseh, morva, 
lengyel függetlenségre törekszik. Az összetákolt birodalom bor-
dái megtágultak. Nem csoda, Ausztria soknépű ország. Örökös 

*) Ilt föltétlenül meg kell említenem a mostanában óriási feltűnést 
keltett szumír-magyar rokonságot. Eddig a magyart s rokonait: az ural-altai 
népeket barbároknak, passzív népeknek tartották. Most azonban kisült, hogy 
ez volt a világ legelső müveit népcsaládja. Hazája a mai Eufrátes és Tigris 
vidéke volt. Tőlük tanulták meg a későbbi babilonok s egész Elő-Ázsia az 
írást s a műveltség összes elemeit. A szumírok voltak a világ első tanítói. 
És ezeknek mi magyarok egyenes leszármazói vagyunk. Mi tehát a legmű-
veltebb s a legvitézebb népfajból származunk. Mindezt külföldi tudósok 
bizonyítják, a kik közül pl. Hüprecht, a filadelfiai egyetem tanára, 32 ezer 
szumír nyelven írt cseréptáblát ásatott ki s fejtett meg. Szerinte mi vagyunk 
a szumírok legközelebbi rokonai. Mit szólnak ehez a ini kedves külföldi 
jóakaróink s a hazait mindig kicsinylő, idegenimádó gyászmagyarkák ? ? 
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tartományai egy részét Habsburgi Rudolf szerezte 1278-ban, 
Csehországot 1620-ban, Galicziát, Bukovinát 1772-ben. Dalmá-
cziát Napoleon bukása után kebelezte be. E tartományok közös 
eredetet, közös czélt sohasem érezhettek. Csak a fegyver, dip-
lomáczia s az uralkodó személye tartotta össze. Ma is csak 
három tényezőnek köszöni lételét: A király személyének, a hár-
mas szövetségnek s Magyarországnak. S mivel a két első múld 
támaszték, a mint hogy Olaszország kilépését erősen híresztel-
ték, az egész birodalomnak egyedüli biztos alapja Magyar-
ország. 

íme, nemcsak a jóslat, hanem a valóság is Magyarország 
mellett foglal állást. Igaza volt a föntnevezetteken kívül már 
Cserey Miklósnak, Gentz Frigyes bécsi publiczistának, Metternich 
Kelemennek, Kaunitznak, hogy a Habsburgok birodalmának csak 
hazánk lehet a foországa. 

Az a nemzet, a mely az első Habsburgnak — Habsburgi 
Rudolfnak — hatalmát megalapította, a mely az 1278-iki dürn-
krúti csatával Ausztriát a Habsburgok örökös birtokává tette, 
a mely az utolsó Habsburgot, Mária Teréziát megvédte s Ausztria 
földarabolását megakadályozta; az a nemzet, a mely' 1867. óta 
a Habsburg-Lotringeni ház békés uralma alatt a fölgyülemlett 
bajok áradatában is haladásának, életerejének minden téren 
bámulatos jelét ad t a : szívesen vállalkozik a birodalom és trón 
újabb megmentésére, ha ezért ő Felsége Biulára teszi át szék-
helyét s birodalma súlypontját. 

Az uralkodó családnak mihamar választania kell a „ma-
gyar" vagy „szláv" jelszó közül. Mi „magasabb" szempontból is 
a magyart óhajtjuk, mert két szláv nagyhatalom Európában nem 
képzelhető. Ausztria, mint szláv nagyhatalom fönn nem állhat! 
A hatalmas Magyarországból azonban kormányozható, kivált, ha 
érvényesítik hazánk javára Andrássy Gyula elejtett politikáját. 

Mikor az osztrák császárság előtt Nyugat bezárúlt, Andrássy 
ezt mondta : „ha nem lehet osztrák impérium a Nyugat felé, 
legyen magyar impérium a Kelet felé." Tűzzük ki czélúl, (ha 
tudnillik megerősödtünk) a régi magyar politikát, szerezzük meg 
Magyarországnak Boszniát, Herczegovinát, Dalmácziát, melyek 
jog szerint úgy is hozzánk tartoznak. Vessük meg lábunkat az 
Adriai és Fekete tengeren s ezek révén hódítsuk meg gazdasá-
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gilag Kis-Ázsiát. így nyerheti meg a monarchia Magyarország 
révén Keleten mindazt, a mit Ausztria miatt Nyugaton el-
vesztett.'") 

Beksics Gusztáv „A magyar politika új alapjai* czimű jeles 
müvében történeti alapon kimutatta, hogy a monarchiában csak 
két pozitivitás van : A Habsburgok trónja s a magyar nemzet. 
E kettő közül Ausztriában kizáróan a trón, Magyarországon pedig 
a magyar nemzet az államfentartó s állammentő erő. A régi 
diplomácziai sarktételt, hogy ha Ausztria nem volna, föl kellene 
találni — Beksics — a magyar nemzetre alkalmazza, mondván: 
„ha a háromszázados üldözésnek sikerült volna kiirtania a 
magyarságot, ezt most a monarchia válsága miatt föl kellene 
találni, különben a faji ellentétek Magyarországot is úgy szerte-
dúlnák, mint Ausztriát. S ekkor az egyetlen pozitív tényező, az 
uralkodó család sem gátolhatná meg a végső fölbomlást. Éppen 
ezért a magyarság legmesszebbmenő kifejlődése is csak hasznára 
lehet a birodalomnak. 

A magyar nemzet végczélja e szerint a nagy és hatalmas, 
többé meg nem dönthető magyar állam megteremtése, mely 
fennállhat a dualizmus keretében, de létét folytathatja akkor is, 
ha mellette Ausztria szertezüllik. Ez esetben „a Habsburgok 
uralma alatt az újraéledt Mohács előtti magyar álladalom a nem-
zeti czél.- ' 

A nemzet jövőjét szebben körvonalazni alig lehetne. Való 
igaz, hogy az uralkodó családnak egyedüli, időhöz s a vál-
tozó érdekekhez nem kötött támasztéka csakis Mágyarország, 
illetőleg a mindig királypárti, hű magyar nemzet lehet. Szövet-
ségek, családi érdekek, uralkodói barátságok e mellett elenyész-
nek, ezekre a felhőszerü alakúlatokra építeni nem lehet. De e 
dinasztia-mento, nagyszerű szolgálataiért el is várhatja a magyar 
nemzet, hogy az uralkodó család okúivá a múltakon, a bizal-
matlanságot s a régi világhatalmi állás politikáját elejtve, 
Magyarország igazi fölvirágzását tűzze ki czélúl, vagyis hogy 
belső megerősödése után, nagyhatalmi állását Keleten érvé-
nyesítse. 

* 

*) Hoitsy Pál „Nagymagyarország" czímű pompás művében ugyanezt 
hangsúlyozza. 



. Igaz, e czölunk elérésében nem kis akadályul szolgálnak 
a különféle szláv- és germán áskálódások, melyekhez újabban 
az olasz is járult s melyek végeredményükben Ausztria s rész-
ben Magyarország földarabolását czélozzák. Igaz, hogy az a bizo-
nyos történelmi „sötét felhő" mindannyiszor megjelenik a látóha-
táron, valahányszor nemzetünk a haladás útjára lép. Igaz, hogy 
nagy csapásokat kell elszenvednünk nem egy derékon kettétört 
nagyságunk halála miatt — Széchenyi, Petőfi, Baross, Szilágyi, 
Rudolf trónörökös, Horánszky — ; de az is igaz, hogyha a nem-
zet koronás királyával egyetért, nemcsak kiheveri e csapásokat, 
nemcsak meghiúsítja e mindenesetre komoly aknamunkákat, 
hanem élni, virágozni és fejlődni is fog. 

S ezt tudja, érzi a külföld is. A német, az orosz, az olasz 
sajtó bármint nem egyezik is sok tekintetben velünk, azt feltét-
lenül elismeri, hogy Magyarországnak már csak az európai 
egyensúly szempontjából is fönn kell állania, mert rendeltetése 
van e földön. 

Mi pedig mind erre, mind a Nagy-Románia, Nagy-Horvát-
ország, Nagy-Olaszország és Gross-Deutschland-féle törekvésekre 
csak azt mondjuk, hogy ért minket már ennél nagyobb vesze-
delem is s mégis helyt álltunk. 

Csak a közelmúltban Mária Teréziát és magunkat 1848-ban 
hét ellenségtől dicsőségesen megvédelmeztük. Nem hívjuk ki, de 
nem is féljük tehát e hálátlan és jogtalan áskálódásokat, csak 
összetartsunk és egygyek legyünk királyunkkal! 

S hála Istennek, minden jel arra mutat, hogy a legnagyobb 
múltú s az orosz császári családon kívül leggazdagabb s leg-
hatalmasabb dinasztia a legbensőbb szövetségre lép az uralaltai 
népcsalád legszebb, legerősebb nemzetével, a magyarral. A Habs-
burg-Lotringeni ház fősége alatt álló erős Magyarország ily módon, 
beláthatatlan időkig teljesíthetné kultúrális hivatását Keleten s 
egyúttal újra választó fal lehetne a germán és szláv nyelvtenger 
között s ezzel előmozdíthatná a békés haladást, a polgárosodást, 
szóval az emberiség végczélját: a tökéletesedést. 

Ha két ellenséges család idők folytán jóbarátságban állhat, 
mért ne lehetne egy nemzet s egy uralkodó család is, ha azt 
nemcsak a változott kor, nemcsak a kölcsönös érdek, hanem a 
történelem és a szír is javallja ? 



— 25 — 

A magyar nemzet és dinasztia között voltaképpen kevés 
volt az ellentét. A baj főoka rendszerint ^ az vala, hogy a nem-
zet és király közé mindig oda állott hol a diplomáczia, hol a 
bécsi kormány, hol a kamarilla s így a két érdekelt fél meg sem 
ismerhette egymást. Baj volt az is, hogy a független Magyar-
országot a függő Ausztria példájára sokszor önkényesen kormá-
nyozták s a különben mindig királypárti, arisztokratikus hajlamú, 
békés nemzetet a sérelmekkel vérig boszantották. 

De hagyjuk e szomorú vonatkozásokat! A nemzet és király 
fátyolt vetett a múltakra. Nézzük a jövőt s igyekezzünk egy-
mást megértve a félreértéseket jóvátenni. 

Kettős nagy ok követeli ezt tőlünk: a mai általános gaz-
dasági válság karöltve a bizonytalan politikai jövővel s ősi 
mulasztásaink. Ennyi roppant kötelességet csak megfeszített erő-
vel teljesíthetünk. Királynak és nemzetnek a legbensőbb egyet-
értésben kell munkálkodnia a közös czélért. A hívatott férfiak-
nak bátran és őszintén kell föllépniük s meggyőzni Ő Felségét 
arról, hogy engedve a kor intő szavának, megnyugodva az isteni 
bölcs gondviselésben, birodalma súlypontját hü magyarjai fővá-
rosába, Budapestre tegye át. Az ily módon megerősödött biro-
dalom aztán évezredekig fönnállhat s czélját: a szláv és ger-
mán faj kibékítésében, a kultúrának Keleten való terjesztésében 
elérheti. 

De föltéve, hogy e székhely áttételt most még meg nem 
érjük, a magyar állam teljes kiépítését mi magunk is megte-
remthetjük, ha a haladás 3 főakadályát egészben, vagy legalább 
részben elhárítjuk. 

A magyar nagyhatalmi állásnak, országunk fölvirágzásának 
3 kerékkötője van. Az első a hadsereg roppant költségeivel, a 
másik az adók, terhek s egyéb kötelezettségek óriási súlya s a 
harmadik gazdasági függésünk. E három főbajhoz még a testvér-
népek ügye, egynémely fölösleges kiadások, fajbűneink, a balkáni 
szláv népek ébredése, az orosz behatás, a német-osztrák ver-
seny stb. is járulnak. Ezek — bár az előbbiekkel szemben 
eltörpülnek — szintén komoly dolgok. 

Mindemellett, ha e 3 foakadály közül csak egyet is miha-
mar elháríthatnánk, nem kellene tartanunk a jövőtől. Ám a két 
elsőről manapság szó sem lehet. Hiábavaló minden törekvés, 
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hiábavaló volt a haagai béke-nagygyűlés, a katonaságot s az 
ezzel járó óriási terheket a külföldtől függetlenül mi meg nem 
szüntethetjük. Ehhez hatalmasabb erő, nagy rázkódás kell. Az 
utolsó eszköz azonban, azaz gazdasági függetlenségünk kivívása 
tőlünk függ. Ezen a téren kell tehát a cselekvés terére lépnünk 
s megkezdenünk a jövő: a nemzetmentés nehéz, de dicső 
munkáját ! 

E téren örvendetes fordúlat állt elő. Nemcsak az igazi 
népnevelők szaporodnak évről-évre, hanem áldozatokra kész nagy-
jaink is előállnak, hogy tettel, szóval segítsenek a válságos álla-
potokon. Főurak, főpapok, városok, községek megmozdultak, hogy 
a kivándorlást csökkentsék s a nyomort enyhítsék. (Különösen 
kiemelendő a győri püspök gyönyörű pásztorlevele, mely a tenni-
valók valóságos mintaszerű munkaterve ; dicséret illeti a primási, 
kassai, rozsnyói, csanádi stb. szép és hazafias pásztorlevelek 
szerzőit is !) 

És mintha okulni akarna a világ a múltakon, ugyanezt 
látjuk a külföldön is. X I I I . Leó pápa, II. Miklós orosz czár is 
a népboldogító! táborába szegó'dtek, hogy óriási hatalmukkal veze-
tőivé legyenek a krisztusi szeretet legmagasztosabb igéinek . . . 
Bizony mondom, virrad . . . 



I. I^özgazdarságunk. 

K ö z g a z d a s á g i e z é l o k s t e e n d ő k . 

Közgazdaságunk új kora 3 századdal később következett 
be, mint a politikai új kor.*) Magyarország közgazdasága csak 
Széchenyi István föllépése óta kezd emelkedni. A mohácsi vész-
től a török ki veréséig a folytonos harczok s vallási küzdelmek 
lehetetlenné tették a haladást. Ettől kezdve pedig sajátságos 
viszony állt elő. A török kiűzésétől 1792-ig a kormányok akar-
nak újítani, de ellenáll a nemesség részint, mert a folytonos 
harczok miatt közgazdasági érzéke eltompúlt, részint, mert az 
újítások első sorban Ausztriának kedveztek. 1792-től kezdve 
aztán (okúivá a franczia eszméken) a nemzet akar újítani, de 
ekkor meg a kormányok állnak ellent, félvén a franczia forra-
dalom borzalmaitól. 1848-ig tehát a legjámborabb gazdasági 
újítást is ellenzik, mert minden reform végén a forradalom láng-
ját vélték piroslani . . . 

Az újabb időt tekintve, államháztartásunk Wekerle minisz-
tersége óta egyensúlyban van. így az 1901. évi állami összes 
kiadásunk 1,057.046,417 K-ra, összes bevételünk 1,057.082,297 
K-ra rúgtak, vagyis 35,880 K fölösleg mutatkozott. Szóval egy 
milliárdon jóval fölül álló költségvetésünk teljesen rendben van. 
A mily örvendetes azonban államháztartásunk állapota, épp oly 

* A magyar közgazdaság korszakai ezek : ókor: a legrégibb időktől 
1000-ig, középkor: 1000—1830-ig, újkor: 1830-:ól napjainkig. Míg politikai 
újkorunk 1526-ban, közgazdaságunké csak 3 század múlva következett be. 
Mi tehát 300 évvel visszamaradtunk a külföldtől. Ezt tudva, csak csodál-
koznunk lehet, hogy ennyire is jutottunk. Ha nekünk sok százados közgaz-
dasági múltunk s olyan pompás piaczunk lett volna, mint mi Ausztriának, 
ma sokkal előbb állunk Ausztriánál. 
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szomorú közgazdaságunk jelene. Állami költségvetésünk ugyanis 
csak azért van egyensúlyban, mert az adók s egyéb terhek rop-
pant nagyok. Hasonlítunk ahhoz a fényes fővároshoz, a hol a 
polgárság nagy többsége koldus-szegény. Katonaságunk, állam-
adósságaink, a közös ügyek összes jövedelmünknek majdnem a 
felét lefoglalják. íly körülmények között független, vagyonos pol-
gárság nem keletkezhetik. S mivel a katonasággal járó óriási 
terheket meg nem szüntethetjük (hiszen az örök-béke még ma 
ábrándnak látszik), nincs más hátra, mint az, hogy a kormány 
s az egész nemzet támogatásával új keresetforrásokat teremt-
sünk, hogy képessé tegyük nemzetünket a roppant terhek elvi-
selésere, a mulasztások helyrepótlására s további haladására. 
Ez ú j irány pedig (mely a mostani terhekkel is beválhat), csakis 
gazdasági lehet. De nehogy hangzatos szóvirágokhoz menekül-
jek, ideiktatom bizonyságúl az 1901. s 1903-ik évi állami költ-
ségvetés ada ta i t : 

1901. 15)03. 

Miniszterelnökség 
Ő felsége szem. kör. minisztérium 
Horvát, sziavon, dalmát minisztérium 
Belügyminisztérium 
Pénzügyminisztérium 
Kereskedelmi minisztérium 
Földmívelésügyi minisztérium 
Vallás- és közokt. minisztérium 
Igazságügyminiszterium 
Honvédelmi minisztérium 

Összesen: 557.693,538 0 ^ 

íme, a hiteles számadatok megdöbbentő erővel igazolják, 
hogy összes minisztériumaink csak valamivel költhetnek többet 
a teljes kiadások felénél, a többit állami adósságok, közös ügyek, 
vasúti és más kötelezettségek; átmeneti s beruházási költségek 
emésztik föl.*) 

Már most lehet-e csodálkozni, hogy a „földmívelő" s 
„kultúr-államnak" nevezett Magyarország nincs ott, a hol lehetne 

*) Az állami számvevőség jelentése szerint a magyar államkincstár 
ös zes cselekvő vagyona az 1900. év végén 6,602.896,981 K volt. Ezzel szem-
ben az összes teher 4,627.828,368 K-t tett ki. Vagyis valóságos vagyon 
1,416.573.371 K mutatkozott. 
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s lennie kellene ? Hiába a legjobb akarat, minisztereink küz-
delme, többet ők sem tehetnek. Nálunk a földmívelési s köz-
oktatásügyi minisztériumoknak kellene elsőknek lenniök. S a 
Darányi tárczája nagy eséssel mégis a harmadik, Wlassicsé pedig 
az óriási haladások után is a hetedik s mondhatni az utolsó, 
mert a többi 3 kis minisztérium a nemzetmentés terén cseké-
lyebb fontosságú. 

De ne féljünk, ha a 3 főakadály közül csak egy is, pl. 
gazdasági függésünk megszűnik. Isten segedelmével élni s virá-
gozni fogunk. Hiszen ért minket már nagyobb csapás is s mégis 
főnix módjára újra éledtünk. Gazdasági önállóság, takarékosság, 
új élet, az őrjöngő divat, fényűzés s némely fölösleges kiadások 
megszűntetése, biztos sikerre fognak vezetni. Térjünk tehát át e 
kérdésekre : 

Mi legyen a czél közgazdasági tekintetben ? Mit tettünk 
eddig? S mi a teendőnk ezután? 

Közgazdasági czélunk: a gazdasági önállóság, a külön 
vámterület s a vagyoni általános jólét megteremtése úgy, a hogy 
ezt Széchenyi István és Baross Gábor elképzelték s élő jele-
seink hangoztatják. 

Ezek után nézzük, mit tettünk eddig ? Mit tettek az állam, 
társadalom, egyesek, az irodalom s a nép vezérei s mi még 
ugyanezek részéről a sürgős teendő ? Azonban előbb szükséges-
nek tartom, hogy néhány jelesünk kivonatos véleményét meg-
ismerjük, mint a melyekből tisztán láthatjuk a vezetők munka-
tervét. Álljunk tehát félre, hadd beszéljenek e férfiak, mint a 
közvélemény hívatott szószólói. Kiválóbb politikusaink közül 
időrend szerint először Horánszky Nándor beszélt 1901. VIII/26-án 
Szepsiben. 

Horánszky Hándor beszámolója. 

Az ország gazdasági helyzete. Az én figyelmemet ez alka-
lommal főképpen a gazdasági helyzet köti le. Különös gondot 
kell erre fordítanunk ma, midőn a kenyérkérdés úgyszólván az 
egész világon elsőrangú politikai kérdéssé lett, mely előtt a faji, 
geográfiai és történelmi határok leomolnak, mely mint szocziál-
politika, a világot mozgatja és mint ilyen, az új század legna-
gyobb problémái közé tartozik. Már pedig mit látunk ma köz-



gazdasági téren V Katasztrófa az országot nem érte, fogyasztási 
píaczaiban és külkereskedelmi viszonyaiban évek óta változás 
nem történt, a kamatláb egészben nem változott és mégis az 
előző évekhez képest erős társadalmi nélkülözés, szegénység 
mutatkozik ; az üzletek üresek, a mi kevés ipar van, pang, a 
társadalom pénztelensége, munka- és keresethiánya általános és 
mindezek tetejébe az igények emelkedettek, a megélhetés pedig 
drága. Ezek olyan ellentmondások, a melyek okait vizsgálnunk 
kell. Hogy a gazdasági hanyatlás tüneteivel máshol is találko-
zunk, kétségtelen. A délafrikai és kínai háborúk gazdasági követ-
kezményei, Németország ipari vállalkozásainak túlzásai és a 
világverseny erőfeszítései nálunk is éreztetik hatásukat. Ámde 
hazánkra nézve ezeknek csak annyiban van visszahatása, hogy 
a pénzszerzés és az idegen tőkéknek beözönlése megcsappant, 
ebből magából azonban a nálunk mutatkozó depressziót meg-
fejteni nem lehet, a minthogy ennek mélyebbre ható okai is 
vannak. 1867-ben hazánk feladata az volt, hogy a múltak mulasz-
tásait pótolja, s hogy versenyt fusson a többi államokkal. Admi-
nisztratív, katonai, kultúrális és egyéb viszonyokban úgy kellett 
berendezkednünk, mint a nyugati hatalmas államoknak, holott a 
modern berendezkedés terheit ezek is nehezen bírják. Mindezt 
mi az alfától kezdtük és daczára annak, hogy összes erőink a 
fejletlen mezőgazdaságnál egyébből nem állottak, együtt kellett 
futnunk az anyagilag hatalmas Ausztriával is. Mindezekhez hozzá-
járult még az is, hogy erőfeszítéseinkben sokszor nem gazdál-
kodva jártunk el. Ez erkölcsi kényszer hatása alatt indúlt meg 
a sok állami s városi munka s az ezzel járó lázas tevékenység. 
Ezt követték a fővárosi építkezések, melyeket a telekspekuláczió 
és a pénzintézetek konkurrencziájából származó építkezési köl-
csönök könnyűsége nagyban elősegített. Kétségtelen, hogy a 
tevékenységek e fellendülésével a vagyonosodás is emelkedett. 
Ámde ezzel szemben ott van a sok köz- és magánadósság, az 
igények emelkedése, a gazdasági pangás és az, hogy e gazda-
sági folyamatban a társadalom két osztálya megrövidült. Az 
egyik a középbirtokos osztály, mely sem munkájával, sem taka-
rékosságával az új gazdasági társadalomba belehelyezkedni nem 
tudott, de azért az emelkedett igényeket ő is elsajátította és 
mert jövedelméből nem telt, tőkevagyonát is elköltötte és így 
elesett. A másik pedig a kisbirtokos, a földmíves gazda, mely e 
gazdasági folyamatból hasznot nem húzott, de terheit direkt és 
indirekt adókban, továbbá a viczinális, kultúrális és modern be-
rendezkedés összes szolgáltatásaiban szintén viselvén, eladóso-
dott s most a létkérdés krízise előtt áll. Ily körülmények között 
hathatós intézkedésekhez kell nyúlnunk, mint pl. a minden téren 
való takarékossághoz ! 



A tisztviselők fizetése. Megboldogult jelesünk a tisztviselők 
fizetésemelését szívből pártolta, kivált a 4 alsó fizető osztálynál. 
Szerinte ez nemcsak az igazság, hanem a családalapítást véve 
tekintetbe — az ország érdeke is. Idevágó beszédét azonban 
nem közlöm, mert az erről szóló törvényjavaslat már a Ház 
asztalán van. Megemlítendő azonban a szolgálati szabályzat, 
melynek gyors elkészítését H. N. szintén hangsúlyozta. 

Takarékosság. Visszatérve a takarékosságra, meg kell szün-
tetni minden további személyszaporítást, jobban le kell nyesni 
minden bürokratikus sallangot, mely az ügyeknek érdemleges 
elintézését hátrál tat ja; redukálni kell az utazási és napidíjakat, 
a dologi kiadásokban pedig kerülni kell a fényűzést, meg kell 
szüntetni a felesleges kormánybiztosságokat, mindenkivel szem-
ben a minimumra kell szorítani a vasúti kedvezményes utazá-
sokat, a szalonkocsi- és pláne különvonatokat; a vállalatoknál 
minden befolyást ki kell küszöbölni, szóval, minden téren meg 
kell menteni minden fölösleges kiadást. A másik takarékosság 
pedig az, a mely a rendelkezésre álló források jobb kihasználá-
sára vonatkozik. Ezek közül csak kettőt említek meg. Az egyik 
a öyógytárügy, melynél az a különös, hogy akkor, midőn a 
gyermekhalandóság nagy, midőn az egészségügy pénzügyi okok 
miatt primitív állapotban van, vagyonokat érő donácziókat osz-
togatunk. Ha tehát a gyógytárügyet sem szabaddá tenni, sem 
államosítani nem akarjuk, a jogot csak viszontszolgáltatás mellett 
szabad adományozni. A másik a viczinális vasutak, itt módját 
kellene keresni annak, hogy ezek jövedelmeiből az e czélra 
megnyomorított községek valamit visszakapjanak. A mi a gyö-
keres segélyt illeti, ez csak is a közgazdasági terület szélesbí-
tésében, bevételi forrásainak mélyítésében és a közgazdasági 
exisztencziák betegségeinek gyógyításaiban található fel. 

A közép- s kisbirtok megmentése. A mezőgazdaság, melyen 
közgazdaságunk nyugszik, a kormányakczió tárgyát tevő telepí-
téseken kívül többféle módon mozdítható elő. Nevezetesen, ha az 
állam eladásra szánt mezőgazdasági birtokait részekre felosztva 
árúba bocsájtja, ha továbbá az állam a rendelkezése alatt levő 
gazdaságokat az illető tényezők belenyugvásával szintén részekre 
felosztva kisgazdáknak eladja vagy hosszabb időre haszonbérbe 
adja s végül, ha hitbizományi birtokokat haszonbérletekként 
szintén kis- vagy középbirtokosoknak juttatja. Kívánatossá 
teszi ezt nemcsak a gazdasági egyedek szaporodása, hanem a 
löld jövedelmének jobb kihasználása, az adóképesség gyarapo-
dása, a proletárizmus megakasztása, a munkaerő tűzhelyhez 
kötése, egy szóval a nemzet törzserejének számbeli és anyagi 
növelése s erősítése. Nagy birtokok vannak a városok és közsé-



gek kezén is, melyekben ezek közvetlen vagy bérlet útján gaz-
dálkodnak és melyek a gazdasági egyedek keletkezésének szintén 
útjában állanak. E birtokokhoz kényszerítőleg hozzányúlni nem 
szabad, de fönti módon való bérbeadása ajánlatos. 

Az orvoslandó bajok között, elsőrangú a kisbirtokos (pa-
raszt) osztály helyzete. A kisiparos proletálizálva van, a közép-
birtokos részben önhibájából is a tönk szélére jutott. Ez állapo-
tokat a magyarság, a népesség, a munkáskéz, a honvédelem, az 
államfentartás és a szocziálizmus izgatásai tekintetéből összetett 
kézzel nem nézhetjük. Azért voltam már az 1898-iki törvény-
hozásban az első, a ki erre a figyelmet felhívta. Meg kell men-
teni itt az elbukástól, a kit csak lehet. Erre pedig csak egy mód 
van, ha a kisbirtok kamatterheit leszállítjuk, közterheit pedig 
mérsékeljük. Gondoskodni kell azért hitelforrásról és állami 
garancziáról. És ha az állam csak annyi áldozatot hoz, hogy a 
kisbirtokos adósságai effectiv kölcsön segélyével 4%-ra változ-
tathatók, ki fog vergődni a bajból, de ez.csak úgy érhető el, ha 
az e czélra igénybe veendő hitel papírjait az állam garantírozza, 
árfolyam-különbözetétől pedig a kamatokat viseli. Ily módon 
jelentékeny összeg jönne be az országba és a visszafizetés foly-
tán kiszorúlt kártékony tőkék kénytelenek volnának vagy olcsó 
kamatozással megelégedni és papírokat vásárolni, vagy" pedig 
ipari és egyéb gazdasági tevékenységhez fordúlni. Az ily konver-
zió azonban gyors és sommás eljárást s a telekkönyvek rende-
zését föltételezi. Mindezen gazdasági intézkedéseknek kiegészítő 
része annakutána az olcsó pénz volna, vagyis a személyes hitel-
viszonyoknak az organizácziója, melynél a kisbirtokosoknál a 
szövetkezetekkel már gondoskodtak, de melyre a középbirtoké 
osztálynak is égető szüksége van. 

Adóreform, iparpolitika ; vám- és kereskedelmi politika. A 
megoldandó föladatok közül kimagaslik továbbá az adórefonn 
(melyről csak azért nem szólok most tüzetesebben, mert a pénz-
ügyminiszter ismételten jelezte, hogy előhaladott munkában van) 
és az ipar, kereskedelem előmozdítása. Nagy áldozatoktól sem 
szabad visszariadnunk, ha azt akarjuk, hogy anyagi ügyeink e 
téren is előbbre menjenek, ugyanezért az iparvállalatoknak tör-
vényhozási, adminisztrativ és pénzügyi úton is meg kell adni 
minden támogatást, mely keletkezésüket és föllendülésüket elő-
segíti. 

Elsőrangú szerepet játszik gazdaságunkban továbbá a vám-
és kereskedelmi politika, melyben érdekeink ellenére hibát elkö-
vetnünk nem szabad, viszont tartózkodnunk kell attól, hogy 
elhatározásainkat politikai jelszavak, vagy szenvedélyek befolyá-

solják. Ezért azt gondolom, hogy elhatározásaink iránytűjét nem 
az Önálló vagy a közös vámterűlet jelszavai teszik, hanem az, 



hogy melyik úton érhetünk el több hasznot és melyik út jár 
kevesebb koczkázattal. A német vámtarifáról, mely az egész 
világot meglepte, végleges ítéletet alkotnunk ma még nem lehet, 
mert hiszen még nem állunk bevégzett tényekkel szemben. 
(Fájdalom, ma már igen. A szerző'.) 

Tisza p á l m á n nagyváradi beszéde . 

Tisza Kálmán 1901, IX/4-iki nagyváradi beszámolójából a 
politikai, összeférhetetlenségi stb. részeket nem említve, csak a 
következő közérdekű megjegyzésekre szorítkozom : Tisza Kálmán 
állást foglal a „gönczi levél" írójának. Károlyi Sándor grófnak 
eszméi ellen, mert Tisza szerint nemcsak a földmívelést, hanem 
a közgazdaság másik két ágát, az ipart és kereskedést is egy-
formán kell támogatni, a mint ezt Széli Kálmán is óhajtja. 
Kifejti továbbá, hogy híve a közös vámterületnek, az állami 
közigazgatás reformjának s a kisiparosok érdekeinek, de a tiszt-
viselők fizetésemelését pénzügyi és katonai okokból nem ajánlhatja. 

károlyi Sándor gróf gönczi beszámolója. 

Sok ideges vitatkozásokra szolgáltatott alkalmat a Károlyi 
Sándor gróf híressé vált „gönczi levele", melyet mintegy kiegé-
szített a Gönczön megtartott beszámolója. (1901, IX/10.) A 
nagyon fontos beszédből közlöm a következőket: 

Gazdasági alapok. A mai korszak az erők tömörülésének 
korszaka. Az ügyesebbek társulnak és a gyengébbek széttagolt-
ságát kihasználják. Ezek aztán magukra maradnak minden olta-
lom nélkül. E szükséges oltalmat ezentúl jobban ki kell szolgál-
tatnunk, mint a múltban tettük. A földmívelo-osztályt meg kell 
menteni! Mert ez a legnagyobb államalkotó elem, mely nálunk, 
hol az ipar még fejletlen, mindennek alapköve. A nép alsó réte-
geit meg kell menteni! De mikor ezt mondjuk, nem szabad 
osztályharczok vagy hitfelekezeti villongások vádjával előhoza-
kodni. Hasznosabb dolog beismerni, hogy a vagyonosnak, legyen 
az bármely hitfelekezetű és származású, ha Magyarországon a 
közgazdaság nyújtotta hasznokat élvezni akarja, a saját érdeké-
ben is meg kell tennie mindazt, a mi a kis ember megélheté-
sét biztosítja. 

Állami konversió. A szepsii kerület képviselője (t. i. Ho-
ránszky) az enyémhez hasonló okokból kiindulva, az állam jótál-



lásával létrehozandó kölcsöntervet mutatott be, mely föltehető, 
hogy sok százmillióra fog rúgni s melylyel a kisbirtokosok adós-
ságai az állam által behajtandó 4%-os kamat fejében konver-
táltatnának. Az eszme valóban kecsegtető s azon leszünk, hogy 
ebben őt támogassuk. Áttérve már most a szepsii beszéd egyéb 
tételeire, fölemlítem, hogy nem zárkózom el a hitbizományok 
még mindig függő kérdésének rendezésétől, valamint a községi 
birtokok fölosztásától sem, ha az ily irányú rendezések az alsóbb 
néposztályok javára történnek. De e kérdéseket, habár éppen oly 
aktuálisak, mint a birtokminimum kérdése, nem kívánom ma 
tüzetesen tárgyalni, mert mindezek még nem voltak kellően meg-
világítva, éppen úgy, mint az örökösödés, telepítés és ipartör-
vényre vonatkozók. 

A szövetkezetekről.' Az uzsora, a visszaélések és hasonló 
üzelmek ellen a törvény szigorítását és az uzsora hivatalból való 
üldözését kívánom, akármiféle hitfelekezetü vagy foglalkozású is 
követte légyen 6zt el. Mindenütt szövetkezeti úton kell vissza-
szorítani a túlkapásokat, akár földművelők, iparüzök vagy keres-
kedők követik el, mert ezek a korlátnélküli szabadosság szülöttei. 
De ezenfelül a közigazgatásnak és a müveit elemnek kell meg-
védelmezni a tisztesség szellemét. De ha a társadalom e részben 
tétlen marad s a hatóság erre képtelen, akkor államszocziálisztikus 
rendszabályokhoz kell nyúlnunk, épp úgy, mint az angol, vágt-
áz amerikai legiszlácziónak. Ez elv alapján kényszerülnek kor-
mányaink a beregi rutén állapotok javítása érdekében eljárni. 
Ily államszocziálisztikus beavatkozás kell a galicziai zsidóbeván-
dorlás korlátozására is, a mely kártékony beözönlésnek észak-
magyarországi népünk ellentállani nem tud. És e beözönlést a 
magyar zsidóságnak a saját érdekében is gátolnia kell, mert 
ezzel sok bajtól megmenekülhetne. Ne gáncsolják tehát a szö-
vetkezeti mozgalmat. Soha sem lehet annyi szövetkezetet alkotni, 
hogy ez a kereskedelem kárára lenne. A tőzsdei játék, a fede-
zetlen határidő-üzlet megtiltásával korlátozandó. De e mellett a 
gabonaraktár-szövetkezeteket is terjeszteni kell falvainkban és 
kereskedelmi központjainkban. A bor értékesítésének ügyét is 
szövetkezeti úton kell felkarolnunk. Az e téren tapasztalható 
szomorú állapotokon főképp a borhamisítás szigorú üldözése 
által fogunk segíthetni. A hús, vaj, baromfi, tojás, tej, gyümölcs 
stb. eladását szintén szövetkezetileg kell szerveznünk. 

Adó-vámpolitika. Zselénszki Róbert barátom egyik tanul-
mányában feltünteti, hogy a budapesti pénzüzérek, orvosok, 
ügyvédek adói, szemben egy temesmegyei gazda adójával és 
jövedelmével mily arányban állanak. E szerint Budapesten az 
1899. évi III. oszt. kereseti adó statisztikája szerint 46 tőzsde-
látogató bevallott jövedelme átlag 889 frt 34 kr. és az általuk 



fizetett átlagadó megfelel 141 frtnak. A fővárosi orvosok 782 frt 
bevallott évi átlagjövedelem után 136 frtot, az ügyvédek 799 frt 
után 139 fr tot ; a vidéki ügyvédek pedig 426 frt után 97 frtot 
fizetnek. Ezzel szemben egy temesmegyei községben az egytelkes 
gazda adója 1896-ban 216 frt 38 kr. volt; egy negyedtelkes 
gazda pedig, a ki legjobb esetben 200 frt évi jövedelmet érhet 
el, közadó czímén 57 frt 70 krt fizetett. Követeljük tehát a 3. 
osztályú adó igazságosabb kivetését s a 2. osztályú kereseti adó 
törlésével a létminimum adómentesítését. 

Ami vámrendszerünket illeti, ez rossz, mert főképp az 
osztrák ipart védik. A német vámtarifa is sok bajt fog okozni. 
Ennélfogva oly vámokat kell alkalmaznia a monarchiának, me-
lyekkel ne álljon elő a német vámok hatása alatt a monarchiá-
ban oly állatfelesleg, mely a belföldi forgalomban a várható 
árcsökkenést még fokozná. Épp úgy a gabonára nézve is szük-
ségünk lesz magasabb vámokra, hogy megvédjük magunkat a 
külföldi és keleti árú beözönlése ellen. E kívánság előtt az 
osztrák-magyar iparnak meg kell hajolnia, mert különben az 
osztrák-magyar földmívelő a tönk szélére sodortatik s az ipari 
czikkeknek nem lesz oly jó vevője, mint eddig volt. Egyébként 
a külön vámterület létesítését abban az esetben is keresztül 
kell vinnünk, ha arra nézve biztosítékot nem kapunk, hogy meg-
szűnnek azok az erőszakoskodó eljárások, a melyeket az osztrák 
közigazgatási hatóságok részéről mindennap tapasztalhatunk, a 
mikor osztrák piaczokat keresünk fel. Szóval, védjük meg a 
magyar népet, mert nekünk nem mindegy az, ki fizeti az adót, 
kié a jövedelem, kié a föld, kié az ország. Mi Magyarországot a 
magyaroknak akarjuk megőrizni és föntartani. 

Apponyi Albert gróf beszéde . 

Apponyi Albert 1901, IX/22-én tartotta meg nagyszabású 
beszámolóját. E rendkívül fontos jászberényi szózatból nem em-
lítem a "közjogi, kül-, belügyi vonatkozásokat, a kiegyezésről s 
Szilágyi Dezsőről mondott ékes szavait, mert itt csupán közgaz-
daságunk állapota érdekel minket. Lássuk tehát, mit mond köz-
gazdaságún kről. 

A kormány gazdasági politikájában régi óhajtásaimnak 
megfelelő tevékenységet látok úgy a nemzeti termelés különböző 
ágainak felkarolásában, mint az azokon rágódó némely vissza-
élések megfékezésében és egyáltalán a szocziálpolitikai akczió-
ban. Hogy ez az akczió leginkább a földmíveléssel kapcsolatos 
kérdésekben nyilvánúl, bár az ipar és kereskedelem érdekeit 
érintő intézkedések is történtek, az nemcsak abban leli magya-
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rázatát, hogy lakosságunk többsége evvel foglalkozik, hanem 
abban is, hogy ez az ág részesült eddig az állam részéről a leg-
kevesebb figyelemben, a vámpolitikában ennek érdekei estek 
legtöbbször ú. n. magasabb politikai érdekeknek áldozatúl; ez 
viselte leginkább állami szervezetünk rohamos átalakulásának 
terheit és ennek volt legnehezebb a helyzete. Az úgynevezett 
agrár-mozgalom e viszonyoknak természetes következménye és 
társadalmi megnyilvánúlása. Én tehát szintén helyeslem Horánszky 
Nándor barátomnak azt a tételét, mely szerint az önálló gazda-
sági exisztencziák fejlődésére szélesebb alapot kell teremteni és 
gróf Károlyi Sándor t. barátom felszólalásait, melyek a mezőgaz-
dasági érdekek intenzivebb felkarolásával az egész vonalon hang-
súlyozza a gazdasági tisztességet és a kis ember oltalmát és a 
mely ezt a programmpontot már tetté is átváltotta abban a 
nagyszabású szövetkezeti akczióban, mely ezer meg ezer sze-
génysorsú családot mentett meg a pusztúlástól és a melynek 
kezdése gróf Károlyi Sándor el nem évülő érdeme. Hasonló 
melegséggel érzek ax ipar és kereskedelem érdekei iránt is, a 
minthogy egyáltalán mint politikus soha sem voltam és soha 
sem leszek egy osztály embere, hanem mindenkor az egész 
nemzeté. Nem mint gazda, hanem mint magyar ember követe-
lem a mezőgazdasági érdekeknek felkarolását. Mint magyar 
ember kívánom az ipar erős fejlesztését. Mint magyar ember 
kívánom a magyar kereskedelem megerősödését. Mint magyar 
ember kívánom végül e gazdasági ágak mindegyikének a lehe-
tőség határáig való megtisztítását a bennök termő vagy hozzá-
juk tapadt visszaélésektől. 

Beksies Gusztáv beszámolója. 

Beksics Gusztáv 1901, X/l-én tartotta meg az alább váz-
latosan közölt beszédét Sepsi-Szent-Györgyön. 

Minden beszámolónak csak egyetlen tárgy körül kellene' 
forognia: vájjon közelebb jutottunk-e eszményünkhöz, a végle-
gesen megerősödött magyar nemzeti államhoz ? Minden egyén s 
minden párt csak akkor értékes, hogyha működése közeledést 
jelent e legfőbb czélhoz. Különben minden tevékenysége hiába-
való. Ma még, fájdalom, csak közeledésről lehet szó. Azt a 
magyar államot, mely Mohácsnál összeomlott, 3 századon át 
hiába törekedtünk restaurálni. Államunk megvan, de a végleges 
nemzeti jelleg még hiányzik róla. 3 századon át egész a leg-
újabb korig magyar állam nem is volt, csak magyar társadalom. 
Az állami hatalom idegen kezekben volt, a hiányt társadalmunk 
pótolta, a mennyire erre képes vala. Deák alkotása után viszont 



a társadalom tűnt el. Nemzeti megszilárdúlásunk főföltétele tehát 
a magyarság elterjedése s helytelen birtokpolitikájának megjaví-
tása. Munkáim egész sorozata behatóan foglalkozott e nagy 
kérdéssel. A nagyszabású parczellázást és telepítést, a nagy-
birtok egy részének a sík földről a hegyvidékre való áthelyezé-
sét jelöltem meg a nemzeti akczió eszköze gyanánt. Különösen 
Erdélyben és Felső-Magyarországon csak így biztosíthatjuk a 
magyar állam érdekeit. Erdély magyar társadalma támogatásra 
és kiegészítésre szorul, mert csak azt a földet bírjuk igazán, a 
melyet az állam hatalmán kívül a társadalom által is birunk. 
így bírjuk a Székelyföldet a székelység hatalmas társadalmi 
erejével. Bírunk még Erdélyben néhány várost és magyar szi-
getet a, társadalom által. Erdély nagyobb része azonban csak 
álIai'JÁg a mienk. Arra kell tehát törekednünk, hogy a mit a 
kettői" fogantyúval bírunk, mint a Székelyföldet, azt megerősít-
sük ; a többi vidékre pedig új társadalmi és gazdasági erőket 
vigyünk. Ez történik az ipar fejlesztése, a telepítés s az említett 
birtokcsere által. S mondhatom, hogy ez irányban a csekélysé-
gem kezdette akczió jelentékeny sikerre jutott. A Széli-kabinet 
s Darányi Ignácz kormányprogrammá tették Erdélyben a nagy-
méretű telepítést, ipari akcziót s azt, hogy jövőre kötött birtok 
nem alakúihat a sík földön, csakis erdős hegvvidéken, tehát 
Felső-Magyarországon és Erdélyben. 

Beksics ezután a Széli-kormány nemzeti politikájáról be-
szélt. Kifejtette, hogy a kormány az állami és társadalmi erők 
összhangjára, a nemzeti főtörekvések érvényesítésére és a 
liberalizmusra törekszik. — A Beksics és Apponyi beszédével 
lényegével azonos tartalmú beszámolót mondott még a többek 
között Falk Miksa. Vezetőink tehát teljes nyugalommal néznek 
az Ausztriával való gazdasági különválás eshetősége elé. Van, a 
ki egyenesen kívánatosnak vallja ezt az eshetőséget, van, a ki 
szívesebben venné a gazdasági közösség föntartását, de ez ma-
napság csak elméleti különbség. Világosan és meggyőzően hir-
deti pl. Andrássy Gyula gróf, hogy sem a közjogi alapot, sem 
nagyhatalmi állásunkat nem kell féltenünk az önálló vámterülettől. 



JVIezőgazdaság. 

Mezőgazdaságunk Széchenyi fölléptéig ősállapotban volt. 
A modern újításokról legfölebb hírből hallottak valamit. Syyche-
nyi végre megtörte a jeget, de a szabadságharcz kitörése és-
lezajlása miatt intézményei csak néhol verhettek gyökeret. Végre 
a kiegyezés után itt is új élet pezsdült, de a nagyobbszabású 
gazdasági politikához hiányzott a bátor kéz és a tőke. 1895,. 
XI/2-ikától kezdve végre fordúlat állott elő. A gazdaság ügyét 
Darányi Jynácz miniszter fogta föl, a ki azóta megalkotta a 
helyes gazdasági politikát s többet tett, mint elődei 07 óta 
együttvéve. 

Lehetetlen, hogy e tanulmány keretében mindent elsorol-
jak s bár űz a tárgyszeretet, hogy megtegyem, csak a követke-
zőket említem meg, hogy lássuk a nagyszabású, a Wekerle-
SMlágyi-Baross-Daranyi-Wlassics-Széll-féle magyar nemzeti poli-
tikát. Darányi a Széchenyi nyomdokaiba lépve, a modern mező-
gazdaság megteremtésén, a helyes birtokpolitikán, a kivándorlás 
megszüntetésén, a telepítések sikerén, a szegény- és munkásügy 
összes ágaiban nagy buzgalommal és szerencsés kézzel dolgo-
zik. Tárczájának évi kiadásai meghaladják a 45 milliót, a mely 
a múlthoz viszonyítva, szép siker. 8 főosztályból álló miniszté-
riumában, valamint a tőle függő alábbi hatóságokban nem egy 
egészen új keletű s nagy szolgálatra van hívatva, pl.: állami 
kezelésbe vett községi s más erdők ügyosztálya, erdőfölügyelet, 
állategészségügy, birtokföldarabolás, telepítés, gazdasági munkás-
ügyek, orsz. halászati felügyelőség, orsz. gazdatanács, gazda-
sági kisérletiigyi intézmények, orsz. meteorológiai, földmágnességi 
intézet, mezőgazdasági múzeum, mezőgazdasági termények, czik-
kek hamisításának tilalmáról szóló áll. fölülbíráló tanács (ez 
különösen fontos a hamisítások meggátlására), gyümölcsészetr 
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fatenyésztés, vízügyi, műszaki tanács, közgazdasági előadók, orsz. 
filloxera-bizottság, borvizsgáló, szőlőfölújító s kölcsönadó bizott-
ságok stb. 

A kormány tettei. 

A földművelésügyi kormány ügyosztályai s a hatása alá 
tartozó intézményei már a czímükben is mutatják a haladást. 
Pl. teljes lélekkel fölkarolta a kis emberek és a telepítés ügyét. 
A magyarság erősödésére, a kivándorlás meggátlására sikeresen 
telepít pl. Erdélyben, főképp a régen tiszta magyar, de ma el-
oláhosodott „Mezőségen". Birtokokat vásárol s azokat székely 
telepeseknek adja át. Fölkarolta a ruthének és székelyek ügyét. 
E két hazafias érzelmű; de szegény népnek keresetet biztosít s 
a mentés több fajával szerencsésen kísérletez. Jó törvényeket s 
törvényjavaslatokat készített a gazdatisztek, erdészek s gazdasági 
cselédek fizetésemelése s ügyeiknek szabályozása tárgyában. 
Kitűnő a fürdőiörvény-javaslat is, valamint az öröklés s végren-
delkezés jogviszonya, mely utóbbi a magyar földbirtokot védi a 
családok számára, hogy a birtok el ne aprózódjék. A kivándor-
lást nemcsak rábeszéléssel, iratokkal, hanem munka- és föld-
adással igyekszik mérsékelni. Izgat, buzdít gazdasági egyesületek, 
szövetkezetek, kiállítások s más hasznos intézmények fölállítása 
érdekében. Az állat nemesítés és tenyésztés ügyét birtokain gya-
korlati úton mozdítja elő. A kis gazdák gazdasági kiképzése 
szempontjából fölolvasásokat, szakelőadásokat tartat, részükre 
népies ingyenkönyveket s füzeteket ad ki. A tanítóknak gazdasági 
kurzusokat szervez. A fa-, szőlő- s gyümölcsfa-ültetést és neme-
sítést minden téren előmozdítja. Szövetkezetek létesítésén fára-
dozik stb. A ragadós állatbetegségek ellen megteszi a szükséges 
óvóintézkedéseket. Az állatorvosi intézményt rendszeresítette, 
állandósította. A gazdasági tudósítók részére kitűnő szakszerű 
útmutatót bocsátott ki. A gazdasági kurzusokon a fa-, gyümölcs-, 
szőlő-termesztés, kertészet, méhészet stb. ágaiban a jelentkező 
tanítókat szakférfiakkal kioktatta. A csatornázás, öntözés ügyét 
fölkarolva, törvényjavaslatot készített az alföldi nagy öntöző csa-
tornáról, mely nagy hatással lesz a vízben szegény Duna—Tisza-
köz mező- és kertgazdaságára. A borértékesítés s a pinczeszövet-
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kezet előmozdítására Tokaj-Hegyalján pl. vállalatot, szövetkezetet 
alakított.*) 1200 helyen gazdasági népkönyvtárt létesített, melyek 
feltűnő sikerrel hatottak népünk erkölcsi s gazdasági előhaladá-
sára. Ezen kívül 160 helyen mezőgazdasági háziipari kurzust 
nyit, minta-parasztgazdaságokat létesít s vándor tanítóságot alkal-
maz népszerű gazdasági előadásokra. Létesíti a mezőrendőri 
törvényt (1894. évi 12. t.-cz.), mely a mezőgazdaságra nézve 
hasznos madarak irtását tiltja stb., stb. 

És hogy a mondottak nem a hízelgés silány szavai, hanem 
színigazságok, bizonyítják ez alábbiak, melyek a Magyar Gazdák 
Szemléjében kiváló szakembertől (Cincinnatus) jelentek meg. 
Darányi nagy akaraterővel folytatja kormányzati tevékenységét 
abban az irányban, hogy az elődjétől átvett nyomokat széles-
bítse s újakat verjen. Hogy előbb a múltból átvett ügyekről 
szóljunk : az állami erdészeti igazgatást nemcsak kiterjesztette a 
községi, közbirtokossági erdők s egyes holtkézi erdők és kopár 
területekre, az összes kopár területek befásításának közvetlen 
gondozására, hanem új tartalmat is adott annak, a midőn a 
nagytömegű faeladásokat mellőzte s ekként az egyenes vétel 
hasznában a kisebb fakereskedőket is részesítette. Ezzel az 
állami erdőknek új vevőket szerzett, másrészt a kisebb emberek 
javára megszűntette egyes (részben külföldi) nagy czégek mono-
póliumát, gondja volt végül arra is, hogy az erdőkihasználások-
nál az illető vidékek népe megfelelő keresethez jusson és a 
megengedhető haszonvételekből (legeltetés, faízás) a föld népe 
ne legyen Kitiltva. 

A mi a gazdaság emelésére vonatkozó intézkedéseket illeti: 
általánosan ismeretes a földmívelési kormány közrehatása a 
len-, kender- és komlótermelés fejlesztésében. Tudjuk, hogy az 
állami faiskolák száma 1895—1902. között 9-ről 25-re, terüle-
tük 149 holdról 500 holdra emelkedett. S míg 1895-ben 113,450 
oltvány és 894,800 csemete került ki belőlük, 1900-ban 377,993 
oltványt és 2.045,180 csemetét osztottak ki a közönség között. 
A gyakorlati irányú kormányzati támogatás hatása alatt méh-

*) A szorosan vett tokaj-hegyaljai községekben az 1901. szüreten 
már 30,000 gönczi hordó bor termett. (A múlt évben még több.) Ennek 
értékesítésére Szabó Gyula dr., híres szőlősgazda a Jalics A. Ferencz és 
Tdrsa czég útján a régi világpiaezokat igyekszik visszahódítani. 
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gazdasági termékeink évi értéke a mondott időszakban 2.352,000 
K-ról 3.823,160 K.-ra emelkedett. A se%eratenyésztésnél nem-
csak a nép jövedelme emelkedett, hanem módjában volt a Beze-
rédj Pál buzgalmának a selyemgombolyító gyárak szaporítása 
és selyemszövő gyárak létesítése útján a selyemtenyésztés jöve-
delmét tetemesen megszaporítani. A minta-parasztgazdaságok 
1896-ig lassan létesültek, 1897—1902-ig a gazdasági egyesületek 
és bizottságok közreműködésével 80 paraszt-mintagazdaság jött 
létre.*) A szőlő- és bortermelés terén a régi szőlők föntartása, 
az elpusztultak fölújítása nagyobb arányokat öltött, föllendült a 
homoki szőlőtermelés is. Az állam saját területein 7329 kat. holdon 
telepített szőlőt. Az állami támogatással való szénkénegfogyasz-
tás 1895-ben még csak évi 2916 mmázsára rúgott; 1902-ben 
pedig 28,000 mmázsára emelkedett. Az állami telepek az utolsó 
öt évben 27 millió vesszőt és 3 millió oltványt osztottak ki. Az 
állami telepek száma és területe az 1895-iki tízről és 228 kat. 
holdról 1900-ban 46-ra és 1760 kat. holdra emelkedett. E tele-
peken 1895-ben félmillió, 1900-ban már 12 millió oltványt készí-
tettek. Megindult a pinczeszövetkezetek létesítését czélzó akczió. 
Ezt megelőzőleg kiemelte a miniszter a borhamisítási törvényt 
papirostörvényeink halmazából s daczára a nagy ellenhatásnak, 
1897—1900-ban 1319 borhamisítás megtorlása iránt indultak 
meg a törvényes lépések, míg az előző 3 évben mindössze 201 
gyanús esetben indult meg az eljárás, bár természetes bort az 
egész országban már csak protekczióval lehetett kapni. A föld-

*) A niintagazdaság azt czélozza, hogy a magyar gazda maradiságát 
megtörje, hogy az ósdi gazdálkodó rendszert javítsa s helyébe az okos 
földmívelést és állattenyésztést gyakorlati úton példaadással elterjeszsze. E 
végből Darányi mintagazdákról is gondoskodott, a kiknek útján eddig 80 
paraszt-mintagazdaság létesült állami támogatással. E mintagazdaságok néhol 
meglepő eredményeket értek el. Bizony itt az ideje, hogy az egyoldalú és 
rossz években válságos szemgazdaságot állattenyésztéssel, ipari, kereske-
delmi növények termesztésével, változatos vetésforgással, továbbá méh-, 
baromfi-, selyemhernyó-tenyésztéssel, szőlő-, gyümölcs-termesztéssel tegyük 
változatossá és jövedelmezővé. A ki ¿¿'¿¿félével gazdálkodik, ritkábban ér 
rossz esztendőt, mert egyik-másik jól sikerült gazdálkodása helyrehozza a 
máshol szenvedett veszteségeket. Ha nem terem a szántóföldje, lehet sok 
gyümölcse, bora, vagy háziállata stb. Azon kell tehát lennünk, hogy az 
oi.os és hasznos gazdálkodást teljes erőnkhői fejleszszük. Meg kell kedvel-
tetnünk népünkkel az újabb vívmányok és haladások eszközeit. 
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mívelési kormány gondozása alatt fölébredt a közönség bizalma 
a szőlőfölújítás iránt is, mert míg az 1880—1895. években csak 
23,818 kat. hold elpusztúlt szőlőt újítottak föl, 1896—1902-ben 
már a 419,391 fillokszerapusztította holdból a legtöbb szőlőtermő. 

Számadatokkal jellemezhetjük az állattenyésztés terén elért 
eredményeket is. A lótenyésztő fedező állomások száma 918-ról 
984-re, az állomásokra kihelyezett és bérbeadott állami mének 
száma 2811-ről 3230-ra szökött föl. A községek közhasználatra 
1896-ig igen kevés mént vásároltak, évenkint alig húszat; az 
utóbbi öt évben már összesen 607 darabot és pedig vagy ked-
vezményes áron, vagy részletfizetésre. Kaptak ezenfelül néhá-
nyat egészen ingyen is. Lókivitelünk az átlagos 30,000-ről 
50,000-re emelkedett. Darányi indította meg a köztenyésztésre 
szolgáló mének vizsgálatát is s ezzel végét vetette annak a sok 
károsodásnak, a melyet a hitvány tenyészállatok használata foly-
tán a népies tenyésztés szenvedett. A szarvasmarha-, sertés- és 
juhtenyésztés fejlesztésére Darányi nagyobb dotácziót eszközölt 
ki és 19 állattenyésztő felügyelőséget szervezett. Ily módon öt 
év alatt 2570 magyar fajta, 4899 nyugati fajta, összesen 7469 
tenyészbikát osztott ki a községek között s 4096 darab impor-
tált tehenet és bikát adott törlesztésre a tenyésztő közönségnek. 
1896 óta 6200 kan és 850 kos jutott a kistenyésztők hasz-
nálatára. Nagyméretű volt a baromfianyagnak hímállatok osz-
tása útján való nemesítése is.. így 1898—1900-ban csak csere 
útján 10,860 darab jófajta hímbaromíi került a gazdasági udva-
rokba. 

Sikerűit megtörni a tejszövetkezetek terén mutatkozó kö-
zönyt is. A tejszövetkezetek tagjainak száma a múlt évben 
40,673 volt (1897-ben csak 2767). Míg 1897-ben a tagok bevé-
tele félmillióra alig rúgott, 1902-ben nyolczadfél millió K-t vet-
tek be e szövetkezetek. Sikeresen karolták föl e szövetkezetek 
a tojás értékesítését is, a mi az ország déli vidékén hatalmas 
arányokat kezd ölteni s átalakítja eddigi tojáskereskedő rossz 
rendszerünket. 

A gazdasági szakoktatás terén a földmívesiskolák szaporí-
tását, a különféle gyakorlati tanfolyamok és előadások széles 
körben való rendezését s ezzel évenkint százezrek ismereteinek 
gyarapítását, sok ezer szőlő-, tej-, méhészet-, gazdasági munkás, 
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házi iparos kiképezését, végül a gazdasági főiskola előmunkála-
tait kell fölemlítenünk. 

A vízszabályozás és ármentesítés terén Darányi már szen-
tesített munkatervet vett át. Gondja volt azonban arra, hogy az 
1895. évi 48. t.-cz. által 1898. és 1899-re engedélyezett 18 
millió K-t 22 millióra emelje (1898: 20. t.-cz.) s gyorsabb tem-
póban végeztessen a Tiszán és Dunán oly munkálatokat, melyek 
a hajózó és árvédelmi állapotokat tetemesen javították.*) A talaj-
javítások terén a szakapparátus hat új kultúrmérnöki hivatallal 
gyarapodott. (Számuk 17.) A teljesített munkálatok fejlődésére 
nézve a következő összehasonlító számadatok vetnek világot: 
Befejezett munkálatok 1879—1900-ig Ebből 1896—1900-ig esik 

Lecsapolás 638,297 kat. hold 220,761 kat. hold 
Alagcsövezés 21,026 „ „ 5,203 „ 
Öntözés _ 20,301 , 2,299 . „ 

Összesen : 679,624 kat. hold 228,263 kat. hold. 
Az ármentesítő társulatok száma tízzel (van 70), a talaj-

javító társulatoké 37-tel emelkedett (összesen van 107). Itt kell 
megemlítenünk azt is, hogy a szóban levő időszakban 43 ú j 
halászati társulattal 250,201 kat. hold vízterűlet került rend-
szeres halgazdasági kezelés alá. Elébb összesen 13 ilyen társu-
lat állott fönn. A kultúrmérnökség keretében szervezett halászati 
szakapparátus közrehatásával 1900-ig 47 helyen rendeztek be 
modern tógazdaságot. A vizeknek benépesítésére a kormánytól 
kiosztott süllő- és pisztráng-ikrák száma az 1895-iki-5'8 millióról 
1900-ban 40'2 millióra szökött föl. A közölt vázlatos vonások 
fokozott tevékenységről tesznek tanúságot. Ennek hasznát oly 
országban, a hol a gazdaközönség súlyos anyagi gondokkal 
küzd, vitatni nem lehet, magyarázni fölösleges. 

Áttérve a Darányi saját kezdéséből megindított kormány-
zati tevékenységre, mindenekelőtt a munkás-ügyekről kell szó-
lanunk. Az Alföld gazdasági viszonyainak normális fejlődését 
már a 90-es évek eleje óta háborgatták a mezőgazdasági mun-
kásmozgalmak. A rendzavarásokat karhatalommal, az elégület-
lenséget közmunkákkal igyekeztek elfojtani. A dolog azonban 

* Fekete Zsigmond a miniszter rendeletére a hazai folyók szabályo-
zásának s hajózhatóvá tételének ügyét tanulmányozván, nemsokára összes 
olyóinkról elkészíti idevágó tervezetét s javaslatát. 
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ilyen úton sehogy sem ment, sőt 1897-ben odafejlődött, hogy 
a gazdák óriási arányokban szervezett munkás-sztrájkkal és 
földosztó mozgalommal álltak szemben. Nagy érdeme Dará-
nyinak, hogy ezt az ügyet kivette a hosszas tanúlmányok stádiumá-
ból s gyakorlati programmal lépett a cselekvés terére. Meghall-
gatván a gazdasági egyesületeket, a mezőhegyesi munkástarta-
lékkal simán élét vette a sztrájkmozgalomnak. Azután pedig 
sietett törvényerőre juttatni a munkaadók és a mezőgazdasági 
munkások közötti jogviszonyok szabályozásáról szóló 1898: II. 
t.-czikket. A törvény oltalmába vette a munkaadókat, megszün-
tette a munkások rovására űzni szokott visszaéléseket és olcsó, 
gyors eljárást hozott be a vitás kérdések eligazítására. A tör-
vény intézkedései hamar beváltak, mert hazai talajból sarjad-
zottak kí. Eleinte voltak gazdák, akik azt tartották, hogy az új 
munkástörvény túlságosan pártolja a munkásokat; akadtak izga-
tók, a kik azt hirdették a munkások között, hogy a Darányi törvénye 
a munkások elnyomására szolgál, „véres törvény". Ezek ellen Dará-
nyi azt tette, hogy százezernyi példányban terjesztette az új tör-
vényt s a mint megismerték az érdekeltek, elnémúltak a panaszok 
is. Ezután sorra kerültek a vizi-, út- és vasútépítésnél alkalmazott, 
az erdei, a dohánymunkások, a cséplőgép-vállalkozók, a gazdasági 
munkavállalkozók, a gazdasági segédmunkások ügyeinek rendezése. 
A gazdasági munkásközvetítést kormányrendelet szabályozta. Végül 
jött a betetőzés, a gazdasági munkás- és cseléd-segélypénztár 
megalkotása. Ehez a magyarázó könyvecskét ingyen megküldi az 
igazgatóság.*) Nem maradt figyelmen kívül a munkások anyagi 
érdekeinek ós müvelésének munkálása sem. Az 190L évig 64 tör-

*) A baleset, vagy rokkantság miatt keresetképtelenné vált gazdasági 
munkásoknak és külső cselédeknek segítése czéljából létesített „Országos 
Gazdasági Munkás- és Cselédsegélypénztár" rövid működése után, már is 
fényes tanújelét adta annak, hogy mily égető szükség volt nálunk ily 
irányú intézményre. Hogy ez intézmény áldásait a kevesebbet kereső mun-
kások is élvezhessék, a tagsági díjak különböző összegekben vannak meg-
állapítva. A rendes tag heti 20, 11 és 5 fillért, a rendkívüli pedig 1 K-t 
fizet évenkint. E pénztár 1902-ben 141,492 K segítséget osztott ki a tagok 
között. A pénztár fennállása óta pedig, vagyis 1901 óta 223,409 K-t. Tagjai-
nak száma 400,000. Érdemes följegyezni, hogy Andrássy Dénes, Mailáth Géza 
grófok és Dreher Antal összes cselédeiket beíratták a tagok közé s Andrássy 

•értök 10 évre le is fizette a díjakat. (Igazgatóság: Bpest, V., Alkotmány-u. 16 ) 



vényhatóságban szervezték a községi munkás-segélyalapokat, 1200 
népkönyvtár jött létre s a kormány munkásügyi czélokra 1.248,202 
K-t fordított. A hű cselédek és munkások közül 810 részesült 
jutalomban s a munkás- és cselédsegítő-alapok 278,640 K segít-
séget kaptak. Teljesen a Darányi alkotása a mezőgazdasági kísér-
leti ügy modern alapokon való szervezése is. Míg egyrészt fej-
lesztette az átvett 8 eféle intézetet, másrészt megalkotta a fővá-
rosi mezőgazdasági múzeumot, a debreczeni dohánytermelő, a 
magyaróvári növényélet és kórtani, a fővárosi állat-élettani és 
takarmányozási, a gyapjúminősítő, a fiumei vegykísérleti állo-
mást és munkába vette a kassai szeszkísérleti, a magyar-óvári 
tejkísérlet és egy takarmánytermelő kísérleti állomás létesítését. 
A kísérleti ügy egységes és czéltudatos vezetését a központi 
bizottság szervezésével biztosította, melyben minden mezőgaz-
dasági ág képviselve van s gondoskodott az elért eredmények 
megfelelő közhirdetéséről. 

Fölkarolta a tönk szélén álló „hegyvidék", vagy ruthének 
ügyét is, mert köztük valósággal néppusztító jelenségek mutat-
koztak. Nemcsak a legelőt és faízást vesztette el a nép az erdő-
törvény szigorú intézkedései folytán, hanem a Galicziából mind 
sűrűbben bevándorló zsidók kivették a nép kezéből a földbérletet 
és a folyton nyomorodó néptől magukhoz kerítették az állat-
állomány nagy részét is. A ruthén csak másodkézből, drágán 
jutott a földbérlethez, csak félhaszonra tartott marhája volt s 
mind erősebben sűlyedt egyfelől a testi elnyomorodásba, más-
részt az uzsora örvényébe. Darányi azon kezdte tehát, hogy az 
uradalmi földeket ő vette bérbe és ő adta ki főbérleti árakon a 
parasztoknak. Hogy a parasztokat jószághoz juttassa, 1530 üszőt, 
473 bikát stb. osztott ki közöttük. A jószág teljes tulajdon-
jogi megszerzését a hitelszövetkezetek tették lehetővé s ezek 
vették föl a harczot az uzsora ellen is. Az első 3 évben (1898-
1900) már 12 hitelszövetkezet lépett működésbe 1867 taggal, 
kik közül 1639-en 146,236 K kölcsönt kaptak. Ezekkel kapcso-
latosan szervezkedtek a fogyasztási szövetkezetek is, melyeknek 
1901. évi forgalma 252,948 K-ra rúgott. Kaptak ezenfelül 6156 
mm. vetőmagot s különféle gazdasági eszközöket, s kapnak az-
óta is egyre. így a nemesszívü Egan Ede utóda, Kazy József, 
miniszteri biztos jelentésére, a ki a mentés minden ágára kitér-
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jeszti figyelmét, Darányi az Ínségeseknek az idén is 23,000 mm. 
tengerit osztatott ki. S a parasztok bámulatos pontossággal 
fizetik a bért, a mag, gép és állatok alakjában adott állami és 
szövetkezeti kölcsönök részleteit. S azoknak a támadásai, a kik 
antiszemita szellemmel vádolták a rutlién akcziót, s főképp a 
titokzatosan elhunyt Egan Edét, megtörtek az eredményeken, a 
végzett munka tiszta és humánus jellegén. Itt meg kell említe-
nünk, hogy a miniszter hasonló mentő munkálatokat indított 
meg a Székelyföldön is, a hova Sándor János főispánt küldte ki 
biztosúl, a ki azóta dicséretes buzgalommal dolgozik a székely-
mentés összes bonyolult ágában. Általában Darányinak az a fő-
czélja, hogy a föld népét segítse, istápolja és vezesse. Tőle 
indúlt ki az a fölfogás, hogy az uzsorát, a nép szípolyozását, 
ha törvényes formába bújnak is, nemcsak hatóságilag, hanem 
társadalmilag is üldözni kell. Tőle jöttek ki a magasabb erkölcsi 
tulajdonságokra számító kormányföl hívások, a szegények, a kis 
emberek, a föld egyszerű népe érdekében. A földinívelési kor-
mány megmutatta, hogy a kormány kezében az erkölcsi eszkö-
zök is jelentékeny szocziális és anyagi eredményeket képesek 
elérni. Hiszen pl. csak az Erzsébet királyné emlékfák eszméje 
többet tett arra, hogy a magyar nép a fát megszeresse, ültesse 
és gondozza, mint egész sora a kényszerjogi intézkedéseknek. 

Meleg elismeréssel szól Darányi miniszter s buzgó munka-
társai működéséről a Budapesti Hirlap is, a mikor hat évi mun-
kálkodásáról röviden s a fönti sorokhoz hasonlóan beszámolt. 
De Darányit nemcsak a hazai sajtó jutalmazza kivétel nélkül 
elismeréssel, hanem a külföld is, főképp a párisi nagydíj. így a 
múlt évben itt járt angol gazdák az itt látottakról írt könyvük-
ben „mezőgazdasági intézményeinket általában mintaszerűeknek" 
találták s hogy ez nem aféle udvariaskodás, mutatja az, hogy 
a hibákat is, fölrótták. Elítélték pl. a több helyt tapasztalható 
nagyzolást, szállóink kisszerüségét s idegen, német szellemű 
kereskedésünket. Elismerés illeti meg Darányit azért is, hogy a 
gyönyörű csorbái tavat nem engedte idegen kézre jutni. Ezért 
Hohenlohe herczeg ugyanis 3 millió K-t igért birtokosának: 
Szent-Iványi Józsefnek, Darányi azonban idejekorán közbelépett 
s a tavat, a fürdőt az épületekkel és erdőkkel együtt 2.718,000 
K-ért és a mezőségen levő ezer holdas birtokkal megvette a 
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magyar nemzet részére. S ezt most és Tátra-Lomniczot a Nem-
zetközi Hálókocsi Társaságnak 30 évre bérbe adta ki oly módon, 
hogy a vállalat 1.600,000 K-nyi beruházása 30 év múlva az 
államé lesz. E vétel részint fürdőügyi, részint társadalmi szem-
pontból egyaránt fontos s arra van hívatva, hogy a Magas Tátra 
vidékét világfürdővé fejleszsze. 

Sokat tett Darányi a fontos szőlészeti és borászati szak-
oktatás érdekében is. Szaporította az állami szakférfiak, a vin-
czellériskolák számát. Az állami szőlőtelepeken állandó szőlő-
munkás-kurzusokat, a néptanítók számára időszaki tanfolyamokat 
létesített. Sőt fontosabb szőlőmunkák idején szőlősgazdák és 
munkások számára is kurzusokat tartott stb. Az okszerű szőlő-
művelés tanítására vannak tehát felsőbb szőlő- és borgazdasági, 
pinczemesteri kurzusok és vinczellériskolák. Vannak ezenfelül 
szőlészeti és borászati felügyelők, (számuk 27) a kiknek az a 
feladatuk, hogy a filoxera ellen való védekezésre, továbbá a 
szőlészeti és borászati hasznos ismeretekre megtanítsák az érde-
kelteket. E czélból fölolvasásokat, gyakorlati előadásokat, minta-
szüreteket stb. tartanak, továbbá minden idevágó szakkérdésben 
kellő fölvilágosítással és tanácscsal szolgálnak magánfeleknek 
is. A borászati felügyelők rendezte kurzusok a következők: 
állandó szőlőmunkás-kurzusok, időszaki kurzusok és néptanítók 
számára rendezett szőlő- és borgazdasági kurzusok. Az állami 
szőlőmunkás-kurzusokat az állami szőlőtelepeken (e 46 telep 
kiterjedése 1700 kat. hold) azért rendezte Darányi, hogy e 
munkások a szőlőmüvelés minden ágában rendszeres kiképzést 
nyerve, terjesztőivé legyenek az okszerű szőlőmüvelésnek. (A 
fölvételért az illetékes szőlészeti és borászati felügyelőséghez 
kell fordulni!) Ezenfelül a fontosabb szőlőmunkák idején a kerü-
leteikbe tartozó községekben 1—2 napos időszaki kurzusokat 
(metsző, permetező, szénkénegező, szőlőojtó stb. tanfolyamokat) 
is tartanak, hogy a gazdák kellő gyakorlati oktatásban része-
süljenek télen pedig 4—5 napig tartó népies ingyenes kurzu-
sok igyekeznek a gyakorlati ösmereteket terjeszteni. Az 1900. 
évben pl. 648 ilyen kurzuson 49,000 szőlősgazda és munkás 
vett részt. Számuk az utóbbi 6 év alatt 180,000-re tehető, mely 
szám évről-évre szaporodik. Magától értetődő, hogy e fajta idő-
szaki iskolát az illetékes gazdák és községek annyit nyerhetnek, 
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a mennyit óhajtanak, ha ez iránt kérésükkel a szőlészeti fel-
ügyelőhöz fordulnak. Nagyon fontosak továbbá a néptanítók 
számára rendezett 4 hetes szőlő- és borgazdasági kurzusok, 
melyekre a folyamodó tanítók 120 K segítségben részesülnek. 
E kurzusokon 1897. óta 870 tanító vett részt, hogy szerzett 
elméleti és gyakorlati ismereteiket a nép-, az ismétlő-iskolákban 
s a gazdaközönség javára értékesítsék. 

De Darányi miniszter figyelme kiterjedt a baromfitenyésztés 
fontos ügyére is. „A baromfitenyésztés nagy fontosságát (monda 
a miniszter) nem szabad kicsinyleni. Mert nézzük csak, mint 
állunk e téren ? Úgy, hogy míg 1895-ben baromfiból, zsírból, 
tojásból, tollból stb. 43.352,646, addig 1900-ban 71.967,967 K. 
kivitelünk volt, vagyis több, mint ¿mxakivitelünk értéke. S e 
roppant haladást nagy részben baromfi- s tojásértékesítő szövet-
kezeteinknek köszönhetjük." E kinyilatkoztatás és a hiteles szá-
mok ékes beszéde után fölösleges a baromfitenyésztés fontossá-
gát ismételten hangsúlyoznom, mert ime, már az 1902. év 75 
millió K kivitelt ért el e termékekből. Itt az idő, hogy e köz-
gazdasági ágat mindnyájan felkaroljuk s a baromfitenyésztés 
ügyét a legeldugottabb helyen is terjeszszük a nép között! (L. 
Baromfitermékek értékesítése. írta Hreblay Emil állattenyésztési 
felügyelő Bpest, VII., Csömöri-út 15. Ára 2 K.) 

Hasonlóan fontos a gyümölcstermesztés és értélcesítés is. Itt 
azonban nemcsak arra kell törekednünk, hogy finom minőségű, 
könnyen szállítható gyümölcsöt termeszszünk, hanem arra is, 
hogy értékesítésére piaczokat teremtsünk. Ezért Darányi a várme-
gyék közönségét arra buzdította, hogy e bajokon gyümölcsérté-
kesítő-szövetkezetekkel segítsen. Egyúttal megígérte, hogy e szö-
vetkezeteket támogatni s működését szakférfiai útján segíteni 
fogja. E szövetkezetek üzletrészeken alapulnának a gyümölcs 
értékesítése czéljából. Minden 50 termő gyümölcsfa után egy 
üzletrész volna váltandó 10 K értékben. A szövetkezet aztán a 
tiszta haszon egy részéből tartalékalapot gyűjtene s esetleg be-
lépne a középponti hitelszövetkezetbe is. Ily módon a központi 
szövetkezet szakférfiai útján jó piaczokat hódítana s tagjainak 
üzletrészei alapján tisztességes sommás jövedelemről gondoskod-
nék, mint a hogy pl. a tojásértékesítő szövetkezetek. Itt az 
asszony-tagok nem győznek eléggé hálálkodni, a miért az azelőtt 



észrevétlenül elcsurrant apró jövedelmek helyett egy összegű 
szép keresethez jutottak. A gyümölcstermesztést és értékesítést 
előmozdítják az idevágó kurzusok, a kertgazdasági és munkás-
képző iskolák, a lelkészek, tanítók, buzdítása, oktatása, a 25 
állami faiskola 500 holdnyi területével, a rengeteg gyümölcsfa és 
oltóvessző kiosztása,*) a konzervgyárak (Déva, Kecskemét), a 
szövetkezetek részére nyújtott különféle eszközök (gyümölcs-
sajtók, franczia aszalók, pálinkafőző üstök) stb. A gyümölcster-
mesztés fontosságát azonban minden szép szónál szebben dicséri 
Kecskemét és vidéke, mely tisztán baraczkból milliókat árul a 
külföldi piaczokon. 

A tejgazdaság fejlesztésére szintén a szövetkezetek hatnak 
jótékonyan. Bár még csak a kezdet kezdetén vagyunk, már is 
400 ilyen szövetkezetünk van s a tagok száma 1902-ben 40,673 
volt, bevételük pedig meghaladta a nyolczadfél milliót. A minisz-
teri gondoskodás e téren a tejgazdasági munkásképző szakisko-
lákat állította föl. Szó van továbbá egy olyan szakiskoláról, 
mely a tejgazdasági szövetkezetek és vállalatok számára szak-
avatott üzletvezetőket képezne. 

A kopár kincstári terület befásítása is egyre tart. 1898-ban 
22, 1899-ben 29 s 1900-ban 7 ezer, összesen 58 ezer holdat 
fásítottak be. Ezen felül a kopár területeknek közigazgatási 
szempontból szükséges erdősítése czéljából a folyamodó egy-
házaknak, községeknek és birtokosoknak több millió csemetét 
osztottak ki ingyen. így pl. 1900-ban százkilenczedfél millió 
különféle erdősítéshez való csemetét osztottak ki 2119 folya-
modó birtokosnak, melyből 15,000 kat. holdat erdősítettek be, 
2375 holddal többet, mint a megelőző évben. S ez erdősítés 
nagyon fontos, mert tudnunk kell, hogy az 1895-i összeírás 
szerint (mely még ma is folyamatban van) 186,794 kat. hold 
volt a kopár és vízmosott területek száma, a mely nagy szám-
ból eddig csak 35,000 holdnyit fásítottak be. Ha azonban a fásí-
tás az eddigi arányban fog történni, e holt területeken idővel 
pompás erdők fognak zöldelni. 

Ezeken kívül az állami birtokok mintaszerű mezőgazdasága, 

*) 1902-ben 463,304 drb nemesgyümölcsfát s 1.124,290 drb vadcse-
metét osztottak ki. Vagyis 1892. óta harmadfél millió nemesgyümölcsfát és 
13 millió vadcsemetét. 
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állattenyésztése stb. szintén nagy hatással van a helyes és okos 
gazdálkodás terjesztésére. Példás és okszerű fölszerelése, cseléd-
tartása bárkinek mintáúl szolgálhat. Mezőhegyes magyar szarvas-
marha gályája páratlan a maga nemében. Kisbér, percheron-
ardenni lótenyésztése, Gödöllő pinzgau gályája, Fogaras czigaja 
juhai, Bábolna valódi simmenthali tehenészete bámúlatra méltó 
s valóban megérdemelték a párisi nemzetközi kiállítás nagy díját. 
Tervbe van véve egy gazdasági főiskola alapítása is. Továbbá 
a szőlőkisérleti állomás és ampelológiai intézet s az összes 
Budapesten székelő kísérleti és vizsgáló állomások új és állandó 
helyiségekbe költöztek,*) megkezdték végül a mezőgazdasági 
múzeum építését is. 

Ezekből és a föntebb közölt politikai beszédekből világosan 
látható a földmívelési kormány helyes alapozása, haladása s 
mindenre kiterjedő atyai gondoskodása. Nem kerülte el a kor-
mány figyelmét a régi szép arató ünnepek poézise sem, nem 
különösen a nép, a kisgazda oktatásügye sem.**) E czélra már 
sok becses mű sok ezer számban forog közkézen. Darányi 
népies füzetekben még azt is tudtára adja a népnek, hogy mi-
nek, mikor van legjobb ára. De valamennyi szellemi oktatás 
között legelső helyen áll az a kerek 1200 gazdasági népkönyv-
tár, mely a nép százezreit oktatja, szórakoztatja s teszi fogé-
konynyá a szép és hasznos ismeretek iránt. 

Szólani kellene még a halgazdaság, a méh- és selyem-
tenyésztés fölkarolásáról, a hasznos madarak ápolásáról, a ken-
derkikészítő, a len-, komlóbeváltó telepekről, az öntöző csator-
nákról (erről a kereskedelmi rovatban lesz szó) s más egyebekről, 
de lehetetlen, hogy e mű szük keretében minderről szó essék. 
E szép tettek minden dicsőítésnél szebben dicsérik Darányi nép-
boldogító politikáját. 

*) A 17 különféle czélú kisérleti állomásból 9 az utóbbi években lé-
tesült. Ez állomások czélja a gyakorlati képzés s az ingyenes tanácsadás. 

**) A földmíves-, vinczellér-, kertmunkás stb. iskolákban 1200 kisgazda 
gyermeke tanúi. 
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A társadalom tettei. 

A kisbirtokosok pusztulása, a középosztály bukása s általá-
ban gazdasági életünknek helyszűke miatt itt nem vázolható 
válsága végre megmozdította a különben közömbös társadalmat 
is. Egymásután álltak elő a nagy, dicső férfiak, a városok és 
testületek, hogy áldozzanak a haza oltárán. Nem vagyunk ugyan 
olyan gazdagok, hogy jobbjaink milliárdokat áldozhassanak, mint 
pl. Carnegie, a ki csak angol s amerikai könyvtárakra egy mil-
liárdot adományozott, de a magyar társadalom jobbik fele dere-
kasan megállta helyét e téren is. Nemesszívü nagyjaink — a 
kikről alább lesz sző a nemzetmentők fejezetében — nemcsak 
kulturális, iskolai, emberbaráti, hanem népboldogító czélokra is 
gyönyörű összegekkel örökítették meg nevüket. Hasonlóan cse-
lekedtek az értelmi elemből tömörült különféle egyesületek, 
társulatok, városok és községek. Egyik pénzt, másik földet adott, 
vagy fölrészelt, hogy a szegény népnek legyen munkája, kenyere 
s ne hagyja el a drága hazai földet, mely eltartani képtelen. 
Ezek igen örvendetes jelenségek, mert a kivándorlásnak és 
szocziálizmusnak ezek a leghathatósabb ellenszerei. De nemcsak 
földdel, pénzzel igyekeztek s igyekeznek ma is orvosolni a bajo-
kat, hanem tanácscsal, új, gazdaságosabb rendszerekkel is. Egye-
sületek, szövetkezetek alakúltak, hógy a gazdasági válságot csök-
kentsék. így alakúit meg az Országos Magyar Gazdasági Egye-
sület (0. M. G. E.), mely ma egyike leghatalmasabb egyesületeink-
nek. Czélja, hivatása egyaránt nemes. Elnöke Desseívffy Aurél 
gróf, egyik vezérlő embere pedig Károlyi Sándor gróf. Ez egye-
sület eszmék és gyakorlati útmutatások tekintetében nagy haszon-
nal működik egész gazdaságunk érdekében. Hasonló czélt szolgál 
a Magyar Gazdaszövetség is. Ezek példájára aztán máshol is 
alakúltak gazdasági egyesületek, pl. Szegeden, melynek követendő 
munkarendje 1901-re a következő volt: 1. Alsó- és felsőtanyán 
.szőlőmetsző és gyümölcsnemesítő gyakorlati előadások, kapcso-
latban a kártékony rovarok irtásának ismeretével. 2. Permetező-
gép versenynyel egybekötött permetező-előadás. 3. Kerületi jellegű 
szarvasmarha- és sertésdíjazás állami segítséggel. 4. Arató-

4* 
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gépverseny marokverő- és kévekötő-gépekkel. 5. Kerületi jellegű 
őszi gyümölcs-, szőlő-, konyhakertészeti, konzervgyümölcs-, bor-
és pálinka-kiállitás. — A baromfitenyésztés emelése érdekéből 
az állami telepekről való tenyésztörzsek megszerzését s a gazdák 
között való kiosztását, továbbá a népszerű gazdasági szakelő-
adások tartását szintén fölvették a munkarendbe. Érdekes, hogy 
ez az egyesület 100 K alapítványnyal belépett a gazdasági 
munkás- és cselédsegítő-pénztár kötelékébe. Elhatározták végre, 
hogy a kisgazdák gyakorlati kiképzésére mintagazdaságot állíta-
nak föl. íme, minő szép és hasznos eszmék sorozatát foglalja 
magában csak ez a kis munkaterv is. Hála Istennek, ehhez 
hasonló egyesületek már máshol is alakúinak ! 

Figyelemreméltó társadalmi intézmény a „Szegedi Mártlut -
Eggesűlet" is, mely a cselédügyet szolgálja. Ez egyesület „Cse-
lédotthon"-{ s „Cselédalap11 -ot létesített s bár csak 2 év óta 
áll fönn, már is szép eredményeket ért el. A cselédbajok egy 
részét megszüntette s 10 hó alatt 397 cselédet helyezett el. Ez 
intézmény gazdasági s cseléderkölcsi szempontból egyaránt figye-
lemreméltó. (A részletekről szívesen nyújt fölvilágosítást a 
„Mártha- Egyesület".) 

Az 0 . M. G. E. s a társadalom felbuzdulásának tulajdonít-
hatók a kassai', miskolczi, siófoki, temesvári és tusnádi nagy-
gyűlések is, melyek hazánk legfontosabb érdekeit fejtegették 
magas színvonalon álló szakelőadásokban. A nép érdekeinek, a 
hazai ipar, kereskedelem fölkarolásának eszméje s terjesztése, 
továbbá a szegedi, pozsonyi mezőgazdasági kiállítás rendezése 
az 0 . M. G. E. révén jórészben szintén társadalmi felbuzdulás 
eredménye. 

Rendkívül fontos Szabadka város indítványa az amerikai 
homestead (háztüzhely védelme) meghonosítása érdekében. Ez 
az országyüléshez benyújtott kérvény azt akarja, hogy a szegény 
nép legszükségesebb eszközét, házikóját, földjét, élelmét stb. 
törvény védje a lefoglalások ellen. Továbbá Somogyvármegye 
kérelme, — Kacskovich indítványára — hogy a hazai birtokok 
idegenek kezére ne juthassanak. 

Részben társadalmi úton keletkeztek a különféle szövetke-
zetek és vízszabályozó-társulatok, a lápok, tavak lecsapoló mun-
kálatai s általában a gazdasági eszmék iránt való érdeklődés. 
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így pl. Darányi kérésére a pécsi püspök a pécsi papnevelő-
intézetben gazdasági tanítószéket állított föl, hogy a leendő pap-
ság gazdasági ismeretekkel kerüljön ki az életbe. Ez nagy hala-
dás s méltó arra, hogy mint példát valamennyi egyházfő kövesse, 
mert addig igazi közgazdasági szellemről szó sem lehet, míg 
legalább a papok, tanítók és jegyzők ngm részesülnek e nemű 
gyakorlati és elméleti kiképzésben. (Hála Istennek, ezt már mind 
sűrűbben hangoztatják !) 

A községi hitelszövetkezetek alapítása (mely Károlyi Sán-
dor gróf eszméje volt) határozottan bevált. A hitelszövetkezetek 
pusztulni induló népünket, kisgazdáinkat a nagy kamattal dol-
gozó részvénytársaságok kezéből részben már kiszabadították. A 
nép ma már, a hol ilyen szövetkezet van, otthon kaphat olcsó 
hitelt és ha váltókötelezettségének a pontos időn eleget tenni 
nem tud, a hitelszövetkezet vezetősége a legtöbb esetben nem 
pöröl, hanem vár egy bizonyos ideig, sőt minden lehetőt meg-
tesz arra nézve, hogy a szegény embert uzsorások karjaiba ne 
kergesse, hogy csekély vagyonát ne kelljen elvesztegetnie. Szóval 
a hitelszövetkezeti intézmény érdemes minden igaz magyar pár-
tolására. De épp ilyen fontosak a más fajta szövetkezetek is: a 
gyümölcs-, a baromfi-, a tejszövetkezetek is stb. Itt az ideje, 
hogy az egyoldalú szemtermesztésről áttérjünk a jövedelmezőbb 
takarmány, gyümölcs, kereskedelmi növények termesztésére s az 
állattenyésztés stb. rendszerére. Örvendetes tehát, hogy a szö-
vetkezetek egymás után keletkeznek részint állami, részint tár-
sadalmi buzdításra. Íme, Kecskemét élelmes népe csak gyümölcs-
és zöldségből milliókat árúi, mert nemcsak kitűnő minőségű 
gyümölcsöt termeszt, hanem tudja azt is, hogy hol kell piaczot 
hódítani. 

Az irodalom munkássága . 

A magyar irodalom mindig előljárt a szép és nemes esz-
mék terén. A gazdasági válságot, a hanyatlás összes jelenségeit 
közgazdasági és politikai irodalmunk vette észre először. Termé-
szetes, hogy ez az irodalom mutatta meg legelőbb a mentés 
eszközeit is. Nem tekintve halhatatlan Széchenyink nagyszerű 
müveit, Baross Gábor s Darányi eszméit, az újabb időkben 
számosan buzgólkodnak a nemzetmentés szolgálatában. így a 



f'öldmívelésügyi miniszteriúm, az 0 . M. G. E., a M. Gazdaszövet-
ség vezérlő férfiai, a szakemberek, továbbá Beksics Gusztáv, 
Haller József dr., Maűáth József gróf, ifj. Ábrányi Kornél, 
Szemere Miklós, Vadnay Andor, Beöthy Ákos stb. stb. és a 
számtalan névtelen hős szerte síkon és hegyen. Ezen felül lap-
jaikat az ilyen országos ^eszmék terjesztésére készséggel meg-
nyitják az összes fővárosi és vidéki szerkesztők. Különösen 
sokat foglalkozik nemzetgazdasági ügyekkel a „Magyar Nemzet", 
melynek állandó vasárnapi melléklete van „Mezőgazdaság" czí-
men, úgy szintén a „Magyarország", mely egy idő óta állandó 
és bő rovatot nyitott a mezőgazdaság, ipar és kereskedelem 
részére. 'Dicséret illeti meg azért is, hogy a hazai összes üzle-
tek és vállalatok czím- és névjegyzékét közli. Kiváló agricultúr 
lap a Hazánk. De a Budapesti Hírlap, Pesti Hírlap, Egyetértés, 
Pesti Napló, Budapesti Napló, Magyar Hírlap, Magyar Szó, 
Alkotmány stb. is egyenlő szeretettel és hazafias lelkesedéssel 
szolgálják a nemzeti ébredés és törekvés nemes ideáit, Meg kell 
említenem továbbá (s ezt kellett volna legelőbb) a szaklapokat, 
a mezőgazdaság, ipar és kereskedés derék szaklapjait, melyek 
mindent elkövetnek a nemzeti vagyonosodás és gazdasági füg-
getlenség kivívásában. Ezekről, valamint a föntiekről különben 
úgy is szólani fogok a VI. részben. 

A tanítóság, papok, jegyzők közreműködése . 

A magyar tanítóság, miképp az irodalom, szegénységét 
elfeledve, mindig ott küzd, a hol a nemzet jobbjai buzgólkod-
nak. A társadalmi mozgalmakban élénk részt vesz ; buzdítás 
nélkül is tesz, cselekszik. A nép fölfogásának, helyesebb gazda-
sági elveinek megváltoztatásában nagy része van. Kiemelendő 
pl. a Néptanítók Lapjá-nak amaz újabb iránya, hogy a közgazda-
sági eszmék terjesztésére tért nyitott s külön melléklettel szolgál. 
Ez helyes, mert ez manapság sokkal fontosabb, mint a szőrszál-
hasogató pedagógia legtöbb tétele. Hasonló buzgóságot fejtettek 
ki a derék lelkészek, gazdatisztek és jegyzők is, a kik közül száz 
meg száz zajtalanéi, de annál áldásosabban működik a nép-
boldogítás mezején, hogy kiérdemeljék az „igazi népnevelők" 
fölemelő elnevezését. 



Mezőgazdaság i ezélok és teendők. 

Mint láttuk, mezőgazdasági tekintetben állam, társadalom, 
irodalom, tanítóság (papok, jegyzők) megtették a kezdés szükséges 
előmunkálatait. De a czéltól, a vagyoni jóléttől s gazdasági füg-
getlenségtől még igen messze állunk. E fontos tényezőknek tehát 
még ezután kell igazán cselekedniük, mert hazánk gazdasági 
állapota nagyon szomorú. Új korszellemet kell teremtenünk, hogy 
a magyar faj csodálatos erőivel a fönt jelzett czélt elérhessük. 
Nagy szerencsénk e tekintetben fajunk ereje s csodás szívóssága. 
A mily önző, pártoskodó és kicsinyes vala, míg jó folyt dolga, 
olyan erős most a balszerencse napjaiban. A 19. századig ellen-
séges népek ellen küzdött, 1848. előtt nemzeti műveltsége s 
nyelve érdekében tűnt ki, legújabban pedig gazdasági és szellemi 
életének újjáteremtése lelkesíti. De a 3 százados harczok, pártos-
kodások, az előkészület nélkül hirtelen jött átalakulások, Ausztriá-
tól függő gazdaságunk, ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi elma-
radottságunk, az örökös meddő politizálás az egész magyar 
társadalmat és nemzetet megbénították. Társadalmi osztályok, 
iparágak, gazdák tönkre mentek. Századok óta nem volt olyan 
pangás, oly nagy szegénység hazánkban, mint napjainkban. Ezért 
mozdúlt meg mindenki. Ezért fog lázas munkához minden jó 
magyar. Ezért alakúinak szövetkezetek, egyesületek, társulatok, 
bizottságok, hogy a gazdasági élet legszebb eszméjét : a társulást. 
az erők összefoglalását, megteremtsék. Hirdessük tehát ez esz-
méket ! Neveljük a népet az új korszellem jegyében ! Tanúljunk 
és tanítsunk, mert a gazdasági nevelésre nálunk mindenki rászorul, 
az is, a ki tanít, ?az is, a ki tanúi. Az elemi iskolától kezdve föl 
az egyetemig, a gyermekkortól az öregség utolsó napjáig, min-
denkire ráfér a tanúlás, hiszen alig van nemzet Európában, mely 
annyira járatlan volna közgazdasági dolgokban, mint éppen az 
okos, józan magyar nép. Állam, társadalom, irodalom, iskola, 
papság, jegyzőség, gazdatisztek s általában ti a néppel érintkező 
müveit magyarok lépjetek be a nemzetvédők nagy táborába! 
Tanuljatok és tanítsatok, ez legyen a jelszótok, mint az első 
keresztényeknek az „imádkozzál és dolgozzál" jelige. E három 



szóval győzni fogtok s a hatalmas magyar birodalom alapjait 
megvetitek. 

Sok szó volt mostanában a birtok-minimumról. A magyar 
gazdának azonban ez csak az otthon-törvény nyel (homestead) 
válnék hasznára, mely a területi föloszthalatlanságot s a leg-
szükségesebb eszközök és vetőmag védelmét biztosítaná. A ma-
gyar kisgazda boldogúlásának különben inkább az olcsó hitel, a 
takarékosság, a szakértelem, a közlekedő eszközök jó- és olcsó-
sága s általában az okos gazdálkodás s a törvény szigorú 
védelme a főeszköze. Ezeket kell tehát előmozdítanunk. Hogy 
pedig ezt megtehessük, meg kell változtatnunk minden áron 
(tanítással, buzdítással, mintagazdaságokkal, kiállításokkal stb.) 
gazdáink ósdi gazdálkodó rendszerét. Ez az első lépés. A máso-
dik pedig az, hogy vegye hathatós oltalmába a törvény, az állam 
és a társadalom. Kisgazdáinkat ügyesen, furfangosan kell jó útra 
terelnünk, mint az akaratos, vásott gyereket. Valósággal ki kell 
fognunk rajtuk. Létesítsünk tehát olyan törvényeket, melyek 
védik és föllendítik mezőgazdaságunkat. Rendezzék, mint emlí-
tettem, az adórendszert, a birtokpolitikát, a hitelügyet s töröljék 
el pl. az alap nélkül való gabona-határűzletet, vagyis az ú. n. 
papiros-búzát.*) 

Meg kell változtatni az igazságtalan adórendszert. Győzzön 
i!t is a jog, törvény és igazság. Mert igazán égbekiáltó arány-
talanság pl. az, a mikor a nádfedeles kunyhó parasztja 2 frtot 
(izet II. osztályú kereseti adó czímen akkor, a mikor a gazdag 
közép- és nagybirtokos ugyan e czímen csak 4 frtot. Itt meg 
kell említenem a többek közt a Fejér Miklós tanulmányát. „Az 

*) A papiros-buza kifejezésen olyan üzletet értünk, melynél igazi árú 
nem szerepel, hanem csak az esetleges árkülönbség hoz hasznot. Példáúl 
X börze-tag a mai napon ezer métermázsa búzát ad el azzal a kikötéssel, 
hogy az árút csak bizonyos idő elmúltával fogja szállítani. Ha a kikötött 
napon a búza ára alacsonyabb, mint ahogyan ő eladta, akkor a vevő a 
különbözetet készpénzzel egyenlíti ki, de ha az árak emelkedtek, akkor az 
eladó tartozik a különbözetet fedezni. Itt tehát az eladott és megvett búza 
igazán nincs meg, csupán a papíron szerepel, mindazonáltal a valódi búza-
árak kényszerítve vannak arra, hogy a kényszerárakhoz alkalmazkodjanak. 
Hogy megengedhető-e vagy nem az ilyen üzletek kötése, még egyelőre nincs 
eldöntve. Nálunk is évek óta vitatkoznak az agrár és merkantil körök e 
kérdésen, de eredménytelenül. 
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egyenes adók reformja" nagyon érdekes füzet, melyet az igazság 
és népszeretet sugallt. Fejér a személyes jövedelmi adó alapján 
áll s e tekintetben teljesen egyetért a Wekerle-féle emlékirattal. 
Sokban azonban eltér ettől, de mindenütt az igazságot, a teher-
viselő képességet nézi, melyet az államháztartás egyensúlyával 
igyekszik összeegyeztetni. Ha a porosz vagy az osztrák adó-
rendszert nem is, de legalább ezt a javaslatot az illetékeseknek 
el kell fogadniok. Módosítani kell az új polgári törvénykönyvet 
is, hogy a kisgazda végrendelkező, továbbá szerződő- és váltó-
képességét korlátozni lehessen, mert a föld sorsa közérdek s mert 
jogrendszerünk nem mindig tart lépést a ravaszság- s furfang-
gal. Ezt abból az alkalomból mondták, a mikor Hevesvármegyé-
ben egy falút elkótyavetyéltek, mivel lakói a közösen vett bir-
tokot nem tudták fizetni. 

De visszatérve a többoldalú okos gazdálkodó rendszerre, 
minden erőnkből azon kell lennünk, hogy az ősi szemtermesz-
tést állattenyésztéssel, ipari, kereskedelmi növények, gyümölcs-, 
szőlőtermesztéssel stb. toldjuk meg. A búza-, gabonafélék foly-
tonos müvelése kevésbbé jövedelmező s ezenfelül kimeríti a 
földet. Legalább ezt bizonyította nemrég Cserháti Sándor magyar-
óvári akadémiai oktató.*) 

Svájcznak 2.574,000 hold legelője s rétje van, nekünk sok-
kal több. S nálunk mégis ugyanakkora területről csak 950,000 
hektoliter tej s 900,000 forint értékű sajt kerül ki, szemben a 
svájczi 16 millió hektoliter tejjel s 28 millió értékű sajttal. A 
tejgazdaság nagy jelentőségét bizonyítják a következő adatok is: 
Olaszország 128, Svédország 460, Francziaország 506 millió K-t 
vett be tejtermékekből, sőt a kis Dánia kivitele is nagyobb volt 
e czikkekböl, mint hazánk összes búza, liszt és egyéb őrlemé-

*) Cserhátit tudományos kutatásai arra a meggyőződésre vezették, 
hogy az Alföldön a búza már rosszabbúl fizet, mint az ország más részeiben. 
Nyolcz év közül csak kettőben, 1895. és 1896-ban volt nagyobb termése az 
Alföldnek, mint a dunáninneni és dunántúli nyugoti megyéknek, mert míg 
az alföldi megyék búzatermésének átlaga 1899-ben 110 q volt, addig a 
nyugoti megyékben 13 q búza termett. Az a kérdés, mi lehet annak oka, 
hogy az Alföld híres termőképességü, mély rétegű talaján kisebb a búza 
termése, mint a silányabb talajú nyugoti megyékben ? Beható vizsgálat után 
Cserháti rájött, hogy az Alföldön régóta űzött túlzott búzatermelés rabló-
gazdaság és a rossz vetőmag idézte elő a hanyatlást. 
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nyeinek kiviteli értéke. Magától értendő, hogy a fönti országok-
nak állatállományából s a lefölözött sovány tej értékesítéséből, 
a sertés és borjúnevelésből még nagyobb a jövedelme. Hogy 
eltörpül ezek mellett a mai 7'5 milliónyi tejbevételünk! 

Hogy tehát mi is országunkhoz illő. tejgazdaságot teremt-
sünk, szaporítani kell legelőink s állatállományunk számát oly 
formán, hogy a népnek, ahol erre szükség van, legelővételre, 
takarmány termesztésre s jól tejelő állatok vásárlására olcsó 
hitelt biztosítsunk. Ha pl. vármegyénként 2 ezer darab jó tehe-
net lehetne szétosztani állami segítéssel részletfizetésre, 10—15 
év múlva nagy átalakulások állanának elő. Állami, társadalmi 
segítség nélkül tejgazdaságunk sem szövetkezeti, sem másféle 
úton nem boldogúlhat. 

Szintén sok teendő vár az illetékesekre elhanyagolt gyü-
mölcstermesztésünk érdekében is. Az összes rendelkezésünkre 
álló eszközökkel és újak létesítésével arra kell törekednünk, 
bogy gyümölcsfáinkat számban növeljük s minőségben javítsuk. 
Meg kell kedveltetnünk a gyümölcstermesztést nemcsak a Fel-, 
hanem az Alföldön is. Addig nem kell megnyugodnunk, a meddig 
e téren legalább 200—300 millió koronányi kivitelünk nem lesz. 
Gondoskodnunk kell tehát gyümölcsértékesítő piaczokról (Ausztria, 
Németország), gyümölcs konzerv-gyárakról, gyümölcs pálinka-
főzőkről stb. 

A szőlő termesztést is legalább részben a sokkal jövedel-
mezőbb csemegeszőlő gazdasággá kell átalakítanunk. A szőlő-
és borgazdaságban újabban örvendetes lendület észlelhető. Hogy 
azonban a régi „magyar borok" hírneve az egész világot újra 
bejár ja : gondoskodnunk kell nemes szőlőfajokról, a borhamisítás 
szigorúbb megtorlásáról, a külföldi, főképp az olasz borok visz-
szaszorításáról. Ezek, valamint a már említett minta-szőlőtelepek 
s szőlészeti előadások fokozott szaporítása elsőrangú gazdasági 
ággá fogják emelni szőlészetünket. 

Nagy föladat vár ránk a hajdan irigyelt, de ma teljesen 
pangásnak indúlt haltenyésztés terén is. A M. N. erre nézve 
ezeket javal ja : „Nagyon helyes, hogy a kormány igyekszik 
folyóinknak a szabályozások, a gőzhajózás és a rablógazdálkodás 
folytán megcsökkent halállományát szaporítani s ezért millió 
számra bocsájtja be a halakat folyóvizeinkbe. Az is okos dolog, 



hogy tógazdaságokat s lialásztársaságokat létesít. Nézetünk sze-
rint azonban arra is figyelemmel kell lennie, hogy a halászat 
megint népies, a népesség nagyobb rétegeit foglalkoztató dolog 
legyen. Tehát a halászati társaságoktól a jogot halászemberekből 
álló nagyobb konzorcziumok vegyék bérbe, még pedig nem halá-
szati latifundiumokban, hanem kisebb szakaszokban. Úgy, hogy 
lassanként minden folyóparti községnek meg legyen a maga 
néhány jó halász-családja. így lesznek népszerűekké a halászati 
törvények s így fogja megszeretni a nép a halászat-rendőri intéz-
kedéseket, a melyekben most csak anyagi megterheltetést és. 
zaklatást lát." 

Sokat várunk továbbá a selyemtenyésztés föllendülésétől. 
Ez a foglalkozás a 40-es évekhez viszonyítva szintén elhanyagolt 
ága közgazdaságunknak. Mert igaz ugyan, hogy a selyemtenyész-
tők keresete eddig 47 millió K-ra rúgott, de nem egy év alatt, 
mint az ember gondolná s mint ennek lennie kellene, hanem 
huszonegy év alatt. Természetes, hogy az egy évi átlagos 2 millió 
kereset a külföldi országokéhoz képest elenyésző csekélység. Mert 
mint az orsz. selyemtenyésztő felügyelőség is megjegyzi, „ma 
már minden szakember kétségtelennek tartja, hogy a selyem-
tenyésztésre nézve kedvező égalj i és gazdasági viszonyunknál 
fogva hazánk 3/4-ed részében évenként 20—25 millió kiló selyem-
gubó 40—50 millió K értékben volna termelhető, ha az ország-
nak kellő szeder fa állománya volna." Arra kell tehát a törvény-
hatóságoknak, községeknek törekedniök, hogy elegendő eper- és 
szederfát neveljenek, hogy így a mezőgazdaság e fontos mellék-
ágát mindenhol meghonosítsák. A szükséges ingyenes szederfa-
csemeték és tudnivalók végett ki-ki a selyemtenyésztő-felügyelő-
séghez (Szegzárd) fordúljon.*) 

Hasonlóan melegebben kell fölkarolnunk a méhészetet is. 
Ez is jövedelmező mellékága a közgazdaságnak. Ez is akkor 
nyújt hasznot, a mikor a szegény embernek éppen kifogyott a 
pénzecskéje s ez is olyan, mint a halászat, vagy a selyemtenyész-
tés : befektetés nélkül is búsásan kamatozik. (A gödöllői minta-
méhészet bárkinek szolgálatára áll méhészeti ügyekben.) 

*) A kiváló érdeklődés jeléül ideiktatom, hogy 1899-ben több mint 
12 millió csemetét kértek, 1898-ban 3080 liter szederfa-magot és 238,978 db 
csemetét osztottak ki ingyen a szegzárdi és más faiskolákból. 
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Szólanom kellene a sok közül aláhanyatlott //.^tenyészté-
sünkről is. Itt azonban csak azt említem meg, hogy a legelők 
terjedelmét, védelmét fokozva, a külföldi, különösen az ausztráliai 
gyapjú versenyét igyekezzünk ellensúlyozni. Míg ezeket meg nem 
teszszük, juhtenyésztésünk föllendüléséről komolyan nem beszél-
hetünk. 

Legnagyobb feladatunk azonban valamennyi közt a tele-
pítésre és bérbeadásra szolgáló földbirtokvásárlás. Itt ismét csak 
Darányi s néhány lelkes adakozó tűnik ki, a kikről később lesz 
szó. A tennivalók azonban, ezek buzgóságával, távolról sincsenek 
kimerítve. De addig is, a míg rossz földbirtokrendszerünket meg-
igazíthatjuk, sok teendő vár ránk a íoldmívelés összes ágában 
s a heverő tőkék kihasználásában. Föl kell használnunk pl. 
vizeink erőit gazdasági és ipari czélokra. Darányi ezért még 
1896-ban megbízta a vízrajzi osztályt, hogy puhatolja ki vizeink 
erejét. E tavaly elkészült jelentés ezeket mondja : Összes vizeink 
2 millió lóerőt képviselnek. Ebből könnyen és olcsón fölhasz-
nálhatunk 500,000 lóerőnyit. S mivel eddig e hajtóerőből alig 
használunk fel 100,000 lóerőnyit: vízierőinknek 80 % - a fel-
használatlanul hever, a mely pénzértékben kifejezve 250 millió 
K veszteséget jelent. Életbevágó feladat továbbá a Felvidék és 
Erdély gazdasági megmentése s az alföldi nép hitelének javítása 
is, mert a birtokok értéküknek átlag 50—80 %-áig el vannak 
adósodva. A 2 előbbi országrészben föltétlenül felállítandók az 
olcsó pénzt nyújtó magyar pénzintézetek, hogy kiragadják népün-
ket a nemzetiségi bankok körmei közül. Már is sokat mulasz-
tottunk ! Így csak Zemplénmegyében 129,879 holdat idegen 
állampolgárok birtokolnak. Ha itt sürgősen nem segítünk, elvesz-
tünk. Az elkótyavetyélés és adósságcsinál ás ijesztő mértékben 
szaporodik. 1901-ben pl. 148 millió K adósságot vettek föl föld-
birtokokra. Mit szóljunk aztán államadósságainkról, mikor csak 
67-ben az Ausztriától elvállalt adósság 1160 millió K-t tesz ki, 
vagyis kétszerte többet, mint a mennyivel a Beksics elmélete 
szerint rossz birtokpolitikánkat s ezzel összes fa ja inkat megor-
vosolhatnók! Sürgős teendők még az alföldi öntöző-csatornák 
kiépítése, a székelység megmentése, a földvásárlás, íoldparczel-
lázás, olcsó hitel stb., stb., a melyekre az állam pénztári kész-
lete, az árvák rosszúl kamatozó pénze, nagy bankjaink 4—5 



— 61 — 

%-os törlesztéses kölcsöne (így akarják a Felföldet megmenteni) 
igen jó alapúi szolgálhatnak. 

De lehetetlenség és nem is czélom, hogy a tennivalók 
hosszú sorozatának részleteibe bocsájtkozzam. Ki-ki tudja, érzi, 
hol mit lehetne cselekedni s hogyan lehetne a bajokon segíteni. 
Annyi bizonyos, hogy tömérdek teendő várakozik az egész nem-
zetre, a községek vezetőire, de az is bizonyos, hogy a meglévő 
foglalkozások fejlesztésével, okos gazdálkodással, a szövetkezeti 
védekezéssel s új keresetforrások fölkutatásával megorvosolhatnék 
összes baja inkat! 

Szerezzünk új keresetforrásokat! Mennyi Istenáldás, mennyi 
kedvező körülmény és alkalom van, a mire ügyet se vetünk, 
a mit fölhasználatlanúl pusztulni engedünk, mi alatt Isten, haza, 
korszellem s kormány ellen zúgolódva pipaszó, vagy másokat 
szapuló tere-fere mellett otthon tétlenkedünk ! Ha néhány fillér-
rel talán tévedésből több adót vetnek ki ránk, mint a mennyit 
kellene, ha tudatlanságunk miatt lelketlen emberek megcsalnak, 
készek vagyunk tizszer annyit elköltve pörösködni „s a királyig 
apellálni", azt azonban föl nem érjük észszel, hogy mennyi 
sok szép pénzt engedünk kisiklani a kezünk közül, csak 
azért, mert ügyetlenek, járatlanok és kényelmesek vagyunk, 
mert kicsinyes „apróságokkal" nem szeretünk bíbelődni. — 
Hánynak lehetne egy kis méhese, hány folytathatna gyermekeivel 
egy kis selyemtenyésztést ? Mennyi pénzt lehetne a szegénység-
nek keresnie pl. gomba-, szamócza-, málna-, áfonyaszedésből, a 
különféle gyógyító füvekből, milyen szép háziipart lehetne föl-
virágoztatni a gyékényben, fűzfavesszőben, a szalmában, nád-
ban gazdag helyeken, mennyi parlag, mennyi szőlő-, vagy akácz-
erdő ültetésre alkalmas futóhomok, mennyi használatlan föld-
darabka, hegyoldal hever műveletlenül, a hol szintén lehetne 
valamit kezdeni; mennyi vizünk, tavunk van rucza, lúd, hal és 
vízi madarak nélkül, mennyi pompás „alj" föld kínálkozik hegy-
oldalaink tövében, a melyet burgonyával ültetünk be, a helyett, 
hogy pompás, zamatos gyümölcsöt termesztenénk ? S mindevvel 
nem törődünk, mert nem szeretünk „kicsinyeskedni". Pedig ezek 
korántsem kicsinyes dolgok. Magyarországon ezekből a különféle 
fölhasználatlan hulladékokból, az erdőn, a mezőn, az udvaron 
s máshol pusztuló holt értékekből sok szép milliót lehetne ja-



vunkra írni!*) Föl tehát a munkára! Tanítsuk meg népünket, 
hogy ezek nem csekélységek, s hogy az ezekkel való foglalkozás 
nem szégyen, ellenkezően okos dolog, mert „krajczárból lesz ti 
forint" s ki a krajczárt nem becsüli, a forintot nem érdemli !" 
Használjunk fel minden tisztességes módot., a föld, a rét, a mező. 
a hegy, az udvar, az út minden zegét-zugát arra, hogy belőle 
becsületes hasznot húzzunk. Még az útak, dűlők, sánczok széleit 
is fákkal ültessük be ! . 

Egészséges, józan új korszellem hassa át egész valónkat ! 
Tegyük szarvasmarha-, ló-, sertés-, juhtenyésztésünket első-

rangúvá, legyen a magyar gyümölcs, méz, tej, vaj, sajt, baromfi 
stb. olyan híres, olyan keresett, mint búzánk, zsírunk, gabonánk, 
borunk! Arra törekedjünk, hogy népünk szívóssága, szorgalma, 
tanulékonysága, páratlanul álló józan esze a nyugati népek 
takarékosságával s ügyes élelmességével párosodjék. Legyen min-
den vidék legalább is olyan élelmes, mint a székelység, Kecske-
mét, vagy Szeged népe. Ne röstelje a dolgot, az ősi becsületes 
egyszerűséget, a haszonhajtó foglalkozást az a gazda sem, a ki 
szorgalmával százezreket gyűjtött éppen úgy, mint ahogy az 
angol, német, franczia és osztrák gazda sem röstelli. Ha a mil-
liomos angol lordnak vagy az amerikai gyárosnak nem szégyen 
mind végig nagyiparosnak lennie, mért volna szégyen a magyar 
gazdag földmívesnek a földmüvelés ? Elevenítsük fel a haldokló 
régi magyar egyszerűséget s honosítsuk meg a nyugoti népek-
boldogulásának három főeszközét! Fonjon-szőjjön a „fejérnép" 
víg nótával és ártatlan mulatozással, de legyen érzéke az okos 
újabb haladások iránt is. Vezetőink pedig a rettentő gazdasági 
tájékozatlanságot buzgalommal párosult tanulással okos gazda-
sági köxvéleménynyé változtassák át, hogy méltó vezérek lehes-
senek ! 

Talpra tehát! Mert tudja meg mindenki, hogy nemcsak 
Európa, nemcsak Amerika készül gazdasági élet-halál harczra, 

*) Hörömpö Elek országos mozgalmat akar megindítani az alföldi 
artézi kútak gázainak értékesítésére, mert e kútak nagy része a vízen felül 
mocsárgázt is tartalmaz. A püspök-ladányi állomás e gázokkal már is vilá-
gít. Aradon a Neumann testvérek 30 lóerős gázgépet tartanak állandóan 
munkában ez ártézi gázakból. 
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• . megmozdult még Kelet-Ázsia is.*) Az évezredes, a világ-
elzáró kínai falak kezdenek leomlani! . . . Ha élhetetlenkedünk, 
ha tettre nem buzdulunk; a magyarok Istene sem segít ra j tunk! 

Birtokpolitika. Nemzetmentők s népboldogítók. 

Senki sem hinné, hogy a gazdagnak nevezett Magyarország 
birtokpolitikája milyen rossz, mennyire hátráltat ja a fajfentartó 
parasztság számbeli megnövekedését s ezzel nemzetünk szapo-
rodó képességét. Van Magyarországon szántóföld, kert, rét, szőlő, 
legelő, erdő, nádas és nem termő föld 36.857,283, a Horvát-
Szlavon 4.662,995-tel összesen 41.520,278 kat. hold terület.**) 
Ezek így oszlanak meg : 

Gazdaságok Gazdaságok 
szama °/0-ban k. h.-ban %-ban 

Törpe gazdaság —5 holdig 1.279,718 53 57 2.155,168 5-84 
Kis „ 5—10 1.085,129 4544 17.136,946 46 50 
Közép birtok 100—1000 „ 19,867 0-83 5.663,789 15-37 
Nagy » ezren felül „ 3,768 0-16 11.901,380 3229 

Összesen 2.388,482 10000 36.857,283 100-00 

Horvát-Szlavonországban: 
Törpe gazdaság —5 holdig 180,175 44-23 395,004 8-47 
Kis „ 5 - 1 0 „ 226,089 55-49 2.977,007 63-83 
Közép birtok 100-1000 „ 930 0-23 243,444 5-23 
Nagy „ ezren felül „ 209 005 1.047,540 22-47 

Összesen 407,403 10000 4.662,955 100-00 
A magyar birodalomban : 2.795,885 41.520,278 

*) Türr István azt mondja, (M. H. 1901. XI/22.) hogy a kínaiak nagy 
változások előtt állanak. A kínai császár csak nemrég bocsájtott ki két 
rendeletet, a melyek szerint ezentúl az állami vizsgálatokon felelni kell az 
európai alkotmányjogból és közgazdasági tudományokból, továbbá minden 
tartományban katonai akadémiákat létesítenek. íme a mennyei birodalom 
Japán nyomdokaiba lépve, szellemileg és katonailag fegyverkezik. A sárga 
faj, a 400—500 milliónyi szerény, szorgalmas kínai nép m e g m o z d u l t . . . . 

**) E 41.520,278 kat. hold csak a mívelés alatt álló birtokokat jelenti. 
A szorosabb értelemben vett mezőgazdasági „üzemnek" nem tekinthető 
birtoktestek, mint pl. a tisztán erdő-, vagy legelő birtokok és nem termő 
terűletek nincsenek ide számítva. Ezekkel a magyar birodalom összes terü-
lete 56.186,327 kataszteri hold. (Magyar Statisztikai Közlemények 27-ik 
kötete.) 
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E hiteles számokból az tűnik ki, hogy a magyar birodalom 
2.795,885 gazdaságából a közép- és nagy birtokok száma csak 
24,774, vagyis a gazdaságok számának csak 0.88%-a, míg a 
törpe- és kisbirtokok 2.771,111-re rúgnak, vagyis a gazdaságok 
99.12%-ára. És e 2.771,111 törpe- és kisbirtokos parasztgazdá-
nak csak 22.664,125 k. hold birtoka van, szemben a 24,774 
közép- és nagybirtokos 18.856,153 k. holdnyi birtokával. Vagyis 
a magyar birtokosok 0.88 /0-a az összes földbirtokból 45.41°/o-ot, 
míg a 99.12°/0-ot tevő kis- és törpebirtokosok csak 54.59%-ot 
vallanak magukénak. Lehet-e ennél helytelenebb birtokelosztó-
dás ? Ezen még sokat az sem segít, hogy a középbirtokosok 
közt pl. az Alföldön sok a parasztgazda. A számoknak ezt az 
igazságát megdönteni nem lehet. íme, egy kisgazdaságra alig 
jut 7 hold, pedig 562,949 gazdaság még az 1 holdat sem éri 
el, viszont a közép- és nagybirtokosokra 700—800 k. hold esik 
egyenként. A kisgazdáknak sokkal jobb a helyzetük Német-, sőt 
Horvát-Szlavonországban is. — Magyarország 36.857,283 hold-
jából törpe- és kisbirtokra 52.34° 0, míg H.-Szlavonország 4.662,955 
holdjából 72.30J/0 jut. Hogy boldogúljanak a magyar paraszt-
gazdák, mikor ők, kik a birtokosok 99.0l°/0-ú.t teszik, az összes 
földterületből csak 52,34°l0-ot birtokolnak!? Bizony nem csoda, 
ha pusztáinak. A sok törpe birtok, a mint Széchenyi is meg-
jegyezte, már magában véve is veszedelem. De még így is 
megvolnánk, ha e kicsi földszalagokon kertszerű gazdaságot, 
konyhakertészetet, vagy szőlőgazdaságot űznénk. De az a baj, 
hogy a legtöbbet szántóföldnek használjuk. Természetes, hogy e 
parányi földön a gazda nem tud megélni, egy ideig tengődik, 
aztán eladósodik, végre, mert más foglalkozáshoz nem ért, újat 
tanúlni nem akar, kivándorol. Baj az is, hogy sok helyen az 
öröklés szerint a jómódú parasztgazda gyermekeiből az osztoz-
kodás révén törpe birtokosok lesznek, kikből, ha rosszúl folyik 
dolguk, bérlők, aztán cselédek s végre kivándorlók válnak. E 
hanyatló rendszer mellett csak mint kivételek fordúlnak elő 
azok az esetek, a mikor a munkás, takarékos cselédekből feles 
szántók, ebből bérlők s szerencse esetén kisbirtokosok lesznek. — 
Nagy baj az is, hogy hazánkban sok a haszonbéres gazdaság, 
(9.330/o), a melyből kisgazdáink bérletek czímén csak kevés 
földet kapnak. íme, egy kis kimutatás : 
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T u l a j d o n gazdaságok k. h.-ban 
Haszonélvezeti „ „ 
Haszonféres „ „ 
Vegyes jellegű „ „ 

Magyarorsz. Horv.-Szlav. Összesen 
25.111,475 - f 3.953,083 = 29.064,558 

1.985,784 + 104,345 = 2.090,129 
3.439,713 -F 138,604 = 3.578,317 
6.320,311 - f 466,963 = 6.787,274 

36.857,283 + 4.662,995 = 41.520,278 

E bajon úgy lehetne segíteni, a mint ezt az orsz. statisz-
tikai hivatal is megjegyzi, hogy ha a bérleteket gazdatiszteknek, 
gazdáknak adnák ki. így a termőföld megkapná mesterét, a tőke 
tisztességes kamatát, a haza pedig a gyermekét. 

Mi volna tehát a teendő, hogy a kisgazdákat megvédjük a 
végpusztulástól, a kivándorlástól? Az, a mit Beksics, Baross, 
Vadnay stb. ajánlanak. Adjanak az ilyen törpe- és kisbirtokosok-

nak a főpapok, főurak, gazdag városok s az állam haszonélve-
zetre mérsékelt bérért földet; tanítsák meg őket a kertszerű 
gazdaságra, pl. a konyhakertészetre. Olaszországban s nálunk a 
bolgárok konyhakertészettel egy holdon is megélnek. Vagy tanítsák 
meg egy részüket valami könnyű iparágra, illetőleg alkalmazzák 
gyárakban, nagy gazdaságokban. Rendezzék törvényhozás útján 
a birtokpolitikát. Alkalmazzák a Németországban szépen bevált 
törzsörökös rendszert, mely szerint a birtokot csak egy örökli, 
a többi örököst pedig az illető kedvező föltételek szerint elégíti 
ki. Engedjék el az ilyeneknek bizonyos időre az adót s más 
terheket stb. 

De nemcsak a törpe, hanem a kisbirtokosok helyzete is 
javításra szorúl. Termékeny vidéken az 5—10 holdas gazda még 
megél, mert földjét családostól lelkiismeretesen munkálja, de 
szegény hegyes vidéken ez is nyomorog, sőt rossz termés, uzsora, 
vagy másféle csapás miatt tönkre is megy. A kisbirtokosok hely-
zetén szintén a kertszerü gazdasággal, az adók leszállításával s 
terményeinek jobban való értékesítésével lehetne segíteni. A kis-
birtokos jövedelmének V* részét fizeti el adók, biztosítások s más 
terhek czíinén. Csak az állami egyenes adók nemei 13-félék. 
Hol van azután a községi-, pótló-, út-, egyházi-, cseléd-, vizszabá-
lyozó-adó, a biztosítás s más e féle ? S mindemellett a termé-
nyek ára az amerikai, indiai, orosz gabonanemüek versenye miatt 
évről-évre hanyatlik. Ilyformán nem csoda, hogy a szabad for-
galmi birtokok értéküknek 80%-á ig eladósodtak. „Régen nagy 

5 
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veszedelem idején véres kardot hordoztak körűi az országban, 
manapság ezeket a szomorú igazságokat kellene kihirdetni az 
egész országban, kunyhóban, palotában egyaránt, hogy fölébred-
jen az alvó társadalom s fegyverkezzék azzal a veszedelemmel 
szemben, mely biztosan bekövetkezik, ha idejében útját nem 
állják." — Kettős irányban kell segítséget adnunk : termeszszünk 
sokfélét, többet és olcsóbban, biztosítsuk a termények jó árát 
s szállítsuk le a földadókat s egyéb terheket. Az eladósodásnak 
útját kell állani a szövetkezetek- s a magyar polgári törvény-
könyvvel. De van a mentésnek több eszköze is. Nézzük csak 
sorra. Vegyük először a korlátolt forgalmú birtokokat. 

Birtokok k. li.-ban Magy. birodalom Magyarország 

1. Kincstári 3.191,594 2.510,774 
2. Községi, városi, törvényhatósági 6.622,064 4,749,196 
3. A vallás- és tanulmányi alap 291,208 290,644 
4. Egyéb alapítványok 42,224 36,876 
5. Róm. kath. jellegű 1.796,223 1.696,769 
6. Görög „ „ 283,397 279,336 
7. „ keleti „ 173,236 123,745 
8. Ágostai evang. „ 71,852 71,623 
9. Református „ 165,245 165,062 

10. Unitárius „ 15,193 15,193 
11. Zsidó „ 1,129 1,099 
12. Iskolai jellegű (a felekezetieken 

kívül) 17,627 16,105 
13. Egyesületek, testületek, társula-

tok, részv.-társaságok, vasútak 479,483 431,307 
14. Hitbizományi 2.363,822 2.329,206 
15. Közbirtokosság és volt úrbére-

sek közös birtoka 3.859,614 3.664,515 
Összesen 19.373,911 16.381,450 

Mindebből az tűnik ki, hogy nálunk a nagybirtok óriási 
tökét képvisel,. mert a községi, városi s közbirtokossági birtoko-
kat nem tekintve (a hol százezrek közt oszlik meg a jelzett 
vagyon) első helyen állnak a kincstári, utána a hitbizományi s 
aztán a r. kath. jellegű birtokok. A többiek ezekkel szemben 
eltörpülnek. S mivel sok esetben a főurak, főpapok bérlőknek 

* 
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aclják át földjeiket, a kik vagy maguk gazdálkodnak, jó haszon-
nal, vagy kétszeres árért a néppel míveltetik, a nagybirtok az 
országra nézve holt tőkének mondható. Itt az volna a gazdasá-
gos, hazafias és keresztényi eljárás, ha e 7 millió holdnyi föl-
deket legalább felerészben olcsó bérletekként a népnek juttatnák. 
Az egyházi, állami és hitbizományi birtokok, a mint Beksics s 
mások kimutatták, az ilyen bérbeadással csak nyernének, mert 
a szegény, földre éhes nép nagyobb bért fizet, mint a spekuláló 
bérlő. A nagybirtok kötelességéről gyönyörűen ír Haller József, 
az Esterházy-féle hitbizományi javak kormányzója. Szerinte 
kötött birtokon örökhaszonbérlet nem létesíthető, a feles rend-
szer pedig nehézkes. A földéhségen úgy akar segíteni, hogy 
a nagybirtokosok a birtokrészeket fölparczellázván, e részeket 
20—25 évre akár egy-egy községnek, akár magánosoknak oszszák 
ki haszonbér fejében. Ebben az a szép, hogy a latifundiumokat 
a nép számára hozzáférhetővé igyekszik tenni, szakítván azzal 
a hazaellenes, kényelmes rendszerrel, hogy egyesek a nagybir-
tokok haszonbérlését némely földre spekulálók számára mono-
póliummá tették, a ki|c fáradság nélkül a tulajdonos s a föld-
mívelők rovására uzsorás nyereséget raktak zsebre. Ilyen prédául 
estek pl. a tanúimányi alapítványi s a zár alatt volt Esterházy 
berezegi hitbizományi birtokok is. Munkát, földet, védelmet, teher-
leszállítást, okos taviácsot adjatok a népnek s csökkennek a hajók, 
megcsappan a kivándorlás ! 

Nem vagyunk a leggazdagabb, de nem is a legszegényebb 
ország. Angliának roppant nemzeti vagyonát nem is ösmerjük. 
Utána Észak-Amerika következik 325 milliárddal, aztán Franczia-
ország 170 milliárddal. Nyomában jár s nemsokára túlszárnyalja 
az erőtől duzzadó Németország, mely veszedelmes versenytársa 
magának Angliának is. Mi sokkal hátrább állunk, Magyarország 
tiszta nemzeti vagyona Fellner Frigyes szerint 31,106.576,904 
K-ra tehető, de, tekintve az általános gazdasági mozgalmat, mely 
e nemzeti vagyont többszörösen megnövelheti, nem kell tartanunk. 
Százados mulasztásokat pótolgatva, rohanó nemzetek szomszéd-
ságában még elég jól megálljuk a helyünket. Azonban nagyon 
sokat kell tanulnunk Észak-Amerikától s a németektől. A német 
tudás, akarat és munka ösztönözzön minket is. Vizsgáljuk Észak-
Amerikát, mert hasonlítunk hozzá. Észak-Amerika is soká gyar-
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mata volt Angliának, mint mi Ausztriának. Használjuk föl tehát 
a példákat, mert mostani helyzetünkben tovább nem bírjuk. 
Magyarország félszázad alatt mindazt el akarta érni, a mit a 
Nyugat hosszú századok alatt természetes úton biztosított magá-
nak. Ott állunk a sorban, de kimerülten. Alig van annyi erőnk, 
hogy a meglévő alkotásokat föntarthassuk, pedig mennyi még a 
teendőnk ! 

Ha tehát nem akarunk nyomorúltan elpusztúlni, mindenki-
nek be kell állania a nemzetmentők táborába: minden népne-
velőnek igazi népnevelővé és minden tehetős főúr-, főpapnak igazi 
nemzetmentővé kell lennie. Nagyjaink eszmékkel, anyagi áldoza-
tokkal, népnevelőink pedig tettekkel rójják le kötelességüket. 
Dolgozzunk, mint Bonyhay Sándor tápéi jegyző, a ki a gyékény-
ipar révén százezreket és világpiaczokat szerzett a tápéi föld-
népének, mint Pál Gábor igazgató, a ki gyönyörű bolgárkerté-
szetet teremtett a zordnak hitt Csík-Somlyón, mint Balaton 
Gyula óbecsei főszolgabíró, a ki folyton üdvös eszmékkel bol-
dogítja szeretett népét, mint ifjú dr. Návay Lajos csanádi alispán, 
a ki elrendelte, hogy a jegyzők ingyentanácscsal szolgáljanak a 
népnek, mint a zalai jegyzők, a kik a népboldogítást tűzték ki 
zászlójukra, mint Lakács György békési főispán, mint Deák 
Lajos tanfelügyelő, mint Máthé József, Szentgyörgyi Dénes 
tanítók, a kik hol a népért, hol a székelységért dolgoznak. De 
ki tudná mindazokat felsorolni, a kik mint igazi népnevelők, 
egy-egy téren, mint úttörők, vagy mesterek, jópéldával járnak 
elől s a tekintélyen felül tisztességes jövedelmet biztosítanak 
mind maguknak, mind községüknek. Hála Istennek, már minden 
vidéknek megvan a maga igazi népnevelője, de hol vagyunk 
még a minden községtől! 

Különösen sokat várunk a tanítóságtól s általában a nép-
nevelőktől. Közgazdáink (Baross János dr., Mailáth József gróf 
stb.) nyíltan hangoztatják, hogy az iskolák nélkül nem sokra 
mehetünk. Pedig „tanítóképzőink, papnő velőink tanítási terveze-
tében hiába keresünk közgazdasági tárgyakat, sőt még egyete-
meinkről, jogakadémiáinkról is hiányzik a gyakorlati gazdasági 
politika tanítószéke. Széles Magyarországon nincs egyetlen iskola 
sem, a mely a szövetkezeti nevelést kultiválná. Ilyen állapotok 
mellett ne csodálkozzunk azon, hogyha tanítóink, papjaink, tiszt-



v selöink közgazdasági s szocziájis érzék hiányában a nép gazda-
sági vezetésére képtelenek. Földmívelési kormányunk érezte meg 
legelőször a közgazdasági nevelés teljes hiányát, azért izgatott 
•a szövetkezetek érdekében. De ez a tanító-, papság bevonása 
nélkül nem sokat ér. A czélt csakis úgy közelíthetjük meg, ha 
a tanító-, papjelölt s a tisztviselő közgazdasági ismeretekkel lép 
ki az életbe. A nemzetgazdaság tehát rendes tárgyként tanítandó 
az összes intézetekben, de különösen a tanító-képzőkben, a theologiai 
s jogi szakon. Istennek tetszöbb s hazafiasabb czélt képzelni 
sem lehet, mint azt, hogy a papság s tanítóság a magyar gazda-
sági élet erkölcsi s anyagi újjászületésén apostolkodva, nemes 
versenyre kel egymással, hogy édes hazánk csakugyan a mienk 
Jegyen!" 

Hazánkban, mint földmívelő országban a mezőgazdaság első-
rangú fontosságát, a magyar paraszt, kisgazda és középosztály 
jelentőségét fölösleges bizonyítgatni. Éppen azért minden, a mi 
ezek érdekében történik, a legelső állami és társadalmi föladat. 
Nagy, mélyreható földmívelési politikára van szükség, olyanra, 
mely a latifundiumokból, hitbizományokból és egyéb uradalmak-
ból a birtokosok sérelme nélkül haszonélvezet, vagy örök bérletek 
czímén földet biztosít derék, de szegény földmíves osztályunknak. 
S itt eszembe jut a következő : 

Carnegie, az amerikai százszoros milliomos hitvallásaként 
hirdeti, hogy: „a gazdag, a ki gazdagon hal meg, megbecstele-
níti magát". Carnegie András, kinek vagyonát mintegy 800 
millió dollárra (1500 millió K-ra) becsülik, nem börzespekulá-
czióval, hanem munkával, ipari vállalataival küzdötte fel magát 
az újvilág aczélkirályává. Pittsburgban, hol legtöbb vállalata van, 
már eddig is rendkívül nagy alapítványokat tett, mindenütt (a 
mint irataiban közzéteszi) életfeladatának tar t ja , hogy nagy va-
gyonát teljesen a köznek áldozza fel. Carnegie nyíltan hirdeti, 
hogy a nagy vagyon nagy kötelességekkel jár . Szerinte a vagyon 
birtokosa köteles vagyonát — az Evangélium szellemébon — 
felebarátja boldogítására fordítani. Nem kifogásolja, hogy a nagy 
vagyon tulajdonosa felesége és leányai szükségletéről kellő módon 
gondoskodjék, de már a fiúknál elégségesnek tar t ja a jó neve-
lést és az első nehézségek megküzdésére szolgáló szerény segí-
tést. A fiú küzdjön, így maga is új javakat fog az emberiség 
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javára produkálni s nem lesz heréje a társadalomnak, a ki csak 
elkölteni tudja, a mit mások szereztek. De nemcsak' az utódok 
tékozlását ostorozza Carnegie : a tékozlás jogát még azoktól is 
megtagadja, kik maguk szerzői a nagy vagyonnak. Igenis, éljen a 
vagyonos szükségletei és hajlamai szerint, de ne kövessen feltűnő 
és pazarló életmódot. A gazdagságnak fitogtatása, a pazarlás 
lelki durvaságnak és neveletlenségnek tekinthető. Egyszerűség, 
takarékosság és becsületesség, ezek a polgár legfőbb erényei. Ezek 
alapjai az erkölcsös és boldog családi életnek. Az ilyen családok 
teszik éltető talaját az egészséges állami fejlődésnek s minden 
magasabb kultúrának. 

Carnegie szerint tehát a vagyont ne a családnak, hanem a 
köznek gyűjtsük ! Szerinte mindazon esetekben, midőn a vagyo-
nosok megfeledkeznek embertársaik iránt való kötelességeikről, 
az államnak feladata hibájukat jóvá tenni és nagy progresszív 
hagyatéki adóval visszakövetelni a társadalom részére azt, a mit 
egyesek önzése és kapzsisága tőle jogtalanúl elvont. Carnegie 
nyilatkozatai a vagyonosok között az első pillanatban megdöbbe-
nést keltettek, míg a nép ujjong a reformátor megváltó igéinek. 
Komoly államférfiak azt hiszik, hogy Carnegie szavai szocziális 
életünkben új korszakot jelentenek. Hisz rangtársai között már 
is sokan vannak lelki rokonságban vele. így Astor, Cooper, Tildén, 
Standford és mások szintén mesés vagyonokat áldoztak a köz-
jónak s így jogosult az a feltevés, hogy a nemes példa új és új 
követőkre fog találni. így nyer a vagyon ethikai alapot s rendel-
tetést. így hidalja át az ellentétet, a mi közte és a munka között 
fennáll. A mi ma csak egyes nemeslelkű emberbarátok ajándéka-
ként Húll a társadalom ölébe, azt holnap mint jogot fogja köve-
telni azoktól, kik lelketlenül elzárkóznak az Evangélium elől. 
Carnegie az új rend apostola, zászlót hajt előtte a világ minden 
igaz emberbarátja. (M—g, 1901. V/21.) 

Milyen gyönyörű, szinte megváltói eszmék a rideg számítás 
és pénz hazájában ! Mindezt nem azért említem, mintha mi is 
hasonló tetteket várnánk tehetős nagyjainktól. A világért sem ! 
Csak azt akarom evvel elérni, hogy lássák főuraink, főpapjaink 
s nagy tőkepénzeseink, hogy kötelességek várnak rájuk, különösen 
most, a nagy átalakulások küszöbén. Lépjenek be ők is az állani 
mellé az egész nemzettel a nemzetmentők táborába ! Találjanak 
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módot arra nézve, hogy a Darányi, Beksics s több jelesünk 
eszméit valósággá változtassák. Értsék meg, hogy ezt a nagy 
átalakulást jobb békés úton megoldani. Adjanak földet a magyar 
paraszt osztálynak és munkát a magyar munkások és kisiparo-
sok százezreinek ! Neveljék, oktassák a népet, hadd legyen ez 
ismét oly erős, oly tiszta, mint régen volt. Nem kívánunk lehe-
tetlenséget, még csak nagy áldozatokat sem, csupán védelmet, 
segítséget, jobb birtokelosztást. Legyünk nemeslelküek és okosak. 
A dicső 48-as alkotásokat vér nélkül, nemes hazafiságból vittük 
keresztül. „Az első földbirtokreform 1848-ban Magyarországot 
szabaddá tette, a második földbirtokreform naggggá fogja tenni/ ' 
Ezt tegyétek meg hazám nagyjai a jézusi szeretet és a magyar 
hazafiság nevében ! Mutassátok meg, hogy Magyarországon is 
vannak olyan nemesen gondolkodó apostolok, mint a pénz és 
számítások hazájában : Észak-Amerikában ! 

Igaz, Magyarország nem áldozhat milliárdokat, mint a 
gazdag külföld, de egy fél milliárd K-t (a mivel összes lmjain-
kat megorvosolhatnák), megerőltetés nélkül is előteremthetné.*) Ha 
a 325 milliárd nemzeti vagyonnal rendelkező, tehát nyolczszorta 
gazdagabb „Unió" 10 milliárdot tudott áldozni csakis jótékony 
és kultúrál is czélokra, akkor a 40 50 milliárd nemzeti vagyonú 
Magyarországnak nyolczszorta kevesebbet, vagyis 1300 milliót 
kellett volna áldoznia. Ennyit bizony mi nem adakoztunk (isko-
láink tőkésített vagyona a legrégibb időktől 300, egyéb adomá-
nyaink szintén 300—400 millió K-ra tehetők). De ha kulturális 
és jótékony czélra nem áldoztunk is elegendőt vagyonúnkhoz 
mérten, a nemzetmentés terén helyre kell pótolni minden mulasz-
tást. A Beksics kiszámította 500 millió K-t elő kell teremtenünk 
mindenáron nemcsak azért, mert kényelmesen .megbírjuk, mert a 
birtokáttétellel a nagybirtokosság és a nép egyaránt nyer, hanem 

*) Mulhall angol statisztikus szerint Európa államvagyona a XlX-ik 
század végén ez volt: Európa összes ingó s ingatlana 1200—1300 milliárdra 
rúg. Ebből Angliára 401, Francziaországra 313, Németországra 2ö8, Orosz-
országra 174, Ausztria-Magyarországra 113, Olaszországra 86, Belgiumra 32, 
Hollandiára 28 milliárd esik. Mi tehát Ausztriával együtt az ötödik, magunk-
ban pedig a lutedik helyen állunk, a mi igen tisztességes helyzet. Fellner 
ugyan csak 31 milliárdot mutatott ki, de tiszta nemzeti vagyonnak, nagyon 
alacsony kulcs szerint számítva. Valószínű azonban, hogy hazánk összes 
vagyona a 40—50 milliárdot meghaladja. 
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főképp azért, mert ettől függ egész jövőnk! Ez megváltja a ma-
gyar parasztságot, e nélkül elpusztúl, mint a római birodalom, 
mely a rettentő állami birtokokat s latifundiumokat néhány száz 
családnak juttatta, míg a millióknak nemcsak földet, hanem az 
olcsó rabszolgarendszer miatt munkát sem biztosított. Halgassunk 
tehát a magyar Gracchusokra, e magyar nemzetmentőkre, okúljunk 
a múltakon s figyeljünk a jelenre, mely már is úgy indúl, hogy a 
közeljövőben ezeket az eszméket fogja uralni az egész világon. — 
De nézzük, kik buzgólkodtak a nemzetmentés terén. Azok között, 
a kik részint örök áron, részint bérletek czímén földhöz juttatták 
a földre éhes magyar parasztot, első helyen áll a földmívelés-
ilgyi kormány. Darányi Erdélyben, a Magas Tátrában, Pozsony-, 
Bács-, Csanád- és más megyékben eddig kerek 45,000 k. holdnyi 
földet parczelláztatott föl.*) A mi igen szép haladás, de a poseni 
porosz telepítésekhez képest mégis kisszerű. A porosz „Ansiede-
lungs-Comission" eddig 127,100 hektárt (200,000 holdat) fordított 
porosz telepítésekre, a melylyel aztán könnyű szerrel megoldják a 
,,lengyel kérdést." Az igazi nemzetmentők sorából messze kivilágí-
tanak a következő fényes nevek: Konkoly-Thege Miklós, ki ógyallai 
1500 holdas birtokát ajánlotta föl állami parczellázásra, Hadik-
Barkóczy Endre, Sztáray Sándor grófok, kik hasonlóan csele-
kedtek felsőzempléni birtokaikon, Batthyány Lajos gróf, ki iker-
vári birtokait parczelláztatja (eddig 740 m. holdat részelt föl 
570 K átlag áron 50 évi 5 V2 %-os törlesztéses fizetéssel), a 
Károlyi Gyula gróf örökösei, kik hódmezővásárhelyi 4433 holdnyi 
birtokukat fölrészelve, kis gazdáknak adják el, Bakó Ferencz 
nagybirtokos, ki kolozsmegyei birtokait nem engedte idegen kézre 
jutni, (Bakónak az oláh Albina 1.500,000 K-t igért s ő 300,000 K 
veszteséggel a Teleki Géza gróf örököseinek adta el. Bakót e 
nemes tette a nemzetmentők közé emeli, mert cselekedete gazda-
sági szempontból milliókat ér), Ekezen Sándor, a ki 1300 holdat 
ajándékoz a Mezőségen a székely települőknek. Hasonlóan par-
czelláz s bérbead a kalocsai érsek, a Csanádi püspök s még 
néhány hazafias főúr, főpap. Dicséret illeti Szeged városát, mely 
6000 holdnyi területet részekre osztva, bérbead, Kecskemét városát, 

*) Darányi ezenfelül a vallásalap püspök-Iádányi uradalmából 30,000 
k. holdat is meg akart venni szintén parczellázásra, 0 Felsége azonban e 
műveletet nem engedte meg. (B. H. 1903, HI/3.) 



mely 7500 k. holdnyi pusztaszeri birtokát részeli föl, hogy saját 
polgárainak eladhassa, Orosházát, mely Schossberger báró 3400 
holdas birtokát megvette. (Orosháza példáját ajánljuk Hódmező-
vásárhelynek és Szentesnek s akkor a túlzott szoczializmusnak 
nyoma sem lesz e 3 főfészekben, mert itt is a föld a legjobb orvos-
szer, ezért nevezetes a Károlyi Gyula örököseinek elhatározása.) Ami 
másféle alapítóinkat illeti, itt is sok ragyogó név fényeskedik, osz-
latván a közöny önző ködét. íme, csak a minap Pálfy János gróf 
tesz több milliós alapítványt a középosztály gyermekei s a tanárok 
számára. Egy debrecxeni polgár a Debreczenben, Gyurikor les 
Ferencz pedig a Pozsonyban létesítendő egyetemre hagyomá-
nyoz szép összeget, Taub Salamon, Rökk Szilárd, Semsey Andor, 
Andrássy Dénesné, Avdrássy Dénes gróf, Kun-Kocsárd, Wech-
selmann Ignácz (a ki 3.880,000 K-t hagyott jótékonyczélokra, 
jórészben tanítók részére), Weitxer János (ki 4 milliót hagyott 
Arad városára a szegény kisiparosok, kiskereskedők, munkások 
stb. segítésére ; munkában eltöltött életében kifejlődött benne a 
legnemesebb szocziálizmus; az egykori kovácslegény szétosztja 
vagyonát azok között, a kiknek sorából kiemelkedett), Brüll 
Alfréd, a ki 15,000 K-val kifizette a vagyontalan egyetemi hall-
gatók leczkedíját, Bráxay Kálmán, a ki 2 milliós alapítvánvt 
tett, Zichy Béla gróf, Sulyovsxky István s mások, a kik több 
kisebb összeggel áldoznak napról-napra a haza oltárán, a mely-
ről mi csak a hivatalos lap köszönő rovatából veszünk tudo-
mást — mind a jótékonyság Pantheonjába kerültek. A nemzet-
mentők soraiba tartoznak azok is, a kik munkaadással segítenek 
a népen. Dicséret illeti pl. Mikes Ármin grófot, a ki idegen 
munkásai helyett székelyeket alkalmaz. Darányit, a ki a kis-
emberek ügyét annyira szívén viseli, hogy a munkakeresők hir-
detéseit pontos, időben, állandóan közli, hogy ki-ki keresethez 
jusson. Hasonlóan cselekesznek a megyék, városok is. Pl. Potsa 
József főispán a székely munkások részére munkát közvetít. 
K fenkölt csoportba tartoznak azok is, a kik egy-egy fontos ügy 
szolgálatában tanácscsal, eszmékkel, tettekkel szolgálnak. Nem-
zetmentők tehát a herczegprímás, a ki az ifjúság hazafias neve-
lését s a magyar nyelv tanítását, a nem magyar ajkú vidékeken 
papjai, tanítói szívére kötötte. Vasxary Kolos példáját követték: 
Bubics Zsigmond, Bende Imre, Sxmrecsányt Pál, Ivánkovics 
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János, Mailáth Gusztáv püspökök, a kik a hazafias nevelés sür-
getésén kívül orvosolni igyekeznek a kivándorlás nemzetölő 
nyavalyáját s okos gazdasági eszméket vetnek föl. A napokban 
jelent meg pl. a Széchenyi Miklós püspök pásztorlevele, mely a 
szószoros értelmében egész munkaterv*) a legszebb gyakorlati 
eszmékből összeállítva. Lélekrepesve olvastuk a gyönyörű levelei, 
mely mintegy megpecsételni látszik a mi. népnevelői akcziónkat. 
Ha így haladunk, csakugyan megvirrad még a szegény magyar-
nak ! Igaza van Löherer Andornak (a ki ennek hatása alatt, a 
papjelöltek gazdasági kioktatását sürgette a Hazánkban), hogy 
„a kassai, rozsnyói, erdélyi, győri stb. püspökök ez irányú tevé-
kenysége bevilágítja egyházmegyéjük rónáit és határait!" Biztosra 
veszsziik, hogy hasonló irányú pásztor leveleket, rendeleteket min-
den egyházfő' (felekezeti különbség nélkül), minden főispán, min-
den alispán, minden tanfelügyelő (vagy maga a miniszter), ki 
fognak bocsátani, hogy a népboldogítás s ezzel a nemzetmentés 
nagy munkája Kárpátoktól Adriáig meginduljon. Sorakozzunk 
tehát a nemzetmentők táborába! Jöjjön a mozgalom felülről. 
Hisz vezérek már is vannak, de a legszebb harczba még sem 
indulhatunk, mert kevés a tiszt s még kevesebb a közkatona. 
Egy pár miniszter, főúr, főpap, képviselő, író még nem bírja az 
egész nemzetet fölrázni. Be kell vonnunk a mozgalomba minden-
kit, a nőket is, a Zrínyi Ilonák, Lorántffy Zsuzsánnák, Károlyi 
Györgvnék, Andrássy Dénesnék fajképei még nem haltak ki. 
Jöjjön a mozgalom középről, a Sándor Jánosok, Latinovicsok, 
Lukács Györgyök, Návay Lajosok, Balaton Gyulák nem állnak 
egyedül, vagy jöjjön alulról, a névtelen hősök ezreitől, a nép-
vezérektől, a kik közül néhánynak úgy is csak akkor csillan 
meg a neve a nyilvánosság nagy felszínén, a mikor hosszú, 
áldásos működését pár száz K-val, vagy ezüstkereszttel hono-
rálják . . . Jöjjön akárhonnan, csak jöjjön, csak üdvös legyen. 
Hogy aztán Károlyi kezdt.e-e, v a g y ' Zichy; Mailáth-e, vagy 
Apponyi; Rákosi-e, vagy Hoitsy; X pap-e, vagy Y tanító, az 
tökéletesen mellékes. Születés, rang, hivatal, vallás, mint a halá-

*) A győri püspök pásztorlevele csakugyan „a legszebb magyar pro-
gramm'. Ezt és némely nemes adakozó végrendeletét életirányítás czéljából 
millió-számban kellene terjeszteni. Ha Isten éltet, ezek egy részét magam is 
össze fogom gyűjteni. 
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los tusa perczében, itt elenyészik. A fő, hogy mentsük meg népün-
ket, mely jórészben a mi bűnös közönyünk áldozata. Megdöbbentő 
képet fest ez égbekiáltó állapotokról: Egem Ede, a volt hegy-
vidéki kormánybiztos : 

„A közigazgatási és állami tisztviselők megvesztegetése e 
vidéken odáig jutott, hogy ritkaságszámba ment, ha a paraszt 
a kereskedővel szemben igazságot nyerhetett. Megvesztegettek ők 
(t. i. a hegyvidéki zsidók) mindenkit, akit pedig nem lehetett, 
fenyegetések, támadások által tartják sakkban. A főszolgabírót 
halállal fenyegették s engem is. Rablás, a kifosztott áldozatok 
felakasz tása nem ritka dolog, s mindezt legtöbbnyire a beván-
dorlottak vitték végbe. Ezen, törvényt nem ismerő eljárása áltál 
elérte e beözönlő kalmárnép, hogy ó'k ma korlátlan urai a hely-
zetnek. Így romlott meg a ruthén előbb anyagilag, aztán erköl-
csileg. A beregmegyei Bilke, a máramarosi Szaploncza közsé-
gekben a lakosság nagy részénél a hamis eskü rendes kenyér-
kereset. E megyékben taksája van a ggújtogatásnak a szerint, 
a mint cserép-, zsindely-, vagy szalmafödeles házat kell fölgyúj-
tani, a rablás és gyilkolás az emberekhez máién külön progresszív 
díjazás alá csík. A rettegés olyfokú, hogy száz peres eset közül 
egy sincs, a hol a szegény paraszt más hitű*) ellenfelével szem-
ben igazságot nyert volna . . . " 

Rettentő igazságok, a melyeket megerősítenek a g. kath. 
papok s e sorok írója is, a ki felsőzempléni. Már most kérdem, 
nem szent kötelessége-e mindenkinek a népmentés!'? A ki eze-
ket elnézi, a ki a kivándorlók ezreinek gyászmenetén meg nem 
indúl, a ki eltűri, hogy a szegényt még az ág is húzza s a „mért en-
gedi magát" odadobott szóval érzéketlenül tovább halad, a ki látja, 
hogy körülötte napról-napra hogyan fulladnak be százan, ezren a 
bajok tengerébe, a nélkül, hogy csak egy szalmaszállal is sietne 
a szerencsétlenek kiszabadítására : kérdem, ember-e az ? 

A ki magyar, lépjen be a nemzetmentők legdicsőbb tábo-
rába! „Békesség e földön a jóakaratú embereknek!" mondá 

*) A „más hitű", „a bevándorlottak", zsidókat jelentenek, a mit ezen-
nel jelzek is itt, hogy egyúttal megrójjam azt a pipogya gyávaságot, a 
melyet e téren tapasztalunk. Hát kitől tart az igazi, jó magyar sajtó, az író 
és minden tisztességes ember, hogy a zsidó szót még kiejteni is fél? Lám, 
a szegedi zsidóság ki is íratja, hogy „zsidó népiskola" stb. S nagyon helye-
sen. E név nem szégyen s ha igen, akkor le kell törülni róla a bélyeget. 
Nekünk és a magyar zsidóságnak azon kell lennünk, hogy a lengyel zsidó-
ság kint rekedjen. Ezek bélyegzik meg a zsidó fajt s idézik elő a zsidó-
gyűlöletet. 



Apponyi tavaly karácsony tájt, hogy elnémuljanak a nemzetiségi 
ellentétek. Békeség e földön . . . ezt hangoztassuk mi is, mert e 
rettentő bajokat csak békés időkben lehet leküzdeni. S aztán 
fogjunk kezet, legyünk egyek, hogy be ne teljesedjék Széchenyi 
jóslata: „A magyar saját magát fogja meggyilkolni, mert más 
által meg nem gyilkolható." 

De rá kell lépnünk a népboldogít ás szent mezejére azért is, 
mert erre az idő, a világ nyomása kényszerít. Nem tekintve 
Nyugotot, a hol rég ez úton járnak, hogy a szocziálizmus vesze-
delmes vadhajtásait a népboldogítással lenyesegessék: újabban 
két világhatalom tért át ez egyedül helyes ú t r a : a pápa és 
a c z á r ! ! És itt álljunk meg kissé. II. Miklós czár gazdasági, 
érzelmi és más okokból az orosz parasztság védelmét, gazdasági 
jóllétét s helyes szellemi vezetését tűzte ki czélul nemrég meg-
jelent világhíres nyilatkozatában: „Felhívjuk összes alattvalóin-
kat, hogy működjenek közre a család, az iskola és közélet 
erkölcsi alapjának megszilárdításában" (mondja a legfelsőbb 
parancs) s erre a hivatásra a papokat jelöli ki, a miért a czár 
gondoskodni fog jobb díjazásról: „folytatjuk az orth. papság 
anyagi helyzetének javítására irányuló intézkedések végrehajtá-
sát, hogy azoknak részvételét híveink szellemi és közéletében 
mélyebbé tegyük". — XÍII. Leó pápánál már jóval előbb ugyan-
ezt látjuk. A „Rerum novarum" kezdetű encziklika a munká-
sokat veszi hathatós oltalmába. A munkásosztály anyagi s erkölcsi 
fölemelésén kívül ez encziklika a családi élet erősítését is czé-
lozza. Védelmébe veszi továbbá a modern ipart is, a mely 
ujabban többnyire a tőke hatalmába került. XIII. Leó a meny-
nyire védi a magánvagyont, éppúgy elítéli a rideg pénzuralmat, 
mely a munka rovására szertelen hasznot és sokszor jogtalan ked-
vezményt is nyújt a tőkepénzesnek. A „Graves de communi" körle-
vél valóságos szocziológiai okirat, melyben mindaz megvan, a mit 
azóta keresztény demokráczia néven ismer a müveit világ. Kiter-
jedt a pápa figyelme a szegények gondozására, a társadalmi bajokra 
és orvosszereire s arra is, hogy senki se éljen csak önmagának, 
hanem szentelje munkásságát a közjónak is. A kinek az Úristen 
észt adott, fordítsa értelmét hasznos ismeretek közlésére, a kit 
vagyonnal áldott meg, ne legyen szűkmarkú a jóltevésekben, 
a kinek a gyakorlati ügyekben van tapasztalása, használja föl 



ez ügyességét embertársai javára, XIII. Leó századunk valamennyi 
nagy problémáit megvilágítja, de különösen a föntiek fontosak, 
mert ezekkel papjai révén a népboldogítás útján fényeskedik. 
Mindezekből két igazság tör elénk. Hogy a gazdasági válság 
kapcsolatban az erkölcsi hanyatlással világszerte dúl s hogy ezt 
(nehogy véres forradalmak ismétlődjenek) szoczialis eszmékkel, 
népboldogítással igyekeznek mindenhol megorvosolni.*) Föl tehát! 
Ha késedelmeskedünk, hiába harsogtatjuk Károlyi Sándor, Firczák 
Gyula után, hogy Magyarország a magyaroké, a rohanó idő 
keresztülgázol rajta ! 

De a felülről jövő földparcxelláx ássál a mentést még nem 
tartjuk befejezettnek. Ez a segítségnyújtásnak a nagyobbik fele 
ugyan, de akcziónk teljessé csak akkor lehet, ha a tőlünk s a 
néptől függő másik föltételeknek is eleget teszünk, ha t. i. a 
korral haladunk. Nincs a közgazdaságnak egyetlenegy ága sem, 
a hol tennivalónk ne volna. Első főkötelességünk azonban a sok 
közül az, hogy a magyar gaxda közönyét, maradiságát s a cxél-
sxerű újítások iránt való bizalmatlanságát megtörjük, E tekin-
tetben a papság, tanítóság és jegyzők nagy szolgálatot tehetné-
nek. E 3 nemzetmentő faktor tömérdek újítást megvalósíthatna. 
A ki nem ért egy-egy gazdasági ág gyakorlati kezeléséhez, egy 
kis jóakarattal okvetlenül ért a buzdításhoz, vagy az elmélethez, 
s így is nagy szolgálatot tehet. A fő az, hogy ki-ki megtegye a 
maga kötelességét: szóval, tettel, példaadással. Neveljünk értel-
mes, okos gazdákat. Hogy azonban ezt megtehessük, a tanító-
képzőkben, a papnevelőkben s a jegyzői kurzusokon önálló tárgy-
ként tüzetesen kell tanítani a közgazdaságot. E tekintetben eddig 
alig történt valami. Népünk 1867 óta inkább a külső mázban s 
a fényűzésben utánozta a műveltebb köröket, míg közgazdasági 
tekintetben részben ma is középkori állapotban sínylődik. Darányi 
miniszter megvalósította ugyan a felnőttek vasárnapi oktatását, 
a különféle gazdasági kurzusokat, de még mindig messze va-
gyunk a czéltól, mert ezek nem általánosak, s éppen azért kevés 

*) Az orosz hivatalos lap szerint, a birodalmi tanács elhatározta, 
hogy a nem egyházi ünnepek megtartását a papság útján tiltani fogja. A 
g. kel. orosz lakosságnak ugyanis 140 olyan ünnepe van, a mely szorosan 
nem egyházi ünnep, s megtartásuk a mezőgazdaság fejlődését erősen hát-
ráltatja. 



gyakorlati eredményt tudnak fölmutatni. Itt csak Wtassics és 
Darányi miniszterek tehetnének hathatós lépéseket. Müveit és 
bizonyos tekintetben szakképzett tanítóság, papság segíthetnének 
e bajokon. Nagyszámú mintagazdaságok, mintatanyák, szakkép-
zett vándortanítók egészíthetnék ki a teendőket. Népszerű gazda-
ság-, alkotmány tant, jogi ismereteket kellene íratni s ingyen 
könyvekként kiosztani a tanító-, papság és jegyzők között, hogy 
a szegény népnek ne kelljen minden kicsiségért drága ügyvédő-
höz fordulnia. 

Második főc xélünk, hogy a nyugoti népek 3 főerényét: a 
munkát, szorgalmat és takarékosságot meghonosítsuk. Nem mon-
dom, vannak vidékek, a hol e tekintetben jól állunk, de e hár-
mas főboldogító eszköz több helyen még kezdetleges állapotban 
van. Pedig ezek nélkül nagy és hatalmas nemzet nem képzel-
hető. E hármas jegy alatt lettek hatalmasokká a nyugoti nem-
zetek s a politikailag 1620-tól Ausztriától függő csehek is. 

Különösen kerülendő az őrjöngő divat, az esztelen fény-
űzés és költekezés, mely a legalsó néprétegig lebocsátotta mérges 
gyökerét. A helyett, hogy minden vidék megtartaná jellegzetes, 
szép viseletét, ősi szokását, hitvány bécsi ringy-rongyért és se-
lyemért adja utolsó fillérét is. Ér, úrnő, szolga, szolgáló őrületes 
versenyre keltek egymással, hogy adósság, tönkremenés s nem- • 
zetietlenség burjánozzanak föl a régi becsületes csapásokon. Elég 
és. ne tovább ! Ezt hangoztassátok szüntelen ! Új eszmék, vallá-
sosság, munka, szorgalom, takarékosság, okosság: ez legyen a 
jelszó mindenüt t ! 

Műveljük a földet okosan és gazdaságosan, használjuk föl a 
bevált újításokat, tanúljunk az állami mintagazdaságoktól. Nevel-
jünk nemes, hasznos állatokat. Karoljuk föl nemcsak a ló, szarvas-
marha, hanem a hanyatlásnak indúlt juh- és sertéstenyésztést is.*) 
Emeljük méh- és selyemtenyésztésünket a külföldi országok szín-
vonalára. Legyen a bor és gyapjú ismét oly keresett, mint ezelőtt 
volt. A Felvidék és Erdély juhtenyésztése érdekében mindent 

*) A Magyar birodalom házi állatainak értéke a baromfi és más szár-
nyasokon kívül 1,735.563,385 K-ra tehető. Okos gazdálkodással azonban 
házi állataink idővel kétszer, háromszor ennyi értéket képviselhetnének, 
mint a hogy ez Nyugaton van, a hol ötszörte több az állat-állomány, 
mint nálunk. 
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meg kell tennünk, úgyszintén a hegyi borok kivitele tekintetében. 
A baromfi tenyésztést általánosítani és íokozni kell, hogy állandó 
keresetre adjon alkalmat, több vidék ugyanis milliókat vesz be 
e czímen is. Föl kell karolnunk a fatenyésztést, az erdei- és 
gyümölcsfa ültetés ügyét is. Az előbbiben az állam, az utóbbiban 
példáúl Kecskemét, Nagy-Kőrös vidéke jó útmutatóúl szolgálhat. 
Kecskemét (mint Makó zöldségéből) szintén milliókat árúi baraczk-
ból, cseresznye-, meggy- s másféle gyümölcsből. Gazdáinkkal 
meg kell kedveltetni a faültetést. Nemcsak a szőlők, szántóföldek 
szélei, a szoros értelemben vett gyümölcsösök, hanem az útak, 
útczák szintén befásíthatók. E tekintetben szépen bevált Darányi 
faültető rendszere. 1900-ban pl. az állami mesgyéken mind-
össze 3000 fa pusztáit el, a többi szépen megmaradt, pedig a 
laza ellenőrzés s a nép duhajsága miatt az egésztől nem sokat 
vártak. A teendő persze még igen sok s ez a társadalomra és 
az iskolákra is várakozik. Fontos a mezőgazdaság hasznos ma-
darainak a megóvása is. Hazánkban 325-féle madárfaj él, melyek 
közül a legtöbb hasznos. Ezeket Darányi összíratta s közülök a 
következőket találta különösen hasznosaknak: bagoly (gyöngy, 
füles, láng, nádi, mocsári, rúti, mezei), barázda-billegető (fehér, 
szürke, hegyi, havasi), bíbicz, búbos banka, búbos pacsirta, 
csaláncsúcs (rozsdás, czigány csaláncsúcs, kórógébics, fekete 
stiglincz), csíz, csóka, czinege, fecske, fülemüle, halálmadár 
(kuvik), harkály, kakuk, kenderike, királyka (ökörszem), lile, nádi, 
rigó, pacsirta, pinty, sármány, sordély, szalakóta (zöld kánya, 
kék varjú), tengelicz, veresbegy stb. E madarak a hazánkban 
élő körülbelül 20—22 ezer rovarfajt pusztítják s így megbecsül-
hetetlen szolgálatot tesznek gazdáinknak.*) 

Arra kell hatnunk továbbá, hogy gazdáinkat az egyoldalú 
szem-gazdálkodásból kizökkentsük. Meg kell értetnünk velük, hogy 

*) A Természettudományi Társulattól kiadott faunakatalógus szerint 
17,000 rovarfajnak honosságát állapították meg eddigelé. Ámde ehez még 
legalább is 5000 fajt hozzá kell adni, ha az apró és legkisebb alakokat is 
gondosan összegyűjtik és meghatározzák. Biztosan mondhatjuk, hogy Magyar-
ország területén legalább is 25,000 állatfaj él, melyből mintegy 560 faj a 
gerinczesekre (emlős 80—85, madár 350, csúszó-mászó és kétéltű 51, hal 
64 faj), a többi 24,440 faj pedig a gerincztelenekre esik, mely utóbbiak 
között a rovarok maguk mintegy 22,000 fajt tesznek. 
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az állattenyésztés, gyümölcs-, szőlőtermesztés, a tej, méz, baromfi, 
zöldség stb. értékesítése jövedelmezőbb.*) Használjunk kitűnő 
vetőmagot, műveljük földünket jól, értékesítsük terményeinket 
szövetkezetek révén, állatainkat nemesítsük, keresztezzük, szóval 
használjuk föl a külföld e nemű vívmányait. Legyen a közgazda-
ság népszerű tudomány minden téren. Neveljük az ifjúságot az 
elemi iskolától kezdve föl az egyetemig ilyen szellemben. Hassa 
át egész valónkat a közgazdaság, mert csak így lehet gazdasági 
fölvirágzásra szert tennünk. A teendő e téren különösen a tár-
sadalom- és iskolákra vár. A kormány már eddig is sokat tett. 
Mindent lehetetlen tőle várni. Lám a közigazgatás egyszerűsíté-
sével közgazdasági czélt is szolgál. Nagy nyereség lesz ugyanis,, 
ha a polgárság tömérdek pénzt és időt megtakaríthat az egy-
szerű sommás eljárással. Eddig a járás-, vagy megyeszékhelyén 
a hosszas és költséges ügykezelés miatt napokat elvesztegetett. 
Ezentúl mindez megszűnik. 

Meg kell emlékeznünk továbbá a mindig magyar érzelmű 
középbirtokos osztályról is, mely az értelmi elemmel hajdan vezér-
szerepet játszott s mint védőbástya, kitűnő szolgálatokat tett az 
egész nemzetnek. E jórészben tönkrement társadalmi osztály 
talpraállítása tehát nemzeti kötelesség. A Magyar Nemzet csak-
ugyan egész irodalmat fejtett ki érdekükben s hogy megismer-
hesse s javíthassa állapotaikat, 1901, január 9-én a következő 
kérdő pontokat tette közzé : 

Kérdő-Ív a 200—2000 holdas földbirtokosság helyzetére nézve : 

1. A vármegye területén levő középbirtokosság kezén levő 
földterület növekvőben, vagy apadóban van-e ? Igen, vagy nem ? 
2. Mi a földben való gyarapodásnak, avagy térvesztésnek az oka 
általában és részletesen? 3. A kívánalmaknak megfelelően gaz-
dálkodik-e a vármegyei középbirtokosság általában ? 4. A vár-
megyei középbirtokosok rendelkeznek-e elegendő mezőgazdasági 
ismeretekkel? 5. A vármegyei középföldbirtokosságnak körülbelül 

*) Ez még a zord Csíkmegyében is beválik. Székelyföldi útamban 
bámúlva láttam Pál Gábor csík-somlyói igazgató gyönyörű bolgár kertészetét, 
a mely ékes czafolata annak a híresztelésnek, hogy Csíkban konyhakerlészet 
nem létesíthető. Szomorú, hogy erről a megyebeliek, sőt a szomszédok is, 
alig tudnak valamit. 



— 81 — 

hány százalékja végzett gazdasági iskolákat ? 6. A vármegyei 
középföldbirtokosság gazdaságainak állatállománya és gépfelsze-
relése elegendőnek látszik-e a kellő haszon elérésére ? 7. A bér-
letbe adott középföldbirtokon jobb, vagy rosszabb gazdálkodás 
folyik-e, mint a házi kezelésben levőkön ? Az évi jövedelmező-
sége a földnek mely esetnél magasabb? Melyik esetben van a 
termőföld jobb karban? 8. A mezőgazdasági termények eladá-
sánál alkalmaz-e a középföldbirtokosság ügynököket, vagy keres-
kedőnek ád el, avagy egyenesen a piaczokkal áll-e összekötte-
tésben ? 9. A vármegyei középföldbirtokosság terményei értékesí-
tésénél a kellő időpontot megszokta-e várni ? Egyáltalában fejt-e 
ki tevékenységet a magasabb ár elérésére, például társulás útján ? 
Avagy esetleg néha már előre, lábán adja e l? 10. Nagy-e a 
középföldbirtokok pénzterhe ? Milyen hiteleket használ ? Hány 
százalékra rúgnak kölcsöneinek kamatai ? 11. A mennyiben a 
közép földbirtokosok adósságai 5 százalékos amortizáczionális 
kölcsönnel konvertáltatnának, megmenthető volna-e sok közép-
birtok? 12. Képzelhető-e, hogy a vármegyei középföldbirtokon 
nyugvó összes adósságok konvertálása, a földbirtokok forgó ér-
tékében fedezetet találna? 13. Nem találják-e nagyon kevésnek 
a középföldbirtokosok azt a hitelt, a mennyiben a földhitelinté-
zetek a földbirtokot részesítik ? Magasabb hitelnyújtástól kedvező 
eredmény volna-e várható? Megbirná-e ezt a nagyobb, de ked-
vezőbb föltételű súlyt a föld? 14. Milyen a vármegyei közép-
földbirtokosság általános műveltsége ? Életmódjuk kelt-e olyan 
hatást, hogy a vagyon-csökkenést főleg ennek a meg nem felelő 
volta idézi e lő? 15. Névszerint kik voltak a vármegye közép-
birtokosai 1848-ig ? És kik névszerint ma ? Ha a birtokuk bérbe' 
van is adva. Kik névszerint ezeknek a bérlői?" E kérdőpon-
tokra a M. N. a beérkezett feleletek nyomán a következőket 
közölte 1901, VI/15. és 22-én: Csoportosítva a kérdő-ív tíz 
pontjára adott válaszokat, a középbirtokos osztály térvesztésének 
okai (mert mindenütt erről van szó) 3 főrészre oszthatók: 
1. általános agrár-bajok. 2. a védelemhiány és egyéni hibák. 3. a 
pénzhiány és a hitelviszonyok rosszasága. 

1. Tudjuk, hogy a termények értéke a nagy világrészek 
erős versenye folytán egyre esik, viszont az előállítás költségei, 
a munkások nagyobb bére s a kivándorlás miatt rohamosan 
5 
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emelkednek. S mindemellett sem az életszükségletek, sem a 
közszolgáltatások nem apadnak s jó ideig nem is fognak. Azt kér-
dezhetnék erre sokan, hogy hát a többi birtokosok mért nem buknak 
el ez általános bajok miatt, miért csupán a középföldbirtokosság? 
Erre ez a feleletünk: Könnyű az 50,000 holdnak egy családot eltar-
tani, akármilyen olcsó a búza és bármilyen drága a napszám! De 
nehéz az 1000 holdas úriembernek két fiát, egyenkint 16 évig 
a városban taníttatni és rangjához illően férjhez adni leányait 
úgy, hogy mindegyik fiának rendben átadhassa a maga 500 
holdját. Mire a fiúk elvégezték az egyetemet, az 1000 hold is 
rendesen magasabb iskolába kerül, tanult légyen gazdájuk akár 
Hohenhaimban gazdálkodni. Mert vannak egyéb hibák is ele-
gendő számmal. — Ez első csoport bajára javaslatunk a követ-
kező : alkudjék meg a középbirtosság a kényszerítő helyzettel, 
alkalmazkodjék a korszellem kívánalmaihoz, mely a XX. szá-
zadban á kétszerkettő ismeretét és a munka megbecsülését han-
goztatja. Ezeket a nemzet egyenesen megköveteli tőlük, mert 
csak így maradhat meg kezükön a föld, a melyre okvetlenül 
szükség van. — Azt is mondhatnánk, hogy a középbirtokok 
pusztulásának éppen a védelem az egyik oka. T. i. az a véde-
lem, mely a nagy birtokoknak a széthullása ellen irányúi törvé-
nyes és a szokásjog alapján. Nem képződnek a középbirtokok 
nagyobb tagokból a poriadás és nem alakúinak a kisebb birtok-
testekből középnagyságú tömegek a tapadás törvényei alapján. — 
Az egyéni hibákból felsorolhatjuk a hibás pénzműveleteket, azt, 
hogy ezt az erőt szerették apáink az eke helyett a batár elé 
fogni. Nem került belőle elegendő hasznos befektetésre. Állat-
és gépfelszerelése a legújabb mezőgazdasági statisztika szerint a 
leggyengébb. Forgótőkéjét a „ szomszéd "-nál tartja. Sokszor igen 
kevés hivatást érez a gazdálkodáshoz s a lótenyésztést a bakról, 
a méhészetet a délutáni sziesztákon — ambiczionálja. Inkább a 
klasszikusokat, meg a paragrafusokat választja hivatásává; a 
politikai napilapjában nem lapoz tovább, csak a közgazdasági 
rovatig, nemhogy, mint dukálna, mezőgazdasági lapot tartana, 
melyből igyekeznék minden újdonság, vívmány iránt tájékozódni, 
tanúlni. Csak azzal dicsekszik, hogy hány hold búzavetése van. 
Nagy hibája a tehetségén túl való költekezés, a „firtlimágnásság" 
is. S ezzel le is zárjuk e csoportot azzal a kijelentéssel, hogy 
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a ;j tisztelet a kivételeknek és azzal a kérelemmel, hogy mivel itt 
önmagunkban levő hibákról van szó, a melyeknek kiküszöbölése ha-
talmunkban áll, igyekezzünk tehát bajainkon mi magunk segíteni.— 

? I 3. A pénzhiány és a hitelviszonyok rosszasága köztudomású, s 
ez főként a középbirtokosságot sújtja, mert ez a rétegünk a 
legfegyvertelenebbűl áll a küzdelemben, mindamellett föladatai-
nak ugyanazokat ismerte és ismeri a haza és a család körül, 
a melyeket a nagybirtokosság, holott földje keskenyebb és 
külső védelme sincs. Kifejtettük, hogy állat- és gépfölszerelés 
tekintetében, valamint a folyótőke hiányában ez a földbirtok-
kategória áll a lemostohábban. Pedig ezek nélkül a földnek 
évről-évre való elszegényedése várható. Mielőtt tehát egyébről 
szó eshetnék, pénzt kell szerezni. Ez többféle módon történhetik. 
A terület egy részének eladásával és a kapott összegnek a meg-
maradott területbe való hasznos befektetésével, vagy „jó pénz" 
fölvétellel. Igen ám, de válaszaink arról világosítanak föl, hogy jó 
pénz nincs, mert a földhitelintézetek csak első helyre és nagyon 
kis összegeket adnak. Kénytelenek tehát a takarékpénztári hitel 
10—12%-á t fizetni, holott a föld manapság csak 6-ot bír el. 
Jó bérleti viszony pedig beérkezett íveink szerint szintén nincs. 
Az árenda bérlőről-bérlőre mindig fogy, mert a bérlők a termő-
föld erejét erős próba alá vetik. A földtől csak elvesznek, de 
vissza nem adnak. Szóval rosszabb kézben van a birtok, a bérlet, 
mint a házi kezelés alatt. Kívánatos volna ennélfogva egy olyan 
hivatása magaslatán álló bérlő-osztály vállalkozása, a melynek 
magának is érdeke volna a föld termőerejének emelése. (E bajon 
úgy is lehetne segíteni,, hogy e birtokokat 15—20 évre kis-
birtokosoknak adnák bérbe, ezek több bért fizetnének s jobban 
mívelnék! A szerző.) 

Adjanak tehát földhitelintézeteink nagyobb és olcsóbb köl-
csönt, vagy pedig létesítsen az állam ilyen czélú intézményt! 
Mert válaszaink majdnem egyhangúlag az állítják, hogy 5 %-os 
amortizáczióval és magasabb hitelnyújtással nagyon sok közép-
birtok megmenthető volna. Ennyi segítséget a mindenkor hazafias 
középföldbirtokosság kitűnő szolgálataiért méltán elvárhat. 

Visszatérve a földmívelésügyi teendőkre, meg kell még 
említenem a sok közül a következőket: A katonai szolgálati idő 
szállíttassék le 2 évre. Ezt mind sűrűbben hangoztatják s mél-

6* 
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tán, inert ime, már Julius Caesar felhasználta a légiókat gazda-
sági s útépítő czélokra. — Szólanom kellene végül tüzetesebben 
a szövetkezetekről s a székely-ügyről is. Térszüke miatt azonban 
csak azt említem meg, hogy tegye mindenki erkölcsi kötelességévé 
e két elsőrendű ügy fölvirágzását. Addig ne nyugodjék meg, a 
míg községében valamelyes szövetkezetet és székely-társaságot 
nem létesített. A teendőkről szívesen nyújt ingyen felvilágosí-
tást az Orsz. Központi Hitelszövetkezet, a „Szövetkezés" (Bpest, 
VIII., Baross-u. 10.), a Hazánk, az Omge stb., a székely-ügyekre 
nézve pedig a marosvásárhelyi Székely Társaság. A szövetkezeti 
ügyek lelkes vezetői: Károlyi Sándor, Mailáth József, Zselénszky 
Róbert, Dessewffy Aurél, Széchenyi Imre grófok, Eszterházy 
Miklós herczeg, Pallavicini Ede őrgróf, Bernát István, az OMGE 
vezetői stb. Adja Isten, hogy tízezer szövetkezet álljon mielőbb; 
rendelkezésünkre ! 

I p a r . 

Mit tettünk eddig a honi iparért ? Ausztriától függő ipa-
runk az 1900. évi párisi világkiállításon nagyszerű sikereket ért 
el. Mezőgazdaságunk, iparunk, oktatásügyünk méltó föltünésben 
részesült. Németországot kivévén, egy európai állam sem szer-
zett annyi nagy díjat, mint hazánk. Ebből azonban csak az. 
következik, hogy jó úton járunk s hogy tehetségünk itt is meg-
állja helyét. Mert a bemutatott czikkek létrehozása nagy áldo-
zatokba kerültek. Megmutattuk, hogy tudunk, ha akarunk, haladni, 
de e haladásnak az egész nemzet még nincs megnyerve. Ezért 
kelt versenyre állam, társadalom, irodalom, hogy e mulasztáso-
kat helyrepótolja. Lázas sietséggel karolták föl a hazai kis-T 

nagy- és háziipart, a munkás- és cseléd-ügyet. Állami segítsé-
gek, kedvezmények, kiállítások, „honi iparpártolás" stb. mind ez 
eszme szolgálatába szegődtek. S ez helyes. A magyar ipar akkor 
is megérdemli a legnagyobb pártolást, ha a hazafias czélt nem 
tekintve, ipari szempontból veszszük is a dolgot. Az az ipar, a 
mely Párisban 1431 kitüntetésben részesült, a mely annyi jeles 
mintaiparost tud a mostoha helyzetben is felmutatni, a mely több 
czikkel bármely külföldi iparral versenyez: elvárja a táinoga-
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tást.*) — Kishitűség azt hinnünk, hogy nem lehetünk iparos-
ország. A gyújtófa, a kocsi, a hintó, a bőrgyártás egy faja, a 
javított gyorstávíró, a magas őrlés stb. magyar találmányok. 
Ezenfelül a könyvnyomtatásban, az építő-, a vas-, a malom-
iparban, az elektro-technika terén stb. vezetünk, vagy előljárunk. 
Nem egy gyárunk világhírű. A Ganz-vasöntő, a Zsolnay majo-
lika-gyára, a Schlick, a Lang és Röck, a Kölber-féle gyárak, az 
Adria varrógépgyára stb. mindenütt ismeretesek. Iparosaink jelesei 
mindenben megállják helyüket, íme, egynéhány: Jungfer Gyula, 
Deckert és Homolka, Arnheim, Walla József, Róth Miksa, Thék 
Endre, Gelb Miksa, Zellerin, Taubermann. Ezek a királyi palota 
iparosai. Európai hírük volt s van ezeknek is : Szilágyi István 
(gombkötő), Gsepreghy János (asztalos) Jungfer Gyula (lakatos), 
Rajka Péter (gépgyáros), Kostyál Ádám (szabó), Bakay Nándor 
(köteles), Zellerin Mátyás (bádogos), Thék Endre (asztalos) Ganz 
Ábrahám (vasöntő), Ibi Miklós (építő), Valeró Antal (selyemgyá-
ros), Walser Ferencz (harangöntő), Zsolnay Vilmos (majolika-
gyáros), Schimandl betörés ellen biztosító zárkészítő stb. De 
meg van minden vidéknek a maga híres mesterembere. Szeged 
Bakayn, Brauswetteren kívül Szirákyval, Kolozsvár Bak Lajos-
sal, Demjén Ágostonnal, Ferenczi Ignáczczal dicsekedhetik.**) 
Híresek s meglepő tudást mutatnak a kalotaszegi, ormánsági 
székely, csángó varrottasok s a legtöbb háziiparunk. Okadatolt 
tehát minden buzgalom, mely iparunk fölkarolására irányul. 
Dicséret illeti meg a többek között Gelléri Mórt, Széchenyi Imre 
s különösen Zichy Jenő grófokat, a kik mindenütt ott vannak, 
a hol iparpártolásról van szó. De sokat tett az állam is. Tör-

*) A párisi kiállításon 1431 kitüntetést kaptak a hazai kiállítók. Ebből 
170 Grand-Prix (nagy díj), 264 aranyérem, 837 kitüntetés, 146 szintén arany-

» érem volt. Hazánk a versenyző negyven állam között végeredményében az 
ötödik helyre emelkedett. Részt vett tőlünk 3278 kiállító. A kiállítók számát 
tekintve, hazánk a 3. volt. A 17 főcsoport közül 11-ben Ausztria határozot-
tan háttérbe szorult mellettünk. E kiállításon bebizonyítottuk, hogy terem-
teni, dolgozni jól tudunk, csak az értékesítésben vagyunk nagyon hátul. 
Nemcsak külföldi piaczokat nem tudunk hódítani, hanem a hazait is Ausztria 
használja ki előlünk. Itt csak magyar nemzeti kereskedelem segíthet rajtunk! 

**) E czégek közül egypár régi, egypár pedig haláleset folytán nevet 
cserélt. Ibi Miklós építőművészt azért említem itt, mert kezdetben ő is, mint 
annyi művészünk (Munkácsy Mihály, Huszár Adolf) iparos volt. 
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vényjavaslatokat dolgoztatott ki az ipar föllendítésére, védelmébe 
vette a kisipart; a gyáripart segítséggel támogatja; a munkás-
ügyet, munkanélkülieket állandó figyelemben részesíti; a magyar 
müipart fejleszti, munkaközvetítő intézetet létesít. Szervezi az 
országos iparoktatási tanácsot, a munkások vasárnapi oktatását, 
az iparfelügyelőségeket, az iparoktatást: az inas-, közép- és felső 
iparoktatást, a különféle kurzusokat; létesíti a fővárosi állami 
keztyűvarró-intézetet, az ipari és kereskedelmi kamarákat; izgat 
ipartestületek, egyesületek, kiállítások, szövetkezetek stb. érde-
kében. Tervbe vette a szocziális múzeum, az inas-otthon, a köte-
lező munkásbiztosítás létesítését. Általában a kereskedelmi kor-
mány is mindent elkövet, hogy a tárczájához tartozó összes-
ügyeket rendezze. S bár tömérdek a teendő, egy pár dologban 
így is sikert értünk el. A magyarországi munkások rokkant- és 
nyugdíj-egyesülete pl. 1902-ben 750,000 K vagyont mutat s ez 
összeg a kölcsönös önsegítés és adakozás útján gyűlt egybe. 
Tagjainak száma 25,000, fiókintézeteinek pedig 72. Az ipar 
érdekében országszerte dicséretes buzgalom folyik. — Hogy 
hiányzó, vagy tökéletlen iparágakat meghonosítsunk, a kormány 
állami segítséget s adóelengedést biztosít mindazoknak, a kik 
idevágó iparágakat létesítenek. Hazánk az 1900. évben ipari 
czélokra 1.493,666 K-t fordított. Létesült 46 új gyár, 30.961,OCX) 
K tőkével, 7290 munkással. Ezek, valamint a már fönnálló gyá-
rak 507,000 K segítséget kaptak. Vagyis 1899. és 1900-ban 
állami kedvezményben 84 és állami kedvezménye meghosszab-
bításában 53 gyár részesült. E 2 évben 69 új gyár létesült 
54.121,000 K tőkével s 15,000 munkással. Ugyancsak 1900-ban 
a 46 új gyáron kívül még 67 gyár létesítése iránt folytak a tár-
gyalások. Nem sokkal javúlt a helyzet az 1901. s 1902. években 
sem. 1902-ben iparfejlesztésre 1.900,000, 1903-ban 2.300,000 K 
vétetett föl. Mindezek csekélységek az ipar föllendítéséhez, éppen 
ezért a miniszter fölkérte a hatóságokat, hogy a hazai ipart 
támogassák. Nem sokára elkészítteti az ipartörvény revízióját. 
Legutóbb Andor Endre dr. miniszteri titkár járta be tapasztalat-

. gyűjtés végett az ipartestületeket, hogy egyenesen az érdekelt 
iparosoktól tudja meg az új ipartörvényre vonatkozó kívánságo-
kat. Rendezteti évről-évre a különféle nagy fontosságú ipari 
szakkurzusokat. Védelmébe vette a hazai műipart, melynek a 



gyáripar mellett is nagy jövője van. Erről a szegedi első nuíipari 
kiállítás alkalmából a következőket írta Kadocsa Lippich Elek : 
„A XIX. században a gép hatalmassá tette az ipart, de kiirtotta 
belőle a művészetet s a jó ízlést. Rideg, hazug tárgyakkal hal-
mozta el az embert. Meghamisította az anyagokat, papirosból 
bőrt, selymet, fá t ; fából követ, festékből szövetet hamisított. 
Egy szóval hazudott és hazugságra tanított. A művészetnek kel-
lett jönnie, hogy az ipar megnemesedjék. A művészetnek leg-
főbb lényege az őszinteség lévén, legelőbb is az anyagot és a 
szerkezetet helyezte vissza jogaiba. Az anyagnak becsületes 
érvényrejutása és a czélnak tiszta nyilvánulása született meg a 
művészetnek az iparra való behatásából. Ez az iparművészet, a 
művészi ipar. Az iparban a művészet az, a mi a testben a lélek. 
A művészet adja meg az iparnak kulturális és közgazdasági 
jelentőségét. Az alig valamit érő nyersanyagból is örökbecsű 
művet létesít. A művészi ipar fogalmát azonban ne tessék a 
gazdagok fényűző kívánalmaival azonosítani. A művészi ipar ki 
tudja azokat is elégíteni, de a legszerényebb viszonyokhoz is tud 
alkalmazkodni. Az iparművészet az emberi műveltség szükség-
leteinek szülötte s egyszersmind kielégítője." - Mint említettük, 
iparunk minden téren annyira pang, hogy ezt évről-évre jajszó-
val kénytelen panaszolni hivatalos jelentéseiben a 20 iparkamara 
is. E bajokon az állam részint inség-, részint állami munkákkal 
igyekszik segíteni. így e czélra az 1902. költségvetésbe 40, az 
1903-ikiba pedig 200 millió koronányi összeg vari főlvéve. 
Megemlítendő továbbá az az éber figyelem is, a mely a hazai 
ipar kijátszását igyekszik meghiúsítani. Fájdalom, sok külföldi, 
kivált osztrák gyáros magyar gyártmányként árúsítja a nagyobb 
kelendőség kedvéért idegen iparczikkeit. így pl. kisült, hogy a 
temesvári „Turúl" czipőgyár idegen inődlingi gyártmányokat áru-
sított. Hegedűs miniszter azonban rögtön megvonta ettől és a 
szintén csaló selmeczbányai czipögyártól az állami segítséget. 
A községek vezéreinek nem ajánlhatjuk tehát eléggé azt az óva-
tosságot, a melyre hazafias iparpártoló kötelességük alkalmából 
vigyázniok kell. Csak azt vegyék meg, a miről biztosan tudják, 
hogy igazán honi iparczikk. Ezt pedig úgy tudhatjuk meg, ha 
előkövetelik s megtekintik a kereskedő rendelő jegyzékét, vagy 
hiteles üzleti könyvét. 
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De nayij tevékenységet fejtett ki a magyar ipar pártolása 
terén az irodalom és társadalom is. A különféle egyesületek, 
szövetkezetek, iparpártoló bizottságok, kiállítások többnyire e két 
faktor művei. „Pártoljuk a magyar ipart!" ez hangzik fülünkbe 
mindenhol. Szép és üdvös dolog. Csak aztán az egész lelkesedés 
szalmalánggá ne fajul jon! Vigyázzunk, hogy a fölbuzdúlás a 
gyűlések, választások, a kis-, közép- és nagy bizottságok s választ-
mányok tengerébe ne fúladjon. A társadalom ugyanis az önálló 
vámterűlet nélkül is megcsinálhatja a gazdasági függetlenséget, 
ha komolyan akarja. Ám ehhez kitartás, s némi lemondás is 
szükséges. Itt megemlítjük a Szegedi Magyar Iparpártoló Szövet-
ség lelkes munkáját, mely szép számú férfi s nő tagjaival már is 
tisztességes eredményt ért el. Az iparpártolásban éiénk részt vet-
tek a városok és az irodalom is. Városaink közül nem egy ingyen 
telekkel, ingyen építő anyagokkal s más egyéb kedvezményekkel 
ésalogatta falai közé a vállalkozókat. A napi sajtó buzdítással, 
szakczikkekkel, a szakirodalom pedig alapos munkákkal igyeke-
zett híveket toborzani. Igy pl. „A vnagyar korona országainak 
gyáripara az 1898. évben" czímen Hegedűs miniszter Szterényivel 
és másokkal húsz kötetes munkát íratott meg, „A kisipar jövő-
jérőlpedig Gerster Miklós iparfelügyelő írt pályadíj-nyertes mun-
kát. (Ára 2 K.) Ebben a szerző különösen a „kiadó szövetke-
zetek" érdekében száll síkra.*) A föntiekhez hasonló szövetke-
zetek máshol is alakúlták, melyek az iparpártolást, a fogyasztási 
szövetkezeteket stb. fölkarolták. Fölemlítendő a kormány és tár-
sadalom támogatásával a munkásügy rendezése is. A munkás- és 
cselédjutalmazások, a munkanélküliek szövetkezete, a munkás 
közvetítő intézetek, a munkás pénztárak, munkásházak stb., mind 
hozzájárúlnak ahhoz, hogy az általános rnunkásbajokat legalább 
időről-időre orvosolják. 

Mi a teendőnk a hazai ipar érdekében? Hogy kisiparunk 
pang, láttuk a föntiekből. Nem különb gyáriparunk sem. „A ma-

*) újabban Gellért Mór a munkanélküliség, a munkások érdekkép-
viseletéről s a munkásjóléti intézményekről külföldi tanulmányútjai nyomán 
604 oldalas müvet adott ki (Singer és Wolfner). Kiemelendők továbbá a 
Stterényi József és a Kunos Ignácz előadásai. Mindkettőt az Orsz. Ipar-
egyesületben tartották. Sz. a kisiparról, K. pedig a magyar ipari termékek 
Keleten czímen értekeztek. 



— 89 — 

gyar korona országainak gyáripara az 1898. évben" cz. munka 
ezeket mondja : Magyarország 1898. évi gyári termelése ipar-
czikkekben 1,366.917,031 K volt, a mi a német iparral szemben, 
bizony még igen szerény. Mert pl. egyedül a német szövő-fonó-
ipar termelése kétakkora értéket képvisel, mint a mi egész iparunk. 
Szövő-fonó-iparunk csak 1 4 % - á t födözi a hazai szükségletnek. 
Megtudjuk ebből azt is, hogy pl. gépiparunk is csak 46, papír-
iparunk 43°/0-át födözte a szükségletnek. Szóval hazai iparunk 
az ország szükségletének még csak 2 5 % - á t sem födözi. Itt az 
idő tehát, hogy hozzáfogjon az állam és társadalom a magyar 
ipar nagyobbarányú és rendszeres kifejlesztéséhez.*) 

De nem sokkal kedvezőbb nagyiparunk az 1899. s az 
1900. években sem, noha külkereskedelmünk forgalma 1900-ban 
látszóan nagyon jó. Az itt mutatkozó 217 millió többlet u. is 
nem azt bizonyítja, hogy a czikkek nagy részét itthon gyártot-
tuk s így nem szorúltunk behozatalra, hanem szegénységünkből 
folyó gyöngébb vásárló képességünket igazolja. Hogy ez meny-
nyire igaz, keservesen bizonyítják a munka nélkül levők ezrei. 
Ezenfelül 500,000 olyan munkásunk van, a kik rendes kerese-
tüknek csak a felét szerezhetik meg, ez pedig rájuk és az egész 
országra nézve évi 150—200 millió K veszteséget jelent. Ennyi-
vel kénytelenek kevesebbet költeni. Ilyenekből került ki tehát a 
217 millió többlet! Ezért kellett a kormánynak 40 s most 200 
millió K értékű építkezéseket stb. megrendelni, ezért végeztet 
a főváros inségmunkákat, ezért létesítik a vidéken tél elején a 
kisebb-nagyobb törvényhatósági föld- és egyéb munkálatokat. De 
mindez nem elég! Állandó, évről-évre szóló, rendes munka 
kell! Ezt pedig csakis a társadalom hathatós iparpártolása 
teremtheti meg. Ámde mit lá tunk? Azt, a mit a B. H. (1901, 
XI/3.) így jellemez: Nem jutottunk volna olyan szomorú hely-

*) E téren az 1902-ben alakúit Orsz. Iparpártoló Szövetségtől sokat 
várunk. E szövetségnek az a czélja, hogy a magyar közönséget megismer-
tesse a honi iparral s hogy rábirja ennek állandó ^támogatására. Éppen 
ezért fiókokat állít föl a.vidéken is s kereskedőinket arra fogja buzdítani, 
hogy honi gyártmányokat árúsítsanak. Végczélja, hogy a külföldi ipart kiszo-
rítva, teljes lélekből a hazai kis- és nagy-ipart pártolja. Mindazok, a kik e 
szövetségbe be akarnak lépni, tudassák szándékukat Vörös László nyug. 
államtitkárral (Budapest, Báthory-utcza 4.). 
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zetbe, ha minden magyar embernek csak annyi gazdasági érzéke' 
volna, a mennyi az utolsó német földmívesnek. A mi közönsé-
günk azt képzeli, hogy eleget tesz hazafias kötelességének, ha 
elvétve egy skatulya Emke-gyújtót vásárol. Ma már, az utolsó 
órában, nagy nyomorunkban más nem segíthet, mint a kormány, 
máskülönben olyan általános bomlás áll be, melynek országos 
megrázkódtatás lehet a következménye. De tévedés azt hinni, 
hogy a kormány képes egy magában föltámasztani meglévő 
iparunkat s hozzá új iparágakat is teremteni, olyan társadalom-
ban, mint a miénk, a mely megdöbben ugyan, ha az újságot 
olvassa és a bajokról értesül, — de senki kedvéért nem haj-
landó maga is hozzálátni az orvosláshoz. A napi sajtó és a 
műszaki folyóiratok eleget fáradoznak azon, hogy fölriaszszák 
letargikus álmából. De hasztalan, a közönség egy-egy pillanatra 
fölébred, azután újra elalszik. Ausztriában, Németországban 
éppen úgy pang az ipar és kereskedelem, mint nálunk. De azért 
a szolid bázison működő összes gyárak és a milliókat foglal-
koztató ipartelepek, bár nem a teljes munkaidővel, de teljes 
munkáslétszámmal folytatják munkájukat. így történt, hogy a 
munkások kivándorlása nem öltött nagyobb arányt, mint máskor. 
Ennek magyarázata a nyugati nemzetek fejlett nemzetgazdasági 
érzéke s az ipartelepek vezetőinek kitűnő szakképzettsége. Angliá-
ban nincs és nem is volt szükség, hogy a kormány támogassa 
az angol gyárakat, a melyek a nagy külföldi, főként a remek 
amerikai, vagy a selejtes, de olcsó német gyártmányokkal ver-
senyeznek. Ezt elvégezte az angol társadalom maga. Német-
országban áz angol gyártmánynál is szívesebben veszik a selej-
tesebb remscheidi és smalkaldeni szerszámokat és a Gersonnái, 
vagy más német gyárosnál készült toaletteket elsőbbségben 
részesítik a külföldivei szemben. Ha pedig egyes gyárak a publi-
kum támogatásával csakugyan jót produkálnak, akkor a németek 
himnuszokat zengedeznek róluk. Nálunk megtörténik, hogy lel-
kesülnek a Zsolnay fajanszaiért, vagy a Kölber kocsijáért, de 
nem vásárolják. — Ausztriában, ha nagynéha egy-egy magyar 
czéget bíznak meg valamely vállalattal —r népgyűlés tiltakozik 
a sérelem ellen, nálunk ilyesmi meg nem történik. Az újságok írnak 
ugyan ma is, holnap is, de a nagy magyar társadalmat az ilyen 
sérelmek fölsorolása harmadnap már untat ja! Az osztrák sógor-
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nak annyira vérében van ez az okos önzés, hogy teljesen ki 
van zárva az a lehetőség, hogy mást vásároljon tőlünk, mint a 
mit kénytelen. — Megtörtént, hogy magyar czég fogadásból fele 
áron ajánlott osztrák gyárosoknak olyan czikkeket, a melyekre 
állandó szükségük van. Rá sem hederítettek az ajánlatra. Nálunk 
viszont számtalan példa bizonyítja a gazdasági érzék teljes 
hiányát. Magyarországon a fogyasztók legnagyobb %-á t a gazdák 
adják s ezek szükségletüknek ezredik részét sem födözik hazai 
ipartermékekből. Nem rossz akaratból, csak indolencziából, 
tudatlanságból. A latifundiumok urai nem törődnek ezzel. Minek 
is ? Ezt elvégzi a jószágigazgató, az ispán. Sack-ekét, angol 
lokomobilt, cseh vetőgépet és szecskavágót vettek, s ma is azt 
vesznek, még ha itthon húsz gazdasági gépgyár szerez is nagy 
díjat külföldi kiállításokon. Sohase törődnek azzal, hogy a Wolf-
ner-czég jobb gépszíjat gyárt, mint bármely külföldi czég, azért 
nem a hazait veszik. Nem térnek el attól sem, hogy osztrák 
petróleumot, orosz gépolajat, Winter-tengelyeket, franczia perme-
tezőt vegyenek, pedig mindezek a czikkek itthon is éppen olyan jó 
minőségben készülnek. így tesznek a nagygazdák. A kisgazdák 
pedig miért legyenek különbek, mint a nagyok! — Rpesten és 
az országban tíz évig tartott az építkezés nagy föllendülése. 
Ez időben sok ezer állami, városi és magánépület épült és az 
ezekhez szükséges vízvezeték, fűtés és világítás berendezésének 
9/io_edét Ausztriából hozatták. Sőt a hiányzó Vio-eclét sem ma-
gyar gyárak szállították. Nem volt több, mint tíz nagyobb lakatos-
és lemez-gyárunk, mint a Swadlo, Pick, Fodor, Árkai, Jungfer, 
Fuchs és Lepter-czégek, a soproni, egri és nagyenyedi gyárak. 
De ezek még a legjobb időkben sem tudtak annyit keresni, 
hogy a krakkot követő hónapokat kibírják, pedig jobbat produ-
káltak az osztrák gyáraknál. Ha eme gyáraink igazán csak egy 
tizedét szállíthatták volna a nagy szükségletnek, fényesen meg-
állottak volna és ma nem küzdenének a tönkrejütás veszedelme 
ellen. A hatalmas Ganz-féle elektroteknikai gyár munkanélkül 
van. De a nürnbergi, illetőleg a bécsi Schukert-czég nálunk 
annyira el van látva munkával, hogy két magyar czéget is 
elláthatna. Nem gyalázat ez ? ! A nagy építkezések időszakában 
új téglagyárak alakúltak s berendezésök majdnem teljes részét 
külföldön szerezték meg és bizonyára újra ott szereznék, ha 



szükségök volna rája. A Lang- és Röck-gyár világszerte híres 
gőzgépei csak nagy ritkán részesültek abban a szerencsében, 
hogy a magyar tégla készítésében közreműködjenek. Isten 
ments ! Téglagyáraink osztrák gépészei csak brünni gőzgépeket 
szeretnek. Hasonlóképp jártak az Eisele- és Höcker-czégek 
kazánjaikkal stb. És ez mind nem azért van így, mert gyáro-
saink drágábbak, mint a külföldiek. Dehogy! Mindez indolen-
cziából történik. Nem ismerik, nem tanulmányozzák szükségle-
teiket idehaza, így hát kényelmesebb megvásárolni a jó külföldi 
gyártmányt, még akkor is, ha a magyar jobb. Az Adria varrógép-
gyár óriási küzdelmekkel bár, de végre remek fogyasztó piaczot 
teremtett magának a külföldön. De magyar gazdasszonyaink 
legfőbb vágya, hogy Singer-féle varrógépük legyen és Flóra-
gyertyát sem vesznek, hanem inkább bécsi Apollót. — De más 
bajok is vannak. A szepesi ásó- és kapamunkások, a drótos-
tótok, a székely szeg- és lánczkovácsok mind született kész vas-
munkások. Ilyen rátermettséget egy nemzet sem mutathat .fel. 
A clevelandi, massachusettsi és ohiói nagy gép- és szerszám-
gyárak művezetőinek nagy része magyar. Itthon mégis azt mond-
ják ezekre, hogy hasznavehetetlenek. Tönkreteszik a magyar 
vasmunkás jó hírnevét e tudatlan bevándorlók stb. 

Hasonló hangon írtak e megdöbbentően bűnös közömbös-
ségről szaklapjaink s a napi sajtó is. Az embernek igazán megáll 
az esze, hogy hogyan tud egy derék, józan nemzet ekkora, las-
san, de biztosan ölő bűnös munkát véghezvinni saját maga ellen! 
De, mert közönségünk józan gondolkodásában nem kételkedhe-
tünk, azt kell föltennünk, hogy mindez talán azért történik, mert 
a nemzet gondolkodásmódjának teljes megváltozására a cselek-
vés ideje még nem érkezett el, még talán mindig az alapozó 
átmeneti időket éljük. E téren valami rendkívülinek, valami pil-
lanatnyi, de a jövőt tekintve üdvös nagy szerencsétlenségnek 
kellene bekövetkeznie. Születni kellene egy új Berzsenyinek, egy 
új Petőfinek, a ki fülébe dörögné a nemzetnek, mint a föltáma-
dás harsonája az „ébredj!11 szózatot. Egy új Széchenyi Istvánra 
volna szükségünk, a ki hatalmas erejével fölrázná s talpra állí-
taná álmosan tétovázó közönségünket. Ekkor talán gyorsabban 
rálépnénk a cselekvések terére, melyről ha lekésünk, örökre veszve 
vagyunk. Hallgassunk meg tehát néhány okos tanácsot! Nekünk 
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(mondja Gellért Mór) sok olyan mezőgazdasági és ipari czikkünk 
van, a mely minőségénél és áránál fogva bátran kiállhatná a 
versenyt a világ legelső piaczain is, ha alkalmazkodni tudnánk 
azokhoz a külsőségekhez, a melyek szerint a világpiaczok az 
illető árúkat keresik. — Arra kell törekednünk tehát, hogy 
nagyobb ügyességet, nagyobb reklámot fejtsünk ki, ezenfelül meg 
kell ragadnunk minden kínáikózó alkalmat. Fölemlíti pl., hogy 
a Budapesten tartandó vendéglős-nagygyűlés alkalmából mutas-
suk be kiváló czikkeinket, pl. a magyar borokat, ásványvizeket 
(ezekben a világ legelső ilyen czikkeivel kiálljuk a versenyt), 
pezsgőnket, likőrünket, konyakunkat, lisztünket, szárnyasainkat, 
szaláminkat, gyümölcsféléinket, továbbá állítsunk ki zsírt, tojást, 
paprikát, tarhonyát, zöldséget, szőlőt stb. 

Szterényi viszont a kisipar megmentéséről ezeket mondja : 
Föntartható és fejleszthető-e a kisipar? Ez a kérdés lényege. 
Ha igen, minő intézkedésekkel ? Ha nem, mit kell tenni az át-
menet megkönnyítésére a majdnem félmillió iparosegyén jövőjé-
nek biztosítására? Ez a kérdés gyakorlati része. Vannak, a kik 
a kisipar létjogosúltságát a technika mai vívmányaival szemben, 
melyeket a nagyban termelő gyáripar teljes mértékben kihasznál, 
vitatják. Mások viszont a gyári termelés túlzásában látják a kis-
ipar jövőjét. Mindkét álláspont a messze jövőbe vezet. Az első 
teljesen a gépek döntő szerepéből, a másik az egyéni tudás és 
egyéni invenczióból indúl ki. Mindkét álláspontnak meg van a 
maga alapja, ha csak az ipar egy-egy részére vonatkoztatjuk. 
Egészben egyiket se tenném magamévá. A kettő egymást kiegé-
szítve s így egy egészet alkotva adja meg a helyes választ és 
jelöli ki a vnegoldás helyes útját. A kisipar nehezen tartható 
fönn abban a részben, mely tömegtermelő czikkeket készít, fönn-
marad ellenben ott, a hol az egyéni tudás, az ízlés és a kéz 
művészete a döntő. Amazokban a gép szerepe lép előtérbe, emitt 
az egyéni invenczió. És míg amott hiába küzd az egyéni, mert 
bármily erős legyen is, előbb-utóbb fölfogja adni a harczot: itt 
hiába teremt új csodákat a technika, a hol az ipar a művészet 
terére lép, ott az egyént a gép utói nem éri soha. A kisipar 
ügye tehát két részre osztandó: arra, mely tömegtermelésre van , 
hívatva és arra, mely művészeti irányú. Amannak át kell térnie 
a tömegtermelésre, ebben mind erősebben kell érvényesíteni a 
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művészetet. Fontos továbbá, hogy az ipari foglalkozás átörök-
lődjék apáról fiúra, mert csak ez biztosíthatja a fokozatos fejlő-
dést s az iparos-osztály tömör sorait. Végül megemlíti, hogy az 
állam, társadalom támogatása csak akkor lesz gyümölcsöző, ha a:, 
iparosság komolyan fog szervezkedni és tanulni. így keletkezhetik 
a művészeten alapúló kisipar s a tömegeknek dolgozó gyáriipar. 

Nagyon érdekes a Vészi József eszméje is. Vészi Zichy 
Jenővel azt ajánlja, hogy a nagyipart főuraink karolják föl, mint 
a hogy a külföld. Ausztriában pl. a gyáripar az arisztokráczia 
kezében van. Minden nagybirtokon legalább is egy-egy gyár 
működik. így van ez Angliában, Észak-Amerikában s általában 
Nyugaton. Mi átlag 800—900 millió K értékű ipari czikket hozunk 
be. Arra kell törekednünk, hogy ezt idehaza állítsuk elő. Igaz, 
ehhez tőke kell. De ezt előteremthetjük, mert ha e czikkeket 
megtudjuk venni, akkor tőkét is gyűjthetünk, mely e szükségletet 
előállíthatja. Zichy Jenő gróf erre nézve ezt javalja : A nagy-
birtokos földjének egy részét adja oda a földre éhes parasztnak, 
az így nyert pénzen a Felföldön ipari vállalatot állítson. így 
föld is, pénz is, illetőleg magyar tőkével magyar ipar is lesz. 
Mert a földet a nép, az ipart a pénzes úr tudja igazán értékesí-
teni. A magyar ipar tehát Zichy Jenő szerint a magyar főuraktól 
függ. Az államnak nem ajánlja az ipari vállalatokat, mert ez 
állami kezeléssel kévés hasznot h a j t ; külföldi tőkének szintén 
nem, mert ez esetben a jövedelem kimegy az országból. Hasonlóan 
gondolkoznak nemzetgazdáink is. Magyarországon mindenki bol-
dog lehetne, mert nyers anyagunk, pénzünk is van. Nyers anya-
gokból körülbelül ezer millió K körül adunk el, ipari czikkekért 
szintén majdnem ennyit költünk, vagyis pénzünk is van. E pénzzel 
pedig a külföldi munkát fizetjük meg. A baj tehát az, hogy 
iparunk fogyatékos. Ha iparunk volna, pénzünk is volna, mert 
a kiadott összeg bent maradna s ez esetben megszűnnék a 
munkahiány s a szegénység. 

Tömérdek teendő vár ránk a honi ipar fölkarolásában. 
Szerencsénkre azonban van követésreméltó mintakép elég. Itt 
van mindjárt Németország. Bismarck nemcsak azért volt nagy, 
mert 1864-től 1870-ig 3 nagy háborút megnyert, hanem inkább 
azért, mert a fölbuzdúlt német nemzeti erőt a háború után 
átterelte az ipar terére. Azóta Németország e tekintetben első 
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Európában. A másik példakép az Egyesült-Államok. A yankee-
világban két dolog lepi meg a kutatót: a gyorsaság s a folyto-
nos tervezgetés. Az amerikai ipart e két nemzeti vonás jellemzi. 
A yankee minden czélszerü újítást elfogad, a konzuli jelentések-
ből figyelemmel kíséri a világ összes iparát. Gyáros, munkás, 
kémikus, polgár egyaránt olvas és tanúi. Ipara érdekében rop-
pant nagy ^eW-vámokat emelt, úgy, hogy e téren a nagy tőke, 
a helyes munkamegosztás, a gyártás mesés gyorsasága s a tech-
nika tökéletessége folytán néhány évtized alatt elsővé lett az egész 
világon. Amerikában az iparos és munkás elsőrangú tényező a 
társadalomban. Egy amerikai tisztviselő adatai szerint az Unió-
ban egy-egy munkás átlag 4000, Angliában 2600, Franczia-
országban 2300, Belgiumban 1800, Németországban 1500 K-t 
keres. S e nagy kereset nem zárja ki azt, hogy milliókat ne 
nyerjen a gyáros is, noha készítményei szolidak és jók. — Szó 
sincs róla, a magyar ipart még jó ideig támogatnia kell az állam-
nak, a társadalomnak és a sajtónak (ugyanezt tették a fönti 
államok is), de az is igaz, hogy az iparos osztálynak is tanulnia 
kell Hogy mi itt az egész nemzet teendője, szépen vázolja ez 
alábbi néhány kivonatos vélemény : 

A hazai ipar érdekében sokat tehet a törvényhozás, a kor-
mány, a hatóság, de legtöbb sikert mégis a közönség pártolása 
mutathat föl. (Hegedűs Sándor miniszter.) A magyar ipar kitűnő, 
bizonyítja a tömérdek sok párisi elismerés, de mindaddig nem 
szorítja ki az idegent, a míg a külföldi iparosok e 3 titkát el 
nem sajá t í t ja : a fogyasztók iránti előzékenységet, a figyelmet és 
a széttartást. Kérem a magyar iparosokat, jegyezzék fel üzleti 
könyvükbe e 3 szót. (Hegedűs Sándorné.) „A magyar ipar jövője 
nem annyira a tőke, mint inkább a nevelés kérdése." (Dr. Nagy 
Ferencz államtitkár.) „Kifejlett ipar nélkül intenzív mezőgazdaság 
el sem képzelhető! Azért vagyok én az önálló vámterület hive! 
Vagyoni javulásunkkal állami önállóságunk magától fog bekövet-
kezni !" (Zichy Jenő gróf.) A közönségnek nem egyszer csodákat 
művelő lelkesedése megteheti azt is, hogy a honi ipart akkor is 
pártolja, ha drágább és rosszabb, mint a külföldi. Csakhogy 
ennek nagy hiánya lesz a lelkesedés állhatatlansága. A lelkesedés 
múlékony s áldozatkészségünket hátraszoríthatja önérdekünk, mely 
uzt súgja, hogy szükségletünket onnan szerezzük meg, a hol 



jobb és olcsóbb czikkeket kapunk. Ha a honi ipar e kívánságok-
nak eleget tesz, közönségünk buzdítás nélkül is hazait keres, ha 
nem . . . ott van a 40-es években keletkezett honi iparvédegylet 
példája, mely egy Kossuth Lajos, egy Deák Ferencz, egy Teleki 
László pártolása mellett is nem sok eredményt ért el. (Dr. Falk 
Miksa.) A hazai ipar nem szót, nem írást, hanem tetteket óha j t ! 
(Rákosi Jenő.) „Ha nincs vámsorompó az ország határán, állítsa 
föl minden magyar ember a vámvonalat a saját küszöbén.11 (Vészi 
József.) A magyar ipart meg kell teremteni minden áron. A közös 
vámterület alapján, ha lejüet, az önálló vámterület alapján, ha 
kell. (Werner Gyula dr.) —-E találó megjegyzések mindazt ma-
gukban foglalják, a mit tennünk kell. Különösen fontos a Hegedűs 
Sándorné nyilatkozata s a német és yankee példa. Ha ezekhez 
aztán még az alantiakai is hozzáveszszük, iparunk jövőjétől csak-
ugyan nem félhetünk. Legyen iparpártoló lelkesedésünk maradandó, 
javítsuk az inasoktatást, mert a mai alig ér többet a semminél (e 
tekintetben a tanítóság már többször kifejtette helyes álláspontját) 
gyámolítsuk a kisipart, mert a hazai kerek 700,000 iparosból 
600,000 nyomorgó kisiparos, a kik elől még a gyárainkban dol-
gozó osztrák kisiparosok is elszedik a munkát. Pártoljuk a szö-
vetkezeti rendszert, mint a mely a kisiparosnak nyújt állandó 
keresetet, teremtsünk háziiparunknak piaczokat, karoljuk föl a 
gyönyörű varrottas és szőttes munkákat, a férfiak mellé álljanak 
be iparpártoló bizottságokba a nők is. A magyar nők legyenek 
olyan derék honleányok, mint a 40-es évek hölgyei. Előkelő 
köreink kezdjék meg a honi gyártmányokból készült magyar 
divat viselését. A példa ragadós, utánuk fog menni az egész 
ország. A népvezérek magyarázzák meg a népnek a szövetke-
zetek czélját s hasznát. Ez u. is a költséges s kártékony köz-
vetítő kereskedelmet akarja kikerülni a saját javáért, de a keres-
kedés kára nélkül. Lényege az, hogy pl. a gazdaközönség wag-
gonszámra hozat fát, gazdasági eszközöket, vagy élelmiszereket, 
a helyett, hogy a szatócstól vásárolna külön-külön drágán. így 
lehet föntartani közös magtárt is stb. Ez esetben árúikat jó 
pénzért nagyban adhatják el. A kis- és nagykereskedő ezért 
máshol kártalaníthatja veszteségét. Szerezzen külföldi piaczokat 
s hódítsa meg a magyar nemzeti kereskedelem számára Keletet. 
Ez az ő czélja s ebben mindnyájan támogatni fogjuk ! 
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Állítson az állam és a nagybirtokosság szövő-fonó s egyéb gyá-
rakat, karolja föl a /^¿termesztést, mely a hegyes vidékeken 
valóságos áldás. Folytassa megkezdett hegyvidéki munkáját a 
Székelyföldön tovább is. S ha aztán virágzó gyárakat létesített, 
adja át részben magánvállalatoknak. Rendezzük a munkásügyet 
véglegesen. A munkaközvetítés, a segítség, a sokféle egyesület 
szép dolog, de csak pillanatnyi sikert biztosít, a dolog végképp 
úgy oldható meg, hogyha állandó tisztességes megélhetést és 
munkát biztosíthatunk. De addig is, míg ez megvalósúl, tegyük 
elviselhetővé e szegény néposztály életét, hozzuk be franczia 
példára a kötelező munkásbiztosítást, akadályozzuk meg a ma-
gyar ipari czikkekkel való visszaélést. így pl. azt, hogy a tömér-
dek külföldi gyújtófa hazai czím- és jelzéssel kerüljön forgalomba. 

Szóval tanuljunk, akarjunk és cselekedjünk. Minden ettől 
függ, Anglia még nem rég első volt az aczél- és vasiparban, 
ma harmadik. Az Unió és Németország megelőzte, mert tanúit, 
akart és te t t ! 

K e r e s k e d é s . 

Mit tettünk eddigelé kereskedelmünkért ? A magyar kor-
mány, a társadalom s irodalom a mezőgazdaság s iparon kívül 
a hazai bel- és külkereskedelem dolgát egyenlő szeretetben ré-
szesítő. Mindemellett kereskedelmünk nemcsak a külföldi keres-
kedéssel, hanem a hazai mezőgazdaság- s iparral szemben is 
elmaradt. Ennek főoka Ausztriától függő viszonyunkban kere-
sendő. Baross Gábor s újabban Hegedűs Sándor minisztersége óta 
azonban itt is lényeges javúlások mutatkoznak. Halhatatlan 
Raross Gáborunk megmutatta, hogy a magyar a kereskedés terén 
is kitűnően megállja helyét. Nagyszerű alkotásai közül nem egy 
európai hírű. A „Vaskapu" szabályozásával, a zóna rendszerrel, 
a postatakarékpénztárral, a magyar államvasútak mintaszerű-
ségével kivívta a világ elismerését. Az iparosok egyesületeit, 
iskoláit, a jutalmakat, ösztöndíjakat, a vasárnapi munkaszünetet, 
a beteg munkások segítését, a munkásbiztosítást, a földmívelési, 
a közmunka, közlekedési minisztériumok elválasztását s czél-
szerü ügykezelését, a posta, távíró újítását s ezek kurzusait, 
a keleti ügyvivőségeket, múzeumokat, a vasúti gépgyárat, az 
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iparosoknak a paritás elve szerint való katonai megrendeléseit 
stb. mind ö alkotta. Az 1885. év kereskedésünkben Baross 
miniszterségével forduló ponthoz jutott. Ezóta utódai az ö nagy-
szerű nyomdokaiban haladnak. A szép és hasznos alkotások-
egymást érik. Törvényjavaslatok — s ma már részben törvé-
nyek készültek a kereskedelmi alkalmazottak, a segéd- és 
magán tisztviselők jogviszonyainak szabályozásáról, a megrende-
lések gyűjtéséről, a tisztességtelen versenyről, az uzsoráról stb. 
Ezen felül sok kisebb fontos alkotás keletkezett, mint pl. a 
zálogházak kamatlábának leszállítása, a rabipar s a tisztesség-
telen reklám korlátozása. Fontos állami érdek a gyárak állami 
segítése is. E tekintetben dicséretes munkát végez a kereske-
delmi kormány. Kiváló gyárosok a verseny s így a hazai keres-
kedés szempontjából segítségben részesülnek s hogy ez összeg 
meghozza kamatait, mondanunk is fölösleges. Szervezték, meg-
alkották a munkaközvetítést, a betegsegítést, a baleset biztosí-
tást, a szövetkezést, a munkás-statisztikát, az iparfelügyeletet, a 
munkanélküliek foglalkoztatását. Ezekben Szterényi József buz-
gólkodott s buzgólkodik szakadatlanúl. 

Általában a kormány azt tűzte ki czélúl, hogy a kis- és 
nagy kereskedést előmozdítsa, hogy jó kereskedelmi szerző-
désekkel fejleszsze s hogy a mezőgazdaság- és iparral össze-
egyeztesse, mert e három gazdasági ág nem ellensége, hanem 
kiegeszítoje egymásnak. 

De sokat tett az irodalomtól föibuzdúit társadalom is. A 
napi- és szaksajtó állandó éber figyelemmel kíséri a hazai és 
külföldi idevágó mozgalmakat s a társadalom nem késik, hogy 
ezeket a gyakorlatban értékesítse. A gabona elővétel, a betáblá-
zás, az előlegváltó s az uzsora ellen a társadalom szólalt föl 
először. Dicséret illeti a krassó-szörénymegyei tanfelügyelőt, a ki 
körlevelet intézett tanítóihoz, hogy a népet az uzsorától megmentsék. 

Szó sincs róla, minisztereink és a társadalom sokat tettek 
e téren is. Hegedűs miniszter pl. 30,000 K-t küldött az udvar-
helymegyei ínségeseknek közmunkák végzésére. Lukács pénzügy-
miniszter pedig több helyen adóelengedéssel segített a föld-
mívelő- és iparos-osztályon, Széli, Hegedűs, Wlassics miniszterek 
szintén a hazai ipar és kereskedelem támogatására hívták föl 
az ügykörükhöz tartozó hivatalokat. 
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Jő példát mutatnak az egyesületek és maguk a kereskedők 
is. A vaskereskedök orsz. egyesülete pl. az összes vaskereskedő-
ket arra kérte föl, hogy üzleteikben csakis magyar gyártmányt 
árusítsanak. Az Orsz. Magyar Gazda-Egyesület hasonló buzdító 
leveleket küldött szét a többi gazdasági egyesületekhez és ható-
ságokhoz, ígérvén, hogy a vidéki egyesületek és tagok számára 
ingyen szolgál fölvilágosításokkal s jó czégek ajánlásával. Ezen-
fölül egy mindeniknél nagyobb szabású Magyar Iparpártoló 
Szövetség van alakúlóban a fővárosban, mely hatáskörét az egész 
országra ki akarja terjeszteni, hogy tudtára adja a közönségnek, 
hogy hol milyen honi iparczikkek találhatók. E szövetség az 
érdeklődők számára tudakozó írószobát is nyit, a mely a kérdé-
sekre bárkinek ingyen válaszol. De bár sokat tett s tesz is a 
társadalom, a jótékonyság, az általános pangás megszüntetésére, 
a bajokon igazán mindaddig nem segítünk, a míg országos egyet-
értő mozgalomról s állandó keresetről nem gondoskodunk. Nézzük 
tehát, mi a teendőnk kereskedésünk érdekében ? A magyar keres-
kedelem cxélját már Széchenyi és Baross megállapították. S e 
czél nem lehet más, mint önálló közgazdaság s független keres-
kedelmi politika. E két nagymagyar az útat kijelölte, az alapokat 
lerakta, ezekre kell tehát építenünk, hogy megálljuk helyünket 
a nagy nemzetek sorában. E főczélt perezre se téveszszük el 
szemünk elől, különben elvesztünk. Mert nézzük csak külkeres-
kedésünk forgalmát: 

A magyar birodalom kivitele 1898-ban: 
Mezőgazdasági czikkekben . . . 814 294,000 K 
Ipari czikkekben . . • . . . 289.476,000 „ 

Összesen . 1,103.770,000 K volt. 
Behozatalunk: 

Mezőgazdasági czikkekben . . . 311.822,000 K 
Ipari czikkekben . . . . . . 882.488,000 , 

Összesen . 1,194.310,000 K 

Vagyis kereskedésünk 90 millió korona erejéig paszszív vala. 
De nézzük a kedvezőbb 1899. évet. Itt kivitelünk teljes összeg-
ben 1200 millió, behozatalunk pedig 1199 millió K-ra rúgott, s 
bár 1.000,000 K aktíva mutatkozik, a helyzet még sem kedvező, 
mert a kivitt nyers anyagok rendkívül olcsók voltak. Pangás 
észlelhető minden téren. A vállalkozó kedv hiányzik, tőkénk 
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nincs, vagy nem koczkáztat, mezőgazdasági terményeink a ver-
seny és kartellek (érdek-szövetségek) miatt alacsony árúak s 
hozzá a legszükségesebb czikkek értéke (pamut, szövetárúk, len, 
kender, juta, gyapjú, selyemárúk) egyre emelkedik, ezeket pedig 
a külföld szolgáltatja. így a hozzánk behozott ipari gyártmányok 
összege 1899-ben 927 millió K-ra rúgott, vagyis 45 millió K-val 
többre, mint 1898-ban. De nézzük egypár adatban, hogy mennyi 
rengeteg pénzt adtunk ki 1899-ben olyan tárgyakért, a melyeket, 
ha fejlett iparunk volna, idehaza is előállíthatnánk. 

Magyarország 1899. évi külkereskedelmi forgalma koronákban a 
vámtarifa főcsoportjai szerint: 

Behozatal Kivitel 
15 001,864 1.444,572 

2.545,438 599,438 
9.468,721 298,617 

38.209,179 
Dohány- és d. gyártmányok . . 19.534,789 9.144,447 
Gabona, hüvelyesek, őrlemények, liszt, rizs . . 49.995,369 397.865,158 
Főzelék, gyümölcs, növényrészek, növények 26.342,842 36.127,527 
Vágó-, igásmarhák . . 31.904,502 186.736,967 
Más állatok 3.431,925 31.229,284 
Állati termékek 17 461,937 58.694,217 
Zsiradékok 8.971,662 17.501,703 
Zsírosolajok 5.154,255 1.652,506 

43.062,820 42.374,257 
Eledelek . . 20 213,864 20.598,496 
Fa, szén, tőzeg 45.012,181 81.851,760 
Esztergályos- és faragó-anyagok 901,948 1.069,467 

7.099,076 12.723,647 
Gyógy- és illatszer-anyagok 833,689 120,243 

5.494,838 11.381,562 
2.556,168 397,714 

Ásványolajok, barnaszén, palakőkátrány 16.915,868 5.975,010 
.. 186.800,925 14.637,274 

Len, kender, juta s az ezekből való árúk . . 33.224,877 12.475,488 
Gyapjú, gyapjúárúk . . 115.265,541 35.590,048 

60.649,224 10.082,340 
66,729,966 14.388,078 

Kefekötő-, szitakötőárúk 2.138,770 4.185,860 
Árúk szalmából, háncsból 743,444 674,970 
Papíros- és papírárúk 20.557,424 5.316,363 

Átvitel . . . . 842.768,208 1,053.346.192 
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Áthozat . . . . 842.768,2081,053.346,192 
Kaucsuk, guttapercha 5.117,120 749,270 
Viaszos vászon vagy tafota 2.280,390 930,080 
Bőr- és bőrárúk 61.424,925 15.769,896 
Szűcsárúk 5.401,114 1.163,690 
Fa- és csontárúk 23.181,162 8.563,918 
Üveg- és üvegárúk 8.003,461 1.500,186 
Kőárúk 5.373,500 1.144,450 
Agyagárúk 9.152,315 965,755 
Vas- és vasárúk 58.580,187 31.134,535 
Nemtelen fémek s az ezekből való árúk . . . . 33.782,746 9.698,930 
Gépek, géprészek 34.166,103 19.806,254 
Kocsik, hajók 2.741,280 3.060,064 
Mű- és hangszerek, órák, apróárúk 48.121,734 13.748,940 
Konyhasó 1.550,920 23,280 
Vegyészeti segédanyagok 13.201,339 5.493,555 
Vegyészeti árúk, gyógy-, festő- és illatszerek . . 16.000,804 8.975,523 
Gyertya, szappan 6.811,092 681,702 
Gyújtószerek 2.868,532 3.828,518 
Irodalmi és műtárgyak 14.840,240 3.327,260 
Hulladékok 3.397,961 16.588,496 
Nemes fém és érczpénz 33.606,761 28.021,940 

Összesen .. .. 1,198.761,151 1,200.500,494 

Behoztunk összesen 39.010,826 mmázsa árút 1,198.761,151 
korona értékben. Kivittünk összesen 56.277,286 mmázsa árút 
1,200.500,494 korona értékben. 

E táblázat 6-ik pontja csak látszólag kedvező, mert gabona-
félékért bár 1899-ben többet vittünk ki, a verseny miatt keve-
sebbet kaptunk, mint 1898-ban. Ekkpr ugyanis 168 millió K-t 
kaptunk lisztért, míg 1899-ben csak 147 milliót, holott ez esz-
tendőben 800,000 mmázsával többet vittünk ki. Hanyatlóban 
van állatforgalmunk is. Nálunk 1 • - k r n . - r e 43 darab szarvas-
marha esik, míg Hollandiában 172, Angliában 131, Észak-
Amerikában, Dániában 91, Ausztriában 81, Németországban 62, 
sőt Romániában is 55. A bortermesztés, a sertés-, juh-állomány 
felére apadt le stb. 

De nézzük a magyar birodalom külkereskedelmének 1900. 
évi forgalmát, mely valamennyi között a legkedvezőbb. Összes 
kivitelünk értéke ez évben ugyanis 217 millió koronával meg-
haladta behozatalunk értékét, holott eddig a legkedvezőbb évben 
is (1890-ben) csak 89 millió korona kiviteli többletünk volt, nem 



is említve, hogy az alatt a 18 év alatt, a melyről a magyar 
árúforgalmi statisztika beszámol, árúforgalmunk gyakrabban és 
nagyobb összegekkel volt passív, mint aktív. 

Behozatal 1899-ben 1198"76 millió K Kivitel 1200'50 millió K 
1900-ban 1110-35 . „ 132748 „ 

Míg tehát behozatalunk 1900-ban 88 millió koronával ha-
nyatlott, kivitelünk 127 millióval emelkedett, vagyis külkeres-
kedelmi forgalmunk 217 millió többlettel záródott. 

De e 217 millió váratlan többletből mégis nagy tévedés volna 
hazánk gazdasági föllendülésére következtetni. Fájdalom, gazda-
sági állapotunk az 1900. évben sem javult. Mert behozatalunk 
csökkenését nem az okozta, hogy az illető czikkeket itthon állí-
tottuk elő, hanem csak az, hogy kevesebbel kellett beérnünk, 
mint máskor. Ez örvendetesnek látszó 217 milliónyi többlet 
semmi más, mint szegénységünk megdönthetetlen jele. E kedvező 
számadat a szegénységből folyó szükségszerű takarékosságot s 
így vásárlóképességünk csökkenését jelenti. Mindazonáltal kül-
kereskedelmünk 1900. évi forgalma sok igazán örvendetes hala-
dást mutat. Ismételten bebizonyosodott, hogy Magyarország külö-
nösen mezőgazdasági állam, melynek e téren való kivitele, noha 
hatalmas országokkal kell versenyeznie, (Oroszország, India, 
Észak-Amerika) egyre emelkedik. Megtudtuk továbbá, hogy nem-
zetünk, ha a szükség úgy kívánja, tud és akar takarékoskodni. 
8 ez nagy dolog a mai fényűző világban, a mikor mindenki 
többnek akar látszani, mint a mi, a mikor a saját egészsége, 
tisztessége, becsülete, sőt a gyomra rovására is vakon hódol az 
őrjöngő divat és nagyzási hóbort szeszélyeinek . . . Azon kell 
tehát lennünk, hogy e józan takarékosságot fokozzuk s hogy 
különösen mezőgazdasági érdekeinket minden körülmények között, 
mindenkivel szemben megvédjük. Éreznünk kell, hogy ez a fő 
erőforrásunk, ebből élünk, ebből táplálkozunk, ebből kapjuk be-
hozatalunk legnagyobb részét. — Mindenféle kereskedelmi szer-
ződéseknél ezt kell tehát mindenekfölött szem előtt tartanunk! 

Mert tudnunk kell, hogy nagy baj fenyeget Kelet felöl is. 
A Balkán-államok népei öntudatra ébredtek, igyekeznek lépést 
tartani a művelt országokkal. Kivitelünknek a német, osztrák, 
sőt újabban az orosz és amerikai verseny veszedelmes ellen-



ségei. Megerősíti e szomorú helyzetet Hegedűs S. volt miniszter 
beszéde is, a ki a magyar keresk. csarnok ünnepén (1901. 111/25.) 
ezeket mondta: A magyar iparosok és kereskedők helyzete ma 
nagyon nehéz. De uraim, ha az önök helyzete ilyen, mit szól-
jak én, a ki kereskedelmi miniszter vagyok. Lehetnek eszméim, 
vágyaim, lehetnek és vannak is ambiczióim s talán egy kis 
munkaképességem is, de a viszonyok oly súlyosak, hogy vágya-
imat, eszméimet papírosba rejtem el, mert ezek az eszmék 
most az életbe át nem vihetők. Jó ideig másra nem törekeked-
hetiink, mint a harmóniára, (a mezőgazdaság, ipar és kereskedés 
összeegyeztetésére.) Dolgozzunk, takarékoskodjunk s bízzunk a 
szebb jövőben! Ez illetékes beszéd világosan rámutat iparunk, 
kereskedésünk pangására s arra, hogy az áldatlan állapotok 
miatt jó ideig jobbat alig remélhetünk. Nincs tehát más hátra, 
mint dolgoznunk és akarnunk. Akarnunk azt is, a mit Hegedűs 
ki nem mondhatott, t. i. az önálló vámterületet. Akarnunk kell 
ezt, mert ettől függ jövőnk, mert ez fogja erőnket kifejleszteni, 
miképpen Amerika erőit, mert ezt óhajtja a nemzet többsége. 

De nézzük, mi még ezenfelül a teendőnk ? Annyi, hogy 
alig tudom sorát ejteni. Állítson az állam, társadalom, főpapság 
és mágnás'' osztály elsősorban fonó-, szövó'-gy árakat, mert e 
czikkekből 400—500 millió K értékű árút hozunk be. Állítsunk 
fel egyéb gyárakat is. Pártoljuk a honi ipart s kereskedőinket 
kényszerítsiik a hazai ipar terjesztésére. Erre nézve nők, férfiak, 
de különösen a nők (tanítónők, előkelő hölgyek) tegyenek meg 
mindent, alakítsanak honi iparpártoló egyesületeket, tüntessenek 
a hazai gyártmányok érdekében s szervezzék a mozgalmat 
országosan s állandóan. Tegyük tönkre a kartell-rendszert. 

Karoljuk föl a csatorna rendszert és tengeri kereskedést. 
Nemcsak az alföldi öntöző, hanem a Duna-oderai csatornát is 
meg kell valósítanunk. Ez utóbbi Budapestet Kelet-Európa fő-
városává tenné, inert ily módon a Balti és Adriai tenger össze-
köttetésben volna az Odera, Vág, Duna, Száva, Kulpa s a ki-
építendő csatornák révén. Hangoztassuk mi is: „tengerre magyar!" 
Legyen Fiume és Dalmáczia magyar tengerpart. Neveljünk ma-
gyar hajósokat, hiszen a magyar itt is bevált, noha nem adnak 
neki elegendő tért az érvényesülésre. A Kelet s a tenger legyen 
¡övcínk, mint a hogy ez volt politikánk 1526-ig. Hogy ezt a 
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dalmaták is érzik s érezték, mutatja az, hogy 1868-ban egy 
küldöttségük arra kérte a magyar kormányt, hogy a horvátokkal 
kötendő kiegyezésbe vonják be Dalmácziát is. S bár ezt elmu-
lasztottuk, a kereskedelmi viszony s a szerződés megkötése 
ma sem késő. Kereskedelmi szerződések, újabb térfoglalások 
menthetik meg kereskedőinket a pusztúlástól s attól a veszte-
ségtől, mely őket a szövetkezetek, egyesületek s az üzleti élet 
általános pangásával érte. Mindnyájunk érdeke, hogy ebben kár-
talanítsuk őket. 

Ennélfogva az osztrák, cseh s más külföldi gyárosok úta-
zóit utasítsuk el. Erre nézve Deil Jenő kassai kamarai titkár 
lelkes fölhívásából idézem a következőket: „Polgártársak! Űzzé-
tek el a vigéczeket s védjétek meg a helyi iparosok és keres-
kedők százait." Az 1900. évi 21. t.-cz. megszünteti ugyanis azt 
a visszás állapotot, hogy a külföldi kereskedem i útazó s utazó 
kereskedő nagyobb jogokat élvezzen nálunk, mint saját hazá-
jában. Nálunk az idegen kereskedő vagy útazója nemcsak a 
magyar iparost, vagy kereskedőt, hanem a magánembert is 
sorra házalhatta megrendelések gyűjtése czéljából. Hatóságok, 
vállalatok, magánosok teljesítsétek e hazafias kötelességet! Le-
gyen példaképetek Wlassics minister, a ki a fönhatósága alatt 
álló iskoláknak meghagyta, hogy iskolai szükségleteiket csakis 
hazai kereskedőktől szerezzék meg. Hasonló módon cselekedtek 
Széli Kálmán, Darányi és Hegedűs miniszterek is. 

De visszatérve a magyar csatornahálózatra, részletezzük 
kissé a főbb tervezeteket. A magyar csatornákról két kiváló 
férfiú írt érdekes tanúlmányt: Hieronymi Károly és Krisztin-
kovich Ede. Hieronymi először az osztrák csatornatervezetekről 
értekezett. Ismertette a 750 millió K-ra tervezett Duna-Odera és 
Duna-Elbe közt létesítendő csatornatervezetet, melynek közép-
pontja Bécs volna. Ezután a vízi szállítás olcsóságát bizonyít-
gatta a vasútival szemben. Végre a magyar csatorna-hálózatra 
tért át, mint a mely óriási kedvező átalakúlásokat idézne elő. E 
szerint azt ajánlja, hogy az osztrák csatornákkal kapcsolatban 
építsük ki mi is csatornáinkat Budapesttől Csongrádig. Innen 
pedig Békést, B.-Ujfalút, Debreczent, N.-Károlyt érintve egyfelől 
Szatmárig, másfelől pedig Csongrádtól Szegeden, Aradon át 
Temesvárig. Érdekes a Krisztinkovich tervezete is, a ki a fönti 



hálózatot a Vág s ezzel az osztrák csatornákkal óhajtja egybe-
kapcsolni, végül pedig Bpestet Fiúméval tervezi vízi úton össze-
kötni. Szerinte mindez 500 millió K költséggel 20 év alatt volna 
megvalósítható. Ez esetben az alföldi csatornák, szemben Bécs-
csel, biztosítanák a bpesti gabonapiacz uralmát, a fiúméi víziút 
tengerre irányúié kivitelünket, a Vág-csatorna pedig iparvidéket 
hódítana a Felföldnek s lehetővé tenné az Oderával való össze-
köttetést is. 

És hogy e csatorna-tervezetekkel, noha a vasutak mai 
jövedelmének és a nagy tőkebefektetések koczkáztatása miatt töb-
ben aggodalmaskodnak, maga a kormány is foglalkozik, mutatja 
az, hogy a bpesti kereskedelmi kikötő építését, a fiumei nagy 
kikötő kibővítését elhatározták, sőt tervbe vették a bpest—fiumei 
csatorna kiépítését is. 

Életbevágó érdekünk továbbá külkereskedelmünk megvédése 
részint Ausztriával, részint Németországgal szemben. Láttuk, 
hogy kivitelünk óriási többsége e két államba irányúi, hogy pl. 
1899-ben gabonafélékből, lisztből, hüvelyesekből stb. 397, vágó-
és igásállatokból 186 millió koronát kaptunk. Érdekeinknek 
védelme tehát elsőrangú feladat. Mindent meg kell tehát ten-
nünk arra nézve, hogy e kivitelünket tönkretevő német vám-
tarifa-javaslat megbukjék. Igaz, hogy e javaslatot erős támadás 
fogja érni a birodalmi gyűlésben is, igaz, hogy az sem lehetet-
len, hogy a szegény nép érdekében e nagy vámokat végképp 
elvetik*), de nekünk is mindent el kell követnünk, hogy tör-
vénynyé ne váljék. Ha pedig mégis azzá lenne, gondoskodnunk 
kell hasonló védelemről! Ez esetben a német ipari czikkek vám-
tételeinek fölemelésével kell felelnünk. Ha ők mezőgazdaságuk 
érdekében nem riadnak vissza a „szövetséges állam" kiszorítá-
sának gondolatától, nekünk is hasonlóan kell cselekednünk. Sőt 
nekünk kétszeresen, mert ez ránk nézve életbevágó ügy. tíár-
míly gyönge is, a saját iparunkkal kell megelégednünk s támo-

*) Mombert Pál „A munkás jövedelmének megterhelése a rozs-vám-
mal* czímű füzetében erősen állást foglal az új német vámtarifa-tervezetnek 
a rozs megvámolásáról szóló tétele ellen. S Mombert füzete nem az egyet-
len védekezés. Németországban a vámtarifa tervezet megjelenése óta csak-
nem mindennap megjelenik egy-egy füzet, vagy könyv a tervezet ellen, 
vagy mellett. 
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gatnunk teljes lélekkel, hogy mielőbb megerősödjék; továbbá ú j 
piaczok hódításával is kártalanítanunk kell a bekövetkezendő 
nagy veszteséget. 

De mindez nem elég ! I j útra kell térnünk: erősen dol-
goznunk és takarékoskodnunk a lehetőségig ! Nemcsak a megválto-
zott idő, a roppant verseny, hanem a rohamosan növekvő szegény-
ség s a töméntelen sok csalás és sikkasztás is ezt parancsolják. 

Védjük meg iparunkat', kereskedésünket minden téren ! Ne 
engedjük pl. hogy a kereskedelmi megrendelésekről alkotott tör-
vényt kijátszhassák*). Iparczikkeinknél vizsgáljuk meg, vájjon 
csakugyan honiak-e. E tekintetben üdvös mozgalmat indított a 
vaskereskedők orsz. egyesülete, mely elhatározta, hogy csak ere-
deti magyar jelzésű gyártmányokat fog vásárolni, továbbá, hogy 
a védőjegyeket nyilvántartja s egybegyűjtve közli minden olyan 
közhatósággal, vagy vállalkozóval, a kik, vagy a melyek magyar 
czikkeket óhajtanak vásárolni. Hogy e jegyzéket a községek 
vezéreinek is megküldi, mondani is fölösleges. 

Gondoskodnia kell továbbá a kormánynak ügyesen írt rövid 
népies könyvekről, hogy a mezőgazdaság, ipar, kereskedés, kiván-
dorlás, társadalmi hibák, vagy erények stb. köréből a közönség-
nek a szükséges tudnivalókat felölelve ingyenes útmutatóul szol-
gáljanak. „A magyar korona országainak gyáripara" czímíi 20 
vaskos füzet pl. kitűnő forrásmunka, de nagy terjedelménél, 
nehézkes, tudós beosztásánál fogva éppen az érdekelt vállalko-
zók, gyárosok olvassák legkevésbé. Ha ez rövidebben számolna 
be arról, hogy mi van, mi nincs, minek kellene s hol lennie, 
kitűnő szolgálatot teljesítene. Végül, ha a kereskedelmi törvény 
módosításáról, a váltóképesség tervbe vett megszorításáról ; az 
idegen kéz ellen javasolt intézkedésekről, jó új piaczok hódítá-
sáról a föntieken kívül hamarosan gondoskodnak, e téren is 
megtettük a főbb kötelességeket! Mindezt egész joggal tragiku-
san elhunyt jelesünk. Horánszky utódjától: Lány Lajostól várjuk! 

l 
*) Az egész ország örömmel üdvözölte az ipartörvény 50-ik §-ának 

módosítását, mely az útazó ügynököknek megtiltja magánosoktól a rende-
lések fölvételét. A törvény meg van. Életbe is lépett, de nincs köszönet 
benne, mert ez az egyetlen kivétel, hogy „levélbeli" meghívásra az útazó 
elmehet bárhova, lerontja a törvénynek egész erejét. Ezt a „levélbeli" szót 
tehát törölni kell a törvényből. 



Belügyi állapotok. 

A földmívelési és kereskedelmi minisztereken kívül újabban 
a belügyminiszter létesített nagyon fontos politikai és társadalmi 
törvényeket. Szervezték a talált gyermekek ügyét, a találtak 
házát („országos lelenczház") s megalapították ezek fiókintézeteit. 
Újjászervezték a hazafiságra és közművelődésre egyaránt fontos 
színészetet. Létesült a fürdőtörvény, az egészségügy körében a 
körorvosi intézmény, az orvosi s legújabban a gyógyszertári díjak 
szabályozása. (Rendelet az új magyar „Gyógyszer árszabvány" 
tárgyában, mely 1902. január elsejétől kezdve lépett életbe stb.) 

Ezenkívül e minisztérium is figyelemmel kíséri magyarsá-
gunk összes bajait s nem egy fontos ügy nemsokára törvény-
javaslat alakjában kerül a Ház asztalára. Tíz főosztályból álló 
ügyköréhez tartoznak az országos levéltár, az orsz. törvénytár 
szerkesztősége, az orsz. községi törzskönyvbizottság, az anya-
könyvi felügyelőségek, az államszámvevőség, az orsz. közegész-
ségügyi tanács, a kórházak, az elmegyógyító intézetek, a szín-
házak stb. Nagyban dolgoznak az elavúlt és költséges közigaz-
gatás egyszerűsítésén s majdan államosításán, a rendőrség 
újjászervezésén s szintén államosításán, mely utóbbi a kolozsvári 
esetből kifolyólag a sajtónak és közvéleménynek egyhangú óhaj-
tása. Törvényjavaslat készül továbbá a talált gyermekeknek 15 
éves korukig való fölneveléséről (a fönti törvény csak a 7-ik 
évig szól), a délamerikai s másfelé irányúló kivándorlás ellen stb. 

De Széli Kálmán mint belügyminiszter egyébként is igyek-
szik a bajokon segíteni. Figyelmeztette a hatóságokat a hajós-
társaságok, főképp a „La liquan Americana" üzelmeire. (Ezek 
ügyvivőik révén minden elképzelhető módot kieszelnek arra 
nézve, hogy a szegény és tudatlan embereket lépre csalják. — 
Ilyen a többek között az F. Missler bécsi czég is.) Kitíltatta az 
országból azokat a szereket és eszközöket, melyek a népszapo-
rodás ellen, az életnek csírájában való elfojtására valók s 
melyeket — elég sajnos — sokszor orvosok és írszertárosok 
(patikáriusok) is hirdettek. 

Széli Kálmán hazafias gondoskodása kiterjedt továbbá a 
honi iparpártolásra is. Belügyminiszteri rendelettel a hazai ipar 
támogatására hívta föl a városokat és vármegyéket, mert „minden 
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közhatóságnak, mint az államhatalom részesének egyenesen kö-
telessége mindazt megtenni, a mi e nagy érdeket előmozdítani 
képes", mondja a lelkes fölhívás. E rendeletre annyival is inkább 
nagy szükség volt, mert csak nem rég jelent meg a Call báró 
osztrák miniszter hasonló tárgyú rendelete. Ez az Ausztriára 
vonatkozó rendelet ugyanis azt mondja, hogy az osztrák ipart 
a külföldivel szemben akkor is pártolni kell, ha drágább s ke-
vésbé jó, mint az idegen. Utoljára hagytam a képviselői állás 
összeférhetetlenségéről s a kúriai bíráskodásról szóló korszak-
alkotó törvények megemlítését. 

Ezek a tiszta választást s a népakarat igaz megnyilvánu-
lását czélzó alkotások olyan mélyen érintik nemcsak politikai, 
hanem társadalmi és erkölcsi életünket is, hogy méltatásába 
gyönge erőmmel bele nem foghatok. 

Annyi bizonyos, hogy Széli Kálmán ezzel nagy Szilágyink 
nyomdokába lépett s nevét megörökítette. Szóval Széli Kálmán 
és a kormány minden téren az egységes és hatalmas magyar 
birodalom megalapításának czélját tűzte ki! 

És hogy ez állítás nem tolakodó hízelgés, nem is üres 
szóvirág, hanem igazság: fényesen igazolja az a trónbeszéd, a 
melylyel Ö Felsége 1901. október hó 28-án az új országgyűlést 
megnyitotta s melyet szószerint ideiktatok : 

,/Tisztelt urak! Főrendek és Képviselők! 

Bizalommal és reménynyel üdvözöljük önöket ezen ország-
gyűlés kezdetén. Nagy fontosságú kérdések megoldására vannak 
önök hívatva. A közéletnek majdnem minden ágában mélyen 
beható törvényhozási intézkedések lesznek még szükségesek, hogy 
kedvelt Magyarországunk a szellemi és anyagi fejlődés és fel-
virágzás azon fokát érje el, amelyre emelni atyai szívünk egész 
melegével óhajtjuk. Az elintézésre váró feladatok között előtérbe 
lép a gazdasági helyzet nagyjelentőségű kérdése. A lefolyt 
országgyűlés a magyar koronám országai és többi királyságaim 
és országaim között fenforgó kereskedelmi ügyeket ideiglenes 
alapon szabályozta. Ezek az ügyek azon mélyreható fontossá-
gánál fogva, a melylyel az ország egész gazdasági életére nézve 
bírnak, az 1867. VII. törvényczikk szellemében állandóbb ren-
dezést igényelnek a gazdasági érdekeknek igazságos és méltá-
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nyos kölcsönös kiegyenlítése alapján. A gazdasági viszonyokra 
döntő jelentőséggel bíró nemzetközi kereskedelmi szerződések elő-
készítése czéljából mindenekelőtt az 1899: XIX. t.-cz. értelmé-
ben az általános vámtarifák újból való megállapítása szükséges, 
a mely a termelés minden ágát, a földmívelési és az ipari érde-
kek egyaránt és összhangban van hívatva védeni. Gondoskodá-
sunk tárgyát fogja képezni a Horvát-Szlavonországokkal az 1868: 
XXX. t.-cz. értelmében létesítendő pénzügyi egyezmény. Az 
igazság és méltányosság alapján és kölcsönös jóakarattal sike-
rülni fog ezt a kérdést is megnyugvásra megoldani. Ezen ország-
gyűlésnek nagyfontosságú feladatát fogja képezni a védrendszer 
keretében az újonczjutalék megállapítása, mivel az erről szóló 
törvény hatályát veszti. Egy állam sem mellőzheti a véderejé-
ről való gondoskodást. Mert az állam biztosságának és állásának 
legnagyobb biztosítéka saját erejében fekszik. Hazafiságuk és 
bölcsességük meg fogja találni az útat, a mely az ország anyagi 
erejének arányában kellő hatálylyal biztosítsa ezeket a nagy 
állami érdekeket. A múlt országgyűlésen a közigazgatás javítása 
érdekében alkotott törvények kijelölték a további alkotások irá-
nyát és módszerét. A vármegyék pénztári és számvevői teendői-
nek ellátásáról szóló törvényjavaslat előfeltétele annak, hogy 
a közszolgáltatások az adózók érdekében egységessé és egy-
szerűbbé tétessenek. A bevándorlás és kivándorlás ügyének sza-
bályozása el nem odázható többé; ezzel kapcsolatosan az ország 
határszélein állami rendőrség megalkotása vált szükségessé. Az 
új országgyűlés egyik kimagasló feladata lesz a közigazgatás 
egész területén egységes alapelveken nyugvó összhangzatos és 
fokozatosan létesítendő reformnak megalkotása. Ez a nagyjelen-
tőségű alkotás mélyen fogja érinteni az egész törvényhatósági 
és községi szervezetet s a gyámsági és fegyelmi ügyet. A 
reformnak azon alapeszméből kell kiindulni, hogy egyfelől a törvé-
nyekben lefektetett állami akarat hatályosan érvényesülhessen, 
másfelől ezen kereten belül életerős törvényhatósági és községi 
önkormányzat szerveztessék, a mely egyúttal a közigazgatásnak 
éber ellenőrzését is teljesítse. Ehez a végrehajtó szervek egyéni 
felelősségének kidomborításával megalkotandó szolgálati szabály-
zat fog csatlakozni. Az egyenes adók rendszerének átalakítását 
méltán várja az ország. Ezen reform czélja az adózási ügynek 
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egységes és igazságos alapokra helyezése. Kiterjesztendő lesz a 
reform az adóügy anyagi részén túl az adókezelésre, sőt a 
pénzügyi közigazgatás mai szervezetének megfelelő módosítására 
is. Ipari termelésünk egyik kimagasló ágának, a bányászatnak 
viszonyait a bányatörvény javaslat lesz hívatva modern alapokra 
fektetni. A valutarendezési müvelet végbefejezése czéljából a 
szükséges előterjesztések kellő időben meg fognak tétetni. Kor-
mányunk ezután is készségesen fog közreműködni, hogy a 
magyarországi katholikus egyház önkormányzata szervezésének 
kérdése oly megoldást nyerjen, a mely alkalmas e nagyfontos-
ságú intézményt közmegnyugvással létesíteni. A lelkészi jövedelem 
kiegészítésének kérdése az 1898: XIV. t.-cz. után a mindkét 
szertartású katholikus lelkészek kongruájának rendezésével, a 
főpapság közreműködése mellett végleges megoldást fog nyerni. 
A közoktatás és a közművelődés egész vonalán a belterjes mun-
kálkodást bixtositó intézkedések egész sorozata van czélba vére, 
a melyek különösen a jogi oktatás és a népoktatás területén 
fogják önöknek közreműködését igénybe venni. A mezőgazdaság 
és az ipar és kereskedelem kedvezőtlen helyzete uralkodói gond-
jaink egyik legfőbbikét képezi. Kormányunk teljes tudatában van 
feladata súlyának és tudatában van annak is, hogy a gazdasági 
helyzet megjavításának munkájához az igazgatás minden ágá-
nak egyaránt hozzá kell járúlni, A nemzeti termelést és a nem-
zeti munkát minden irányban és összhangban támogatni, a 
magántevékenységet az állam pénzügyi erejéhez mért gyümöl-
csöző beruházásokkal elősegíteni, a természetes víziútakat meg-
teremteni, a földmívelési és ipari terményeink számára a bel-
piaexot fejleszteni, a külpiaczokat pedig a fokozódó verseny 
mellett megtartani s újakat szerezni, a szövetkezeti ügyet gon-
dozni a közel jövő gazdasági feladatát fogja képezni. A mi 
különösen a földmívelést illeti, a több irányban czélba vett 
törvényhozási intézkedések közül kiemeljük a mezőgazdasági szak-
képviselet, a telepítés és az okszerű feldarabolás ügyének gyökeres 
rendezését. Az ipar és kereskedelem terén pedig a forgalom 
emelése és olcsóbbá tétele s a vasúti és hajózási közlekedés 
fejlesztése czéljából fontos intézkedések vannak kilátásba véve. 
A budapesti kereskedelmi kikötő megteremtésének előmunkálatai 
folynak. A helyi vasútakra vonatkozó törvényjavaslat ez ügy-
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nek szilárdabb alapot és egészségesebb fejlődést van hívatva 
biztosítani. Az ipartörvény tervbevett módosítása a kisiparosok-
nál a testületi erőa szakkészűltség és a versenyképesség emelé-
sét czélozza. A szocziális reformok folytatásaképpen többek 
között a munkásbiztosítás kérdésének megoldása van czélba 
véve. Intézkedéseket igényel a házalást vásárügy rendezése, a 
tisztességtelen verseny kérdése és a mértékügy államosítása. 
Mindezekben a törekvés: a nemzetgazdasági és társadalmi erőknek 
ótalma és egységes fejlesztése. Az igazságügy terén a szóbeliség 
és közvetlenség elvein alapúló teljes perrendtartás megalkotása 
már legközelebb igénybe fogja venni az önök munkásságát. 
Ehez csatlakoznak a büntető törvények módosításáról, a telek-
könyvi jog újabb szabályozásáról való intézkedések. Addig is, 
míg az általános polgári törvénykönyv megalkotása és a keres-
kedelmi törvény módosítása, a tervszerűen előrehaladt előmun-
kálatok alapján megvalósítható lesz, megelőzőleg szükségessé 
válik a gazdasági élet némely viszonyainak szabályozása. Remél-
hető, hogy a modern jogtudomány magaslatán álló új katonai 
büntető perrendtartás, a mely a dolog természetéből folyó nehéz-
ségek miatt eddig nem jöhetett létre, a jelen országgyűlés alatt 
előterjeszthető lesz. Gondoskodásunk tárgyát fogja még képezni az 
állami tisztviselők helyzetének javítása. Kormányunk erre nézve 
már közelebb törvényjavaslatot fog előterjeszteni, a mely alkalmas 
lesz arra, hogy a jogos igények kielégítésével az állam pénz-
ügyi erejéhez képest a legkisebb fizetéssel ellátott hivatalnoki 
osztályán kezdve a fizetés megjavítás fokozatos keresztülvitelét 
biztosítsa. 

Uraim! Főrendek és Képviselők! 
Nagyok az önök előtt álló feladatok. 
A magyar állam kiépítésének és megerősítésének munkája 

nem enged szünetelést és nem tűr megszakítást) Hazafiságukba 
és bölcseségükbe vetjük bizalmunkat, hogy lankadatlan kitar-
tással gyümölcsöző munkát fognak végezni. Bizalmunkat helyez-
zük e mellett a nemzet józan fölfogásába, a mely fölismeri, 
hogy a törvény csak ótalmat nyújt és biztosítékot szerez, és 
tudja, hogy még a legüdvösebb kormányzati és törvényhozási 
intézkedések is magukban csak előmozdíthatják, de meg nem 
teremthetik a népek szellemi és gazdasági megerősödését és 



jólétét. A nemzetnek magának kell ezeket a javakat kitartó egyéni 
munkával és hazafias s egészséges közszellemmel megszerezni. 
Ha a társadalmat ez a tudat hatja át és ez a törekvés vezeti, 
akkor az ország képes és elég erős is lesz arra, hogy azt a 
hivatását betölthesse, a melyet történelmi hagyományai és nem-
zeti nagy czéljai előírnak. A szövetségeseinkkel való benső 
egyetértés és az összes hatalmakkal való állandó barátságos jó 
viszony remélnünk engedi, hogy a béke áldásait a Gondviselés 
nem fogja tőlünk megvonni. 

Uraim! Főrendek és Képviselők! A munka terhe alatt adjon 
erőt az a tudat, hogy nemzedékek boldogsága van az önök 
kezébe letéve és a nemzet ügyének szentelt czéltudatos és önfel-
áldozó munkát a jövő nemzedékek hálája jutalmazza meg. Isten 
áldását kérjük önök működésére, kitartást, sikert kívánunk mun-
káikhoz abban az új házban is, a melyet az évezredes Magyar-
ország ősi alkotmányának dicsőségére és maradandó jelképére 
emelt magának. Ezzel biztosítva önöket királyi kegyelmünkről, 
az országgyűlést inegnyitottnak nyilvánítjuk." 

íme, a trónbeszéd, melyet fölösleges dicsérő jelzőkkel ma-
gasztalni, mert szép és fölemelő ez e nélkül is. Éppen ezért 
egész természetes, hogy e páratlanéi álló trónbeszédet az egész 
magyar sajtó és közvélemény pártállás nélkül általános és osz-
tatlan tetszéssel fogadta. Adja az Isten, hogy minden egyes 
pontja minél előbb megalkuvás nélkül törvénynyé váljék!! 

A kormány új munkaterve. 

A magyar kormány új munkatervét nem szükséges bőveb-
ben fejtegetnem, mert a nagyszerű trónbeszédet, mely tulajdon-
képpen a kormány álláspontja, már ösmerjük. A következőket 
tájékozódás szempontjából mégis el kell mondanom, hogy ki-ki 
láthassa, mely téren kell a kormánynak segítőkezet nyújtani 
országmentö nagy munkájában. 

A kormány új munkaterve az, hogy Magyarország gazda-
sági s szelte mi függetlenségét minden téren biztosítsa, hogy a 
Habsburg-házat és Magyarországot fölvirágoztassa s hogy meg-
védje titkos és nvíit ellenségeitől. E nagy czél előkészítésére — 
mely az egész magyar nemzet czélja — a már ismertetett s a 
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tervbe vett törvényjavaslatokkal igyekszik az alapokat lerakni. 
Egyelőre csak helyes és erős alapokat akar, mert a régi mulasztá-
sok helyrepótlásához és a töméntelen új föladatok megoldásához 
rengeteg pénz és idő' kell. Míg tehát e nagy czélok megvalósul-
hatnak, bizonyos átmeneti munkálatokat, a bajoknak ideiglenes 
orvoslását kellett kitűzni másodrendű feladatúi, ilyenek a követ-
kezők : Az állam negyven millió koronát fog elkölteni különböző 
beruházásokra. Az 1901. évi okt. 24-iki minisztertanács a pénz-
ügyminiszter előterjesztésére ugyanis elhatározta, hogy a vas- és 
gépipar, valamint az építő- és az ezzel összefüggő iparágak 
terén mutatkozó pangás és munkahiány megelőzése czéljából 
40 millió K-t kíván elkölteni, nehogy ismétlődjék a munkanélküliek 
fölvonulása és az éhező emberek ezreinek megdöbbentő jajkiáltásai. 

De a kormány ezzel nem tekinti elintézettnek a gazdasági 
válságból reá eső kötelességet. Gondoskodni fog arról is, hogy a 
munkások és iparágak állandó munkát nyerjenek. Gazdasági 
politikájával buzdítani kívánja a magánvállalkozást is. Éppen azért 
rendeletet bocsájtott ki minden törvényhatósághoz, hogy időhöz 
nem kötött szükséges munkálatait a tél folyamán, esetleg kora 
tavaszszal végeztesse, hogy a vidéken élő munkanélkülieknek is 
kenyeret biztosítson. Különös gondot fordít továbbá a kisiparos 
és kisgazda megélhetésére, bajait legalább részben igyekszik or-
vosolni. Mindent elkövet továbbá arra nézve, hogy hazánk jogos ér-
dekeit a külfölddel és Ausztriával szemben megvédje. A nemzet 
is, a kormány is tisztában van azzal, hogy jogtalan hasznot 
Ausztriától nem követelhetünk, de viszont Ausztria sem mi tőlünk. 
Mi úgy is sokat tettünk akkor, a mikor a közös viszony fön-
tartásáért megajánlottuk a kvóta-emelés áldozatát. Ennél többet 
senki sem követelhet tőlünk. Ha tehát a kiegyezés nem sikerül-
het, hazánknak élnie kell törvényes jogával: a külön vámterület 
alapján. Nagyfontosságú továbbá a tervezett német vámtarifa-ügy 
is. Németországgal e tekintetben számolnunk kell, mert a régi 
porosz katonai hagyományba csodálatosan beoltották az ipari 
küzdelmet. „Francziaország kétszeresen le van győzve (a harcz-
és az ipar mezején), Anglia pedig védelmi eszközökről gondos-
kodik." Mi csekélyebb számunknál s Ausztriától függő viszonyunk-
nál fogva nem tehettünk annyit, a mennyit e törekvő szeren-
csés ország, de fejlődésünk aránylag megközelítette a néme-

5 



— 114 — 

tekét. Résen kell azonban államink, hogy ilyenekkel, mint a 
tervezett vámtarifa-ügy, meg ne bénítsák szép fejlődésünket. 
Nekünk is hasonló védelemről kell idejekorán gondoskodnunk, 
ha e vámtarifa mégis törvénynyé válnék. „Meg kell védeni a 
magyar termelést az osztrák kapzsiság, a német telhetetlenség, 
a nagy orosz birodalom erőfeszítései s a duzzadó amerikai őserő 
ellen. De ezzel az óriási feladattal csak úgy bírkózhatik meg a 
magyar parlament, ha megfeszíti minden izmát", mondá Türr 
István. (M. H. 1901. XI/13.) Nyújtsunk tehát segítő kezet az 
államnak, ragadjunk meg minden alkalmat arra nézve, hogy 
hazánkat e nagy feladatokra előkészítsük! Dolgozzunk kitartással 
mindannyian! Mert mint a trónbeszéd mondja „a nemzetnek 
magának kell a javakat kitartó egyéni munkával és hazafias, 
egészséges közszeilemmel megszerezni." Ezek a most vázolt segít-
ségek tehát csak átmeneti intézkedések lehetnek. A teljes czél 
nem lehet más, mint a munkás-, a földmívelő-, a kisiparos-, a 
kereskedő-, a középosztály- s a tisztviselőség — tanítóság, pap-
ság, jegyzőség, talpraállítása: a társadalmi, egészségügyi 
állapotok, a birtokpolitika, az adók és egyéb terhek igazságos 
rendezése. Szóval a Széchenyi-, Kossuth-, Baross-féle eszmék 
teljesülése, mert ezek végeredményükben nem ellenkeznek egy-
mással, ezek mind a Habsburgok fősége alatt álló hatalmas 
Magyarországot czélozzák. Mert hovatovább bebizonyosodik az 
a minden kétségen fölülálló igazság, hogy a Habsburg-családnak 
és a birodalomnak legfőbb és egyedüli támasztéka: Magyarország. 
Éppen ezért hazánk fejlődése s nagygyá tétele nemcsak magyar, 
hanem uralkodói s birodalmi érdek is egyszersmind! 

Megjegyzem továbbá, hogy az itt vázolt tervezetek csak a 
már elmondott és a még elmondandó teendőkkel, továbbá az 
országgyűlési pártok jogos kívánságaival együtt nyújtanak teljes 
nemzeti munkatervet, melyből hajszálnyit sem szabad engednünk! 

Félre tehát a pártoskodással! Egyet akarjunk mindnyájan: 
a haza javá t ! Mert mint Ö Felsége, a múlt országgyűlést bere-
kesztő beszédében megjegyezte: „Sok van még hátra, a mit 
kedvelt és hü Magyarországunk szellemi és gazdasági erejének 
emelésére, intézményeinek kiépítésére, közviszonyainak javítására 
alkotni kell az állami élet minden ágában és minden részében." 



II. T á r s a d a l m u n k . 
T á r s a d a l m i e z é l o k é s t e e n d ő k . 

Az állam után legnagyobb erőt a társadalom fejthet ki, sőt 
vannak országok, a hol a társadalom hatalmasabb az államnál 
is. Nálunk különösen fontos, mert mindent lehetetlen az állam-
tól várni. Az az egészséges állapot, a hol az erő és hatalom 
az állam és társadalom között fele részben megoszlik. A magyar 
társadalom czélja tehát nem más, mint olyan egységes, együtt-
érző és erős társadal)ni élet megteremtése, a mely egyfelől szel-
lemi s anyagi segédkezet nyújt az államnak nemzetmentő nagy 
munkájában ott, a hol az állam ereje nem elegendő, másfelől 
hogy őre s hü kifejezője legyen a nemzeti érdekeknek, s hogy e 
ezé/ját mindenkivel, magával az államhutalommal szemben is 
érvén gesítse. 

A társadalom akkor egészséges, ha mint igaz jó barát 
eszmékkel, tanácscsal, anyagi áldozatokkal is segítségére siet 
testvérének, a hivatalos kormánynak, ha viszont megóvja téve-
déseitől, mert mindketten egy czélért küzdenek: a hazának, a 
közös édes anyának boldogságáért. E gyönyörű czélért a társa-
dalom minden tagjának, mint magán embernek is meg kell 
hoznia a maga áldozatát, hogy minden eszközt fölhasználva, 
boldogítsuk a hazát. Nézzük tehát, mit tettünk eddig az egysé-
ges, erős társadalomért ? 

Sokat és mégis keveset. Nagy Széchenyink volt itt is a 
kezdő, a ki a kaszinókat, a különféle egyesületeket a végből 
alkotta, hogy legyen a nemzet testének bizalmas otthona, a hol 
eszméit érvényesítse, a honnan ezek tettek alakjában a gyakor-
lati életbe menjenek át. Az egységes társadalomért sokat tett az 
állam, maga a társadalom s az irodalom is. Az állam folyton 
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buzdít testvére : a társadalom érdekében. A Magyar Nemzet pl. 
állandó rovatot tart a társadalmi tennivalók megvitatására. Foly-
ton hangoztatja, hogy a nemzet mentés terén a fele kötelesség a 
társadalmat illeti. De maga a társadalom is megmozdult s bár 
egységes működése még kezdetleges, már is szép eredményeket 
ért el. Figyelemreméltó a tanítóság, papság, jegyzőség búzgólko-
dása is. Hogy népünk naivságából, hiszékenységéből sokat vesz-
tett, hogy hagyományos józansága napról-napra erősbödik: annak 
főokát e lelkes vezetők munkájában kell keresnünk. 

A társadalmi tevékenységek közt első helyen állnak a 
knltúr-egyesületek, melyek nemcsak irodalmi, hanem állami és 
nemzeti czélokat is szolgálnak. Elsőrangúak a Gömöri-, az Erdélyi 
Magyar-, a Felsőmagyarországi-, a Dunántúli Közművelődő Egye-
sület, a Központi Névinagyarosító Társaság, az Orsz. Magyar 
iskola-Egyesület, az Erdélyi Kárpát-Egyesület stb. E fontos egye-
sületek száma már 1896-ban 41 volt, nem számítva ide a női 
jótékony s a különféle szakirányú egyesületeket. E 41 egyesület-
nek 1896-ban 57,858 tagja s 1.937,000 írt alapvagyona volt, 
melyből különféle czélokra 1.557,000 frtot költött. Valamennyi 
közt legnagyobb az Emke, melynek 1900. évi vagyona 2.735,000 
K-t tett ki s mely különféle czélokra 148,882 K-t fordíthat éven-
kint. Ezeken kívül tömérdek kisebb-nagyobb jótékony egyesüle-
tek működnek, melyek közül a nő-egyesületek s a Vörös- és 
Eehér-kereszt egyesület hatalmas tényezők. A társadalom tehát 

látszólag — megtette kötelességét. Sohasem volt nagyobb a 
tömegnyomor, a kétes állásúak serege, mint napjainkban, de 
sohasem áldozott a társadalom annyit, mint ma. A főváros pl. 
1900 és 1901 telén összes jelentkező szegényeit ingyen élelem-
mel látta el. Példáját követte a vidék is. Ezerszámra rúg azok-
nak az apró helyi kis bizottságoknak a száma, melyek a pilla-
natnyi nyomort igyekeznek enyhíteni . . . S még sincs megelé-
gedés. A szegény, a gazdag, a középrendű egyaránt panaszkodik. 
Az első azért, mert csak pillanatnyi segítséget kap, a két utóbbi 
azért, főképp az értelmi elem, mert. nehéz helyzetét e társadalmi 
adókkal még jobban súlyosbítják. 8 fájdalom, mindkettejüknek 
igazuk van. A tömegnyomort másképp kell orvosolnunk: állandó, 
tisztességes keresettel; az értelmi elemnek: a tisztviselőnek, taní-
tónak, lelkész-, jegyzőnek pedig emelnünk kell a fizetését, hogy 
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egyfelől tisztességesen megélhessen, másfelől, hogy adakozni tud-
jon a szegénységnek. Mert szegény, sorsüldözött mindig lesz. 
bármit tesz is a társadalom. A mai körülmények között azonban 
a szegény intelligens ember nyomorúlt felebarátját nem segít-
heti, hisz akárhányszor ő is alamizsnát kérne, ha nem röstellené. 
Az a csoda, hogy társadalmunk ennyit is tesz. Bár föliibája a 
szalmaláng, bizonyos általános lelkesedést nem lehet elvitatni 
tőle. A 3 nagy kultúregyesülethez még 3 jelenti be alakúlását: 
az Északkeleti-, a Délmagyarországi Közművelődő Egyesület 
s a Kassai Soviniszta Egyesület. A főváros 30 millió koronás 
kölcsönére önkéntes ajánlások útján már 36 millió K-t jegyez-
tek. Társadalmunk mindenütt ott terem, a hol szóval, tettel 
segíteni lehet. Egyesek, az irodalom, a tanítóság s általában a 
néppel érintkező müveit férfiak szintén dicséretes buzgalmat fej-
tettek ki. íme, csak a közelmúltat tekintve, egy Semsey, egy 
Pálfy János, egy Röck Szilárd, egy Ekezen, egy Konkoly-Thege 
s több névtelen gyönyörű példáit szolgáltatták az emberszeretet-
nek. Az irodalom, a napi sajtó versenyezve buzdít magyarságunk 
fölvirágzása érdekében. Nincs olyan nap, a mely a közgazdaság, 
társadalom, vagy irodalom érdekében lelkes hangon ne buzdí-
tana. Czikkek, tanulmányok, testes kötetek hirdetik a magyar faj 
jövőjét s szólítják táborba az egész nemzetet. Egyesek, testűle-
tek, az egész nemzet megmozdúlt . . . S mégis azt kell mon-
danunk, hogy csak a kezdet kezdetén vagyunk. Annyi a sürgős, 
régi és új teendő, hogy mindez csak alapozásnak tekinthető . . . 

Lássuk tehát, mik a teendőnk, hogy az egységes, nemzet-
mentő társadalmat megteremtsük s így fajunk jövőjét biztosít-
suk ? Oly sok ez, hogy szinte a sorrendet sem tudom hirtelen 
megtalálni. Ősi mulasztások, fajbűnök, megkezdett, de félbe-
maradt alkotások, tömérdek új tennivalók, sürgős segítségek, 
mind, mind idetartoznak. 

S első főkötelességünk mégsem ez, hanem társadalmunk 
egységének megteremtése. Irtózatos teendő! Egy sokfelé széttagolt 
társadalmat egyesíteni s aztán ezzel tömérdek új kötelességet 
megvalósítani; küzködni közönynyel, magyarellenes törekvések-
kel s mégis erős társadalmat toborozni, hogy segédkezet nyújt-
sunk az államnak nagyszerű czéljai keresztülvitelére. És e rop-
pant föladatot mégis meg kell oldanunk. Tömörülnie kell a szent 
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czélért minden magyarnak. A hol magyar ügyről van szó, minden 
magyarnak egynek kell lennie. A magyar királytól, le az utolsó 
magyar napszámosig, magyar törekvésben mindenkinek egyet 
kell akarnia! Meg kell törnünk a közömbösséget, az erőfeszítés-
től írtózó keleti kényelmet, a politikai, vallási türelmetlenséget! 
ne azt nézzük, hogy ki milyen pártú, milyen vallású, milyen 
nézetű, hanem azt, hogy mit akar. A magyarság legyen az első, 
a magyar faj, mely nagyobb veszedelemben van ma, mint volt 
régen a megpróbáltatások sötét századaiban. A ki magyar, a ki 
magyar ügyért fárad, támogassa minden magyar vallás- és poli-
tikai párt különbség nélkül. Értsük meg egymást: a 19 millión 
jóval felül lévő magyar birodalomban csak 10 millió a tiszta 
magyar. Ha mi egyet nem értünk, lehetetlen boldogúlnunk. A 
testvér népekre nem számíthatunk. Vannak köztük, a kik velünk 
tartanak, de a keblünkön melengetett ellenség nagyobb számú! 
Magunkban és csakis magunkban bízhatunk. Ti lelkészek, taní-
tók s általában mindenrendü magyar polgárok ezt hangoz-
tassátok szüntelen! Legyen példaképetek Martinuzzi, Pázmány, 
Zrínyi Miklós, Széchenyi, Kölcsey, Petőfi, Kossuth, a kik első-
sorban magyarok voltak s csak azután katholikus főpapok, köl-
tők s politikusok. Egyesüljünk s törjük meg a közönyt, így 
teremthetünk egységes magyar társadalmat s ha ez meg lesz, 
csak akkor beszélhetünk nemzetmentő társadalmi kötelességekről. 
Mik az egységes magyar társadalom teendői ? Mindaz, a mit a 
társadalom czéljáúl kitűztünk. Egyfelől az, hogy szellemi s 
anyagi segédkezet nyújtson az államnak országmentő munká-
jában, másfelől, hogy őre s előmozdítója legyen a nemzeti 
érdekeknek s végül, hogy e kettős munkáját mindenkivel szem-
ben érvényesítse. E főbb teendői közül a következőket emeljük ki: 

Karolja föl társadalmunk a magyar közgazdaság Összes 
ágát: a mezőgazdaságot, az ipart, a kereskedelmet. Rendezze 
az állam segítségével a telepítést, gondoskodjék a kivándorlás 
csökkenéséről. Támogassa a hazai közművelődő, jótékony, ember-
baráti s művészeti intézményeket. S hogy e roppant kötelessé-
geket megtehesse, gondoskodjék pénzforrásról: czélszerü meg-
takarításokról, okos gazdálkodásról. Üzenjen háborút az őrjöngő 
divatnak és fényűzésnek, melylyel milliókat megtakaríthatnánk ; 
teremtse meg közgazdaságunk függetlenségét, mely egy csapással 
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jóvátehetné elmaradottságunkat; szerezzen híveket az örök béke 
embereinek, hogy a katonaság kiadásai határt ismerjenek ; hasson 
oda, hogy az állam is hasonlóan cselekedjék, hogy némely téte-
leknél (képviselőház, nyugalomdíjak, fölösleges tisztviselők) taka-
rékoskodjék. Szóval, mint igaz jóbarát támogassa teljes erőből 
az államot, de egyúttal figyelmeztesse is esetleges hibáira, hogy 
a bajt ne bekövetkezése után ostorozza, hanem megelőzze. E 
roppant, e helyen nem részletezhető tennivalókból a következő-
ket említem föl: 

Hasson oda az egész magyar társadalom, hogy a tisztviselők 
(tanítók, lelkészek, jegyzők stb.) fizetésügyéi mentől előbb ren-
dezzék. A társadalom gerincze, az értelmi elem, csak úgy tehet 
eleget társadalmi roppant kötelességének, ha illő fizetésben része-
sül. E tekintetben az osztrák tisztviselők (tanítók, professzorok, 
lelkészek stb.) fizetését kell alapúi vennünk nemcsak azért, mert 
a magyar tisztviselő mindenben kiállja a versenyt az osztrákkal, 
hanem azért is, mert a mieinknek kétszeres erővel kell részt 
venniük a magyar álladalomnak anyagi áldozatokkal járó kiépí-
tésében, hiszen a magyar értelmi elem társadalmi adója egész 
Európában a legnagyobb. Örvendetes, hogy az állam e tekintet-
ben már megkezdte szükséges újításait. A bürokrácziának hadat 
üzent, a közigazgatás egyszerűsítését elrendelte s a fizetés-emelés 
ez idei rendezésére 3 milliót vett föl s egyúttal a végleges 
rendezés ügyét is megkezdte. 

Tegyen meg mindent az egészségügy érdekében. Az állam 
orvosi, kórházi s egyéb intézkedéseivel sokat tett, de még 
mindig nagyon rosszúl állunk. A magyar faj az egész Európá-
ban legszaporább s természetes szaporodásában, még sem első, 
mert a rendezetlen állapotok miatt gyermekhalandóságunk igen 
nagy. A bábaképzés állami rendezésén kívül sok teendő vár a 
társadalomra is, kivált a papokra, tanítókra s jegyzőkre. Világo-
sítsák föl a népet a magyar állam e lelkes apostolai, hogy a 
tiszta levegő, a jó víz, az egészséges lakás, a szellőztetés, a 
hamisítatlan élelmi szerek, a mértékletes életmód nem „úri" 
dolgok, hanem főtényezöi az egészségnek. Ne játszék könnyel-
műen a magyar legdrágább kincsével, az egészséggel! Létesít-
senek különösen az Alföldön ártézi kútakat, szokja meg különösen 
télen a legutolsó napszámos is a szellőztetést. Az élelmi szerek 
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hamisítása ellen bizottságok létesüljenek, kivált nagy városaink-
ban. Állítsunk a tüdővész és más nemzetgyilkoló betegségek ellen 
szanatóriumokat, mert beigazolt igazság, hogy ezek ellen is 
védekezhetünk, ha a beteget idejében gyógyítjuk.*) 

Küzdjön a társadalom ama kóros fölfogás ellen, mely azt 
tartja, hogy az igazi élet csak a városokban lelhető' föl. Ellen-
kezően, mutassa meg, hogy falvakban, kis városokban élhetünk 
igazán családunknak s a társadalomnak. A hosszú élet titka : a 
nyugodt élet, a csöndes munkásság, a jó anyagokkal való táp-
lálkozás, a tiszta víz, jó levegő, többnyire falún s kis városon 
található föl. Ostobaság tehát a fővárosi élet hajhászása, a min-
den áron való odatörekvés. Magyarázzuk meg, hogy a falusi élet 
éltető, kedves és igaz. A szülő kis városba vigye tanúló fiát, ott 
lakjék, ha teheti s ne vágyódjék hiú ábrándok miatt a fővárosba. 
A vidéki középpontok, a vidéki nagy városok szükségesek, inert 
egészségtelen állapot, ha az országnak csak egy igazi nagy városa 
van. Ne tegyük tehát a fővárost a vidék rovására világvárossá, 
mert, az ezzel járó nyereség nem áll arányban a veszteséggel-
A világváros nagyszabású fejlődésével melegágya az erkölcste-
lenségnek, a tömegnyomornak, a tömérdek államellenes titkos 
társulatnak s ez olyan veszteség, a melyet a többi haladás 
együttvéve sem ellensúlyozhat. Vissza tehát a vidékre! Ott 
munkálkodjunk a haza javán s ne vágyódjunk hiú ábrándokért 
a főváros u t án ! 

Foglaljon állást társadalmunk az őrjöngő' divat és költeke-
zés ellen. E téren roppant teendő vár a müveit, józan társada-
lomra. Irtózatos könnyelműség az, a mit e téren elkövetünk. A 
panasz, a nyomor általános s mégis azt látjuk, hogy az emberek 
erejükön fölül költekeznek. A legtöbb polgár jövedelme felére 
olvadt s mégis, a kit csapás nem ért, mind megtartja társadalmi 
helyét. Panaszkodunk s mégis költekezünk, mulatunk, mintha 

*) 1899-ben az elhaltak 440/0-a, vagyis 250,000 ember nem részesült 
orvosi segítségben. Míg Ausztriában 21, nálunk minden ezer lélekre 29 
haláleset jut. E nagy bajon úgy lehetne segíteni, ha az 1875. évi egészég-
ügyi törvényt szigorúan végrehajtanák s ezenfelül a betegbejelentést s a hiva-
talból való orvosi kezelést törvényhozás útján kötelezővé tennék. A születések 
számaránya Európában nálunk a legnagyobb, de a gyermekhalandóság is, 
Oroszországot nem tekintve. 
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minden rendén volna. E bajokon a társadalom vezéreinek kel-
lene segíteniük. Meg kell győznünk egymást, hogy nem az üres 
mutatás, hanem a tisztes vagyon, az erény a fő. Járjunk ízléses, 
de egyszerű, olcsó ruhákban. Pártoljuk a honi ipart, ha mindjárt 
diírvább is, mint a drága ringy-rongy idegen. E téren ismét csak 
a lelkes magyar nők tehetnének valamit. Tőlük függ, hogy a 
társadalom meghibbant idegen utánzó majmolása megszűnjék. 
Itt az ideje, hogy megszűntessük jó példaadással azt az ostoba-
ságot, hogy a szolgáló is selyemre költse utolsó fillérét is. Az 
egészség, a jó táplálkozás, némi megtakarítás, ez lebegjen sze-
münk előtt!*) 

Tegyünk meg minden lehetőt, a korcsma és kártya ellen. 
Az alkohol-mérgezés roppant károkat idéz elő : anyagi, erkölcsi 
romlást von maga után. Némely országban irtózatos rombolást 
visz véghez. Az ősamerikai fajok a mértéktelen pálinkaivásnak 
estek áldozatul. Francziaországban évenként átlag 60 millió liter 
abszint fogy el. E legerősebb méregből 1—1 francziára átlag 
14 liter esik. De nagy az alkohol-fogyasztás nálunk is. A czél-
szerübb ellenszer erre nézve az volna, ha vasár- és ünnepnapo-
kon, mint Angliában, zárva maradnának a korcsmák. Egyébként 
megjegyezzük, hogy itt még ez sem volna teljesen gátló szer, 
mert hiszen az alkohol ellen a pap, az orvos, a tanító, a saj tó 
mindent elkövetett s a korcsmák mégis telve vannak. A legjobb 
orvosság az volna, hogy ha a korcsmázó szegény nép életét 
legalább is elviselhetővé tehetnénk. Nagy átalakulásokra, ú j örö-
mökre van szükség, hogy a nép ne a korcsmában, hanem az 

*) „Elkezdve a budai királyi palotán s az új országházán, le a falusi 
kastélyig, mindenhol nagyzást és adósságcsinálást tapasztalunk. Mindenki 
többet költ, mint a mennyit bevesz s következésképp adósságot csinál. — 
Fényűzésre vannak berendezve a közhivatalok és a magánlakások. Drága 
pénzen rendelik az úri és női divatczikkeket. Jubilálunk és bankettezünk, 
farsangolunk és fürdőzünk, költünk lóra, kártyára, muzsikaszóval választjuk 
a képviselőt s pezsgővel búcsúzunk el a világtól, ha nem szökhetünk meg 
Amerikába . . . Azután pedig jajgatunk az erkölcsök romlásán s a nemzet 
anyagi sűlyedésén. Minden bajnak mindenféle okát tudjuk és mindenféle 
gyógyítószerét találgatjuk. Egyik a vallást, másik az adót, a vámot, a kato-
naságot, az iparpolitikát, vagy a mezőgazdaság istápolását emlegeti — csak 
egyet nem követel senki és nem szeret senki: az egyszerűséget11 — mondja 
nagyon találóan a Bp. Hírlap. (1901. X/20.) 



életben lelje föl gyönyörűségét. Ha az élet nem lesz nehéz, a 
korcsmák maguktól is kiürülnek. Ugyanezt mondhatjuk a kár-
tyára is. Az alkohol ellen való gyűlések igen szép dolgok, de 
csakis így orvosolhatók! 

Roppant fontos a közönség ipar- s kereskedés pártolása is. 
A. mit esetleg meg nem tehet az állam, megteheti a független 
társadalom. A közönség önmaga is megalkothatja az önálló 
vámterületet oly formán, hogy a küszöbén az idegen ipart be 
nem ereszti. Itt csak arra kell törekednünk, hogy lelkesedésünk 
állandó legyen, hogy a hagyományos szalmaláng belekapjon a 
szapora hasábokba. E lelkesedés milliókat tartana vissza s lehe-
tővé tenné közgazdaságunk s evvel együtt egész nemzetünk 
föllendülését. Föl tehát ez országmentő munkára! 

Hasonlóan fontos a fürdőügy is. Nincs Európában egyet-
lenegy ország sem, mely fürdő-üdülő helyekben s ásványvizekben 
fölülmúlná hazánkat. A Felvidék, Erdély, a Balaton vidéke telve 
van szebbnél-szebb helyekkel. A Magas-Tátra van olyan szép, 
mint Svájcz. Ezt szakértők is elismerték. Ásvány- és gyógyító 
vizeink ritkítják párjukat. A szolyvai, petánczi, szulini, zajzoni, 
luhi, hársfalvi, tárcsái, koritniczai, borszéki, gyertyánligeti, 
parádi clarisse pompás üdítő vizek. A budai, igmándi, ivándai, 
keserüvizek. A budai (rudas-, rácz-, sárosfürdői) szalvator, szklenói, 
jegenyei, gomóczi, baldóczi meszes gyógyító vizek. A vihnyei, 
szliáesi, bicski meleg vasas gyógyító vizek. A tusnádi, bártfai, 
ránki, elöpataki égvényes vasas vizek. A harkányi, herkules-
fördői, parádi, szobránezi kénes gyógyító vizek. A császár- és 
lukácsfürdői, margitszigeti, pöstyéni, trencsén-tepliczi és varasd-
topliczai meszes-kénes hővizek. Ennyi pompás gyógyító vize 
nincs egy országnak sem! S mégis mit tapasztalunk? Azt, hogy 
Magyarország tömérdek pénzt költ külföldi ásványvizekre, mert 
a hazaiak drágák. Ennek pedig két oka van. Az egyik az, hogy 
nem tudnak a külföldivel versenyezni, a másik pedig, hogy nem 
használjuk ki a közelség s a kisebb előállítás hasznát. Élhetet-
lenek s idegenimádók vagyunk. Szakítsuk végét ez ostobaság-
nak ; használjuk föl az istenadta kincseket! A fürdő- és gyógy-
víz tulajdonosok pedig ne sajnálják a reklámot és befektetést 
s törekedjenek olcsóságra; a kapzsiság itt nem ér semmit! 
Tanulják meg, hogy többet ér a sűrű krajczár, mint a ritka 



— 123 — 

forint. Ez esetben a hazai és külföldi vendég szívesen pártolja 
őket s nem iszik bilini, giesshübli, krondorfi, szelterszi, hanem 
lulii Margit, tárcsái, petánczi s német-keresztúri vizet, mint a 
melyek sokkal jobbak az előbbieknél. Fogyaszszunk rossz szóda-
víz, pezsgő, cognac helyett magyar ásványvizet, magyar bort s 
otthon főzött pálinkát, mert ezek olcsóbbak és jobbak. Karoljuk 
föl fürdőinket, ásvány vizeinket s az uj-tátrafüredi téli szanató-
riumot, mely utóbbi a svájczi telelőhelyek mintájára alakult. 
„Itt a nap sugarai télen is égetően hatolnak át a ritka levegőn 
úgy, hogy tiszta időben, déltájt tavaszi öltözetben járhatunk." 
Hogy kezdődő tüdőbajosnak ilyen levegőre van szüksége, 
kezdik nálunk is belátni. E szanatóriumban külföldiek, leg-
inkább oroszok vannak, mert szebb, mint a svájczi téli sza-
natóriumok. 

Szerezzünk híveket a világbékének. 1849-ben egy magyar 
professzor volt az első, a ki világbékét sürgetett. A „Kiáltó szó 
Európa keresztény népeihez s fejedelmeihez" czímü röpkeírat 
szerzője Kerekes Ferencz volt. Azóta több ezren hívei e szép 
eszmének. Hazánkban pl. Jókai Mór, Apponyi Albert és Türr 
István. De híve az orosz ezár is, a ki, mint tudjuk, a haagai 
béke-nagygyülést is összehívta. E világbékének az volna a czélja, 
hogy a katonaság rettentő kiadásainak valami úton-módon határt 
szabnánk, hogy az így fölszabadúlt anyagi és erkölcsi erőket a 
nemzetek holdogítására fordíthatnánk.*) 

Társadalmi kötelesség a közművelődéi egyesületek pártolása 
is. E tekintetben meg kell azonban jegyeznünk, hogy ez egye-
sületek- ezélja nemcsak a szellemi erőkibontás, hanem a beékelt 

*) A világbékéről D'Estoumelles franczia báró 1901. április 24-ikén 
Bpesten érdekes fölolvasást tartott. 30 év óta Európa az örökös félelem 
miatt 200 milliárdnál többet költött, ha ez tovább is így tart — elveszünk. 
Megjegyezzük, hogy a báró európai körútra indúlt a világbéke érdekében, 
melynek napról-napra több a híve. íme, Nobel Alfréd svéd kémikus, a mai 
robbantó-szerek föltalálója, 50 millió koronányi vagyonának ötödrészét a 
világbéke elősegítőinek hagyta. Hogy a háború még a győzőre sem kelle-
mes, mutatja az angol-búr hadjárat. Anglia eddig hivatalos bevallás szerint 
majdnem 4 milliárd koronát költött. Hol van azonban a befejezés s az 
erkölcsi veszteség ? Egészben véve elmondhatjuk tehát, hogy a háború még 
a győzőre nézve is tetemes kárral jár. 



magyarság anyagi támogatása is. Az Emke pl. akkor teljesíti 
hivatását igazán, ha szövetkezeteket, pénzintézeteket létesít, 
illetőleg támogat, mint az oláh, szász kultúrliga, hogy az erdélyi 
magyarság anyagi érdekeit is megvédje. A Magyar Hírlap 1900. 
JX/4-iki száma „Gyászjelentés" czímen pl. ezeket írta : Az er-
délyi pénzintézetek közül a magyarok alaptőkéje 11.488,000 K. 
Ezzel szemben a jelzálog-üzletük, vagyis a birtokpolitikát érintő 
forgalmuk 20.221,169 K. Ugyanekkor a szászok 1.999,540 K 
alaptőkével 72.749,013 K-t, az oláhok 3.710,000 K alaptőkével 
7.544,012 K-t forgattak jelzálog-üzletben. Hogy eltörpül a mi 
arányunk főképp a szászokéhoz képest! Kötelességünk tehát, 
hogy az Eriikét mindnyájan pártoljuk, különben jelentése csak 
gyászjelentés a pusztuló magyarságról a közömbös magyarság-
nak, mert így sem kultúrális, sem gazdasági hivatását nem tel-
jesítheti ! 

De nézzük a társadalom jótékonyságát. Közönségünk e 
tekintetben annyit tesz, hogy többet kívánni sem lehet. Mégis 
van egy-két szavunk. Az első az, hogy az adományok kiosztá-
sában több gondot fordítsunk az igazi szegényekre. Sok olyan 
ál-szegény jut adományhoz, a ki nem érdemli meg, viszont sok 
szemérmes szegény fillér nélkül nyomorog. A protekcziónak, 
ügyességnek ajtót kell mutatni, csak az részesüljön adományban, 
a ki igazán rászorúl. Ezenkívül itt is azt az elvet kellene han-
goztatni, hogy a szegénynek ne pillanatnyi segítséget adjunk, 
hanem állandó munkát. Különös figyelmébe ajánljuk ezenfelül 
nőegyesületeink tagjainak azt a néhol dívó szép szokást is, hogy 
az elhagyottat, a gyermekágyast otthonában fölkeresik. Az érint-
kezés melege, a keresztényi szeretet sokszor magában véve is 
sokat ér. Mennyi bajtól, mennyi gyermekhalálesettől megment-
hetnők így a nép anyáit, ha müveit úri nők látnák el tanács-
csal és segítséggel! 

Küzdjünk az előítéletek ellen! Szép hazánkban sok tekin-
tetben még mindig középkori állapotok vannak. Nem tekintve a 
párbaj ostoba, igazságtalan voltát, közönségünk némely életpá-
lyákkal szemben még mindig előítélettel viseltetik. Míg a német, 
angol, amerikai bármily gazdag és előkelő, szeretettel adja gyer-
mekét az ipari s kereskedői pályára, addig nálunk csak a jogász 
és tisztviselő az „úr". Hiába küzd a józanság, a sajtó, közön-



ségünk, főképp az anyák, nem tágítanak.*) Itt az ideje, hogy e 
téren kurtán és gorombán szálljunk síkra, mint maga a kérlel-
hetetlen idő! Ipar-, kereskedés, technikai pálya, ez legyen a jel-
szónk. Ezenkívül karoljuk föl a testedzést is, mert mindkét nem-
beli ifjuságunk erős satnyúlásnak indúlt. Nem vagyunk ugyan ott, 
ahol a francziák, de egy kis edzés ránk is elfér! 

Kerüljük magyarságunk faj bűneit! Az erényekben bővel-
kedő magyar, hibákban is szenved. Ilyen fajbűnünk a czím- és 
rangkórság, a közöny, a szalmaláng, némely foglalkozás iránt való 
idegenkedés, esetleg előszeretet, a hirtelen természet, a gyanúsítás, 
a kishitűség és elbizakodottság a szerint, a mint derűs, vagy 
borús a lelkivilágunk. Mindez olyan hiba, amelyről le kell szok-
nunk, ha versenyezni akarunk a Nyugattal. Nézzünk csak egypárat 
részletesebben. Magyarországon mindenki többnek akar látszani, 
mint a mi. A tekintetes nagyságosnak, ez meg méltóságosnak 
czímezteti magát. A szolgabíró főszolgabíró, a pap főúr, vagy 
főtisztelendő, a tanító tanár, az igazgató főigazgató. A tisztviselő 
neje „nagysága", a szolgáló ..kisasszony" és így tovább. Sőt, 
hogy a furcsaság tetőpontját érje el, még a koldus is, ha állo-
más helye van a templomban, lenézi a házról-házra járót. Törek-
vést, tudást, pénzt, tisztességet áldozunk ez ostobaságért. E tekin-
tetben legjobb orvosszer a humor és gúny lehetne. Jól tenné a 
társadalom, ha e kórságokat lépten-nyomon nevetségessé tenné! 
Hibánk a kishitűség s ennek másik véglete, a túlzott önbizalom. 
A magyar társadalom egy része semmi jóban sem hisz, a má-
sik meg a délibábat is valónak tartja. Mindakettő hiba. Az 
igazság az, hogy ha teszünk, cselekszünk, nem félhetünk. Kis 
nép vagyunk, de még pár ezer évig megállhatjuk helyünket, ha 
akarjuk; mert a történelemben az ügyes kis népeknek nagy 
szerepük van. Nagy hibánk a közöny is. Ezer meg ezer példa 
igazolja, hogy a magyar néha valóságos félhalott. Olyan kicsi, 
semmitmondó, hogy szinte megijedünk. (Akárcsak nyáron az 
összezsugorodott jámbor Tisza folyó.) 

*) Itt dicséretes ritka kivételképp meg kell említenem ifjú Cserzy 
Mihály okos gondolkodását, a ki bár érettségit tett, bár mint tárczaíró — 
a Pesti Hírlapba „Homok" néven írogat — tisztességesen megélhetne a 
tollából is, atyja szegedi jövedelmes üzletében borbélysággal foglalkozik. 
Tanúihatna tőle józan életbölcsességet sok koldus uracs ! 
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Van idő, a mikor nem ír, nem olvas, nem törődik semmi-
vel. Nem bánja, hogy az Akadémia hét tudományos pályatételére 
nem akad pályázó. Eltűri, hogy Brád és Kőrösbánya között az 
oláhok Janku sírját évről-évre megkoszorúzzák, míg ö érzéket-
lenül halad tova a vértanúságot szenvedett Brády-család gondo-
zatlan nyugvóhelye mellett . . . Igaz. hogy ha megmozdúl, ke-
mény és kurucz, de mit ér, ha ritkán mozdúl meg, ha elnézi 
ezeken fölül csupa lustaságból a stréberséget, a demagógiát is. 
Hozzátok szólok tehát ti lelkes nők és népvezérek ! Neveljétek 
a jövő magyarját erényesnek fajbünei nélkül. Tanítsátok meg 
lelkesedni hosszan és kitartóan, dolgozni szakadatlanúl, de úgy. 
hogy a munkát ne kötelességnek, hanem gyönyörűségnek, élve-
zetnek érezze. Keljetek föl lelkes magyar hölgyek az ostoba 
divat és költekezés ellen! Tanítsátok meg az ifjúságot takaré-
kosságra, magyar viseletre, magyar erényekre. Hirdessétek, hogy 
a ki okos, takarékos s józan gondolkozású, nemcsak magának 
használ, hanem a hazának is ! Ne a fényűzés, a drága ruha, az 
üres csillogás, a hiúságból való magamutogatás, hanem az egy-
szerűség, a jóízlés, a czélszerűség hódítson. A nemes egyszerű-
ség, a jóízlés, a műveltség, a magyar honleányi erények mindent 
pótolhatnak, míg ha ezek hiányoznak . . . hiábavaló minden kül-
sőség, a benső ürességet nem rejtheti el a legdivatosabb öltözet, 
a legcsillogóbb ékszer sem . . . 

Akadályozzuk meg a néperkölcs, a népviselet és szokás 

pusztulását. A felülről jövő, a külföldről behurczolt romlás már 
ezeket is megtámadta. Ha így haladunk, maholnap csak regé-
nyekből, tájrajzokból s az Etnographiából szerzünk tudomást a 
magyar népélet gazdag tárházáról. A festői öltözékek, az ősi 
szokások, ősi erények kiveszőben vannak. Kiölte az egyforma, 
semmitmondó sablonos városi divat. Szent kötelességünk legyen 
tehát megoltalmazni azt, a mi még megvan! A mint a régi stíl-
szerű épületet eredeti alakjában újraépítik s mint műremeket az 
utókornak szánják : azonképpen kell a még meglévő népviseletet, 
szokást, dalt, költést, háziipart stb. ápolnunk és föntartanunk! 
E téren is hozzátok fordúlunk, édes testvérek, — mert hát kihez 
máshoz — ti lelkes hölgyek, tanítók, lelkészek s minden a nép-
pel érintkező művelt emberek ! 

Fontos teendője ezenkívül társadalmunknak, hogy népünk 
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anyagi érdekeit támogassa. Ezeréves igazság, hogy nemzetünk 
igazi alapja a nép. Az a hatalmas réteg, a mely annyi viszon-
tagságot átélt, megérdemli a legmesszebb menő támogatást. A 
társadalom az állammal vállvetve hasson oda, hogy helyzete 
tűrhető legyen. Buzdítsa egyesületek, szövetkezetek alakítására. 
Nagyon helyes pl. a kölcsönös segítő egyesület, mint szövetkezet, 
melynek az a czélja, hogy apró kötelező tételekkel a legszegé-
nyebbnek is módot nyújtson a takarékosságra, másfelől, hogy 
tagjainak könnyen törleszthető, olcsó kölcsönöket biztosítson. 
Tanulmányozzák a község szellemi vezetői a külföld e nemű 
mozgalmait. Németország pl. a földbirtok eladósodása ellen érde-
kes mozgalmat indított: elhatározták, hogy a föl nem mondható 
adósságokat a földhitelintézetek nyújtsák, a személyes hitelt 
pedig a falusi hitelszövetkezetek s végül, hogy a tehermentesí-
tésnél az életbiztosítást is fölhasználják. Kitűnő eszme az ame-
rikai homesteade is. Ez a kis birtokot védi a tönkremenéstől. E 
szerint a kis birtokos földjét sem adó-, sem magán-tartozásért 
eladni nem szabad, tilos a megélhetéshez szükséges eszközök, 
ingóságok, lakásberendezések s parczellás földek elvétele is. A 
homesteade (háztűzhely) védelmére egy szabadkai városi képvi-
selő azt indítványozta, hogy Szabadka város hívja föl a többi 
törvényhatóságokat s ezek az országgyűlést, hogy e rendszer 
törvénynyé legyen. Adja Isten, hogy mielőbb sikerüljön ! 

A közép birtokos osztály talpra állítása szintén nemzeti 
érdek. Ez az osztály és az értelmi elem vezérlő szerepet vitt 
történelmünkben. Illő tehát, hogy megmentésükért mindent meg-
tegyünk. A Magyar Nemzet „Társadalmunk" rovata csakugyan 
egész irodalmat fejtett ki e nagy magyar osztályért. S hogy tel-
jesen megismerhesse a helyzetet s megtalálhassa a mentő útat, 
a már közölt kérdő pontokat tette közzé. (L. 78—81. 1.) 

Nagy feladat vár közönségünkre az ősi mulasztások helyre-
pótlásában is. A magyarosodás terjesztését már az Árpádok el-
mulasztották. Nem akarok e tárgynál részletesebben időzni, csak 
annyit jegyzek meg, hogy Szent-István nagyszerű alkotásainak 
főhibája az volt, hogy az uralkodó magyar faj nyelvét, szokását 
az idegen ajkú népekre nem terjesztette ki. Igaz, sok ok védi 
szent királyunkat, de való, hogy mulasztást követett el. A mit 
azonban a dicső Árpádok előre nem tudtak, megtehette volna 
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a múltakon okulva lángeszű királyunk: Mátyás. Fájdalom, ő is 
elmulasztotta. Nagyszerű alkotásai vele együtt sírba szállottak. 
Intézményei nem vertek gyökeret a nemzet életében, mert 
minden felülről, tőle sugárzott szét. Hírt, dicsőséget, fényt szerzett, 
de ereje nagy részét nyugati politikájával elvesztegette. Ha e 
hatalmas fejedelem itthon értékesíti lángesze alkotásait, ha a 
magyar nyelvet és műveltséget terjeszti, de másképpen állnánk! 
A mi utána következett, az már csak keserű megpróbáltatás volt. 
A mulasztást már akkor nem lehetett jóvátenni. Hogy magyaro-
sítson a háborúval teljes három század, mikor Mátyás is a 
latin irodalmat pártolta ? Örült a nemzet, hogy élt, hogy tíocs-
kayt, Bethlent, Pázmányt kapta a Gondviseléstől. Nemcsak 
nem magyarosíthatott, hanem pusztáit, veszett. így maradt 
ránk a sok ősi mulasztás. De jött az ébredés ideje 1792., 
1825. s 1848. A nemzet megmutatta, hogy életrevaló, hogy 
fontos hivatásra van teremtve. S azóta ébren van s szakadatlanéi 
dolgozik s ha munkájában ki nem fárad, ha meg nem akasztják, 
helyrepótolja az ősök hibáit is. E helyrepótlás azonban nem 
az erőszakos magyarosításban, hanem fajunk erősítésében gyöke-
redzik. Tegyük a magyart gazdaggá és műveltté s mindent meg-
tettünk. A gazdag és művelt magyar nemzet önmaga végzi el a 
teendőket! Ezért országos érdek a szellemi és anyagi erősbítés! 
Ezért vezérünk Széchenyi ma is ! 

Végűt küzdjön a józan magyar társadalom az újabb tár-
sadalmi bűnök ellen. A XIX. századot a felvilágosodás, a technikai 
vívmányok s a természettudományok nagy századának szokás 
nevezni. A nagy franczia forradalom hármas eszméjével: a sza-
badság, testvériség és egyenlőség dicső szózataival született, 
megütközött a korlátlan fejedelmi hatalommal, fölrázta kóros 
álmából, százados rabszolgaságából az egész Európát, hogy szent 
eszméit diadalra juttassa. S a lángelmék egész serege, a népek 
milliói keltek védelmére, segítségül híván a csodásan meg-
izmosodott tudományt és művészetet is az eszmék e nagy 
harczában. 8 a határtalan lelkesedéssel megindított toll- és 
fegyveres harcz nem volt elég erős a hatalommal, az ósdisággal 
szemben. Csak itt-ott nyert teljes diadalt, a legtöbb helyen fél-
sikerrel kellett megelégednie, sőt elnéznie azt is, hogy a müveit 
Európában ázsiai jellegű országok is helyet foglalhatnak. De 
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míg a 19. század első fele eszmények, idealizmus dolgában 
kielégítő volt: addig a második fele — leszámítva néhány ki-
vételt — rohamos hanyatlásnak indult. Visszaesés, korcsosodás 
vett erőt mindenen, mígnem a kozmopolitizmus, a vallástalan-
ság, elkorcsosodás s a gazdasági válság fertőjébe sülyedt. A leg-
szélsőbb eszményiségből a legtúlzottabb anyagelvűségbe tévedt. 
Botlások, panamák, sikkasztások, társadalmi, nemzeti bűnök 
burjánoztak föl ; őrjöngő divat, bukásra vivő fényűzés, czím- és 
rangkórság, kapaszkodás, vásári zaj, megvesztegetés, protekczió 
kerekedtek fölül, mivelhogy a becsületet, az örök igazságokat, 
az idéálokat, őseink erényeit megvetve, a pénzt helyezték oltárra 
s imádták, az egy Istent megtagadva, Isten gyanánt. A mi 
egyéni-, osztály-, társadalmi-, nemzeti- és fajbün föl burjánzott 
valaha, az mind aranykorát élte a XIX. század utolsó évtizedei-
ben. S e bűnök végoka mindig a pénz, mely már az irodalmi 
függetlenséget s a sajtó egy részét is megvásárolta. Társadalmi 
nyavalyák, osztályérdekek, vallási türelmetlenség, pártharczok 
kezet fogtak egymással, hogy a régi ideálokat megdöntsék. S ez 
erkölcsi és anyagi sűlyedés a nemzet legtisztább rétegéig, a 
parasztságig lebocsátotta mérges gyökerét. Odajutottunk, hogy a 
cselédleányt is kisasszonyozzuk, hogy a szolgáló is selyemre 
költi filléreit. Kivándorolni a haza szent földéről nem bün, 
templomot kerülni, korcsmázni, családot, nőt, házasságot, agg-
férfiút, tisztes munkát megvetni s élni úgy, a hogy ezek nélkül 
is lehet — divatos dolog. 

S végül, hogy az általános elkorcsosodást megkoronázza, 
a gyakorlati életben megtagadja Istenét s egy Tolsztoj a hazát 
is, rút önzésnek nyilatkoztatván ki a minden idők legszentebb 
erényét a hazaszeretetet. A hármas eszme ma rosszabbul áll, mint 
valaha. íme, a szabadság, egyenlőség jegyében a polgárosító 
müveit Anglia letiporja a szintén polgárosító müveit búrokat. Meg-
támadják s embertelenül gyilkolják a kínaiakat, pedig ezek is 
müveitek, sőt szorgalom s takarékos életmód tekintetében az 
egész világot fölülmúlják. Miért? Tisztán kapzsiságból. S a XX. 
században élő művelt világ tétlenül nézi e szégyenletes had-
járatokat! . . . így vagyunk az egyenlőséggel is. Az egyenlőség 
vagyon megélhetés társadalmi fölfogás tekintetében a legnagyobb 
egyenlőtlenséget mutatja. Az előbbi szüleménye a szoczializmus, 
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az utóbbié az osztálygyíilölet. Mindkettőé pedig a rideg önzés 
és istentagadás, mely utóbbit a társadalom fölforgatói n e m ' 
átalják a szegény nép között is terjeszteni, hogy ezzel egyetlen 
vigaszát a vallást is elrabolják, mint koldus kezéből a botot. 
Igaz, a múlthoz képest szinte meseszerű haladások történtek 
az ipar, kereskedés, közgazdaság, technika terén s a tudomány, 
művészet némely ágában. Nagy kérdés azonban, hogy a gőz, 
villám s a modern technika e fényes kora fölér-e azzal a 
csöndes, egyszerű, békés idővel, melynek nyomában hit, meg-
elégedés és boldogság fakadt? . . . Én azt hiszem, hogy midez 
nem pótolja a vesztett boldogságot. Tökéletesedés, fajfentartás 
és egyéni boldogság, ez az ember föladata. Ám ez utóbbit a mai 
sivár világban alig lelhetjük föl. Egyfelől üres csillogás, gyönyör-
vadászat, óriási vagyon, erkölcstelenség; másfelől tömegnyomor, 
sztrájk; viszont mindkét részről általános boldogtalanság: ez a 
XIX. századvég kritikája. 

A világ azonban még sohasem romlott meg annyira, hogy 
a javúlás iránt elvesztette volna érzékét. Ha valamely irány vég-
letekig haladt, mint az inga, visszafelé kezd lendülni, néha szinte« 
a másik végletig, így a fönti bajok orvoslására egymásután föl-
csillannak a mentőgondolatok. Egyesek, az állam, a társadalom 
megmozdultak. És habár mindezek csak kísérletek : a gondolatok, 
eszmék a heiyes átalakúlásokhoz egykor alapúi szolgálhatnak. 
Újítások, eszmék özönével állnak elő, hogy a XX. század nagy 
föladataira előkészítsék hazánkat! Mindez igen szép. Ám igazi 
nagy Magyarországról mindaddig nem beszélhetünk, míg a haza 
fölvírágzásához mindenki hozzá nem járúl, míg teljes független-
ségét ki nem vívja, míg apáink erényeit — Isten, király, haza 
— meg nem tamiljuk, míg bűneinket el nem hagyjuk, míg az 
Árja népek gazdagságának három fő ti tkát: a munkát, szorgal-
mat és takarékosságot meg nem becsüljük! Helyre kell pótolnunk 
nemcsak a százados mulasztásokat, hanem a XIX. század meg-
oldatlan föladatait is. Legyünk takarékosak, mert ez az egyedüli 
mentő eszközünk arra nézve, hogy a mai válságos időn átver-
gődhessünk. Ezt mondta Hegedűs Sándor és igaza van. Legyünk-
fölvilágosodottak! Válaszszunk képviselőket az ipar, kereskedés 
és tanítóság köréből is, hogy a nemzet minden rétegét szak-
férfiak képviselhessék a parlamentben. Szóval új eszmék, új 
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irányok, új erények lépjenek elő. De, hogy mindezek sikerülje-
nek, az eszmék terén egy új Vörösmartyra, új Széchenyire; a 
tettek mezején pedig egy új Petőfire és új Kossuthra van 
szükségünk ! 

Kivándorlás és telepítés. 

Ha a magyar nemzet 30 40 millió lélekből állna, a ki-
vándorlás és telepítés ügye nem tartoznék a legégetőbb bajok 
közé. A nagy nemzetek kivándorlása, kivált ha az a saját gyar-
mataira irányúi, nem nagy veszedelem. A tervszerű gyarmatosí-
tás, az anyaországgal való állandó összeköttetés még hasznára 
is válhat a nagy nemzeteknek. A magyarság kivándorlása azon-
ban egészen más dolog. Ez egyenesen nemzeti szerencsétlenség. 
Egyfelől azért, mert kis nemzet vagyunk, másfelől azért, mert 
Magyarország még így sem népes elegendően, ézenfölül a mi 
népünk, ha egyszer kivándorolt, a hazára néze elveszett. A 
magyar birodalom lélekszáma az 1900. évben 19.203,531 volt, 
ebből a tiszta fajmagyar 10 millió, vagyis az egész népességnek 
csak 51%-át alkotta. S éppen ez a baj. Ha a 19 millió lélek 
mind magyar volna, még elviselhetnök a kivándorlás bajait, így 
azonban orvoslása a legsürgősebb ügyekhez tartozik. 

Mit érnek magyarságunk kitűnő faji tulajdonságai, tehet-
sége, szívóssága, szorgalma, nagyfokú szaporodó képessége, ha 
a helytelen birtokpolitika, a szegénység, a nembánomság miatt 
kivándorol. íme, a. kivándorlás, a roppant gyermekhalandóság és 
szegénység miatt már közmondásos szaporaságából is veszített. 
A legutóbbi 10 évi szaporodás a magyar birodalomban 10'03°/o, 
míg 1890-ben 10 '91% volt. i s elég kedvező, kivált ha figye-
lembe veszszük, hogy a szoros értelemben vett Magyarország sza-
porodása 10'080/0 vagyis a 10'03%-os átlagon felül van. Még 
kedvezőbb ez a tiszta magyarságnál. A Duna-Tisza köze 
ugyanis 17'91°/o, a Tisza balpartja 11 •87% szaporodást mutat a 
városok s némely megye szaporodása pedig még ennél is erősebb. 
Másrészről azonban visszaesések is mutatkoznak. A túlnyomóan 
magyaroktól lakott Dunántúl csak 5*28, a Tisza-Maros szöge 
csak 7"07%-ot ért el. Erdély is csak 8'76%-kal dicsekedhetik. 
Ezekből világosan látszik, hogy a rossz gazdasági állapotok miatt 
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fajunk számszaporító ereje visszaesett. Ezelőtt a 1 l°/0-os orszá-
gos átlagon felül 15%,-kal szerepelt. Ha tehát gazdasági haja-
inkon hamarosan nem segítünk, Beksics jóslata, hogy a Magyar-
birodalomnak ötven év múlva 29,100,000 lakossága lesz, mely-
ből 18,300,000 tiszta magyarra fog esni, nem teljesedik be. 
Mert az alap, a rossz birtokpolitika s az ebből származó bajok 
miatt megrendül. Hangoztatnunk kell tehát itt is, a minden bajok 
orvosságát: Adjatok a törpe- és kisbirtokosnak földet, a mun-
kásnak, iparosnak munkát, állítsátok talpra a középbirtokos 
osztályt, biztosítsatok az értelmi elemnek tisztességes fizetést, 
pártoljátok a honi ipart, kereskedést, szállítsátok le a nemzet 
elviselhetetlen terheit! Ha ezt megteszitek, összes bajaink meg-
szűnnek, vagy legalább tetemesen csökkennek. 

Beksics Gusztáv „A magyar politika új alapjai" czímü 
müvében világosan megmondja, hogy bajaink orvoslására mai 
nemzeti alapunk elégtelen, kivált ha a magyar nagyhatalmi állást 
is tervbe veszszük. Ajánlja tehát a következőket: Adjanak a 
magyar népnek elegendő földbirtokot, a hol megélhessen, szaporod-
hassék s az idegen ajkúak fölé terjeszkedhessék, hogy az al-
földi, dunántúli és erdélyi magyarság egymást elérve összefüggő 
hatalmas egészet alkosson. Ez esetben a benne rejlő kiváló 
faji tulajdonságok duzzadó erővel kibontakozhatnak. Akadályoz-
zák meg a nagyfokú gyermekhalandóságot, azaz országosan és 
társadalmi úton javítsák a közegészségügyet. Állítson az állam 
magyar vidéken minél több állami iskolát, különféle közmű-
velődé egyesületeket, hogy fajunk szellemi felsőbbsége meg-
könnyítse s természetes útra terelje a magyarosítást. Mert nem 
az idegen ajkúak dédelgetése, palotaszerü állami iskolái, hanem 
a művelt, iskolázott és jómódú magyarság fogja megvalósítani 
a magyar állam eszméjét. Kezdjék meg az egész nemzet támo-
gatásával sürgősen és nagy tőkével a helyes irányú telepítést. 
Teremtsenek új középosztályt, hatalmas középbirtokos osztályt 
s tisztességes fizetésű tisztviselőséget. Az alsó papságot és taní-
tókat díjazzák állásukhoz, fontosságukhoz mérten. Karolják föl 
állami és társadalmi úton az ipart és kereskedést. Középosz-
tályunk megmentése czéljából reformálják meg a társadalmat, 
szüntessék meg a szennyes versenyt s a szellemi proletárságot. 
E reformok után a többi bajok: kivándorlás, szoczializmus, 
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általános elégedetlenség, „nemzetiségi" ügy stb. önmaguktól 
megszűnnek. 

Ez esetben a magyar parasztság olyan fejlődésre és nem-
zetnövelő terjeszkedésre képes, a milyenre a világ egyetlenegy 
parasztsága sem. Hogy azonban mindez bekövetkezzék, szükséges 
a nagy birtok megoszlása, a középbirtok növekedése s a paraszt-
birtok terjeszkedése. Ezek nélkül Magyarország politikai, társa-
dalmi és gazdasági problémája meg nem oldható. E föladat 
megfejtésére Beksics az értékkicserélést javallja. Vagyis azt akarja, 
hogy a magyar paraszt az állam, társadalom támogatásával az 
Alföldön, a Dunántúl és Erdélyben szántóföldet kapjon a nagy 
latifundiumokból és hitbizományokból, ezek pedig cserében a 
Felföldön s az erdélyi hegyes vidékeken nyerjenek illő terüle-
teket. így a magyarság megerősítése biztos volna s a csere a 
nagybirtoknak sem ártana, mert az állam-, társadalomtól segített 
magyarság a szántóföldekért vagy illő vételárt fizetne, vagy, mint 
örökbérletekért jó haszonbért biztosítana. 

Ezzel kapcsolatosan a telepítésekről ezeket mondja : a 
telepes földjének törlesztő járuléka olcsó legyen. A telepítések-
nél ügyelni kell az alkalmas telepekre s arra, hogy ki-ki előb-
beni lakóhelyéhez hasonló természetű vidékre jusson, (a székely 
pl. csakis Erdélyben telepítendő !) alkalmazni kellene mintatele-
peket stb. A parczellázás (földdarabolás) is ajánlatos és pedig 
nem pusztán társadalmi, népesedési, hanem gazdasági szem-
pontból is, mert a föld így jobban értékesíthető. Nagy uraink a 
parasztság elszaporodásának köszönhetik, hogy vagyonuk meg-
kétszereződött. A parczellázás ugyanis nemcsak a lakosságot, 
hanem a termést is növeli. Ez esetben pedig hazánk a másfél 
milliárd K költségvetést is megbírná. Ez a második földbirtok-
reform békés úton is megvalósítható. Szerinte pl. a Felföldön és 
Erdélyben az összes községi s lehetőségig a közbirtokossági 
erdőket is eladhatnák az értékkicserélés miatt s a jogosultakat 
járadékkal kártalaníthatnák. De számít a hazafias arisztokrácziára 
és főpapságra is. A régi kipróbált hazaszeretet Magyarországon 
eltolhatja a hitbizományokat a Felföldre. Arisztokrácziánk e mű-
velettel csak nyerne. Az Alföldön és Dunántúl parczelláz, a Fel-
földön és Erdélyben hitbizományokat létesít. Sőt a hitbizományok 
nagy része, az a rész, mely most is erdőgazdaságon nyugszik. 
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nem mozdúlna ki helyéről. Természetes, hogy egyszersmind a 
családi, történeti emlékek kegyeletes kímélésben részesülnének. 
Egészben véve félmilliárd értékű földbirtok kicseréléséről van 
szó, mert körülbelöl csak ennyi hitbizománynak kellene átköl-
tözködnie. Tehát csak félmilliárd vagyonkicseréléstől függ a 
nemzet sorsa. „Francziaország öt milliárddal váltotta meg az 
1870-iki szerencsétlen háború következményeit. Ez esetben a 
magyar nemzet jövője csak megér egy fé l milliárdot/" 

Bizonyos, hogy Beksicsnek, a mit e müvében mond, igaza 
van. Nem túloz sehol. Ott sem, a hol sötét, ott sem, a hol 
világos színeket használ. A ki ismeri a haza földjét, életét, faji 
tulajdonságait, mindenben igazat ad neki. Ha nem sietünk a 
cselekvéssel, elvesztünk. Igaz az is, hogy az egész kormánynak 
és az egész nemzetnek részt kell venni e nagy munkában. A 
kormány részéről főképp Darányi, Wlassics és Széli Kálmán 
már is sokat tettek s még többet terveznek. „Wlassics pl. egye-
nesen helyreigazította a régi tévedéseket és nemcsak jeles elődei, 
hanem az egész magyar kultúrpolitika tévedéseit." Darányi pedig 
már 1900-ban összehívta a telepítő bizottságot, mely a teendők-
ben végképp megállapodott, elfogadván egészben véve a Darányi 
és Beksics javaslatát. E bizottságban Károlyi Sándor gróf a főbb 
dolgokban szintén egyetértett, a mi annyit jelent, hogy arisz-
tokrácziánk vezető része nem gördít nagy akadályt az érték-
kicserélés elé. Örvendetes jelenség — a mint láttuk — hogy az 
állam, a csanádi püspök, a kalocsai érsek, Szeged, Kecskemét 
városa s néhány hazafias főúr már is telepít s parczelláz. Nagy 
baj azonban, hogy az állam a katonai roppant kiadások, a tár-
sadalom pedig a roppant terhek és gazdasági válság miatt, nem 
áldozhat annyit, a mennyi föltétlenül szükséges. Már pedig e 
téren a félmunka olyan veszedelem, mint nagy betegnél az 
orvos késése. Tegye meg tehát kötelességét mindenki. Járjon 
elől jó példával az állam, a nagybirtokos osztály, a főpapság, a 
sajtó s mindenekfölött a hazafias közvélemény. Főuraink, fő-
papjaink hozzák meg azt a kárnélküli áldozatot, a melyet dicső 
elődeik 1848-ban meghoztak, hogy igaza legyen a Beksics jel-
mondatának : „Az első földbirtok-reform Magyarországot szabaddá 
tette, a második nagygyá fogja tenni!" 

Mindezt azért hoztam föl, hogy kimutassam, hogy a ki-
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vándorlásnak fóoka a munka- és földhiány, illetőleg a földbirtok-
politika, hibás rendszere. Ha ezeken a fönti módon segítenek, 
sok egyébbel a kivándorlás ügye is lekerül a napirendről. Tö-
mérdeket írtak e tárgyról, valóságos irodalom keletkezett már, 
de a dolog veleje valamennyi műnek ez. Ám nézzük mégis 
Mailáth József gróf véleményét, ki a Nemzeti Szövetség köz-
gyűlésén Budapesten, 1901. márczius 15-én e tárgyról nagy-
szabású előadást tar tot t : 

Mailáth először is azt hozta föl, hogy a kivándorlás ügyé-
vel még mindig nem foglalkoznak olyan komolyan, mint kellene. 
„A mi politikai és társadalmi életünk nem egészséges", mert 
nálunk mindenben a politika uralkodik. A legcsekélyebb politi-
kai dolog nagyobb érdeklődést kelt, mint a legfontosabb más 
ügy. Azután áttért népünk életére, súlyos helyzetére s a már 
ösmert bajokat sorolta föl, mint a melyek előkészítői voltak a 
kivándorlásnak. Hozzájárultak ehhez a lelketlen izgatók ámításai, 
az amerikai kiszínezett hírek, újságok s egyéb nyomtatványok, 
így indult meg hazánkból, kivált a felföldről a kivándorlás, mely 
miatt több mint félmillió lelket veszítettünk. De e társadalmi 
veszteségen felül ott van a gazdasági és erkölcsi károsodás is. 
A tömeges kivándorlás miatt föllép a munkás- és cselédhiány, meg-
rendül a családi élet, megszaporodnak a törvénytelen gyerme-
kek . . .*) Két évtizedes tapasztalatból kiindúlva, állítja, hogy a 
néppel szemben nagy mulasztást követtünk el ; a folytonos poli-
tizálás miatt nem neveltük, meghagytuk egyoldalú földmívelésében. 
..Iskoláink rendszere is rossz. Itt mindenre tanítják a gyermeket, 
csak arra nem, a minek a leendő földmíves, vagy iparos egykor 
hasznát vehetné." Vádolja Mailáth a hatóságokat is. „Ezek csak 
akkor érintkeznek a néppel, ha választások vannak, vagy ha 
büntetni kell őket, magán érdekeiket — tisztelet a kivételeknek — 
nem igyekeznek elősegíteni." így keletkezik a népnél a bizal-
matlanság s a többi hajokkal egyetemben a kedvetlenség, mely 
végre is kivándorlásra vezet. A kérdés most már az, hogy mi 
módon lehetne e bajt megakadályozni, vajgy legalább mérsékelni ? 
Erre nézve a következőket a jánl ja : Teremtsünk következetes 

*) Hivatalos kimutatás szerint 1900-ban 68,800 törvénytelen gyermek 
született a magyar birodalomban. 
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szocziális reformokat. Szoktassuk meg a népet a szerény, becsü-
letes életre, mérsékeljük a nagyfokú pálinkaivást, akadályozzuk 
meg a hajós társúlatok és ügyvivőik kivándorlásra csábító mun-
káit. Az állam, mint Anglia és Németország, lépjen közbe s vilá-
gosítsa föl a népet a kivándorlás veszedelméről, viszont a már 
kintlévőkkel legyen állandó összeköttetésben, éreztetvén vele az 
anyaország varázsát és védelmét. A legfőbb tennivalónk azonban 
az, hogy ne adjunk okot a haza elhagyására, adjunk tisztességes 
és állandó keresetet, javítsuk a birtokpolitikát, védjük meg házi 
tűzhelyét az eladósodástól és kapzsiságtól. Felolvasását e három 
kívánsággal fejezte be : 1. A kivándorlást megakadályozni nem 
lehet s nincs is jogunkban. De a kivándorlót támogatni, út-
mutatással ellátni s megvédeni a zsarolóktól, kötelességünk. 2. 
Igyekezzünk azonban nemzetünk számára kint is megtartani, 
hogy nyelvét, vallását el ne felejtse. Állítsunk tehát ott is iskolákat 
s egyházakat. Álljunk állandó összeköttetésben az amerikai 
magyar lapokkal, viszont a mi napilapjaink is állandó rovatot 
nyissanak az amerikai dolgoknak. 3. Ha a kivándorló haza akar 
jönni, segítsük szándékában. Változtassuk meg a honossági tör-
vényt, állítsunk föl kivándorló képviseleti ügynökségeket s ha 
egyszer haza jött, adjunk neki munkát, hogy megélhessen. Mind 
igazak a nemes gróf szavai s szépek a javaslatai. Való, hogy 
egy millió magyar polgár él idegenben, akik hazánkra nézve csak-
nem teljesen elvesztek. Bomániában több mint 100,000, Ame-
rikában 700,000, Bukovinában 12,000, Bécsben, Ausztriában 
100,000, Szlavóniában 10,(XX) magyar él. Már magában véve ez 
is nagy baj. Mert kis népnél egy millió lélek nagy szám! Ha 
azonban figyelembe veszszük, hogy ezek részben idegenekké 
lesznek, részben elzüllenek, haragudnunk és szégyenkeznünk 
kell hitvány közömbösségünk miatt. Véreink még Szlavóniá-
ban s Oláhországban is idegenekké lesznek, mert nem kapnak 
segítséget hazúlról. E téren sürgős segítséget kell nyújtanunk, 
ha másból nem, az állami pénztári készletből. Továbbá meg 
kell alkotnunk a kivándorlás törvényét s figyelmeztetni a dip-
lomácziát e terén való kötelességére. A hajós társaságok és 
ügyvivőik ellen szintén szigorúan kell föllépnünk. A kivándor-
lást elősegítő czégeket le kell álczáznunk. Hadd tudja meg min-
denki, hogy a Németalföld-amerikai gőzhajós társaság, (melynek 
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irószobája Bécsben van), a Frank és Társa Hamburgban, a 
Missler F. és a „La liquan Americana" ilyen lelketlen czégek. 
A kivándorlást kapzsiságból közvetítő magyar polgárt pedig 
tekintsük hazaárulónak. Közösítse ki az ilyet a társadalom, 
mondja ki rá, hogy „meghalt", mint a Bach-korszak magyar 
tisztviselőjére. Végül meg kell említenem azt a fölfogást is, hogy 
némelyek bizonyos nyereséget látva a kivándorlásban, e bajt nem 
tartják veszedelemnek. Tapasztaljuk ugyanis, hogy a kint élő 
magyarok sokszor pénzbeli segítséget küldözgetnek haza s né-
melyek néhány év múlva vissza is jönnek. Nézzük csak, miben 
áll itt a dolog. A postaigazgatóság kimutatása szerint Amerikából 
a kivándorlóktól évenként átlag 18—22 millió korona jön be az 
országba. Egy hiteles összeállítás szerint az idők során összesen 
24,310 szepességi ember vándorolt ki Amerikába. Ezek 1900-
ban 3.410,187 koronát küldtek haza, vagyis egy-egy lélek átlag 
140 koronát. E hivatalos kimutatások hitelességében nem kétel-
kedhetünk. Való, hogy sok pénz kerül így hazánkba. Ha azon-
ban minden oldalról vizsgáljuk az ügyet, korántsem látszik 
rózsásnak. Mert azt a kerek 20 millió koronát 300,000 magyar 
küldi évenként. Ez esetben azonban egy-egy magyarra csak 
66"66 K pénzküldemény esik. Vagyis a kint élő magyarság átlag 
67 koronát küld haza fejenként. Ez bizony nem nagy összeg. 
A dolog azonban nem így van, hanem úgy, hogy'egyesek, pl. a 
szepesiek többet is küldenek, viszont mások — és pedig a több-
ség — semmit sem. Mert lépten-nyomon olvassuk, halljuk, hogy 
kivándorlóink egy része nyomorog, más részét pedig vissza-
utasítják. Csak nemrég olvastuk, hogy 130 máramarosmegyei 
kivándorlót Fiúmén keresztül betegen és rongyosan szállíttatott 
haza Szapáry grófné, a fiumei kormányzó anyja. Ha aztán latba 
vetjük azt a hazafias és erkölcsi veszteséget, a mit a hazajött ki-
vándorló révén vesztünk, a ki rendesen fitymálva beszél rólunk, 
szokásainkról, nyelvünkről s hoz idegen, államellenes eszméket, 
tisztában lehetünk a kivándorlásról. Bizonyos tehát, hogy az a 
csekélység, (mert igazán csekélység) a mi pénzalakban vissza-
háramlik a kivándorlók révén, sehogy sincs arányban azzal a 
veszteséggel, a mely velők a hazát éri. Itt az idő, hogy e tekin-
tetben mindenki megtegye a maga kötelességét! 

s>cg)(®>írs 



III. Erkölcsiség. 
Ősrégi igazság, hogy „minden ország támasza, talpköve á 

tiszta erkölcs, mely ha megvész, Róma ledől s rabigába görbed." 
S bár még, hála a magyarok Istenének, messze vagyunk attól 
az erkölcsi satnyaságtól, a hol pl. Francziaország van, az újabb 
évtizedek mégis nagy visszaesést mutatnak. A nyugati kultúra 
terjedésével az erkölcsi romlás is útat talált s megmételyezte 
nemzetünk eddig példásan tiszta erkölcsét. A XIX. század vége 
megdöbbentő bűnökkel volt teljes. Visszaesés, korcsosodás, züllés 
vett erőt mindenen, mígnem végre a kozmopolitizmus és vallás-
talanság fertőjébe sülyedt. Sikkasztások, botrányok, csalások, 
társadalmi, faji bűnök, ledér könnyelműségek kezet fogtak egy-
mással, hogy a régi, egyszerű, tisztességes életet, a családot, 
jellemet, női erényt, szóval az eszmény iségei megbuktassák. 
Hiába emelte föl az egyház, az iskola, a sajtó és a tisztességes 
társadalom intő szavát, a kór terjedt s mint a pestis megfer-
tőztette a levegőt s azt is ledöntötte, a ki tulajdonképpen ép 
és egészséges volt . . . 

Ezeréves fejlődésünk s erkölcsünk épületét leromboltuk, a 
régi ideálokat gúny tárgyává tettük, de helyükbe újakat alkotni 
nem tudtunk. Elkövetkezett tehát a társadalmi s erkölcsi élet 
bukása. E csődöt legelőször Francziaországban vették észre, a 
hol a romlás a legrégibb s legnagyobb volt. Brunetiere s mások 
vallásos, erkölcsös életet követeltek, az egyén korlátlan szabad-
ságának gátat vetettek, a régi eszmények tiszteletét visszaállí-
tották, sőt újabban, hogy nemzetük faji tisztaságát újjáteremtsék, 
spártai javaslatokkal állnak elő. A degenerált, öregedni kezdő 
faj megmentésére már a 40-es években olyan törvényjavaslattal 
álltak elő, hogy a beteg, vagy korcs egyén ne házasodhassék. 
Legújabban Henry Cazalis franc-zia orvos „Tudomány, házasság" 
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föltűnést keltő könyvében szintén ezt hangoztatja. A franczia 
nemzet megmentésére törvényjavaslatot követel, melynek magva 
az volna „hogy az állani csak hivatalos orvosi bizonyítvány 
alapján engedje meg a feleknek a házasságot." És e spártai ízű 
javaslatot tömérdeken pártolják. A spártai is így lett legszebb, 
legerősebb göröggé. Szerintök a tüdőbajos, vagy egyéb átörö-
kölhető betegségben szenvedők házassága egyéni szempontból 
sem lehet boldog, nemzeti szempontból pedig kész veszedelem. 
Ismétlem, mi még nagyon távol állunk e bajoktól, mindazáltal 
az újabb romlás elhárítására itt is sok a teendőnk. Czélul kell 
kitűznünk az erkölcsök teljes tisztaságát, a vallásos életet, hogy 
mindkét lő régi fönségéhen ragyogjon. 

Arra kell nevelnünk az egész nemzetet, hogy a szépet, jót 
és igazat ne parancsból, hanem benső meggyőződésből csele-
kedjük. Erkölcsi jellemképzés, ez legyen a czél mindenütt! Néz-
zük tehá t : Mi a tennivalónk ez országos ügy érdekében ? Mint 
tudjuk, az egyház, iskola, sajtó és a társadalom jobb fele eddig 
is megtette kötelességét. Intő szózata azonban sokszor pusztában 
hangzott el. Egyfelől süket fülekre talált, másfelől kevés jó pél-
dát látott. Már pedig aranyigazság, hogy a példa vonz ! Első 
fő kötelességünk tehát, hogy e faktorok (egyház, iskola, sajtó, 
társadalom) jó példával járjanak elől. Legyen a vezetők erkölcsi 
és vallásos élete példakép, hogy a vezetésre szorúló tömeg csak 
jót utánozhasson! És itt álljunk meg egy perezre. Vájjon azt 
látjuk-e általában a riép vezéreinél, a mit látnunk kellene ? Váj-
jon csakugyan példakép-e minden pap, minden tanító, minden 
jegyző, minden a néppel érintkező úri ember? . . . E vezérekre 
tehát itt is óriási feladat vár. Nemcsak a maguk, hanem a nép 
érdekéért is sok olyanról le kell mondaniok, a mit a vér, az 
emberi gyarlóság, s a romlásnak indult társadalom titkon meg-
kíván, elnéz s a bűn elkövetése után elhallgat. Szálljunk ma-
gunkba s függeszszük ki íróasztalunk fölé e két mondást: Ismerd 
meg tenmagad s tanulj szenvedelmeiden uralkodni! Ezt írták föl 
középületeikre már a görögök is, mert érezték, hogy ez ellen 
vétenek legtöbbször s ebből származik bajaik többsége..— Szép 
és okos beszédekben nincs hiány, jó tanácsokban még kevésbbé, 
de példás, jó tettekben igen. Véssük tehát szívünkbe Schlauch 
bíboros szavait : az eszmék világában, a társadalmi életben 



— 140 — 

zavar uralkodik. Az emberek keresnek valamit, de nem tudják, 
hogy mit : vallásban, politikában elvesztették az iránytűt. Nyakig 
vannak a Nirvánában, melybe őket a materializmus imádása 
hajtotta. Elvesztették hitüket még önmaguk iránt is. A kétség 
iszonyú rombolásokat végez a lelkekben. Ez a XlX-ik század 
végének ismertető jele. De bízzunk Istenben, a XX-ik század 
más lesz. Jézus velünk van a hajóban. Voltak, vannak s lesznek 
viharok, de nem fogunk elmerülni, ha mindenben megteszszük 
kötelességünket, ha a magunk és híveink lelki javát gondozzuk. 
A szeretet vezessen mindenben, mert a szeretet szeretelet arat; 
ebben van a biztos győzelem ! 

A jézusi szeretet, a magyar hazafiság segítségével helyez-
zük oltárra a régi ideálokat! 

Neveljünk tisztességes, becsületes és vallásos magyar pol-
gárokat.' Az iskola fogjon kezet az egyházzal, a családdal, a 
társadalommal s arra törekedjék, hogy az újabb nemzedék test-
ben, lélekben, erkölcs, vallás és magyarság dolgában jobb legyen 
a mainál. Neveljen nemcsak az iskolában, hanem kint az élet-
ben is, az ifjú kortól a késő vénségig. A becsületességre, a 
jellemre ma, a sikkasztások korában, különösen nagy gondot 
kell fordítani. A becsületesség, az óvatosság hiánya iszonyú 
bajokat idézett elő. Nem tekintve a milliárdokra rúgó külföldi 
sikkasztásokat, újabban nálunk is sűrűn fordúltak elő bukások 
és sikkasztások. Egy pár fővárosi, a szigetvári, a m.-szigeti, a 
zsombolyai, a nagykikindai, a módosi, a törökkanizsai, a nagy-
váradi, az aradi, egri, kisczelli, a soproni, a székely stb. bank-
bukások és sikkasztások óriási összegekkel károsították meg a 
közönséget. S itt a szigorú ellenőrzésen, a pénzintézetek reform-
ján kívül különösen a tiszta jellemképzés a legjobb orvosszer. 

Erősítsük a tanuló ifjúság ellenálló képességét, hogy a 
korai érzéki kísérleteket legyőzhesse. Erre nézve kitűnő eszközök 
a testedzés, a kirándulások, a folytonos munka, a helyes neve-
lés, a jó könyvek. Szóval arra törekedjünk, hogy a szülőkkel 
együtt gyermekeink testi-lelki képzését folyton szem előtt tartsuk. 
Fontos a szülőkkel való gyakori barátságos érintkezés, a kölcsö-
nös felvilágosítás, tanácsadás, vagyis az, a mit újabban a szülei 
értekezletekkel czéloznak. Karoljuk föl a tornaversenyeket, alakít-
sunk torna- s más testedző egyesületeket. 
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Szüntessük meg egységes társadalmi mozgalommal az er-
kölcsi mételyt. Fájdalom, az erkölcsi sűlyedés, a leányvásár nem-
csak nagy városainkban, hanem a „jó" vidéken is felütötte 
fejét. A fővárosi éjjeli lepkékről, a kik miatt az esti órákban 
tisztességes nő már meg sem jelenhet az útczákon, nem is szólva, 
ott vannak a konstantinápolyi s más balkánállami fertőkben a 
székely leányok, sőt újabban ezek Dél-Amerikában is annyian 
vannak, hogy e szerencsétlenek gyűjtő neve ez államokban róluk 
neveződött el „ungari"-, ,,?/m/r/"-nak. A nyomor, a tudatlanság, 
az ellenőrzés hiánya teljesen kiszolgáltatják e szánandó terem-
téseket a gaz leánykereskedőknek, hogy fajunkat kint az idegen-
ben meggyalázzák. E tekintetben sürgős segítségre van szüksé-
günk, nehogy teljesen tönkre tegyék nemzetünk jó hírnevét.*) 

Korlátozzuk társadalmi s egyéb bűneinket. Üzenjünk háborút 
a rút káromkodásnak, a trágár beszédeknek. Törjük meg a kö-
zömbösség, a gyanúsítás és rágalom erejét. A jogtalanúl gvanu-
sítót, a rágalmazót, a névtelen levelezőt közösítsük ki társasá-
gunkból, vessük meg, mint a bélpoklost. A leánykereskedők 
pokoli munkáját tegye lehetetlenné az állam, a társadalom, nehogy 
a prostitúczió is olyan szégyenfolt legyen rajtunk, mint volt a 
méregkeverés. Szerezzünk híreket az örök békének, mely nem-
csak erkölcsi, vallási, hanem gazdasági tekintetben is méltó arra, 
hogy korunk jelszava legyen. A szeretet vallásával a jogos gyil-
kolás, a háború sehogy sem fér össze.**) 

*) E téren örvendetes haladás kezd mutatkozni. A gyógyíthatatlan 
betegek számára „Irgalom-háza" létesült San Marco herczegné kegyességé-
ből ; az elzüllés veszedelmének kitett nők számára pedig a „Jépásztor háza« 
mindkettő Budapesten. A leánykereskedők titkos üzelmei ellen azonban még 
mindig kevés történt. Itt csakis a legszigorúbb intézkedések, példás bünteté-
sek s a művelt társadalom hazafias beavatkozása segíthetnének a botrányos 
állapotokon. Angliában e téren előkelő nők vezetésével már sokat tettek, 
mert ott ezt nem szégyennek, hanem kötelességnek tartják! 

**) Itt megemlítendő a Magyar Szó kezdésére a protestáns lelkészek 
következő kérvénye : „A reformáczió emlékünnepén az evangéliumi keresz-
tyénség magyarországi egyházának lelkipásztorai azzal a hitrokoni kérelem-
mel járúlnak VII. Edvárd angol király Ó Felsége elé, hogy az angol és boer 
protestáns testvér-nemzetek öldöklő háborúját keresztyén szíve és királyi 
hatalma szerint szűntesse meg" stb. E szép feliratot angol fordításban is 
és az eredeti aláírások melléklésével megküldték VII. Edvárd királynak. 



Neveljünk igazi barátokai! Küzdjünk a mai modern, érdek-
barátság ellen teljes lélekkel. Igazi barát nélkül az élet küzdel-
meiben meg nem állhatunk. Önzetlen barát, velünk síró, velünk 
örvendő, javunkat akaró lélek nélkül nem élhetünk. De mert 
ilyen ember csak becsületes társadalomban képzelhető, neveljük 
ilyenné a jövő nemzedéket! 

Csökkentsük az alkohol és nikotin pusztítását. A szeszes-
italok és dohányzás mértéktelen élvezete ellen tegyünk meg 
minden lehetőt. Világosítsuk föl a népet, hogy ez nemcsak egész-
ségét, hanem vagyoni helyzetét is tönkre teszi. Magyarázzuk meg, 
hogy szeszesitalok- és dohányért több száz millió K-t adunk ki 
évenként, a melynek legalább is harmad-negyed részét megtakarít-
hatnánk. E téren a kormánynak is tennie kellene valamit, mert 
az iszákosság sok betegségnek a kútfeje. Az elmebajok nagy 
része pl. alkoholmérgezésből keletkezik. Erkölcsi nevelést és 
törvényt! Ausztriában már terveznek is törvényjavaslatot, Gali-
cziában pedig külön tartományi törvény van az iszákosság 
ellen. 

Olt vannak továbbá az apró bűnösök, a „csirkefogók", 
a fiatal gonosztevők, kiknek száma egyre szaporodik. íme míg 
1899-ben csak 1682 nagykorút, ugyanekkor 1886 kiskorút kellett a 
fővárosi rendörségnek letartóztatnia. Ez apró bűnösökkel, a kik közt 
sok a leány is, épp úgy kell foglalkoznia a társadalomnak, mint a 
bukott nőkkel. Ez nem szégyen, hanem emberi kötelesség. Angli-
ában e téren már sok történt. így pl. W. N. T. Stead, a „Modern 
Babylon leányadója" czímü irányregény írója, e czélból gyűlést 
hívott egybe, a melyre a bukottakat is meghívta s közűlök mint 
Josephine E. Butler angol nő sokat megmentett. Nemcsak e jobb 
sorsra érdemes szerencsétlenekért, hanem kivált a nagyobb 
tanuló fiúkért szükséges itt a társadalom segítsége! Már is 
sokat múlasztottunk. Fiatalságunkból a lovagias szellem, a nő 
tisztelete a bukkottak nagy száma miatt kezd kiveszni, ellenben 
ijesztően növekszik az aszfaltbetyár-szellem, mely ellen szintén 
csak a társadalom tehet oly formán, hogy szokásjoggá erősíti 
azt a fölfogást, hogy a férj az aszfaltbetyárnak nem köteles 
lovagias elégtételt nyújtani, akkor sem, ha a férj az illetőt 
amúgy magyarosan jól helybenhagyta. Szóval e téren is nagy 
és sok feladat vár reánk. Használjuk föl tehát a munka és béke 



csöndes idejét. Készüljünk háborúra, az élet örökös harczára, 
hogy szellemi, erkölcsi és anyagi nagyságunkat kivívhassuk. 

Küzdjünk minden léhaság s föltépp a Nyugatról beh/rrczolt 
erkölcstelen színdarabok ellen, melyek társadalmunk erkölcsét 
annyira aláásták, hogy százezrek kapnak kedvet a házasság-
törésre s más rút divatos bűnökre. Ha így haladunk, maholnap 
nem lesz érdemes színházba járnunk, legalább nőkkel, leányokkal 
s tanulókkal nem, ha csak esetről-esetre előre nem jelzik a 
színlapon, hogy megtekintheti az ifjúság is. Színházaink 10—15 
év óta oly rohamosan sülyedtek, hogy ma alig egyebek közön-
séges orpheumoknál. A féle mulatóhelyek, a hova nem gyö-
nyörködve okulni, nem nemesen szórakozni, hanem csak élvezni, 
mulatni járnak. Egy-egy könnyűvérü primadonna-, vagy szubrettért 
lázban ég az egész ország. Kolozsvár pl. hetekig ünnepelte 
zenével, fáklyásmenettel B. G.-t akkor, mikor az egész ország 
nyomorban sínylődik, mikor a székelyek ezrével vándorolnak 
Romániába . . . kell-e ennél jellemzőbb, de egyúttal szomorúbb 
bizonyítvány korunk süllyedéséről? 

Jómódú, müveit, megelégedett, boldog magyar nép, ennek 
megteremtése legyen szent kötelességünk! Tűzzük ki czélúl az 
erkölcsök tisztaságát, a vallásos életet, a közgazdaság fölvirág-
zását, a népmüveltséget. Az ember fajfentartásra, tökéletesedésre 
s egyéni boldogságra született, tegyük tehát a fönti eszközökkel 
lehetővé, hogy sokat hányatott, derék nemzetünk az emberiség 
e hárma^ rendeltetését elérhesse. 

A fönt mondottakon kívül hassunk oda, hogy népünket az 
uzsorások, a csalók, a kerítők és lélekkúfárok karmaiból kisza-
badítsuk. Tömérdek tennivalónk van e téren is. Államosítanunk 
kell az összes rendőrséget, továbbá szigorú új törvényeket kell 
alkotnunk, hogy ne lehessen a legfurfangosabb gazembernek sem 
tönkretennie népünket vagyonban, iíjainkat erkölcs- és becsü-
letben.*) 

*) A hódmezővásárhelyi és délvidéki méregkeverést ki ne ismerné, 
a kerítők és lélekkúfárok aljas tettei szintén ismeretesek. A csalások is 
gyakoriak. íme, csuk nem régen két szélhámos több ezer koronáig több 
szegény szegedi embert rászedett hamis osztálysorsjegyekkel. A nép vezé-
reinek itt ugyancsak résen kell állniok; az államnak pedig drákói szigorú-
ságával, hogy a leánykereskedők, csalók, sikkasztok stb. seregét a szó szo-
ros értelmében, mini hajdan a rablókat, kiirtsa. 



IV. Hazaf i ság . 
Történelmünk lapjain a legrégibb időtől kezdve egész nap-

jainkig hármas jelszó vonul végig. E hagyományos három szent 
eszme a hármas bérez honában mi lehetne más, mint : Isten, 
király, haza! Ezért küzdöttek apáink ezer csatában s azért véd-
ték meg ezer ellenséggel szemben, hogy örökségképpen reánk 
hagyhassák. S az utódok méltók voltak a nagy ősökhöz. E hár-
mas szent eszme ma is világító fáklya a nemzet kezében. S 
hogy mégis hazafias czélokról és teendőkről kell szólani, ez azt 
bizonyítja, hogy sem az elődök, sem mi nem tettük meg min-
denben kötelességünket. Az ősök elfelejtették idegenajkú testvé-
reinket beolvasztani, mi pedig a ránk szakadt tömérdek egyéb 
bajok miatt gyöngék vagyunk, hogy ezt is egyszerre megvaló-
sítsuk. De más bajok is vannak. Ábrándos, kivihetetlen eszmék-
től föllelkesítve, illetőleg izgatóktól fölbújtogatva többen akadá-
lyokat gördítenek e jogos munkánk elé. A zöld szászok, a hor-
vátok, tótok, oláhok egy része nemcsak nem seg í t , minket e 
munkánkban, hanem egyenesen ellenünk van. 

Tetézi a bajt az idegen szellem, a világpolgárias irány 
terjedése is. Ezért kell még ma is, ezer év után, hazafias czé-
lokról beszélnünk a helyett, hogy az idefordított erőt és lelke-
sedést szellemi és anyagi téren értékesíthetnék, mint a hogy ezt 
más, boldog országok teszik. De ne féljünk, a történelem sok 
esetet tud, hogy elmaradott, de egyszerre tudatára ébredt nem-
zeteik századokra szóló haladást tudtak néhány év alatt fölmu-
tatni. A magyar is ilyen. Ne féljünk, itt is diadalmaskodunk, 
csak egyetértők s buzgón kitartók legyünk. Bármit tegyen is a 
rosszakarat, a hiú izgatás, czélunkat elérjük. S e ezét az, hogy 
a magyar birodalom több mint 19 milliónyi lelke mindenben 
igazán magyar legyen. Hogy a haza nyelvét a másajkú is meg-



tanulja, irodalmát szeresse s a magyar állam eszméjét diadalra 
juttassa, mert Magyarországon más polgár, mint magyar nem 
volt, nincs s nem is lehet! E czél lebegjen mindnyájunk előtt. 
Ezt kívánja tőlünk szülőanyánk, a haza s a legelső magyar 
e m b e r : a király! „Neveljenek hazafias ifjúságot", — mondá 
szeretett ősz királyunk a nála tisztelgő tanítóságnak. 

A koronának minden polgár tagja, bármilyen a felekezete 
s nyelve s ez nem baj, csak legyen magyar a szíve, így szólt 
Vaszary Kolos, hazánk első főpapja. És e két hatalmas szózat 

megnyugtat minket s egyúttal kijelöli a teendőket: a hazafias 
nevelést s a testvérnépek magyar érzelmét. A jövő az ifjúság 
révén a kezünkben van. Nézzük tehát, mi a teendőnk hazafiság 
dolgában? Első az, a mit koronás királyunk óhaj t : neveljünk 
kivétel nélkül hazafias ifjúságot, lépjünk vele a különféle haza-
fias, társadalmi s gazdasági egyesületek révén kint az életben 
is állandó baráti viszonyba, hogy iskolai munkánkat a felnőtt 
ifjúban semmiféle hazafiatlan áramlat le ne rontsa. Alakítsunk 
hasznos és nemesen szórakozó intézményeket, támogassuk, ve-
zessük mindvégig, legyünk barátai, szeretett testvérei, hogy e 
szent érzésekkel kapcsolódjanak hozzánk. Használjunk föl min-
den alkalmat a hazafiság fejlesztésére, ünnepeljük meg márczius 
15-ikét, április 11-ét, június 8-át, szeptember 10-ét, október 6-át 
s a felnőttekkel augusztus 20-át, mint a magyar királyság meg-
alakúlásának évfordulóját*). Tegyük iskolai ünneppé a Széchenyi, 
Vörösmarty, Petőfi, Tompa, Arany stb. születésének, avagy halá-
lának évfordulóját; szóval használjunk föl minden irodalmi és 
helyi eseményt arra, hogy magyarságunk küzdelmeit, hírét, dicső-
ségét megösmertessük. S ha mindezt megtettük, lehetetlen, hogy 
a fogékony szívekbe be ne plántálódjék a hála, szeretet és lel-
kesedés melege. Az így nevelt ifjú s később felnőtt éhezni fogja, 
hogy ezeket tulajdonképpen a hazának köszönheti s önkéntele-
nül életre ébred benne a hazaszeretet magasztos érzelme. 

De mindez nem elég! Hiába mondjuk s éreztetjük, hogy 
a haza minden ajkú gyermekét egyenlő szeretetben, egyenlő 
jogokban s kedvezményekben részesíti, ha nincs lelkes, hazafias 
vezetőség, munkánk kárba veszett. Gondoskodnunk kell tehát 

*) Aug. 4-ikén üljük meg Árpád-ünnepét is, ainint ezt egy szegedi asztal-
társaság teszi, kirándulván Pusztaszerre. 
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egyidejűleg hazafias papság, tanítóság és jegyzó'ség képzéséről is. 
E végből a tanítóképzőket kivétel nélkül államosítani, a pap-
nevelők némelyikét pedig hazafiasabb szellemben kell vezetni, 
hogy a belőlük kikerült ifjúság rendületlenül megállja helyét. 
Nehéz dolgok ezek, elismerem, de föltétlenül meg kell tennünk, 
ha csak a szomorú tapasztalatokat nem akarjuk ismételtetni. 
Ha első királyunk 900 évvel ezelőtt magyar nyelvű nemzeti egy-
házat akar, hej de másképp állunk! De így sincs baj, csak érezze 
papságunk, mint hajdan Martinuzzi és Pázmány, hogy ő is, mint 
más ember első sorban magyar. A hazafiatlan, kifelé tekintgető 
lelkiatya kétszeresen vétkezik : mint pap és mint népvezér. A 
főpapságnak, államnak és társadalomnak résen kell lennie, hogy 
az ilyen lelkész munkáját lehetetlenné tegye. A hazafiatlan mü-
veit ember ily esetekben kétszeresen vétkezik, kétszeresen kell 
tehát bűnhődnie is! S valamint bűnügyeknél a műveltség súlyos-
bító körülmény, a magyar államiság ellen vétőknél is ezt kellene 
alkalmaznunk s a törvényt ily módon módosítanunk. Szükséges 
ennélfogva az 1868. évi 38. t.-cz. szigorú végrehajtása s a szin-
tén 68. évi 44. t.-cz. oly módon való módosítása, a mint ezt 
Háromszék, Zemplén, Zólyom s többi más vármegye kéri. Száz 
szónak is egy a vége : vagy igaz, a mit az oláhok, zöld szászok 
állítanak, vagy nem. Ha igaz, miért tűrik a magyar erőszakot, 
mért nem vándorolnak ki Szászországba, vagy Romániába. így 
legalább, helyet adnának erdélyi véreinknek s csökkenthetnénk 
az Amerikába, Romániába való magyar kivándorlást. Ha a hazu-
dozó rosz testvérek ezt rég megcselekszik, ma nem él 72 millió 
tiszta magyar a külföldön fajunk pótolhatatlan veszteségére. Vagy 
nem igaz s ez esetben a törvény szigorúságával kellene élnünk. 
Szép a hagyományos magyar türelem, erényszámba megy bizo-
nyos esetekben, de a mikor eltűrjük, hogy zászlónkat, czíme-
rünket, nyelvünket meggyalázzák: bűnt követünk el. Éljünk a 
törvény jogával! Míg ezt meg nem teszszük, mig „politikából" 
mindezt elnézzük, míg megengedjük, hogy riiagyarúl nem tudó 
tanítók, papok is szolgálhatnak, addig hiába állnak elő a derék 
magyar tanítók, hiába küzdenek a Molnár Viktorok, hiába írnak 
fajunk jövőjéről gyönyörű müveket a Beksicsek, liákosiak, Vad-
nayak, Beó'thyek: nemes buzgalmuk csak a danaidák hordaját 
töltögeti . . . 
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Külsőségnek látszik, de nagyon fontos a névmagyarosítás 
w. Illik, hogy a szívben, lélekben magyar polgár magyar nevet 
viseljen. Karolják fői tehát népünk s társadalmunk vezetői ezt 
is, járjanak elől ők maguk is jó példával, hogy a névmagyaro-
sítás az egész nemzetre kiterjedjen. A névmagyarosítással nem 
sértjük a család és rokonság hagyományát, sőt még hírnevünket 
sem. íme, Mannheimer Gusztáv festőművész „Magyar"-rá változ-
tatta nevét. Fraknói Vilmos, Zala György, Demény Károly, Mun-
kácsi Mihály, Halmos János (fővárosi polgármester) stb. mind 
magyarosították nevüket. Az 1900. év első felében pl. 1280-an; 
1899-ben 1888-an; 1898-ban 2762-en magyarosították meg 
nevüket. Ez azonban még mindig kis eredmény. A felsőbb körök 
s a nép idegenkednek tőle. Pedig rosszúl teszik, mert nem 
csak a vasutasnak, szolgának és málhásnak hasznos ez, hanem 
mindnyájunknak. Még a zsidóság sem tett eleget e téren való köte-
lességének, Pedig a zsidógyűlölet az idegen irodalom pártolásán 
s fajbűnein kívül főképp innen ered. Jól mondja Tóth Béla, hogy 
„zsidóságunk csakis a magyarság jelében győzhet. Velünk kell 
lennie lélekben és nyelvben, másfelé hajolnia, őrültség" ! Érdekes 
és jelemző e tekintetben Lów Lipót híres szegedi rabbinak 
egyik vitatkozása is. Lőw a 40-es években magával Kossuthtal 
azon vitatkozott, hogy a zsidóság nem nép, hanem csak felekezet 
s hogy mint felekezetnek a magyar néphez kell tartoznia s erre 
nézve a zsidó vallásban semmi akadálynak sem szabad lennie. 

Hazafias cselekedet a lelkesedés ápolása is! A szalmaláng-
ról híres magyarnak erre különösen szüksége van. E tekintetben 
sokat tehet a sajtó, irodalom és iskola. Üldözzük tehát a kényel-
mességet, az intrikát és közömbösséget. Ápoljuk nagyjaink em-
lékét, szeressük a honit s támogassuk a lelkes szerény nagy-
ságokat, a kik önzetlenül munkálkodnak. Hány ismeretlen szerény 
nagyságunk van szétszórva apró falvakban, a kit a lelkesedés 
és tehetség nagy alkalmakkor költővé avat s a ki talán nagy 
emberré lenne, ha kellő helyen, jó körülmények között érvénye-
síthetné tehetségét, míg így aranypor módjára durva kavicson 
csillog s csak az veszi észre a ki véletlenül arra vetődik ! S 
mégis mit látunk? Egy derék tanárt engedelem nélkül való 
eselédszerzésért megintésre Ítéltek, mert a székely cseléd-
leányok elhelyezése érdekében ingyen fáradozott. Egy tanítónő 

10* 
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ellen szintén vádaskodtak, a miért a székely táplálkozásról 
pályanyertes munkát írt s leplezetlenül föltárta a valót. Pálya-
társak, ne engedjük, hogy az ál szégyenérzet, az aknamunka, a 
kicsinyesség, az irigység szárnyát szegje a lelkesedésnek! 

Üzenjünk háborút az őrjönő divatnak! A ki ezt teszi, 
hármas szempontból tesz j ó t : honleányi, társadalmi s egészségi 
szempontból. Világosítsák föl a müveit hölgyek a kevésbbé mű-
velteket, hogy e czímen milliókat juttatnak a külföldnek, holott 
ha egyszerű, ízléses és honi ruhákban járnának, a megtakarított 
fölöslegből tőkét gyüjthetnének, vagy jótékony czélra adakozhatná-
nak. Mi mindenre fordíthatnák azt az időt, pénzt és lelkesedést^ 
a mit a divat révén elpazarolnak ! De vétenek a saját egészsé-
gük s leendő gyermekeik ellen is, mert a divat nem törődik a 
nő egészségével. S a hiú nők mégis vakon követik, mert e 
hölgyek nem annyira a férfiaknak, mint inkább egy tusért öltöz-
ködnek csak azért, hogy korlátoltságukat az irigység felköltésével 
megkoronázzák.*) 

Alakítsunk honi iparpártoló bizottságokat ! Karoljuk föl a 
női háziipart, a szőttes, varrottas munkákat, melyek Angliában 
is kapósak. Szabadítsuk föl a kalotaszegi és ormánsági asszo-
nyokat a lelketlen közvetítőktől, pártoljuk az Erdélyi Kárpát-
Egyesületet, mely a nép és vásárló között önzetlen közvetítésre 
vállalkozott. A középosztályt bukásra vivő fényűzés, könnyelmű-
ség és naiv tudatlanság helyett terjeszszük a munkát, takarékossá-
got, pártoljuk a meglévő egyesületeket — Bodrogközi Nőegyesület, 
Nőképző-Egyesűlet, Magyar Gazdasszonyok Egyesülete, Lorántlfy 
Zsuzsánna-Egyesület stb. — s neveljünk dolgos, házias leányokat.**) 

*) A középosztály családalapításának két főakadálya van: a rop-
pant fényűzés s a házasulandó fiatal emberek kevés fizetése. Mindkét bajt 
orvosolni kell országos érdekből. Amazt társadalmi úton, ezt a fizetésjavítás-
sal Egyszerűség, takarékosság, ez legyen a jelszavunk ! Ha a középosztály 
leányai kis koruktól férjhezmenetelükig a ma ruhára s más fényűző dol-
gokra költött pénz felét megtakarítanák s kamatos kamattal gyümölcsöztet-
nék, néhány ezer írt hozományt játszva vihetnének a kis fizetésű férj 
házához, míg így csak nagy „igényt" visznek. (Sok olyan „úri'' leányt isme-
rek, a kinek egy fillér hozománya sincs, de azért ruhára stb. 5—G00 frtot 
elkölt évenkint.) Hasonló takarékosságot kell kifejtenie az ifjúnak is, nehogy 
egy kis tőke helyett adóssággal kezdje pályáját! **) A magyar nő föladatáról, a helyes nőnevelésről szép fölolvasást 
tartott a kassai gazdagyűlésen Geöcze Sarolta igazgató. 



Harcxoljunk a társadalmi betegségek ellen. Tegyük nevet-
ségessé a hiúságból, avagy nagyzási hóbortból folyó szereplése-
ket, melyekkel míg egyfelől időt, pénzt pazarolunk, másfelől 
divatos betegségeket szerzünk. Az idegesség, rossz kedv, korai 
őszülés s más bajok nem mindig a nagy munkától, hanem sok-
szor a fölösleges, erőnket fölülmúló izgató szereplésektől, a sok 
tiszteletbeli állástól stb. erednek. Általában arra törekedjünk, 
hogy mindent röviden, egyszerűen s gyorsan végezzünk. A lélek-
ölő sablont, a formaságokat s más czifra külsőségeket hagyjuk 
el. Egyszerűség, testedzés, kevés beszéd, sok tett; ez fogja meg-
menteni korunkat a nagyfokú idegességtől! 

Pártoljuk a magyar irodalmat, művészetet, a közművelődő-
egyesííleteket s a színházat. Bizonyos, hogy e téren sokat halad-
tunk, de még mindig keveset tettünk. Igaz, az irodalom és szín-
ház is sokszor hibázik, de mégis tőlünk függ a javúlás, mert itt 
is a közönség a legfőbb úr. A hírlapirodalom és színház pártolása 
ellen nincs kifogásunk, de a tulajdonképpeni irodalom gyönge 
lábon áll, mert a hírlapok megnehezítik a könyvek kelendőségét. 
S ez öreg hiba. A hírlapok szükségesek, de a könyvek még 
inkább. Arra kell törekednünk, hogy újságjaink kevesebbet, de 
jobbat nyújtsanak, hogy az újságokon ily módon megtakarított 
pénzen könyveket is vehessünk. Ez újítás hasznos lesz, mert 
olvasóközönségünk időt s pénzt takarítván, nőni fog mint Franczia-
országban, a hol a lapok szintén jók s a mieinknél mégis kisebb 
terjedelemben jelennek meg. Ha ez így lesz, az író sorsán is 
segítünk, mert jobban fizethetik őket. Ma azonban még a jobbak-
sorsa is mostoha. íme, egy pár sor, mely Papp Dánielre vonat-
kozik, de ráillik s főképp ráillett sok magyar í róra: „Irgalmas 
Isten, odafönn a második emeleti kis lakásban most bontja ki 
szárnyait az ismeretlen felé repülőben egy beteg, nemes szellem, 
melynek az volt az élettel szemben egyik legnehezebb bontó 
akadálya, hogy a maga s a családja mindennapi kenyerére nem 
tudott pusztító munkával egy év alatt sem annyit megkeresni, a 
mennyit a leghitványabb handicap gebe „bezsebel" egyetlen 
futásával, egyetlen perez alatt." — Pedig a magyar irodalom 
nemcsak mennyiségben, hanem minőségben is kiállja a versenyt 
bármelyikkel szemben. íme, tíz év alatt (1889—1899) 34,416 mű 
jelent meg hazánkban, ebből 28,499, vagyis az egész 83%-a 
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tisztán magyar volt. (Magyarország irodalma számokban : Gerő 
Lajos, 1900.) 

Bizony irodalmunk számára nagyon kívánatos volna egy 
pár olyan Maeeenas, mint Pálfy János, Semsey s egy pár olyan 
újítás, mely a kiadókat jobb írói díjazásra szorí taná! 

A mit az irodalomról mondtunk, ugyanazt mondhatjuk a 
művészetekről s a vidéki színészetről is. Az idegen vállalatok, 
idegen irodalmi művek, s művészek pártolására itt is a hazaiak 
rovására történik s legtöbb esetben igazságtalanéi. 

Szüntessük meg tehát az idegen lázt, az idegen szellemi müvek 
pártolását. Ellenben ragaszkodjunk a miéinkhez, ősi szokásaink-
hoz, magyar viseletünkhöz s nyelvünk tisztaságához. E téren 
válság fenyegeti fajunkat. Ösi szokásaink, viseletünk, tiszta tős-
gyökeres nyelvünk pusztúlóban van. Tegyünk meg ennélfogva 
mindent, hogy fajunk ékességeit megmentsük. A vidékek festői 
öltözékét, régi lakodalmi s egyéb szokásait tartsuk fönn buz-
dítással társadalmi együttes működéssel. A magyar viseletet 
legalább ünnepnapokon karolja föl az ifjúság, a főúri s a művelt 
középosztály.*) (Örvendetes kezdet e téren főuraink lovastornája!) 

*) A gyermekes hiszékenység és idegenláz ellen népünk vezéreinek 
mindent el kell követniük. Azon legyünk, hogy az idegen irodalmat, művé-
szetet csak akkor pártoljuk, ha nagyon jó, ellenben a hazait mindig. Végét 
kell vetnünk annak a kóros iránynak, hogy nekünk minden jó, mihelyt ide-
gen. Ne essünk lázba egy Duse, Sara, Zacconi és Novelli művészetétől, 
hiszen Prielle, Jászay, Márkus, Újházy, Náday éppen ilyen művészek. — 
A leleplezett Krause-íé\e hipnotizáló mesterek pénzzsaroló előadásait pedig 
hiusítsuk meg. Ne pártoljunk többé Barnum-iiAc czirkuszokat sem, mert ez 
„a világ legnagyobb látványosságának" híresztelt czirkusz két millió K-t vitt 
ki tőlünk, pedig czirkusza a Wulf czirkuszát nem éri utói. Tegyünk meg 
mindent arra nézve, hogy ezentúl az ilyen óriási amerikai reklámmal dol-
gozó vállalatok meg ne csalják hiszékeny közönségünket. A hatóságok, mi-
ként Ausztria, Bécs kivételével, ne adjanak az ilyen pénzkivonó vállalatok-
nak engedelmet, a sajtót pedig kényszerítsük arra, hogy a busás hirdető 
díjakért el ne mulaszsza a közönség figyelmeztetését; hiszen a sajtó a 
közönség állandó támogatásából, nem pedig az ilyen futó hadakból él; végre 
a műveltebb elem óvja meg a népet a nagy arányú költekezéstől. Arra kell 
törekednünk, hogy népünk ne a komédiát, hanem a magyar irodalmat és 
művészetet szeresse. Erre azonban nevelni kell népünket, mert az mégis 
csak megdöbbentő, hogy a Barnum czirkuszára olyan családok is elköltöttek 
15—20 K-t, a melyek a kalendáriumon kívül könyvekre soha egy fillért sem 
áldoznak. Ugyan melyik magyar mű, vagy melyik jelesünk tudna egész éle-
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Nyelvünk tisztasága érdekében pedig az Akadémia s a 
közoktatásügyi miniszter írassa meg minél előbb a „Helyes 
Magyarság Könyvéthogy lássa ki-ki, mi a hiba, mit kerüljön. 
Ha ez aztán elkészül, szerezze meg minden tanító, minden 
iskola s minden tollforgató, hogy kezeügyében legyen — mint 
fordítónak a szótár — éjjel-nappal. Olvassuk a kitűnő írókat, 
gyűjtsük össze a romlatlan nyelvű nép szó- és gondolatkincsét, 
így aztán szembeszállhatunk a tolakodó idegenszerűségek ellen. 
Az iskola, a sajtó és irodalom csak így lehet a tiszta magyar-
ság bástyája, hogy rajta, mint egykor a vármegyéken, megtörjék 
a romboló idegen szellem. 

Hogy azonban e fölsorolt hazafias kötelességeket megte-
hessük, pénzre van szükségünk. E pénzt pedig bajos előterem-
teni, mert a vezető középosztály szegény s már is nyakig úszik 
a társadalmi adók árjában. Csak Szeged városa százkét egyesü-
letet tart fönn, a mi kizáróan a szegény tisztviselő- s közép-
osztályra nehezedik. Nincs tehát más hátra, minthogy közgaz-
daságunk függetlenségével e terhek egy részét átruházzuk a 
polgárságra és népre, másrészről pedig, hogy főurainkat nagyobb 
áldozatokra buzdítsuk. 

tén át két milliót szerezni? „Magyar föltalálónak születni rossz sor!" Irinyi 
József a gyújtófa, Puskás Tivadar a Telefon-Hírmondó, Virág József a világra 
szóló gyorstávíró feltalálója (társai Pollák és Pintér) nyomorban haltak meg. 
Bíró Lajos, Új-Guinea kutatója, szintén nyomorog. Jeleseinket életükben 
alig becsüljük. Körösi Csorna Sándort, Magyar Lászlót, Hermán Ottót 
a nemzetnek csak egy kis része ismeri. Mi csak idegenekért, politikáért, 
színházért, czirkuszért és szenzácziókért lelkesedünk! — Mint örvendetes 
eseményt föl kell említenem itt a f. év tavaszán ősrégi szellemben meg-
tartott lovas tornaiátékot, melyen a királyi herczegek közül is megjelentek 
néhányan. Ez a Mátyás király fényes udvarára emlékeztető lovasverseny és 
tornajáték egy szebb kor hajnalát jelenti. Tehát „mégis mozog a föld!" 



V. Népokta tás . 
Az igazi magyar népnevelés egészen új keletű. Rendszeres 

népoktatásról csak Eötvös József második minisztersége óta beszél-
hetünk, a ki az 1868. évi törvényekkel szabályozta. A megelőző 
időkben valódi népiskolákról alig szólhatunk. A protestáns kor 
kezdi megteremteni. Eleintén összes iskolaügyünk tisztán az egy-
házé, később az egyházé és községeké volt, míg ma, ezeken kívül 
főképp az állam kezében nyugszik. E 34 év alatt itt is igen 
sokat tettünk, de a szoros értelemben vett népoktatás mégis 
nagyon kezdetleges volt. Pénzügyi s egyéb bajok megnehezítették 
kormányaink jóakaratát. Az 1895. év I/15-ike azonban forduló 
ponttá lett. Ekkor vette át Wlassics Gyula dr. e minisztérium 
vezetését, a ki rövid hét év alatt annyi haladást mutatott fel, 
a mennyit összes jeles elődei együttvéve sem tudtak elérni. Az 
újítások, a rendszeres alkotások egész sorozata állt elő. Megvál-
toztatta elődei jóakaratú, de téves kultúrpolitikáját, lelket öntött 
a szegény csüggedő tanítóságba s tettel, szóval azon munkál-
kodott, hogy magyarságunk szellemi felsőbbségét nemzeti kultú-
rával megteremtse. S hogy mindezt megtehesse, kieszközölte, 
hogy tárczája 1901. évi költségvetése 31.294,546 K-ra rúgjon, 
mely így megközelíti a honvédelmi és igazságügyi tárczák kiadásait, 
a melyek azelőtt messze előtte álltak a szegényes közoktatásügyi 
budgetnek.' Munkálkodását fent és lent általános lelkesedés kíséri. 
Az országgyűlés pártkülönbség nélkül tiszteli, a tanítóság egytől-
egyig szereti, mert érzi, hogy jóltevő édesatyja. Ott állunk, hogy 
ma már beszélhetünk magyar népoktatásról s bár még tömérdek 
a tennivalónk, czélját is kitűzhetjük a következőkben : Neveljünk 
a hazának értelmes, gyakorlati, rallásos és becsületes magyar 
polgárokai. Ne legyen e honban senki, a ki legalább írni-olvasni 
ne tudjon, a ki a magyar nyelvet szóban, írásban ne értse, a 
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ki a magyar állameszmének rendületlen híve ne volna! Neveive-
oktatásunkat kössük össze gyakorlati ismeretek nyújtásával, végül 
mindezt terjeszszük ki a felnőttekre is, hogy munkásságunk igazi 
^ o k t a t á s s á nemesedjék. 

Most pedig nézzük főbb pontokban, mit tettünk eddig a 
népnevelés terén, az ide nem tartozó közép-, szak- és felsőbb 
oktatáson kívül, a hol szintén sok nevezetes alkotás történt. Az 
1868. évi törvényekkel biztosított ismeretes alkotásokat nem 
említve, népoktatásügyünk Wlassics minisztersége óta hatalmasan 
megerősödött. Szakítva a múltak rendszerével, a magyar oktatás-
ügyi politika súlypontját a magyar faj lakta területekre vitte át, 
vagyis, mint Beksics mondja: „helyreigazította a régi tévedéseket 
és nemcsak jeles elődei, hanem, az egész magyar kultúrpolitika 
tévedéseit." 

Ezenkívül különös figyelemben részesíti a népoktatást, mint 
az egész nemzeti művelődés alapját. Erős magyar népoktatáson 
nyugvó magyar nemzeti nevelés, ez az eszményképe miniszte-
rünknek. S ez olyan sarkigazság, a mely magában véve is han-
gos szóval dicséri Wlassics politikáját. Ez a gazdasági független-
séggel együtthaladó kultúrpolitika fogja megteremteni a szelle-
mileg és anyagilag hatalmas Magyarországot. E gyönyörű czél 
szolgálatában 16,725 népiskolában 2 millió gyermeket oktatva 
28,000 néptanító működik. E 16,725 népiskola közül a jelen 
iskolai évben 1858 tisztán állami, melyben 250,000 növendéket 
4000 állami tanító gondoz. Ez a múltat tekintve óriási haladás, 
mert ma állami népoktatásra öt millió koronánál jóval többet 
költünk. Örvendetes továbbá, hogy ez iskolák mellett, vagy velők 
kapcsolatosan majdnem 2000 gazdasági ismétlő-iskola van, melyek 
közül 25—30-ban önálló gazdasági szaktanító működik. Örven-
detes az is, hogy az állami iskolák számát évről-évre emelik 
úgy, hogy néhány év múlva ez intézetek meg fogják közelíteni 
az összes népiskolák számainak V* részét. Kisdedóvók, nép-, 
polgári iskolák, tanítóképzők egytől-egyig számban, berendezés-
ben haladást mutatnak. Miniszterünk különösen tekintettel van 
azokra a vidékekre, a hol gyors segítségre van szükség, mint 
pl. Erdély, a Székelység, a Felföld s a ruthének községeire. 
Nevezetesek a hathatós népoktatást czélzó egyéb intézkedések 
is. Ilyenek a népiskolai új tanítási tervezet, mely népművelt-
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ségünk erősítését fogja új alapra helyezni; a tanítóképzők új 
tanítás tervezete s rendtartása, mely tanítóképzésünk színvonalát 
fogja emelni; az áll. iskolák helyi felügyeletére hívatott gond-
nokság új utasítása, mely az iskola anyagi ügyeit fogja vezetni 
s az iskola és társadalom között lévő kapcsot képviselni, az 
ifjúsági könyvtárak szervezésére vonatkozó javaslatok; a föld-
rajz s történelem tanításához szükséges művészi szemléltető 
képek kiadása; a fiú, s leány gazdasági ismétlő iskolák szervezése; a 
polgári iskolák reformja, a nayyszüneti kurzusok létesítése, kül-
földi kiküldetések, tanulmányutak; az elsősegélynyújtásra vonat-
kozó rendelet, mely a tanítóságot a mentők sorába avatja, tízezer 
példányban osztván ki az erre vonatkozó népszerű füzeteket: 
a tanfelügyelő'): úti átalányának emelése, munkájuk apasztása; 
az iskolai kézikönyvek változtatásáról szóló rendelet ; a tovább-
képző kurzusok a tanítóképző tanárok számára; a polgári isko-
lákra vonatkozó hármas rendelet. 

Mint örvendetes jelenséget említjük meg továbbá azt, hogy 
a közoktatásügy minden terén ma már teljes véleményszabadság 
uralkodik. Ezért senki bajba nem kerül, sőt újabban — nagyon 
helyesen — minden döntés előtt megkérdik a tanítótestületek, 
egyesületek és vezéremberek véleményét is. Örvendetes, hogy 
a tanítóképzői gyakorlóiskolai tanítóból a szakvizsgálat letevése 
után képzőintézeti tanár is lehet. Szóval a kínai fal kezd meg-
dőlni. Idővel megérjük, hogy a tanító egyetemi rendes hallgató-
nak is beíratkozhatik. Fölemlítjük a szabad Liczeuin alapítását 
s a művészi nevelés sikereit is, melyek régi mulasztáson segí-
tettek. K.-Lipich Elek ezenfölül az iparművészetet is fölkarolta 
s most azon fáradozik, hogy ily fajta intésetekkel iparmüvésze-
tünket fejleszsze. Ez azért is fontos, mert versenytársunk Ausz-
tria, ebben nagyon elől van. Ott 130 iparművészeti iskola léte-
sült, míg nálunk a kultusztárcza felügyelete alatt csak egy fő 
szakiskola van : az orsz. m. kir. iparművészeti iskola. Nevezetes 
alkotás az ifjúsági egyesületek, melyhez a tanítói egyesületek, 
a tanítóképzők reformja s a vándor könyvtárak eszméje csatla-
kozik stb. Szóval oktatásügyi miniszterünk mindent átölelő poli-
tikával szolgálja e szent czélt. Gondoskodott tőle telhetően 
a tanítók fizetésének emeléséről, rendezte az ötödéves korpót-
lékokat. Minisztériumában czélszerűbb ügybeosztást rendelt, meg-
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honosította az előzékeny, barátságos érintkezést s ebben ő jár 
elől jó példával, a ki a terhes miniszteri kihallgatások alkalmá-
val is bámulatos türelmet tanúsít. Mint atya gyermekeivel, 
úgy bánik ő, az első tanító a néptanítókkal s hogy többet nem 
tehet értök, ő fájlalja legjobban. íme, egy kis idézet, melyet 
akkor mondott, a mikor többször megkérdezték, hogy mért nem 
teszi át szorongó minisztériumát díszesebb és nagyobb helyi-
ségbe: „Míg állami iskoláim nagy része viskókban nyomorog, 
addig jól vagyok én itt e szürke bérelt házban" ! A ki ilyet mond, 
a kit úgy is ösmerünk, nem szőrül dicséretre. Wlassicscsal egy 
nyomon halad a nagy ősök nyomdokaiban Darányi is. E két 
miniszter a községekben tanítók vezetésével népkönyvtárakat 
állított föl. S mivel ezek szépen beváltak, az intézményt tovább 
fejlesztik s a tanítókat jutalomban részesítik. 

A hatóságokon kívül természetesen legtöbbet tett oktatás-
ügyünkért maga a tanítóság. Fáradságot, munkát, szegénységet 
feledve a nagy többség lelkesen végzi hivatását. Az egyesületi 
élet sok szép gyümölcse, a nép gazdasági, társadalmi téren 
való emelkedése, a „Tanítók Házának" fölépítése, a szülei-
értekezletek, a pálya- és vitatételek meghonosítása stb. mind 
a tanítóság lelkes munkája. Valóban a magyar néptanítók méltók 
arra a fölemelő két jelzésre, a melylyel egyfelől a nép, másfelől 
maga Wlassics miniszter megtisztelte őket: néptanítók „munka-
társaim" / E két szó minden fájdalmat, minden szépet, minden 
reménységet magában foglal. A „néptanító" mind a mai napig 
egyformán fölemelő s lenézett jelzés volt; a lenézést a jézusi 
szegénységet épp úgy kifejezte, mind a csodálatból eredő tiszte-
letet és szeretetet. A „munkatárs" szó azonban szebb reményt 
ígér. Hirdeti, hogy a szegénységet elviselhetővé, a lenézést csupa 
tiszteletté fogja varázsolni, mert eljön az idő\ a mikor a tanítói 
állás nálunk is kívánatos, becsült foglalkozás lesz, mint a hogy 
a keresztből, az ókor gy alázat-jeléből, idővel a szeretet és meg-
dicsőülés szimbóluma lett . . . Ne kételkedjék senki szavaim 
igazságában. Higyjünk, akarjunk és cselekedjünk s e jóslat 
bizonynyal beteljesedik ! 
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Teendők népoktatásügyünk terén. 

Arra, hogy népoktatásunkat hatalmassá tegyük, hogy e 
téren ott álljunk, a hol Finnország, Dánia, Svéd-, Norvégország, 
vagy Schweiz — nemcsak jeles emberek, nemcsak tömérdek 
pénz, hanem idő is kell. A mai igazi népoktatás 1868-ban szü-
letett meg. Természetes, hogy e rövid 33 esztendő a legjobb 
akarattal sem fejleszthette oda, a hol lennie kellene. Az idő 
rövidsége, a ráfordított pénz csekélysége terebélyes fává nem 
növeszthette. S bár a legutóbbi kedvező hét év alatt sokat lom-
bosodott: a czéltól,' a viharokkal daczoló, erős tölgytől, még 
távol áll. A jóakarat, a gondos kertészkezek s a mérsékelt áldo-
zat azonban így is szép jövőt jósolnak s Isten segítségével, ha 
mindnyájan akarjuk, a fönt jelzett teljes czélt is elérhetjük. Ma 
a reformok, az újítások korát éljük. Mulasztásokat, hiányokat 
pótolgatunk minden téren. S ez helyes, mert a megváltozott 
idővel az intézményeknek is változniok kell, hogy korunkhoz 
símúlhassanak. Itt szintén csak a főbb hiányok és teendők föl-
sorolására szorítkozom, melyek nélkül igazi haladás nem kép-
zelhető. Nézzük tehát ez újításokat először általános szempont-
ból, azután iskolafajok szerint. 

Alialános újítások. 

1. Első teendő, hogy az iskolafajok czélját, irányát, szer--
vezetet, hovátartozóságát világosan és szabatosan meghatározzák 
s törvénybe iktassák. Meg kell szüntetni azt a különös állapotot, 
hogy míg a kisdedóvás, elemi-, közép-, felsőoktatás egészen és 
a szakoktatás egypár iskolája a közoktatásügyi minisztérium 
hatósága alá tartozik, addig a gazdasági, némely iparintézeteket, 
a bányászati, erdészeti, katonai s tengerészeti akadémiákat más-
más miniszterek alá rendeljék. Vagy tartozzék mindenféle iskola 
a közoktatásügyi miniszter hatáskörébe, vagy helyezzék az összes 
szakiskolákat az illető szakminiszterek (elsőbbsége alá. így 
azonban már a főfelügyelet gyakorlásából is sok helytelenség 
keletkezik. 

2. Az elemi-, közép- és főiskolákra vonatkozó törvények a 
szükséges újítások szerint módosítandók, esetleg íij tör vényjavas-
latok készítendők. 
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3. Egyszerűsítsék ax összes igazgatási és ügykezelési, hogy 
dz igazgatók, népiskolai felügyelők, főigazgatók és a miniszteri 
szakosztályok teendői annyira apadjanak, hogy másnemű köteles-
ségüknek jobban eleget tehessenek. Mert ezerszer megvitatott 
valóság, hogy ezek azért nem tudnak iskolalátogatásuknak eleget 
tenni, mert a bürokráczia rabjai. Ez esetben a miniszteri tiszt-
viselők behatóbban dolgozhatnának s néha-néha vidéki tanulmá-
nyokra is ráérnének, a mi szintén kívánatos. 

4. Osxszák a szorgalmi idol minden iskolánál két félévre. . 
A mostani három időszakos beosztás sem tanulmányi, sem elő-
meneteli szempontból nem helyes. A két félév tökéletesen ele-
gendő, tömérdek munkamegkíméléssel járna és igazságosabb 
érdemjegyeket biztosítana. 

5. Létesítsenek minden nagyobb iskolában iskola-orvosi 
intézményt. Számtalan gyanús mulasztásnak elejét venné ez az 
üdvös újítás s megvalósítása sem kerülne nagy áldozatba, a mint 
ezt már többen kifejtették. Példáid megemlítem itt a sárospataki 
ev. ref. főiskola mintaszerű iskolai kórházát s orvosi intéz-
ményét. 

6. Legyen az érdemjegyek, a magaviselet s az írásbeli dol-
gozatok megítélésénél egyöntetűség. Legyen mindenhol 4 fokozat 
(jeles, jó, elégséges, elégtelen). Általában arra kell törekedni, 
hogy az iskolákat ilyenekben is közelebb hozzuk egymáshoz, 
hogy iskola és iskola érezze testvéri kötelékét. Kapcsolat és egy-
öntetűség uralkodjék mindenhol! 

7. Könnyítsünk az ifjúság szellemi munkáján czélszerű 
összevonásokkal s a tárgyak számának leszállításával. Ez egyike 
a legégetőbb kívánságoknak. A mai állapot tarthatatlan. Sokat 
markolunk és keveset szorítunk. Ez is egyike az újításra meg-
érett eszméknek, melyről Petz Lajosné ügyes füzetén kívül szá-
mosan megemlékeztek a közönség köréből is, így pl. Szemere 
Miklós. Mindazáltal eddig a javítás érdekében semmi komoly 
dolog nem történt. 

8. Legyenek jó iskolai kézikönyveink. Igaz, legfőbb tényező 
a jó tanító, de a jó kézikönyv, a jó fölszerelés is áldás. Oda-
haza a könyv a gyermek oktatója. Már pedig ha a kézikönyv 
rossz, a féle vásári munka, miféle tanító lehet az ? E téren 
erős kritikára s ellenőrzésre van szükség, mert — fájdalom — 
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ma nem a szükség, nem a lelkiismeretes munka, nem a hivatás 
vezérli az irók legnagyobb részét, hanem az üzlet, vagy az irói 
viszketegség. Soha annyi könyv nem jelent meg, mint napjaink-
ban és soha annyi rossz nem hagyta el a sajtót, mint szintén 
manapság. Gombamódra szaporodnak a könyvek a kiadók gyö-
nyörűségére, a szülők fájdalmára, a tudás és pedagógia kárára. 
E téren föl kell hívnunk erőskezű miniszterünk figyelmét, hogy 
tegyen itt is valamit s különösen annak vessen gátat, hogy egyesek 
tisztán a nevök odaadásával „üzérkedjenek." Ez — ha az illető 
pl. tanfelügyelő — egyfelől demoralizál, másfelől az igazán jó 
könyveket a saját megyéjéből kiszorítja. Ismétlem, itt csak minisz-
teri közbelépés s erős kritika segíthet! 

9. Fordítsunk különös gondot a fogalmazás, a helyesírás 
és helyes magyarság tanítására. Valóságos achillesi pont ez. 
Szomorú valóság, hogy érettségit, képesítőt tett, sőt főiskolát 
végzett fiatalember sem tud mindig helyesírást. A helyes magyar-
ságról nem is beszélek, ezt akárhányszor maguk a tanítók sem 
tudják. A katonaság, a gyors és felületes érintkezés, a német 
emlőn nőtt kereskedés és tudomány stb. révén nyakig vagyunk 
különösen városainkban a nyelvromlásban. Itt az ideje, hogy az 
Iskolai Helyes Magyarság könyve mielőbb elkészüljön. 

10. Addig is, míg a különféle iskolák törvényei napvilágot 
látnak, rendeleti úton megalkotandók az iskolák szolgálati sza-
bályzatai, a tanárok, tanítók és igazgatók jogainak s kötelessé-
geinek pontos és szabatos meghatározásával. Tömérdek nyílt és 
bújkáló bajnak venné ez elejét. Hány basáskodást, hány alatto-
mos ellenségeskedést ki lehetne ezekkel kerülni ! Mert a tanító-
ságnak igazán csak két főbaja van: a kevés fizetés s a jelen-
legi igazgatói intézmény. De míg az első javítása a súlyos pénzügyi 
helyzeten múlik, a másik miniszteri intézkedéssel is javítható 
volna a szolgálati szabályzatok kiadásával. E szabályzatokban 
természetesen a tanítótestületekre ruházandók a föjogok úgy, hogy 
az igazgatók csak mint a testületi határozatok végrehajtói, mint 
vezető tanítók teljesítsék kötelességüket. 

11. Neveljünk az életnek. Nálunk az elmélet a fő, a helyett, 
hogy az írni, olvasni, számolni tudáson kívül gyakorlati ismere-
tekre, gondolkodásra, testi és kedélynevelésre fordítanának nagy 
gondot. Általános a panasz, hogy nem az életnek nevelünk. S 
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ebben sok igaz van. Oktatásunkat gyakorlatias s bizonyos köz-
gazdasági szellemnek kell áthatnia, ha lépést akarunk tartani a 
rohanó élettel. Nemzeti nevelést s idealizmust követel Samassa 
érsek is egyik szép pásztorlevelében. 

12. Kerüljük a gyötrő grammatizálást! E tekintetben szép 
példát mutatott a tiszáninneni ev. ref. egyházkerület tanügyi 
bizottsága, mely elhatározta, hogy a népiskolákban a magyar 
nyelvet az eddigi lélekölő nyelvtanítás kiküszöbölésével tisztán 
olvasmányok alapján tanítja. Arra törekedjünk mindenben, hogy 
a tanúlást megkedveltessük, a magoltató rendszert, a lélek 
nélkül való sablonokat vessük meg. Csakis így nevelhetünk 
tanulni vágyó, gondolkozni tudó ifjúságot, olyat, a mely a 
betűtől nem csömörlik meg. Az ilyen nemzedék az életben is 
tanúlni fog. 

13. Legyen népoktatásunk ingyenes! A hódmezővásárhelyi 
ev. ref. egyház szép példáját az egész országnak követnie kellene, 
már csak azért is, mert a kötelező népoktatásnak nem volna 
szabad ösmernie a leczkedíjat. 

14. Álljon az iskola a kikerült ifjúsággal állandó össze-
köttetésben. Ez roppant haszonnal járna. Már Vadnay megjegyezte, 
hogy iskoláinkban jól tanítanak ugyan, de nagy baj, hogy a kilépő 
ifjút később senki sem vezeti. E tekintetben örvendetes haladás 
a gazdasági ismétlőiskolai rendszer, az ifjúsági egyesületek, s a 
különféle szövetkezetek, melyek révén az összeköttetés igen is 
fennáll. 

15. Karoljuk föl országosan a testi nevelés ügyét. Ifjúsá-
gunk korcsosodását szomorúan bizonyítják a katonai sorozó-
bizottságok. Ez elfajúlás ellen a torna, a munka, a rendszeres 
testedzés és erkölcsi ellenőrzés segíthetnének. Ezért nyújtott he 
javaslatot az országgyűlés elé Szabó István s Jász Géza. A 
tanítóságnak mindent meg kell tennie ez elsőrangú nemzeti ügy 
érdekében. 

16. Kapjanak a tanítók közgazdasági s más hasznos ingyen-
könyveket, hogy maguk és községük megismerhessék a tenni-
valókat, hogy így mihamarabb közgazdasági közvéleményt teremt-
senek. E téren Darányi és Wlassics szép példával járnak elől. 
Csak folytassák tovább s tegyék lehetővé, hogy népszerű köz-
gazdaságtant s jogi ismereteket is adhassanak. Meg kell itt emlí-



tenem a Természettudományi Társulatot, mely e tudomány 
népszerűsítésében óriási sikereket ért el. 

17. Kapjanak a tanítók a kényesebl> „nemzetiségi11 helyeken 
helyi pótlékot, hogy nehéz állásukban kedvük legyen megmaradni. 
Itt ugyanis csak a szellemi felsőbbség és a cátói jellem győzhet. 
Az ilyen kiváló tanítók azonban hazánk nagy kárára e helyekből 
mihamar elkívánkoznak. Mert ritkaságszámba megy az olyan 
hazafi, mint Szabolcska Mihály ref. lelkész, a ki csak azért nem 
fogadta el a sokkal jövedelmezőbb mezőtúri egyházat, hogy 
Temesvárott, mint nemzetiségi városban többet használhasson 
magyarságunknak. A helyi pótlékok 30—40,000 forinttal elejét 
vennék a folytonos áthelyezéseknek s az ügynek is használnának. 

18. Őrizkedjünk az idegen láztól! Tandíjunk a külföldtől, 
de okosan s a tanultakat idomítsuk fajunkhoz s népünkhöz. Úgy 
utánozzuk a jó külföldit, a mint Petőfi Heinét és Berangert, a ki 
e két költő hatását teljesen magába olvasztotta. 

19. Rendezzünk okos kirándulásokat s a nagyobb fiúkkal 
tanúimányútakat. De ezeknél is a gyakorlati irányra ügyeljünk 
s arra, hogy főképp a tanítóképzők tanúlói hazánkat a lehető-
ségig megismerjék.*) 

20. Neveljük leányainkat is a gyakorlati életre ! Állítsunk 
fol mentől több női gazdasági, ipari s háztartási iskolákat. (Ez 
utóbbit Wlassics miniszter tervbe is vette.) Mert bizonyos, hogy 
a dolgos, ügyes, házias leányok hamarabb férjhez mennek! 

21. Alakítsunk egyesületeket. Ifjúsági egyesületeket a 12 
éven fölül levőknek s különféle gazdasági szövetkezeteket a fel-
nőtteknek. Az előbbi czélja az erkölcs, vallásosság, hazaszeretet 
ápolása, a tisztességnek szóban, tettben való megóvása, az 
ismeretek bővítése s a magyar nyelv gyakorlati elsajátítása. Az 
utóbbié olyan gazdasági természetű, a melyről az I. részben 
volt szó. (Hála Istennek, Wlassics mindkettőhöz hozzáfogott . . . ) 

*) A tanulmányútaknái újabban több visszásság történt. Leghelyesebb, 
ha előbb a haza földjét ismerjük meg jól s csak azután megyünk a kül-
földre. Több országot, sok várost nem helyes egyszerre bejárni, mert e felü-
letes útazás nem jár haszonnal. Általában arra törekedjünk, hogy kévén 
helyet alaposan szemléljünk meg s lehetőleg szeptember elején, mert ez a 
legszebb időjárású hónap egész Európában, ezenfölül az iskolai teendőkben 
is ekkor mulasztunk legkevesebbet. 
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22. Hassunk oda, hogy ifjúságunk a gazdasági, ipari és 
kereskedelmi pályákat fölkarolja. Magyarázzuk meg, hogy az 
»úri" pályák csak a proletárságot növelik. E tekintetben már 
a kis gyermeknél meg kell kezdenünk a helyes nevelést. 

23. Szállítsuk le az osztályok népességének nagy számát. 
A törvény 60-ban állapította meg, de ez is sok. A külföldön átlag 
30—40 gyermek jár egy-egy osztályba. Nálunk azonban gyakori 
a 80—90 is. Ezt a minisztériumnak meg kell akadályoznia. 

24. Szabályozzuk az izr. néptanítók helyzetét. Az izr. hit-
felekezetek ugyanis oki. tanítóit csak évről-évre alkalmazzák, 
illetőleg fogadják fel, a miért kénytelenek zugiskolákban, vagy 
nevelői minőségben is működni. Rendezni kell ez ügyet oly-
formán, hogy az állásokat tisztességes fizetéssel rendszeresítsék. 

25. Az iskolaszékek és gondnokságok népiskolai működését 
aképpen szabályozzák, a mint a polgári iskolákban. A siker 
egyik föltétele a tanítói függetlenség. Végül megemlítem a fran-
czia közoktatás egy-két újítását, mely nálunk is elkelne: Egy-
szerűsíteni kell az oktatás rendjét és anyagát. Keveset, de jó t ! 
Az élőnyelvek tanításánál új gyakorlati irányt kell életbe lép-
tetni. Az oktatás a neveléssel szoros kapcsolatban legyen. A 
gyakorlati s elméleti tanítás karöltve haladjon, stb. 

Újítások iskola fajok szerint. 

1. Kisdedóvás. A nagyfokú gyermekhalandóság megszűn-
tetése s az állásnélkűl való óvónők elhelyezése czéljából nem-
zeti szükség számos kisdedóvó fölállítása. Beksics Gusztávnak 
több művében kifejtett kitűnő eszméje: a magyarság számbeli 
megnövekedése részben ezzel érhető el, ha aztán evvel a másik 
két nemzetmentő eszköz: a közegészségügy javítása s a lati-
fundiumok áthelyezésével a földbirtok egyenletes elosztása kar-
öltve haladna, a magyar faj erejét többé mi sem gátolná, A 
„nemzetiségi" s másféle bajokat megszüntetné az anyagi és 
szellemi erőtől duzzadó magyar nép. Állítsunk tehát lehetőleg 
minden községben óvót s gyermekmenedékházat! 

2. Elemi oktatás. Itt legfőbb az egységes állami tanító-
képzés. Mindaddig, míg felekezeti, nem magyar ajkú képzőkben, 
alacsony színvonalon s államellenes eszmék szerint képzik 

13 
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tanítóink jó részét, gondolni sem lehet magyar nemzeti ál la-
dalomról. Egy hazafiatlan tudatlan tanító többet ront, mint a 
mennyit tíz szabályzat, vagy §. használ, viszont egy-egy jó 
tanító többet tehet, mint egész sereg jó szervezet. Ha a tanító 
az iskola lelke — már pedig az — akkor a tanítóképzésnek 
kitűnőnek s magyarnak kell lennie. A czél tehát a tanítóképzés 
reformja s a teljes államosítás. A miniszter ne riadjon vissza 
semmi áldozattól, semmi nemzetiségi aknamunkától. Lám a 
magyar kisdedóvás és elemi oktatás így is megnyerte a párisi 
világkiállításon a nagy díjat. Ez a fölemelő kitüntetés azonban 
csak azt jelenti, hogy jó úton haladunk, hogy tudnánk nagyot 
és szépet alkotni, ha pénzbeli s nemzetiségi bajokkal nem 
küszködnénk. Ezért ez a „grand pr ixe" arra buzdítsa a legelső 
tanítót, hogy végre valahára teljes erőből fogjon hozzá az álla-
mosításhoz addig, míg nem késő. Igaz, az államnak mindent 
felölelő hatalma néha veszedelmes, igaz, hogy ezt a hatalmat 
máshol részben a társadalom gyakorolja; ámde, mivel az „állami" 
nálunk magyart j e lent : szükséges, hogy az elemi oktatás egészen 
állami legyen. A czél tehát e z : legyen minden népiskola ingyenes 
oktatású állami iskola.*) Pénzügyi okokból azonban a hazafias 
és jó felekezeti iskolák megmaradhatnak ilyenekül! 

3. Polgári iskola. Ez a négy osztályig kitűnő, népes iskola 
egyike a legszerencsétlenebb alkotásoknak. Bajának főoka a nem-
zet téves fölfogásában gyökeredzik. A vezetők 5., 6. osztályát 
elfelejtették még egygyel megtoldani, hogy így azokra az állá-

*) Horánszky Nándor a kath. önkormányzat gyűlésén a középiskolák 
állomosítását sürgette. Ennél azonban elöbbvaló az elemi iskolák és tanító-
képzők államosítása, mert ezek nélkül magyar nemzeti állam sohasem lesz. 
Igazságtalan tehát azoknak a támadása, a kik ezért Horánszkyt megszólták. 
E jó urak feledik, hogy az államosítás nem a magyar kath. iskolák és egy-
ház, hanem a nem magyar ajkú iskolák ellen irányúi, a melyeknél a fele-
kezeti jelleg csak ürügy arra nézve, hogy ennek leple alatt hazaellenes esz-
méket terjeszszenek. A v a g y n e m hallatlan a világtörténelemben, hogy 

egy ezeréves állam 3218 iskolájában ne tanítsák az állam nyelvét ? 
Ilyen szégyent, mint Apponyí mondá, nem tűrne el egy nemzet sem! 
Ha minden polgárunk magyar volna, nem követelnénk teljes államosítást, de 
így csakis ez segíthet rajtunk. Horánszky megmutatta, hogy a jó katholikus 
is, mint egykor Martinuzzi és Pázmány, első sorban magyar. De oktalan az 
állami iskoláktól való félelem azért is, mert a vallás-oktatást úgy is minden 
felekezet maga látja el! 
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sokra képesített volna, a melyekre a most tervbe vett 7 osztályú 
polgári iskola akarja. A nemzet viszont ez idegen eredetű intéz-
ményt nem értette meg, ennélfogva nem is pártolta, csak a 4-ik 
osztályig, de ezt is inkább azért, hogy fiait tovább taníttassa a 
középiskola következő osztályaiban. A polgári iskola ezzel ere-
deti czéljától eltért. A hiba tehát már kezdetben megvolt, részint 
az 5., 6. osztály hiányában, részint polgárságunk fölfogásában, 
mely 4. polgárit végzett íiát sehogy sem akarta iparossá nevel-
tetni. A bajon végre úgy segítettek, hogy a keresk. akadémiák-
mintájára polgáriak fölé megalkották a felsőkereskedelmi isko-
lákat, melyek érettségi jogosítványnyal, pompásul beváltak s 
számuk 37-re szaporodott. De a tervezők ismét csalódtak, mert ez 
iskolák ma még nem igazi kereskedelmi iskolák, mivel növen-
dékeik jó része nem a kereskedelmi, hanem a tisztviselői pályára 
lép. Mindezek azt mutatják, hogy a nemzet gyöngéit csak idők 
múltán lehet javítani. 33 év a fölfogások megváltozására nem 
idő. A hiba tehát nem a vezetőkben van, a kik a javításon 
mindenféleképpen törik a fejüket, hanem a nemzetbeu, de a 
nemzetet is menti az a történeti igazság, hogy a gyökeres átala-
kulás csak úgy maradandó, ha hosszú idő teszi szükségessé. Ha 
a mostani válságos idő tartós lesz, a nemzet önmagától fogja 
pártolni, mert a kor rá fogja kényszeríteni. íly előzmények után 
került szőnyegre a felső polgári iskola eszméje. A reform elké-
szült, de a döntés késik, a min azonban csöppet sem csodál-
kozhatunk. Mert az a kérdés, czélszerü-e a virágzó felső keres-
kedelmiek egy részét felső polgári iskolákká átalakítani, szük-
séges-e újabb ilyen iskolákkal új iskolafajt teremteni csak azért, 
mert a kereskedelmi iskola kisebb tisztviselőket is képez, a kik 
azonban igen jó hasznát veszik a magyar fajból hiányzó keres-
kedelmi ismereteknek i s? Vájjon nem volna-e helyesebb az 
elejtett egységes középiskola fonalát újfent fölvennünk, hogy e 
bajokat egyszerre és egy csapással megorvosoljuk? A kétféle 
középiskola s a latin nyelv uralma úgy is fölösleges, az egy-
séges középiskola ellenben nemzeti czél. (A gimnáziumok sokaso-
dását maga koronás királyunk sem tartja helyesnek. Ausztriában 
e tekintetben sokkal jobbak az állapotok.) A gimnázium, reál-
és polgári iskola 4 alsó osztálya legyen egységes, az 5. osztály-
tól kezdve pedig kétféle tagozattal teremtsék meg a mai gim-

11* 
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názium és reáliskolát. A polgári iskola e szerint tanáraival együtt 
beolvadna a 4 osztályú egységes középiskolába.*) 

4. Tanítóképzők. Országos érdek a tanítóképzők színvona-
lának emelése s államosítása is. Ezek azonban csak úgy érhetők 
el, ha a tanítóképző-tanárképzést szervezzük s színtáját emel-
jük, a hogy azt a szakférfiak nagyon szépen kifejtették. Addig, 
a míg némely felekezeti képzőknél hazaíiatlan elemi iskolai taní-
tók és nem okleveles tanárok, apáczák működnek, szó sem lehet 
szakszerű és magyar nemzeti tanítóképzésről. Lehetnek ezek a 
férfiak, nők igen derék emberek, de ez nem elég a képzők és 
haza üdvösségére. Gyönge anyagból, rossz rendszerrel, gyönge 
tanárok vezetésével hogy is lehetne kitűnő tanítókat képezni ? 
De ez nem minden. Az így kikerült fiatal, sokszor félszeg tanító 
mit csinál, ha szemben találja magát ezer ba j ja l : iskolaszékkel, 
elfogult szülővel, papi önkénynyel stb. ? Az a csoda, hogy még 
ennyire is vagyunk. Hangoztassuk tehát szüntelen a tanítókép-
zők államosítását, nagyobb szellemi színtáját s a tanítók füg-
getlenségét ! 

5. Inasoktatás. Az iparos- és kereskedőinas-oktatásnak 
hibája, hogy kezdetleges, hogy többnyire más iskolákkal kapcso-
latos, hogy a tanítók nagyrészben mellékfoglalkozásképp látják 
el az órákat s hogy végül a rossz bizonyítvány a fölszabadulást 
nem hátráltatja. Míg e bajokon nem segítenek, míg csak mor-
zsákat juttatnak ez intézeteknek : inasoktatásunk nem érheti el 
szép czélját. Pedig ez az inasoktatás sokkal fontosabb, mint 
sokan gondolják, mert ezek szolgáltatják a leendő iparosok és 
kereskedők legnagyobb °/0-át. Fölhívjuk ennél fogva Wlassics 

*) A polgári iskolákról kitűnő könyvet írt Kovács János dr. („A pol-
gári iskola reformjáhozFranklin-Társulat 1900. Ára 1 K.) Kbben a szerző 
azt fejtegeti, hogy a polgári iskola sem nem nép-, sem nem középiskola, 
hanem a kettő között lévő olyan intézet, a milyennek megalapítója, Csen-
gery Antal szánta, de a mely e czéltól később eltért. E szerint kell tehát 
azt reformálni. „A szakszerű iránynyal kaczérkodó tervezetekkel szemben 
(t. i. a felső tagozatban) Kovács azt akarja, hogy a gyakorlati életet figye-
lembe vevő általánosan képző iskola legyen" s ezzel állást foglal a Közokt. 
Tanács javaslatával szemben. A füzetet ajánljuk az érdekelteknek, mert a 
szerző nemcsak jeles professzor, hanem a legalaposabb ismerője a polgári 
iskoláknak. — Ujabban Perjéssy László írt a polgári és felső kereskedelmi 
iskolákról igen érdekes tanulmányt. 

* 



miniszter figyelmét a Mártonffy Márton reformtervezetére s arra 
a czikksorozatra, melyet a Magyar Nemzetben Firbás Nándor 
közölt ez iskolák reformjáról. 

6. Siketnémák, vakok, hülyék sib. intézetei. E téren hazánk 
még nagyon hátul van. Ennek azonban nem az állam az oka, 
hanem társadalmunk, mely ez ügyet még nem karolta föl, holott 
ez máshol csaknem kizáróan a társadalom ügye. Magyarországon 
1890-ben 19,024 siketnéma, 18,366 vak és 17,622 hülye volt, a 
kik közül 6119 siketnéma, 1043 vak és 2273 hülye volt iskola-
köteles, vagyis majdnem 10,000. És e számból 9, illetőleg 12 
intézetben csak 700 részesült oktatásban. Ebből világosan lát-
ható, hogy e sajnálatra méltó teremtéseknek még Vio r é s z e 

sem részesül kellő oktatásban. Hazánk ugyanis Portugáliát s 
Oroszországot nem tekintve, legutolsó e téren, mert nálunk a 
siketnéma iskolaköteleseknek csak 9%-a részesül oktatásban, 
holott Hollandia, Dánia, Belgium összes siketnémái. Tízezer 
siketnéma, vak és gyönge elméjű esdeklése kiált hozzánk a 
krisztusi szeretet nevében. Lehetetlen, hogy e 10,000 szeren-
csétlen iszonyú fájdalmát meg ne értse az ezer éves Magyar-
ország. Állam, társadalom, egyház, egyesületek, karoljátok fel e 
szerencsétlenek szánandó ügyét! 

7. Fölügyelet. A közép- és szakiskolai fölügyelet ügye ren-
dezett. Bár itt is vannak hiányok, mindazáltal a főigazgatói 
intézmény eléggé bevált. Másképp van a dolog a népoktató 
intézeteknél. A népiskolai (tan-) fölügyelőség, mint a polgári 
iskola szintén nem szerencsés intézmény. A baj itt is csírájában 
megvolt. Sem a személyek megválasztása, sem a hatás- és 
munkakör megállapítása nem volt elég szerencsés. Kerülve az 
unalmas ismétléseket, most csak annyit jegyzek meg, hogy a 
tanfelügyelők hatásköréből kiveendők a polgári iskolák és a 
tanítóképzők. A mi a népiskolai fölügyelőség égetőn szükséges 
reformját illeti, a sok javaslat közül legjobb a Halász Ferencz 
tanácsosé. 

Ezek volnának a főbb kívánságok. Egyelőre ezekkel is 
megnyugtató változást lehetne előidézni, mert mindezekből azt 
látjuk, hogy a jövő Magyarországot főképp a helyes földmívelési 
és közoktatásügyi politika fogja hatalmassá tenni. Persze mind-
ehez pénz és pénz kell. Hiába a jó akarat, ha ez nincs, leg-



fölebb a pénznélküli újításokat lehetne megvalósítani. Azonban 
fordúlátnak kell bekövetkeznie. Mondja ki csak egyszer a 
miniszter, hogy több pénz kell, mert tenni akar, meglátja, hogy 
e szóra mint varázsütésre az egész ország mellette lesz s küz-
deni fog vele és érette körömszakadtig. Ha Wlassics miniszter 
ezeket törvénybe iktatná, leírhatatlan lelkesedés tapsolna széles 
e hazában, mert többet tenne, mint elődei együttvéve. Mi csak 
arra kérjük, próbálja meg. S hiszszíik, hogy a magyarok Istene, 
a ki annyi csodát müveit már e hányatott nemzettel — meg-
hallgatja és megsegíti. 

A tanítóság újabb teendői. 

A tanítóság újabb kötelességeit már az általános újítások-
nál fölemlítettem. De bár jól tudom, hogy e 28,000 főből álló 
hatalmas testület ismeri és meg is teszi kötelességét, egyet-inást 
mégis el kell mondanom, a melyek nélkül kérő szózatom hiányos 
lenne. Szépen meglombosodott népoktatásunk fáját itt-ott férgek 
emésztik. E férgeket el kell pusztítanunk, nehogy komolyabb 
veszedelmet hozzanak. Két baj fenyegeti a testületeket: az Ön-
képzés hanyatlása s a betíítéil való megcsömörlés. Az önképzés, 
mely nélkül a korral lépést nem tarthatunk, személyünknek tisz-
teletet nem varázsolhatunk, sok helyen hanyatlani kezd. 

A szegénység, az alkalom, az idő, a kedv és eszközök 
hiánya a kisebb községek tanítóit megfosztja az önképzés gyö-
nyörétől és áldásaitól. Viszont a nagyobb városokban, a hol az 
eszközök szinte maguktól kínálkoznak, a hírlapokat nem tekintve, 
betűcsömör állott elő. Szomorú, de való, hogy kisebb helyeken 
az eszközök hiánya, nagyobb községekben pedig a betűtől való 
irtózás megtámadta önképzésünket. Amott nincs alkalom, itt nincs 
kedv. Miképp a fönti állítást, azonképp azt is elmondhatjuk nagy 
általánosságban, hogy nem olvasunk, nem tanulunk elegét. Ked-
vetlenség, fáradság, közöny ásítozik országszerte. Olyanok vagyunk, • 
mintha mindnyájan hideg szobából komor arczczal bámulnánk ki 
a nekikeseredett novemberi szürkeségnek s hallgatnék az ólmos 
eső bús kopogását . . . Lehet, hogy az idő teszi ezt, de bizo-
nyos, hogy kóros állapot, a mely ellen tennünk kell. 

Uj eszmék, éij /'rángok álljanak elő, hogy önképzésünk 
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szárnyra kapva segítségére siessen a nemzetnek nagy munkája 
fölépítésében. Ha valamikor, most kell sokat tennünk és sokat 
tanulnunk. Hassunk oda, hogy könyvek, újságok, folyóiratok 
érdekes új dolgokkal gazdagodjanak. Kevés betűt, sok eszmét! 
Üzenjünk háborút a fölösleges papírtöltő s időrabló czikkeknek, 
a fölmelegített, megfejelt eszméknek, a hosszú lére eresztett kevés 
magot adó közleményeknek, könyveknek, lapoknak, mert az 
idő pénz ! 

Bizonyos, hogy. a betűcsömört az unalmas könyvek és 
részben az iskola okozta. Meg kell változtatnunk tehát az iskolai 
oktatást is. Lélekölő magoltatás helyett, tudomány.szeretetre, 
gondolkodó képességre oktassunk. Itt is az legyen a jelszónk, 
a mi az irodalomnál: kérés betű, sok eszme és még több kedv! 

Vigyünk be friss, pezsgő életet és új eszméket az. egyesületi 
életbe. Igaz, hogy a tanító-egyesületek még a legvirágzóbbak; 
felolvasások, mintatanítások egymást érik. De mintha itt is bizo-
nyos álmos unalom fészkelne s valami nyugtalan, ideges szel-
lem lábatlankodnék. 

Nincs elég lelkesedés, nincs elég kartársi szeretet s hiány-
zik a vezetők iránt érzett kellő tisztelet. E bajokon szintén új 
irányokkal, új eszmékkel segíthetünk, mert csak ezek tudnak 
valódi életet varázsolni. 

Küzdjünk a közömbösség ellen, mely a lelkesedést, az igaz 
törekvést megbénítja. Hány kedvnek, nemes versenynek, önzet-
len tollforgatónak szegte szárnyát a rút közöny? Ne tegyük 
tehát lehetetlenné a kevés jobbak munkáját nembánomsággal s 
agyonhallgatással. Szomorú, ha tanító tanítóra irigykedik, ha 
ármányt sző, aknamunkát folytat ellene. A jézusi szeretet nevé-
ben kérlek titeket édes testvéreim: segítsétek és szeressétek egy-
mást. Öröm és bánat legyen közös köztünk, mert rossz ember 
az, a ki más kárán örül, szerencséjén pedig boszankodik. Pártol-
játok, szeressétek egymást, támogassátok az Eötvös alapot, a 
Tanítók Házát, s minden nemes munkát.*) Olvassatok, tanuljatok, 

*) Az Eötvös alapnak Magyarország 28,000 tanítójából 1890-ben csak 
2500 tanító volt a tagja. Bizony ez nagy közömbösség, bárhogy veszszük is 
a dolgot: Az évi 3 koronás tagsági díj olyan kicsiny, hogy e hatalmas 
testűlet nem V8 részének, hanem legalább is a felének ott kellene lennie a 
rendes tagok sorában. A Péterfy Sándor önzetlen buzgalma több ered-
ményt érdemelne! 



hisz a jó tanító holtig tanúi. Szomorú dolog, hogy a nép vezérei 
még a Néptanítók Lapját sem olvassák kellőképen, pedig ez s 
a Nemzeti Iskola egyike a legelső oktatásügyi lapoknak. A taní-
tónak manapság olyan sokoldalú, fontos a hivatása, mint régen 
a papé volt: igazi w/Aanító. Ám ez folytonos tanúi ás és ön-
képzés nélkül nem teljesíthető. 

Tanítsunk okosan úgy, hogy növendékünk megkedvelje a 
tanúlást. Eejleszszük a gyermek gondolkodó képességét, szóval 
tanítsuk meg okosan tanúlni. A legtöbb ifjú azért nem boldogul, 
mert nem ösmeri a tanúlni-tudás művészetét. Neveljünk, tanít-
sunk s jó példát mutassunk, mert korunknak jól nevelt, munkás 
s gondolkodni tudó polgárokra van szüksége. 

lanításunk legyen figyelemmel az életre s a többi iskolára. 
Csak a legszükségesebb ismeretet nyújtsuk, de ezt aztán jól. 
Figyeljünk a gyermek jövendő foglalkozására, pl. városi iskolák-
ban gondoljunk a középiskolára is. Mert hiába mondja sok-
helyen okosan Körösi Henrik, hogy a népiskola onczél, nem 
előkészítője más iskoláknak, a kapcsolatra mégis szükség van. 
A városi elemiből néhol 5 0 % középiskolába megy. Itt aztán 
megakad, mert helyes olvasás, jó írás és biztos számolás helyett, 
sok történetet, természetrajzot s más e féléket is tanúit a fönti 
elemi ösmeretek rovására. 

Tegyünk meg minden lehetó't a \ ifjúság romlása ellen. 
Aradvármegye jegyzője volt az, a ki nagyszabású beszédében 
rámutatott a kikerült ifjúság erkölcsi elfajúlására. Szózatát, 
mint „vészharangot" meghallották az egész országban. E tekin-
tetben igazán nagy kötelesség vár a tanítóságra. Ajánlom tehát 
a N. L. szerkesztőjének s Láng Mihálynak erre vonatkozó taná-
csait. (N. L. 3 4 : 49.) 

Legyünk a helyes magyarság apostolai, mert itt is bátran 
meghúzhatjuk a „vészharangot." Tősgyökeres, tiszta nyelvünk, 
kivált a városokban romlásnak indáit, ha az idegenszerűségek 
beözönlésének útját nem álljuk, nyelvünket komoly válság fogja 
fenyegetni. Tandíjunk tehát a tiszta nyelvérzékü néptől, a nagy 
költőktől, harczoljunk a tolakodó idegenszerűségek ellen és sür-
gessük a Helyes Magyarság Könyvének megírását!*) 

*) Addig is, míg elkészül a tüzetes „Helyes Magyarság Könyve" — 
melyhez csekélységem is tíz év óta gyűjtögeti az adatokat — olvasgassuk 
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Új eszmékkel álljunk elő; gazdasági népmentő eszközök-
kel ! Karolja föl a tanítóság teljes lélekkel a közgazdaság ösz-
szes ágát. Teremtsen közgazdasági közvéleményt. Olyan hivatást 
kell ma a tanítónak betöltenie, mint hajdan a lelkésznek, a 
ki lelki-atya, bíró, orvos, jegyző, sőt nem egyszer földmíves, 
iparos is volt egy személyben. Ezért volt a papságnak régen 
elsőrangú állása, tekintélye és jövedelme. (Igaz, nem vagyunk a 
középkorban, de gazdasági közvélemény s helyes érzék ma sincs.) 
Ha a tanítóság fanatikus lelkesedéssel fölkarolja a népmeiités 
ügyét, becsülete, jövedelme tetemesen megnövekszik. Föl tehát 
a munkára teljes lélekkel! Félre az újabb „megterhelések" emle-
getésével, mert a fél-lelkesedés csak félsikert szül s ez olyan 
lejtő, a melyen csakhamar lecsúszunk a közöny fertőjébe. Csak 
akkor térjünk nyugodni, ha népünket megmentettük, ha a men-
tés ideje sikerrel befejeződött. Ekkor e népmentő mellékfoglal-
kozások épp úgy önállóvá lesznek s szakemberek kezébe kerül-
nek, mint a hogy a bírói, orvosi, jegyzői stb. foglalkozás fölsza-
badúlt s kinőtt a papi kezekből. 

Iskola és iskola, tanító és tanár között legyen benső viszony. 
Részint a rideg közömbösség, részint a czím- és rangkórság e 
főkelléket mindeddig nem engedte fölvirágoztatni. Ez ellen ten-
nünk kell. Ne lánczszemek. hanem erősen összefüggő láncz 
legyünk, különben széthullunk. Mentől közelebb tapadnak az 
atomok, annál erösebb a test. A tanító-tanárvilág akkor lesz 
erős, ha iskolában, társadalomban egyetért és egyet akar s mint 
ilyen szerves egész lép föl cselekvésre. 

Iskola, szülő és társadalom álljon egymással állandó Ösz-
szeköttetésben. A tanítónak a néppel jóban, rosszban össze kell 
forrnia. Látogassák meg egymást az öröm és bú napjaiban. Ne 
nézze le senki a „parasztot", mert a magyar paraszt, mint faj-
nép hibáival is első a föld kerekségén. 

a következő műveket: Antibarbárus, írta Simqnyi Zsigmond, A helyes 
magyarság elvei, P. Thewrewk Emiltől, Latinosságok, Szarvas Gábortól, 
Hibás szók és szólások javítása, Imre Sándortól, Magyartalanságok, Vntko-
vics Sándortól (Pozsony), stb. Egyébként a mai nyelvromlás ellen kétféle-
képpen védekezhetünk: nyelvérzékünk fejlesztésével s a folytonos tanulással. 
Amarra a hamisítatlan népnyelv s a kitűnő magyarságú írók müvei, emerre 
a különféle antibarbárusok — Helyes Magyarság Könyve — a legjobb 
eszközök. Ezek nélkül helyes magyarsággal nem beszélhetünk! 
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Időről-időre tűzzünk ki bizonyos vitatételeket s ezeket 
országos érdeklődéssel tárgyaljuk, hadd legyen az oktatásügy is 
országos érdek. Általában arra törekedjünk, hogy az örökös 
politizálást más eszmekörrel cseréljük föl. Igen jó tételek a 
tanítóegyesületi élet fejlesztésére, pl. a záróvizsgálatok, az iskola-
székek, gondnokságok, a kézikönyvek ügye, a gazdasági esz-
mék stb. 

Indítsunk országos mozgalmat a testedzés és természetes 
családi nevelés érdekében. A mai satnya, elkényeztetett nevelés-
módot meg kell szüntetnünk. Odáig jutottunk, hogy a vásott 
napszámosgyerekkel is keztyüs kézzel kell bánnunk. A modern 
pedagógiának e kinövését ostoroznunk kell. Itt azonban csak egy 
újabb Rousseau segíthetne, a ki dörgő szózatával segítségére 
siethetne a tanítónak.*) 

Hangoztassuk léhát szüntelen a Szemere Miklós angol test-
edző eszméit s karoljuk föl újult erővel s teljes lélekkel a gróf 
Csáky Albin-féle tornaversenyeket! 

Szóval új eszmék, új törekvések, kevés beszéd, sok tett, ti 
legyetek a XX. század népvezéreinek zászlóvivői ! 

*) Az ép és edzett test nemcsak erkölcsi, hanem katonai szempont-
ból is elsőrangú nemzeti érdek. Mert igaz ugyan, hogy a háborút ma nem 
a személyes bátorság, hanem a legjobb fegyver dönti el, de csak részben. 
Az edzett katona, a jó emberanyag ma is legfőbb faktor, mert a fegyver 
csak félig veri meg az ellenséget, [igazában az éhséggel, a betegségekkel 
párosúlt késedelem és kimerülés. Ha azonban a katonaság edzett, e bajok-
nak jobban ellenáll s valószínűbb a győzelme. 



VI. Irodalom. 
Az irodalom a nemzeti élet összes ágában fontos hivatást 

tölt be. Az eszméket rendesen ő veti föl s ő terjeszti el. A sza-
badsajtó megteremtésével valóságos hatalom : lefelé a közvéle-
ményt növeli, fölfelé a közvéleményt képviseli. Nálunk különö-
sen fontos, mert a csapások özönében kishitüvé lett nemzetet 
mindig az irodalom ébresztette föl. Rátérve az említett nemzet-
mentő dolgokra, az irodalom derekasan megtette kötelességét. 
Annyira sokat tett, hogyha más tényezők is hasonlóan cseíekesz-
nek, szinte elértük volna a czélt. De mert az állam, társadalom, 
főurak, főpapok, a nép vezetői még sokban adósak, sőt egyesek 
csak most kezdenek ébredezni, a sajtóra igazában még csak 
most lesz szükségünk. E tekintetben a magyar sajtónak a követ-
kezőkben állapíthatjuk meg fontos czélját: Legyen a magyar 
sajtó minden fontos eszmének szószólója, tartsa napirenden a 
közgazdaság összes ügyeit, a társadalom, állam, tanítók, papok, 
jegyzők, mágnások kötelességét, nemkülönben a nemzetmentés ösz-
szes eszközét. Szóval tegyen meg mindent Magyarország gazdasági 
és szellemi önállóságáért, lelkesítsen, buzdítson, de ostorozzon is, 
ha a haza úgy kívánja. Járjon elől az eszmék harczában, legyen 
mindenkitől független, igazságos és éber, hogy a bajokat megelőzze. 
Végül mellőzze a meddő politikát és szenzáczió-keresést. 

Most pedig bizonyos csoportok szerint ideiktatok néhány 
jó müvet, lapot és folyóiratot, a melyekből a nép s ennek 
vezetői hasznos s az országmentéshez okvetetlenül szükséges 
ismereteket meríthetnek. 

Közgazdasági müvek, lapok és folyóiratok. 

Gazdasági Lapok. Ára : 16 K, tanítóknak 8 K. Rp„ 
Múzeum-kőrút 7. Tanítóknak, papoknak, jegyzőknek különösen 



— 172 — 

ajánlható. - Méhészeti Közlöny. Ára: 4 K. Melléklete a Kertész 
gazda. Megrendelhető Bíró Gyulánál Kolozsvárt. — Magyar Ipar, 
az orsz. iparegyesület közlönye. Ára: 12 K. Bp., Üj-u. 4. Szer-
keszti : Gelléri Mór. — Magyar Kereskedők lapja. Két mellék-
lettel. Ára : 16 K. Kiadóhivatal Bp., VII., Almássy-tér 2. 
lloni Ipar. Kereskedelmi, ipari s közgazdasági havi folyóirat. 
Ára : 10 K. (egy szám 50 f.) Bp., V., József-tér 13. — Közgazda-
sági Szemle. Havi folyóirat. Ára : 16 K. Bp., V., Hold-u. 7. 
Magas színvonalú közgazdasági folyóirat. — Magyar Iparoktatás. 
Az orsz. ipari és kereskedelmi oktatási tanács hivatalos lapja. 
Szerkeszti: Dr. Szterényi Sándor. Kiadja: M. J. Bp., VI., Rózsa-
u. 78. Ára : 10 1\. — Magyar Iparoktatás. Évkönyv. Szerkeszti: 
Szterényi József. Bp., Pesti könyvnyomda r.-t. — „Szövetkezés 
A .szövetkezetek terjesztésére, a „Hangya" kötelékébe tartozó 
szövetkezetek hivatalos lapja. Bp., Baross-u. 10. Ára : 10 K. 
Elsőrangú lap a Köztelek. (Az országos magyar gazdasági egye-
sület hivatalos lapja), a Borászati lapok, a Tejgazdaság, az 
Erdélyi Gazda, a Természet, a Kiviteli Szemle (Export Revue) 
stb. Éz utóbbit, mely a főbb magyar cxégek pontos névjegyzékét 
is közli, Zerkowitz Emil négy nyelven szerkeszti. Bp., V., Bál-
vány-u. 10. Ára 10 K. - A magyar politika új alapjai. Bek-
sics Gusztávtól. Bp., Athenaeum. Ára : 3 K. 20 f. - Magyar-
ország jövője. I r t a : Beksics Gusztáv. Bp., Athenaeum. Ára : 1 
K. Beksics mindkét műve feltűnést keltő alkotás. E két munka 
nélkül a nemzetmentésröl tiszta képet nem nyerhetünk. 
A felvidéki kivándorlás hatása népesedésünkre. I r ta: Thirring 
Gusztáv. Bp., különlenyomat a Budapesti Szemle 1898. januári 
számából. A munkaszeretetre való nevelés. I r t a : Láng Mihály. 
Athenaeum Bp., Ára? Gyönyörűen fejti ki a munkára való szok-
tatás és nevelés nemzeti jellegét s annak átalakító hatását az 
idegen ,,slöjdu-del szemben. — lúd- és kacsatenyésztés. Tyúkte-
nyésztés. Pulykatenyésxtés. Baromfitermékek értékesítése. Minde-
niknek Hreblay Emil, a kitűnő szakférfiú a szerzője. Á, •a egvnek-
egynek 2—2 K. Bp., Vll., Csömöri-út 15. A baromfitenyésztés 
fontosságát a legékesebben az bizonyítja, hogy ebből s mellék-
termékeiből összesen 71.967,967 K értékű kivitelünk volt 1900-ban 
vagyis több mint búzakivitelünk értéke. Ez örvendetes haladást 
Darányi miniszter is többször kiemelte. — A víziútakról. I r ta : 
Krisztinkovich Ede Bp., Athenaeum. Ára: 6 K. E jeles könyv 
a már ismertetett magyar csatornatervet öleli fel, mint a mely 
gazdasági függetlenségünknek egyik biztosítéka lesz. — A kis-
ipar jövője. I r ta : Gerster Miklós iparfelügyelő. Ára : 2 K. Ki-
adja a m. kereskedelmi és iparkamarák szakirodalmi alapja. 
— A gazdasági munkásügyi törvények, rendeletek és határo\atok 
gyűjteménye. I r ta: Dr. Bartóky József miniszteri oszt. tanácsos. 
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Op. Grill Károly kiadása. — Szövetkezeti útmutató. Balázs István-
tól. «Ara : 1 K 40 fill. Mindkettőt melegen ajánljuk a községek 
részére. — Eri jelentés az orsz. iparegylet működéséről. (60. év.) 
Irta: Gelléri Mór, a jeles szaktudós. — A kisiparos pusztu-
lása. György Aladártól. Megjelent külön füzetben is az Ipa-
rosok Olvasótárában. — Birtokrendezések. Irta : Krisztinkovich 
Ede miniszteri osztálytanácsos. Bp., Pallas részvényt. Ára : ? — 
A székelyföld. írta : Szilvásy János dr. 1901., kiadta a Budapesti 
Hírlap sajtója. Ára : 1 K. E mű az uzsora megszűntetését, a 
székely vasút s ipar megteremtését, továbbá a tagosítást s föld-
arányosítást sürgeti. — Az ország és fővárosunk idegen forgalma. 
í r t a : „Szerény." Singer és Wolfner kiadása. Bpest. A szerző 
ebben azt fejtegeti, hogy mi módon lehetne a fürdőkben gazdag 
fővárost, a Balaton- és hegyvidéket olyanná tenni, hogy nagy-
számú idegen látogathatná. — A kertészet; kézikönyve. Tüzetes 
utasítás a konyhakertészet, gyümölcstenyésztés és virágművelés 
terén. Átdolgozta : Galgóczy Károly. Ára : 1 K 60 fillér. — A 
következők a Falusi könyvtárban" jelentek meg : A szarvas-
mar hatén y és\ tés. A lótenyésztés. Kártékony rovarok. A mezé)- és 
kertgazdaságra káros rovarok ismertetése s azok irtása. A gazda, 
kertész és erdész leghasznosabb barátai az állatok között. A juh-
tenyésztés alapelvei. A juhtenyésztés és gyapjúismeretek. A föld-
m ívelés alapelvei. Gazdasági trágyaismeretek. A műtrágyázás 
vezérfonala, A sertések nevelése, tartása és gondozása. Sertés-
tenyésztés. A tengeri nyulak tenyésztése. A termőföldről s annak 
míreleséről. A szántás- és vetésről. Mezőgazdasági káté. Az egész-
séges állatok gondozása s a betegek ápolása. Apró majorság. A 
szarvasmarha haszonvétele. A kisgazda tanácsadója. Kereskedelmi 
növények. Takarmánynövények. Gyógynövények. Fontosabb ipari 
és kereskedelmi növények. Növénybetegségek. A komlótermelés. A 
burgonya és ezukorrépa termelésről. A kis konyhakertész. Ügyes 
Mari, a kis konyhakertész né. A bogyós gyümölcsnek termesz-
tése. A kis gyümölcstermelő'. A gyümölcs értékesítése. Házi-
kertek berendezése és ápolása. A dinnyetermelés vezérfonala. 
Miként emelhetjük gazdaságunk jövedelmét ? A szőlőmívelés 
kátéja. Hogyan védekezzünk a szőlő ellenségei és betegségei 
ellen ? Borkezelés és pinczegazdaság. Gyakorlati útmutatás a 
szeder fa és selyemhernyó-tenyésztésre. Magyar méhészkönyv. 
A philloxera, a kolorádó és a vértetű. A kender termelés és ázta-
tás. A dohánytermelés és Icezelés kézikönyve. A száraz építés 
elemei. Az év 12 hónapja. A faiskola kezelés és gyümölcsfa-
tenyésztés kézikönyve. Lógoudozás. E müvecskék 1—i koronájá-
val bármely könyvkereskedésben kaphatók. — rA Tiszamellék-
rőt". í r t a : Vadnay Andor. Kiadta a Budapesti Hírlap Újság-
vállalata. Ára : 3 K. E könyvet melegen ajánljuk mindenkinek, 
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a ki az „Alföld" bajairól s a mentés eszközeiről alapos ismeretet 
akar szerezni, mert, mint a szerző mondja : „a ki az Alföld kis 
embereit a pusztulástól megmenti s a síkföldi magyarság ter-
mészetes szaporodását, a munka útján való megélhetéssel lehe-
tővé teszi, második megváltója lesz e nemzetnek— Gazdák 
könyve. Mezőgazdaság, állat-, baromfi- és selyemtenyésztés, mé-
hes-, gyümölcs- és konyhakertészet, szőlőmívelés, borkészítés, 
erdő, gazdasági építkezés, a gazdálkodás rendje, számvitel, hasz-
nos tudnivalók. Földmívelők, néptanítók részére. írta : Rombay 
Dezső. Bp., 1899. Ara : ? - - Gazdasági vezérfonal. Földmívelők, 
papok, tanítók és kisebb gazdálkodók használatára. Rovora 
Frigyestől és Ruífy K. Páltól. Bp., 1900. — Agrár fölolvasások. 
Szabadverseny, kartelek, szövetkezetek. írta : Rubinek Gyula Rp., 
1897. — Gazdasági Káté. Sporzon Páltól és Ebner Sándortól. 
Bp., 1890. — Nádudvari uram vasárnapi beszélgetései. A földm. 
miniszter kiadása. Bp., 1900. — Mezőgazdasági vezérfonal nép-
tanítók számára. Bp., 1899. — A magyar gazda kincsesháza. 
Mindhárom Tormay Bélától, kiadja a földmív. minisztérium. 
Szőlőink újjáalakítása amerikai szőlőfajok segélyével. Bpest. 
1900. — Az okszerű borászat népszerű vezérfonala. Rp. 1877. 
Mindkettőt Molnár István szőlöszeti író irta. — Csemegeszőlőink-
nek exportálása. Rohonczy Gidától. Bp., 1899. — Útmutató azok 
számára, a kik a fillokszera által elpusztított szőlőiket szőlőköl-
csönnel kívánják fölújítani. Bp. 1897. — Útmutató (a fönti 
czímmel) Bp., a Magy Agrár- és Járadékbank kiadása. — A 
pinczeszövetkezetekről. Úmutatás arra nézve, hogy miképen lehet 
bortermésünket pinczeszövetkezetekkel jobban értékesíteni s 
ilyen szövetkezeteket alakítani. írták : Zigány Zoltán és Baross 
Károly Bp., 1899. — Iparosok, szövetkezetek. I r t a : Horváth 
János dr. az Orsz. Központi Hitelszövetkezet ipari szakosztályá-
nak feje, a ki az O. K. H. útján eddigelé 104 különböző ipari 
szövetkezetet alkotott. Ára: 3 K, de az O. K. II. ingyen is 
megküldi az érdeklődőknek. — A székelyek pusztulásáról. Máté 
Józseftől, kiadja a Marosvásárhelyt alakúit „Székelytársaság". 

Megemlítem továbbá, hogy állandó rovatban közgazdasági 
dolgokkal az összes napilapok foglalkoznak, de különösen a 
„Magyar Nemzet" a „Magyarország" és a „Hazánk". Magától 
értetődik, hogy a szaklapok első sorban ; gazdasági czélt szolgál-
nak a nemrég keletkezett Munkás füzetek is.*) 

*) Közgazdasági czikkeket bőven közölt a „Néptanítók Lapja" is. A 
ki tehát a részleteket is ismerni óhajtja, vegye elő a Néptanítók Lapját; 
útbaigazítást talál pl. a gazdasági ismétlő iskolákra, a gyümölcs-, szőlő-
termesztésre, a szövetkezetekre, a gazdasági népkönyvtárak fölállításának 
módjára stb. Gazdasági eszmék terjesztésére keletkezett a „Gazdasági 
Ismétlő Iskola" is. 



Közhasznú munkák. 
Tanítók Tanácsadója. í r ták: Ujváry Béla és Gööz József 

dr. Bp., ára : 2 K 00 f. E hézagpótló mü a magyar tanítóság-
tudnivalójának teljes gyűjteménye. — Magyar Tanítók Kaptára. 
Athenaeum. VII., Kerepesi-út 54. Ára : 1 K. — Egyes-bajos 
ember könyve. Útbaigazítás minden bajban, a mindennapi élet-
ben előforduló összes törvények és rendeletek nyomán. ír ta: 
K. Nagy Sándor. Ára : 1 K. — Csend és rend legyen. A kihá-
gási büntető törvénykönyv példákban. í r t a : K. Nagy Sándor. 
Ára : 2 K. E két könyv sok esetben fölöslegessé teszi a drága 
ügyvédöi tanácsot. — önügyvéd. Knorr Alajostól. Kiadja: Nagel 
Ottó Bp. Ára : 10 K. — „Közegészségügyi Kalaúz." Bp., IX., 
Soroksári-ú. 63. Ára : 12 K. E lapot a belügyminiszter az összes 
törvényhatóságok figyelmébe ajánlotta s megengedte, hogy a 
községek az előfizetés árát számadásaikba fölvehessék. —-
„EgészséyC VIII., Bökk Szilárd-utcza 28. Ára : 4 K. — Hasznos 
olvasmányok. Iparosok olvasótára. Szerkeszti: Mártonlfy Márton 
Bp., VII. évfolyam. Egy-egy füzet 60 f. — Sötét pontok. í r t a : 
Varga Jenő. Dobrowsky és Franké, Bp. Ára: 3 K. E mű a szü-
letések korlátozásának sötét bűnével s gyógyítószereivel foglal-
kozik. — Népnevelők Könyvtára. Évnegyedes folyóirat. Szerkeszti: 
Peres Sándor, kiadja: Lampel B. Minden fűzet 1—1 önálló mű.— 
A magyar faj terjeszkedése és nemzeti konszolidácziónk. Ára : 
2 K. — A dualizmus. Története, közjogi értelme és nemzeti 
törekvéseink. Ára: 4 K 80 f. — A magyar nemzet független-
sége az állami és az egyházi (külső) kormányzatban. Különös 
tekintettel a magyar király apostoli jogaira és a kath. autonó-
miára. Ára 2 K. — A román kérdés és a fajok harcza Európá-
ban és Magyarországon. Ára: 3 K 20 f. — A nemzeti politika 
programmja Erdélyben és a székelyföldön. Ára: 60 f. — Magya-
rosodás és magyarosítás. Különös tekintettel városainkra. Ára: 
1 K 20 f. — Nemzeti akczió. Ára 1 K. E 7 kitűnő munka 
mind Budapesten az Athenaeumban jelent meg. Olvasását min-
denkinek melegen ajánljuk, mert ezek az összes tennivalókat 
felölelik. E 7 mű szerzője Beksics Gusztáv, a magyar nemzeti 
eszme igaz apostola. — Pályamutató. Ára 2 korona. Meg-
jelent a „Budapesti Hírlap" kiadásában. E mű betűrendben 
tárgyalja mindazokat a pályákat, a melyekre a magyar ifjú 
és leány hajlama, tanulmánya és életviszonya szerint lép-
het. — Gazdasszonyok naptára. Zilahy Ágnestől. — „Ideál." 
írta Szemere Miklós. E mű a mai társadalom négy hatal-
masságával, a sajtó-, judaizmus-, socializmussal és a szabad-
kőművességgel foglalkozik. Szemerének nevezetes még a „Fiatal 
véreim" s a „Fair play" cz. munkái is. Az Ideál á r a : 60 f. 
Athenaeum, Bpest. — A nagynémet, vagy pángermán egyesít-
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letek és működésük. Hangay Oktávtól. Kolozsvár, 1901. Kiad-
ták: Gámán J. örökösei. Ára : V — A magyar állam fönmara-
dásának és alkotmányos szabadságának okai. Andrássy Gyula 
gróftól. Bp., Franklin Társulat. Nagyszabású tanulmány. — A 
magyar gyáripar monographiája. 20 kötet, 270 ív. E nagysza-
bású müvet Hegedűs miniszter kezdésére Hegyeshalmy Lajos és 
Farkas Ferencz közreműködésével Szterényi József miniszteri 
tanácsos szerkesztette. — Népszerű Törvényfüzetek. Ráth Mór 
(Bpest) kiadásában a törvények népszerű ismertetésére füzetes vál-
lalat indult meg. Eddig 62 füzet jelent meg kiváló íróktól. Egy-
egy füzet á r a : 1—2—3 korona közt váltakozik. — Az egyenes 
adók reformja. I r ta : Fejér Miklós. Ára: 1 K. — A magyar Jcöz-
séyi gazdasági igazgatás. Németh József drtól. — Közgazdasági 
Lexikon. Közgazdasági ismeretek tára. Szerkesztették Halász 
Sándor és Mandelló Gyula. Bp., Pallas részvénytárs. 1900. A 3 
kötet á r a : 30 K. Nagyszabású egyetemes modern munka. Ter-
mészetes. hogy e müvet, valamint a fönti drágább munkákat 
csak a gazdagabb községeknek ajánljuk! 

Szépirodalmi és tudományos művek, szaklapok, folyóiratok. 
Magyar Könyvtár. Szerkeszti Radó Antal. Kiadja Lampel 

Hébert. Bp., Andrássy-út 21. Havonként 2 füzet jelenik meg s 
a hazai és külföldi legjelesebb írók műveit adja 15—20 krajczár-
jával. Eddig 230 füzet s ugyanannyi mü jelent meg. Hasonló 
czélú s tartalmú az Olcsó könyvtár. Szerkeszti Gyulai Pál. E 
vállalatok könyveit melegen ajánljuk, olcsó- és jóságuknál fogva. 
Ennél szebb vállalat a külföldön sincs. — Ifjúsági könyvek meg-
rendelésénél ajánlható útmutató a dr. Szemák István Ifjúsági 
könyvtárjegyzéke, mely az összes jó ifjúsági müveket fölsorolja. 
Ajánljuk e téren a Jókai, Benedek EÍek, Gárdonyi Géza, Gaal 
Mózes, Bársony István, Móra István, Tömörkény I. stb. munkáit. 
— A magyar nép múltja és jelene. Magyar mese- és monda-
világ. Mindkettő Benedek Elektől. Athenaeum. Bp. — Gyermekek 
Petó'fije. Ljváry Bélától. Ára : 20 f. — Tudományos zsebkönyv-
tár. Kiadja Stampfel K. Pozsony. A tudományok dióhéjban, füze-
tes vállalat. Egy füzet 40—60 fillér. — Nemzetünk nagy költői. 
Stampfel K. Pozsony. A jeles magyar írók és költők népies 
ismertetése. Ára: 40—60 fillér. — Magyar Nyelvőr. Budapest, 
New-York palota. Ára : 10 K. Tanítóknak, papoknak 5 K. — 
Természettudományi Közlöny. Bp., Erzsébet-kőrút 1. Ára: 12 K. 
— A társadalmi jólét feltételei. Révai Sámueltól. Kiadó: Révai 
testv. Bp. — Filléres Könyvtár, magyar fiúk, magyar lányok 
számára. Szerkeszti: Pósa Lajos. Singer és Wolfner kiadása Bp. 
Lgy-egy csinos kötet á ra : 50 f. —- Népíratkák. E vallás- és erkölcs-
képzés czéljából alakúit füzetes vállalat kiadója a Szent-István-
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I ársúlat Bpesten. — A magyar beszéd tanításának természet, 
szerű módja a nem mag/far ajkú népiskolában. Láng Mihálvtól 
Ara: 2 K 50 f. Bp., Áthenaeum. 

E közölt olcsó müvek nemcsak a nép vezetőinek, hanem 
magának a népnek is alkalmasak. Rendeljék meg tehát a köz-
ségek, körök, olvasó-egyesületek könyvtáraik számára. Ezekből 
ki-ki tisztán láthatja a maga s az egész ország gazdasági és 
Szellemi állapotát. (A népkönyvtárak berendezésénél kitűnő-szol-
gálatot tesz a népkönyvtár-jegyzék.) 

Kívánatos volna ezenfelül a kiválóbb magyarságú írókkal 
népies tárgyú szépirodalmi műveket is íratni s szétosztani ingyen-
könyvekként. Úgyszintén minden kinevezett tanító számára a 
kinevező okirathoz 6—8 szükséges könyvet kellene csatolnia a 
közoktatásügyi miniszternek a tanító továbbképzése czéljából. 
E jól megírt könyvek, mint a Néptanítók Lapja (33: 13) igen 
helyesen megjegyzi, a következők lehetnének : magyar pedagógia, 
magyar irodalomtörténet, magyar történelem, földrajz, kis lexikon, 
alkotmánytan, közgazdasági ismeretek s kivonatos népoktatási 
törvény. E könyvek költsége, évi 300 kinevezést véve alapúi, 
körülbelül 18,000 K-ba kerülne. Ez áldozatot az újabb tanítói 
kötelességekért mindaddig meg kellene hoznia a kormánynak, 
a míg a tanító a saját erejéből erre képtelen. A lelkészek és 
jegyzők szaklapjait nem említve, az oktatásügyi lapok közül fel-
sorolom a következőket: 

Magyar Paedagogia. Szerkeszti: Kovács János dr. Bp., I., 
Németvölgy, Hantosát. Ára: 10 K. Kiadja: a Magy. Paedagogiai 
Társaság. E társaság külső tagjai a folyóiratot évi 4 K tagsági 
díj fejében kapják. A kültagul való jelentkezések a szerkesztőhöz 
küldendők. Néptanítók Lapja. Népnevelők Lapja. Nemzeti Iskola. 
Ára: 8 K. Bp., VII., Rottenbiller-u. 5/a. Polgári Iskolai Közlöny. 
Magyar Tanítóképző. Kisdedóvás, stb. A napilapok közül a 
Magyar Nemzet s az Egyetértés említendő meg, mint a melyek 
jó oktatásügyi mellékletet nyújtanak. 

Ingyen-könyvek. 

Újabb időben nagyon üdvös szokás kezd elterjedni: ingyen 
könyveket osztanak ki a nép, az ifjúság, a tanítóság, papság, 
jegyzőség között, hogy a fontosabb társadalmi, gazdasági, erkölcsi 
s vallásos eszméket terjeszszék. E téren Darányi és Wtassics 
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tettek különösen sokat, pl. 1000 községben pompásan bevált 
gazdasági népkönyvtárt állítottak föl. Wlassics csak nemrég bocsá-
totta ki a mentésre vonatkozó első segélynyújtást magyarázó 
könyvecskét 10,000 füzetszámban. Az orsz. állatvédő egyesület 
pedig a madarak védelme czéljából ajándékkönyveket osztott ki 
gyermekek számára, szintén sok ezer számban. Hasonlóan tett 
a Kisfaludy-Társaság, mely Beöthy Zsolttal Vörösmarty életrajzát 
íratta meg ily czélból. 

ílyen ingyenkönyvek még Darányi miniszter jóvoltából a 
következők : A magyar gazda kincsesháza. Összeállította : Tórmay 
Béla miniszteri tanácsos. Bp., 1900. — A madarak hasznáról 
és káráról. í r t a : Hermán Ottó. E miiben csodálatosan egyesül 
nagy tudósunk népies és tudományos stílusa. E pompás könyvet 
50 ezer számban osztották ki a tanítók, papok és jegyzők közt. 
Nagyon helyesen, mert a kártékony bogarak nálunk 160—200 
millió koronányi kárt tehetnek évenkint. — A must és bor ok-
szerű kezelésének ismertetése. Tanítók, papok, jegyzők ingyen, 
gazdák 40 fillérért kaphatják a földmívelésügyi minisztériumban. 
— A homoki szőlőm/relésről. Rácz Sándortól. — A szőlőmoly 
és szőlőiloncza, életmódjuk és irtásuk. Jablonovszky Józseftől. — 
Magyarország mezőgazdasági szakoktatásának évkönyve az 1901. 
évre. Érdeklődő szakemberek folyamodás útján Darányi minisz-
tertől ingyen kaphatják meg. — Szintén ingyen kapják a gazda-
sági ismétlöiskolák a Néplapot és legújabban a „Gazdásági 
Ismétlő Iskolát— Ingyenkönyv a „Fürdők és nyaralók" is, 
melyet a Dunántúli Közművelődő Egyesület ad ki évről-évre. A 
munkát dr. Fodor Oszkár titkártól kell kérni. (Bp., Kerepesi-út 
43.) Továbbá a Nemzeti Ideál, kibocsátotta : Ezer magyar ifjú. 
Bp. 1901., a Stephaneum nyomása és a — Közérdekű tudni-
valók a siketnémákról. í r ta : Klis Lajos. E könyvet a váczi siket-
némák intézete ingyen küldi, hogy a szakszerű oktatásban nem 
részesülő siketnémákat a tanítók is gondozhassák. 

Magától értetődik, hogy az itt fölsorolt munkák csak éppen 
ízlel/tőül szolgálnak azokból a hasznos művek sorozatából, me-
lyek nélkül sem a községek, sem vezetőik el nem lehetnek. 
A népkönyvtárak, körök, egyesületek vezetői igyekezzenek tehát 
az itt felsoroltakból a nekik leginkább megfelelőket kiválogatni. 
Szerezzenek ezenfelül egyéb közgazdasági, közhasznú, szépiro-
dalmi s népies könyveket is, mert csak úgy nyerhetik meg a 
népet e gyönyörű eszmének, ha meg tudják vele kedveltetni 
sokféle és neki való könyvvel az olvasást. 

Arra kell tehát törekedni, hogy ne leereszkedő, népieskedő, 



hanem igazán a nép nyeívén s gondolkodás módján írt köny-
vekkel ajándékozzuk meg. Ezenkívül ügyesen, tapintatosan bán-
junk vele. Észrevétlenül oktassuk, mert ellenkező esetben elront-
juk a dolgot. A könyveknek a legjavát nyújtsuk, azokat, u 
melyekben maga-magát látja, hogy észrevétlenül, szórakozva 
okúljon. A gazdasági, közhasznú könyvekből hagyjuk ki a szi-
gorúan tudományosokat, a szépirodalmiakból a legjelesebb költő-
kön kívül pedig különösen a Jókai, Mikszáth, Benedek Elek, 
Gárdonyi Géza, Bársony István, Baksay Sándor, Tóth Béla, 
Móra István, Tömörkény István, Jakab Ödön, Gaál Mózes, 
Homok (ifjú Cserzy Mihály) stb. műveit szerezzük meg. Járas-
sunk egy pár olcsó, jó néplapot is, hadd legyen a népnek a napi 
eseményekről is tudomása. Szóval szaporítsuk a népkönyvtárak 
számát a Darányi, Wlassics rendszere szerint. Tehetősebb köz-
ségek önerejükből, a szegényebbek pedig állami támogatással. S 
én hiszem, hogyha e fontos ügyet érdeme szerint fölkarolják, 
ha a kereskedelmi, belügyi, és igazságügyi miniszterek is a tár-
sadalom, egészség, kisipar, háziipar, munkásügy stb. köréből 
ingyen, vagy olcsó munkákkal gazdagítják majdan a könyvtára-
kat ; néhány évtized múlva 8—10 ezer népkönyvtárunk lesz. 
Meg kell emlékeznem továbbá azokról az egyesületekről, hiva-
talokról is, a melyek a lelkésznek, tanítónak, jegyzőnek a 
nép anyagi és szellemi vezetésében készséggel szolgálnak föl-
világosítással. Ezt azért is tennem kell, mert mint jeleztem, 
munkámban lehetetlenség volt a részletekbe bocsájtkoznom. 

A mezőgazdaság és állattenyésztés összes dolgaiban a külön-
féle felügyelőségeken, biztosságokon kívül útbaigazítással szolgál 
maga a földmív. minisztérium, melynek lelkes derék főtisztviselői 
épp úgy szívükön viselik a népboldogítás magasztos ügyét, mint 
maga Darányi miniszter. Magától értetődik, hogy nem közérdekű 
kérdésekkel nem szabad alkalmatlankodni! Útbaigazítással szol-
gálnak továbbá méhészeti dolgokban a gödöllői m. kir. méhé-
szeti intézet; általános gazdasági kérdésekben az Orsz. Magyar 
Gazdasági Egyesület (Bp., Köztelek-u. 3.), a Magyar Közgazdasági 
Társúlat (Bp. Ferencziek bazára. Főtitkár Mandelló Gyula). Szö-
vetkezeti ügyekben fölvilágosít a Szövetkezeti és Gazdasági 
Évkönyv 1902. évfolyama, továbbá az Országos Központi Hitel-
szövetkezet. (Bp., Baross-utcza 13. sz.) E nagyszerű szövetkezet 
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magában foglalja a vidék e fajta szövetkezeteit, melynek száma 
1900-ban meghaladta a 350-et. Nyomtatott füzetekkel készség-
gel szolgál a selyemtenyésztés összes ügyében a szegzárdi 
orsz. selyemtenyésztő felügyelőség. Szükséges tudnivalókat közöl 
a már említett Közgazdasági. Lexikon is. Ezt a nép müveit 
vezéreinek azért is ajánlhatjuk, mert a czikkek végén lévő 
„Könyvészetben" tömérdek jó gazdasági munkát látunk föl-
sorolva. Továbbá „Magyarország mezőgazdasági irodalmának 
könyvészeti czímjegyzékeií, a mely 30 fejezetben az idevágó 
müveknek csaknem a teljes jegyzékét magában foglalja. Az ott 
feltüntetett pár ezer műben majdnem egész mezőgazdasági iro-
dalmunk helyet foglal. (L. a Magyar Statisztikai Közlemények 
27. kötetét. Bp. 1900.) — Gazdasági irodalmunkról kitűnően 
tájékoztatnak egyébként a következő munkák is : 

A magyaróvári gazdasági akadémia könyvtárának jegyzéke 
az 1892. év végéig. Összeállította Cserháti Sándor. M.-Óvár, 
1894. — Cz hnjegyzéke az Orsz. Magy. Gazdasági egyesület könyv-
iárának. Bp., 1896. — Czvmjegyzéke a földmívelési minisztérium 
könyvtárának. Bp., 1898. — Ipari és kereskedelmi kérdésekben 
a 20 ipari és kereskedelmi kamarán kívül maga a kereskedelmi 
minisztérium is szívesen nyújt közérdekű dolgokban útbaigazítást. 
Ügybeosztását a „Kereskedelem" cz. fejezetben közöltein. Ingyen 
fölvilágosítással szolgál továbbá kisipari és iparpártoló dolgok-
ban a Kisiparosok Országos Szövetsége, (Bp., Akáczfa-u. 3.) a 
Magyar Ipar pártoló Szövetség, (Bp., Báthory-u. 4. Feje Vörös 
László nyug. államtitkár), a Szegedi Magyar Iparpártoló Szö-
vetség. Jó czégeket ajánl az Országos Magy. Gazda Egyesület, 
a Vaskereskedő.k Orsz. Egyesülete. Gselédíigyben a szegedi Mártha 
Egyesület. Tűzoltói tudnivalókban a Magy. Orsz. Tűzoltó Szö-
vetség (Bp„ IV., Kossuth L.-u. 8.), névmagyarosításban a Köz-
ponti Névmagyarosító Társaság (Bp., I., Attila-u. 85.) szolgál 
útbaigazítással. 

De készséggel nyújtanak segítő kezet a különféle szak- és 
napilapok is. Tanítóknak pl. a Néptanítók Lapja s a Gazdasági 
Ismétlő Iskola. 

Ezekben mondtam el a részletekre vonatkozó tudnivalókat, 
melyek, ha nem elégségesek, vagy ha nem rendszeres csopor-
tosítás szerint tájékoztatnak, legyen mentségem a roppant tárgy-
és adathalmaz. 

ü t 



VII. R tanítók (jegyzők, papok) jogos köve-
telései e népmentő munkákért. 

Minden munka szép és nehéz, ha odaadással pároséi, de 
a lelkiismeretes tanító munkájával még sem ér föl egyik sem. 
Bámulatos egy-egy székesegyház messze csillogó kupolája, pom-
pás látvány a palotasorok festői csoportja: ám a hangyák és 
méhek csöndes munkája mindezt megszégyeníti. Amott erős 
emberek hatalmas gépekkel, itt apró teremtmények láthatatlan 
részecskékkel dolgoznak . . . Le a kalappal a hangyaszorgalmú 
néptanítók előtt! Zajtalan, derék munkájuk hazafisággal kar-
öltve bámulatosabb, eredményesebb, mint a győző hadvezérek 
hajmeresztő tettei: 

Petőfi, Moliére, Shakspere, Göthe, Homér*) 
Műveitek híre, dicsősége mit ér? 
p a __ miket ránk hagyott az istenek kegye, 
Nincsen tanítóság, mely közkincscsé tegye. 

Mi a tanítóság? Bércztetőn nőtt fenyő, 
Lába alatt kőszirt, feje felett felhő, 
S ámbár alig hall mást, mint harsogó szelet, 
Sorsküzdelmet feled — munkál, tanít, szeret. 

Jár-kél útat törve úttalan avaron 
S a bére : sorsharag s elmaradt jutalom. 
A jövő számára sziklavárat emelt, 
Zsenge ifjainkból embert s magyart nevelt. 

„Ne a gépeket csodáljátok", (mondja Turgenyev) „ne a 
vívmányokat, hanem azt az ismeretlen hatalmat, a mit Géniusz-
nak mondanak, a mi az ember szimbólumát, a szót, létrehozta. 

*) Részlet a szerzőnek „A magyar kultúra diadala" cz. verséből. 
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Ha láttok egy megkövesült fatörzset, ne csodálkozzatok, mindez 
' néhány évezred műve. De gondoljátok el csak azt a szörnyű, 

korszakokon át tartó küzdelmet, a míg az állati makogás szóvá 
alakúit! Csodáljuk a néptanítókat, a kik évtizedről-évtizedre 
rozzant termekben, romlott levegőben, testet-lelketölő nehéz 
munkával formálják emberré a tudatlan apróságot. Minő türe-
lem, minő óriási fáradság, mennyi furfang, módszer, tudás s 
mindenekfölött mennyi lelkesedés kell ehhez, mert a tanítói pálya 
messze esik a hír, dicsőség és anyagi haszon útjától! Nehéz a 
tanítói pálya, hátha ehhez a fönti újabb kötelességeket csatol-
juk ! A tanítóság ennyi hazafias teendőért megérdemli a legna-
gyobb elismerést és a tisztességes díjazást. S e díjazás 600 
írtnál kevesebb nem lehet. Ezt tisztán iskolai teendőiért is meg-
érdemli, mert a tanítói oklevél egészben véve fölér az érettségi 
bizonyítványnyal. De megérdemli azért is, mert igazi tanító. 
A legszebb eszme, a legjobb kormányzás is dugába dől, ha 
ő a pappal, jegyzővel, mint nemzetőr, nem áll ki a tettek meze-
jére. Ezért, mint Neményi Imre mondta : „a tanítók anyagi 
helyzetének javítása ma már nem a tanítók magánügye, hanem 
elsőrendű állami és nemzeti érdek is egyszersmind 

Legyen tehát minden tanító a lehetőségig állami tanító, 
tisztességes lakáson vagy lakáspénzen, kertilletményen s korpótlékon 
fölül húzzon legalább hats.áz forint fizetést, kapjon 35 évi 
szolgálat után teljes nyugalomdíjat,*) részesüljön minden olyan 
állami kedvezményben, a melyben a többi állatni tisztviselő' 
részesül/*) felügyelet tekintetében az iskolaszék és gondnokság 
hatásköréből vétessék ki, az iskola felügy élők az ő soraikból kerül-
jenek ki, ezenfelül a kormány gondoskodjék, hogy egynéhány 
tanító, mint képviselő, az országházba is bejusson, hogy a köz -

*) A tanítói nyugalomdíjnak 35 évben való megállapítását „a tanítói 
nyugdíj- és gyámalap" megbírná, mert ez alap tiszta vagyona 1900-ban 
.28.849,681 K, vagyis majdnem 29 millió K volt. S e vagyon évről-évre 
átlag 1 millió K-val emelkedik. 

**) A tisztviselők fizetésjavítása befejezett dolog. (Ez évre 3 millió K-t 
fordítanak e czélra.) Remélhető, hogy az 1901. év szeptemberben megtartott 
orsz. nagygyűlés határozatait mihamar teljesítik. A katonatisztek, az osztrák 
tisztviselők fizetésének fölemelése után immár ez is sorra kerül, valamint 
a tanítóságé is, melyet a magyar tisztviselők fizetésügyével egyszerre in-
téznek el. 
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oktatásügynek a parlamentben gyakorlati szakférfiak állja-
nak rendelkezésére, végül adják ki mielőbb a szolgálati sza-
bályzatot. 

Ennyit feltétlenül megérdemel a tanítóság. S mi hiszszíik, 
iiogy ez áldozatot meg is Hozzák, mert a nemzetmentés nagy 
munkáját a vezető férfiak szívükön viselik. (Magától értetődik, 
hogy a népmentés munkálataiból származó mellékkeresetek a 
fenti rendes fizetésekbe nincsenek beleszámítva.) Mindaddig, míg 
ezt. a fizetést törvényhozás út ján nem rendezik, igazi lelkesedést 
alig követelhetünk. Mert mit ér a jóakarat, ha a gond, mint 
tüske, visszatartja a szegény tanítót. Itt eszembe jut, hogy vala-
melyik számadatos egyszer kimutatta, hogy az öngyilkosok leg-
nagyobb % - á t nem a szerelmi bú, mint gondolnók, hanem a 
nyomor okozta. Az igazi munkásságnak egyik főrúgója a kenyér. 
De szükséges az illendő fizetés azért is, hogy az iskola emberei 
társadalmi megbecsülésben részesüljenek, hogy a mellékkeresetek 
után való szertelen futkosás az eszményi tanítói hivatás rovására 
általánossá ne váljék. 

Szükséges továbbá azért is, hogy hazánk e tekintetben is 
lépést tartson a külfölddel. A külföld általában jól fizeti és meg-
becsüli tanítóit. Egy-két kis országot leszámítva, valamennyi 
jobb díjazásban részesíti tanítóját, mint szép Magyarország. E 
tekintetben a Nemzeti Iskola érdekes kimutatást közölt 1895-, 
96- s 97-ben. E közlemények — A tanítók fizetése Európa 
különböző országaiban — kimutatták, hogy a dí jazás néhol két-
szeresen, sőt háromszorosan is meghaladja a magyar tanító 
fizetését. Schweiz. Svéd-, Norvégország, Dánia, Németország, 
Ausztria messze fölötte állnak hazánknak. Kitűnő dolga van a 
tanítónak a rokon kis finn népnél is. E remek s népoktatás-
ügyben első kis országban ezerszáz K a tanító kezdő fizetése, 
melyet minden tanító az államtól húz s 30 évi szolgálat után 
a legnagyobb fizetéssel nyugalomdíj jár. A kis Dániában a férfi-
tanítók kezdő fizetése 900, 1000 és 1000 koronán felül van, 
mígnem a 20. szolgálati évben elérik a 2000, 2200 és 2400 K 
legnagyobb fizetést. (1 dán korona = 65 krajczár.) Észak-
Amerikában osztályonkint 30—40 tanulót tanítva, a legkisebb 
fizetés 2390, a legnagyobb 5000 K. De nem kell a külföldre 
sem mennünk, hogy tisztességes tanítói fizetést lelhessünk. A 
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főváros pl. 600 frt fizetéssel és 200 frt lakáspénzzel*). Pozsony 
szintén 600 frt fizetéssel s 210 frt lakáspénzzel, Kassa 700 frt 
fizetéssel s 240 frt lakáspénzzel és valamennyi a törvényes kor-
pótlékkal díjazza kezdő tanítóját. Örvendetes, hogy Pozsony is 
700 frt kezdő fizetést fog adni, mely 10 évenkint .100—100 frttal 
fog emelkedni, a mint ez Kassán már szokásban van. Mindebből 
világos, hogy a 600 frtos tanítói minimum, melynek líxévenkint 
a korpótlékolcon kívül 100—100 frttal kell emelkednie, a legége-
tőbb üggek egyike. A magyar tanítóság ezt rég megérdemelte. 
A régi, karikatúraszámba menő elem kiveszett, helyét tanúit, 
törekvő gárda foglalta el, amelynek soraiból egy Halász Ferencz, 
egy Gárdonyi Géza. egy Móra István, egy Lakits Vendel, egy 
Vass Mátyás stb. kerültek ki. Ez a tanítóság már más díjazást, 
más társadalmi állást érdemel. Éppen ezért az állami tanítók 
orsz. egyesületének erkölcsi s anyagi helyzetük javítására vonat-
kozó kérvényét e helyen is figyelmébe ajánljuk Wlassics minisz-
ternek s derék munkatársainak, Molnár Viktornak és Halász 
Ferencznek. Igaza van a kérvénynek, hogy a gondnokság a 
tanúimányi rend vezetésében csak hátráltató faktor, hogy tehát 
hatáskörük törlendő, hogy a tanító köztisztviselőnek tekintessék, 
hogy a szakfelügyelet megvalósíttassék, hogy a fizetés 500—1000 
forint között váltakozzék, hogy bizonyos helyeken működési 
pótlék adassék stb. Kívánatos továbbá, hogy az állami tanítók-
hoz hasonlóan minden tanító a fönti tervezet, vagy legalább e 
kérvény javaslata szerint részesüljön fizetésben, mert egyenlő 
képesítés és egyenlő munka, egyenlő fizetést és jogokat érdemel. 

Tudjuk ugyanis, hogy különösen a felekezeti tanító helyzete 
sok helyen a legmostohább, mert kevés fizetését is csak felébe-
harmadába kapja meg, sokszor végrehajtás útján. A nem állami 
tanítók érdekében követelnünk kell tehát, hogy termesztmények 
helyett ezek is az állami adóhivatalból kapják 600 frt minimumot 

*) A főváros újabban a jóléti bizottság javaslatára a tanítói fizetése-
ken is takarékoskodni akart. A tanítóság azonban ez ellen tiltakozott s a 
Nemzeti Iskola 1901. évi 18. számában megnevezte a helyes módot, a hol 
igenis lehet a tanítóság sérelme nélkül is gazdálkodni. A jóléti bizottság 
javaslata szégyenletes visszafejlődést idézett volna elő, szerencsére azonban 
ezt Bárezy István tanácsos elejtette, sőt mélyreható újításokkal az egész 
oktatásügyet reformálni fogja. 
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meghaladó fizetésüket. Igaz, ennek megvalósítása sok nehézségbe 
ütköznék, de azt hiszszük, hogy miniszterünk atyai jó szíve, 
meghallgatván az érdekelteket, módját ejthetné a helyes meg-
oldásnak, mert az az ideális állapot, hogy minden tanító állami 
legyen, még messze van. Annyi bizonyos, hogy ez óriási kedvező 
hatással volna népoktatásunkra! 

A mi a leikés vek és jegy zők fizetésügyét illeti, erre nézve 
a következőket említem meg. A lelkészek és jegyzők fizetése és 
jövedelme községenként nagyon különböző. S éppen ez a baj, 
mert egyenlő képesítés és munkakör egyenlő fizetést föltételez. 
Nagy igazságtalanság, hogy míg az egyiknek 8—10 e?er, addig 
a másiknak még 1200 K-nyi fizetése sincs. Törvénybe kell tehát 
iktatni, hogy a lelkész minimális fizetése 1000 frt, a jegyzőé 
pedig 800 frt leyyen, a hol pedig ezt a község vagy felekezet 
nem bírja meg, ott a hiányzó összeget az állam akár a saját-
jából, akár a néptől beszedett fizetésekből a fenti minimumra 
egészítse ki. Kívánatos továbbá itt is, hogy a mennyire lehetsé-
ges, e pénzeket ne a felektől, hanem valamely létesítendő alapból, 
készpénzben kapják, mert a papi, jegyzői függetlenség is közérdek. 
Csöppet sem épületes, hogy ha a lelkész is bíróhoz kénytelen 
fordúlni, hogy megkaphassa a párbért. A lelkiatyának a lelkiek-
ben kell forgolódnia, nem pedig földi javak után futkosnia. Csak 
a gond nélkül élő lelkész, jegyző tudja magához felemelni a 
népet. Ha azonban a szegénység a röghöz köti, tehetségét, 
munkakedvét lenyűgözi, lejtőn csúszik lefelé s igazi hivatását 
betölteni nem tudja, kivált a szegény protestáns és gör. keleti 
családos lelkész. Az állam tehát ne 1600, hanem 2000 K-ig 
egészítse ki a lelkészi fizetéseket; a jegyzőnek pedig mellék-
keresetének apasztásával rendes fizetését emeljé. (E mellék-
keresetet olcsó tarifa szerint kell szabályozni.) A községre evvel 
nagyobb teher nem háramlik s a jegyző függetlensége még is 
nő. Államnak, társadalomnak arra kell törekednie, hogy a 
papság, jegyzőség, régi tekintélyét visszaszerezze. De hogy ez idő 
elkövetkezzék, a papnak, jegyzőnek, miképp a tanítóságnak, magá-
nak kell ezt siettetnie s a népmentés sokféle eszközével ki-
érdemelnie. 

Most pedig, mivel hazánk tanítóinak legnagyobb része feleke-
zeti és községi iskolákban működik, (24,000) szólanom kell még 
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arról a viszonyról, a mely a lelkész, tanító és nép között van. Hoz-
zátok is volna néhány szavam hazám papjai! Sok igaz panasz 
hangzik el némelyitekről. hogy a tanítóval szemben, nem mint 
egy közös czél vezéremberével, nem mint testvérrel, hanem 
mint alábbvalóval, sőt nem egyszer mint szolgával bántok. Ez 
míg egyfelől jogtalan, másfelől huzafiatlan cselekedet is, mert 
ezzel visszavonást idéztek elő s megakasztjátok az igazi czélt 
— mely nem annyira a templomban, nem is az iskolában, 
hanem az életben érhető el — a népboldogítást. Ez pedig bűn, 
hazaíiatlanság. Papok, jegyzők, tanítók, gazdatisztek s általában 
ti a néppel érintkező müveit magyar emberek ne kicsinyesked-
jetek, ne azt nézzétek ki a több, ki az első, hanem azt, hogy 
mit kell tennetek! Ha vetélkedés fejlődik ki köztetek, csak egyre 
irányuljon ez, arra, hogy ki legyen munkában, hazafiságban, 
erényben első. Hazánk csak úgy virulhat föl, ha a koronás 
királytól az utolsó napszámosig mindenki megteszi kötelességét, 
ha emberi gyarlóságot, gőgöt, hitvány érdeket, irigységet meg-
vetve, mint magyar testvérek egyet akarunk. Véssétek tehát 
szívetekbe Schlauch bíboros szép szavait: „Ha mindenben meg-
teszszük kötelességünket, ha a magunk és híveink lelki javát 
gondozzuk, nem félhetünk. A szeretet legyen mindenben vezé-
rünk, mert a szeretet s\eretetet arat: ebben van biztos győzel-
münk!" Szeretet, béke, közös munkásság terjeszsze szét áldásait 
közöttünk, legalább most a nép mentés nehéz napjaiban. 

Azután még egyet! Szeressétek a népet, oktassátok, nevel-
jétek, mert ez a nemzet teste. Ne nézzétek le a „parasztot". 
Mert, ha vannak is hibái, gondoljátok meg, hogy ez voltaképpen 
a ti hibátok, hisz ti voltatok, ti vagytok vezérei. Neveljétek úgy, 
hogy a „paraszt" szó átvitt értelemben se jelentsen parlagi, 
dúrva, lealázó fogalmat. 

Erre kérlek titeket mindnyájatokat a jézusi szeretet s a 
magyar hazafiság szent nevében! 

Megtakarítások. Magyar Hemzeti Alap. 

A mondottakból világosan látszik, hogy a magyar nemzet 
mai gazdasági válsága s ebből kifolyólag bizonyos tekintetben 
szellemi és társadalmi elmaradottsága nemcsak nemzeti hibáin, 
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hanem egyéb világszerte dúló általános bajokon is alapszik. Ez 
általános s nemzeti hibák nehezítik meg magyarságunk teljes 
fölvirágzását. Mindemellett láttuk, hogy fajunk, noha roppant 
terheket viseJ, noha régibb s újabb keletű bajokkal küszködik, 
a mostoha napokban is él, sőt több téren virágzik. De az is 
bizonyos, hogy ha bajain hamarosan nem segítünk, leroskad a 
terhek súlya alatt. Elő kell tehát vennünk a nemzetmentés 
minden eszközét, hogy cxéluukat a szellemi s gazdasági tekin-
tetben erős, független Magyarországot megteremtsük. 

Erre nézve négy főeszköz kínálkozik. 1. a katonaság kiadá-
sainak csökkentése; 2. a\ adók s egyéb terhek leszállítása; 3. 
a \ önálló vámterűlet; 4. a munka, szorgalom és takarékosság 
fokozása. A két első az európaszerte dúló általános megerőlte-
tés, a két utóbbi nemzeti bajaink főoka. Ezek közül, ha csak 
egy gátló akadályt is elhárítunk, jó ideig rendben lehetünk. 
Mivel a két első eszköz megtestesítése ma még nem áll hatal-
munkban, a két utóbbit kell czélunk elérésére fölhasználnunk. 
Ez módunkban van s arra éppen elegendő, hogy szellemi s 
gazdasági függetlenségünket kivívhassuk. Az önálló vámterület 
és gazdasági politika megteremtésével idővel évi 400 millió K 
kiadást játszva megtakaríthatnánk, mert a 800—900 millió K 
értékű ipari behozatalunk felét a magyar ipar fölkarolásával 
magunknak tarthatnánk meg. Még többet nyerhetnénk a munka, 
szorgalom és takarékosság fokozásával. Mezőgazdáink az okszerű 
s minden oldalú gazdálkodással 200 millió koronával többet 
termeszthetnének. Társadalmunk az ostoba divat, fényűzés és 
oktalan költekezés leszállításával szintén legalább 200 milliót, 
a dohány és szeszes italok kisebb mértékű élvezete révén átlag 
50 milliót észrevétlenül megtakaríthatna.*) Ha aztán ehhez hozzá-
veszszük az állami megtakarításokat is, nevezetesen azt a 10 
miliő K-t, a melyet a képviselőház, némely nyugalomdíjak s a 
fölösleges tisztviselők révén visszatarthatnánk,**) elmondtuk a mó-

*) A kincstár .f. évi tervbe vett jövedelmei fogyasztási adók s italok-
ból 166, dohányárúkból 115 millió K-ra rúgnak. 

**) Nálunk az utolsó 10 évben az államnak tisztán adminisztratív 
személyzete 30,000-ről 40,000-re szaporodott, a költségek pedig 50 millióról 
80 millió K-ra emelkedtek. Sok a képviselőház kiadása is 3.361,422 K. A 
különféle nyugalomdíjaknál — melyek 19.448,005 K-ra rúgnak — szintén 
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dokcit, hogy mi módon lehetne évenként nyo/czszázhatvan milliót 
minden megerőltetés és sérelem nélkül megtakarítanunk. 

S hogy ez a 860,000,000 K mily roppant összeg, mutatja 
az, hogy az egész kormány 1901. évi kiadása csak 557,693,538 
K-ra rúgott. Minő óriási kedvező átalakulások állanának elő, ha e 
860 milliót a nemzetmentés czéljaira fordíthatnánk! E roppant 
pénzzel összes bajainkat megorvosolhatnék; a tanítók, papok, 
tisztviselők tisztességes fizetést húzhatnának, a nép jómódra, a 
középosztály ismét függetlenségre tenne szert . . . még a mai 
katonai- s adóterhekkel is boldog ország lehetnénk ! 

860 millió megtakarítás! És itt álljunk meg kissé. Beksics 
kifejtette, hogy Magyarország jövő boldogúlása félmilliárdtól függ, 
mert csak ennyi értékű hitbizománynak és latifundiumnak kellene 
hegyes vidékre átköltözködnie. „Francziaország öt milliárddal 
váltotta meg az 1870-iki szerencsétlen háború következményeit, 
ez esetben a magyar nemzet jövője csak megér egy félmilliárdot!" 
Hasonlóan gondolkodnak Darányi, Mailáth, Wekerle, Haller 
József stb. „A ki n sík földet átadja a magyar parasztnak, má-
sodik megváltója lesz a nemzetnekmondá Vadnay. Erdőgazda-
ságot s gyáripart sürgetnek Zichy Jenő, Serényi Béla grófok is 
stb. Hogy tehát a földmívelést parasztságunk, az erdőgazdaságot 
és nagyipart főuraink folytathassák, vagyis hogy hazánk nagggyá 
legyen, ehhez csak félmilliárd K szükséges. Mi tehát itt a czél? 
Az, hogy e félmilliárdot, mint Magyar Nemzeti Alapot, mielőbb 
előteremtsük, nehogy végzetessé váljék késedelmünk, mint nagy 
betegnél az orvos késése. E nemzeti alapot a több mint 31 
milliárd tiszta vagyonnal rendelkező nemzet s a 215 millió K*) 
pénztári fölösleggel dicsekedhető kormány s az idővel 860 milliót 
játszva megtakarítható társadalomnak elő kell teremtenie, ha a 
mentés munkálatait idejében akarja megkezdeni. Véleményem 
szerint ez alapot 20 év alatt a következő módon lehetne meg-
teremteni. Indítson országraszóló, nagyszabású mozgalmat az 
egész sajtó, az egész társadalom, az egész nemzet. Szólítson föl 

sokat meglehetne takarítani. Általában a fölösleges magasabb és fölösleges 
egyéb tisztviselők fizetése révén, nemkülönben a czélszerű egyszerűsítéssel 
könnyen elérhetnők a szükséges tisztviselők fizetésemelését, a melyen — 
bála Istennek — kormányunk erősen dolgozik. 

*) E pénztári fölösleg némelyek szerint Va, söt milliárd K-ra rúg! 



adakozásra mindenkit. Gyűjtsenek a tagok napról-napra kisebb-
nagyobb összegeket, csatolja hozzá a kormány meglévő pénztár-
fölöslegét s az esetleges újabb megtakarításokat, mulatságokat, 
bálakat az egész országban 20 éven át ez Alap javára rendez-
zenek, támogassák nagyobb adományokkal azok a tőkepénzesek, 
főurak, pénzintézetek, egyesületek, a kik és a melyek a népmentés-
ben másképp cselekvően részt nem vesznek (a kik azonban 
parezelláznak, gyárakat létesítenek, azok ez adakozás alúl ki-
veendők.) Csatolják e N. Alaphoz a sok költséget, időt pazarló 
társadalmi, népboldogító czélt szolgáló apróbb egyesületek vagyo-
nát s a remélhető nagyobb nemzeti adományokat. Magyarország 
e Nemzeti Alappal egy csapással összes bajait megorvosolhatná 
s pár évtized múlva beléphetne a boldog országok sorába. Föl 
tehát a munkára, áldozzunk vér helyett pénzzel, munkával, mert 
a haza ma nagyobb veszedelemben van, mint volt a megpró-
báltatások sötét századaiban ! A ki magyar, a ki férfi és nő, 
lépjen be az országvédők nagy táborába! Nem kell semmi, 
csak honszerelem és akarat, csak tett, hogy nagyszerű nemzeti 
adakozásból megteremtse a hatalmas Magyarországot! Semmi 
sem hiányzik, csak a helyes cselekvés, a teljes akara t ; a pénz, 
vagyon, birtok eszközei készen állnak, várják, lesik a jobb idő-
ket, hogy busásan kamatozzanak a nemzet nagyszerű áldoza-
táért az egész országnak. Hogyha a nemzet vérét tudta ontani 
ezer csatában, ha 1848-ban tízszeres áldozatot tudott hozni, 
ha figyelembe veszi, hogy a franczia nemzet jobbára önkéntes 
adakozásokból gyűjtötte össze a mi leendő Nemzeti Alapunknál 
tízszeresen nagyobb hadi sarczát: hiszem, hogy a magyar nem-
zet meghozza ez áldozatot, megteremti a Nemzeti Alapot már 
csak azért is, mert ez igazában nem áldozat, hanem olyan tőke, 
olyan hatalmas mag, a melynek pompás gyümölcseit egykoron 
az egész ország élvezni fogja. Föl tehát a munkára! Ma még 
jókor van, de holnap késő lesz. Ma még talán követik a 
Pálfyak, Semseyek, Konkoly-Thegék ragyogó példáit, de holnap 
már mindent a hétköznapi vesződés szürkesége takarhat . . . 
Ha Amerikában a milliomosok serege és a társadalom milliárdokat 
tud áldozni tisztán jótékony czélra : a magyar nemzet csak össze-
gyüjthet a saját jövőjét czélzó nemzeti alapra egy félmilliárdot! 

Véleményem szerint e Magyar Nemzeti Alapot a következő 



módon lehetne megteremteni, a nemzetnek minden nagyobb meg-
terheltetése nélkül : Országos, nagyszabású gyűjtésből befolyhatna 
évenkint a fővárosi összes lapok útján 1 millió, a vidéki összes 
újságok révén 500,000, a sajtónak a különféle nem közérdekű 
híradásainak megadóztatásából létesítendő Nemzeti Alap-jából a 
fővárosi lapok útján 100,000, a vidékiek révén 50,000 K,*) a 
különféle s részben nemzeti ezélt is szolgáló költséges egyesü-
leteknek a Nemzeti Alapba való beolvasztásából, körök, kaszinók 
jövedelméből 500,000, az ezer meg ezer bálák, mulatságok, 
hangversenyek, asztaltársaságok, estélyek adakozásából, továbbá 
a koszorúk, újévi, névnapi üdvözletek megváltásából 1 millió, a 
kormány pénztári fölöslegéből s a rendes évi fölöslegekből 20 
millió, a remélhető nagyszabású nemzeti adományokból (föld-
birtok, pénz vagy másféle alapítványokból, mint pl. a Pálfy János, 
Konkoly-Thege, Ekczen-féle adományokból) 0 millió s másnemű 
ajándékok vagy jövedelmekből 850,000 K, vagyis összesen 30 
millió K. E 30 millióból 5 millió s a 25 millió K kamata évről-
évre országos czélokra (földvásárlásokra stb.) fordíttatnék, míg 
a 25 millió tőkének maradna, mely 20 év múlva elérné a nemzet-
mentéshez szükséges félmilliárdot. Nincs toll, nincs nyelv, a mely 
azt a nagyszerű átalakúlást, a mely ezek után bekövetkeznék, 
híven tudná ecsetelni ! Dicső nagyjaink álmai testet öltenének ! 
Ez esetben parasztságunk az Alföldön duzzadó erővel kibonta-
koznék, a nemzetiségek fölé terjeszkednék, a Felföldön pedig 
jövedelmes erdőgazdaságot s hatalmas gyáripart folytatva, főuraink 
régi nagyságukban fénylenének, lekötve tartván a megcsappant 
nemzetiségeket. Szóval Magyarország nemzeti vagyonát meg-
sokszorozván, a boldog országok sorába lépne ! 

És ez nem ábránd ! Ha a 43 hitbizománv, a tömérdek 
latifundium átköltözködik a hegyes vidékekre és ott állat- s erdő-
gazdaságot s gyáripart folytat, ha a parczellázást nagy birtoko-
saink, a városok, községek tovább folytatják, lia a fönt mondott 
mentőeszközöket mindnyájan előteremtjük, czélunkat elértük. 
Azt a népet, a mely nemzetünknek teste, ereje, a mely szellemi, 

*) Magától értetődik, hogy e Nemzeti Alapot úgy kellene kezelni, hogy 
a visszaéléseknek még a lehetősége is ki volna zárva. A báli, eljegyzési s 
egyéb magán híradásoknak jótékonyezélú megadóztatását a „hebreczen4 már 
meg is kezdte. Ajánljuk az egész sajtónak a fönti nemes ezélért ! 
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gazdasági, ipari téren is bámulatos tehetséget fejt ki, a melynek 
asszonyai, leányai nemcsak gazdasszonykodni, hanem szőni, 
fonni, varrni is tudnak, ezenfölül bámulatos kitartással a „külső 
munkákban" is részt vesznek, a mely a föld és fajunk értékét 
megnövelte, bün, hazaárulás volna a balszerencse napjaiban 
elhagyni. „Parasztságunk" józan ész, munkabírás és képesség 
dolgában legelső az egész világon, vele még az angol s német 
paraszt sem versenyezhetik, a különbség csak az, hogy ezek 
szorgalom- s takarékosságban fölötte állanak s azért vagyono-
sabbak is ; ha ázonban népünk e nyugoti erényeket elsajátítja 
s bajain segítenek, egy sorban lesz ezekkel. Ugyanezt mond-
hatjuk az iparos és kereskedő osztályról, tudósainkról s művé-
szeinkről is. Kis nemzet létünkre hány világraszóló lángészszel 
dicsekedhetünk, pedig a közönynyel párosult szegénység hány-
nak szárnyát szegte ! A párisi világkiállítás — dicső múltunkat 
nem is említve — fényes helyet jelölt ki számunkra. Tisztán 
tőlünk függ, hogy belépjünk a müveit, független s gazdag 
nemzetek sorába. De tovább megyek. Ismerve fajunk kitűnő 
tulajdonságait, világtörténelmi jelentőségét — melynél fogva ré-
gen bástyaként védte Európát, hogy rendeltetését, a tökélete-
sedést előbbre vigye, újabban pedig, hogy a szláv és germán 
nyelvtenger között mint viharfogó rendületlenül megálljon 
eszményi czélúl a régi magyar nagyhatalmi állást kell ki-
tűznünk. 

Legyen szeretett királyunk egészen a mienk, lakjék udva-
rával együtt állandóan Budapesten s innen kormányozza biro-
dalma összes országait. S ezt nemcsak mi kérjük, hanem javallja 
a történelem is. 

A dicső Habsburg-ház csak Magyarország révén terjesz-
kedhetik. A Balkán-félsziget és Elő-Ázsia csak úgy lehet gazda-
ságilag a mienk, ha a magyarság a Habsburg-házzal egybeforrt. 
S reméljük, hogy így lesz, hogy az az uralkodócsalád, a mely-
nek első fejedelmét Ottokárral szemben mi tettük úrrá s utolsó 
tagját hét ellenséggel szemben mi védtük meg: nem tagadja 
meg kérésünket már csak azért sem, mert 1867 óta e család 
és a nemzet között a legbensőbb egyetértés uralkodik. Kérésün-
ket nemcsak hagyományos királyhüségünkre, hanem páratlanul 
álló ezer éves történelmünkre is alapítjuk. A magyar nemzet 
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kivételével egyetlen nagyobb európai nemzet sem dicsekedhetik 
ezer éves múlttal. 

De nézzük a dolog másik oldalát is! Magyar nagyhatalmi 
állásunkat nem fenyegetheti-e veszedelem a latin népek, vagy a 
germán- és szlávság részéről? Egész határozottan kimondhatjuk, 
hogy nem. A latin fajok lehanyatlása befejezett valóság. Évszá-
zadok dolga, hogy régi vezérszerepüket ifjú, erős fajoknak 
engedjék át. A ma uralkodó germán és angol-szász fajtól sem 
félhetünk, mivelhogy e két nemzetnek már a szlávság miatt is 
velünk kell tartani. De nem félhetünk a jövő nemzetétől, az 
orosztól sem. Oroszországot ma — fölhagyva balkáni terveivel 
— fogva tartja nagyszerű kelet-ázsiai politikája, megbénítja belső 
zavargása s czárizmusa. Attól az Oroszországtól, a hol az 
önkény miatt a nihilizmus és anarkia czárokat ölt meg, a hol 
erős nemzetiségi ügy van. a hol több letiport nép lesi a szaba-
dulás óráját : nem kell rettegnünk. Az autokráczia kivül piros, 
belül férges alma. Ilyen volt régen, ilyen ma is. De nem 
tarthatunk e roppant birodalomtól akkor sem, ha alkotmányt 
kapna, világhódításra gondol. Hatalmas akadályéi fog szolgálni 
„nemzetiségi" ügye s az orosz nemzet békés természete. A 
roppant Oroszbirodalomnak csak 50%-a a tulajdonképpeni nagy 
orosz, a többi sokféle leigázott néptöredék. S ez az 50 milliónyi 
nagyorosz, ha egyszer alkotmányt kap, aligha gondol világhódí-
tásra, békés természete, csöndes nyugalma, megelégedettsége 
ellent fog állni a kísértésnek. 

Ne csüggedjünk tehát a második ezredévtől! Születni fog-
nak hősök, támadnak Zrínyiek, Szondiak, lesznek Bocskayak, 
Bethlenek, Rákócziak, kik életüket, vérüket áldozzák az imá-
dott hazáért. De ne féljünk akkor se, ha a világ folyása vál-
tozván, többé nem a kard, hanem a sarló, nem a harczi dicső-
ség, hanem az ész, jog, kitartás, munka s szorgalom fogják 
eldönteni a népek sorsá t : akkor is megállunk; támadnak 
Széchenyiek, Kossuthok, Deák Ferenczek: mert a magyarnak 
élnie kell, rendeltetése van e földön s történelme, mely utóbbi 
nem egyéb, mint egy dicsőséges, minden megpróbáltatáson 
keresztültörő hatalmas erő megörökítése. 

De bár politikai háborútól nem kell tartanunk, a jövő gaz-
dasági harczára el kell készülnünk, mert ezentúl az iskola, a 
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gép, az ásó, kapa fogja eldönteni a csatákat. Már Mária Terézia 
megmondta, hogy „az iskola politicum". Arra kell tehát nevel-
nünk a jövő nemzedéket, hogy a szellem, a munka, a szorgalom 
és takarékosság fegyverével lépjen ki az élet küzdőterére. Be 
kell állnunk mindnyájunknak a nemzetmentők nagy táborába. 
Karoljuk föl egyenlő szeretettel a fixiokrata, a merkantil s a 
Smith Ádám-féle elveket. Az első a földet, a második az ipart, 
kereskedést és nemes érczeket, a harmadik pedig a munkát 
vallja fő népboldogító eszköznek. E 3 irányt egyesítenünk kell, 
mert a föld, az érez, az állati produktum kincs ugyan, dc ipari 
czikkekké való átalakítás : azaz munka nélkül holt tőke. Lépjen 
be tehát minden népnevelő, minden magyar ember a nemzetőrök-
seregébe. Ne kicsinyelje senki a kezdet szerény eredményeit! 

A gazdasági és szellemi nagyságon kívül törekedjünk ideális 
czélunk: a magyar nagyhatalmi állás elérésére is, mert számítanunk 
kell arra is, hogy az idő, mint minden ilyen tervből, egyet-mást le-
alkuszik. Testvéreim ! ha ezt megteszitek, ha a szoros népnevelé-
sen kívül községetekben ki-ki felkarol egy-egy gazdasági vagy ipari 
ágat, olyat, a melyre legnagyobb szükség van, a melyhez a mód, 
alkalom és eszköz nem hiányzik, magatokon is segíttek, mert ez köz-
becsülést és illő anyagi díjazást von maga után, mint a hogy a szel-
lemi és gazdasági függetlenséget (mint testet az árnyék) nyomon 
követi a politikai függetlenség is. E közbecsülés azonban nem áll elő 
magától, ezt nektek kell kiküxdenetek. Lekötelezni a magyar nemze-
tet, ez legyen dicsőczélotok ! Föl tehát a nemes munkára a hazafi-
ság s egy szebb jövő reményében, hogy minél előbb eljöjjön az az 
idő, a mely a hála és elismerés olcsó szóvirágai helyett piros gyü-
mölcsöket fog teremni! Bízzatok tehát, mert az a nemzet, a mely 
iskolai czélokra 300 milló koronánál jóval többet adományozott*), 

*) A magyar iskolák tőkésített vagyona ma már fölűlhaladja a 300 
millió K-t s e nagy összegnek legnagyobb része magán adakozásokból és 
alapítványokból gyűlt össze. Nevezetesebb adakozók és alapítványtevők : 
Zsigmond, Mátyás, Mária Terézia, II. József királyok, Bethlen, Rákóczi György 
fejedelmek, Pázmány, Bibics, Mikó, Haynald, Simor, Wenckheim, VVodiáner, 
Keléz, Adolffy, Szentkereszty, Lorántffy Zsuzsanna, Bethlen Kata, Buttler 
János, Bésán Imre, Röck Szilárd, Pálffy János gróf, Wechselmann. E 2 utóbbi 
átlag 3—3 milliónyit adományozott. A 30 milliónyi tanúimányi alapon kívül 
sokat tettek a községek is (Debreczen, Kisújszállás) s a tömérdek ösmeret-
len és napról-napra adakozó jóltevő. (N, Lapja 33—43. sz.) 
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a mely az igazán érdemes embereket megjutalmazza*), nem fog 
fukarkodni a népvezérekkel szemben sem. Nagy föladat vár ránk. 
Ezer éves mulasztást pótolva, nekünk kell e hazát még egy-
szer elfoglalni munkával, észszel, kitartással a magyar hazafiság, 
a független közgazdaság és a magyar művelődés számára. Rövidre 
fogott munkámat pedig avval végzem, hogy legyen ez a tenni-
valókban utolsó szó, lépjünk most már igazán a tettek mezejére, 
•az Isten, király és haza hármas jelvényével. 

Z á f ó s z ó . 
— Megigazítások. — Újabb alkotások s teendők. — Végeredmények. — A 
népvezérek fizetés-ügye. — Történeti igazságok. — Bennünk a hiba! — 

Mint említettem, a 97. laptól kezdve a Zárószóig (mivel 
könyvem e részének 2. kiadása még 1902 májusban elkészült) 
itt-ott még tavalyi adatok szerepelnek. Ezeket tehát ezennel 
helyreigazítom: A Magyar Iparpártoló Szövetség, melyről a 99. 
lapon azt írtam, hogy alakulóban van, azóta már megalakúlt. 
Az Ausztriával való gazdasági kiegyezést az 1902. év utolsó 
óráiban megkötötték, a német vámtarifa-javaslat törvénynyé lett. 
(105. 1.) Anglia búr hadjárata 5—6 milliárd K-ba került. Ennél 
azonban sokszorta nagyobb erkölcsi vesztesége. (123. 1.) A közép-
birtokosokra vonatkozó kérdőpontok nem a 78—81, hanem a 
80—81. lapon olvashatók. A hol a 97. laptól kezdve „f. év, ez 
év" kifejezések vannak, azok az 1902. évre értendők. A Nemzeti 
Iskola Magyar Világ czímen átalakúlt napilappá. (Szerk. és 
kiadóhív. Bp., VI., Váczi-körút 23. Ára 1 évre 16 K.) A Nemzeti 
Iskola most a M. V. heti melléklete (168. 1.) A népkönyvtárak 
száma már 1200. (178. 1.) — Újabb alkotások s teendők. Az 
1901-iki nagyszerű trónbeszéd a tennivalók egész sorozatát 
jelölte meg. (1. 108. 1.) Ebbőí a kormány eddig a következőket 
oldotta meg. A gazdasági helyzet javítására a kereskedelmi s 
kivált a íöldmívelésügyi minisztérium számos üdvös törvényt 

*) Vass Mátyás pl. a törvényes nyugalomdíjon fölül 300 K évi díjat 
húz Szeged városától, ezenfölül az 1000 koronás Wodiáner-díjat is megkapta. 



alkotott. Létesült az Ausztriával való kiegyezés, mely a gazda-
sági érdekek szempontjából némi haladást mutat, megkötöttük 
-a kereskedelmi szerződéseket. Törvénynyé lett a vármegyei pénz-
tárak államosítása, a be- és kivándorlás szabályozása. Ez utóbbi 
a galícziai zsidóbeözönlést s a hazai lakosság kivándorlását 
igyekszik mérsékelni. A kormány a kivándorlókat védeni s kint 
is támogatni óhajtván, újabban Fiúmén át igyekszik a kivándor-
lást irányítani. Fontos intézkedések történtek a nép-, a jogi 
oktatás terén. Megalkották a házaló, a vásárügyi, a tisztesség-
telen versenyről, a 16 éven felül lévő gyermekek gondozásáról 
szóló törvényeket. Szóval, a kormány 1901. óta munkatervének 
73-át megvalósította, másik harmadát tanúlmányoztatja, a többi 
tervei pedig folyamatban vannak. így a közoktatás és közigaz-
gatás körébe vágó újítások, a közgazdasági ágak összhang xatos 
fejlesztése, a szövetkezetek istápolása. az állami telepítés, par-
ezellázás, a vasúti-, hajózási ügy fejlesztése, az új fiúméi, buda-
pesti kikötők kiépítése, az ipartörvény, munkásbiztosítás, általá-
nos polgári törvénykönyv, az uzsora-, a kereskedelmi törvény, 
az áll. tisztviselők fizetésjavítása, a vidéki városok terhes köl-
csöneinek kedvező konvertálása, a ruthén- és székelymentés ügye, 
(a rég vajúdó székely körvasútra 1903-ban 34 millió K-t vettek 
föl) stb. Általában dicséret illeti meg kormányunkat, hogy végre 
rátért a nemzetalkotó nép istápolására. Ezt nemcsak azért kell 
tennie fokozottabb mértékben, mert evvel a magyar állam alapját 
erősíti, hanem azért is, mert az egész világ rég rájött már 
arra, hogy csakis a népboldogítás humánus orvosságával lehet a 
túlzott szoczializmust megorvosolni. A XX. század bölcseségétől 
el is várjuk, hogy a bajokat csírájában orvosolja. Minden állam-
és társadalom-felforgató törekvésnek egyetlen orvosszere : a nép-
boldogítás. Ez a szocziális bajok széruma s a jövő megváltója ! 

Vannak kormányunknak azonban beváltatlan Ígéretei is, 
a melyeket mielőbb teljesítenie kell. Ilyenek az egyenes adók 
reformja, a bányatörvény, a kül- s belpiaczok, víziútak, csator-
nák rendezése, a mértékügy államosítása, az új katonai büntető 
perrendtartás. Életbevágó ügyünk továbbá a német vámtarifa ellen 
való védekezés, mely főképp állatkivitelünket csaknem a lehetet-
lenségig megnehezítette. Németországba eddig átlag 140—150, 
sőt ha azt is figyelembe veszszük, hogy Ausztriának oda irányúló 
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szállítmányai is részben tőlünk eredtek, 200—250 millió K értékű 
nyers anyagot szállítottunk az 50—60 milliónyi behozatallal szem-
ben. És e forgalom ránk nézve évről-évre kedvezőbb volt. Most 
már nincs más hátra, minthogy mi meg a német iparczikkeket 
szorítsuk ki a fölemelt vámokkal (ez azonban Ausztriának fog 
kedvezni) s továbbá, hogy a balkáni (szerb, román) búzát, árpát, 
élő állatot vessük vissza határainkról. 

Fontos teendő vár ránk a mezőgazdaság teljes felvirágzása 
terén is. Nemcsak a már unos-untig emlegetett terhek leszállí-
tását, sokoldalú, okos gazdálkodást, jó új piaezok szerzését kell 
mihamarabb paizsul fölállítanunk az általános elszegényedés 
ellen, hanem folytatni kell különösen a telepítést, a parezellá-
zást, a földjavítást s a terméketlen talajok termékenynyé való 
tételét. Az a körűlbelől 100,000 holdnyi földparezella (a melyet 
Darányi és a nemes adakozók juttattak a népnek) szép-, de édes 
kevés ahoz, hogy a kivándorlást és a szoczializmust elfelejtesse. 
A 7 millió korlátolt forgalmú holdból legalább pár milliót kel-
lene még fölrészelni. Mindent el kell követnünk, hogy a termé-
ketlen szikes, futóhomokos földeket megnyerjük a kultúrának.*) 
Ezek mind életbevágó dolgok, mert a kopár, a terméketlen s 
árvízjárta földek 8—10 millió k. holdat tettek ki. Ebből hatodfél 
millió inár . ármentesíttetett, a talajjavító munkálatok pedig 
millió holdon végeztetnek. Nagy gond fordítandó a gazdasági 
mellékágak, az állattenyésztés, a fürdő-, ásványvíz-ügy fölkarolá-
sára is, a melyekben hazánk valóságos kincsesbánya. Használjuk 
ki e kincseket! Ne történjék meg ezután az a hallatlan élhe-
tetlenség, hogy a kincsek felett járó nép (mint a székely) koldus-
szegény lehessen. 

A mi iparunkat illeti, itt legfőbb teendőnk, hogy meg-
változzunk. Be kell látnunk, hogy a világversenynyel, a közös 
vámterülettel és a tömérdek egyéb bajokkal küzdő magyar ipar 
•lakomákból, ünnepi dikcziókból, ha mindjárt érte áradoznak is, 
meg nem él. A mi iparunkat nem dicsérni, hanem pártolni kell 

*) Itt örömmel jelenthetem, hogy Kaukál János karczagi gazda és 
König Károly patikárius rájöttek a szíkesföld termékenynyé tételének titkára. 
A szabadalmat Darányi megvette s most mozgalmat indít arra, hogy a körűl-
belől 700,000 holdnyi szikes talajt termővé tegye. A szikes földet vasgálicz-
oldattal kell többször jól meglocsolni. 
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éjjel nappal fanatikus módon. De addig is, a míg ráléphetünk 
az önálló vámterület virágos mezejére, nekünk kell társadalmi 
úton legalább részben megteremtenünk az önálló vámterületet. 
Erkölcsi kötelességünkké kell tennünk a honi cxikkek vételét; 
gyakoroljon a társadalom hazafias nyomást a kereskedőkre, hogy 
ezek is hazai portékát árúljanak. Igazán szégyen, hogy boltjaink 
nagy része nem más, mint egy-egy osztrák gyáros fiókja. A magyar 
müveit közönség tegye tehát szent kötelességévé, hogy az ilyen 
kereskedőket ne pártolja, ellenben, a hol csak lehet, magyar 
gyártmányt vásároljon, olyat, a melyről meggyőződött, hogy csak-
ugyan magyar. De hogy ezt megtehessük, meg kell változnunk-
A kényelmességet, a külföldi iránt érzett elfogultságot örökre le 
kell vetkőznünk, hogy érezze mindenki, hogy új, egészséges, 
meg nem alkuvó iránynyal áll szemben, a melynek meghódolni 
Istennek tetsző derék cselekedet. Minden magyarnak úgy kell 
viselkednie, mintha ő maga is magyar gazda, magyar iparos és 
magyar kereskedő volna, a ki ha idegen czikket vásárol, magát 
károsítja meg. A közönyös, a világpolgárias gondolkodásúakat is 
erre kell kényszerben Link, hadd váljék az egész mozgalom nemes, 
szent hevületté. Igazán szégyen, hogy a Kossuth születésének 
századik évfordúlóján sok millió brünni gyertya fénylett az ország-
ban. Az önálló vámterület, a honi ipar legnagyobb apostolát 
azzal tiszteltük meg, hogy pár milliót juttattunk Ausztriának 
csokrokért, szalagokért s gyertyákért . . . De áldoznia kell a kor-
mánynak is. A mai támogatás csak morzsákat juttat. Morzsákból 
pedig úgy megnőni, hogy másokkal is versenybirokra kelhessen 
az iparos — lehetetlenség. Mi pedig ezt követeljük, azt akarjuk, 
hogy pár évtizedes iparunk magától legyen versenyképessé, akkor 
aztán majd támogatjuk. A külföld megfordítva cselekedett, ott 
előbb támogatták a hazait és csak mikor megerősödött, bocsá-
tották szárnyra. Anglia, Francziaország békés századokon át 
fejlődött oda, a hol ma van. Ausztria ipara is legalább 150 éves, 
pedig itt az uralkodóktól az utolsó parasztig mindenki mindent 
elkövetett, hogy megerősödjék. Kiváltságokat, szabadalmakat, védő 
vámokat, kész külföldi iparosodat adtak, csakhogy lábra álljon 
a dédelgetett ipar. Ausztriában 1749-ben császári rendelet 200 
arany büntetéssel súj t ja azt, a ki jobb szövetből csináltat ruhát, 
mint az osztrák (s a szabót ezenfelül még el is zárták). II. József 
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a feloszlatott kolostorok javait külföldről hozott iparosoknak adja 
át, így lendült fel az osztrák szövő-fonó-ipar . . . Uram Isten, 
hol vagyunk mi még mindezektől ? . . A ki tehát ezek után is 
csak a hazai ipartól várja a dolgok jobbra fordultát, olyat tesz, 
mintha a koldús gyerektől annyit követelne, mint a művelt úri 
fiútól. A magyar ipar koldús gyerek, dús hazájában csak száraz 
kenyér az osztályrésze s ezt is felpanaszolva kapja, mert rimán-
kodásával megzavarja a vidám urak békés nyugalmát . . . 

Még több a teendőnk a kereskedelem terén, hogy a czélt: 
a magyar nemzeti kereskedést elérhessük. E téren először is le 
kell nyesegetnünk a kinövéseket, melyek nemcsak hátráltatják, 
hanem részben lenézett foglalkozássá is teszik e kitűnő közgaz-
dasági ágat. A jelen kereskedésnek 3 hibája van : sok hamisí-
tott és hitvány czikket árúi, nagyon drága és sok esetben rossz 
mértéket használ. Tisztelet a kivételeknek, de inert e hibákat 
10—20% elköveti, az egyes esetekből könnyen általánosító 
közönség hamar kész az egészet lesújtó ítélettel. E téren nem-
csak a kormánynak, hanem a derék kereskedőknek is sürgős 
óvóintézkedéseket kell tenniök.*) Második főkötelességünk, hogg 
kereskedésünket szabadítsuk föl Ausztria gyámsága alól s szerez-
zük meg a balkán állami, kisázsiai s általában a keleti piaezo-
kat. Ezért érdemes dolgozni, ez bő kártalanítást nyújt a szövet-
kezetek miatt ért veszteségekért. A szövetkezetek ellen agyar-
kodni, harczi riadót fúni Sopronból a Sándor Páloknak, meg-
vádolni a Károlyi Sándorokat, a gazdákat, s közben az osztrák 
kereskedésnek szégyenletes szolgáivá sűlyedni s a magyar ipart 
lanyhán, vagy sehogy se támogatni: csöppet se hazafias dolog. 
A magyar haza a magyar kereskedőktől a föntieket várja s óva 
int mindenkit attól, hogy a békés egyetértést megzavarja. A 
harmadik teendő, hogy kereskedésünk éber figyelemmel kisérje a 
világeseményeket. Kicsinyes érdekharczai s rövid látása miatt a 

*) Hogy pl. a divatczikkeknél 100—2009/o a legtöbb kereskedő nyere-
sége, azt e sorok irója is bizonyíthatja. A párisi női kalap összes anyaga, 
ha 5 K-t ér, a kereskedő megkapja 10 K-ért és eladja 2 0 - 2 5 koronáért. 
Itt a nyereség 100°/n, de esetleg 200u/(, ha t. i. ez a valódi párisi kalap 
a „Mode de Paris* föliratú reklám-rongyocskán kivűl itthon készült. Hát 
ahoz mit szóljunk, a mikor a hazai ásványvíz literjeért 60 fillért fizetünk, 
holott a forrásnál üvegestül együtt 6—8 fillér az ára? . . . 



keleti piaczok egyrészét az élelmesebb német és osztrák keres-
kedők rovására már is elvesztette, idejében közbe kell lépnie 
minden olyan mozgalomnál, mely hazánkat háttérbe akarja szo-
rítani. Mindent el kell követnünk, hogy a Párisból kiinduló s 
Berlinen, Bécsen, Moszkván át haladó nagy szibériai vasút Buda-
pestet is érintse. S bár ez érintés 800 kilométerrel megrövidí-
tené az útat, eddig Bpestet mégis mellőzték. E szibériai világ-
vonal pedig azért is fontos, mert az ausztráliai angol vasút 
kiegészítőjéül fog szolgálni. Hasonló nagy változást fog elő-
idézni egész Európára a panama-csatorna kiépítése, melyet az 
„Unió" végeztet, hogy függetlenítse magát Európától. 

Életbevágó ügy a hitel és pénzügy rendezése is. Annak 
az országnak, a hol a földbirtokok értékük 80%-áig el vannak 
adósodva, a hol az államkincstárt több mint ő milliárd adósság 
terheli, a hol másfél millió holdat idegenek birtokolnak, a hol a 
kótyavetyélések napról-napra százakat juttatnak koldusbotra, a 
hol a pénzintézetek nagy kamatjai s az uzsorások zsarolásai 
százezreket öltek meg : egy perczig sem szabad tétlenkednie. 
Meg kell teremtenie az egész ország megmentésére a Magyar 
Nemzeti Alapot (1. 186. 1.) vagy az Országos Hitelalapot. S ezt 
az az ország, a hol a nagy adósságokat egyúttal rettentő vagyo-
nok ellensúlyozzák, a hol a kincstár cselekvő vagyona hetedfél 
milliárdra rúg, a hol az állam pénztári készlete több száz millió, 
a hol a bankokban gyümölcsözetlenül milliárdok hevernek, a hol 
az árvák ezer milliója szintén keveset jövedelmez, a hol a kül-
földi csekély kamatú nagy tőkék igen jól elhelyezhetők: könnyen 
megteremtheti, ha komolyan akarja. E milliókkal rendeznünk 
kell az adósok ügyeit s állami földvásárlásokkal olcsó földhöz 
kell juttatnunk földreéhes népünket. 

Végeredmények. Abbanhagyva elmélkedésünket, a mondot-
takból a következő végső igazságokra ju tunk: A magyar biro-
dalom, mint valami szép nagy város, távolról igen jó hatást 
gyakorol a szemlélőre. Ha azonban közelebbről vizsgáljuk, csak-
hamar észreveszszük a fényes palotasorok mögött feketélő sötét-
séget. A félreeső utczákban a nvomorúlt lakosok viskói úgy 
gubbaszkodnak, mintha a büszke kupolás palotáktól koldulni 
akarnának. Hazánk valósággal az ellentétek országa. P l mil-
liárdos teljesen rendben lévő államháztartásunkkal szemben ott 
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van az ország szegénysége, a tömegek nyomora s az évenkint 
200,000 embert számláló kivándorlás.*) 56.186,327 kat. holdnyi 
területű országunkból 41.520,278 k. hold művelés alatt áll. De 
ebből a rengeteg területből 24,774 közép- és nagybirtokos 
18.856,153 holdat birtokol, tehát majdnem annyit, mint a 
2.771,111 törpe- és kisbirtokos parasztgazda, melynek összes 
vagyona csak 22.664,125 k. holdra rúg. Vagyis a magyar 
gazdák 99%-ának csak valamivel van több birtoka, mint az 
l % - n a k - Egész természetes tehát, hogy gazdáink birtokaik 
80%,-áig eladósodtak, sőt, a mi különös, a kincstárt is 5186 
millió K adósság terheli. Mindamellett a bajok orvosolhatók, 
mert föld, pénz, vagyon van, csak a földeiosztódás és gazdál-
kodás helytelen. Ugyanezt mondhatjuk az ipar- és kereskedésről 
is. Minden jóra" fordul, ha a 7 millió holdnyi, nagybirtok felét 
fölparczellázzák, ha a Beksics félmilliárdját előteremtik, ha az 
önálló vámterülettel az ipari czikkekért kifolyó évi 800—900 
millió K-t bent tartjuk, ha Keleten működő magyar nemzeti 
kereskedelmet teremtünk s ha megtanulunk takarékoskodni. 
Kereskedelmi forgalmunk különben gyarló vevőképességünk miatt 
elég örvendetes': 1900-ban 217, 1901-ben 118 s 1902-ben 146 
millió K aktívát mutat. Rendeznünk kell sürgősen hitelügyünket 
is. a már kifejtett alapon. 

E végeredmények mind arra intenek, hogy fordúlóponthoz 
jutottunk. Össze kell fognia az egész nemzetnek s kétszer annyit 
dolgoznia, mint régen. Meg kell változnunk, mert csakis a lelki-
ismeretes munka és a még lelkiismeretesebb ellenőrzés segíthetnek 
rajtunk, a törvények szigorú, végrehajtásával. Ezek nélkül minden 
mesebeszéd. Viszont ha ezek megvannak, az intézmények elfaju-
lása is lassabban áll elő. Mert az elfajulás a hibás kötelesség-
teljesítés és hibás ellenőrzés szülötte. A mulasztások, hibák, 
melyek eleintén csekélységek, idővel egybetapadnak, felgyülem-
lőnek s mint a rozsda a vasat, megemésztik az egész intézményt. 
Amint azonban a vasat oxidálással tovább eltarthatjuk, azonképen 
föl kell vérteznünk magunkat a lelkiismeret paizsával, hogy al-
kotásaink, törvényeink, mint a bebalzsamozott test, évezredekig 

*) Harsányi Sándor chicagói ref. lelkész szerint 800,000 magyar polgár 
él Amerikában. A washingtoni bevándorlási főbiztosság szerint az 1901—1902. 
pénzügyi évben tőlünk 90,732 ember vándorolt ki csak az Unióba. 



fennállhassanak. Ha ez megvan, ha a 19 millió magyar mind 
becsületes munkás és lelkiismeretes lesz, akkor mindent meg-
tettünk, akkor nem lesz szükség nemzetmentőkért esdekelni, 
népnevelőkért könyörögni s a harangokat félreverni . . . Adja 
Isten, hogy e jobbító lelkiismeret szavát minél előbb megszólal-
tassa egy kis nemzeti megpróbáltatás, mert a magyar 1526 óta 
mindig nagyobb volt a megpróbáltatások idejében, mint a béke 
puha napjaiban. 

A népvezérek fizetése. A tisztviselői állásokra 3-féle tanul-
mány képesít: 1. polgári vagy középiskolai 4 osztály, 2. érettségi 
vagy ezzel egyenlő értékű bizonyítvány s 3. egyetemi vagy 
főiskolai oklevél. Mivel a tanító és jegyző a 2., a pap a 3. 
csoportba tartozik, illő, hogy e népvezérek azt a fizetést élvez-
zék, a melyet a hasonló képesítésű állami tisztviselők. Mert a 
fizetésnél 2 dolog veendő figyelembe: a képesítés és a munkakör. 
Amaz a szellemi tőke, ez annak kamata. A képesítés és a 
munkakör folyó kamatai teszik az évi fizetést. Ha már most 
a népvezérek képesítését és a munkakörét vizsgáljuk, ki kell 
jelentenünk, hogy e tisztviselők jó része kisebb fizetést élvez, 
mint a mennyit megérdemelne. A pap az áll. tisztviselők IN., 
VIII., a tanító, jegyző pedig a XI. s X. fizető osxtálgaimik meg-

felelő jövedelmet érdemelnek. A könyvem 184. s 185. lapjain olvas-
ható kívánság tehát így módosítandó : Legyen a tanító minimális 
kezdő fizetése mindenhol 700, a jegyzőé 800, s a papé 1000 
forint.*) E fizetés aztán illendő lakással vagy lakáspénzzel, kor-
pótlékkal s fokozatos előléptetéssel úgy szabályozandó, hogy a 
(önt említett fizető osztályok javadalmaival legyenek egyértékesek. 
Ezenfelül figyelembe veendők a tanítók, papok, jegyzők egyéb 
kívánságai is. Nevezetesen, hogy fölösleges hivatalos dolgaik 
apasztassék, hogy ráérjenek a népet érdeklő teendőkkel is fog-
lalkozni, a mint ezt nagyon helyesen pl. a zalai jegyzők kérték. 
Szó sincs róla, a népvezérek új fizetése némely föntartó köz-
ségnek vagy testületnek nagy áldozatába fog kerülni, de az állam-
nak lassanként módját kell ejtenie, hogy e kérés már csak a 

*) Péter Mihály a pap alapfizetését 1200 írtban óhajtja megállapítani, 
melyhez 5 ízben 100 frt korpótléknak kellene járúlnia. A 800 frtos fizetés 
ellen Tüdős István, Kóréh Endre stb. is kikeltek és ellenállásra hívták föl 
társaikat. 
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népboldogító eszmék sikeres elterjesztése czéljából is sikerre ve-
zessen. Ha némely községek ezt a fönti czélért már rég megtet-
ték, ha az orosz czár is épp ezért javítani fogja papjai jövedel-
mét, mi sem zárkózhatunk el ez elől, mert különben e vezér-
férfiak népmentő buzgalma még félsikert sem biztosít. 

Történelmi igazságok. A történelemben 3 kérlelhetetlen 
igazság int felénk. Az első az, hogy minden nemzet a maga 
szerencséjének kovácsa. E szerencse minden nemzetre rámosoly-
gott legalább egyszer. A melyik élni tudott vele, nagygyá, hosszú-
életűvé lett, a melyik nem, elbukott, vagy lejtőn csúszik bukása 
felé. A másik igazság az, hogy állandó nagyságot soha sem a 
fegyver, hanem a munka és műveltség teremtett. Fegyverrel csak 
hódítani lehet, de magunkat föntartani, a meghódítottakat be-
olvasztani csak munkával párosult műveltséggel lehetséges. A 
perzsák, a hunok, avarok, vandalok, spanyolok, törökök nagy-
szerű hódítók, de ahhoz, hogy a meghódítottakat fáradságos 
munkával beolvaszszák, már kényelmesek s így lassan maguk is 
elbuktak.*) Viszont Svájcz, Belgium, Csehország számbavehetően 
soha sem hódított, sőt *a két utóbbi többször meghódolt s a 
munka, szorgalom, takarékosság révén mégis virágzik. A harma-
dik igazság végre az, hogy a vitéz, dolgos, művelt nemzetek is 
elbuknak, ha a végsőkig pártoskodnak s a közügyekben közöm-
bösek. Görögországot nem Bóma győzte le, hanem a saját pol-
gárainak irigységből fakadó pártoskodása. Bóma csak a benső 
bajok miatt haldokló Görögországot verte le. így járt Lengyel-
ország is. Mind e 3 igazság nagyon találó reánk, magyarokra. Ha 
tehát élni akarunk, meg kell változnunk, tanulnunk kell a szívós 
kis népektől: hazafiságot, életbölcseséget. Ott vannak pl. az orosz 
igában görnyedő finnek, milyen hatalmas kultúra támogatja őket. 
E nép szorgalmával s bámulatos összetartásával fenn tudott 
maradni az orosz és skandináv néptenger közepett, sőt az örök 
jég tőszomszédságában még jólétre is vergődött. 

Bennünk a hiba! A ki figyelemmel olvasta könyvem feje-
zeteit, magától rájön arra, a mit itt elmondani akarok. Vég-

*) Ha pl. a török türökösítö politikát folytat, ma nincs „keleti kér-
dés," mert nincsenek balkáni szlávok. Ha a török a magyarral, mint rokon 
nemzet, a százados üngyilkoló hadjáratok helyett összefog, ha elsajátítja a 
nyugoti erényeket : Európa térképe ma egészen más volna! 



eredményében a mi általános gazdasági, szellemi s erkölcsi 
hanyatlásunknak 3 főoka van : a világszerte dúló mostoha idó', 
Ausztria és mi. Az első nem tőlünk függ, a második jó rész-
ben, a harmadik pedig egészen a mi bűnünk. Vagyis hajainknak 
2/3-részben mi magunk vagyunk az okai. Mi, a nemzet vagyunk 
okozói a nép nyomorának s az ebből folyó ba joknak: az anyagi, 
erkölcsi züllésnek, a kivándorlásnak stb. A mi átkos pártharczunk, 
rettentő közönyünk, általános fajbűneink teszik lehetetlenné a ke-
vés jobbak munkáját . A mi gyámoltalanságunk, százfelé szétvagdalt 
társadalmunk, úri hajlamaink, önző megalkuvásunk, mindenbe 
beletörődő lusta keleti természetünk tűri el Ausztria kizsákmá-
nyoló gazdasági politikáját. S ez mindaddig így lesz, míg a fent 
kifejtett módon s alapokon, praktikusan gondolkodó, demokrata 
új dolgos nemzedék nem áll elő. — Nem mondom, bizonyos 
lassú általános haladást s némi lanyha, divatos lelkesedést nem 
lehet elvitatni s ez, ha nem volna annyi mulasztásunk, ha nem 
űzne a sarkunkban rohanó idő, talán még elegendő is volna, de így 
kénytelenek vagyunk korholni, mert hol vagyunk mi attól a 
tervszerű munkától, a melynek szentsége az egész nemzetet át-
hat ja ? Ennyi roppant mulasztást, megoldatlan problémát s a 
korral haladó új teendőket csak az egész nemzet megfeszített mun-
kájával lehet megoldani. S vájjon 1867 óta találkoztunk-e az 
egész nemzet megfeszített munkájával? Törődtünk-e a magyar 
néppel ? Felvérteztúk-e az új kor vívmányaival járó bajok ellen ? 
Megcsináltuk-e az egységes magyar társadalmat, a független 
gazdasági politikát ? Úgy-e bár, n e m ! Ezekre mi az örökös 
meddő politizálás miatt nem értünk rá. S ha akadt néhány száz 
igaz emberünk, lehurrogtuk, vagy magára hagytuk, míg a közöny 
és irigység, a nemes eszmék e két hóhérja, nem végzett velők. 

Irigység, káröröm, közöny, széttagolt társadalom, ret tentő 
gőg s olyan ostoba rangkórság, a hol még a koldusok közt is 
fokozati különbség van, lehetetlenné teszik a közös működést. 
Egység, kapocs, kölcsönös érintkezés még az egyféle foglalko-
zásúak közt sincs, ide is befészkelődött már a születés, a rokon-
ság út ján a kaszt-rendszer. Hogy lehessen nálunk a szerény 
hazai ipart pártolni olyan társadalomban, a hol ezerszámra élnek 
egy-egy udvarban olyan családok, a kik szótlanul járnak el egy-
más mellett, vagy a hol a „barátnő", csakhogy honi szövetben 



járó társnőjét megboszanthassa, csak azért is lyoni selyemből 
készítteti a ruháját ? A míg a mai társadalom hitvány elemei 
el nem pusztáinak, a míg egységes magyar társadalmat nem 
teremtünk, szó sem lehet javulásról. Igaza van Molnár Viktornak, 
hogy nálunk nem eszmékben, nem okos emberekben, hanem 
tettre kész, komolyan dolgozó emberekben van hiány. Akkor meg-
döbbentett e sötét kijelentés, de- ma már meggyőzött. Mert csak 
nézzünk körül, nincs-e minden téren e korcs időben is száz 
meg száz derék ember, nincs-e eszme is elegendő ? Van bizony! 
Csak emberek kellenének, a kik megvalósítanák! Más emberek 
kellenek, olyanok, a kik a tettek mezején is úgy tudnak hős-
ködni, mint mi a fehér asztaloknál, olyanok, a kik mindenre 
készek, ha a nemzet anyagi vagy szellemi nagyságáról van szó. 
Meg kell változnunk, össze kell fognunk s abba kell hagynunk 
az őrjöngő fényűzést s megszűnünk Ausztria gyarmata lenni. 
Ausztria szerencséje a mi szerencsétlen természetünk, a hol 
a „pártoljuk a honi ipart" jelige csak üres fecsegés. Sokkal 
erősebb bennünk a kényelemszeretet, a közöny, semmint tár-
sadalmi úton megteremthetnők az önálló vámterületet. Harag-
szunk ugyan Ausztriára, duzzogunk, lármázunk is egy kicsit, 
mert ez hazafias cselekedet, de nem teszünk semmit . . . 
Hogy hasonlattal éljek, olyan ma hazánk, mint az a vidék, 
a melyet távolról jövő árvíz fenyeget s a mely a védeke-
zésre nincs elkészülve. Jelenünk sokban hasonlít a tatárdú-
lás és Mohács előtti állapotokhoz. A mohi ütközet előtt hiába 
intették jobbjaink a nemzetet, hiába hordozták körül az ország-
ban a véres kardot, alig gyűlt össze 65 ezer ember s ez sem 
vette komolyan a dolgot; a véres nap előtt való éjjelen is mula-
tott s utána mély álomba merült . . . így vagyunk ma is, török, 
tatár helyett a felgyülemlett bajok, mint meszsziről közeledő 
árvíz elnyeléssel fenyegetik az országot s a nemzet mégis tét-
lenkedik . . . A félrevert harangzúgásokra pillanatra felocsúdik, 
de csak azért, hogy ismét elaludjék. Nem érdekli csak a politika, 
kártya, szenzáczió, divat és primadonna. A munkát kiki másra 
tolja. Mintha csak ezt hallanánk : „menjen a király kedvelt kunjai-
val !" Ha így haladunk, bekövetkezik gazdasági s erkölcsi életünk 
mohácsi veszedelme s utána Széchenyi eme jóslata: a magyar 
önmagát fogja meggyilkolni! Hogy e szörnyű jóslat be ne telje-



sedjék, meg kell változnunk s kinek-kinek jóvá kell tennie hibáját. 
Meg kell tanúinunk nemcsak lelkesedni, hanem kitartóan csele-
kedni is. Kettős életczélt kell kitüznünk mindnyájunknak: egy 
egyéni s egy hazafias czélt. Ne legyen köztünk egy sem, a ki a 
rendes teendőjén felül valami más hazafias, vagy nemzetmentő 
czélt is ne szolgáljon és hogy ezt perezre se feledjük, függeszszük 
ki íróasztalunk fölé. A hol a pap, tanító, jegyző csak néhány 
frtnyi kézzelfogható hasznot tud biztosítani községének, ott meg 
van állapítva tekintélye, szeretete s később jobb díjazása is, 
mert a népet lekötelezte. Neveljünk a mainál jobb, tettre kész, 
lelkes hazafiakat, józan, okos, vallásos embereket. 

Legyen a jövő nemzedék jó magyar, vallásos, művelt, be-
csületes, jó gazda. Erre törekedjünk éjjel-nappal, munkában, 
mulatságban. Vigyük ki ez eszméket az életbe s a politika és 
helyi pletykák helyett erről beszéljünk szüntelen. Teremtsünk 
közgazdasági közvéleményt és igyekezzünk gyakorlati ismeretekre 
szert tenni. Küzdjünk az ideális nemzeti eszmékért, hogy 30 
millió derék magyar lebegjen szemünk előtt . . . Sok, nagyon 
sok teendő vár a mi lelkes népvezéreinkre, annyi, hogy lehetet-
len mind fölsorolni. Ott van a népszeretetre való nevelés, a 
„paraszt" és „úr" fogalmának kiküszöbölése, hogy a paraszt az 
úrban ne ellenséget, hanem testvért ismerjen, ott van a kiván-
dorlás korlátozása, a népmentő eszmék megvalósítása stb. 

Föl tehát hazám népnevelői, ti névtelen hősök, a dicső mun-
kára! Hiszen a nagy csillagok a nagy időkben is csak az útat 
világították meg, a tettek végrehajtása mindig a dicső közkatonák 
munkája. Szüntessük meg a bajokat szépen, csöndben, zajtalanúl. 
Tetteket kérünk, kitartó lelkes munkát 19 millió magyartól. 

Most pedig édes testvéreim, kérjük a magyarok Istenét, 
hogy tegyen csodát velünk, törölje el faji bűneinket, melyek 
eddig átoksúlylyal nehezedtek reánk, hogy megakadályozzák bol-
dogulásunkat. Tegyünk szent fogadalmat, hogy egyetértve, egész 
életünket a hazának, a magyar népnek fogjuk szentelni, mely-
hez mi is tartozunk. Azon leszünk utolsó leheletünkig, hogy 
Árpád országát boldoggá tegyük! Isten minket úgy segéljen!! 

„Föl nemzetemnek apraja, nagyja! 
Szégyen reá, ki lomhán vesztegel, 
Dicsőség arra, a ki doigoz.k . . . 
Válaszszatok most: szégyen vagy dicsőség /" 
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