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E L Ő S Z Ó . 

Nehéz feladat megoldását tűzték maguk 
elé a hazai kereskedelmi és iparkamarák : meg-
állapítani a kisipar megmentésének és fejlesz-
tésének módjait. 

Abban az odaadó munkásságban, amelyet 
kamaráink a hazai ipar szolgálatában állandóan 
kifejtenek, az általuk kitűzött első pályakérdés 
a kisipart illeti: legerősebb czáfolata annak, 
hogy kamaráink a kisipar érdekeit nem mél-
tányolják kellően. 

Nem is a méltányláson múlik, hanem 
azokon a nehézségeken, melyekkel a kisipar 
kérdése kapcsolatos, melyekkel ez a munka is 
— mint egyik nyertese a kitűzött pályadíjnak — 
foglalkozni kíván. 

Fenntartható és fejleszthető-e a kisipar ? 
Ez a kérdés lényege. 



Ha igen: minő intézkedésekkel és mely 
irányban ? Ha nem : mit kell tenni az átmenet 
megkönnyítésére és közel félmillió iparos-egyén 
jövőjének biztosítására ? 

Ez a kérdés gyakorlati része. 
Vannak, akik a kisipar létjogosultságát a 

technika mai vívmányaival szemben, melyeket 
a nagyban termelő gyáripar teljes mértékben 
ki használ, vitatj ák. 

Mások viszont a gyári termelés túlhajtá-
sában látják a kisipar jövőjét. 

Mindkét álláspont a messze jövőbe vezet, 
az első teljesen a gépek döntő szerepéből, 
a második ezzel homlokegyenest ellenkezően 
az egyéni tudás és egyéni invenczióból in-
dulva ki. 

Mindkét álláspontnak megvan a maga 
alapja, ha az ipar egy-egy részére vonatkoz-
tatjuk csak. Egészben egyiket sem tenném 
magamévá, — meggyőződésem szerint a kettő 
egymást kiegészítve és így egy egészet képezve 
adja meg a helyes választ és jelöli ki a meg-
oldás helyes útját. 

A kisipar — mint ilyen — nehezen tart-
ható fenn abban a részében, mely tömegtermelés 
tárgyát képező czikkeket készít, — feltétlenül 
fennmarad és határozott jövővel bir ellenben 
azon ágazatokban, amelyekben az egyéni tudás., 



a nemesebb ízlés és a kéz művészete a döntő 
tényező. 

Amazokban a gép szerepe lép előtérbe, 
emitt az egyéni invenczió. Es míg amott hiába 
küzd az egyén, mert bármily erős legyen is, 
előbb-utóbb fel fogja adni a harczot: itt hiába 
teremt uj csodákat a technika, ahol az ipar a 
művészet terére lép, ott az egyént a gép utói nem 
éri soha. 

A kisipar kérdése tehát — nézetem 
szerint — két részre osztandó : arra, mely 
tömegtermelésre van utalva és arra, mely 
művészeti irányú. Az mindinkább veszíteni fog 
egyéniségéből, ebben ellenben mindinkább ki 
fog domborodni az egyéniség. 

Amannak — ha fenn akar maradni — át 
kell térnie a tömegtermelésre, ebben, hogy fejlőd-
hessék, mind erősebben kell érvényesíteni a mű-
vészetet. 

A tömegtermelésben kétségkívül elvész az 
egyén önállósága, ez annak legnagyobb hát-
ránya. Nem ellensúlyozhatja ezt az sem, hogy 
művészeti irányú iparban viszont régi önálló-
ságába állíttatik vissza az egyén, amikor minden 
mester iskolát képezett, melynek termékei előtt 
bámulattal állunk meg ma is. 

Aki az átmenetet rázkódtatás nélkül akarja 
átélni, annak el kell viselnie a hátrányokat is* 



Bármily fontos legyen úgy ipari, mint 
szocziális szempontból, hogy mennél nagyobb 
számú önálló egyén és vállalat biztosíttassák, 
ezt a hátrányt elkerülni nem lehet. 

Fontos iparilag, hogy az ipari foglalkozás 
átöröklődjék apáról fiúra, nemzedékről nemze-
dékre, mert csak ez biztosíthatja teljesen a 
fokozatos fejlődést. 

Lényeges szocziális ós állami szempontból, 
hogy a városokat alkotó iparos elem tömör 
sorai meg ne ritkuljanak, nemzeti erő van e 
sorokban, melyek századok viharaival daczoltak, 
melyek mögött épült fel ós fog fokozatosan 
felépülni az egész hazai ipar. 

Nem is e sorok fognak megritkulni, csak 
az egyének fognak benne változni. 

Ott lesz elől, áttörhetlen sorokat alkotva a 
művészeten alapuló kisipar, a komoly tudással 
vértezetten, mely minden ostromot dicsőségesen 
visszaver ós ott lesz e tömör sorok mögött a 
magyar nagyipar, a tömegek igényeit és szük-
ségleteit kielégítő gyárak nagy száma, magyar 
gyárak, magyar iparosok tömörülésének ered-
ménye, magyar munkások ezreivel. 

Ott az egyén, itt a tömeg: e kettő együtt-
véve alkotja az egész magyar ipart. 

Ez a jövő képe, ha a fejlődés természetes 
mederben halad. 



A rohanó árt feltartóztatni emberi erő nem 
képes. Ami útjában áll, magával ragadja, pusz-
títás és enyészet marad nyomában. 

A haladó kort sem lehet megállítani, aki 
nem halad vele, aki nem igyekszik maga 
javára értékesíteni vívmányait, azt megmen-
teni nem áll módjában földi hatalomnak. 

A kisiparnak is alkalmazkodni kell tehát. 
Hangzatos jelszavak pillanatnyi sikerrel jár-
hatnak, eredményt azonban csak a munka biz-
tosíthat. 

Munka, mely komoly, hiúságtól ment, 
számol a viszonyokkal. 

Munka, melyben részt kell vennie az 
államhatalomnak, társadalomnak és iparosság-
nak egyaránt. 

Az államhatalomnak, mely eddig is sokat 
tett ez irányban, nagy áldozatokat hoz évről-
évre a kisipar fejlesztése érdekében, — a tár-
sadalomnak, melynek egyik rétegét képezi a 
kisiparosság és magának az iparosságnak, 
melynek jövőjéről van szó. 

Bármily áldozatokat hozzon is azonban az 
állam és bármily meleg érdeklődést is tanúsítson 
a társadalom, meddő lesz mind, ha maga az 
iparosság nem ébred tudatára annak, hogy első 
sorban saját magának kell szervezkednie. 



— VIII -

Minden áldozat és intézkedés meddő marad, 
míg kisiparosaink hangzatos jelszavak után 
indulnak és nem a komoly, tervszerű, rendszeres 
munka vezérli tevékenységükben. 

Erre a munkára kívánja serkenteni ez a 
pályanyertes mű, az iparfejlesztés egy buzgó 
munkása több évi tanulmányának eredménye. 

Budapesten, 1901. évi május hó 5-én. 

Szterényi József. 



»Ember küzdj' és bízva bízzál!« 

B E V E Z E T É S . 

magyar kereskedelmi és iparkamarák a kö-
vetkező kérdés megoldását tűzték ki szakirodalmi 
pályakérdésül: A kis ipar jövője. (Azon iparágakra vo-
natkozólag, melyek a mai termelési viszonyok között 
fejleszthetők és a fejlesztés eszközei.) 

Jelen munkánk a kitűzött pályakérdésre óhajt 
megfelelni. 

A hazai kamarák a kis iparosok, illetőleg a kéz-
mívesek jövendő boldogulását biztosító módozatoknak 
meghatározását kívánják. 

Hogy valamely módozat a boldogulásnak valóban 
biztosítéka lehessen, bizonyára mind alakilag, mind 
tartalmilag a mai közgazdaság keretébe illőnek és 
helyt állónak, szóval életre valónak kell lennie. Lássuk 
hát, honnan állapíthatjuk meg az életre valóság jeleit. 

Mióta az ember keze munkájával eléállított ter-
méket ad más érték fejében embertársának, közötte 
és embertársa között a viszonosság egyre változó ala-
kot öltött. Majd azt látjuk, hogy a kézmívesnek hol-
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dogulása főkép tőle magától, majd azt, hogy főkép 
tőle idegen tényezőktől függ. A közgazdaság színterén 
hol hálásabb, hol háládatlanabb szerephez jut a kéz-
míves. Hol harcba keveredik fogyasztójával, hol meg-
békél vele, hol az iparos és iparos között tör ki a 
háború, hol szövetkezik az iparosság, hol meglazul 
az iparos kapcsolata fogyasztójával és közvetítőként 
fellép a kereskedő . . . a harc és a békekötés szám-
talan változatban követi egymást. A mindennapi ke-
nyér, az élet biztosításának érdeke az, ami — az 
ipari termék körül mindenha — mind az iparost, mind 
a kereskedőt, mind a fogyasztót harcra vagy béke-
kötésre indította. 

Az ember ma több ismeretet mondhat magáénak, 
mint ennek előtte néhány ezer évvel, de testének 
elemi, hogy úgy mondjuk, természetes szüksége — a 
múltból reánk maradt tanúságok szerint — soha sem 
változott. Hogy egyáltalában megélhessen, bizonyos 
dolgokra mindenkor szert kellett tennie, s ezt a szük-
séget az ember mindenkor érezte is. A szükség ezen 
érzete, az emberi szervezettel vele járó ezen ösztön, 
hajtotta és hajtja az embert megélhetésének biztosí-
tására. Ez az ösztön folytonosan bizonyos képet vált 
ki magunk tudatában, bizonyos óhajokat és ezeknek 
megfelelő törekvést támaszt agyunkban, s ezt a funkciót 
életérdeknek nevezzük. Következéskép az életérdek: az 
ember viselkedésének, az emberi természetnek állandó 
erélyű alapeleme. 
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A puszta életérdek ugyan mindig az elemi szük-
ségek (étel, ital, ruha, lakás s. t. eff.) megszerzésére, 
biztosítására irányuló törekvés, azonban asszerint, hogy 
milyen a testi szervezete és hogy milyen külső ha-
tások alatt nevekedett fel valaki, minden embernél 
más és más járulékok kapcsolódnak hozzá. 

Az emberek agyának általános funkciója, eszé-
nek erélye, egyáltalában nem változott meg az idők 
során. Amit bizonyos adott ismeretek, illetőleg tudás 
mellett a régiek alkotni bírtak, azt, ugyanazon isme-
retek, ugyanazon tudás határain belül, mi modern 
emberek sem tudnók tökéletesebben megalkotni. Hiszen 
még ma is csodáljuk az ó kori egyptomiak, görögök, 
rómaiak, indusok, kínaiak irodalmi, művészeti és egyéb 
műveit! 

Az emberi ész életérdekbeli funkciója a termé-
szet egyik megmásíthatatlan törvénye lévén, bizonyos 
tehát, hogy az ember életérdekét érintő bizonyos külső 
hatások összesége az embereket mindenkor bizonyos 
és nem más viselkedésre, cselekvésre bírja. Nem az 
emberek, nem az embereket cselekvésre indító élet-
érdek változott meg az évezredek során, hanem a 
külső hatások elrendeződése, a nyilvánulást megszabó 
környülállások változtak egyre. 

A társaságban élő egyes emberek életérdeke 
vagy párvonalos, vagy egymásba ütköző. Független 
nem lehet, mert ezt a társas élet eleve kizárja. Bizo-
nyos időben, minden egyes ember életérdeke, bizonyos 



mértékben vagy elérte célját, vagy kudarcot vallott, 
vagy pedig vesztegelni kénytelen. S mind ez látható 
jelekben mutatkozik, mely jelek összesége alkotja a 
közgazdaság mindenkori képét. 

A közgazdaságban a hasonló jelenségek nagyobb 
száma adja meg a helyzet jellegét, kulcsát. Az ural-
kodó jelenségek hatalmas tömérdekségével áll szemben 
már most az egyes ember életérdekével — megkötött 
bolygóként, mely a tömérdekség körül keringeni kény-
telen. De a közgazdaság rendszere nem mutat oly 
tartós képet, mint az álló napok bolygós rendszere: 
benne a természet törvényei gyorsabban hatnak bom-
lasztólag, majd alkotólag, hiszen a közgazdaság ala-
nyának, az egyes embernek élete maga is csak arasznyi. 

A történeti időben a közgazdaság sokféle alaku-
lást ért meg, benne az iparosok más és más visel-
kedést tanúsítani voltak kénytelenek. Miként hatott a 
múltban valamely közgazdaság, miként hat a mai 
gazdálkodás az iparosok életérdekére, éj) ezt kell meg-
vizsgálnunk, hogy a jövőre nézve okulhassunk. Mennél 
több tanulságot hordunk egybe a múltból, a jelenből, 
bármely ország közgazdaságának helyzetéből szűrtük 
is azt le légyen, annál biztosabban ismerhetjük fel az 
ij>arosok boldogulásának igazi feltételeit. 

A mai iparosság, eszével és életérdekével, most, 
is csak ugyan oly emberekből való, akár a rég múlt, 
századok iparossága, — a magyar iparosok csak oly 
emberek, mind akár az angol avagy a német iparosok, 
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— így hát minden feltétel, mely valaha és valahol 
az iparosok viselkedésével szemben generális feltétel-
nek bizonyult: a mai magyar iparosokra is ráillik. 

Ily értelemben kutatgattunk a hozzáférhető forrás-
nhívekben. A jelenségek mélyén fekvő okok kinyomo-
zásával, ez okok kritikai mértékelésével állapítottuk 
meg az iparra ható ama generális feltételeket, melyek 
az iparosok életérdekének kielégítését biztosítani bírják. 
Különös gondossággal határoztuk meg, a tapasztalati 
adatok nyomán, hazánk mai közgazdaságbeli helyzeté-
nek kézművességünkkel való egybe függését és ennek 
megfelelően állapítottuk meg a magyar kézmívesség 
boldogulásának szükséges és megvalósítható feltételeit. 
Kutatásainkból azonban a jelen munkába csak anyit vet-
tünk, amennyi épen elegendő arra, hogy a kézmívesség 
kérdését és e kérdés megoldását kellően megvilágítsa. 

Forrásműveink közül — mellőzvén ama közkézen 
forgó nagyobb munkák felsorolását, melyek a közgazda-
ság tudományát rendszeresen tárgyalják, úgyszintén 
a közgazdasági enciklopédiákat, lexikonokat, statisz-
tikai kiadványokat, valamint a szakba vágó időszakos 
irodalmat — különösen következőket kell kiemelnünk. 
A német Vérein für Sociulpoiitik: Untersuchungen über 

die Lage des Handwerks mit besonderer Rücksicht auf 

seine Konkurrenzfühigkeit gegenüber der Grossindustrie című 
tíz kötetes művét, melyben különböző szerzők, külön-
böző iparokról, különböző német és osztrák vidékek és 
helyekre vonatkozólag, mind a jelent, mind a multat 
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illető részletes ismertetéseket tesznek közzé. Különös 
értéket ad e nagy szabású műnek az, hogy a kézmí-
vesség felsegítését célzó egyes vállalkozások sorsáról 
bőven tájékoztat. Az ántik világot illetőleg — az ide 
vágó általános történeti munkákon, nevezetesen Meyer 

Ede, Mommsen és Schiller Hermán művein kívül — Hof-

meisternek „Die wirtschaftliche Entwickelung Rom's" című 
művéből merítettünk tájékozódást. Egyéb forrásmüve-
i n k : Széchenyi István gróf: Hitel, Stádium, Világ é s 

Kelet Népe. A kereskedelemügyi m. kir. ministereknek a 

törvényhozás elé terjesztett évi jelentései, a magyar keres-

kedelmi és iparkamarák évi jelentései, az 18S5. és 1896. évi 

magyar országos kiállítások eredményeiről kiadott hivatalos 

jelentések, Gelléri Mór: Ötven év a magyar ipar történetéből, 

Iiáth Károly: Országos Iparos-Gyűlések, (1872—1899), 

Szilágyi Sándor: A magyar nemzet története (10 kötet) 
és sok egyéb ipari tárgyú munkálat, 

A magyar iparosok jelen helyzetére vonatkozó 
legtöbb adatot, még pedig egyes helyeken, egyes ipa-
rokat illető részletes adatot, részint levelezés útján, 
részint személyes utánjárással szereztük meg. 

Mindez adatokhoz járul még tizenöt éven át a 
nagy és kis iparral való foglalkozásunk közben a gya-
korlati élet terén egybehalmozódott személyes tapasz-
talatunk, mely környülállás nagyban megkönnyítette 
és minden elfogultságtól mentessé tette munkánkat, 

A magyar ipar régebbi múltját nem ismerjük 
kellőkép. Pedig a Szádeczky Lajos közzé tette jegyzék 



szerint rendkívül sok céhlevél és a XIV. század óta 
eltelt időnek ipari életét feltáró temérdek céhirat 
fekszik az Egyetemi Könyvtár, a Nemzeti Muzeum, a 
Tudományos Akadémia és az Országos Levéltár gyűj-
teményében — feldolgozatlanul. 

Ipolyi Arnold indítványára még 1877-ben hatá-
rozta el a magyar Történelmi Társulat a magyar 
céhekre vonatkozó adatok lehetségesen teljes egybe 
gyűjtését és rendszeres munkálatban való feldolgo-
zását. A Történelmi Társulat nyomban külön céh-
bizottságra bízta a határozat végrehajtását és ez az 
ország ipartársulataihoz nagy serényen, már rövid idő 
multán, megfelelő kérdő íveket küldött szét, melyek 
pontosan kitöltve, még ugyanazon évben nagy szám-
mal érkeztek vissza — de mind máig nem került sor 
feldolgozásukra. Az indítványozó tudós püspök u. i. 
időközben meghalt és vele együtt az egész serényen 
indult mozgalom is — kimúlt. 



Róma közgazdasága. 

Idézzük végig az ókortól kezdve napjainkig az 
ipar alakulását. Természetesen szó sem lehet róla, hogy 
ez alkalommal apróra letárgyaljuk a földkerekség összes 
ipari jelenségeinek egymásutánját, de még arról sem, 
hogy egyes iparágak történetével részletesen foglalkoz-
zunk. Néhány fontosabb ország iparának pályafutását 
fogjuk csak jellegzőbb vonásaiban kidomborítani. 

Róma ántik ipargazdaságát nagy vonásokban kez-
dettől végig futjuk, mert ez bizonyos, a maihoz hasonló 
irányzatról befejezett képet tár elénk. Németország 
középkori iparéletét — a következő fejezetben — már 
közelebbről tekintjük meg, mert hazai kézmívességünk 
gyökereit ott találjuk meg. Az új és legújabb korra 
vonatkozólag Németország, Ausztria és bizonyos vonat-
kozásokban más országok ipari fejlődését vesszük majd 
későbbi fejezetekben szemügyre, mert hiszen tagadha-
tatlan, hogy különösen az említett két ország rendkívüli 
hatást gyakorolt kézmívességünk jelen helyzetére. Min-
denek fölött pedig hazánk kézmívességének oknyomozó 
történetét és az ebből eredő fejleszthetési módot fog-
juk fontosabb oldalairól telhetőleg magvasan kifejteni. 



Az ókorban az ipart általában kézmívesek gya-
korolják. A gépek használata általában ismeretlen, bár 
tudomásunk van néhány kivételes esetről p. o., hogy 
a gabonát lovaktól forgatott egyszerű hajtó szerkezetű 
kopáron őrlették. 

A régi Egyptomban a kézmívesek a 3. kaszt sza-
bad tagjai voltak. Szervezetükről eddig nem tudunk 
sokat, de minden jel arra mutat, hogy erős testülete-
ket alkottak és valószínűleg ennek köszönhették, hogy 
gazdasági tekintetben évezredeken át helyt állhattak. 
A kézmívesek mellett a papok kasztja is foglalkozott 
iparral, helyesebben jogában volt rabszolgákkal eladásra 
szánt ipari terméket készíttetni. Egy egy telepen u. n. 
gyárban .sok rabszolgát egyesítettek és a munkálat 
egyes részeit közöttük szétosztották (munkabontás). 
Telepeiken főként süteményt, agyagedényt, szövetet és 
a már Krisztus születése előtt 3300 évvel ismeretes, 
s a Krisztus születése utáni IX. századig — midőn 
u. i. a pamutpapiros végkép kiszorítja — kelendő 
papyruszt állítatták elő. 

* 

Rómában és Nagy Görögországban a teljes ipar-
szabadság uralkodott, amennyiben ezen államok az ipart 
törvényesen egyátalában nem szabályozták, csak kivé-
telesen és csupán csak akkor avatkoztak az ipar dol-
gába, ha vagy már halaszthatatlanul a fogyasztó vé-
delme, vagy az állam különös érdeke megkívánta. így 
különösen az élelmi szerek árát és minőségét szabta 
meg az állam, vagy pedig ha az ipar bizonyos köz-
szükséget (középítkezés, hadiszükség stb.) elegendően 
és magától kielégíteni nem bírt, az illető iparosokat 
munkára kötelező testületekbe kényszerítette, sőt ha 
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az illető iparágnak nem volt elég tagja, ilyeneket — 
a közönség köréből — a testületekbe rendelt. Ezen 
kötelesség a tagok gyermekeire is átöröklődött. Ily 
kötelező testületek azonban csak Róma városban és 
Byzancban voltak. Ugyan e városokban szabad ipari 
testületek (collegia, corpora) is alakultak, de ezek az 
ipar érdekét alig szolgálták. 

Kezdetben a görögök és karthagóiak látják el 
Rómát gabonáért ipari termékkel, főkép luxus cikke-
lyekkel. Az egyes római családok közül sokan, akik 
addig töke nélkül csupán a saját életük biztosítása 
végett foglalkoztak őstermeléssel és némi iparral, a 
görögök és karthagóiak példáján felbuzdulván, csere-
érték fejében (aranygyűrűk s eíf., később rendes pénz) 
szintén termelnek mások használatára ipari terméket. 
Szerepet kezd játszani az üzleti tőke. Az ipari terme-
lés fokozódik, külön válik az őstermeléstől és nyomá-
ban mindenütt jómód fakad. 

Az általános jómódot meghibbantja a diadalmas 
háborúkból Rómába hajtott temérdek rabszolga, akiket 
tulajdonosaik vagy csupán a mezei munka szünetelé-
sekor, avagy egész esztendőben ipari munkával fog-
lalkoztatnak. A rabszolgatartók egyre vagyonosodnak 
és párvonalosan mindinkább szegényedik a többi 
népesség. A szabad kézmívest lépésről lépésre lenyű-
gözi a rabszolgatartó nagyipari vállalkozó: a munka-
bontással dolgoztató városi gyáros, úgyszintén a nagy-
birtokos, akinek latifundiumán csak télen át folyik az 
ipari munka. Ezen kívül erősen szorongatja a szabad 
kézmívest a rendkívül olcsón dolgozó pártfogolt (cliens) 
és a szabadult, aki saját hasznára és kockázatára 
dolgozott ugyan, de keresetéből bizonyos járadékot 
fizetett urának. 

1* 
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A szabad kézmívesség egyre siilyedett, az ipari 
munkával való pénzszerzés becstelenné vált és a pol-
gárok idegenkedtek e megvetett foglalkozástól. 

A római közgazdaság szereplői e korszakban három 
jellegző osztályra válnak: egyik félen dúsgazdag városi 
tőkepénzesek, lovagok vagy rengeteg latifundiumok bir-
tokosai, más félen a kis polgárok proletár serege és végül 
a minden jogától megfosztott temérdek rabszolga. 

A nagy ipari termék vásárlóinak, a polgárságnak 
töméntelen pusztulását nyomon követte a nagy ipari 
túltermelés, majd a termelés rohamos csökkenése. Sok-
helyütt a földmíveléssel és a gyári mívelettel egészen 
felhagytak, s a rabszolgákat felszabadították. A sza-
badultak még inkább szaporították a szükséget szen-
vedők számát, a pénzkereset úgyszólván egészen meg-
szűnt: az ínség, minden rémségeivel együtt, felütötte 
bozontos fejét. 

Az állam ekkor a hajósokat és fuvarosokat, a 
pékeket és mészárosokat társulatokba kényszerítette 
és szigorú, mondhatni kegyetlen felügyelet alatt köte-
lezte őket Róma városnak — állami fizetség ellenében 
— élelemmel való ellátására. Az állam építkezéseit is 
kényszer útján végeztette, majd állami gyárakban — a 
szökés ellen tüzes vassal bélyegzett rabszolgák és sza-
bad polgárok által — ruhaneműt termeltetett, s végül, 
mikor az adó fejében beszedett gabona a közönség 
éhét elmulasztani kevés volt, az állam nagy terjedelmű 
kincstári uradalmakon termesztetett szintén erőszakkal 
munkára fogott lakosok által ingyen gabonát a népnek. 

A pénznek minden értéke megsemmisült. Róma 
városában minden szabadság véget ért. 

A hatalom nyűgöző önkénykedése elől a vagyo-
nosok vidéki uradalmaikra menekültek, s utánuk szö-
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kött, akiben még nem zsibbadt meg egészen a munka-
kedv. A saját fogyasztására termelő magángazdálkodás 
elemi formája kapott ismét lábra. 

A közgazdaság zilált mezején nagyra 110 a csá-
szárok rémületes zsarnoksága, a katonaság féktelen-
kedése és a proletárok garázdálkodása. 

Az egykor hatalmas Róma elkorhad magától, 
nem a barbárok döntik meg a világon uralkodó biro-
dalmat: Alarich góth serege, majd Odoaker germán 
csapata már csak a maga magával tehetetlen, haldokló 
Róma szemét fogta be. 

Róma közgazdaságának egész pályafutásán végig-
vonul a lehetséges legnagyobb iparszabadság, melyet 
nem zavar meg egy ponton se valamely osztálynak 
ipari tevékenységért állami kiváltságokban való része-
sítése, de még a tőkepénzesek szövetkezésének vala-
mely formájára sem bukkanunk. Korlátozás, még pedig 
teljes jogtalanság, csupán a gyári munkások, a rab-
szolgák rendjében mutatkozik. 

Az iparszabadság levegőjében előbb általánosan 
jövedelmező a kézmívesség. Majd a rabszolgákra szert 
tett polgárok, akik nem is tanult kézmívesek, hanem 
csak vagyonnal (e korban a rabszolga is az) rendel-
kező vállalkozók, a munkabontás alkalmazásával olcsób-
ban termelvén, olcsóbban adják termékeiket és ezzel 
a kis kézmíves termékeinek keletét, árát, szóval a 
kis iparos keresetét csökkentik. 

A nagy vállalkozó kezében tetemes vagyon gyü-
lemlik meg. A gyarapodott tőke neki még olcsóbb 
termelésre és nemcsak a kis kézmívessel szemben, 
hanem a nálánál tőkében szegényebb középső és nagy 
ipari vállalatokkal szemben is erős versengésre ad 
tehetséget. Igaz, hogy ez az erős versengés az ipari 
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cikkelyek árát rendkívül olcsóvá teszi, de csökkentvén 
a szabad kézmíves osztály keresetét, ezen osztálynak 
élelmi szerekben és a szükséges, de tőle nem készített 
ipari cikkelyekben való fogyasztó tehetségét is csökkenti. 

A kézmíves fogyasztó tehetségének zsugorodá-
sával az eledelnek való cikkelyekben túltermelés, e 
cikkelyek árának hanyatlása és az őstermelők kerese-
tének csökkenése áll elő. Az egyre olcsóbban gyártó 
nagy ipar, egyre sorvasztván e kis és közepes iparos 
jövedelmét, a kis és a közepes földbirtokosokat is egyre 
kisebb jövedelemre szorítja — de idővel csak megéri 
a határt, ahol az árnak olcsósága elveszti hatását, 
mert a tönkre tett fogyasztónak már a legszüksége-
sebbre sem telik. 

A nagy ipar megszűnik, mert jövedelmezősége 
megszűnt. A latifundiumok birtokosa parlagon hagyja 
földjét, vagy óriás parkká alakíttatja, mert nincs, aki 
termékeit megvegyje. A gyáros és a nagy birtokos, hogy 
szabaduljon tőlük, felszabadítja rabszolga munkásait, 
mert haszon nélkül, csupán a rabszolgák eltartása 
végett, nem akarja míveletét folytatni és ezzel, a pro-
letarizált polgárok számát növesztvén, a köznyomorú-
ságot csak fokozza. 

A kevés vagyonos kezében a pénz értéktelenné 
válik, mert révén a dúsgazdag a proletároktól már 
mi hasznot sem szerezhet. Egymástól pedig nincs mit 
szerezzenek a gazdagok. Nagy szabású vállalataik a 
saját szükségük kielégítésére szorítkozó magán gazda-
ságok alacsony fokára sülyednek vissza. 

A néhány nagy vállalkozó temérdek vagyont hal-
mozott — a polgárközönség vagyonának rovására — 
maga köré és a nagy gazdagságnak mi hasznát sem 
veheti. A vagyonától megfosztott polgárság pedig az 
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államtól csupán kegyetlenkedés árán előteremtett kol-
duskenyéren él. Csak vagyonával tehetetlen kevés 
dúsgazdag és temérdek magával tehetetlen „szabad" 
proletár meg számos rabszolga alkotja a császárság 
végső idejében az államot — középosztály nincs. 

A teljesen szabadjára hagyott ipartól okozott ezen 
iszonyú válság bekövetkezését legkevésbbé sem bírja 
megakasztani a gyarmatpolitika és ennek révén a 
nyers s az ipari termék fölöslegének kivitele. Mihelyest 
az anyaországban magában a termelés és a fogyasztás 
egyezése meghibban, mihelyest a belföldi kis termelő 
keresetének rovására, akinek termelése és fogyasztása 
között állandó az arány, a belföldi nagy termelő, akinek 
meg termelése fogyasztásához képest mind arányta-
lanabbá válik, tért hódíthat: a közgazdaság válsága 
Rómának már ki nem kerülhető végzete. A kis termelő 
u. i. a termeléséből munkadíjként neki kijáró kerese-
tet rendszerint egészben a maga fogyasztására fordítja, 
míg a nagy termelő termeléséből oly nagy keresetre 
tesz szert, hogy annak rendszerint csak kisebb részét 
fordítja saját fogyasztására, tehát az általános fogyasz-
tást folyton folyvást mind nagyobb arányban előbb 
mások, majd a maga kárára csökkenti, mig végre ter-
mékeire fogyasztó egyáltalában nem marad. 

Az állam bomlásának bekövetkezésén mit sem 
szépít, mit sem javít az, hogy a kezdetben egyformán 
szétosztott vagyonnak kevés kézbe való összefutásá-
hoz mintegy 600 esztendő kellett. 

Nagy Görögországban, bár az általános elszegé-
nyedés korábban és az öngyilkos válság később kö-
vetkezett be, mint Rómában — a közgazdaságnak a 
szabadipar okozta alakulása egészen azonos volt. 
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I i . 

Németország céhélete. Merkantilizmus. 

Manchester iskola. 

A középkorban az ipar alakulása az ántik csa-
pással ellenkező irányba terelődött. Nem akarjuk ez 
alakulást valamennyi ország történetén végig követni, 
hanem csupán a német és a magyar iparosság fejlő-
dését vesszük szemügyre. Az akkortájt hazánkba be-
vándorolt német rajok döntő befolyást gyakoroltak 
saját iparunk alakulására és így már az okbeli vonat-
kozás is arra utal bennünket, hogy épen a német 
kézmívesek középkori tevékenységét méltassuk. Ezen 
eljárás dupla haszonnal jár, egyfelől a bőségesen fel-
tárt német céhéletből biztosabban domborodik ki a 
jellegző gerinc, másfelől a mutatkozó sok rokon vonás 
folytán magyar céheink velejét is jobban érthetjük meg. 

A népvándorlás elmúlásával a német területen 
keletkezett uradalmak udvaraiban ébred legelőbb az 
ipar. A földesúr mind az udvara, mind az őt uraló 
nép ipari szükségét saját szolgáival fedezteti. A szol-
gáló kézmíveseket szaporodásuk és foglalkozásuk külön-
válása miatt földesuruk csoportokba osztatja, melye-
ken belől a munkát vezető mester, a legény és az 
inas fokot állapítja meg. 



A városok keletkezése idején, részint a földesúr 
engedelmével elköltözött, részint engedelme nélkül 
megszökött, mind több és több iparos sereglik a váro-
sokba, s ott, bár szabad társulatokként, az uradal-
makban megszokott csoportokba verődnek, hogy gazda-
sági, társadalmi és politikai érdekeiket egyesült erővel 
gondozzák. A kevés városi lakosnak kezdetben való 
egymásra utaltsága, úgyszintén az akkori papság em-
berbaráti közreműködése, egymás érdekeinek különös 
méltányolására hangolta a társult iparosságot a fogyasz-
tókkal szemben: szabályokat alkottak az ipari termék 
jóságát és méltányos árát illetőleg és megszületett 
a céh. 

A céh nyomait megtaláljuk már a XII. század-
ban, teljes kifejlődése és egyszersmind virágzásának 
ideje azonban a XIV. és XV. században következik be. 

A céh a város talaján sarjadzott, itt nőtt nagy-
gyá, szervezete szorosan összefügg a város szerve-
zetével, a szó szoros értelmében városi intézmény. 
Részint társadalmi testület, mely az általános jómód 
fejlesztésére irányul, részint a közigazgatás szerve, 
amennyiben a rendet tagjai között, úgyszintén tagjai 
és a közönség között maga szabályozza és tartja fenn. 
Teljes autonómiája még sincs, minthogy a városi 
tanácsnak, avagy a város ura hatóságának alattvalója 
mindenütt. A hatóság szigorúan ügyel arra, hogy a 
céh szabályai és határozatai a város közérdekével 
megegyezzenek, s e szabályokat a céh maga pontosan 
megtartsa. 

A kölcsönös méltányosság az egész vonalon csak 
úgy volt megteremthető, hogy a céh tagjainak szemé-
lyes szabadságát erősen korlátozta és az ipar szabad 
gyakorlását és a szabad versengést lehetetlenné tette. 



A céh az egyes vállalkozónak nagyobb mértékű 
vagyonosodását, a nagy vállalatok keletkezését meg-' 
akadályozta ugyan, de ugyanakkor mindegyik tagjá-
nak megélhetést és a kézmivesség összeségének jó-
módot, becsülést, tekintélyt és politikai befolyást biz-
tosított. Az ipari termék készítését és értékesítését nem 
tekintették olyan keresetforrásnak, melyből mindenki 
telhetőleg csak a maga javára és mások rovására 
meríthet, hanem olyannak, melyből egyenlő fáradság 
és egyenlő teljesítés ellenében valamennyinek egyenlő 
rész jár ki. A céhbeliek célzata nem volt az, hogy az 
egyes mester mások rovására törekedjék meggazda-
godni, hanem az, hogy iparos társával testvéri egyes-
ségben, áldozatra készen, valamennyiük javát istápolja 
és iparának becsületét óvja. A német városoknak a 
XV. században teljesen kifejlett és a következő szá-
zadba nyúló fényes virágzása főkép a céhszervezet 
éltető erejétől fakadt. 

A céh szervezete két egymást egybehangzóan 
kiegészítő félre oszlik: egyik fele a fogyasztó, másik-
fele a termelő érdekeit szolgálja. 

A fogyasztó közönség érdekében a céh meg-
szabja az ipari termék anyagának kifogástalan voltát 
és a termék méltányos árát. E végből a nyers anyag 
vásárlásától kezdve a termék eladásáig folytonosan 
ellenőrzi a mesterek míveletét. A munka kifogástalan 
voltát azzal is biztosítja, hogy csak azt a legényét 
fogadja be tagnak, aki végleges megtelepedése előtt 
bizonyos ideig a céh egyik mesterét közmegelégedésre 
szolgálta és remekelt. A fogyasztót az árbeli károsodás 
ellenében az országos vásárok szintén védelmezték. 
Ezek alkalmával ugyanis a város területén az idegen 
mester szabadon árulhatta ipari termekét. Az idegen 
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terméket a vásárról csak akkor rekeszthették ki, ha 
az a városbeliekre megszabott követeivényeknek nem 
felelt meg. 

A céh a termelőnek a céhbe állás általános 
kötelességével és a szabad versengésnek kizárásával 
biztosította a piacot. A céh arra törekedett, hogy a 
termelés költségét, úgyszintén az ipari termék kelen-
dőségét tagjaival szemben egyenlősítse. A kiegyenlí-
tést a munka idejének, a maximális termelésnek, az 
alkalmazható segéderők számának — kivétel nélkül 
minden céhmesterre egyenlő megszabásával érték meg. 

A céhbeliek munkálandó anyagukat közösen vásá-
rolták és szükség szerint osztották meg egymás között. 
A céh határozta meg a mesterlegények munkabérének 
nagyságát és az eladás feltételeit. Tilos volt egymás 
vevőit elcsalogatni, mástól megkezdett munkát foly-
tatni, mástól készített terméket eladni. 

A céh csakis bizonyos erkölcsi és gyakorlottsági 
feltételeknek megfelelt és az illető városban polgár-
jogot szerzett férfiút avatott kebelébe. A céh tagja, a 
kézmíves mester, avatásával szerezte meg a céhtől a 
saját műhelyében való munkálásra a jogot, munkájá-
nak védelmét és termékei kelendőségének biztosítását. 

A céh az inaskodást és legényszolgálatot is szi-
gorú szabályokhoz kötötte, melyekben volt ugyan kivetni 
való formasallang is, de hatásuk egészben tagadhatat-
lanul üdvösnek bizonyult. Csakis törvényes gyereket 
fogadhatott a céhmester inasának. Több előkelő céh a 
városi szolgák és bizonyos foglalkozásbeliek (takácsok, 
molnárok, borbélyok) gyerekeit eltiltotta a gondjaira 
bízott mesterségben való inaskodástól. A mesterségre 
jogosult fiú néhány heti próbaidőre állott be, s csak 
ha alkalmasnak mutatkozott, iktatták — csekély díj 
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ellenében — ünnepiesen az inasok sorába. Az inas 
mesterének fegyelme alá került és a mestertől kapta 
teljes ellátását. A céhtől megszabott 2—6 esztendei 
tanulás után az inast ünnepiesen felszabadították és 
inasbizonyítvánnyal látták el. Erre a szabadultat tréfás 
ceremóniák kíséretében legénytársnak avatta a legény-
testiilet, de azután komoly intésekkel és útbaigazí-
tással is bőven ellátta a vándorlásra készülőt. 

A tanulás befejeztével a vándorlás — az illető 
céh rendelkezése szerint — 3—5 esztendeig tartott és 
ez idő alatt a legény városról városra gyarapította 
ismereteit, míg végre visszatért szülővárosába, hogy 
ott leendő céhének egyik mesteréhez szegődjön és a 
céhtől ebbeli szolgálatára kikötött időnek elteltével 
remekeljen. Minden városban legényszállás adott a 
vándorlónak menedéket, ahol az érkezőt az öreg legény 
vendégpohárral kínálta meg, s ha nem volt ürese-
dés : csekély borravalóval eresztette tovább. Az ellátás 
költségeit maguk a városbeli legények adták össze. 

A céh megkövetelte tagjaitól a vallás iránt való 
tiszteletet és saját zászlója alatt az egyházi procesz-
sziókban mindenkor résztvett. 

A céhbeliek városuk bástyáin és kapuiban, béke 
és háború idején egyaránt, katonai szolgálatot is 
teljesítettek. 

* 

Idők multán a céh egyeztető hatása gyöngül, 
jellege és jelentősége megváltozik. Új korszak követ-
kezik : a céhrendszer romlása, a céhnek a fennhatósá-
gilag gyámkodó államban való megrendszabályozása 
és a merkantilis iparpolitika. 

A sülyedés nyomai már a XV. és XVI. század-
ban mindenütt jelenkeznek ott, ahol a céhet jogainak 
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önző kiaknázásában a városi hatóság kellően nem 
akadályozta meg. Az általános hanyatlás, az igazi eltor-
zulás azonban csak a XVI. század vége felé és teljes 
mértékben a háborús XVII. században következik be. 

A céh nem volt többé az a szabályozó szerv, 
amely saját jól felfogott érdekének tudatában, a ter-
melő és a fogyasztó érdekeit egyeztetni, az ipari 
munkát általános és biztos keresetforrásként megtar-
tani, a kézmívesség becsületét megóvni, az ipari ter-
melés színtáját emelni és a közboldogságot növelni 
bírta volna. Már csak arra való volt, hogy néhány 
kiváltságos családnak megélhetését — az iparosok 
többségének, az ipari termelésnek, a fogyasztónak, 
szóval a köznek rovására — erőszakosan biztosítsa. 

A céh begubódzott, a tagokat bizonyos számra 
numerus clausus — korlátozta és a vidéki meste-

reket kirekesztette kebeléből. A bennmaradt városi 
céhmesterek egymással szemben sem ismertek könyö-
rületet : a legkisebb vétség p. o. egy macska agyon-
verése elegendő ok volt arra, hogy valakit a tagok 
sorából visszavonhatatlanul törüljenek. Az önzés fel-
burjánzik, az iparosmester lelkiismerete megvakul céh-
beli társának bajával, süketté válik jajával szemben. 
A személyes haszonlesés szemérmetlenül tiporja a 
mások érdekeit. 

Az évek hosszú során kifejlett néhány — a céh 
régi keretébe már nem illő — iparféleség a megsza-
bott és egymást kirekesztő szakok újabb beosztását 
is megkövetelte volna, amit azonban a csökönyös 
ósdi felfogás körömszakadtig megakadályozott. Az ina-
sok szegődtetését szintén megnehezítették, nehogy az 
új nemzedék a céhet alkalmatlankodó tagokkal meg-
szaporíthassa. A személyes minősítést fokozták és a 
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beírás meg a mesterré avatás díját roppantul meg-
drágították. Hasonlóan jártak el a céhmesterek legé-
nyeikkel szemben is: a legényvizsgálaton akadékos-
kodtak, a vándorlás, a próbaszolgálat idejét egyre 
meghosszabbították. Különösen a mesterré avatás 
elé gördítettek roppant akadályokat, hogy a céh-
tagságra pályázóktól eleve szabadulhassanak. Drága 
és el nem adható tárgyak készítését tűzték ki a remek-
lés feladatául, a munkát vizsgálók időveszteségét 
busásan kárpótoltatták, a remeklés munkája közben 
a legcsekélyebb hibát is nagy birsággal sújtották, 
nagy összegű avatási díjat és a céhmesterek számára 
drága és ismételt lakomákat követeltek. 

Az inasok derekas neveléséről és a legények 
életének jóvoltáról való gondoskodást egészen elha-
nyagolták. Csoda e, hogy a legény testületek folyton 
folyvást civakodtak mind a mesterekkel, mind a ható-
sággal. A legényszolgálat már csak ritkán érte meg 
a mesterség kikötőjét. Sok legény beletörődött abba, 
hogy legényvoltát ne múló pályának, hanem végleges 
hivatásnak vegye és megházasodott. Hogy az ilyen 
legény családi élete, különösen ha több gyerekről 
kellett idővel gondoskodnia, nem volt épen a boldog-
ság forrása, a régi feljegyzések tanúsága nélkül is, 
elképzelhetjük. 

A nyomorúságtól hajtatván, a legtöbb ilyen legény, 
szintúgy a sok kirekesztett mester „kontárrá" csapott 
fel, titokban munkát vállalt, s idővel egész kontár-
hadak versengtek a céhbeli mesterekkel. A céh a 
hatóságtól is támogatott teljes erejével üldözte a 
kontárokat, elkobozta munkáikat, a náluk talált anya-
got, sőt szerszámukat is. Valósággal vadásztak a nyo-
morúságban senyvedő kontárokra, de munkájukat meg-



15 

akadályozni, számukat apasztani csak nem birták. 
Végre a céh, hogy legalább némi ellenőrzést gyakorol-
hasson a kontárokkal szemben, megengedte, hogy fenn-
hatósága alatt a foltozó mesterek külön céhbe álljanak. 

A céhbeli mesterek a java és változatos munká-
ban való korábbam vetélkedésüket egészen abban 
hagyták, a régi ügyesség és tehetség elsenyvedi, az 
egész ipar részint pangásnak, részint pedig határozott 
süppedésnek eredt. Általános panasz kísérte e visszás 
állapotokat és a XVII., sőt már a XVI. században is 
mind a birodalom, mind az egyes tartományok feje-
delmei, mind a városok hatóságai sok mindenfélét meg-
kísértettek, hogy a „kézmívesek visszaéléseit" megszün-
tessék. Minden kísérlet azonban csütörtököt mondott. 
Egyedül Franciaországaban sikerült az erős kezű 
Colbertnek okos intézkedésekkel az összekuszált céh-
rendszert újabb lendületnek indítani, de utódai min-
denbe való avatkozásuk, ferde intézkedéseik révén 
csak lejtőre döntötték ismét a lábadozó kézmívességet. 

Németországban egyre erősbödött az állam min-
denhatóságába vetett hit, az állam mélyen belenyúlt 
az élet minden tájékára; amihez csak hozzáférhetett, 
mindent megrendszabályozott. Ezen a csapáson került 
delelő pontjára Németországon a XVIII. században a 
merkantilista kormányzás rendszere. Az állam, hogy a 
folytonos háborúskodás költségeit kiteremtse, polgárai-
nak anyagi jóvoltát gazdasági gyámkodásával óhajtotta 
fokozni, hogy így nagyobb adókat, különösen közvetett 
adókat vethessen ki. A német fejedelmek és városok 
magas beviteli vámokkal védelmezték saját iparukat, 
a kivitelt pedig kedvezésekkel támogatták. 

Az ipart céhbelire és céhtelenre osztották. Mind 
e kétféleséggel szemben azt az elvet vallották, hogy 



az ipar szabadságának teljes kizárása mellett, ipari 
míveletre csakis az állam fennhatósági engedelme adhat 
jogot, mert az általános jogi egyenlőség megköveteli, 
hogy az állam, mint a közérdek és közboldogság 
képviselője, az iparnak kedvező helyzetéről gondos-
kodjék. 

Céhtelennek nevezett iparként ekkor jelenkezik 
a nagymívesség, egyfelől a gyár, másfelől a házi 
iparral kapcsolatos kiadóság képében. 

Helylyel közzel fel feléledt a céhes kézmívesség, 
egykori erejére azonban szert többé sehol sem tehe-
tett. Ha az államnak mindenbe avatkozó politikája a 
céhekre vonatkozólag valahol és valamelyes üdvös 
eredményt ért meg, az legkevésbbé sem eredt a céh-
szabályok reformálásából, hanem pusztán a kedvező 
vámpolitikából. Pedig a céheket ugyancsak rendbe-
szedte az állam: az inasok szegődtetését, a mesterré 
avatást erősen gátló és méltatlan feltételeket törölte, 
sőt a rendőri hatóságot felhatalmazta, hogy a céhnek 
oktalan akadékoskodása esetén, műhelynyitásra bár-
mely iparosnak megadhassa az engedelmet. A változott 
környülállásokhoz képest újonnan rendeződött céhek-
nek is készségesen megadta az állam a céhjogot. 

A XVIII. század tartása alatt a francia fiziokraták, 
majd Smith Ádámmal élén az angol természetjogi, 
vagy más néven Manchester iskola erősen agitált az 
állami beavatkozás ellen, az egyén szabad erőkifejtése 
érdekében. Szerintök a természetben nincsenek mes-
terséges korlátok, minden szabadon fejlődhet és e 
szabad fejlődés következése, hogy minden természe-
tesen és az egészhez illően magától szabályozódik. 
Követelik az ember természetadta jogát: a lehető leg-
nagyobb szabadságot a kereskedelem és az ipar terén. 
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A természetjogi iskola óhaját a francia forradalom 
valósította meg. Az első francia köztársaság eltörölte a 
céhrendszert és 1791 április 1-től kezdve teljesen sza-
baddá tette az ipar gyakorlását. Ezen időponttól a 
jelen század második harmadának végéig valamennyi 
európai állam törvénybe iktatta az ipar szabadságát. 

A XVIII. század mindent megrendszabályozó 
gazdaságpolitikai rendszerét, majdnem minden átme-
netel nélkül, hirtelen követte mindenütt a semmibe se 
avatkozás, a „laisser fairé, laisser aller" politikája. 

A céhrendszer hajdan szép napjain csökönyösen 
kérődző kézmívesség egészen magára maradt. A min-
dennapi kenyérért eddig is egymással viaskodó mesterek 
még élesebben törtek egymásra és közös védelemre 
már tehetetlen rendeiket mind hevesebben pusztította 
az egyre erősbülő nagyipar. 

Nemsokára mindenütt belátták, hogy az ipar sza-
badsága kedveért túlságosan sok korlátot döntöttek le. 
A szabad ipart proklamáló törvényeket ugyanis oly 
időben alkották, midőn a közvélekedésen a Manchester 
iskola tanításai uralkodván, a szabadság jelentőségét 
hamisan ítélték meg, az ipar szabadságának szükséges 
korlátait nem ismerték meg, az államnak az ipar fej-
lesztése és a kivánatos ipari helyzet irányában kifejt-
hető hatalmát kevésre becsülték és a törvényhozásnak 
az ipart illető szociálpolitikai feladatait semmibe se 
vették. Az idővel változott felfogás rendre késztette 
minden államot, hogy ipari törvényeiben a szabadságot 
szűkebb mederbe szorítsa, hogy ezzel a nagy szabadság 
szülte szabadosságot kiirtsa. 

Ezzel az ipar mai állapotának határára érkeztünk. 
A mai helyzetet alább fogjuk feltárni. Előbb lássuk azon-
ban a magyar ipar fejlődésének fontosabb szakait. 

. 2 



III. 

Magyar céhélet. 

jj|örténeti kútfőink legelőször Szent István ado-
mányleveleiben emlékeznek meg iparosokról. A király 
akkor nemcsak földet, hanem embert is ajándékozott, 
így kapott a veszprémvölgyi apátság egyebeken kívül 
2 ácsot, 2 kovácsot, 1 esztergályost és 1 kádárt. Ez 
a gyakorlat járja a későbbi királyok idejében is, míg 
a várszerkezet a XIII. században fembomlik. 

A vidéki iparos ekkor szolgai helyzetéből job-
bággyá lesz. Ugyanakkor azonban egyes lakottabb 
helyek városokká fejlődnek, a királytól megszerzik a 
városjogot, s iparosságuk a várossal együtt felszabadul 
a földesúr hatalma alól. Az egyfoglalkozású iparosok, 
akik már a nemes úr hatalma alatt bizonyos rende-
zett csoportokban éltek, a városban is egymáshoz 
szítanak s céhekbe szervezkednek. 

A középkorban hazánk Felvidékére és a Király-
földre bevándorló szászok, magukkal hozván a céh-
rendszer ismeretét, megtelepedésük után rövidesen 
szintén céheket alkottak. Ugyanúgy cselekedtek a 
bevándorolt olasz kézmívesek is. 

A XIV. században az ország minden vidékén 
már teljes erővel buzog a céhélet, sőt a királyföldi 
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szászok céhszervezetét Nagy Lajos király rendeletére 
1376-ban már újra szabályozzák, a lábra kapott vissza-
élések megszüntetése végett. 

A XV. században a nemzeti királysággal együtt 
fejlődése tetőfokára ér a céhrendszer is. Az iparosság 
módja ez időben országszerte a lehetségesen legjobb, 
s csoportulása gócain, a városokban, hol övé a hatalom 
gyeplője, a műveltség megizmosodott. Kiváló ízlésről 
tanúskodó magánházakkal, középületekkel, templomok-
kal díszítették akkortájt a városokat. Iskolákat, kór-
házakat, szegényházakat építettek. Különösen a csiz-
madia, varga, szabó, asztalos, fegyverkovács, ötvös, 
harangöntő és orgonagyártó ipar magas színtájra küz-
dötte fel magát. 

A XVI. században — a török betörés és hódítás 
ellenére — tovább virágzik nálunk a céhrendszer. 
A városok tanácsa mindenütt kellő tudással és lanka-
datlan buzgósággal ügyel a céheknek a fogyasztókkal 
szemben való viselkedésére, csírájában fojtja el a kap-
zsiság fel feltűnő jelenkezését. 

A XVII. század első felében, talán valamennyi 
rend közül az iparosságnak volt a legkedvezőbb 
helyzete, különösen Erdélyben, mely akkor arany-
korát élte, s hol a céhek épen ezért erősen megsza-
porodtak. 

A XVII. század második felében és a XVIII. 
század elején az országszerte romboló vallás- és sza-
badságharc roppant mértékben viselte meg a nem-
zetet, s az iparosságot hamarosan koldusbotra jut-
tatta. 1715-ben csupán 8049, 1720-ban már csak 7785 
olyan iparos volt a magyar hazában, akire adót vet-
hettek ki. Erdélyben ugyancsak 1720-ban adót fizető 
iparos és kereskedő 4587 volt, ezeknek is zöme: 3852 

2* 
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lélek a Királyföldről került ki, ahol a háború aránylag 
kevés kárt okozott. A céhek javarészt belepusztultak 
az általános viaskodásba, néhánynak csak 1—4 tagja 
maradt meg. 

A háború árjának elülésével új életre kél a céh-
rendszer, a céhek ismét megszaporodnak, de a szörnyű 
romlásból nagy nehezen kigázolgató városok hatóságai 
nem fejtik ki többé — a céhhel szemben — azt a 
céltudatos felügyeletet, mely régente kiegyenlítő ha-
tásával a közmódosságot minden rázkódástól megóvta. 
A céhek elfajulnak. 

Mária Terézia, József császár és utódai hiába 
fáradoznak a korcsosulást megakadályozandó: a céh-
rendszer egyre sorvad és végre kimerül. 

Az 1848. esztendőbeli nemzetébredés a lom-
ként lerázott sok hagyomány közé nem foglalja a 
céhet. Klauzál miniszter csupán ideiglenesen szabá-
lyozza az ipart a céhszabályokat módosító rende-
letével. 

Nagyjában a magyar céhek szervezete különben 
megegyez az ecseteltük némettel. Csak kiegészítésül 
és a magyar állapotok közelebbi megvilágosítására 
említjük még meg a következőket. 

Egyik másik vidékbeli céh erőtlensége tudatában 
a nagyvárosi céhek valamelyikének védelme alá he-
lyezkedett. Megesett azonban nálunk az is, hogy több 
városnak céhei egyességet kötöttek közös érdekeik 
védelmére. így Bártfa, Eperjes, Kassa, Kis Szeben és 
Lőcse céhei 1635-ben szövetkeztek, s 1656-ban újból 
megerősítették szövetségüket, melyszerint a vásárokon 
egyforma elbánást és jogvédelmet biztosítanak kölcsö-
nösen egymásnak, úgyszintén peres ügyeik megoldá-
sára közös törvénylátó széket állítanak. Néha meg 



több vármegye egyfajta mesterembere egyetlen nagy 
céhbe egyesült. 

Említésre méltó még, hogy eleintén a céhbe való 
sorakozás nem volt kötelező, s csak a céhen kívül 
dolgozók elviselhetetlen versengése vitte rá a céheket 
a céhkényszer jogának kivívására. így Pozsonyban 
még 1459-ben is voltak olyan szabók, akik a céh 
keretén kívül szabadon gyakorolták mesterségüket. 
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I " V . 

Ausztria és a magyar ipar. Széchenyi, Deák 

és Kossuth. 

fú 
áA,zon szoros politikai kapcsolódás, mely 1526 óta 

hazánk és Ausztria között van, különösen fontossá 
teszi ezen kapcsolódásnak közgazdaságunk alakulására 
gyakorolt hatását, s épen ezért nem mellőzhetjük e két 
állam kölcsönös iparbeli vonatkozásainak ecsetelését. 

A mohácsi vész után a magyar iparosságot meg-
bolygatja ugyan a törökök benyomulása, szenvedett 
kárát azonban hamar kiheveri, de nem heveri ki egy-
hamar a XVII. és XVIII. század fölkeléseit. A kuruc 
labanc harcok kiszívják egészen a nemzet erejét, s a 
fegyver öldöklésén a pestis még túltesz. 

A szatmári béke idején hazánk majdnem nép-
telen és e pusztult országon megtelepszik a csá-
szári katonaság, hogy még azt a kevés jószágot is, 
amit az enyészet meghagyott, felprédálja. A legfőbb 
hadi tanács hódított területnek nézte hazánkat, s a 
magyar polgárságot kötelezte a győzedelmes megszálló 
hadsereg teljes ellátására. Különösen a városok adták 
meg e sarcolásnak árát. A katonaság nemcsak, hogy 
szállást, élelmezést, lovainak abrakot követelt ingyért a 
lakosoktól, hanem az iparhoz értő katonák, a céhek 
minden kiváltsága ellenére, a polgároktól munkát is 
vállaltak, még pedig, mert vállalkozásuk kockázattal 
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nem járt, rendkívül olcsón dolgoztak, — sőt az altisz-
tek akadálytalanul borméréssel is foglalkoztak. 

A városok és jobbágyok, minthogy ez utóbbiak-
nak is kijutott a katonák fosztogatásából, egyre feljaj-
dulnak, de folytonos panaszaikkal csak azt érik meg, 
hogy az országgyűlés az adó igazságosabb kivetése és 
mérséklése érdekében az adófizetők összeírását rendeli 
el, ezenkívül pedig a császári katonaság visszaélései-
nek megszüntetését kéri a királytól — hasztalanul. 

Erélyesebb mozgalmat indítanak a rendek a mező-
gazdaság termékeinek szabad kivitele kivívásáért és 
ezzel némi sikert is érnek meg. Ez esetben persze a 
rendek magánérdeke, birtokaik jövedelmezősége forog 
kockán. Másfelől meg a királynak érdeke, hogy az 
uralkodó nemességnek némileg kedvében járjon. Egye-
bekben az országgyűlés nem törődik hazája gazdasági 
érdekeivel és ez tette lehetségessé, hogy III. Károly 
az ország anyagi ügyeit közvetetlenül maga alá rendelje 
és osztrák hatóságok igazgatására bízza. így a céhek 
szabadalmazásának jogát egészen magának foglalja le. 

Mária Terézia alatt az országgyűlés ismét csak 
a földbirtokos nemesség érdekét képviseli mindenek 
felett, türelmetlenül követelvén a földtermék és a 
szarvasmarha kivitelének könnyítését. A királynő meg 
is igéri, hogy az örökös tartományoktól szedett vám 
csökkentése és az ökröknek a római birodalomba való 
szabad hajthatása iránt befolyását érvényesíteni fogja. 

Mária Terézia minden téren a részrehajlatlan 
kormányzás elveit hirdeti: mindenben a köz javát 
akarja, melyet magánérdektől kisebbíteni nem enged. 
Az üdvös elv azonban, legalább Magyarországgal szem-
ben, alig valósul meg, talán csakis az úrbér szabályo-
zásából tükröződik felénk. 



Az országgyűlés kemény cikkelyekkel támadja a 
céhek zabolátlanságát, hasztalanul persze, mert nincs, 
aki akaratát végrehajtsa. A külső kereskedelmet ille-
tőleg meghagyja az „alakítandó" helytartó tanácsnak, 
hogy a haszontalan és káros árúk behozatalát akadá-
lyozza meg, a hasznos árút importáló kereskedőket 
pedig birja arra, hogy árúcikkelyeikért földterméket 
fogadjanak el. Csupa önző naivság: a rendek közgaz-
daságbeli felfogása. 

A hétéves háborút követő 40 esztendős béke alatt 
a földmívelés és az ipar fejlődésnek indul, a népesség 
gyorsan szaporodik, amit a telepítés is fokoz. Valami 
magas színtájra azért csak nem vergődhetik az ipar — 
a monarhia Bécsbe centrált gazdasági kormányzatá-
nak van gondja reá, hogy ne is vergődhessen. Csupán 
a szepességi vászonszövés és az erdélyi szászok posztó-
szövése, szintúgy e két rendbeli szövéssel kapcsolatos 
kelmefestés bir némileg nagyobb jelentőségre szert tenni. 

Ausztriában az ipar csak Mária Terézia alatt 
kezd tetemesebb arányokat ölteni. Ausztria kormánya 
fájlalván iparban leginkább bővelkedő tartományának, 
Felső-Sziléziának elvesztését, különösen Cseh- és Morva-
országban törekszik erős ipart teremteni. Olcsó állami 
kölcsönnel, külföldi gyakorlott munkások betelepítésé-
vel istápolja a gyárak alapítását és az osztrák gyári 
termelésnek a magyar piacot foglalja le. Ferenc római 
császár jó példával jár elől, ö alapítja a legtöbb gyá-
rat az örökös tartományokban. 

Az osztrák kormány az akkor még nem volt 
nagykereskedést saját állami ágenseivel pótolja. Bizto-
sokat küld hazánkba az itteni piac tüzetes tanulmá-
nyozására, akiket arra is kötelez, hogy a magyar 
kereskedőket a megszokott lipcsei és boroszlói piacon 
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való vásárlástól eltérítsék és Bécs közvetítésével osztrák 
portéka vásárlására bírják. Ugyanakkor a külföldi gyá-
rak versengését megakadályozandó, a bécsi kormány 
az ipar termékeire vetett védő vámmal övezi Ausztriát. 

Az ipar támogatása mellett gondja van Ausztria 
kormányának arra is, hogy az osztrák földbirtokost 
a magyar őstermelés versengésétől megóvja. Az árú-
vámot, a harmincadot, Magyarországgal szemben — a 
királynő ígéretével homlokegyenest ellenkezően — az 
árú értékének 20 százalékára emeli. A magyar nyers-
termékek közül csakis azt nem sújtja magas vám-
mal, amire az osztrák iparnak szüksége van, de 
már a magyar ökörnek és bornak Ausztrián keresz-
tül való kivitelét, tiltó és zaklató rendelkezésekkel gá-
tolja meg. 

A bécsi kormány a magyar ipar és kereskedelem 
érdekeit egyszerűen semmibe se veszi. Magyarországgal 
nemcsak katonai, de gazdasági tekintetben is úgy bánik, 
mintha hazánk fegyverrel hódított gyarmata volna. És 
a magyar országgyűlés hazánk gazdasági leigázását 
célzó ezen eljárásra alig hogy ügyet vetett, számottevő 
küzdelem nélkül szolgáltatta ki gazdasági érdekeinket 
az osztrák kormány kényének. Meg is kapta jutalmát 
az uralkodó osztály nembánomságáért: Mária Terézia 
a nemesség adómentességét megtartotta, sőt meg-
erősítette. 

S a jelszó, amivel az osztrák kormány kiaknázó 
rendszerének jogosultságát vértezte, az volt, hogy 
Magyarország nem járul közgazdasága arányában a 
monarhia háztartásának költségeihez. Akár csak a 
mai osztrák államférfiak állandó panaszát hallanók. 
A közgazdaság terén, másfél század óta, e jelszó 
pajzsa mögül harcol Ausztria ellenünk — sikerrel. 



Még a német nyelvet is mozgósították ellenünk, 
hogy gazdaságbeli alárendeltségünket mentül jobban 
megrögzítsék. Az osztrák kormánynak engedelmes szer-
száma, a királyi helytartóság 1774 junius 20-án ren-
deletet ad ki, melyben felpanaszolja, hogy az országban 
a német nyelvet még az eredetileg német telepesek 
is elhanyagolják. Az ország nemzetiségei — úgy mondja 
a rendelet — nem érik föl észszel a német nyelvnek 
szükségét és hasznát. Az ipar nem fejlődhet, mert 
a jobb munkát nem tanulhatják a német kézmívestől, 
s így az ország bevitelre szorul, minek következtében 
a kereskedés sem fejlődhet, mert nincs, ki a nyers 
terméket megmunkálja. 

„Nem gondolják meg — folytatja a rendelet — 
hogy magában az országban is mily szük a magyar 
nyelv határa és aki nem tud németül, a külföldön 
sehol sem boldogul, de még az országban sem szlávok 
és németek között." 

„A nemességnek még ajánlatosabb ez a nyelv. 
Nem csupán a mindennapi élet környülállásai, vétel, 
kereskedés, terméseladás végett, hanem különösen 
azért, mert azzal a nemes ifjúság inkább juthat 
hivatalba." 

A nyelvvel való behálózás — az arisztokracia 
kivételével — nem fogott a nemzeten, sőt ellenkezőleg, 
ez a kísértés a magyar nyelv erős növelésére serken-
tette. Bizonyára nem a magyar ipar kárára. 

II. József kettős alapelvéhez képest, mely szerint 
egyfelől minden üdvös dolog csak korlátlan hatalom-
mal hajtható végre, másfelől meg, hogy az államnak 
minden külső segítség nélkül kell megállania: a kivált-
ságok megszüntetésére, a papság és a nemesség meg-
alázására törekedett. Azt vallotta, hogy minden ember 



27 

ott tartozik az államot szolgálni, ahol őt fejedelme 
helyre valónak tartja. A helyes kormányzás alapjának 
a centrálisán irányított bürokráciát tekintette. 

Magyarországot csak oly örökségnek vette, mint 
akár az örökös tartományokat, s igazságosnak vélt 
szándékkal, teljesen kénye szerint és nyilvánosan álla-
pította meg, az egész monarhiára terjedő hatékony-
sággal, a Bécsbe centrált közigazgatás rendszerét és 
hivatalos nyelvül a németet. Az Ausztria javára Magyar-
országgal szemben kivetett magas vámokon azonban 

egyenlősítő elve ellenére — mit sem változtatott. 
Maga mondja: „Azon elhatározástól: vállalnak-e (a 
rendek) adót vagy sem, függ, vájjon kereskedés és 
forgalom dolgában Magyarország a többi örökös tar-
tománynyal egyenlő kedvezésben részesüljön-e, vagy 
pedig tisztán gyarmatnak vétessék. Az utóbbi esetben 
az legyen a törekvés iránya, hogy az ilyen gyarmat ipar-
termékeinek terjesztését lehetségesen gátolják, hogy a 
súlyosabb adókkal terhelt örökös tartományok terme-
lésével versengésre ne kelhessen, a nyers termék árát 
pedig maga lenyomja, hogy annál olcsóbban lehessen 
az oda elhelyezett katonaságot eltartani. így ez az 
eljárás a lehetséges legnagyobb hasznot hajtaná.u Ez 
a megnyilatkozás legalább nyilvánvaló — ha nem is 
következetes — állásfoglalás. 

József minden igyekezete megtört a nemesség 
ellenállásán, amit a török, porosz, lengyel és a belga 
felől fenyegető háború erősen támogatott. Végre kény-
telen volt centralisztikus intézkedéseit visszavonni és 
törekvéseinek eredményeként azzal a tanulsággal kellett 
beérnie, hogy különböző népeket egy kaptára, egyfor-
mán, meggyőződésük és szokásuk ellenére boldogítani 
— nem lehet. 
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II. Lipót alatt Kaunitz törekszik hazánk függet-
lensége árán a monarhiát egyetlen birodalomba for-
rasztani. A beforrasztás ellen való küzdelem egészen 
megköti az országgyűlés tevékenységét. 

Az 1790—91-iki diéta csak futólagosan és ered-
ménytelenül foglalkozik az Ausztriával való kereskedés 
és általában a gazdaságbeli elnyomás ügyével. Az 
1790 julius 15-iki ülésen báró Podmaniczky József, 
helytartó tanácsos és Heves vármegye követe, a ren-
dek figyelmébe ajánlotta a kereskedelem ügyét. Sze-
rinte az ausztriai ház az oka annak, hogy a magyar 
kereskedelem annyira elmaradt. Az uralkodó család 
meg akarja akadályozni a kereskedést és a pénz for-
galmát Magyarországon, hogy magyar pénzzel az örö-
kös tartományokat gazdagíthassa. Míg Magyarországon 
Ausztria parancsol, nincs remény a kereskedelem ügyé-
nek javítására. 

Több rendbeli javaslatot is terjesztettek ezen 
országgyűlés elé a magyar vám és kereskedelem ügyét 
illetőleg. Csakhogy ebben, az örökös tartományokba 
való kivitel játszván a főszerepet, az osztrák kormány 
nélkül mitsem végezhettek. Az államtanács u. i. kije-
lentette, hogy a magyar rendek joggal avatkozhatnak 
ugyan a vámügyekbe, de csakis a centrális kormány-
nyal együtt dönthetnek. Hamaros döntésre pedig nem 
lévén kilátás, az országgyűlés beérte azzal, hogy bizott-
ságot küldött ki a vámot, kereskedelmet és ipart illető 
kérdésekben teendő intézkedések tervezetének kidol-
gozására. Valósággal azonban mi sem történt. 

I. Ferenc alatt a magyar társadalmat nagy alkot-
mányos érzék mellett, a közgazdaságbeli helyzet javí-
tásához való erős hajlandóság jellegzi. Mindenki kiveszi 
részét a nagy munkából, csak azt nem tudják, helye-



— 29 

sen hol kezdjék, hogyan egyesítsék a sok elszigetelt 
törekvést. Ekkor keletkezik a Ferenc Csatorna, a keszt-
helyi Georgikon és a magyaróvári Gazdasági Intézet, 
majd a Dunagőzhajózási Társaság, az aldunai Szé-
chenyiút és ugyanakkor fognak a Vaskapu szabá-
lyozásához is. 

A magyar búza, repce, meg a nemesített finom 
gyapjú ekkor kerül a világforgalomba. A mezőgaz-
daság terén azonban csakis a nagy uradalmak fejte-
nek ki erősebb tevékenységet. 

Néhány nagy iparvállalatunk szintén van már 
akkor, de Damokles kardjaként ott ftiggöget felettük 
a bizonytalanság. 

A felvidéki tót ember házi iparral foglalkozik, 
s az otthon készített kosárral, gyolccsal, vászonnal, 
csipkével és olajjal bebarangolja nemcsak hazáját, 
hanem úgyszólván az egész világot. Az ipart főkép a 
német városi polgárság míveli, s ugyanezen elem 
tartja fenn az összes gyárakat. A magyarságból leg-
feljebb csizmadiák, tímárok és szabók kerülnek ki. 
A magyarság általában mind az ipartól, mind a keres-
kedelemtől idegenkedik. 

Nagyobb városokban német a kereskedő, itt ott 
versengő társa a görög, az örmény és kivált a zsidó. 
Mezővárosokban és faluhelyen, kereskedő és korcsmá-
rosként, a zsidó valóságos monopoliumra tesz szert. 
A kereskedelemmel foglalkozó idegen származású elem 
azonban, akár csak az idegenből szakadt iparosság, 
kizárólag a belső forgalomban szerepel. Számottevő 
külkereskedelemről, már csak az utak hasznavehetet-
lensége miatt is, szó sem lehet. De a legtökéletesebb 
közlekedési rendszer sem változtatna sokat a közgaz-
daság helyzetén, mivel a magyar kereskedőket a bécsi 
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kormány kereskedelmi és vámpolitikája nemcsak a 
nemzetközi, hanem az osztrák piacról is kirekeszti, 
s ugyanakkor reájuk szabadítja az osztrák gyá-
rosokat, hogy még a belföldi piacon se élhessenek 
békében. 

Metternich egyénisége nyomja rá e korra bélye-
gét. Metternich ideálja az egységes Ausztria, termé-
szetesen Magyarországot is beleértvén. De az egységet 
nem a formában, hanem a centrális császári hatalom-
nak az egész vonalon való keresztül hatolásával kívánja 
megteremteni. Nem támadja nyíltan az alkotmányt, 
hanem hogy politikáját szabadon kifejthesse, az ország-
gyűlést másfél évtizedig — amíg u. i. csak birja — 
egyszerűen nem hivatja egybe. 

A kulturális és gazdaságbeli ügyek irányítását 
egészen kiragadja a nemzet kezéből. A magyar pénz-
ügyet egészen az osztrák pénzügyi rendszerbe olvasztja. 
A monarhia egész pénzügyét az osztrák pénzügy-
miniszter kezébe egyesíti, s ehhez képest az eddig 
névleg független magyar udvari kamarát formailag is 
az osztrák pénzügyminiszternek alája rendeli. 

A Mária Terézia kezdette, II. József és II. Lipót 
fejlesztette azt az áldástalan közgazdasági politikát, 
mely Magyarországot anyagiakban okvetetlenül Ausztria 
uralma alá hajtotta: Ferenc is hűségesen követi. Amily 
készséggel ápolja nálunk az Ausztria boldogulását 
istápoló mezőgazdaság érdekeit, ép úgy elkövet min-
dent arra, hogy iparunk és kereskedelmünk ne fejlőd-
hessen. 

Ferenc eljárásának megokolásául a régiekhez új 
ürügyet talál: Magyarországot — úgymond — összes 
környülállásai földmívelésre utalják, kormányának kö-
telessége tehát, hogy az ország közgazdaságának jel-
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legéhez alkalmazkodjék. Az igaz cél azonban tisztán 
a régi: hazánk érdekeinek az osztrák örökös tartomá-
nyok javára való feláldozása. S ezt biztos sikerrel 
hajthatja végre: kezében a kipróbált szerszám, a har-
mincadok alkalmas megszabása, jóllehet törvényeink 
szerint ehhez joga nincs, de nincs is, aki eme célzatos 
tevékenységében megakadályozza. 

A külföldi iparcikkelyek ellenében védő vámmal 
biztosítja a magyar piacot az osztrák iparnak, a magyar 
nyersanyagra — Ausztrián keresztül való kivitelét ille-
tőleg — átviteli vámot vet, a magyar ipar termékét 
közbenső vámmal rekeszti ki Ausztriából, míg az osz-
trák iparcikkelyeket szabadon ereszti hazánkba, s ezen 
felül kevés hazai gyárunkat mindenféle korlátozó rend-
szabállyal annyira zaklatja, hogy nagyobb felük meg-
bukik, — szóval hazánkat teljesen elszigetelvén, irgal-
matlanul arra szorítja, hogy nyers termékét olcsón 
adja Ausztriának és drágán vegye meg tőle a szük-
séges ipari portékát. A céhrendszert mind e mellett 
jóformán érintetlenül hagyja, s csupán bizonyos égbe-
kiáltó visszaéléseket orvosol. 

Az országgyűlés ismételt kérésére a kormány 
végre enged némileg, amennyiben egyes árúk vámját 
mérsékeli, a gabona kivitelét megkönnyíti, s az átviteli 
vámokat leszállítja, de azért vámpolitikáján igazában 
mit sem változtat és éber figyelemmel őrködik azon, 
hogy intézkedései Ausztria gazdaságának érdekein vala-
hogy csorbát ne üssenek, inkább kárt okoz hazánknak 
akkor is, amidőn ebből Ausztriának mi haszna sincs. 

A kormány részrehajlását és közgazdasági poli-
tikájának egyoldalúságát szembeszökően bizonyítják a 
tudatosan következetes vámtarifa és a vámkezelés 
szabályzata. 
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Intézkedéseinek hatásos voltával, nagyobb mér-
tékben, mint valaha, éri meg Ferenc a Mária Teréziá-
tól kitűzött célt: Magyarországnak Ausztria gyarma-
tává való sülyesztését. 

Az 1825/27-iki országgyűlésen tűnik fel köztéren 
először Széchenyi István gróf. A nagy kapkodásban 
ő az egyetlen ember Magyarországon, aki már akkor 
tisztán látja az utat, melyen, ha élni akar, nemze-
tünknek haladnia kell. Az ő fejében fogamzik meg 
legelőbb a nemzeti állam eszméje, s világosodik 
meg ennek igazi veleje. ..Hitel" című munkája az 
a bomba, mellyel a régi hagyományokon csüngő 
rendiséget meglazítja, de a Hitel" egyszersmind az 
a szellemi iránytű, mely a kibontakozás biztos útját 
mutatja. 

Széchenyi maradiságunk kútfejét a nemességben 
magában keresi, s élesen megtámadja azt az irányt, 
mely évszázadokon keresztül a kormányt tette felelőssé 
minden bajért, s melynek megnyilvánulása a meddő 
sérelmi politika volt. A kereskedelem pangásának 
szerinte — csak képzelt okai: földrajzi fekvésünk, a 
pénz híja, az idegen nemzetekkel való versengés lehe-
tetlensége, s az átviteli vámok; valódi okai, melyekre 
a külföld példája taní t : a nemzeti termelés lanyhasága, 
a rossz közlekedés, a belső fogyasztás csekélysége, a 
közbiztosság híja, úgyszintén a kereskedői becsület és 
munkásság csorbái. 

Széchenyi szerint a nemzet gazdaságának kút-
forrása a belső fogyasztás. Hogy az meglegyen, első-
ben a forgalmat gátló minden akadályt kell az útból 
elgördíteni. Ily akadály: a hitel híja, a birtokszerzés 
korlátozása, a közbátorság híja, — a céh, a monopo-
lium, a limitáció s t. eff. intézmény megtartása. Mind-
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ezek eltörlésével a fogyasztóknak mind száma, mind 
hzető tehetsége növekedni fogna. 

A „Hitek' megjelenése nagy kavarodást keltett. 
Mellette és ellene egész irodalom támadt, s ezzel 
megérte célját: a közvélekedés komolyan kezdett köz-
gazdaságbeli kérdésekkel foglalkozni. 

Széchenyi a Nemzeti Kaszinó alapításával példát 
adott az egész országnak, s nemsokára tél túl kaszi-
nók keletkeztek, amelyek egyértelműleg a politikai, 
társadalmi és közgazdasági kérdések megbeszélését 
vallották céljuknak. 

V. Ferdinánd alatt a Széchenyitől felrázott 
nemzet mind élénkebb közgazdaságbeli tevékenysé-
get fejt ki. A Széchenyi fakasztotta palánták fel-
nevelése Deák Ferenc és Kossuth Lajos gondviselése 
alá kerül. 

Deák és Kossuth, bár elvben teljesen egyetérte-
nek Széchenyivel, az elv megvalósítása körül külön-
böző módon járnak el. Széchenyi maga, a lassú hala-
dást ajánlotta, de az ébredő nemzet türelmetlenül 
követelte Széchenyi egész programmjának mielőbbi 
megvalósítását. Deák élénkebb, de megfontolt vezér-
lése csak rövid ideig elégítette ki a közhangulatot és 
hogy Kossuth a forrongó közvélekedésnek vezérévé 
lett, Széchenyi többé nem akadályozhatta meg a ha-
talmasan megnövekedett szabadelvűségnek szándéká-
nál gyorsabb iramlását, Az áramlat maghaladta Szé-
chenyit és Deák mérséklő hatása sem tudta többé 
kellően megfékezni. 

Eleintén Deák szab irányt a szabadelvű mozga-
lomnak, az ő hatása változtatja meg az országgyűlés 
képét. Deák megjelenéséig a rendek sérelmi politikája 
a haladást megakasztani igyekszik, — most már azért 

8 
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követeli az országgyűlés sérelmeinek orvoslását, hogy 
a haladás lehetségessé váljék. 

Deáknak felfogása, hogy nem az a boldog ország, 
ahol legtöbb a gazdag ember, hanem az, ahol legke-
vesebb a szegény — föltartóztathatatlanul hódít és 
ennek nyomában mind készségesebben törekszenek a 
rendek — az akkor uralkodó természetjogi iskola elvei 
szerint — szegényebb honfitársaik boldogulását a tör-
vény biztosítékaival körül bástyázni. 

A szabadelvű mozgalom szüli a váltótörvényt, az 
új kereskedelmi törvényeket és a csődtörvényt. A ke-
reskedelem és részint az ipar szabaddá válik. Az 
1840 : XVII. t. c. a „gyárak jogviszonyairól" intézkedik 
és kimondja, hogy az, aki törvény szerint kereskedést 
kezdhet, szabadon gyárat is állíthat fel, azaz oly inté-
zetet, melyben valamely ipari terméknek készítéséhez 
szükséges minden munkát ugyan azon vezetés alatt 
végzik. A törvény egyúttal feljogosítja a gyárost, 
hogy mesterséget tanult vagy tanulatlan munkást 
szabadon alkalmazhat. A gyáripart, helyesebben a 
nagy ipart, így a teljes iparszabadság elve szerint 
rendezték, s ezzel a céhek kiváltságán erős rést 
ütöttek, bár a céhek szervezetén, magán, mit sem vál-
toztattak. 

Az országgyűlés a maga részére követeli a vám-
politika irányítását, hogy a Mária Terézia teremtette 
fojtogató tilalmi rendszert kiírthassa. Ezen törekvése 
azonban megtörik az osztrák kormány csökönyös maga-
tartásán. Némi, számba nem vehető engedményekkel 
kedveskednek ugyan az osztrákok, de azért csak meg-
tartják továbbra is Ausztria és Magyarország között a 
vámsorompót, részrehajló kezelési szabályzatával együtt 
— s a régi helyzet miben sem változik. 
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Kossuth ekkor nyilvánosan kikel az osztrák gaz-
dasági uralom ellen és Ausztria meg Magyarország 
hozott méltányos vámszövetség kötését sürgeti. Az ipar 
érdekeinek nyilvános oltalmazó szervéül megalakítja 
az Országos Iparegyesületet és ennek szárnyai alatt 
hét ipari kiállítást rendez. A nemzet vezetése — a 
hözgazdaság terén is — így síklik Deák kezéből a 
Kossuthéba. 

A két ipari kiállítás hatása alatt indítványozza 
Bezerédj István, aki már akkor elsőként kötött örök-
váltsági szerződést jobbágyaival, a Védegylet alapítását. 
A magyar ipari termék felkarolása — a Védegylet 
agitációja nyomán — egyre nagyobb arányokat ölt. 
Az addig divatozott külföldieskedés, a külföldi árúnak 
való kedvezés egészen hátra szorul s minthogy a 
fejletlen magyar ipar alig hogy néhány fajta terméket 
tudott elő állítani, most a hatalmasan fokozódott kelen-
dőség következtében, több egészen új ipar ereszt gyö-
heret hazánkban. 

Az osztrák kormány mindent elkövet, hogy az 
osztrák ipart kárral fenyegető mozgalmat meghiúsítsa. 
A sok zaklatásnak van is annyi eredménye, hogy a 
nagy buzgalmat lassan lassan lelohasztja. 

A Védegylet iparpártoló tevékenysége távolabbi 
célok megvalósítása felé is tartott: a Gyáralapító 
Részvény Társaság megalakításával az ipart rendsze-
resen fejleszteni óhajtotta és a Magyar Kereskedelmi 
Társaság alapításával mind az ipar, mind a mező-
gazdaság termékeinek piacot akart a külföldön terem-
teni. A Védegylet eme két alkotása azonban csakhamar 
megrokkant. Az előbbit a társaság kebelébe hurcolt 
politikai torzsalkodás, az utóbbit ügyvezető igazgatójá-
nak hűtelen kezelése tette tönkre. 

1* 
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Ferdinánd alatt keletkezett még a később mű-
egyetemmé fejlesztett „József Ipartanoda" és ugyan 
akkor kezdette meg Széchenyi, teljes hatalmú kor-
mánybiztosként, a Tisza szabályozását. 

Az 1848-i törvények vetették meg az új Magyar-
ország alapját. Néhány talpkő azonban, a nagy és 
sietős munkában, künn rekedt, ezek között: az iparnak 
gyökeres szabályozása. 

A szabadságharc lezajlása után teljes erővel tö-
rekszik az osztrák centrális kormány Magyarországot 
az egységes Ausztriába olvasztani. Ennek kifolyásaként 
1850-ben szünteti meg végkép Ausztria és hazánk 
között a vámsorompót. 

Az évszázados gazdasági elnyomás ekkor aratja 
gyümölcsét: a vagyonában megtépett közép birtokos-
ságot — a nemesség zömét — a tönk szélére juttatja, 
az úrbéri kárpótlással ez időben elkövetett, károsításra 
törekvő, elbánás. Ez országos válságot a nagy birto-
kosság, mert volt miből pótolni a kárt, épséggel kiál-
lotta. A felszabadított jobbágy pedig mit sem veszít-
hetett vele, mert mindenkép — több kevesebb 
jószágot kapott osztályrészül. 

Az alkotmány helyre állása idején a nemzet törek-
véseinek élére ismét Deák került, aki népét az 1867. 
évi XII. t. c. sáncai közé vezette. 

A kiegyezés óta Ausztriával közös a vámterületünk 
és ezen, a másfélszáz esztendő alatt rovásunkra mes-
terségesen nagyra nevelt osztrák ipar — még ma is — 
hatalmasan uralkodik, sőt tőle telhetőleg, az eszközökben 
való minden válogatás nélkül, törekszik, nemcsak ipa-
runk fejlődését meggátolni, hanem nagy nehezen meg 
lett iparunkat is elpusztítani. 
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Az osztrák ipar eme régi, dupla törekvése kéz-
művességünkkel szemben máris teljes diadalt aratott. 
Nincs oly rejtett vidéke Magyarországnak, ahol — a 
kézmíves szeme láttára — nem adnának el Ausztriából 
került és kézzel mívelt férfi és női ruhát, cipőt, bútort, 
fazekat, bundát, meg még sok sok egyéb ilyes fajta 
iparcikkelyt. 



Magyarország árúforgalma a külfölddel. 

Mezőgazdaságunk és iparunk kapcsolata. 

f? 
¿A közgazdaság helyzetét teljes egészében szám-

szerűleg feltüntetni, eddig, még egy országban sem 
sikerűit. A statisztika nem bírta még e kérdést meg-
fejteni. Régente az áruforgalom aktív vagy passzív 
mérlegéből vélték valamely ország közgazdaságának 
helyzetét megítélhetni, majd a nemes érc forgalmát 
hívták segítségül, de mind ez hiába való erőlkedésnek 
bizonyult. 

Hogy a közgazdaság helyzetéről az árúforgalom 
nem csak megközelítő képet nem adhat, hanem néha 
épenséggel megtéveszt, arra Anglia klasszikus példát 
tár elibénk. Anglia árú forgalmának mérlege u. i. egyre 
passzív, holott az ország egész vagyona folyton foly-
vást szaporodik. Árú forgalmának egyre passzív mér-
lege t. i. korántsem mutatja azt, hogy e dúsgazdag 
ország bevételénél több értéket ad a külföldnek, hanem 
legfeljebb azt, hogy Anglia — külföldön elhelyezett 
tőkéinek kamatja fejében — árúkat kap a külföldtől. 

A közgazdaság helyzetének igaz képét az érték-
forgalom adhatná meg csupán, de ezt, a pénzt pótló 
váltóknak hatalmasan kifejlett csereforgalma mellett, 
kihámozni, rendkívül nehéz és talán lehetetlen is. 
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A külfölddel való árúforgalomnak azért mégis 
nagy a fontossága a közgazdaság helyzetének megíté-
lésére nézvést. Különösen értékes felvilágosítást ad 
az ország termelésének és fogyasztásának jellegére 
vonatkozólag. Ha az alábbi táblázatra, csak futólag is, 
reá tekintünk, rögtön szembe szökik gazdasági életünk 
jellegzö minemúsége. 

Érték millió koronában 

Esztendő 1894 1895 1896 1897 1898 

Behozatal : 
Nyers anyag 231 225 229 265 311 

Gyártvány (főleg pamut és 
gyapjú árú) 861 863 867 842 884 

Összesen . 1092 1088 1096 1107 1195 

Kivi te l : 
Nyers anyag (főleg gabona 

és élő marha). . . . 740 626 674 645 645 

Gyártvány (főleg liszt) . 385 384 415 437 459 

Összesen . . 1125 1010 1089 1082 1104 

Nyers anyag kiviteli több-
lete 509 401 445 380 334 

Gyártvány behozatali több-
lete 476 479 452 405 425 

Teljes behozatali (—) vagy 
kiviteli ( + ) többlet . + 33 — 78 — 7 — 25 — 91 

A nyers anyagot illető termelésünk értéke átlag 
414 millió koronával haladja meg nyers anyagot illető 
fogyasztásunk értékét, mig a gyártványt illető terme-
lésünk értéke, a gyártványt illető fogyasztásunk értéké-
nél átlag 447 koronával kisebb. Hazánk mezőgazda-
sági jellegét és egyúttal iparban való szegénységét e 
számok élesen megvilágítják. 
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Ausztriával közös vámterületen élvén, különösen 
fontos reánk nézvést, hogyan alakúi a közös vám-
sorompó hatása alatt ezen országgal való árúforgalmunk. 
Az alábbi táblázat adjon erre — az 1894—1898 esz-
tendőket illetőleg — felvilágosítást. 

Érték millió koronában 

Esztendő 1894 1895 1896 1897 1898 

Behozata l : 
Ausztriából 
Vámkülföldről 

885 
207 

884 
204 

889 
207 

858 
249 

897 
298 

Összesen . 1092 1088 1096 1107 1195 

Kivitel: 

Vámkiilfóldre 
814 
211 

780 
280 

884 
255 

824 
258 

820 
284 

összesen . 1125 1010 1089 1082 1104 

Főbb árúcikkelyek Ausztriával való fo rga lmunkban: 

Esztendő 

| ; 
Érték millió koronában 

Esztendő 1894 1895 1896 1897 1898 

Behozata l : 
Pamutárú . 156 156 172 165 166 
Gyapjúárú. 187 185 134 121 133 

Gyártvánv: Selyemárú . 62 60 49 45 53 
Bőrárú . . 47 48 50 54 53 
Vasárú . . 42 41 40 39 41 

Kivitel 
Gabona . . 151 160 220 194 178 

Nvers anyag: Elő marba . 204 161 183 132 132 

Állati termék 47 42 47 49 51 

Gyártvánv : Liszt . . . . 111 112 133 139 134 
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Külső árúforgalmunkon Ausztria uralkodik. A 
behozatalnak 3/4 része és a kivitelnek szint olyan 
része Ausztriával való forgalmunkat illeti. 

Ausztria kiválóan gyártványokat és pedig textil-
árút, bőr- és vasárút szállít hozzánk, mig mi viszont 
főkép mezőgazdasági terméket és lisztet küldünk oda. 

Ha figyelembe vesszük azt a környülállást is, 
hogy Ausztriával való árúforgalmunk valamelyes töre-
déke, a vámkülföldre vonatkozólag, csupán átfutó for-
galom, akkor is nyilván való, hogy a közös vámterület 
nagy mértékben biztosítja az osztrák iparnak hazai 
piacunkat és hogy viszont a magyar mezőgazdaságot 
és malmainkat fölöslegükkel — mindenek előtt — az 
osztrák piacra utalja. 

A két ország fogyasztó piacain egymást kölcsö-
nösen kiegészítő magyar nyers anyagnak és lisztnek 
termelése egyfelől, az osztrák iparnak termelése más-
felől, látszólag egyenlően nyomnak a latba, s a közös 
vámterületre vonatkozólag, bizonyos egészséges csere-
forgalomnak megvesztegető képét tárják elénk. Pedig 
a termelésnek a fogyasztástól való függése mind két 
országban nagyon is különböző, s így a vámterületen 
mutatkozó súlyegyezés, a mi szempontunkból, aligha 
egészséges. Ausztria mezőgazdasága u. i. már alig bír 
az eddigi mennyiségnél több terméket előállítani, s ez 
a termékmennyiség fogyasztásának elégtelen lévén, föl-
tétlenül idegen mezőgazdasági termék bevitelére szo-
rúl, akár honnan kapja is azt. Másfelől Ausztria saját 
szükségénél több ipari terméket állítván elő, e több-
letet külföldön elhelyezni kényszerűit, bár hol is kapja 
reá a vevőt. Magyarország mezőgazdasága ellenben a 
hazai fogyasztást meghaladó termelését csak addig 
kénytelen külföldön bárhol értékesíteni, mig lakossá-
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gának jelenben csekély fogyasztó tehetsége, illetőleg 
ipari keresete nem javul. Másfelől hazánk csak addig 
szorul bárhonnan származó külföldi iparterméknek 
behozatalára, míg fogyasztását saját ipara nem fedezi. 
Ausztriát tehát el nem hárítható, állandó kényszerűség 
utalja a külföldre, míg Magyarországnak a külföldre 
való utaltsága csupán időleges és elhárítható. Ebből 
világosan következik az, hogy a közös vámterület 
Ausztriának életkérdése, míg nekünk nem az. 

A magyar iparpolitikának legfőbb feladata, hogy 
a lakosság mentől szélesebb rétegének ipari keresetét 
gyarapítsa és ezzel az ország mezőgazdaságbeli ter-
mékeinek erős és új fogyasztókat teremtsen. Az az 
iparos vagy napszámos, aki jelenleg alig kereshet annyit, 
amennyiért egyszeri jóllakásra elegendő burgonyát vá-
sárolhatna magának, bizonyára keresetének javát, ha 
nem az egészet, burgonyára, lisztre, húsra, zsírra, 
borra s t. eff-re fogja költeni, mihelyest csak munká-
jával több pénzt szerezhet. A magyar mezőgazdaság-
nak és a magyar iparnak tehát közös az érdeke és ez 
az, hogy közöttük a nélkülözött súlyegyezés bekövet-
kezzék. A mezőgazdaság és az ipar termelése között 
pedig akkor lészen nálunk teljes súlyegyezés, ha ipa-
runk termelése egészen egybe vág a hazai szükséggel. 

Arúforgalmunk statisztikája mutatja, hogy a kül-
földről behozott ipari termék ellenében körülbelül egyező 
értékű mezőgazdaságbeli terméket viszünk ki, vagyis, 
hogy hazánk a külföldi gyártványokat őstermékeivel 
fizeti meg. Minthogy ez így van, az őstermék egyik-
fele pedig iparilag megmunkált formában kerül az ős-
termelőhöz vissza, másik fele meg az iparosnak sze-
mélyes, közvetetlen szükségét, mondhatjuk, közvetetten 
fogyasztását fedezi, — bizonyos, hogy az ősterméknek 



43 

ez utóbbi fele adja az ipari munkáért járó ellenértéket. 
A külföldről behozott ipari termékért adott magyar 
ősterméknek ez utóbb emiitett fele egészen a külföld 
anyagi jóvoltának megtartását, sőt fokozását szolgálja. 
Míg ha a belföld ipari szükségét saját maga teljesen 
fedezné, az ipari munka és haszon fejében a külföld-
nek adott és ott közvetetlenül elfogyasztott őstermék 
teljes egészében a belföldi lakosság módosságának 
javára az országban maradna, v. i. részint iparosaink 
megélhetése javulna tetemesen, részint őstermelésünk 
a nagyobb keresetű hazai iparosságban — semmiféle 
külföldi környülállástól nem függő — biztos fogyasz-
tóra tenne szert. Következéskép hazánk közgazdasága 
akkor érné meg legkedvezőbb helyzetét, ha a belföldi 
ipar és a belföldi őstermelés egyaránt — a természet-
adta lehetség határain belül — fogyasztásunkat teljes 
egészében kielégítené. 

Fogyasztásunknak saját erőnkből való teljes kielé-
gítése a cél, mely felé törekednünk kell, s mely 
törekvésünkben csupán a belföldön egyáltalában nem 
termelhető árúcikkelyek szabhatnak határt. Más kérdés, 
hogyan elégítse ki az ipar és az őstermelés fogyasz-
tásunkat. Az őstermelés megfelelő módszerének tag-
lalására, minthogy feladatunkat meghaladja, nem ter-
jeszkedhetünk ki; az ipari termelés, különösen a kéz-
míves termelés célirányos módszerét azonban lejebb 

kellő helyén — fejtjük ki. Egyelőre csakis köz-
gazdaságunk három fő tényezője, az őstermelés, az 
ipar és a fogyasztás belső (országos) súlyegyezésének 
szükségességét óhajtottuk megállapítani. 

Iparunk kellő fontosságra való gyarapodásával 
közgazdaságunknak sok, a természetes helyzettel sehogy 
sem egyező jelenségét módosítaná javunkra, így elsőben 



is az ország sok vidékén, különösen a Kárpátok mentén 
nélkülöző és a közfogyasztást illetőleg ma alig szá-
mot tevő lakosságot látná el kenyérrel. Továbbá ele-
jét venné az olyan káros furcsaságoknak, mint p. o., 
hogy ma a külföldre vitt prima élő marhával együtt 
a legjobb minőségű nyers bőr, faggyú és csont is 
kikerülvén a belföldről, bőrgyáraink a nyers bőr, 
szappan- és gyertyagyáraink a faggyú, enyvgyáraink 
a csont java felét a külföldről kénytelenek megsze-
rezni. 

A külfölddel való csereforgalom mineműsége még 
némi megvilágítást kíván. Őstermelésünknek, mint 
minden külföldi piacra utalt termelésnek általában, fő 
baja, hogy a hazai fogyasztást meghaladó termelése, 
vagyis túltermelése, állandóan biztos és méltányos 
értékesítésre a külföldön nem számíthat. A folytono-
san változó külföldi környülállások, a nem sejthető 
vámemelések és az idegen beviteli rendszabályok örö-
kösen fenyegetik mezőgazdaságbeli túltermelésünk ke-
lendőségét és értékét. Az osztrák piac sem kedvező, 
mert Ausztria eddig sem engedte, valószínűleg a jövő-
ben sem engedi, hogy a közös vámterület a magyar 
őstermék javára a külföldit egészen kirekeszsze, s így 
őstermelésünk, a védő vámok ellenére sem birja mindig 
termékeit Ausztriában méltányos áron eladni. Ugyan 
így vagyunk nem csak az őstermeléssel, hanem ipa-
runk javával, a malomiparral is. 

A kivitel kényszerűsége valóságos nyűgként nehe-
zedik őstermelésünkre. Az őstermelésnek kiváló érdeke, 
hogy hasznának csorbulása nélkül, e nyomasztó nyűg-
től szabaduljon, s egyúttal teljesen biztos belső piacra 
tegyen szert. Ez érdeket mindenek előtt az ipar kellő 
fejlesztése szolgálhatja. Nyilván való tehát, hogy az 
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ipar fejlesztése, a belföldi fogyasztásnak általánosan 
fokozó tényezőjeként, első rangú fontosságú és csak 
másod rendben fontos a kivitel fejlesztése, de így is 
csupán azon irányban, hogy a belföldön már egyálta-
lában el nem helyezhető őstermék iparilag megmívelt 
állapotban kerüljön a külföldre, hogy vele a bel-
földön egyáltalában nem termelhető árúcikkelyek érté-
két kiegyenlíthessük és a hazánkban elhelyezett kül-
földi tőkét törlesztliessük, illetőleg az idegen kölcsönzött 
tőke kamatját megfizethessük. 

Már árúforgalmunk statisztikája maga is arra 
vall, hogy fogyasztásunkhoz képest iparunk nagyon 
fejletlen, de még inkább bizonyossá válik a dolog, ha 
az ipar személybeli statisztikáját vesszük — a követ-
kező fejezetben — szemügyre. 

-X 
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- v i . 

Magyarország iparstatisztikája. Kézmíves árúk 

behozatala. 

i |pari statisztikánk még gyermek éveit éli. Az 
1869-i és az 1880-i népszámlálás adatai az ipar helyze-
tére vonatkozólag alig adnak némi felvilágosítást. Az 
1873-i és az 1884-i iparstatisztika pedig alig tarthat meg-
bízhatóságra számot. Az 1890-i népszámlálás ellenben, 
bár sok fontos ipari kérdésre vonatkozólag nem tájé-
koztat, általában elég jól vázolja iparosságunk mivol-
tát. Különben a külföldön sem oldották meg eddig 
az ipari statisztika kérdését, s így az 1890-i felvéte-
lért, valami nagy hátramaradottság vádja nem érheti 
hazánkat. 

Az alább következő statisztikai ismertetés alap-
jáúl az 1890-i népszámlálás adatait használjuk. Igaz, 
hogy a tíz esztendő előtti adatok bizonyára már nem 
vágnak egybe iparunk jelen állapotával, hanem azért, 
bár az egész országot felölelő újabb adataink nincsenek, 
nagyjában mégis, legalább főbb arányaiban, csak meg-
mutatják a mai helyzet gerincét, hiszen az általános 
ipari helyzet — más országok statisztikája szerint is 
— szemmel láthatólag sehol sem alakúit oly roha-
mosan. hogy tíz esztendő alatt régi jellege gyöke-
restől megváltozott volna. 
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A magyar birodalom területén iparral foglalkozott : 

É v Ö n á l l ó / 0 
S e g é d -

s z e m é l y /o Összesen 
Iparosság Lakosság 

É v Ö n á l l ó / 0 
S e g é d -

s z e m é l y /o Összesen szaporodása %-ban 

1857 2 2 7 . 2 7 9 55 5 1 8 2 . 3 3 7 4 4 - 5 4 0 9 . 6 1 6 _ — 

1869 2 9 1 . 0 9 1 4 5 - 0 3 5 5 . 8 7 3 5 5 - 0 6 4 6 . 9 6 4 58 12 

1880 3 8 0 . 7 8 6 4-8-3 4 0 8 . 1 8 4 5 1 - 7 7 8 8 . 9 7 0 93 14 

1890 3 0 9 . 8 3 4 3 3 - 9 6 0 3 . 1 7 6 66 1 9 1 3 . 0 1 0 125 24 

Az iparosság száma 1857 óta 2%-szer több lett, 
mig ugyanazon idő alatt a lakosság csak % részével 
szaporodott, vagyis az ipar aránylag mind több lakost 
vont a maga körébe. 

Az önállók száma, ha ezt az egész iparosság 
százalékában fejezzük ki, 1857-től 1890-ig 55'5%-ról 
33'9%-ra csökkent és ezzel kapcsolatosan a segéd-
személyzet 44'5°/0-ról 66'1%-ra növekedett, vagyis az 
ipari vállalatok száma aránylag 21'6%-val tömörült, s 
ugyanakkor az egyes vállalatok terjedelme középszám-
ban szintén 21'6%-val megbővült. Valószínű, hogy a na-
gyobb vállalatok, a kisebbek rovására, még ezen adatok 
tanúsította aránynál is nagyobb mértékben gyarapodtak. 

Más országokhoz képest — az iparosság rend-
kívüli szaporodása ellenére — hazánk nagyon sze-
gény iparú, volt u. i. az alább felsorolt országok 
1000—1000 lakosa közül: 

Németországban 355 iparos, 
Nagy Britanniában . . . . 333 „ 
Olaszországban 192 „ 
Franciaországban 172 „ 
Ausztriában 122 „ 
Magyarországon 53 „ 
A hivatalos magyar statisztika az ipart tulajdon-

képeni, élvezeti és személyes szolgálati, vándor, házi 
és nép iparra osztja. A személyes szolgálati iparba 



48 

sorolja a vendéglőst, fuvarost, borbélyt s t. eff-ét, úgy-
szintén a varrók és himzők egy részét is. A vándor 
iparba sorolja a drótost és egyéb hasonló vándor 
iparost. A házi és nép iparba az iparral is foglalkozó 
parasztot és cigányt, úgyszintén az otthon dolgozó 
varrókat és hímzőket. Ily megosztással az iparosság a 
következő képet mutat ja : 

Magyar 
birodalom 

része 

Tulajdon-
képeni 

ipar 

Szemé-
lyes 

szolgálati 
ipar 

Vándor 
ipar 

Házi és 
népipar Együtt 10 

Magyarország 648.882 134.264 3.397 38.525 825.068 90-4 

Fiume . . 5.225 876 2 1 6.104 0 -7 
Horvát-Szla-
vonorszag . 64.896 14.603 275 2.064 81.838 8-9 

Összesen 719.003 149.743 3.674 40.590 913.010 100 0 

Községenként a következően oszlik meg csupán 
csak Magyarország iparossága: 

K ö z s é g I p a r o s 
1000 lakos 

közül 
i p a r o s 

Az egész 
iparosság 
%-ában 

Budapest 84.898 174 10-3 

Törvényhatoságú városok 136.152 162 16-5 

Rendezett tanácsú városok 125.474 112 15-2 

Kis és nagy községek. . 478.544 38 58-0 

összesen . . 825.068 55 100 0 

Ezen táblázatból sok érdekes tanúiságot szűr-
hetünk. Budapest iparossága egymaga majd annyi, 
mint Horvát-Szlavonország és Fiume iparossága együt-
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tesen. Magyarországon 1000 lakos közül csupán 55 
ember az iparos. Az iparosságnak nagyobb fele 
faluhelyen tartózkodik, de míg itt az iparosságnak a 
lakossághoz mért száma csupán 3*8%, e z a z arány-
szám a rendezett tanácsú városokban i r 2 % - r a , a 
törvényhatósági! városokban 16'2%-ra és Budapesten 
17'4°/0-ra szökik fel, tehát a község nagyságával mind 
nagyobb arányban növekszik benne az iparosság száma. 

Az anyaországnak a tulajdonképeni iparba soro-
zott lakossága, helyzetének minősége és ezen belül a 
segédszemélyzet kora szerint, következően csoportosul: 

Segédszemély | 

1 Számosság 0/ / 0 

felnőtt (16 évesnél öregebb) 
fiatal (16 » fiatalabb) 

281.822 
i 279.303 
! 87.757 

43-5 
43 0 
13-5 

Összesen . . . ! 648.882 100-0 

Egy önállóra jut kb. egy felnőtt segédszemély, 
3 önállóra egy fiatal segédszemély, illetőleg 3 felnőtt 
segédszemélyre egy fiatal. Átlagban tehát a kicsike 
vállalatok dominálnak. Közepesen minden egyes válla-
latra jut egy felnőtt és csak minden harmadik válla-
latra még egy fiatal segédszemély. 

A vállalatok igaz terjedelme szerint az iparosság 
képe következően alakúi: 

Vállalat terjedelme 
Vállalat Segédszemély 

Vállalat terjedelme 
szama 0/ /o száma 01 

10 

f Segédszemély nélkül . . 
Kicsi \ 

11—05 segédszemélylyel 

181.163 
103.714 

62 1 
35 5 174.770 53-4 

Közepes 6—20 » 5.892 2-0 53.437 16 3 

Nagy 20-nál több » 1.120 0-4 99.107 30-3 

Összesen . . 291.889 100 0 327.314 100-0 
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Ipari vállalataink nem csak számuk, hanem segéd-
személyzetük arányában is, túlnyomóan kis ipari jel-
legűek. A nagy ipar az egész iparosságnak csak 
mintegy 7«-át foglalja magába, bár a nagy ipar alsó 
határát szinte túlságos kedvezéssel állapítottuk meg. 
A nagy iparnál még kisebb jelentőségű a közepes ipar. 

A 291.889 vállalat 281.822 önállót és 327.314 
segédszemélyt, összesen 609.136 iparost foglalkoztat. 
Ez az összeg 39.746 személlyel kevesebb az előbb 
kimutatott összes iparosok számánál. A különbséget 
a hazai vállalatok keretébe nem foglalható segédsze-
mélyzet okozza, még pedig főkép a 26.313 alkalma-
zatlan mesterlegény és a nem ipari jellegű intézetek-
től, szintúgy külföldi vállalatoktól alkalmazott iparos. 

Nem mutatja ki a statisztika, hogyan oszlanak 
meg az önállók, szintúgy a felnőtt és fiatal segéd-
személyek a különböző terjedelmű vállalatok között 
és teljesen cserben hagy, a konfekcióhoz hasonlatos 
nagyipari vállalatok tekintetében. Sok iparos u. i., 
bár saját műhelyében munkál, mégis majdnem kizá-
rólag bizonyos nagyobb vállalatok és nem a közve-
tetlen fogyasztók részére dolgozik. Az ilyen iparos 
tehát önálló mesternek semmi esetre sem tekinthető, 
mégis aligha tévedünk, ha azt állítjuk, hogy mind e 
fajta iparos az önállók között szerepel statisztikánkban, 
mert az ilyen megkötött mester — már csak rátartó-
ságból is — bizonyára nem vallotta meg rendes 
munkaadóját. 

Vegyjük rendre már most az egyes mestersége-
ket, még pedig a statisztikától kimutatott tulajdonké-
peni iparból mind azokat, melyek együttesen 5000 
iparosnál többet foglalkoztatnak és néhány kisebb 
terjedelműt a jellegzőbbek közül. 
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Noha csoportonként 5000 iparosnál szintén többet 
foglalkoztatnak: a dohány, vas, gép, szesz és tégla 
gyárak részletezését, minthogy ezen vállalatok míve-
lete a kézmívességgel már alig függ egybe, elhagyjuk. 
Számba vesszük ellenben a vándor, a házi és a nép 
iparból az alább felsorolt mesterségekkel foglalkozókat, 
szintúgy a személyes szolgálati iparból a varrókat és 
himzőket, hogy az egyes mesterségek termelő tehet-
ségét teljes egészében áttekinthessük. Megjegyezzük 
még, hogy a közel rokon mesterségeket egybe fogtuk, 
így az építőket a kőmívesekkel, a bőrgyártókat a 
tímárokkal, a foltozó szabókat a férfiszabókkal, a 
litográfusokat a könyvnyomtatókkal, a henteseket a 
mészárosokkal, a cipészeket a csizmadiákkal. Az egybe 
foglalást tisztán gyakorlati okok alánlják. P. o. ma 
már — a hagyományokon kivül — semmi sem okolja 
meg a cipészeknek a csizmadiáktól való elválasztását, 
minthogy a cipészek általában csizmát is, a csizmadiák 
pedig cipőt is készítenek. 

L á b b e l i k é s z í t ő k . 
(Cipész és csizmadia.) 

Önálló 59.365 egyén. 
a f J ,, (felnőtt . . 27.738 „ 
S e g e d s z e m e l y U f i a . . . 17.791 , 

Együtt . . . . 104.894 egyén. 
Vándoriparos 72 „ 

Összesen . . . 104.966 egyén. 

A magyar iparosságnak 16'2%-a lábbeli készítő. 
Ez .a mesterség domborodik ki legerősebben iparunk-
egész testéből, — 20-nál több segédszeméllyel dolgozó 

4* 



összes iparvállalatainknál is több egyént foglalkoztat. 
A lábbeli készítők számát egyetlen más iparág sze-
mélyzete sem közelíti meg. Más országokhoz képest; 
mégis aránylag csekélynek bizonyul ezen fajta iparunk 
is. Németországban u. i. egy egy lábbeli készítőre 110 
lakos jut, Ausztriában 130, míg nálunk már 153. 

Lábbeliből való behozatalunk egyre növekszik. 
Majdnem az egész behozatal Ausztriából ered. 

1898-ban volt a magyarországi 
behozatal ér téke. . . 19,795.000 korona, 
kiviter „ . . . 1,596.000 
behozatali többlet . . 18,199.000 korona, 
míg ugyanezen évben a közös egész vámterületre 

vonatkozólag volt a 
behozatal értéke . . 
kivitel „ . . . 18,338.080 korona, 
vagyis Ausztria nem csak, hogy saját szükség-

letének teljes kielégítésén felül hazánkat is elárasztja 
lábbelivel, hanem a hozzánk való — magyar fogyasz-
tásra szánt — kivitelével egyenlő értékűt a vám-
külföldre is exportál. 

Koránt se higyjük, hogy Ausztria ide vágó ter-
mékei csupán gyárakból kerülnek ki, sőt ellenkezőleg, 
a termelés java hányadát a konfekciószerűen szerve-
zett kézmívesek végzik és a vámkülföldre majdnem 
kizárólag csakis ezek terméke kerül. A konfekciós 
lábbeli vállalatok törzsfészke Bécs, kisebb arányban 
Csehország és Morvaország. 

Különösen kiemelendő, hogy Ausztria a vám-
külföldre kivitt lábbeli termékeit, a németországi beviteli 
vám és az erősen kifejlett németországi lábbeli gyárak 
versengése ellenére, főleg Németországban és a gyári 
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cipőtermelés terén magas fokra hatolt Angliában érté-
kesíti. 

íme a kézmíves terméke sikeresen verseng a 
gyári termékkel! 

Miért nem kelhet versengésre mégis a mi kéz-
mívesünk az osztrákkal? Az erős szervezkedés híja 
teszi ezt! 

Mind ebből azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy 
a lábbeli ipar a kézinwesség keretén belől is megállhatja 
helyét. 

Vessünk még egy pillantást arra, hogy mekkora 
terjedelmet öltenek szóban forgó iparunk egyes vál-
lalatai. 

A vál la lat terjedelme 

1 
Vállalatok 

száma 

Segéd-
személyzet 

száma 

Segéderőt nem foglalkoztat . . . 

1—5 segódszemélyt » . . . 

6—20 » » . . . 

20-nál több » » . . . 

39.045 

20.323 

749 

31 

34.563 

6.089 

1.164 

Összesen . 60.148 41.816 

A vállalatok 2/3-a minden segéderőnek híjával 
van. A segéderővel ellátott vállalatok mindegyikére 
átlag 2 segédszemély ju t ; az alkalmazott 17.791 gye-
rek számba vételével pedig 100 ilyen vállalatra átlag 
114 felnőtt és 84 fiatal segédszemély jut, vagyis az 
alkalmazottak között — a felnőttekkel szemben — 
uagyon sok a gyerek. 
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K o v á c s o k . 

Önálló 27.269 egyén. 
a , , ,, j felnőtt . . 11.775 
Segedszemely ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Együtt . . . . 47.710 egyén. 
Cigány kovács . . . . . 7.146 „ 

Összesen . . . 54.856 egyén. 

A magyar iparosságnak 8'5%-a kovács, számukat 
illetőleg ők foglalják el iparunkban a második helyet. 

Németországban egy kovácsra jut átlag 269, 
Ausztriában 312, míg nálunk 334 lakos. A kovács 
tehát hazánkban gyérebb. 

Az ide tartozó vállalatok terjedelmük szerint a 
következő képet adják: 

T e r j e d e l e m 
Vál la latok 

száma 

Segéd-
személyzet 

száma 

Segéderőt nem foglalkoztat . . 

1—5 segódszeniélyt » . . 

6—20 » . . 

20-nál több » . . 

15.256 

12.354 

99 

2 

17.910 

766 

59 

Összesen . 27.711 18.735 
i 

Valamennyinek felénél valamivel több vállalat 
segéderőt nem foglalkoztat. A segédszemélyeket fog-
lalkoztató vállalatok közül kettőre általában 3 segéderő 
ju t ; az alkalmazott 8510 gyerek számba vételével 
pedig 100 ilyen vállalatra jut átlag 82 felnőtt és 68 
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fiatal segédszemély, vagyis a gyerekek alkalmazására 
vonatkozólag itt az arány még a lábbelikészítők cso-
portjában tapasztaltnál is kedvezőtlenebb. 

É p i t ő i p a r o s o k . 

(Építő és kőmíves ) 

Önálló 17.210 egyén. 
a , , ,, í felnőtt . . 23.234 
begedszemely { ^ ^ . ^ 

Összesen . . . 44.321 egyén. 

A magyar iparosságnak 6'8%-a ide tartozik. 
Terjedelmök szerint a vállalatok következően 

oszlanak meg: 

N a g y s á g 
Vállalatok Segéd-

személyzet N a g y s á g 

s z á m a 

Segéderőt nem foglalkoztat . . 13.547 — 

1—5 segédszemélyt » . . 3.376 5.439 

6 - 2 0 » . . . 413 4.255 

20-nál több » » . . 155 7.123 

összesen . 17.491 16.817 

Hogy a vállalatok %-a segéderőt nem foglalkoz-
tatna, az egyáltalában valószínűtlen. Mértékadónak 
különben ez adatokat nem vehetjük, mert a tél köze-
pére vonatkoznak, amikor nem építenek. Azért is 
mutat ki a statisztika itt aránylag sok alkalmazatlán 
mesterlegényt, számszerint 5683-at. A valóságos munka-
időben foglalkoztatott napszámosok száma nem is volt 
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megállapítható. Az alkalmazott gyerekek száma még 
a hibás kimutatás szerint is aránylag csekély, mely 
arány a rendes munkaidőben bizonyára még kedvezőbb. 

F é r f i s z a b ó k . 

Önálló . 
c, , , ,, ( felnőtt oegedszemely ,. , , ° J ' fiatal 

Együtt 
Vándorszabó . . 

21.250 egyén. 
15.265 „ 
8.297 „ 

. 44.812 egyén. 
7 „ 

44.819 egyén. 
9%-a férfiszabó. Német-

Összesen 
A magyar iparosságnak 6' 

országban jut egy szabóra átlag 114, Ausztriában 127. 
míg nálunk már 291 lakos. Itt is e két idegen ország 
mögé kerülünk. 

A vállalatok nagyság szerint következően sora-
koznak : 

N a g y s á g 
Vál la latok Segéd-

személyzet N a g y s á g 

s z á m a 

Segéderőt nem foglalkoztat . . 12.613 — 

1—5 segédszemélyt » . . 8.473 15.721 

6—20 » . . 596 5.093 

20-nál több » » . . 15 529 

Összesen . 21.697 21.343 

A vállalatoknak mintegy 2/3-a segéderőt nem foglal-
koztat. A segéderőt foglalkoztató vállalatok közül 3-ra 
általában 7 segéderő ju t ; az alkalmazott 8297 gyerek 
(inas) figyelembe vételével pedig 100 ilyen vállalatra 
144 felnőtt és 91 fiatal segédszemély jut. A felnőttek 
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és fiatalok között mutatkozó arány a lábbeli készítők 
csoportjában tapasztaltnál kedvezőbb ugyan, de azért 
egészségesnek egyáltalában nem mondható. 

Férfiruhából való behozatalunk szintén tetemes; 
volt u. i. 1898-ban a 

behozatal értéke . . . 13,687.600 korona, 
kivitel „ . . . 2,359.880 .. 
behozatali többlet értéke 11,327.720 korona, 
A behozatal — csekélyke töredék kivételével -

egészen Ausztriából, még pedig főkép Bécsből és 
Prossnitzból kerül hozzánk. 

Ausztria a hozzánk szállított férfiruhán kívül, a 
vámkülföldre, főkép a keletre, szintén tetemes mennyi-
séget visz ki, amit a közös vámterület következő árú-
forgalmi statisztikája világosan bizonyít; volt u. i. 
1898-ban a 

behozatal értéke . . . 636.760 korona, 
kivitel „ . . . 7,877.180 „ 
kiviteli többlet értéke . 7,240.420 korona. 
A férfiruha gyárban épenséggel nem készül. Az 

egész termelést a kézművesség állítja elő. Hogy pedig 
a kézművességnek ily arányú és idegen piacokon is 
simán értékesíthető termelésre van tehetsége, azt itt 
is tisztán konfekciós szervezetének köszönheti. 

A s z t a l o s o k . 

Önálló 17.025 egyén. 
0 , , ,, / fe lnő t t . . 12.198 „ 
Segedszemely U ; i t a l ^ 

Együtt . . . . 37.021 egyén. 
Vándorasztalos 10 

Összesen 37.031 egyén. 
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Iparosságunk 5'7%-a asztalos. Németországban 
egy asztalosra jut átlag 147, Ausztriában 206, mig 
nálunk már 433 lakos. Az ipar ezen ágában is mi 
vagyunk a legszegényebbek. 

A vállalatok terjedelem szerint való megoszlása 
a következő: 

N a g y s á g 
Vállalatok Segéd-

személyek N a g y s á g 

s z á m a 

Segéderőt nem foglalkoztat . . 10.129 

1—5 segéderőt » . . 6.651 12.190 

6—20 » » . . 503 4.309 

20-nál több » . . 42 1.562 

Összesen . 17.325 18.061 

A vállalatok itt is segéderő nélkül dolgozik. 
A segéderőt foglalkoztató vállalatok közül 2—2-re 
általában 5—5 segéderő ju t ; az alkalmazott 7798 
gyerek (inas) számba vételével pedig 100 ilyen válla-
latra 143 felnőtt és 108 fiatal segédszemély jut. A 
gyerekeknek túlságos nagy mértékben való alkalma-
zása szembe szökő. 

Asztalos árúból (főkép bútorból) aránylag szintén 
nagy a behozatalunk; volt u. i. a hajlított fabútor kivé-
telével, melyet — minthogy tisztán gyári termék 
számba nem veszünk, 1898-ban a 

behozatal értéke. . . 19,031.216 korona, 
kivitel „ . . . 3,249.011 

behozatali többlet értéke. . 15,782.205 korona. 
A behozott termék majdnem egészen Ausztriából 

került hozzánk. 
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Ausztriával szemben ismét csak azt tapasztaljuk, 
hogy a hozzánk szállított árún kívül tetemes mennyi-
séget a vámkülföldre is visz ki; volt u. i. a közös 
vámterületre vonatkozólag 1898-ban a 

behozatal értéke. . . 2,617.974 korona, 
kivitel „ . . . 13,376.478 
kiviteli többlet értéke . 10,758.504 korona. 
A hozzánk és a vámkülföldre szállított osztrák 

asztalosárúnak zöme az u. n. „bécsi bútor", olcsó vásári 
portéka, amit a bécsi árúházak számára bécsi kézmí-

vesek temérdek mennyiségben készítenek. Csupán ke-
vés, valóban finom bútor készül igazán gyárban. 

Íme az árúházaktól szervezett kézművesség ismét 
csak versengésre termettnek bizonyul! 

T á p l á l é k k é s z í t ő k : 

M e s t e r s é g Önálló 
Segédszemély Házi 

és nép-
iparos 

Együtt M e s t e r s é g Önálló 
felnőtt fiatal 

Házi 
és nép-
iparos 

Együtt 

Molnár 17.212 21.542 2.582 — 41.336 

Pék 3 .759 7.012 2 .239 1.735 14.745 

Hentes és mészáros 11.868 9 .685 3 .309 — 24.862 

A magyar iparosságnak 6'4%-a molnár, 2"3%-a 
pék, 3 '8° /o - a hentes és mészáros. 

Egy iparosra ju t átlag, 

még pedig : 

Német-
országban 

Ausztriá-
ban 

Magyar-
országon 

Egy iparosra ju t átlag, 

még pedig : 
1 a k o s 

Molnárra 508 418 373 

Pékre 241 386 1170 

Hentes és mészárosra . . . 200 336 683 



Molnáraink száma meghaladja a két 
idegen ország ezen fajtabeli iparosainak 

számát, mig a másik két mesterségben 
nagyon is hátra kerülünk. 

A vállalatok terjedelmük szerint következően csoportosulnak: 

M e s t e r s é g 

Vállalat 

segéderő 

nélkül 

1-- 5 | 6-- 2 0 20-nál több 
összesen 

M e s t e r s é g 

Vállalat 

segéderő 

nélkül 

segéderőt foglalkoztató vállalat 
összesen 

M e s t e r s é g 

Vállalat 

segéderő 

nélkül 
vállalat segéd-

erő vállalat segéd-
erő vállalat segéd-

erő váilalat segéd-
erő 

M e s t e r s é g 

Vállalat 

segéderő 

nélkül 
s z á m a s z á 111 a 

10.628 8.617 18.798 845 3.059 65 5.947 19.655 22.804 

Pék 1.286 2.894 5.238 303 2.638 11 336 3.994 8.212 

Mészáros és hentes . . . . 6 .717 5.950 9.704 209 1.764 6 158 12.882 11.626 

A malom, szintúgy a mészáros és 
hentes vállalatoknak mintegy fele, a pék 
vállalatoknak pedig V3-U segéderőt nem 
foglalkoztat. A malomiparban 2—2 segéd-

erőt foglalkoztató vállalatra 5—0, a. {»ék-
iparban ugyan ilyen 1—1 vállalatra 3 3, 
a mészáros és hentes iparban 1—1 válla-
latra mintegy 2—2 segéderő ju t ; a feljebb 



kimutatott fiatal alkalmazottak számba vételével 100 
segéderőt foglalkoztató vállalatra jut a malmokban 
224 felnőtt és 28 fiatal, a pékiparban 221 felnőtt és 
82 fiatal, a mészáros és hentes iparban 135 felnőtt és 
53 fiatal segédszemély. A malmokban aránylag nagyon 
kevés a gyerek, a másik két iparágban több ugyan, 
de nem túlságosan sok. 

A pékipar terméke szállításra alig lévén alkalmas, 
ezen mesterségnek a külföld versengésétől nincs mit 
tartania, s hogy ennek ellenére 1—1 pék háromszor 
annyi lakost elégíthet ki, mint Ausztriában és ötször 
annyit, mint Németországban, az a fogyasztó tehet-
ség, illetőleg az általános kereset csekély voltára vall 
nálunk. 

Lisztbeli kivitelünk, miként azt feljebb már kimu-
tattuk, nagy szabású. Malomiparunk termelő tehetsége 
egyáltalában jóval meghaladja minden egyéb iparunkét, 
s ez az iparunk úgyszólván az egyetlen kivétel, mely 
Ausztria és Németország hasonló iparának színvonalát 
föléri. 

Nyers és elkészített húsfélékkel való árúforgal-
munk 1898-ban következően alakult: 

Behozatal értéke . . 2,740.302 korona. 
Kivitel „ . . 10,761.800 

Kiviteli többlet értéke . 8,021.498 korona. 

Ebből azt látjuk, hogy a külföldhöz képest gyönge 
húsvágó iparunk számot tevő mértékben kivitelre is 
dolgozhatott, ami ismét aránylag szegényes köztáplál-
kozásunkra vall. 

A kolbász neműek behozatalát — a virslik kivé-
telével — kivitelünk föléri. Sonkából a kivitelnél tete-
mesen nagyobb a behozatalunk. 
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Behozatal Kivitel 
értéke koronában 

Kolbász . . 183.750 222.600 
Virsli . . . 248.640 7.680 
Sonka . . 1,738.200 107.360 

Henteseink tehetségét e számadatok bizonyára 
nem dicsérik. 

E g y é b i p a r á g a k . 

M e s t e r s é g Önálló 
Segédszemély Házi 

és nép- Össze-M e s t e r s é g Önálló 
Házi 

és nép- sen 
felnőtt fiatal iparos sen 

Ács 7.683 1.317 — 22.954 

Bognár 13.136 3.776 2.672 — 19.583 

Takács 11.395 2.254 803 2.716 17.168 

Lakatos 3 .913 4.209 3.796 96 12.014 

Kádár 5.429 2.243 1.048 2.456 11.176 

Szűcs 6.238 2.003 1.129 — 9.370 

Női szabó 4.654 3.177 1.400 — 9.231 

Tiniár 3.445 911 — 7.708 

Fazekas 4.136 1.642 753 1.099 7.630 

Könyvnyomtató ós litográfus 425 5.355 1.166 
vándor-

6.943 

Bádogos 2.006 2.110 1.440 
ipuroa 

63 
házi 

5.619 

Varró és himző . . . . 20.648 3.218 1.251 
iparos 
3.625 28.742 



A segéderőt foglalkoztató vállalatok következően oszlanak meg: 

Segéderőt 
nem fog-
lalkoztató 

1 -- 5 6-- 2 0 20-nál több 
összesen 

1 0 0 - 1 0 0 segéd-
erőt foglalkoz-

tató vállalatban 

M e s t e r s é g 

Segéderőt 
nem fog-
lalkoztató 0/ /o 

segéderőt foglalkoztató vállalatok van 

vállalatok 
száma 

vállalat segéd-
személy 

vá Ha-
lat 

segéd-
személy 

válla-
lat 

segéd-
személy válla- segéd-

személy 

fel-
nőtt /o fiatal 

s z á r n a lat 
segéd-

személy alkalmazott 

Ács 11.788 83 2.190 3 240 133 1.361 27 1.381 14.138 5.982 198 88 56 22 

Bognár 9.123 68 4.175 5.843 20 143 — — 13.318 5.986 79 56 63 44 

Takács 9.440 81 2 .183 2 .663 21 180 — — 11.644 2.848 93 72 36 28 

Lakatos 1.976 49 1.775 3.634 229 2.037 20 899 4.000 6.570 137 42 187 58 
Kádár 3.886 70 1.565 2.418 45 419 4 122 5.500 2.959 118 64 65 36 

Szűcs 4.616 72 1.675 2.600 41 315 2 53 6.334 2 .968 107 62 65 38 
Női szabó . . . . 3 .404 69 1.395 2.445 127 1.238 9 374 4.935 4.057 174 66 91 3 4 

Tímár 1.982 58 1.300 2.180 77 772 18 1.164 3.377 4.116 230 78 65 22 
Fazekas 2.680 63 1.497 2.170 18 135 — — 4.195 2.305 103 68 49 32 
Könyvnyomtató és 

litográfus . . . 99 17 283 733 150 1.510 48 3.732 580 5.975 1000 81 242 19 

Bádogos 861 42 1.090 2.080 87 688 5 407 2.043 3.175 148 55 121 45 
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Segéderőt nélkülöző vállalat aránylag legkevesebb 
a nyomtató, legtöbb az ács iparban van. 

A gyerek munka túlságos használatát mutatja a 
lakatos, a bádogos, a bognár, a szűcs, a kádár és a 
női szabó ipar. 

Hogy ipar dolgában egyáltalában mennyire elma-
radtunk a külföld mögött, mutassa, a már felsorolt 
példákon kívül, az alábbi táblázat is. 

M e s t e r s é g 
Német-

országban 
Ausztriá-

ban 
Magyar-
országon 

egy egy iparosra átlag jut lakos 

Ács 263 302 816 

Lakatos 177 352 1.490 

Kádár 946 990 1.614 

Fazekas 1.229 996 1.869 

Tímár . . . . . . . . 1.138 1.304 2.027 

Könyvnyomtató 657 1.684 2.433 

Nyerges és szíjgyártó . . . 739 1.217 2.978 

Bádogos 780 1.369 3.086 

Szobafestő és mázoló . . . 387 1.290 5.788 

Kárpitos 1.718 3.381 7.274 

1.553 2.836 7.683 

Arany és ezüst míves . . . 1.957 2.232 11.008 

Műszerész 1.884 4.624 21.262 

Hangszerész 
1 

2.562 4.133 42.576 

Ezen táblázat egyszersmind fogyasztó tehetsé-
günk, illetőleg ismét csak nagy mértékű általános sze-
génységünk szomorú képét tárja elénk. 



1898. évi árúforgalmunk statisztikájából — kiegé-
szítésül — még néhány jellegző adatot sorolunk fel. 

Női ruhából, még pedig majdnem egészen osz-
trák eredetű termékből, volt a 

behozatal értéke. . . 17,268.300 korona, 
kivitelünk „ . . . 4,512.600 
behozatali többlet értéke 12,755.700 korona. 
A női ruhából való egész behozatal kézmíves tele-

peken készült, szintúgy a behozott fehérnemű zöme is. 
Ez utóbbiból volt a 
behozatal értéke. . . 12,338.600 korona, 
kivitel „ . . . 2,206.800 , 
behozatali többlet értéke 10,131.800 korona. 
Csakis kézmívestől készíthető nyakkendőből, de-

rékfűzőből és paplanból volt a 
behozatal értéke. . . 6,181.920 korona, 
kivitel „ . . . 371.010 
behozatali többlet értéke 5,810.910 korona. 

T a I p b ő r : 

Behozatal értéke . . 10,134.000 korona, 
Kivitel , . . 3,239.970 „ 
Behozatali többlet értéke 6,894.030 korona. 

F e l s ő b ő r : 

Behozatal értéke . . 16,845.120 korona. 
Kivitel » • . 5,194.500 
Behozatali többlet értéke 11,650.620 korona. 

Cserépből való edény, pipa és kályha: 

Behozatal értéke . . 2,283.880 korona. 
Kivitel „ . . 290.370 „ 
Behozatali többlet értéke 1,993.510 



— 6 6 - 7 -

K o s á r k ö t ő á r ú : 

Behozatal értéke . . . 625.300 korona, 
Kivitel „ . . . 256.520 
Behozatali többlet értéke 368,780 korona. 

S z ű c s á r ú : 

Behozatal értéke . . 6,468.000 korona. 
Kivitel „ . . 1,582.000 
Behozatali többlet értéke 4,886.000 korona. 
A fazekas, kosárkötő és szűcs árúcikkelyek tisz-

tán kézmíves műhelyben készülnek. 
Végül, hogy tisztán lássuk behozatalunk, illető-

leg mostani külföldre utaltságunk egész képét, ide 
iktatjuk mind azon árúcikkelyeket, amelyek főcsopor-
tonként legalább is 10 millió korona értékű behozatali 
többletet (tiszta behozatalt) mutatnak. 

T i sz ta behozatal ( 1898 ) . 

Pamutárú 151 millió korona. 
Gyapjú árú 81 » 

Ruházat 50 » „ 
Bőrárú 46 » V 
Selyem árú 46 » V 
Vasárú 41 » V 
Hangszer, óra, műszer 

és apró árú . . . 31 n „ 
Lenárú 25 n » 

Fémárú 20 » » 

Fa és csont árú . . 17 y> » 

Gép 16 » » 

Papiros árú . . . . 15 » » 

Gyarmat árú . . . . 13 » 

Irodalmi és műtárgy . 13 » » 

Nyers ásványolaj . . 12 » » 



Ezek között — enyhe számítással — legalább 
100 millió korona értékű kézmíves készítette árú-
czikkely van. 

Az egybe állításból azt is látjuk, hogy nyers 
pamuton, némely fémen, gyarmat árún és nyers ás-
ványolajon kívül egyetlen termék sincs, amit Magyar-
országon elő nem állíthatnánk, s amire valójában és 
okvetetlenül a külföldtől való ellátásra szorulnánk. 



"VII. 

Kis ipar és nagy ipar. Vállalkozó és munkás. 

gőzgép feltalálása után nyomban észrevehető 
szerepet kezdenek játszani a gyárak, s azóta, a vasutak 
és a gőzhajójáratok fejlődésével párvonalosan, mind 
nagyobb jelentőségre vergődnek. 

Kezdetben, mikor még a céhet uralta az ipar, 
a gyárat szinte az ipar körén kívül támadt oly ala-
kulásnak nézték, mely mi kapcsolatban sincs a kéz-
mívességgel, s ezért a gyári mívelet szabályozására, 
a céhintézménytől teljesen függetlenül, alkottak törvé-
nyeket. A gyár fogalma szabatos megállapításának 
azonban egyetlen törvényhozás sem tulajdonított fon-
tosságot. Még ma sincs különben oly meghatáro-
zás, amit a gyár mivoltának megállapíthatása végett 
általánosan elfogadtak volna. Nagyjában úgy vélték, 
hogy a gyár olyan telep, ahol gépek segítségével 
készítenek ipari termékeket. Hogy azután, valamely 
magát gyárnak nevező telep, valóban használt e gépet, 
azzal senki sem törődött. 

Mihelyest valaki a megkívánt formaságoknak 
eleget tett, az illetékes hatóságtól minden további vizs-
gálgatás nélkül megkapta a gyár felállítására a szaba-
dalmat. így történhetett meg, hogy gyár nevezet alatt 



— az akkor még törvényes erejű céhszabályok elle-
nére — a céhtől független kézmíves telepek is kelet-
kezhettek. 

Később az állam a gyárak alapítását már bizo-
nyos anyagi feltételekhez kötötte, sőt a gyári mívele-
tet hatósági felügyelet alá rendelte, de ekkor is csupán 
a közbátorságra volt figyelemmel. Megszabta, hogy 
tűzzel fenyegető és bűzt árasztó telepek engedelme-
zésénél a hatóság mily eljárást kövessen és hogy a 
tulajdonosok az elemi erötöl hajtott telepeken a munká-
sok testi épségének és egészségének oltalmáról gondos-
kodjanak. Ilyes törvényes intézkedések keltették azután 
azt a balhitet, hogy most már minden patak és szél 
malom, minden kis fűrészmalom, téglaégető, szappanos 
műhely s. t. eff. gyárnál nem egyéb. 

Bárhogyan is legyen a dolog, feltétlenül szüksé-
gesnek mutatkozik, hogy a gyár fogalmát, sőt egy-
általában az ipari vállalatok minden mai formáját, 
legalább is jellegző bélyegére vonatkozólag, tőlünk tel-
hető pontossággal megállapítsuk, különben tiszta lehe-
tetlenség, hogy megértsük egymást. 

Az ipari vállalatokon elsőben az tűnik fel, hogy 
némelyik nagyon kevés, némelyik sok munkást foglal-
koztat. A munkásszemélyzet mekkorasága szerint szokta 
a statisztika is a vállalatokat a kis ipar, vagy a nagy 
ipar körébe sorolni. Nálunk a 20 munkásnál többet 
foglalkoztató vállalatokat foglalják a nagy ipar fogal-
mába, persze, hogy csak azokat, hol a munkaadó és a 
munkás kapcsolata kipuhatolható. Sok ipari vállalatnak, 
magának, azonban vagy egyáltalában nincs műhelye, 
vagy ha van is, abban a termelés míveletének csak bizo-
nyos, cl nem kerülhető része folyik, — a munka 
zömét pedig a munkások saját műhelyükben, ottho-



nukban végzik. Ez utóbbi fajta vállalatok általában 
sok munkást foglalkoztatnak, s így — bár míveletük 
zömét az egyes kézmíves műhelyek hajtják végre — 
a statisztika megkülönböztetése szerint is : nagy ipari 
vállalatoknak minősítendők. Világos ebből, hogy a kéz-
mívesség és a kis ipar fogalma nem vág egybe; szint-
úgy, hogy a munkásokat egy helyen — bár gépek 
mellett — foglalkoztató gyárnak fogalma sem fedezi 
egészen a nagy ipar fogalmát. A munka minőségére 
hiába vetjük szemünket, az nem adja meg nekünk 
azt a mértéket, mellyel a kis ipart a nagy ipartól 
megkülönböztethetnők. A munkásszemélyzet mekkora-
sága sem adhatja meg az eredeti mértéket. A munká-
sok száma csak másodlagos jelenség; hiszen kénye 
kedvére egyetlen munkás csoport sem, legyen bár 
még oly számos is, nem alkothat gyárat, vagy bár-
milyen nagyobb vállalatot, ha ahhoz kellő tőkéje 
nincsen. 

A dolog veleje a tőke nagyságában van; a nagy 
ipari vállalatnak első feltétele: a nagy tőke. Nem a 
gép használata, nem a kézi munka, nem a munkás 
tanúit vagy tanulatlan volta, hanem tisztán a tőke 
mekkorasága szabja meg a vállalat nagy vagy kis 
ipari voltát. Mentől nagyobb a tőke, annál nagyobb 
lehet a termelés, annál több munkást foglalkoztathat 
a vállalat. A munkásszám csak mutatója annak, körül-
belül mekkora tőkével dolgozik a vállalat. De ez a 
mutató koránt sem megbízható. Egyenlő munkásszám 
mellett, minden egyes előállítandó termék munkálatá-
nak módja és a termelés egyéb követeivényei szerint, 
a vállalatok tőkéje nagyon különböző lehet. A mun-
kások száma csak a tőke minimális határának jelzője-
ként érdemel figyelmet, s csupán a munkások szá-
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mának egyezése koránt sem jogosít arra, hogy bár-
milyen két vállalatot, bármely szempontból is, egyenlő 
jelentőségűnek vegyjük. 

A nagy tőke mentől biztosabb kamatra töreked-
vén, hogy a költségen takarítson, ipari vállalatának 
termelését és a termék értékesítését mentől inkább 
egyszerűsíteni és megfeszíteni törekszik. Innen van 
az, hogy míveletét tisztán a termelendő árúcikkely 
természete szerint rendezi, mit sem törődvén azzal, 
vájjon intézkedéseivel nem sérti e meg az ipar hagyo-
mányos rendjét p. o. hogy egy és ugyanazon vállalat-
ban megfér e az asztalosság a lakatossággal. Ahány-
féle szakbeli munkálatot követel meg a termék, annyi-
féle műhellyel látja el a vállalat ipari telepét, illetőleg 
annyiféle mesterembert alkalmaz vagy foglalkoztat. De 
ez még nem minden. Törekvése arra is készteti, hogy 
mentől kevesebb terméket, mentől nagyobb mennyiség-
ben készíttessen. Ezt úgy éri meg, hogy minden egyes 
termék munkáját ízekre bontja (munkabontás), s egy 
és ugyanazon munkással, illetőleg géppel és munkással 
a míveletnek mindig egy és ugyanazon ízét végezteti. A 
folytonosan egyforma munkát végző gép és munkás, 
illetőleg magános munkás (kézmíves) teljesítése foko-
zódván, a mívelet termelő tehetsége is gyarapszik, 
minek következtében a munkabontással dolgozó válla-
lat olcsóbb, tehát könnyebben értékesíthető árúcikkelyt 
küldhet a piacra. 

A nagy iparral vele jár a munkás speciálódása 
és pedig annyira, hogy a szakmunkás gyakran azt 
a terméket, melyen maga is munkált, teljes egészében 
elkészíteni nem is bírja, csupán a maga részleges 
munkájához ért, de ebben — különösen ami a gyors 
munkát illeti — rendkívül ügyes. A munkabontásnak 
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rendes járuléka a darabszám fizetett bér. A darabbér 
u. i. részint a kellő munkateljesítés ellenőrzését meg-
könnyítőén, a felügyeletet olcsóbbá teszi, részint a 
gyors munkát biztosítja, s ezzel szintén költséget 
takarít meg. Szóval a nagy iparban minden mennyiség. 
A kedvező számítás a legfőbb dolog. 

Altalánosságban ez a nagy ipar képe, de van 
ettől — miként minden szabálytól — eltérés is. Van 
— habár aránylag kevés — oly nagy ipari vállalat, 
hol nem a mennyiség, hanem a minőség a fő. A finom 
bútort, bronz tárgyat, különleges munkagépet, finom 
műszert, s más effélét készítő gyárak, szóval a művészi 
kezelést, avagy nagy tanultságot megkövetelő vállala-
tok ilyenek, hol a nagy értékű termék költséges készí-
tése, úgyszintén a mindenkor munkára készen tartandó 
— mert bármikor nem kapható — drága anyagokból 
való tetemes készlet kívánja meg a nagy tőkét. Ter-
mészetes, hogy ezen telepek csupán a gazdagok kényes 
ízlésének, avagy egészen különleges kívánalmaknak 
kielégítését szolgálják, s így fogyasztóik köre aránylag 
kicsi lévén, számuk is, a többi nagy ipari vállalat 
számához képest, szinte elenyészően kevés. Eme kü-
lönös nagy ipari vállalatok azonban szintén a gyárt-
vány természetéhez illően rendezik míveletüket és 
mindenben pontosan kalkulálnak, csupán a munka 
módjában különböznek, amennyiben itt — a nagyo-
lástól eltekintvén — a munka bontatlan és a munkás 
elejétől végig, teljes egészében, maga készíti a termé-
ket, s ezzel a munka egyöntetűségét biztosítja. A 
munka gyorsaságát egészen a munka minősége alá 
rendelik, nem a munka sokasága, hanem a munka 
minősége itt az érték, s minthogy a minőség egészen 
a szakmunkás tudásától függ, munkáját aránylag 
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jobban fizetik és nem hajszolják, nehogy a termék 
minősége adja meg az árát. Innen érthető, hogy ily 
vállalatok többnyire heti bért fizetnek, s ha néhol darab-
szám jár is a bér, azt a vállalat — saját érdekében 
— méltányosan szabja meg. 

Az utóbb említett bontatlan munkájú nagy ipar 
mintegy hídként kapcsolódik a bontott munkájú nagy 
ipar és a kis ipar közé. A bontatlan munkájú nagy ipart, 
még ha mívelete mindenkor gépes volna is, nem ez, 
hanem valójában a tetemesen nagyobb tőke és a míve-
let fokozottabb sokoldalúsága választja el a kis ipartól, 

egyebekben az ipar mind e két faja munkájának 
csapását a minőség szabja meg. A kis ipari vállalkozó 

egy magában — valamely árúcikkelyt igazán tö-
mérdek mennyiségben már egyáltalában nem termel-
het, valóban csakis termékének minőségével verseng-
het. A kis iparos törekvésének egyedül helyes és ter-
mészetes célja a minőség. 

Hogy félre ne értessünk, eleve és különösen ki 
kell jelentenünk, hogy csupán az a, valóban 'anyagilag 
független iparos nevezhető vállalkozónak, aki elegendő 
tőke birtokában, egészen független számvetése alapján 
vásárolja a munkálandó anyagot, úgyszintén a saját 
kockázatára és hasznára adja el kész termékét. Az 
az iparosmester tehát, aki valamely idegen vállalattól, 
bizonyos díjért való megmunkálásra kap anyagot, vagy 
ha maga vásárolja is ezt, rendszerint bizonyos idegen 
vállalat megrendelésére dolgozik, vagy végül, ha maga 
is vásárolja a munkálandó anyagot és nem is készíti 
megrendelésre termékét, hanem tőke és megrendelés 
híján rendszerint bizonyos idegen vállalatnál kénytelen 
portékáját értékesíteni, — legkevésbé sem anyagilag 
független vállalkozó, hanem a munkaadó, illetőleg a 
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munkát vásárló vállalattól függő segédszemély, valójá-
ban az illető vállalat közönséges munkása. 

A céh hagyományos mesteri címéhez való ragasz-
kodás mit sem segít, az önállóság látszata a valóságot 
nem változtatja meg. Az iparos mester fogalma ma 
már koránt sem egyez mindenkor a kis ipari vállal-
kozó fogalmával! 

Manapság a szokásos sokféle iparosfokozat meg-
különböztetésének már valóban mi értelme sincs. Mes-
ter, legény, inas, gyáros, tisztviselő, munkás, napszá-
mos, ipari fő és al vállalkozó, házi iparos, nép iparos, 
sáfár, az u. n. otthoni vagy ülő munkás — egytől 
egyig két velős fogalomnak más más névvel való 
megjelölése. Igazában csakis vállalkozó és munkás van. 

A vállalkozó, üzleti tőkéjének mekkorasága sze-
rint : nagy iparos vagy kis iparos. A munkás, asszerint, 
hogy a vállalkozó műhelyében vagy a saját ottho-
nában dolgozik: műhelymunkás vagy házi munkás. 
Asszerint, hogy a munkás foglalkozása megkövetel e 
bizonyos ' tanultságot vagy nem: szakmunkás vagy 
segédmunkás, — nem szerint: férfimunkás vagy nömun-
kás, — korszerint pedig — figyelemmel a statisztika 
nemzetközi megállapodására — felnőtt (16 évesnél 
öregebb) vagy falai (16 évesnél fiatalabb) munkás. 
Ezzel teljesen kimerítettük az iparosok minden lehet-
séges fokozatát. 

Nevezhetjük ugyan ezentúl is a szakmunkást 
mesterlegénynek, vagy ahogy ujabban szokták: iparos-
segédnek, de ne felejtsük el soha, hogy az idegen 
vállalatnak dolgozó iparosmester szintén csak szak-
munkás, a legkedvezőbb esetben — ha u. i. segít-
séggel dolgozik — vezető munkás. A házi iparost 
és az u. n. otthoni munkást, gyakran, bajos volna 
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egymástól megkülönböztetni. A házi iparos rend-
szerint idegen vállalkozó számára dolgozik, s így 
rendszerint ő is csak olyan házi munkás, akár az 
u. n. otthoni munkás, legfeljebb a tanultság foka 
térbet el közöttük, amit pedig a mondottak szerint 
módunkban van pontosan megjelölni, a tanulatlant: 
házi segédmunkásnak, a mesterséget tanultat: házi 
szakmunkásnak nevezvén. így, itt is, minden kétséget 
eleve eloszlathatunk. Ha pedig némelykor a házi iparos 
függetlenül, a maga hasznára és kockázatára munkál, 
nincs ok, miért ne neveznők megillető nevén: kis 
ipari vállalkozónak. Ez az eljárásunk legkevésbé sem 
zárja ki azt, hogy a megillető elnevezést a vállal-
kozó termelése mineműségének pontos jelzésével ne 
egészítsük ki, p. o. gyékényszövő kis ipari vállalkozó, 

de hiszen eme jelzést egyetlen vállalat megneve-
zésekor sem mellőzhetjük, ha annak igazi mivoltát 
világosan kifejezni óhajtjuk. A házi iparos és a nép 
iparos között kieszelt különbség még elmosódottabb. 

A házi iparos megnevezést csupán azon esetre 
volna talán mégis célszerű megtartani, midőn ezzel 
határozottan feltüntetni akarjuk, hogy az illető személy 
ipari munkája, más hivatásnak teljesen alá rendelt 
foglalkozás, szóval mellékes kereset, de akkor azután 
nem szabad külön külön figyelemmel lennünk arra, 
vájjon úri ember vagy paraszt, földmíves vagy hiva-
tásánál fogva más mesterségbeli iparos bíbelődik vele. 
Semmikép sem nevezhetnék azonban házi iparosnak 
azt, aki — bár szakbeli tudását nem a törvény szabta 
módon sajátította el — bizonyos ipari munkát rende-
sen fejt ki. 

A fiatal szakmunkást is nevezhetjük továbbra 
mesterinasnak (a korcsszülött és fölöslegesen gyártott, 



német ízű „tanonc" elnevezést nem ártana egészen kikü-
szöbölnünk), csak ne feledkezzünk meg arról, hogy sok 
mesterember — az inastartás megkövetelte formaságok 
és kötelességek kelletlenségeit elhárítandó — egysze-
rűen „fiatal munkás"-t fogad az inas helyébe. Jóllehet 
az iparosmester így az ipartörvénynek terheket okozó 
„tanonc"-át a kötelességet alig rovó „fiatal munkás"-
sal játsza ki, valóban csak mégis mesterinast szegődtet, 
akármilyen terhet háritó címet adjon is neki. 

Az iparban alkalmazott tisztviselő valójában szin-
tén szakmunkás vagy segédmunkás, minthogy azonban 
foglalkozását a többi munkásétól pontosan elhatárol-
hatjuk, nincs ok, hogy állását világosan megkülön-
böztető nevét továbbra is meg ne tartsuk. Ugyanígy 
helyesen járunk el, ha a határozottan mellékes minő-
ségű foglalkozásra alkalmazott munkásokat foglalkozá-
suk szerint nevezzük meg p. o. irodaszolga, kocsis s t. e. 
A „napszámos" elnevezés azonban már sehogy sem 
alkalmas a foglalkozás minőségének megjelölésére, 
csak zavaros felfogást okoz és fölösleges is. Sok 
gyárban, p. o. a legtöbb szeszgyárban, úgy nevezett 
„napszámosok" végzik az ipari munka java részét, holott 
valójában mindannyian segédmunkások. S ha épen 
nem is végez a „napszámos" valóságos ipari munkát, 
akkor is csak tanulatlan munkás vagyis segédmunkás. 

Megismételjük, valóságos iparos fokozat csak kettő 
van: vállalkozó és munkás. 

Valóban itt az ideje, hogy az iparos fokozatok 
jelenleg szokásos megnevezésének bábeli zűrzavarába 
elvégre rendet teremtsünk! 

Lássuk már most, hogyan csoportosíthatjuk az 
eltérő jellegű vállalatokat mind a nagy, mind a kis 
ipar keretén belül. A nagy iparnak már felsorolt 
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jellegző határain belül három rendszer bélyege játsza 
a íő szerepet. Az első rendszer ismertető jele, hogy 
a vállalat kizárólag a maga műhelyében, gyárában 
foglalkoztatja munkásait, ez: a gyárrendszer (Fabrik-
system). A második rendszert az jellegzi, hogy a vál-
lalatnak vagy egyáltalában nincs, vagy ha van is 
műhelye, ebben csupán hozzákészítő vagy befejező 
munkát folytatnak, az igazi termelést pedig, kiadott 
anyaggal, megbízáskép, munkabér fejében, házi mun-
kások — saját otthonukban — végzik, ez: a kiadó-
remlszer (Verlagsystem). Végül a harmadiknak bélyege, 
hogy a vállalatnak vagy egyáltalában nincs, vagy ha 
van is műhelye, ez kizárólag a javítást szolgálja, 
a termelést, még pedig a maga teljes egészében, itt is, 
házi munkások, saját otthonukban végzik, de a vállalat 
már munkálandó anyagot sem ad, ez: a tárház-rend-
szer (Magazinsystem). 

Bár a nagy ipari vállalatok mindegyike alapjában 
e három rendszer valamelyikét uralja, azért az egész 
színtéren végig, mégsem találjuk mindenütt csak 
az egyik vagy a másik rendszert magában. Némely 
nagy ipari vállalatban két rendszer, sőt mind a 
három rendszer is egybe szövődik. Úgy foghatjuk 
fel a dolgot, hogy a három tiszta rendszer mind-
egyike körül egy egy csomó nagy ipari vállalat 
csoportosul és e gócok közé láncszemekként sorakoz-
nak egymáshoz, az egyik rendszernek egyre gyöngülő, 
illetőleg a másik rendszernek egyre erősbödő jellegé-
vel, a kevert rendszerű nagy ipari vállalatok. 

A három rendszernek az értékesítés körül tanú-
sított eljárásában velős különbségét nem vehetünk 
észre. Mind a három rendszer a kereskedelem kipró-
bált fegyvereivel és különösen a környülállásokhoz 



való folytonos alkalmazkodás révén törekszik 
keinek fogyasztókat biztosítani. 

A kis ipari vállalatok szintén három féleségre 
oszlanak. Természetes, hogy — mindenkor — itt sem 
válik el élesen a három féleség egymástól, hanem 
közöttük elegyes változatok is mutatkoznak. Kiváló 
számmal azonban csak az alant ecsetelendő három ha-
tározott féleség jelenkezik. 

Az ide tartozó vállalatok első félesége: a készle-
les rendszer. Jellegzö bélyege, hogy a kistőkés vállal-
kozó nem csak a közvetetten fogyasztó megrendelésére, 
hanem készletre is termel, sőt a kellő választék nyujt-
hatása végett, készlete kiegészítéseként, idegen válla-
lattól vagy idegen mesteremberektől készített terméket 
is tart eladásra. Az ilyen vállalatok egyik csapatja 
boltban (boltos ipar), másik csapatja országos és heti 
vásárokon (vásáros ipar) árusítja portékáját. A kis ipari 
vállalatok második félesége: a házaló rendszer. A vál-
lalkozó itt a megrendelésére házi munkásoktól készí-
tett, vagy ha nem is megrendelésére, de a kifejlődött 
szokás szerint neki szánt ipari terméket házalás útján 
értékesíti. A harmadik féleség: a váltó rendszer (váltó 
ipar). A vállalkozó legitt u. i. csupán a közvetetten 
fogyasztó megrendelésére (váltó munka) és kizárólag 
a maga műhelyében készít terméket. 

Míg a nagy ipar három rendszerében az értéke-
sítés módja ugyanazon észszerű kereskedelmi alapon 
nyugodván, megkülönböztetésre alkalmas jeleket nem 
szolgáltat, hanem a rendszerek különbsége valójában 
a termelő mívelet módjából tűnik elénk, addig a kis 
ipar három rendszerében épen a termelő mívelet egyez 
meg és a rendszerek különbségét az értékesítés módja 
adja meg. 

_____ 
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•VIII. 

A kézmívesség válsága. 

M kézmívesség körében — miként azt a törté-
neti részben ecseteltük — már a XVI. század óta, 
tehát jóval a nagy ipar térfoglalása előtt, egyre terjedt 
a meghasonlás, a kenyéririgység járványa. A céh jogait 
mind kevesebb iparos család sajátította ki hatalmas-
kodással magának, de a monopoliumot részint a céhből 
kirekesztett iparosok, az u. n. „kontár"-ok ellenében, 
részint a később keletkezett, tetemes tőkével fegyver-
kezett, műszakilag és kereskedelmileg szervezett nagy-
ipari vállalatok ellenében megvédeni — a kisajátítók 
nem bírták. 

Nem maga a céh szervezete volt a hibás abban, 
hogy a céh sáncain belől visszaélések burjánzottak: 
az elfajulást tisztán és egyedül a céhet bitorló 
családok okozták. Az állam nem épén a kézmívesség 
boldogulásának érdekében járt el akkor, midőn, a céh 
velejét félre ismervén, az ipar gyakorlásának enge-
delmezését a céhtől függetlenítette. A függetlenítéstől 
hiába várták a mutatkozó bajok orvoslását, a bajok 
egyre csak mérgesedtek. Hatásaiban még szerencsét-
lenebb volt a céhre mért utolsó csapás : a céh eltör-
lése. Az iparnak a céh élete árán való felszabadítása 
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még inkább fokozta a baj t : a kenyéren civakodó 
iparos mesterek számát ép akkor sokasította meg, 
amikor az izmosodó nagy ipar mind több tért bódított 
a kézmíves kis ipartól. A céhszervezet kikezdése, 
a céh lerombolása, az ipar fejlődésében igazán újat, 
kedvezőbb helyzetet egyáltalában nem teremtett. A 

-szabad ipar most érő gyümölcse, a nagy ipari válla-
latok kartellje, trüsztje és egyéb hasonló formájú 
érdekszövetsége — hatalmasabb mértékben ugyan — 
csak ismét az ócsárolt régi céhrendszer kipróbálta 
védő szálakkal hálózza be a fogyasztás területeit. 
Ismét csak az iparnak céhekbe való verődése korát 
éljük, s ennek a törekvésnek sikeres megvalósulását 
kivált a nagy ipar terén észlelhetjük manapság. Hiú 
dolog volna a jelenkor nagy iparát általánosan azzal 
a váddal illetni, hogy benne csupán a rideg haszon-
lesés teszi a mozgató erőt. A telhetetlen haszonlesés 
valójában minden jót magának óhajt megkaparintani és 
másnak mit sem akar abból juttatni. A haszonleső elve, 
hogy ha valaki haszonra tehet szert, az egyedül csak ő 
legyen, s inkább veszteség érje őt magát is, semhogy 
másnak hasznot hajtson valami. A kartellszerű szövet-
ségek veleje pedig a haszonlesés ezen rideg elvével 
nem fér meg. Eme szövetségek alapelve u. i. az egyes 
vállalatok önzésének kizárólagosságát épenséggel tá-
madja, jogosultságát lerontja, mondván: inkább tegyen 
más is haszonra szert, semhogy én is károsodjak. Szó 
sincs róla, hogy ezt az emberségesebb elvet holmi 
divatra kapott önzetlenkedés fakasztotta volna. A 
haszonért való meddő dulakodásban szenvedett sebek 
sajgása, a hiábavalóan elfecsérelt erő fájlalása érlelte 
meg a nagyipari vállalkozókban azt a meggyőződést, 
hogy a versengés féktelensége csupán a birkózó válla-
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latok közös sírját ássa meg. A nagyipari vállalatokat 
a sorvasztó kártól, a bukástól való félelem hangolta 
emberségesebb indulatra, unszolta szövetkezésre. A 
dolgok természetes kényszerítése bírta és bírja rá 
a nagy ipart, hogy az egyeseknek mindenek ellen 
való harcán enyhítsen. A céhszerű nagyipari szövet-
ségek tehát nem mesterkélt agyafúrtságok, hanem a 
dolgok természetéből folyó alkotások, szóval természetes 
fejlődvények. Az ipar természete követeli meg az egy-
öntetű szervezkedést, mert a szervezettség biztosítja 
életének a legegészségesebb feltételeket. Az ó korban 
(Egyptom) és a közép korban (Európa) is csupán ott 
ontott tartós, igaz áldást az ipar, ahol magának erős 
szervezetet teremthetett. Mindebből világosan követke-
zik, hogy a céh elfajulásával nem a céhrendszer eltör-
lésére, hanem arra lett volna szükség, hogy a céh-
rendszert a változott helyzethez idomítsák. 

A régi céhrendszer a régi kizárólagos városi jogo-
kon épült fel és midőn az állam a városok kiváltságos 
jogait megszüntette, illetőleg e jogokat magának fog-
lalta le, kötelessége lett volna, a városi céhekből meg-
felelően szabályozott országos szervezetet alkotni és 
a visszaélések feltámadását szigorú állami ellenőrzéssel 
meggátolni. Hiszen a céh minden visszaélése onnan 
származott, hogy a városi hatóság kezdetben szigorú 
felügyelete idővel meglanyhult, s minthogy az állam 
az iparosság jómódúságának gondozását, illetőleg a 
céhek felett való őrködés kötelességét — a városi jogok 
lefoglalása révén — magára vette és a szükségszerűen 
alakúit szervezetet nem hogy fejlesztette volna, hanem 
épenséggel megsemmisítette: az állam ma már nem 
térhet ki ama feladat megoldása elől, hogy a nem 
saját maga okozta bajban sínylődő kézmívesség oly 
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szervezethez jusson, mely élete jóvoltát, miként a céh-
rendszer a közép korban, a mai kornak megfelelő és 
valóban védő sáncokkal biztosítsa. 

* 

A mind erősebben fejlődő közlekedéstől támoga-
tott nagy ipar adott indítékot arra, hogy termékeinek 
értékesítése végett árútárak nyíljanak. A közönség 
ezen boltokban készen és nagy választékban találta 
mind azt, a mire szüksége volt. Az egyre csinosodó 
és a közönség kényelmét szolgáló boltok mind kelle-
mesebbé tették a vásárlást. A fogyasztó egy helyütt, 
tetszetősebben és rögtön megkapta azt, amit különbén 
több iparostól külön külön kellett volna megrendelnie 
és igy is — mig megkapja — jó ideig várnia, s akkor 
is talán kevésbé csinos portékához jutott volna. 
Vagy pedig, a legközelebbi országos vásáron, porban 
sárban, melegben hidegben, kellett volna a szükséges 
árút különben hosszasan összekeresgélnie. 

A kézmívesek között dúló kenyérharcot az árú-
tárak nagy erővel induló versengése még elkeseredet-
tebbé tette. Amelyik kézmíves megértette az idők-
szavát, ha u. i. volt némi megtakarított pénze, maga 
is boltot nyitott, készletre dolgozott és készletét idegen 
cikkelyekkel egészítette ki. Sok ilyen iparos — aki 
u. i. a számvetést megtanulta és a közönség kívánal-
maihoz alkalmazkodni tudott — megállta helyét, sőt 
idővel megvagyonosodott, nagy iparossá vált. De hát 
fehér holló az ilyen iparos. A kézművesség zöme, 
sok olyan is, akinek volt pénze a ládafiában, 
csak zúgolódni tudott, de alkalmazkodni nem. Ellen-
séges szemmel nézték a veszedelmet hozó jövevényt, 
az árúházat, — megtiltását követelték, de hogy ők is 
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boltot nyissanak, azt a gondolatot keréken elutasítot-
ták maguktól, úgy vélekedvén, hogy a boltosság nem 
fér meg a kézmíves becsületével. Nem gondolták 
meg, hogy a vásáron való eladás kereskedésnél nem 
egyéb és hogy elődeik évszázadokon át a céh árú-
házában, tehát boltokban adták el készletre előállított 
termékeiket. Inkább elavult szokásaikhoz szítottak és 
vakon engedték, hogy a termékeikkel való kereskedést 
markukból mások csavarják ki. 

A boltok elterjedésével az országos vásárok alól 
is kif'oszlott a szilárd talaj. Minden vásáron a kelendő-
séget jóval meghaladja a kínálat, amit minden helyen, 
az oda való iparosok, azzal a követeléssel óhajtanak 
megjavítani, hogy a hatóság az idegeneknek csak dél-
után engedje meg az eladást. A legtöbb helyen sza-
bállyá vált ez az óhaj, mégis csak tovább dúl a köl-
csönös árrontás: az iparosok eszeveszetten kótyavetélik 
portékájukat, gyakran kevesebbért adják annál is, amibe 
nekik maguknak került, csakhogy pénzhez jussanak. 
Az árú ilyen fajta vesztegetésére különösen az a mes-
ter adja magát, akinek legényei bérét, avagy valame-
lyes egyéb tartozását sürgősen kell megfizetnie. Ha a 
mestert tartozásai szorongatják, bizon bizon megfeled-
kezik a maga keresetéről. A vásárok elárasztása, a 
haszonra való kilátásnak mind nagyobb zsugorodása 
ellenére is, csak nem csökken, világos jeléül annak, 
hogy a minden áron való pénzszerzés hajtja a kéz-
mívest. 

Vásáron a nagy olcsósággal sem tud célt érni 
az iparos, az árú még így sem kelendő. A tehetős 
fogyasztó csak kivételesen szerzi meg a szükséges 
portékát vásáron, a szegény fogyasztó pedig, akire a 
vásározó kézmíves még számíthat, épen csak azt veszi 
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meg — ha u. i. van miből — amire feltétlenül szük-
sége van. Az olcsóság a szegény embert nem csábítja, 
mert sokra nem telik neki. Van azonban minden orszá-
gos vásárnak néhány állandó mecenása, aki a vásár 
végén megmaradt árú temérdekségén jajveszékelő kéz-
mívest bajától megváltani hajlandó. E jó emberek a 
potom árért hiába kínált portékát még potomabb áron 
szíves készséggel veszik meg, már csak azért is, mert 
ily áron a legkedvezőbb nagy ipari forrásból sem tud-
nának olcsóbb portékát szerezni. Az árút azután 
könyörületes vásárlója — saját boltjában, vagy házalás 
útján, a bolti rendes árakhoz képest, aránylag olcsón, 
de tetemesen nagyobb haszonnal értékesíti — szóval 
a megváltott kézmíves mestereknek, a tőlük eredt ter-
mékkel, elviselhetetlen versengést támaszt. 

Az e fajta, legkevésbé sem kereskedelmi adás 
vevés szüli a kézmívesnek azt az általánosan tapasz-
talható nagy bizonytalanságát a piac eshetőségeivel 
szemben, okozza csekély ellenálló tehetségét a bármi 
kis mértékben is kedvezőtlen üzleti környülállások elle-
nében. A vásározás hasznot nem hajt, hanem csak is 
hiábavaló költséget, fáradságot, kelletlen izgalmat, szó-
val csupán munkapazarlást terem bőségesen. A vásáro-
zással való örökös próbálkozás a kézmívesség zömének 
tehetetlenségéről, uj fogyasztó tefületek feltárásában 
való nehézkességéről tesz csupán tanúságot. Sem hogy 
az eszüket megerőltetnék, inkább görcsösen ragaszkod-
nak az ősi szokáshoz, abban a balga hitben: hát ha 
így is jobbra fordulna valamikor sorsuk. 

A csupán váltó munkán élő mesterembernek sorsa 
sem jobb. A kényelmes és csinos boltok elidegenítik 
tőle a közönséget, A jobb módú fogyasztó iszonyodik 
attól, hogy a szegényes műhelyeket felkeresse. Legfel-
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jobb, ha némelyik magához hívatja az iparos mestert, 
hogy valami munkával megbízza. A munka egyre fogy 
és nő a nyomorúság a kézmíves hajlékában. A mester-
ember még sem szánja magát arra, hogy a változott 
helyzettel számot vessen. Nem elég, hogy a változott 
környülállások rontják keresetét, de még ő maga is 
bőven gondoskodik róla, hogy keresete meg ne javul-
hasson. Ha nagy néha megrendeléshez jut, dehogy is 
tartaná meg az ígért határidőt, dehogy is törekedne 
kifogástalan munkára. Jól rosszul egybe rója munká-
ját, lehetségesen silány anyagot használ, a csínyra 
mit sem ügyel. Nagyobbára maga a kézmíves az, aki 
az iránta nyilvánult bizalomnak kijátszásával, rosszul 
munkált vagy esetlen termékével megrendelőinek elpár-
tolását okozza. Tisztelet a rendhagyóknak! 

A kézmívesek körében a feltalálás és alkalmaz-
kodás tehetségének híja a hihetetlenséggel határos. 
Minden haladástól idegenkednek, mert nem érik fel 
ésszel. Különösen irtóznak a számvetéstől. Alig akad 
mester, aki pontosan megszámítani tudná, hogy mibe 
kerül neki magának valamely terméke. Innen van az, 
hogy gyakran a saját költségét sem fedező áron kínálja 
és adja portékáját, azon hitben, hogy haszonra tesz 
szert. A maga költsége nem ismerésének mélyen elha-
rapódzott kórsága így nyomja le szinte észrevétlenül 

a kézmívesek összeségének kárára — a kézmíves 
terméknek árát. Hogy a közönségnek felszínre kerülő 
ujabb kívánalmait a maga javára kiaknázza, azt meg 
a kézmíves mester épenséggel megfoghatatlan bűvé-
szeinek tartja. 

Az anyagszerző forrásokat sem ismeri, de több-
nyire nincs is sem tőkéje, sem hitele arra, hogy 
nagyban vásárolhatná a szükséges anyagot. Kénytelen 
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kicsiben vásárolgatni ott, ahol és úgy, ahogy adják 
a szükségest neki — hitelbe. Pénzét — ha van 
csakis a legvégső kényszerűség eseteire tartogatja. 
A kényszerűség pedig csaknem állandó lévén, a pénz 
nem igen heverget el nála. A hitel az a titkos szer, 
melybe minden bizodalmát veti. Lehetségesen sok ke-
reskedőtől szerzi meg munkálandó anyagát, hogy így 
mentől többet kapjon hitelbe. A kereskedő persze eleve 
számot vet az ilyen adós megbízhatatlanságával, s a 
nagy kockázat fejében, külön jutalékkal toldja meg a 
rendes árat, sőt gyakran silány anyagot is ád az adós-
ságra vásárló és ennek következtében mindennel beérő 
mesternek. A hitelbe vásárlás kedvezőtlenségét viszont 
még tetézi a kész terméknek kénytelen kelletlen hitelbe 
adása. Ha a mesterember megszorul és járandóságát 
sürgeti vevőjétől, sokszor bizony a legméltatlanabb 
levonásokat kénytelen eltűrni. Szegény feje — minden 
észszerűség ellenére — drágán venni és olcsón adni 
kénytelen. A kihitelezésben követett eljárása minden-
képen végzetes. Hol nem hitelez még az érdemesnek 
sem, s ezzel fogyasztóinak körét csökkenti, hol meg 
az érdemetlennek hitelezvén, pénzét veszti. Persze az 
üzleti feleinek vagyonáról való rendszeres tudakozódást 
meg egészen elmulasztja, illetőleg arról fogalma sincs. 
Mind ehhez járul még, hogy vevői többnyire maguk is 
szegény emberek, akik csak hitelbe és részletfizetésre 
vásárolnak, s mivel a legtöbb mester egyetlen megbízha-
tónak tetsző vevőt sem akar elszalasztani, a lehető leg-
kedvezőtlenebb törlesztési feltételeket is elfogadja. Kö-
vetelései csak lassan folynak be, nem csoda hát, hogy az 
iparos mester maga is hitelre szorul. Ha azután még egy 
vagy több legénye van, a hét végével gyakran maga 
sem tudja, honnan teremtse ki a béreket. Azt meg 
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egyáltalában nem tudja, mennyit vesz be és mit ád 
ki, nem is szólván arról, hogy keresete mennyiségéről, 
esztendei tiszta hasznáról halovány sejtelme sincs. 
Teljesen híjával van a kereskedelem és a vállalkozás 
szellemének. Minden üzleti dologban csak tapogatódzik. 

A hitelintézetek mit sem segítenek ez apró embe-
rek sorsán. Aki nem tud elfogadható kezest szerezni, 
miként a legtöbb kézmíves mesternek nincs módja 
ebben, kölcsönt egyáltalában nem remélhet. Talán 
még jobb ez így, mert amelyik szegény mesterember 
valami módon mégis kölcsönpénzre tesz szert, csak 
végleges romlását idézi elé vele. Rendszerint nem 
bírja a kölcsönt pontosan törleszteni, minek révén 
keservesen egybe kuporgatott fillérein szerzett bútora, 
ruhája, minden ingósága dobra kerül, szóval egész 
vagyona elpusztul és még nagyon jó, ha kezesét 
nagyobb kárba nem rántja magával. A hitelintézetek 
kimutatásai tanúskodnak mellette, hogy a kézmíve-
seknek adott kölcsönök Vio—Ve-ét a kezesek kényte-
lenek megfizetni. Egyáltalában nem ütközhetünk meg 
azon, hogy a kézmíves mesterekkel szemben a pénz-
intézetek tartózkodók és ha valamelyiknek adnak is 
kölcsönt, az se nem sok, se nem olcsó. A hitelinté-
zetnek valójában csakis a tehetősebb mester látja 
hasznát, akinek vagyona nem csak biztosítékot nyújt, 
hanem egyszersmind az adósság pontos törlesztésére is 
megadja a tehetséget. A hitelszövetkezet ugyancsak 
az említettük okból nem szolgálhatja a kis mester 
javát. Ezt is csupán a jobb módú mester használhatja, 
akinek meg akármelyik hitelintézet ad kölcsönt, s így 
reá nézvést az teljesen mindegy, részvénytársaság 
vagy szövetkezet hitelez e neki, csak a feltételek legye-
nek kedvezőek. 



Az áldatlan hitelbe adás és a veszedelmes adós-
ságra vásárlás, — az árútárak, végeladások, licitációk 
és a selejtárúsok (u. n. párti boltosok) egyre élesedő 
versengése a kis mestert mind válságosabb helyzetbe 
sodorják. A merülő iparos mester kénytelen kelletlen 
a munkaidőt nyújtogatja, segéderőinek bérét nyirbál-
gatja — csakhogy a szűkös mindennapi kenyeret 
megmentse magának. Más felől is veszedelem fenye-
geti a szegény kézmívest: ujabb találmányok szorítják 
ki termékeit; teszem a főző cserépfazékot a gyárban 
készülő zománcos pléhedény, a faggyú gyertyát a 
petróleum, a kézi szőttest a gyári kelme s. i. t. 

A szélhámos építő vállalatok szintén pusztítják a 
kis mesterek sorait. Furfanggal lépvesszőre csalják a 
munkát szomjúhozó kézmívest és megrontják. Csak 
mutatóul ecseteljük a következőkben egyik kipróbált 
rendszerüket. Altatóul felbérelnek egy alkalmas em-
bert, aki díszes lakásban kedvező szerződéseket köt 
a munkára vállalkozó kis mesterekkel, biztosítékot 
vesz tőlük, s azután, mig a ház teljesen fel nem 
épül, apró kifogásokkal húzza halasztja a fizetést és 
az esedékes követelésnek legfeljebb csekély töredékét 
törleszti. Mihelyest kész a ház, a hamis cégér névadója 
nyíltan megszünteti fizetéseit és csődöt mond. A lici-
táción végre megkerül az igazi vállalkozó, aki gyalá-
zatos eljárásának takarójául az áltatót tolta maga 
elébe és a licitációk állandó ragadozóinak, az u. 11. 
hiénáknak segítségével olcsón megveszi a házat. A 
vétel ára ritkán haladja meg a bankkölcsön mennyi-
ségét — bankkölcsön nélkül pedig ilyes vállalkozáshoz 
nem is fognak. A kijátszott mesterember azután járhat 
a jussa után arra, a merre kedve tartja — az igazi 
vállalkozón ugyan egyetlen fillért sem vehet meg. 
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A vállalkozó eljárását védi a törvény betűje. Az 
altatónak pedig — nem lévén köteles üzleti köny-
veket róni — haja szála sem görbülhet. Hiába 
kérik számon cselekedeteit, mit sem bizonyíthat-
nak reá. 

Az államnak teljes erejével és sürgősen szembe 
kell szállnia az ilyesféle csalásokkal. Megfelelő uj 
törvényekkel gyökeresen ki kell irtania a szélhámos 
építkezéssel, tiszteségtelen versengéssel, végeladással, 
látszólagos üzleteladással és csőddel mívelt vissza-
éléseket. Mind ennek nemcsak a mesterember, hanem 
az egész ipar látná üdvös hasznát. 

A pályázatoknak szintén sok kézmíves válik 
martalékává. Minthogy a pályázat feltételeihez a költ-
ségvetést mindenkor csatolják, a mesterember azt véli, 
hogy nincs szükség külön számvetésre: egyszerűen 
találomra bele írja az ajánlatba, hogy ennyi és ennyi 
százalékot enged a kivetett költségből — punktum, 
Ha azután megkapja a munkát, már eleve bizonyos, 
hogy rajt ' veszít. A közszállításokra nézvést, Baden 
nagy hercegség példájára, ezen a bajon a pályázatnak 
egységárak jelzése nélkül való kiírása segíthetne gyö-
keresen. Az ajánlat így nem szólhat bizonyos százalék 
elengedésére és ennek következtében az iparos tövirül 
hegyire volna kénytelen költségvetését megszerkeszteni, 
ami a megfontolatlan ajánlkozástól bizonyára megóvná. 

A börtönmunka szintén csonkítja a kézmíves 
mester keresetét, nem annyira a termék temérdek-
ségével, mint inkább a termék csekélyre szabott 
árával. Különösen az olcsó rabmunkának bérbe adása 
okoz nagy kárt, mert a bérlő tőkés vállalkozónak az 
amúgy is gyöngébb kézmíves mesterekkel szemben 
még különös kiváltságot biztosít. 
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Sok mester kevés tőkével kezdi vállalatát, nyom-
ban adósságba veri magát és . . . élte fogytáig meg-
szenved könnyelmű próbálkozásáért. Aki eleve adós-
sággal kezdi, akinek keserves keresetét már eleintén 
majd egészen a kamat fizetése és a kölcsönzött tőke 
törlesztése emészti fel, nem válogathat a munkában, 
kénytelen minden kinálkozó alkalmat megragadni, sőt 
maga biztatja a tőkés vállalkozót, hogy keze munkáját 
aknázza ki. Persze, hogy a tárházak és a kiadóságok 
kapva kapnak az Ínségtől hajtott iparos olcsó mun-
káján. Az iparos meg ezzel a lépésével úgyszólván 
már elkárhozott, mástól való függése sok időre, ha 
nem mindenkorra bizonyos, miként az is, hogy — amig 
bírja — azután már csak rossz és olcsó terméket készít. 

Nem épen kis vagyon kell némely iparágban 
ahhoz, hogy a mester az u. 11. holt időt kibírja. Csak 
nyisson elégtelen tőkével boltot és mihelyest a kelen-
dőség lanyhul, bizony hamarosan kótya vetyére szánja 
magát, A végső következés pedig nem csak a maga 
tönkje, hanem iparának általános károsodása is, 
amennyiben termékeinek vesztegetésével az árakat 
általában erősen apasztja. 

Megesik, hogy a nyomasztó adósságot magáról 
lerázandó, az iparos mester saját maga mond csődöt 
vagy kiegyezést ajánl hitelezőinek. A hitelezők jól 
járnak, ha a veszett fejszének nyelét: a mester va-
gyonának roncsát egészben megkaphatják, — akkor 
meg épenséggel, ha a feleség vagy a rokonság vagyo-
nával segítőleg veti közbe magát. Rendszerint azonban 
amit csak megmenthet, a mester mind eldugja jövendő 
időkre, vagy pedig a csőd kimondása előtt valami 
bizalmas emberének látszólagosan eladja üzletét. Az 
e fajta eljáráson a kis mesterek örökösen szorongatott 
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körében gyakran mi kivetni valót sem látnak és a 
leplezgetésben — ha csak a büntető törvénykönyvbe 
való ütközés nem nagyon nyilván való — rokonok, 
barátok szíves készséggel segédkeznek. 

A szabad versengés szülte olcsó árak a nagy 
közönség ítélő tehetségét egészen megvesztegették. 
Ügyet sem vet a tartósra, azt veszi, ami olcsóbb. Az 
árak nyirbál ás ával járó szabad versengés legiszonyúb-
ban épen a kézművességre hatott vissza és színtáját 
mélyre süllyesztette, de vissza hatott a gépes ipar 
mivoltára is. Az árú minősége ma már csakis a 
vagyonosok szemében remélhet méltánylást, a középső 
és az alsó néposztály a mennyiségnél egyebet nem 
lát, hanem ha még az „olcsóság" értéktelenségét lep-
lező szemre valóságot. Hogy a hamar romló olcsósá-
gos portéka igazában jóval drágább a négyszer ötször 
annyi ideig tartó és csupán kétannyiba kerülő termék-
nél, azt észre sem veszi az örökösen pénzszűkibe élő 
fogyasztó. A pénzszükség talaján bizony nem fogamzik 
meg a fontolgatás csírája, ott csak a felszínes pénz-
gazdálkodás járja, s épen ezért a legsilányabb portéka 
is számot tarthat vevőre, csak mentől olcsóbb és leg-
alább látszólag rendeltetésének megfelelő legyen. A 
használhatóság és az olcsóság látszata az, amivel a 
nagy közönséget teljes biztossággal megtéveszthetni 
és tényleg meg is tévesztik. A nagy olcsóság miatt sok 
árúcikkely annyira haszontalan, hogy ha rövidesen 
megromlik, nincs mit javítani rajta, s így a nagy ipar 
a kis mesternek még a javításból eredhető keresetet 
sem hagyja meg. Általában manapság csak nagyon 
kevés mesterség tarthat még javító munkára számot. 

Tiszta szerencse, ha a kézmíves mesternek föl-
decskéje van és annak mívelése révén egészítheti ki 
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fogyatékos keresetét. A vagyontalan mester sok helyütt 
földet bérel, s több kevesebb szerencsével abból is 
hajt magának némi jövedelmet. Kivált aratás idején, 
bizony még napszámba is eljárogat. 

Sok iparos — jobb sorsot remélvén — a vidék-
ről nagyobb városokba tódul. Természetes, hogy rend-
szerint roppant csalódásban lesz részük. A nagy város-
ban is csak tengődés a sorsuk, s boldog az, aki még 
némi segítséget remélhet hazulról. A parasztság eladó-
sodásával a kézmívesség kitartását mesterségesen táp-
láló források is bedugulnak azonban: az örökség és 
a házasság útján folydogáló erősítés egyre véknyuk 

Hiába akarják a kis mestert szakkurzusokon jobb 
útra terelni — a tanítás alig fog rajta, sőt rendszerint 
a kurzusnak feléje sem néz. Es nem csak manapság, 
régente is ugyan ilyen közömbös volt nálunk és másutt 
a mesterember. A szász királyság kormánya már a 
XVIII. század második felében próbálta meg, hogy 
a bunzlaui fazekasokat haladásra bírja. A bunzlaui 
agyagfajtákkal végzett sikeres próbák befejezése után 
egy ügyes meisszeni laboránst küldött a hely szí-
nére, hogy vezetése mellett és utasítása szerint a 
bunzlaui mesterek, kiadott minták képére, az államtól 
közvetített megrendeléseket teljesítsenek. A laboráns 
erőlködése megtört a bunzlaui fazekasok csökönyös-
ségén. Később kormánybiztost küldtek ki és ez, 39 
esztendőn át folytatott szakadatlan és kitartó próbál-
kozás után, kénytelen volt kijelenteni, hogy a bunzlaui 
mestereket merőben lehetetlen maradiságukból kizök-
kenteni, s a kormány csak úgy érhet célt, ha a hely-
színén maga állít fel gyárat. 

A közel múltban, nálunk és a külföldön egyaránt, 
a kézmíves mesterek megsegítésére irányult mozgal-
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mak majd mindenütt szinte leküzdhetetlen akadályokba 
ütköztek. A kis mester az új kornak csupán csapásait 
érzi, — tudja, látja, hogy ezt az értelmiség felsőséges 
ereje okozza. Természetes, hogy az értelmiségtől való 
félelmében mi jót sem vár tanácsaitól. Magának meg 
kevés a míveltsége ahhoz, hogy helyzete javítását 
magától szorgalmazhassa, így hát inkább megmarad 
régi követelésénél: adják neki vissza elveszett ősi 
szervezetét, a céhet. A helyzet reménytelensége a 
hivatásért való lelkesedést lassan lassan megfojtja és 
levertség meg fásultság kerül helyébe. Nyíljon csak 
alkalom valahol biztos fizetséggel járó szolgai avagy 
más efféle állásra és százával dulakodnak a mesterek 
ez egyetlen helyért. 

A külföldön egészen hasonló a helyzet, jeléül 
annak, hogy a válság nem szorítkozik csupán egyes 
országokra, hanem hogy egyenlő erővel morzsolja 
a kézmíves kis mestert mindenütt, bárhol is ütött 
légyen tanyát. Daal Fr. mainzi törvényszéki bíró már 
1848-ban az „Archív der politischen Oekonomie und Polizei-
wissenschaftu című folyóiratban következően nyilatkozik 
a kézmívességről: „ . . . Az ipari élet egész mezején 
a gyámoltalanságot, a függést, sőt az elszegényedést 
látjuk egyre nagyobb mértékben terjedni. Persze, 
hogy mind ezt kivált az iskolázás és szakismeret 
híjának, a könnyelmű nősülésnek, a lustaságnak, a 
korhelységre való hajlandóságnak s. t. eff.-nek róhatjuk 
fel, de tagadhatatlan az is, hogy az ügyes, szorgalmas 
és takarékos kézmíves sem bír mindig méltányos 
keresetre szert tenni, hogy sorsa a törekvő mestert 
is — nem épen ritkán — végleg leteperi." Még 
korábban (1844) ugyanezen szerző a hesszeni nagy 
hercegség iparegyesületének hivatalos lapjában követ-
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kezöen ecseteli a kis mesterek helyzetét: „Városaink 
iparos lakosságában jó módú, sőt gazdag iparosok 
mellett temérdek szükséget szenvedő mesterembert 
találunk, aki vagy csak csekély kelendőségre tarthat 
számot, vagy aki, hogy a maga és családja életét 
valahogy tengethesse, kénytelen csekély, gyakran 
nagyon is csekély díjért iparabeli más mesternek, 
sőt a pusztán nyerekedő közvetítőnek is — további 
értékesítés végett — munkáját bérbe adni. Sok ily 
mester már pusztán csak munkása amaz embereknek, 
darabszámra dolgozik nekik és tőlük kapja a munká-
hoz szükséges anyagot, vagy pedig maga veszi meg 
ezt, sok legényt foglalkoztat és a termék nagyobb 
mennyiségben való szállítása révén törekszik megélni." 

„Közelebbről vizsgálván e kis emberek helyzetét, 
csupa szomorúságos oldalra bukkanunk. Szűk, sötét, 
egészségtelen műhelyben, mely sokszor lakás is egy-
szersmind, a rosszul táplálkozó és mindennemű szük-
séget szenvedő mester legényeivel együtt hajnaltól 
késő éjszakáig dolgozik, amig u. i. a teljes ellankadás 
rövid pihenésre nem készteti. Napról napra egy-
formán ismétlődik ez a hajsza és mind e szüntelen 
tevékenység, szorgalom és ügyesség egész díja épen 
csak annyi, hogy abból az iparos a maga és a csa-
ládja életét az éhen hálástól megoltalmazhatja. Hány-
szor kénytelen attól, akinek dolgozik, a legkeményebb 
elbánást megtűrni! Hogy megélhessen, hogy háztar-
tását és egyéb szükségét elláthassa, oly áron kény-
telen termékén túladni, hogy ebbeli keresetéből közön-
séges munkásként is alig, hogy beérheti, mesteri 
mivoltának pedig sehogy sem látja hasznát. Hogy ily 
helyzetben a kis mester jobb módot nem biztosíthat 
magának, hogy iparát saját kockázatára önállóan nem 



bírja mívelni, hogy élete fogytáig szegény, a lehet-
séges legnagyobb mértékben függő ember marad, azt 
ésszel felérni valóban nem nehéz. Ha már most a 
saját szerencsétlen helyzetét munkaadó mestereinek 
szerencsésebb, napról napra kedvezőbben alakuló hely-
zetével veti egybe, s a nagy különbségen érzett kese-
rűség arra a gondolatra .hibbantja, hogy jó maga 
míg bírja — mások gazdagítására rendelt gépnél nem 
egyéb, helyzetének szomorúságos volta már nem is 
annyira szegénysége, mint inkább soha többé jóra nem 
forduló reménytelensége képében tárul elénk. Csoda e, 
hogy faj tája mind időnek előtte megsápad, lesovány-
szik, egészségét elpusztítja, testének erejét elvesz-
tegeti. S ha azután valami baleset éri, ha felesége, 
gyermeke, avagy ö maga megbetegszik, ha valami 
rendkívüli nagyobb kiadást kell fedeznie, ha egyszer 
csak a kereset végkép elmarad, akkor nincs mit meg-
gondolni, csak gyorsan — ha kárral is — pénzül kell 
adnia készletét, s ha ez nem elég, még egyik másik, 
néha alig nélkülözhető ingóságát is, avagy mind ezt 
magas kamatra zálogházba hordania, vagy pedig uzso-
ráshoz kell folyamodnia, aki gyakran a szánakozás 
vagy a barátság leple alatt utolsó fillérét is elszedi és 
a szegények házába, a kórházba, vagy a koldusbotra 
juttatja." Szakasztott ilyen sötét képet mutat a kéz-
mívesség sorsa ma — Németországban és nálunk is. 
De nem csak a fővárosban, hanem szintúgy az ország 
bármely vidékén. 
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i x . 

Tárház rendszer. 

lsőben a gyárak engedélyezésének rendszere 
könnyítette meg felfelé az önállósítást, majd az ipar-
szabadság tette azt meg, még nagyobb mértékben, lefelé. 
A mesterek száma hirtelen megszaporodott, s a nagy 
ipartól amúgy is szorongatott kézmívességet az ipar-
szabadság még súlyosabb helyzetbe sodorta. Ebben az 
általános válságban hatalmasodhatott el már most, a 
kézmívesség régen fokozódó ziláltságának melegágyá-
ban jóval előbb megfogamzott két nagy ipari vállalat 
forma: a tárház és a kiadóság. Az alaposan meglazí-
tott talajból gyorsan és buján növekedhetett mind a 
kettő tőkés ipari hatalommá. 

Ha a mesternek elégséges tökéje és hitele van 
arra, hogy akkora készletre termelhessen, amiből a 
jelenkezö vásárlókat azonnal kielégítheti, helyzete elvi-
selhetővé, sőt néha jómódúvá válik. Ilykép az egész 
esztendőben van dolga, ügyesebb munkásait állandóan 
megtarthatja, s ha esetleg idegen vállalkozónak szintén 
szállítana, vele szemben megvédheti jussát. Nem szo-
rul arra, hogy az idegen vállalkozó kénye kedvét kor-
látlanul megtűrje. De gyakran a készletre dolgozó mes-
ternek ép a teljes választékban tárolt termék okozza 



szerencsétlenségét, amennyiben elégtelen tőke révén a 
tönk szélére juttatja és kótya vetyére kényszeríti. Ami 
a dústőkéjű vállalkozónak függetlenséget biztosít a 
kereskedővel szemben, épen az sokszor a szegényebb 
iparosnak bukását okozhatja. 

Az idegen vállalkozótól való függés a míveletnek 
csökkenésével hatványozottan nő. Mentől kisebb a mes-
ter mívelete, annál kevesebb idegen vállalatnak dol-
gozhat és annál inkább növekszik minden egyes mun-
kaadó idegen vállalatnak befolyása az iparos mester 
megélhetésére. Az a kis mester, aki csak egy vagy 
két idegen vállalkozónak dolgozik, készségesen haj-
landó bármily káros feltételnek megfelelni, csak hogy 
állandó munkaadóját el ne veszítse. 

A kis míveletnek a tőkével szemben mutatkozó 
tehetetlensége és a kis mesternek a mindennapi ke-
nyérre való utaltsága a szabad ipar mezején állandó 
tényezők. Hogy e két tényező miatt a kis iparos mun-
kája biztosan jövedelmező kiaknázásra alkalmas, a 
céhkényszer lazulásával csak hamar megismerte né-
hány éber vállalkozó, tárházat alapított és tőkéje fegy-
verével hamarosan hódolásra és szolgálatra bírta a 
kis mestereket. A kis mestert nyomban megigézte az 
állandó foglalkoztatást ígérő új keresetforrás, s ez 
igézet erejét mind eddig a tárház részéről tanúsított 
legrosszabb elbánás sem törhette meg. A tárház, ha 
még oly kevéssel is, de folytonos keresettel kecsegtet 
és ebben van az ereje. 

Budapesten különösen a bútor és a cipő keres-
kedők sorában sok a tárházi vállalkozó. Ezeken kívül 
van még ide sorolható könyvkereskedő, bádogos, ga-
lantéria árús, vaskereskedő a szerszámokat és lakatos-
árúkat illetőleg, bőrkereskedő, kosárkötő, kályhás. 
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ruhakereskedő, paszományos, esztergályos, ékszerész 
s. t. e., végül minden egyes építkezést illetőleg, 
amennyiben nem a közvetetlenűl kezelt munkáról van 
szó, az építő vállalkozót is ide foghatjuk. A vidékbeli 
városokban, sőt minden faluban megtaláljuk e rend-
szernek néhány kisebb nagyobb erejű képviselőjét. 

A mi tárházvállalataink többnyire a közvetetlen 
fogyasztást szolgálják és csak néhánya szállít idegen 
kereskedőknek is. A szervezés nálunk még koránt sem 
érte meg a párisi, berlini és bécsi mértéket, ahol 
minden egyes cikkely külön külön specialista mester 
kezéből kerül ki, s ahol, csupán e rendszer szolgála-
tára, bérmunkát végző, gépekkel felszerelt gyárak 
keletkeztek, amelyekben a kézmíves az anyagnak 
bizonyos fokig való megmunkálását gépenként szabott 
óradíjért végeztetheti. Kivált a f amegmunká lásá ra 
alakultak ilyfajta gyárak. ü X 

A rendszer sokfélekép h i i iw^s ,^ váüaJ^uzónak. 
Elsőben is megtakarítja a g y á r f c jÉ anyagba! fekte-
tendő tőkét, szintúgy a gyártássai^vele járó kéltséget, 
meg vesződséget. Egészen és szahátíop, > szükség sze-
rint szaporíthatja a termelést. Ha pedig pangás áll 
be, a kárt egyszerűen az iparos mesterre háríthatja, 
a kockázat súlyát a mesterember vállaira gördítheti. 
Mindig megkapja azt, amire épen szüksége van és 
olyan áron, ahogy épen akarja. Megszabja ugyan, 
hogy mit készítsen a mester, de az átvevésre — 
rendszerint — nem kötelezi magát. 

A tárházakban mindenütt körülbelül egyformán 
kezelik az üzletet. A munkát kereső mester vagy 
felesége nagy alázatosan surran egy egy tárházba, 
ott persze menten tudják mi járatban van és épen 
ezért kellően megvárakoztatják, s csak nagy sokára 



állanak szóba vele. Rendesen azzal kezdik, hogy 
semmire sincs szükség, végre sok könyörgés árán 
mégis csak megtudja a munkát nélkülöző, hogy a 
tárházban mire volna szükség. Nyomban munkához 
lát a mesterember, egy kettőre elkészíti azt, aminek 
megvételére a tárház reményt adott, s a hét végével 
viszi oda kész portékáját. A beszállításnál közönsége-
sen se szeri se száma a kifogásoknak. A termék 
közül sokat selejtként kiválogat a vállalkozó, s a 
jónak hagyottért sovány árat, a selejtesnek nyilvání-
tottért természetesen még soványabb árat kínál az 
iparosnak. Ha adja jó, ha nem adja, mehet odébb. 
Bizony csak adja a mester, hová is menne, másutt 
se várják kegyesebben. — Különös, hogy a megkötött 
alku után menten kifogástalanná válik a selejtesnek 
bélyegzett árú és értéke az eladásban az u. n. jól 
munkált árúval ugyanazon színtájra emelkedik. Igazá-
ban, mind a két féleség egyenlően selejtes, amit jól 
tud a vállalkozó, hiszen aszott áraiért nem várhat és 
nem kaphat különb munkát. Valójában nem is az igazi 
érték szerint való becslés volt az alkudozásnak célja, 
hanem csak az, hogy az árnak lehetséges csonkítására 
meglegyen a jogcím. Ne higyjük azonban, hogy a 
keservesen megkötött alku nyomban pénzt teremt a 
mesternek, dehogy, többnyire 1—3 hónapos lejáratra 
szóló váltóval fizetik meg. 

Ez elbánásból magából már szinte pontos bizo-
nyossággal következtethetjük, mily kiváló figyelemmel 
ügyel a mester munkájának kifogástalan voltára. Jól, 
rosszúl összecsapja termékét, hogy épen még eladható 
legyen. Ahol csak teheti, a legselejtesebb anyagot 
használja és siet a munkával — mert az idő nála 
igazán pénz. Nem az tesz számot, hogyan készíti 
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munkáját — azt ésszel ő is feléri — hanem az, hogy 
mennyit bír hetenként termelni. A gyorsaság a fő és 
még az, hogy segéderőit végsőig kihasználja. A meg-
gyötört mester — alantasaival szemben — könyörü-
letet nem ismer. Csakhogy a mesterlegények szintén 
kihasználják a mester megpróbáltatásának óráit és 
egyre nagyobb munkabért csikargatnak ki tőle. Egy 
felől a tárház nyomja le a mester termékeinek árát, 
más felől a legények csavargatják felfele a bért és e 
két őrlő kő között, gyakran, saját legényejénél is 
rosszabb a mesternek helyzete. 

Hogy milyen arányokat ölthet a tárház rendszer, 
mutassa meg nekünk a berlini bútortárházak példája: 
Az ipar speciálódása és a termelésnek vele járó olcsó-
sodása volt annak idején a berlini asztalosságnak leg-
veszedelmesebb fegyvere. A külső versengőket ezzel 
verte ki a berlini piacról. Majd kivitelre is dolgozott 
és mentől inkább növekedett a kivitel, vele együtt 
pedig a tárházak izmosodása, annál inkább fokozódott 
a speciálódás, mely velejében már a hatvanas évek-
közepén fejlődése netovábbját megérte. Az előállítást 
minden egyes termékre vonatkozólag külön külön kis 
műhelyben, a kézmíves módszere szerint végezték 
ugyan, de már az értékesítést a kis műhelyeket egybe 
foglaló tőkés vállalatok, a tárházak intézték. A kivitel 
fejlődésével a berlini asztalosok mind inkább a világ-
piac forgatagába keveredtek és ez, az üzleti környül-
állásoknak változó hatásai szerint, hol felülre, hol 
alulra vetette őket. Ezzel a termelés régi egyforma-
sága és a megélhetés biztossága végkép megszűnt. 
Most már hol hónapokig mohón hajszolják a munkát, hol 
hónapokig elhagyottak a gyalupadok. Sok berlini mes-
ternek torkára forrott már a messze idegenbe szállí-
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tással való hencegés; mert bizony, ha valahol messze 
a keleten egymásra törnek a nemzetek — sok berlini 
asztalos arról koldul, kenyerét veszti és legényei az 
utcára röpülnek, minthogy a kivitel megreked. Pirkadó 
századunk legelején emígyen mutatja, termelésének 
örökös ingadozásával, a berlini asztalosság, a modern 
iparnak — minden nyugtalanságával és bizonytalan-
ságával együtt — jellegző képét. 

Bécsben különösen a cipő ipar csoportosul ren-
geteg tárházak körűi és ezek mindannyian főkép a 
Magyarországba és a vámkülföldre való szállítással 
foglalkoznak. Csupán a kisebb tárházak értékesítik köz-
vetetlenűl a bécsi piacon portékájukat. Nevezetes, hogy 
az egész cipőtermelés majdnem kizárólag kézmíves 
munka. A kevés osztrák cipőgyár saját országában és 
nálunk is csupán úgy bír helyt állani a tárházakkal szem-
ben, hogy míveletében a gyár rendszert a tárház rend-
szerrel egyesíti, egyébként pedig, hogy a nagyobb 
városokban, saját kockázatára, maga nyit cipős boltokat. 

Bécsben még a gyöngyház és csont árúk fejlesz-
tettek erős tárházakat. Csehországból és Morvaország-
ból a cipő, játékszer, szegárú, fazék, üveggyöngy, 
némely szőttes és a kosarasárú kerül ki nagyobb 
mennyiségben, tárházak útján, kivált a magyar piacra. 
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Kiadó rendszer. 

a kiadó, mind a tárház rendszernek ;i 
mutatós, de rossz munka az a hadakozó husángja, 
amivel az önálló kézmíves mestert tönkre silányítja, 
a gyáripart pedig megakasztja. A kiadó rendszer 
azonban a tárház rendszernél sokkal következete-
sebben aknázza ki a kézmíves munkáját, anélkül, 
hogy legkevésbé is nagyobb kockázatot viselne, sőt a 
kézmívest még erősebb függésben tarthatja. Itt a 
vállalkozó mindenképen korlátlanul uralkodik a mes-
teremberen. Maga intézi a speciálódást, szabja meg 
az árú anyagának minőségét, amennyiben maga adja 
ki a megmunkálandó anyagot. Maga határozza meg 
a szállítás idejét. És ja j annak, aki kikötéseinek 
pontosan meg nem felel! A munkabér szabályozásának 
gondja nem terheli. Sztrájktól nincs mit tartania, mert 
az ajánlkozó mesteremberek száma állandóan meg-
haladja a szükséges munkaerő nagyságát, sőt a kis 
mesterek, csak hogy valami keresethez jussanak, 
folyton folyvást maguk kínálják olcsóbb és olcsóbb 
bérért munkájukat. 

A kiadóság maga szabja ki a munkára kerülő 
anyagot és a kisebb kellékek híján, amit a házi mun-
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kasnak sajátjából kell megszereznie, minden szükséges 
hozzávalóval együtt adja ki mesterembereinek. A na-
gyobi) kiadóság már nem is érintkezik a dolgozó mes-
terekkel, hanem sáfároknak (faktoroknak) adja ki a 
kiszabott anyagot, munkára való további kiosztás végett. 
Sőt az Egyesült Államokban — különösen a szabó-
ságot illetőleg — annyira haladt a szervezkedés, hogy 
a kiadó vállalkozó, a szükséges egész termelésre 
vonatkozólag, alvállalkozókkal köt a szállításra szerző-
dést és csupán a megmunkálandó anyagot adja ki, 
minden hozzá készítés nélkül. Az alvállalkozó dolga 
a kiszabásról és a sáfárok útján való elkészítésről 
gondoskodni. 

A tárház rendszerhez hasonlóan a kiadó rendszer 
is megtakarítja magának a gyár épületébe és felsze-
relésébe fektetendő tőkét, a világítás, fűtés, esetleges 
mótorhajtás költségeit. A munkaerő kiaknázásában nem 
gátolja a törvényes munkaidő, a munkaközi és vasár-
napi törvényszabta szünetelés. A beteget segítő pénz-
tárba munkásaiért fizetendő járulék nem terheli. Mun-
kásaival szemben a kiadó egészen kénye kedvére 
járhat el. A termék beszolgáltatása alkalmával tetsző 
szigorúsággal bírálhatja el a munkát és a rossznak 
minősített munkával okozott — gyakran csak állítóla-
gos — kárért, szabadon vonhat le bármennyit a szer-
ződéses munkabérből. Csodálatos, hogy az átvevés 
alkalmával rossznak nyilvánított és csak csonka bérrel 
fizetett munka a kiadóságnak a kereskedőkkel folyta-
tott forgalmában nem jelenkezik: a kiadóságba — a 
kiadó szerint, de a munkásra nézvést — kifogástalan 
termék mellett, sok hibás is kerül, azonban a kiadó-
ságból — ugyancsak a kiadó szerint, de már a tovább-
adásra nézvést — csupa kifogástalan termék megy ki, 
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habár a hibásnak bélyegzett munkát a kiadó nem is 
javíttatta. 

A kiadóságnak a tárházzal szemben, csupán 
annyiban van aránylag némivel nagyobb tőkére szük-
sége, hogy a megmunkálandó anyagot maga szerzi 
meg. Az anyagnak közvetetlen vásárlása pedig azért 
kedvező, mert így a vállalkozó az Lizleti környülállá-
sokat, az anyagot illetőleg is, a maga hasznára aknáz-
hatja ki, de különösen azért, mert így a lehetséges 
legolcsóbb, vagyis telhetőleg silány nyers anyagból 
készíttetheti szükséges félgyártványait, amit különben 
a szállító gyár, bizonytalan kelendőségre, nem készítene 
neki és még azért is, mert gyakran így a munkába 
adott anyagért az önköltség árát meghaladó összeggel 
terhelheti meg házi munkását, s ezen a réven is ked-
vére igazíthatja a munka bérét. 

A kiadóság ereje — a kézmíves mesterek nyo-
morúsága: ez biztosítja munkabíróságát. A kiadóság-
nak nem kell tartania attól, hogy a mesterek esetleg 
bármilyen számba vehető szövetséget — erőset bizo-
nyára nem — kötnek ellene. A kis mester általában 
sokkal inkább gyűlöli mestertársát, akitől mindenek 
előtt félti keresetét, semhogy szövetkezzék vele és ha 
mégis megesett valahol, hogy nagyobb munkabérek 
kiküzdése végett a kis mesterek együttesen jártak el 
a kiadókkal szemben — nem értek célt soha. Nem, 
hogy a kiadók elutasító magatartást tanúsítottak volna, 
sőt ellenkezőleg, mindenütt, ahol a közel múltban ilyes 
mozgalmak voltak, így Bécsben, Prossnitzban, Boroszló-
ban, a kiadók nyomban megvalósították a kis mes-
terek óhajait, — hanem, mert a kis mesterek maguk 
robbantották szét mindig az alig hogy megszületett 
egyezséget. A darabszám növelt munkabérek hírére a 
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munkátalan kis mesterek menten neki estek a kiadó-
ságoknak és a csak imént javított munkabérek rová-
sára olcsóbbnál olcsóbb ajánlatok révén, végkép elkap-
kodták a kiadóság régi munkástörzse elöl a munkát, 
ha csak ez is idejében nem ocsúdott fel diadalmámo-
rából és ki nem vette részét a munkabér eszeveszett 
lefele való licitálásából. A kiadók teljes nyugalommal 
szabad folyást engednek minden e fajta felfordulásnak, 
kár abból őket nem érheti, csupán haszon, amennyi-
ben a keserves és tanulságos csalódás házi munkásaik 
berzenkedését jó időre lelohasztja. 

A kiadó rendszer keretében készül mindenek felett 
a férfiruha, a nőruha és a fehérnemű, azután a csipke, 
a himzés, a vállfűző, a nyakkendő, keztyű, minden-
nemű galantéria munka, üveggyöngy, óra, játékszer, 
tajték és borostyán munka, ékszer, szőttes s. t. e. 
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X I . 

Mesterinas és mesterlegény. 

z inasok nevelése — a kézmívesség jelen hely-
zetében — természetesen szintén sok visszásságot mu-
tat. Az inas mesterségét, teljesen, ma már csak a váltó 
munkát folytató iparos mester műhelyében tanulhatja 
meg. Ott a megrendelések változatossága biztosítja a 
lehetségesen teljes kioktatást. De épen a váltó ipar 
az, mely rohamosan hátrál a tárházak és a kiadóságok 
erős támadásától, s így mind kevesebb alkalma nyílik 
az iparos pályára kerülő ifjúnak, hogy magát kellően 
kimívelje. Ez az oka egyszersmind annak is, hogy a 
jó kézmíves munkások száma egyre ritkul. Mesterem-
bernek még sem vagyunk szükiben, az alsó népréteg 
folytonos elszegényedése tesz róla, hogy híja ne legyen. 

A kézmívesség hanyatlása visszatartja a jobb 
módú szülőt attól, hogy fiát mesterségre adja. Míg 
ellenben a nyomorgó proletár keresve keresi az alkal-
mat arra, hogy fiát inasnak szegődtesse és fia munkája 
révén elégtelen jövedelmét megszaporítsa, házi gond-
jain enyhítsen. A jobb mester műhelyéből kireked a 
szegény gyerek, ott az oktatásért díjat követelnek, 
amire szüleinek nem telik, de meg csak későn fizetnek 
is némi bért az inasnak. A kiadónak és a tárháznak 
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dolgozó mester kevésbé akadékos, nem követel taní-
tásáért díjat, rendszerint ugyan nem is fogadja teljes 
ellátásra a gyereket, azonban rögtön, kezdettől fogva 
fizet u. n. kosztpénzt. A szegény proletár pedig épen 
erre a pénzecskére áhítozik; viszi is hívatlanul fiát a 
neki kedvező mesternek, szívesen beleegyezik a 4—5 
esztendei inaskodásba, amit a kis mester — kedvezése 
fejében — kikötni soha sem mulaszt el. Az idegen 
vállalkozónak dolgozó mester kész örömest kap maga 
is a szegény gyermeken. Mentől több inasra tehet 
szert, annál inkább enyhül a sorsa, annál több olcsó 
kéz segít neki a mindennapi kenyérért való harcban. 

A specialista mester — az idegen vállalatnak 
dolgozó mind az — hamarosan megtanítja inasát a 
legszükségesebb fogásokra, hogy mielőbb keresni se-
gítsen, s ezzel az oktatás körülbelül már véget is 
ért. Az inast csakis annyira oktatja mestere, hogy 
bizonyos, gyakran ismétlődő munkában épen hogy 
hasznát vehesse, — többre nem tanítja, nehogy a 
maga nyakára versengő társat neveljen. 

A kikötött hosszú inaskodás és a kosztpénz 
címén fizetett sovány munkabér azonban sokszor szö-
késre indítja az inast, hogy másutt, jobb fizetségért 
próbálja munkáját értékesíteni. A megszökési az inas-
szerződésben kikötött bírság — minthogy úgy sem 
hajtható be — legkevésbé sem akadályozza meg. Né-
mely mester, attól való félelmében, hogy mihelyt az inas 
valamit tanult, nyomban kereket is old, egyáltalában 
nem tart inast. De azért sok kis mesteren a kísértés 
mégis csak erőt vesz. Az 1—4 korona heti bér fejé-
hen kapható segéderő sokkal csábítóbb valami, sem-
hogy annak minden mester ellenállni bírna, amin alig 
változtat valamit az, hogy hébe hóba egy egy inas 
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megugrik és hogy a mesterlegények az inastartás 
ellen általában zúgolódnak. A legények ellenkezése 
onnan ered, hogy az inas tanítása többnyire nyakukba 
szakad és az idővesztegetés révén, darabszám fizetett 
munkájuk haszna megrövidül, főkép pedig onnan, 
mert a rémítően olcsó inasmunkától keresetüket féltik. 

Az inas iskolázása keveset lendít a hazulról 
hozott és a műhelyben kapott nevelésen. Végre is, 
hogy mívelje a fiút modern emberré az inasiskola 
estére szabott tanításával ? Hogyan keltsen a napi 
munkától fáradt inasban magasabb eszmék iránt 
érdeklődést? Hogyan nevelje tovább azt, aki jóformán 
írni és olvasni sem tud. Jó, ha az inas ott ezt és a 
számolás elemeit megtanulhatja! Az inasiskola nappalra 
való áthelyezése ellen kivált az iparos mesterek maguk 
berzenkednek, jeléül annak, hogy ők az inasban nem 
a jövő iparosnemzedék telhetőleg kimívelendő képvi-
selőjét, hanem pusztán a javukat szolgáló és tőlük 
mentől jobban kihasználandó, olcsó munkaerőt látják. 

A gyárak nem szívesen foglalkoznak inasok neve-
lésével. Részint, mert a gyári munka keretében az 
inasnak nem viselhetik kellően gondját, csakis egy-
oldalú tanításban részesíthetik, s így hasznavehető 
mesterembert csak nem nevelhetnek belőle. Részint, 
mert a gyári míveletben az inasoktól elrontott anyag 
rendszerint több kárt okoz, mint amennyi hasznot 
hajt fogyatékos munkájuk. Átható felügyelet alá sem 
foghatják az inasokat, minthogy ez külön felügyelők-
alkalmazását, sőt külön inasműhely teremtését köve-
telné meg. Égető szükség híján pedig ilyen különös 
és költséges megterhelést a gyárak nem vállalnak. 

A kézmíves mester és alkalmazottjai között régente 
megvolt patriarkális közösséget a modern ipar az egész 
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vonalon végig elsöpörte és helyébe a tisztán szerző-
déses szemben állást kerítette. Már csak itt ott laknak 
legények és inasok a mester hajlékában és csak ritka 
helyen étkeznek a mester asztalán. Az összetartozan-
dóság érzete egészen megszűnt. 

Régente a mester, a legény és az inas a társa-
dalom ugyanazon osztályának volt tagja. Mindegyiknek 
érdeke akkor párvonalosan haladott. Manapság mind 
ez megváltozott: mester, legény és inas egyaránt 
ellenséges szemmel nézi egymást, érdekeik egymásba 
koccannak. Az inaskodás és legényszolgálat azelőtt 
csupán ideiglenes pályafutás volt és a mesteri jog révé-
ben véget ért. A jelenben a legtöbb legény fele úton 
megreked és hajdani ideiglenes helyzete állandósul. 
Az inas megéri a legényfókot, de már csak ritka 
legény kerül ma feljebb. A legényszolgálat életpályává 
vált, melyből alig alig sikerűi magasabb polcra kapasz-
kodni. A kézmíves legény jelenleg majd mindenütt 
közönséges munkabéres, aki mesterében csupán az 
érdekei ellen támadó vállalkozót látja, bár igazában 
a legtöbb mester messze van attól, hogy a szó igaz 
értelmében vállalkozó lehessen. 

Az inaskorában kapott neveléssel egyezően a 
mesterlegények zöme önálló munkát végezni nem tud. 
8 mégis, ha a legény valami úton módon kevéske 
pénzre tehet szert, menten önnállósítja magát, hogy 
azután a mesterfokról, hiú vágyakozásának eme déli-
bábos polcáról, csakhamar rosszul fizetett legénnyé 
sülyedjen vissza, vagy pedig, hogy azután, egész éle-
tében, kontársággal, foltozással tengesse életét. A jó 
tanításban részesült legénynek, ha csak a mesteri 
önállóság nem csábítja vesztő útra, ritkán fordul 
rosszra a sorsa. A jobbfajta kézmíves műhely és még 
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bért szakbeli tudásáért. 

A mesterlegény bérét vagy időszerűit, vagy darab-
szám fizetik. Az időbért a jobb minőségű munkát végző 
és azok a vállalatok fizetik, ahol a munkateljesítést a 
terméknek sok kézen való megfordulása miatt nem 
tarthatják számon. Az időbér kedvező, mert a mun-
kás kellő nyugalommal végezheti munkáját és biztos, 
amennyiben a munka eshetőségeitől független. A darab-
bért ott fizetik, ahol a munka kifogástalansága kevésbé 
nyom a latba és a munka mennyisége a fő. A darab-
bér már csakis a munkaadónak kedvez: lehetségesen 
kevés bérért telhetőleg sok munkateljesítést biztosít és 
az ellenőrzést is olcsósítja. A darabszám fizetett mun-
kás, csak hog}- többet keressen hetenként, szakadásig 
megfeszíti erejét, de erőlködése meddő, mert mihelyest 
munkateljesítése szembeszökően gyarapodott, az ügyes-
ség haladását máris követi a darabbérnek csökkentése. 

A legényszolgálat idején megtakarításról szó alig 
lehet, sőt ha a legény megházasodott — csakhogy 
megélhessenek — felesége is kénytelen munkát vál-
lalni. Minden gyermek ujabb gonddal szaporítja a ked-
vezőtlen helyzetet, s valóban nem csoda, hogy a mes-
terlegény gyermekét elhanyagolja, rosszul neveli. A 
mind nagyobb szükség szülte eszeveszett hajszától 
bizon sem a legénynek, sem a feleségének nem kerül 
arra ideje, hogy a gyerekkel sokat bíbelődhessék. Érje 
csak a legényt betegség, munka híja avagy rokkant-
ság és menten kész a határtalan inség veszedelme. 
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X I I . 

Ipartestület. 

céhrendszer eltörlése után, a vagyonos céhek 
mindenike élt azzal az egyetlen szabadsággal, amit 
neki az ipar szabadságát hirdető törvény nálunk meg-
hagyott és ipartársulattá alakult. Az ipartársulatnak 
még ma is meg van mindenütt a maga vonzó mág-
nese : a temetkezési és segítő pénztár. A hagyományos 
régi jó időknek ezen utolsó és biztosan kamatozó rom-
ját féltő gonddal őrizgeti a kézmívesség és minden 
újító veszedelmet éber figyelemmel hárítgat el tőle. 
Dehogy is alkottak volna iparos mestereink bárhol 
ipartársulatot, ha nem ez lett volna az egyetlen mód 
arra, hogy hajdani céhük emberséges rendeltetésű pénz-
tárát megmentsék. Innen van az, hogy az ipartársu-
latok, az illető anyacéhhel egyezően, szakbeli színeze-
tüket megtartották. Az ipartársulat pénztárának köröm-
szakadtig való megóvása adja magyarázatát annak is, 
hogy az ipartestület megalakítását miért épen az ipar-
társulatok ellenzik leghevesebben mindenütt. 

Midőn nálunk is észre vették, hogy az ipar teljes 
szabadságának nyomában — a táplált reménnyel épen 
ellenkezően — az iparos mesterek sorsa mind kétsé-
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gesebbé válik, a nagy szabadságot kissé szorosabbra 
fogták és törvénybe iktatták az ipartestület intézmé-
nyét. A törvényhozás ez intézmény céljául szabta, 
hogy a tisztes iparnak becsületét óvja, a kebelébe 
foglalt iparosok közös érdekeit megvédelmezze, az ina-' 
sok tanításának és a mesterlegények tovanevelésének 
gondját viselje, összetűzések alkalmával a feleket ki-
békítse és a testületbeli tagok anyagi jóvoltának istá-
polására szövetkezeteket alkosson. 

Tizenhat esztendő tapasztalata igazolja, hogy az 
ipartestület nem váltotta be a beléje vetett reménye-
ket. S legyünk igazságosak: nem is válthatott be 
semmit! Az ipartörvény megszabta az irányt, de nem 
adott módot, nem adott eszközöket arra, hogy a 
megtépett iparosság a kitűzött feladatot sikeresen 
megoldhassa. 

Mit ér a rendi tisztesség annak, aki védő szár-
nyai alatt éhezik, ha csak — mit sem törődvén a köl-
csönös megbecsüléssel — olcsóbb kínálattal nem üti 
el rendbeli társát a mindennapi kenyértől? Mi fűzze 
egybe a sokféle mesterembert a testület kebelében, 
amikor mindeniknek érdeke más és más, semmiben 
sem egyező, sőt majdnem mindig ellenkező ? Mi vonzza 
egymáshoz az egy mesterséghez tartozókat, midőn 
mindegyik mestertársában csak az irgalmatlan versen-
gőt lát ja? 

1898-ban nálunk 313 magyar és 6 horvát ipar-
testület volt 99.862 mesterrel. A magyar ipartestüle-
tek kötelékében 279.169 mester, legény és inas volt 
együttesen, vagyis az egész kézmíves iparosságnak 
mintegy fele. A Felvidéken és F.rdélyben, hol az új-
kor leginkább megviselte a kézmíves mestereket, az 
ipartestületi intézmény nem bír gyökeret verni. A 
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módosabb Alföldön, ahol az összes ipartestületeknek 
kétharmada van, szintén csak kelletlenül állanak testü-
letbe az iparosok. Általában tapasztalhatjuk, hogy inkább 
a szórakozásra kínálkozó alkalom, sem mint valami 
iparos érdek gyűjti ipartestületbe a mesterembereket. 
A meglett ipartestületek bizony majd mindenütt iparos 
kaszinóknál nem egyebek, s ahol nem azok, tisztán 
tengődő intézetek. Akár csak az ó kori Rómában és 
Byzancban a tehetetlen ipari testületek. 

Az iparos mester általában irtózik minden szer-
vezkedéstől, olyanféle se hideg, se meleg — világot 
kerülő — viselkedést tanúsít. A nagy iparossal egy-
rangú munkaadónak tartja magát ugyan, de azért érzi, 
hogy sorsa sokkal inkább a közönséges munkáséhoz 
hasonló. Tisztára nem tudja hova való, a szélsőségek 
között tétovázik: a nagy iparoshoz hiába akarna csat-
lakozni, az nem csak, hogy nem szövetkezik vele, 
hanem épenséggel vagy kiirtására, vagy pedig kiakná-
zására törekszik, — a közönséges munkáshoz meg ő 
nem akar csatlakozni, mester voltát többre tartja, 
semhogy a munkással egy gyékényen áruljon. Sorsá-
nak kétséges volta idegenkedést gerjeszt benne mes-
tertársa iránt: nem hiszi ugyan, hogy az a helyzet 
ferdeségét megismerte volna, de nem is bizonyos 
felőle, s csak szégyenlené bárkivel szemben és kivált 
mestertársával szemben a nyilvánvalóságot letagadni 
avagy megvallani, sót valakivel csak beszélni is róla. 
Az elfojtott, kölcsönös röstelkedés inkább egymás kerü-
lésére, semhogy komoly tanácskozásra ösztönzi őket. 
A gyülekezést kerülik, ha csak puszta időtöltésről vagy 
olyas valamiről nincs szó, ami a beléjük fojtott kese-
rűségnek szabad folyást engedhet — anélkül, hogy 
helyzetük igaz mivoltát feltárniok kellene. 

8 
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Az ipartestületnek sokkal gyöngébb a szerve-
zete, semhogy tőle magától az iparos mesterek hely-
zetének javítását bármely irányban várhatnék. Az 
érdek azonosságának és a kellő anyagi erőnek egészen 
híjával van, s így nincs magja, amely összetartsa és 
nincs éltető nedűje, amely gyümölcsöző tenyészetre 
hajtsa. 



XIII. 

A mesterségek jelen helyzete. 

A z alábbiakban kézmívességiink fontosabb cso-
portjainak helyzetét óhajtjuk közelebbről megvilágo-
sítani. 

1. L á b b e l i készí tők. 
a ) Csizmadiaság. 

A közönséges csizmát tisztán kézzel szabják és 
varrják, hozzá gépet nem használnak. A csizma minő-
sége általában romlott. Rosszabb anyagból gyorsan 
rójja egybe a csizmadia, hogy a mennyiség révén 
keresetét telhetőleg szaporítsa. A csizma piaci ára az 
egyre fokozódó kínálat miatt csökken, míg a cserzett 
bőr ára mind inkább drágul. A csizmabőr drágulását 
főkép az okozza, hogy az eleven vágó marhát mind 
nagyobb arányban viszik külföldre, miért is a jó 
minőségű nyers bőr szintén kikerül és így tímáraink 
meg bőrgyáraink nem fedezhetik csupán a belföldről 
nyers bőrben való szükségüket. Csizmadiáink úgy 
segítenek magukon, hogy részint olcsó tehénbőrt és 
még olcsóbb lóbőrt használnak, csupán talpnak veszik 
az ökörbőrt, részint pedig telhetőleg sietnek a munká-
val, hogy mentől többet készíthessenek naponként. 

8* 
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Egész bőrt nagy ritkán, rendesen csak kiszabott dara-
bokat vásárolnak a bőrkereskedőtől. A nehezülő meg-
élhetés arra is rávitte a csizmadiákat, hogy bakancsot 
és cipőt is készítsenek. A terméken, csíny dolgában, 
persze sok a kifogásolni való, mert bizony ritka 
csizmadiának kenyere a haladás. 

A hetvenes évek közepéig a Délvidékről és 
Erdélyből sok csizmát vittek Romániába. A vám-
háború óta ez a kivitel egészen megszűnt, sőt épen 
ezért sok magyar csizmadia Romániába vándorolt. 

Vállalataink a készletes kis ipari rendszerbe, 
különösen pedig a vásáros iparba foglalhatók össze. 
Sok csizmadiamesterről egészen levásott a hajdani 
önállóság oltalmazó palástja, másnak puszta házi mun-
kásává hanyatlott. Sokan anyagilag annyira megrok-
kantak, hogy már a vásározást sem bírják, s kényte-
lenségből tehetősebb mestereknek adják el potom áron 
terméküket. A jobb módú mester szívesen veszi meg 
a kínált csizmát, mert közönséges vásári portékához 
igy olcsóbban juthat, mintha azt maga készítené és 
mert igy a háládatosabb jobb fajta készletmunkára 
és váltó munkára szorítkozhatik. Van azután olyan 
vásáros vállalkozó is, aki a mesterséget egyáltalában 
nem tanulta és kizárólag a kis mesterek szorultságát 
kamatoztatja a maga javára. 

Régente a csizmadiamester maga gyártotta bor-
szükségletét, de idővel a tímár céh egészen magához 
rántotta a nyers marhabőrnek csizmabőrré való meg-
munkálását. 

Közönséges és rámás csizmában való szüksé-
günket csizmadia iparunk egészen fedezi. Csakhogy ez 
a szükség napról napra fogy, mig ellenben a csizma-
diák száma egyre nő. A földmíves parasztférfi bizo-
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nyára ezután is vásáron veszi meg csizmáját, de már a 
paraszt asszonynép mind inkább cipőt visel, szintúgy a 
városban napszámos munkát vállaló parasztok zöme is. 

b) C i p ó s z s é g . 

A speciálódás az egész vonalon végig meghódí-
totta a cipészséget. Ritka manapság az a cipész, aki 
az egész cipőt a kiszabástól a talp megerősítéséig egy 
maga elkészíteni bírná. Vagy csak a cipőfej varrását, 
vagy csak a talpmunkát tudja elvégezni. A mesterek 
zöme a cipőfejet meg a csizmaszárat készen és ehhez 
a már kiszabott talpat a bőrkereskedőtől vásárolja, 
hogy azután otthon a megfelelő kaptafán az egészet 
egybe illessze. A cipészek speciális műhelyei különben 
elégséges haladásról tesznek tanúságot. Sok cipésznek 
van varró gépe, a nagyobb mesterek egyéb gépet is 
használnak. A jó anyagnak látszó, de alapjában rossz 
bőr, sőt mindenféle mesterséges bőrpótlék, papiros, 
faforgács s. t. e. felhasználásában sok cipész rend-
kívül találékonyságot fejt ki a minőség rovására. A 
gyors munka itt is kiváló fontosságra tett szert, mint-
hogy a munkabér mind lejebb száll. 

A kisebb, boltos vállalkozó mester, ha kifogás-
talan váltó munkát is készít, mindenütt megállja a 
sarat. A közönség, ha a boltos mester tartós és csinos 
munkával szolgálja ki, nem hagyja cserben egyhamar. 
A közönség még ma is kedvez a mértékre készült 
kézi munkának és különösen a vagyonos osztály a 
tárházi áraknál többet is szívesen fizet érte. Legjobban 
fizetik meg most és a jövőben is a hibás lábra 
szabott cipőt, sőt ezt a terméket, minthogy nagyban 
való értékesítése úgy sem lehetséges, sem a tárház, 
sem a gyár nem ragadhatja el a kis mestertől. Hanem 
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ez a fajta készítés kívánja meg egyszersmind a leg-
nagyobb ügyességet, amit ismét csak kevés iparosnak 
van módjában elsajátítani. Egyébként a szükség az 
efféle termékben aránylag nagyon csekély és csak 
kevés mesternek adhat biztos kenyeret. 

A nagyipari vállalatok közül a cipészségen a 
kiadóság kevésbé, főkép azonban a tárház és a gyár 
uralkodik. A két utóbb nevezett közül a tárház hatá-
rozottan erősebb. A tárház elsőben is aránylag tete-
mesen kevesebb tőkével és költséggel bírja a termelést 
végrehajtani, azután meg az üzleti környülállások 
esetleges megromlásukkal csakis kisebb, könnyen ki-
heverhető sebet üthetnek rajta, végül, ami a gyárral 
szemben legtöbbet nyom a latba, mindenkor tetszető-
sebb és nagyobb választékú terméket dobhat a piacra, 
anélkül, hogy a biztos szükséget meghaladó készletre 
kellene dolgoztatnia. Módjában van annyit és azt ter-
meltetni, amennyire és amire épen szüksége van, sőt 
a számára termelt árúból is szabadon válogathatja ki 
magának a kedvére valót, mig a gyár nem változtat-
hatja szüntelen, a minden egyes cikkelyben mutatkozó 
szükség hullámzásával párvonalosan, mívelete módját. 
A gyár egyáltalában nem bocsájtkozhatik, a választék 
kedveért, bármennyi cikkely termelésébe, a választék 
szaporításának határt szab a mívelet jövedelmezősége. 
Csak azt termelheti, ami bizonyos nagyobb mennyi-
ségben kelendő, mert az egyes termék megkövetelte 
külön gyári felszerelődés költségének teljes törleszt-
hetésén felül, csak is így tarthat haszonra számot. 
Bármikép fejlődjék különben a tehnika, az is szinte 
bizonyos, hogy a gyár tisztára képtelen termékének 
azt az egyöntetű csínt megadni, ami a gyakorlott em-
beri kéznek természetes következvénye. 
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Bár a tárház rendszerű nagy cipőtárak nálunk 
mind jobban terjednek, különösen a fővárosban és a 
vidék nagyobb városaiban, még koránt sem erősödtek 
annyira, hogy az osztrák cipőgyárakkal, de kivált a 
kivitelre dolgozó, fejlett osztrák tárházakkal sikeres 
versengésre kelhetnének. A magyar tárházak többnyire 
csak a közvetetlen fogyasztónak adnak el, s alig 
néhányuk foglalkozik nagyban való értékesítéssel. 
Magyarországot kivált Bécsnek exporttárházai árasztják 
el cipőkkel, az osztrák gyári terméknek jóval kisebb 
a jelentősége. Ami cipőt a magyar divatárús boltokban 
és vegyes kereskedésekben — a főváros legelegánsabb 
boltjától le a falusi szatócsig — elibénk raknak, az 
elenyésző csekély kivétellel mind az osztrák, izzasztó 
munkával termeltető tárházakból került ki, ha mind-
járt angol eredetűnek mondják is. Ez a mutatós, de 
valójában mindenkor selejtes portéka persze hamar 
és végkép elrongyolódik, gyakran még az egyszeri 
talpalást sem bírja el. Mégis vásárolják . . . a rendkí-
vül olcsó ár megigézi a nagy közönséget. Megérthet-
jük ebből, hogy a kis cipészmester miért esik el 
lassan lassan még a foltozó munkától is. 

2. S z a b ó s á g . 

Az egész ipar tisztán kézmíves jellegű, nem csak 
nálunk, hanem a föld egész kerekségén mindenütt, s 
eddig semmi jel sem vall arra, hogy valaha is a szo-
rosan vett gyáripar körébe kerülhetne. A szabóság 
terén csupán a varrógép tett nagyobb jelentőségre 
szert, s ma varrógép nélkül jóformán nem is képzel-
hetünk szabómestert. Csupán Angliában és az Egye-
sült Államokban, de ott is csak a nagy kiadóságban, 
használnak kiszabó gépet. 
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a ) Férfiszabóság. 

Miként a cipészségben, itt is legbiztosabban a 
boltos mester élhet meg, még pedig különösen az, aki 
csupán a tehetősebb körök számára váltó munkát végez. 
A boltos mester, természetesen, elégséges tőke híján nem 
állhat meg. Mentől kényesebb a dolgoztató közönsége, 
annál több tőkére van szüksége. A gazdagabb közön-
ség elegáns üzleti helyiséget, nagy választékú fino-
mabb posztókészletet és divatos, mindenkép kifogás-
talan munkát követel. Bár a jobb munkát végző szabó-
mesternek aránylag sok tőkére van szüksége, azért 
vállalata, ha csak váltó munkával foglalkozik, a kis 
ipar terjedelmét soha sem haladja meg. A közönség 
egyes rétegeinek különböző követelései szerint sora-
koznak egymás után a bolti vállalatok mind kevésbé 
finom fokozatai, s olcsósul a fokozatok lefelé szállá-
sával a termék ára is. A szegényebb köröknek dolgozó 
mesterek, a váltó munkán kívül, már többnyire kész-
letre is dolgoznak, vagy pedig a nagy ipartól szerzett 
új, sőt gyakran javított ócska ruhát is árusítanak. 
Közvetetlenül ide csatlakozik a ruhakonfekció: kisebb 
és nagyobb vállalatok, melyek végső íze az óriás 
kiadóság. 

A kisipari és nagyipari vállalatok, azok is, ame-
lyek váltó munkával szolgálják a közönséget, majd 
mind a kiadó rendszert uralják. Az egyes vállalatok 
mívelete csupán annyiban különbözik, hogy a kicsiny-
nek a mértékre, a nagynak a készletre való dolgoz-
tatás a jellegző sajátsága. A nagyban való termeléssel 
kezdődik egyszersmind a nagyipari jelleg is. 

A kis vállalatok részint a tiszta házaló ipar, 
részint a házaló iparral eg}Tesített boltos ipar fajához 
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sorolandók. Az utóbbi fajtánál a vállalkozó, vagy meg-
bízottja mintakártyák és divatlapok segítségével a vidé-
ken megrendelést gyűjt, amit boltjának megküld, hol 
azután a tudatott mérték szerint a posztót kiszabják 
és varrásra idegen mestereknek kiadják. 

A nagyipari vállalatok birodalmában a tárház 
rendszer nem tudott tért foglalni, s csupán a kiadó 
rendszer verhetett gyökeret. A kiadó rendszer külö-
nösen az Egyesült Államokban, főkép Chicagóban öltött 
óriás arányokat. Chicago az Egyesült Államok 44 or-
szága közül 14-et látja el kizárólag egymaga férfi meg 
gyerekruhával. E 14 államban, a chicagói kiadóságok-
kal szemben, a gazdagoknak mértékre dolgozó néhány 
kis vállalat kivételével, minden más szabó vállalat ver-
sengése egészen megszűnt. Eme rengeteg területen 
a szegényebb szabómesternek nincs mit keresnie, a 
chicagói ruha silánysága még foltozáshoz sem juttatja. 
De azután Chicagóban, magában, egy egész városrész, 
a kis szabómesterek nyüzsgő serege, egyebet #sem 
tesz, minthogy a nyári, majd a téli ruha készítésére 
megszabott évad néhány hetében eszeveszett gyorsa-
sággal tűzi, varrja, ontja — Ínséges munkabérek 
fejében — a ruhát, néhány óriás kiadóság számára. 
Minden egyes ruhadarabnak — minőség szerint is — 
külön külön munkása van, csakhogy a munka mentől 
gyorsabban pereghessen le. A szabók részint minden 
segéderő nélkül végzik otthonukban a munkát, részint 
segéderőket is alkalmaznak, sőt, amennyire a hely 
csak engedi, még idegen szabókat is fogadnak be 
albérlőkül. Évadonként a legszörnyűbb verejtékes 
munka folyik e bűzhödt odúkban. Az Egyesült Álla-
mok ismételten megjavított törvényekkel akarták e 
valóságos rabszolga munkának elejét venni, de eddig 
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nem bírtak vele. A nyomorgó szabók, csakhogy a 
sovány, de biztosan ismétlődő keresettől valamikép el 
ne essenek, rendkívüli találékonysággal játszanak ki 
minden hatósági intézkedést. A kis szabók sorsa még 
némikép tűrhető volna, ha a kiadóságtól fizetett mun-
kabér csonkítatlanul kerülne tenyerükbe, azonban 
egész sora a bért csökkentő közvetítőknek nyomul 
elébük. A kiadóságtól fizetett munkabérből elsőben 
az alvállalkozó, a tovább adott munka zsugorított 
béréből a sáfár, majd a még jobban megfogyot bérből 
az izzasztó mester (darabmester) veszi ki részét, úgy, 
hogy végre az igazi munkás az eredetileg megszabott 
munkabérnek csak felét, gyakran csupán harmadát 
kapja. Néhányszor nem csak a legények, hanem velük 
együtt a mesterek, sót a sáfárok is megkísérlették, 
hogy sztrájk útján a kiadóságokat bérjavításra bírják, 
de mind e próbálkozásuk hiába valónak bizonyult: 
a testben és lélekben elsenyvedi szabók szövetkezé-
sének lazasága miatt minden mozgalmuk meghiúsult, bár 
a közönség mindenkor tetemesen támogatta őket. Mindig 
akadtak olyan sztrájkolok, akik, mihelyest a sztrájk-
alap, s evvel kapcsolatban a sztrájkdíj erősen meg-
fogyott, adott szavukat félelmükben megszegték és 
bűnbánóan, a régi feltételek mellett, kínálkoztak ismét 
munkára. A chicagói kiadók sem voltak soha restek, 
hanem egy egy mozgalom kitörésekor rögtön, a 
sztrájkok elnyomására velük szövetkezett new yorki 
kiadók útján készíttették ruhában való szükségüket, 
sőt — minden eshetőségre — azonnal az európai 
kiadóságoktól is rendeltek ruhát. A sztrájkok hamar 
elenyésztek, s minden úgy maradt, ahogy volt. 

Hatalmas, bár a chicagóinál kisebb kiadóságok-
fejlődtek New Yorkban, Londonban (East Eud), Páris-
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ban, Berlinben, Boroszlóban, Bécsben és Prossnitzban. 
Hűséges kísérőjük mindenütt a borzalmas izzasztó rend-
szer (sweating system): a munkással zsúfolt odúkban, 
silány bérért való dolgoztatás. A külföldi szabó kiadó-
ságok közül minket legközelebbről az osztrák e nembeli 
vállalatok, főkép pedig a bécsi és prossnitzi kiadóságok 
érdekelnek, minthogy ez utóbbiak uralkodnak pia-
cunkon. S itt egy rendkívül különös jelenségre buk-
kanunk. Az osztrák ruhakonfekciók u. i. a pesti és 
a pozsonyi szabóktól tanulták meg a kiadó rendszer 
mívelését. 

A harmincas évek elején — az akkor még kö-
telező céhrendszer korlátainak ellenére — egy tehe-
tősebb pesti szabómester a saját műhelyén kívül, 
idegen mestereknél is, sok férfiruhát varratott magá-
nak, hogy azzal Romániában szerencsét próbáljon. A 
kész ruhát szekerekre rakatta és tengelyen maga vitte 
le Oláhországba. Az oláh kereskedők kapva kaptak a 
pesti ruhán, s a szabómester nagy haszonra tett szert. 
A vállalkozás annyira bevált, hogy az illető szabó-
mester még nagyobb dologba merészkedett, s előbb 
Bukarestben, majd több más román városban, később 
Konstantinápolyban, Kairóban, sőt Oroszországban 
maga nyitott boltokat a nagy közönség közvetetten 
szolgálatára. A vállalat izmosodásával saját műhelyé-
ben csupán csak a kiszabást végeztette, s varrásra 
minden ruhát idegen mestereknek adatott ki. A neki 
dolgozó mesterek a kiszabott posztót és a hozzá valót 
(bélést, gombot s. t. e.) műhelyében kapták és ugyanide 
szállították az otthonukban megkészített ruhát. A spe-
ciálódás csakhamar utat tört magának itt is. Az egyik 
szabó csak nadrágot, a másik csak mellényt, vagy 
csak zakót, csak zsakettet, csak felöltőt s. i. t. készí-
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tett. Minden egyes fajtának rendeltetése és minősége 
szerint ismét további ágakra oszlott a munka. Az egyik 
szabó csakis polgári, a másik csupán katonai öltözet-
darabot és ebből is vagy csak finom, vagy csak 
közönséges minőségűt munkált. A terebélyes vállalat 
míveletét szabadságharcunk kitörése hirtelen meg-
akasztotta, hogy azután az ötvenes évek elején annál 
nagyobb lendületnek induljon ismét. 

A példa más pesti szabókat is hasonló eljárásra 
indított, sőt a román ruhakereskedők egyenesen Pestre 
jöttek fel, hogy az eladásra szükséges ruhát közvetet-
leniil itt szerezzék meg. Nagyot lendített a pesti 
kiadóságokon az ötvenes években a kormánytól életre 
keltett kikészítésben eljárás. Ez eljárás révén az 
angol posztóért addig fizetett vámot megtakaríthatták 
és annál olcsóbban adhatták a ruhát, ami a fogyasz-
tást erősen megélénkítette, tetemesen növelte. Meg-
felelő olcsó posztót akkortájt csupán Angliából lehe-
tett szerezni; a brünni posztógyárak csak később 
lesték el az angoloktól a selejtes és pamuttal vegyes 
gyapjúból való szövés módját. 

A hatvanas évek hirtelen megcsappantották kiadó-
ságaink üzletét. A magyar viselet terjedése, a magyar 
ruhában való és egyre fokozódó kereslet a kiadóság mun-
kájánál sokkal jobban jövedelmező keresettel látta el a 
pesti kis szabómestereket. Mind több kis mester hagyta 
abba a kiadóságbeli munkát és vissza pártolt a váltó 
munkához. A munkaerő visszavonulásával a pesti kiadók 
egyre kevesebbet termelhettek, s munkabírásuk csök-
kenése elsőben is a ki nem elégített oláh kereskedő-
ket riasztotta el tőlük. Az oláhok Bécsbe vonultak és 
ott részint maguk alapítottak kiadóságot, részint arra 
bírták a vagyonosabb bécsi szabómestereket, hogy pesti 
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mintára a kiadó rendszert kövessék. Nem sokára a 
pesti kiadók zöme üzletestül szintén Bécsbe hurcolko-
dott. S azóta Bécsben naggyá lett a ruhakonfekció, 
sőt Prossnitzzal együtt a magyar piacot egészen meg-
hódította. 

Hasonló sors érte a Pozsonyban keletkezett és 
főkép gyerekruha termelésével foglalkozott kiadóságokat 
is. A magyar viselet a kivitelre dolgozó kiadóságoktól 
ott is elvonta a munkaerőt. A pozsonyi kiadóságok 
válsága azonban nem Bécsnek, hanem Prossnitznak 
vált javára, amennyiben a pozsonyi konfekció ez utóbb 
nevezett helyre tolódott. A prossnitzi vállalkozók elein-
tén, a munka egyöntetűségét biztosítandók, pozsonyi 
mesterek felügyelete alatt közös műhelyekben dolgoz-
tattak. A közös műhelyt azután, a begyakorolt munka-
erő szaporodásának arányában, évről évre kisebb terje-
delemre szorították, mig végre egészen megszüntették; 
a „ruhagyár" címet azonban, mely kezdetben csak-
ugyan megillette őket, nyugodtan tovább használták, 
bár az egész termelés akkor már idegen helyiségekben 
végződött. A prossnitziak a nagyobb olcsóság kedveért 
a nők munkáját is jármukba hajtották. Oktató műhe-
lyeket nyitottak, ahol a tanítás kezdetétől fogva azonnal 
fizetett némbereket neveltek maguknak munkásokká. 
A nőkkel kivált vászonnemű gyermekruhát varrattak. 
Az oktató műhelyt, mihelyest elég házi nőmunkás felett 
rendelhezhettek, szintén megszüntették, s azontúl csupán 
házi varrásra adtak munkát, a kiszabást azonban to-
vábbra is saját műhelyükben végeztették. 

Budapesten jelenleg csak néhány nagyobb kiadó-
ság van és ezeknek egyike sem bír, az osztrák kifej-
lett versengéssel szemben, a régi pesti konfekciók 
terjedelmére felvergődni. 
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A szűcs munkát, a kiadóságok általában, szintén 
míveletiik körébe vonták, s ezzel nyomasztó hatalmu-
kat a szűcs iparra is kiterjesztették. 

b) N ő s z a b ó s á g . 

A nőszabók zöme minden iparigazolvány nélkül 
szűkölködő varrónő, aki idegen házban végzi, napi 
bér fejében, munkáját, szóval vándorló szakmunkás. 
Kisebb ide sorolható vállalat, mely önállóan és csupán 
váltó munkát végezne, csak elvétve akad néhány. 
Uralkodó a nagy kiadóság, melynek három jelleges 
faját különböztethetjük meg. Az egyik jobb fajta fel-
öltőt és kabátot, s ezekkel kapcsolatos szűcsárút 
termeltet. A vállalatok másik faja egészen olcsó öltö-
zetet munkáltat. A harmadik fajta csupán finom váltó 
munkát végeztet és ehhez képest elegáns üzlethelyi-
sége is van. Mind három fajta vállalat maga szerzi 
meg nagyban a szükséges kelmét és maga szabja 
ki. A házi munkás az apró kelléken (cérna, viasz, 
gépolaj s. t. e.) kívül minden hozzá valót a kiadóság-
tól kapja. Természetes, hogy a jeleztük három főfajon 
kívül kevert jellegű vállalatokra is akadunk. 

Nálunk a kiadóság minden faja megvan, bár a 
bécsieknél sokkal szerényebb mértékben. A magyar 
piacot egészen az osztrák versengés kerítette hatalmába. 

A legnagyobb kiadóságok Párisban vannak, azután 
következnek a londoniak, berliniek és bécsiek. 

c) F e h é r n e m ű ipar. 

Ezen a téren már egyáltalában elenyésző a kis 
vállalatok jelentősége, szintúgy aránylag kevés a ván-
dorló szakmunkás. A nag}' kiadóság és a gyár szál-
lotta meg egészen a piacot. A gyár gallért, mancsettát 
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és ingplasztront készít, egyebekre nem terjeszkedhetik, 
minthogy csakis a felsorolt cikkelyek készítésében 
fejtheti ki erejét a mennyiséget ontó gépmunka. A 
többi fehérnemű a kiadóságot uralja. A kiadóságok 
nálunk rendszerint vászon vagy divatkereskedéssel 
kapcsolatosak, van azonban házaló kiadóság is. Ez 
utóbbi vállalat fajta csakis váltó munkára vállal meg-
bízatást, míg a vászonkereskedők és divatárúsok, a 
váltó munkán kívül, készletmunkát is végeztetnek. 
A férfi fehérneműt illetőleg hazánk egyetlen igazán 
nagy kiadóságot sem, a női fehérneműt illetőleg csak 
közvetetlen értékesítéssel foglalkozó néhány nagyobb 
vállalatot mutathat fel. A magyar piacra kerülő árú, 
kevés kivétellel, mind osztrák eredetű. 

Mint külön vált, de rokon iparágat említhetjük a 
vállfűző készítést, melyet — a finom váltó munka 
kivételével — szintén a kiadó rendszer biztosított 
magának. A nálunk kapható kész fűző mind Ausztriá-
ból kerül hozzánk. 

A himzések és csipkék java részét szintén osz-
trák kiadóságok küldik hozzánk, a finomakat főkép a 
közvetetlen fogyasztóknál házaló megbízottak révén. 
Különösen sok egyházi hímzést szállít nekünk a bécsi 
oltáregyesület, mely alapjában kiadóságnál szintén 
nem egyéb. 

3. Faipar. 

a ) A s z t a l o s s á g . 

Az asztalosság mind inkább három féleségre 
oszlik u. m. bútor, épület és szék asztalosságra. Az 
első két féleség gyakran még együtt található, legin-
kább a harmadik vált el, melynek mívelete különben 
már az esztergályosság felé hajlik. Az asztalosságnak 
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vannak még egyéb alfajai p. o. a furnir, a léc, a 
bútordísz, a koporsó és a láda asztalosság, de mind 
ezek a speciális mi veletek aránylag kisebb jelentő-
ségűek. 

A kis asztalos, kivált a vidéken, még leginkább 
épületmunkával bír önállóan helyt állani, ha van u. i. 
elegendő tőkéje, s nem kénytelen minden áron mun-
kát vállalni. Sok helyütt a vidéken parasztbútorral 
szintén boldogul a kis mester. Sőt néha a javítás is 
biztosít neki tűrhető életet. Egyébként azonban egészen 
a tárház és a gyár foglalta el a tért. A tárház meg-
közelíthetetlen birodalma: a vásári cifra bútor termel-
tetése és értékesítése. 

Az a sok u. n. divatbútor, amit a kevésbé jómódú, 
de úri voltára számot tartó körök szállásain láthatunk, 
egy szálig majdnem mind tárházból kerül ki. Csak 
a valóban gazdagok bútorát készíti rendszerint a gyár. 
Itt tehát, más iparhoz képest, épen megfordított a 
helyzet: a temérdek vásári portékát a kézmívesség és 
a finom váltó munkát a gyár készíti. S valóban a 
bútorgyárak gépfelszerelése nem is arra való, hogy a 
nagyban való, a bőséges termelést szolgálja, hanem, 
hogy az asztaloslegény kényes munkáját könnyítse, 
a durva munkát helyette elvégezze és ezzel a mun-
kálat gyorsabb haladását istápolja. A bútorgyárban a 
gép munkájának mentől nagyobb kihasználásáról szó 
sincs, hiszen a termék aránylag nagyobb értékével 
szemben, a gépmunka több vagy kevesebb költsége 
nem is nyom annyira a latba, mint inkább az idő 
megtakarítása. A gép szerepe csupán az, hogy a drága 
szakmunkást, az ügyes asztaloslegényt, a hosszadalmas 
nagyolástól megkímélje, minek révén a legény aránylag 
több finom munkát végezhet. A gép tehát közvetett 
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melő tehetségét. A gyári forma ez esetben inkább a 
tőkeerő kifejezője. A gyárnak finom nyers fából való 
drága készletre, meg értékes mintagyüjteményre kell 
szert tennie és mind kettőt szükség szerint folyton 
pótolnia, úgyszintén jól fizetett iigyes rajzolókat, szob-
rászokat, biztos kezű asztalosokat kell alkalmaznia. 
Csupa olyan tényező, amire kevés tőkével szert nem 
tehetni. A bútorgyárak nagyobbára még egészen finom 
épületmunkával is foglalkoznak. 

A közönséges épületmunkában már a gép mun-
kája játsza a döntő szerepet, sőt a furnir, a léc, a 
parkett, a láda és a szék készítésének míveletében, 
mihelyest nagyobb szállításról van szó, csakis a gép 
munkája állja a versengést. 

A tárház rendszer különösen a budapesti és a 
főváros környékebeli asztalosokat kötötte magához. A 
vidéki nagyobb városokban, majd mindenütt, szintén 
megtaláljuk ezen rendszer többé kevésbé határozott 
formáit. De azért tárházaink termelése csak nem 
bírja az Ausztriából, különösen Bécsből özönlő bútorok 
áradatát a magyar piacon meggátolni. Sok oly cikkely 
van, amit mestereink, minden erőfeszítésük és árú-
vesztegetésük mellett sem bírnak még az osztrák 
portéka tárházi árával felérő önköltségen is termelni. 
A bécsi kis mesterek termelő tehetségét u. i. a 
gyárnak egy különös faja, a bérbe munkáló gyár 
támogatja. Ez a fajta gyár fűrészelő, gyaluló és egyéb 
a fa kezdetleges megmunkálására, nagyolására alkal-
mas gépeit, a kezelő munkással együtt, bizonyos időre 
szabott díjért a mestereknek bérbe adja, sőt az anya-
got a saját fuvarosával a mesterek műhelyéből elho-
zatja és a megmunkálás után oda vissza is hordatja. 

9 



130 

Bécsbe a berlini példa révén került ez a különös, a 
kézmívességet gyárral kiegészítő módszer. Berlinben 
pedig eredetileg nem is a kis mesterek kezdésére 
alakult ki ez a módszer, hanem tisztán a legények 
unszolása révén, akik így főkép a terhes gyalulástól 
óhajtottak szabadulni. A mesterek eleinte fapocséklás-
tól tartottak, s e miatt a nekik idegen gép használa-
tának ellene szegültek, végre engedtek ugyan az 
unszolásnak, de csakis azzal a feltétellel, hogy a 
gépgyalulás költségeit a mesterlegények sajátjukból 
fizessék. A legények rá állottak, s manapság is ők 
viselik a gépgyalulás költségét, holott mestereik 
azóta, saját jószántukból és a saját maguk költségére, 
sok egyéb munkát végeztetnek a bérgyárak gépein. 
Az említettük gyárak bérmunkájuk mellett lécgyár-
tással vagy egyéb bőségesen kelő és készíthető fél-
gyártvány előállításával is foglalkoznak, hogy így a 
míveletnek változó terjedelmű bérmunkáját mindenkor 
egyéb gépmunkával kiegészíthessék, vagyis, hogy 
gépeik munkáját folyton folyvást teljesen kihasz-
nálhassák. A kis mesterek mindenütt a bérgyárak 
közelébe húzódnak, hogy az anyag ide oda szállítására 
mentől kevesebb időt kelljen fecsérelniük. A bútor 
tárházak legnagyobbjai Párisban vannak. 

b) Kosaras ipar. 

A kisebb kosaras vállalatokat mind inkább ki-
szorítja vagy elnyeli a kiadóság. Az egyenlő por-
tékának nagyban való termelése kedvezőbb, mert 
biztos támasztékot nyújthat a kereskedelemnek, s épen 
ebben van a kiadóság ereje. A kiadó vállalatok anyag-
gal maguk látják el házi munkásaikat, akiket azon-
ban nem a kiadott anyag mennyiségével, hanem 
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értékével terhelik meg. A sokféle anyagnak számon 
tartása roppant bonyolult ellenőrzést kívánna meg, inig 
a pusztán pénzbeli tartozással, bérfizetés alkalmával, 
könnyen számolhatnak. Természetes, hogy a kész árú 
beszállításakor nem csak a megérdemelt munkabért, 
hanem a felhasznált anyag értékét is a házi munkás 
javára róják. Kevésbé akadékos kiadók persze a 
számba vevésnek ezt a módját mellesleg különös 
haszonnak fejtésére használják, amennyiben a néma 
számok homályában a tájékozatlan munkásnak drá-
gábban számítják a kiadott, mint a kész árú képében 
visszavett anyagot. 

A mi piacunkat durvább árúval a morva és cseh, 
finomabb árúval a bajor, koburgi és berlini nagy vál-
lalatok árasztják el. Apró vállalatainkkal szemben, a 
külföld versengését tetézi még, hogy a legtöbb magyar 
szabadságvesztő intézet potom áron termel kosaras 
árút. Az egykor virágzó bártfai kosaras vándoripar 
vonaglik, az apatini kosaras árú, mely egykor a buda-
pesti piacon uralkodott, innen egészen kiszorult, s bár-
hová nézzünk, a hanyatlás képe tárul elénk. 

Bár néhol, így különösen Budapesten, a tehető-
sebb mesterek, sőt tanulatlan vállalkozók is, házi mun-
kásaikká sülyesztették a szegényebb mestereket, nagy 
szabású vállalat hazánkban még sem keletkezett. Kö-
zepes vállalat van néhány, de egyik sem tudott eddig 
nagyobb jelentőségre szert tenni. Még nem régen csupán 
vesszőmunkát végeztek nálunk, mindössze néhány éve 
foglalkoznak gyékénytincses, szalmás, pálmaleveles, 
szallagos s. t. e. árú, úgyszintén nádszék és bambusz-
bútor készítésével. 

9' 
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c) Ács mesterség. 

Mind inkább a fűrészelő gyárak és a fakereskedők 
foglalják el a piacot. A kis mester többnyire csak 
faluhelyen óvhatja meg önállóságát. A fakereskedő 
egészen a kiadó szerepét játsza a mesteremberrel szem-
ben, amit könnyen megtehet, mivelhogy a kis mesterek 
legtöbbje, mihelyest önállóságra kapaszkodik, menten 
adósságba veri magát nála. 

4. Vasipar. 

a ) Kovács mesterség. 

A lópatkolás és a szekérjavítás tartja a kovácsok-
ban a lelket, ez irányban nincs mit tartamok a nagy 
ipar versengésétől. Egyébként azonban míveletüket 
erősen megcsökkentette a gyáripar. Patkót, szeget, a 
kocsinak alkotó részeit ma már nem érdemes a kovács-
nak készítenie, saját munkája értékénél olcsóbban, 
készen kaphatja a vásárúsnál. Még a szekérvasalás, 
az eke és a borona készítése hellyel közzel, különösen 
az Alföld vagyonosabb községeiben, elég jó keresetet 
biztosít a mestereknek, bár az élességben fokozódó 
versengés itt is sok kárnak kútforrása. 

A kovácsmestereket mind hevesebben sújtja a 
gyárak versengése, A Bodva és Gölnic völgyében, 
úgyszintén a Besztercze Naszódban hajdan virágzott 
kis szerszám és lánc hámorok száma rohanóan apad. 
A Bodva völgyében a kis késmíveseket már egészen 
magába olvasztotta két gyár. A szegkovácsok, még a 
cigányspecialisták is, majd mind kipusztultak. Mindenütt 
a gyár nyomul diadalmasan előre, s vele sem a tárház, 
sem a kiadóság nem mérkőzhetik. A tárház rendszer 
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nálunk és a külföldön egyaránt csupán a szeget és 
a szerszámot bírta ideig óráig megkaparintani. A 
kiadó rendszer pedig csakis kisebb gyárakkal kapcso-
latosan dívik. 

Különös megemlítést érdemel a kovácsnak a 
bognárral való időközi együtt munkálása. Ha egy 
közönséges szekér közös kimunkálását végzik, hol az 
egyik, hol a másik mester adja a vállalkozót. A függés 
persze mindig a szegényebb mester sorsa. Még inkább 
bonyolódik a dolog, ha finomabb kocsi szállítására 
kerül a sor. Ilyenkor a kovácson és a bognáron kívül, 
még a nyerges és a lakkozó is közreműködik. Gyakran 
azután az egyik tehetősebb mester, kocsigyártó címén, 
egészen magához ragadja a többi mester felett való 
hatalmat. 

A magyar piac — gyáraink ellenére — az osztrák 
ipart uralja. 

b) L a k a t o s s á g . 

A kis mesterek zöme már pusztán csak javí-
tással és a vasalás felszegezésével foglalkozik, kisebb 
hányada takaréktűzhelyt, sütőt, kályhacsővet, mázsát, 
rácsot s. t. e. készít és csupán néhánya foglalkozik 
műlakatossággal. 

A lakatosság egész terén, a műlakatosságot is 
bele értvén, a gyáripar tartja a gyeplőt. A vasalás, 
a lakat, a kulcs, az épületnek és a bútornak kellékei, 
egytől egyig mind, gyárból kerülnek ki. Bár tűzhely 
készítésével már szintén foglalkozik a gyáripar, a 
kívánalmak sok félesége miatt, a kellő tőkével alapí-
tott kisebb vállalat mégis versengésre kelhet ezen a 
téren, szintúgy a kiadóság is, melynek képét itt a 
vaskereskedések viselik. A műlakatosság csupán tőké-
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ben erős vállalatként állhat meg. A műlakatosság a 
nagyon ügyes, tehát drága munkaerőt és sok munka-
bérnek viselését kívánja meg. A munka kényes és 
lassú s a terméket csak hosszabb idő multán szállít-
hatja a vállalat, amikor végre az árát is megkaphatja. 
De addig folyton folyvást a vállalat maga viseli a 
tetemes összegre szaporodó munkabér költségeit. Sok 
tőkét emészt a sok drága szerszám és forma is. 
Nürnbergben, ahol most a díszes vasalást ismét szél-
tében alkalmazzák, kiviláglott, hogy a kis mester 
kisebl) műtárgyak termelésében munkabíró és főkép 
ha speciálitásra veti magát, meg ha van némi tőkéje, 
ezen a téren boldogulhat is. 

5. F a z e k a s s á g . 

A kis fazekas mívelete nagyobbára egészen kez-
detleges. A korongolást nem éri kifogás, az a gyárban 
majdnem csak olyan, akár a leggyatrább műhelyben, 
de annál nagyobb megütközésre ad okot az égetés 
őskori módja, meg hogy alig akad kis mester, aki a 
formába dolgozásról csak hallott volna is valamit. Az 
égetést fazekasaink zöme rostélytalan, nyitott kád-
kemencében végzi. Észszerűen épített zárt kemencére 
csak elvétve akadunk. Sok kis mester csupán puszta 
mázatlan edényt, sokan csak tálasárút, mások csak 
kantásárút vagy főzőedényt, némelyik vegyesen min-
denfélét készít. Amelyik meg a kályhacsempét (kályha-
fiókot) is meg tudja csinálni, tisztára szédítő magas-
ságban lebeg fazekasságunk általános színtája felett. 
A kőedény készítését kis mestereink már egyáltalában 
nem mi vélik. A cseréppipa égetését, kiadó rendszerű 
kisebb vállalatok keretében, különösen Selmec, illető-
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leg Zólyom, — Debrecen, Szatmár és Pápa vidékén 
mívelik. 

A közönséges fazekas árút nem csak az egyre 
olcsósodó kőedény és porcellán szorítja kifelé, hanem 
a vasfazék és különösen a zománcos pléhedény is. 
Mindazonáltal a jó cserépfazéknak, cseréplábasnak és 
egyéb cserépedénynek még mindig sok a híve, s talán, 
ha a fazekasság több mozgékonyságot fejtene ki, a 
vesztett területből jócska darabot vissza is foglalhatna 
magának. Nem mindenfelé borús a fazekasság ege, a 
a díszítő tárgyak terén derűs jövő mosolyog reája. A 
kis vállalatokból ujabban ki került díszítő cserepek 
diadalmasan terjednek a világpiacon. Sajnos, hogy ezt 
a diadalt nem a mienk, hanem a cseh és a német faze-
kasság aratja. S ez a diadal fényes jele annak, hogy 
a kis vállalkozó, ha van némi tőkéje és ha élelmes, 
vagyis ha csüggedten nem horgasztja le fejét, hanem 
inkább találékonyságát élesztgeti — még mindig segít-
het magán. 

A magyar fazekas sorsának ura — kevés kivé-
tellel — a piaci kofa és a kis kereskedő. E két apró 
hatalmasság régóta meghonosította nálunk — minden 
nyűgével együtt — a tárház rendszert. A kofa — már 
csak a könnyű alku kedveért is — rendesen attól a 
mestertől vásárol, aki pénz dolgában leginkább meg-
szorult, amin mit sem enyhít az, hogy a kofa maga 
keresi fel a szegény mestert, s ott féktelenkedik az 
udvarán. A kis kereskedő türelmesebb, megvárja, mig 
a kis mester maga eljön hozzá, s nagy alázatosan 
gelétet, fát vagy egyebet hitelbe kér tőle. Bizony 
sokszor egy kis kölcsönért is oda fordul a mester, 
máshova ugyan hiába fordulna. A mester nem kér 
hiába, csakhogy a meghallgatásnak nagy az ára : egy 
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egy rakás edényt potom áron kénytelen a hitel tör-
lesztése fejében készíteni. 

A kályhás mesterek zöme annyira megsínylette 
a kályhagyárak versengését, hogy már csak kályha-
rakásra szorítkozik és ezt a munkát is rendszerint a 
kályhagyár vagy az építő vállalat munkásaként végzi. 
A kályhás kis mester csupán úgy boldogulhatna még 
most is, ha a parasztot arra bírná, hogy boglyake-
mencéje helyett cserépkályhát rakasson, és ez a mód-
szer, főkép az alföld módosabb községeiben, kellő 
hozzálátás mellett, bizonyára sikerrel járna. 

A magyar piacon osztrák fazekasárú terpeszkedik 
mindenfelé. 

6. Egyéb mesterségek. 

Talán legrosszabb a helyzete a tímár, a takács 
és a (kis) molnár mesterségnek. Az elsőt a bőrgyár 
versengése nyomja agyon. A takácsság szintén kive-
szőfélben van, bár néhány felvidéki kiadóságban el el 
éldegél még. A kis molnármester, minthogy mívelete 
a nagy malom fejlett és olcsó tehnikáját fel nem 
érheti, ma holnap egészen eltűnik a szemhatárról, 
legfeljebb a nagy malmoktól jó messze, félre eső 
tájakon menekülhet a pusztulástól. 

A bádogos mester csak épületmunkából, de így 
is csupán nagy vállalatoktól függően, tud megélni. 
A kézzel munkált bádogedény kelendőségét a gyári 
termék olcsósága bénítja meg. 

Elég jó sorsa van a kéményseprő, szíjgyártó, 
kőmíves, cserepes, szobafestő, kárpitos, órás, pék. 
hentes és mészáros mesterségbeli kis vállalatoknak. 
A kéményseprők sorsát a korlátozó szabályrendeletek 
oltalmazzák meg a romlástól. A felsorolt többi iparban 
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a kis vállalatok aránylag kedvező helyzetének ellenére 
is a nagyipari vállalatok egyre több helyet vívnak 
ki maguknak. A még meg nem említett mesterségek-
ben hol mélyebbre, hol kevésbé mélyen hatolt az ipar 
régi szervezetének feloszlása és ezzel egy úton a mai 
tőkés gazdálkodással egyező új alakulás. 

Nem a gép, nem az egy helyen nagyban való 
termelés adja meg a jelenlegi alakúlás jellegét, hanem 
mindenek felett a több kevesebb üzleti tőke. A nagyobb 
tőke arányában válik az egyes vállalatnak boldogu-
lása mind és mind biztosabbá. Általában azt tapasz-
taljuk, hogy még abban az iparban is, ahol a kis 
vállalat helyzete aránylag kedvező, a nagyipari vál-
lalat föltétlenül helyt állóbb, s ha a környülállások 
megromlanak, mindenkor a kisebb vállalat rendül 
meg előbb. 
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x i -v. 

Ipari szövetkezet. 

A XI\ r . és XV. század virágzó céhe az anyagi 
boldogulást biztosító szövetkezetnél nem volt egyéb. 
A régi céhben mindenik termelő, minden gondolatával 
és minden cselekedetével, egészen a céh határain 
belől mozgott. A céh szabta meg tevékenysége irányát, 
a céh volt úgyszólván a kézmívesség lelke, s a 
kézmíves, a céh oltalmazó hatalmának tudatában, saját 
külön érdekeit készséggel vetette a közérdeknek alája. 
A kézmíves céhének korlátait a saját megélhetése 
védő mívének tekintette, mely erősség másoknak 
rovására való — elhatalmasodásától megoltalmazta. 
Elrőssége sáncainak megrongálására, vagy épenséggel 
lerombolására egyáltalában nem törekedett, tudván, 
hogy e sáncokon kívül nincs mit keresnie. 

Az éltető egyetértés, összetartás, miként láttuk, 
a céhnek egyes családoktól való erőszakos kisajátítása, 
monopoüzálása révén, idővel szerte foszlott, s meg-
kezdődött ama még ma is szokásos életelv korszaka, 
hogy az ember mentől több hasznot szerezzen — 
mások rovására — magának. A kis mesterek csupán 
következetességüknek adják tanújelét, ha a jelenben 
a régi céhrendszert visszaóhajtozván, ezt nem azért 
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teszik, hogy a közérdeknek való alárendelés révén bizto-
síthassák majdan boldogulásukat, hanem azért, hogy 
a céh felélesztett korlátaival egyfelől mentől több 
kézmívestársuknak versengését lehetetlenné tehessék, 
másfelől pedig, hogy mesterségük birodalmát majdan 
mentől kevesebben monopolizálhassák. A biztos kenyér-
nek mástól való sajnálása, a rideg önzés súlyos kolonc-
ként hátráltat minden szervezkedést. 

Olyan összetartásnak, a minőt a közönséges mun-
kásosztályban tapasztalunk, még csíráját sem fedezhet-
jük fel a jelenkor kézmívességében. Mindenik mester a 
többivel, valamennyi fajtájabelivel, folytonosan szembe 
száll, s az általános ellenségeskedés közepette hiába 
való minden kérlelés, engesztelés: a szövetkezésre hívó 
békeszózat süket fiilekbe fúl. A kézmívesség színe 
java a modern ipari vállalkozó színtájára törekszik fel, 
a kézmívesek alulra került zöme pedig a proletárságba, 
a nincsetlenségbe süpped reménytelenül. Az iparos-
ságnak eme ketté hasadásával vele jár, hogy az 
egymástól szakadó felek különböző érdeke folytonosan 
egymásba koccan. Ezt az összekülönbözést a kézmíves 
mesterek összeségének legényeikkel és a közönséggel 
szemben még mindig tanúsított, hagyományaikhoz hű, 
egyetértő, egy egy eljárása gyakran eltakarni képes 
ugyan, de azért a puszta igazság csak az, hogy a kis 
mesterek körében támadt szerte futó érdekek ma már 
semmi kép sem egyeznek meg egymással. Ettől a belső 
meghasonlástól betegszik az egész szövetkezeti kérdés. 

A szegényebb kézmívesnek nincs pénze szövet-
kezetben kísérletekre, a gazdagabb pedig minden szö-
vetkezeti mozgalomtól tartózkodik. A gazdag iparosnak 
semmi szüksége sincs szövetkezetre, hasznos oldalait 
saját tőkéjével közvetetlenül biztosíthatja magának. 
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S ugyan ki kívánhatja tőle, hogy a szegény meste-
rekért vállalandó kezességgel a károsodás veszedel-
mét idézze magára, hogy a szövetkezés révén ép a 
vele veszedelmesen versengőket, gyöngébb kézmíves-
társait, megmentse. Csupán a kézmívesség aránylag 
vékony, középső rétegének van érdeke és pénze a 
szövetkezetek alapítására, ámbátor ez esetben is na-
gyok az akadályok, minthogy a mesterek erkölcsi ereje, 
melynek híján igaz szövetkezet bajosan állhat meg, 
az elkeseredett versengésben nagyobbára korábban 
már elvásott. 

A nagy mester ritkán iratkozik tagul valamely 
szövetkezetbe, s ha teszi, szinte bizonyos, hogy gyön-
gébb mestertársainak kiszorítására, vagy legalább is 
kiaknázására törekszik. A termelő és a tárház szö-
vetkezet gyakran úgy fajul el, hogy néhány vagyonos 
mester a szövetkezet kibocsájtott összes üzletrészeit 
megváltja és uj tagot többé nem fogad be. A tapasz-
talat igazolja, hogy a boldoguló ipari szövetkezet a 
tagok szaporításától irtózik, a beiratkozást telhetőleg 
megnehezíti. Kétségtelen, hogy a mestertársaknak ki-
rekesztése homlokegyenest ellenkezik a szövetkezés 
közkeletű fogalmával. Minden begubódzó szövetkezet, 
a szó igaz értelmében már nem is szövetkezet, hanem 
csak közönséges társas magán vállalat. 

Az az arkánum, melynek hatásától csodákat vár-
tak: haszontalan kuruzsló szernek bizonyult. Az önse-
gítség erejébe vetett hitnek egyszer s mindenkorra 
vége, amin egy egy újabb felbuzdulás mit sem vál-
toztat, minthogy a kézmívesség közösségeért való 
minden fellobbanás csakhamar szalmatűzként enyé-
szik el, vagy pedig csupán a magán érdek kelep-
céjébe tereli a hasznot. 



Már a szövetkezet alapítását magát is, többnyire 
a tőkének, a hitelnek, az értelemnek és a kezdés kész-
ségének híja gátolja meg. A nagy nehezen megalakult 
hitelszövetkezetből a kis mester hamarosan kikopik. 
Az igazi iparszövetkezeteket, a tárházszövetkezetet, 
az anyagszerző és a termelő szövetkezetet meg vagy 
megöli a tőkének, a termék kelendőségének és a 
fegyelemnek híja, vagy pedig tőkés magán vállala-
tokká fajulnak és már csak áltató takarónak hagyják 
magukon a „szövetkezet" címet. 

A közösség érdekének istápolására nagyon ritka 
mester adja magát és e kevés mester érdeme mindaz 
a haladás, ami az idők során a kézmívességben mutat-
kozott. Prédikálják ők a szövetkezés üdvös voltát, 
csakhogy szavuk rendszerint elhaló szó a pusztában. 
Több sikerrel indítanak a kézmívesség keretén kívül 
élő, idegen értelmes emberek egy egy szövetkezet ala-
pítására mozgalmat, s az iparosnak valóban nagy a 
szerencséje, ha e személyeknek igazán komoly céljuk 
az, hogy rajta segítsenek. Megesik bizony gyakran, 
hogy mézes madzaggal, csalogató Ígérgetéssel, a kéz-
mívesnek utolsó garasát is elszedik, s mire az Ígére-
tek beváltására kerülne a sor, a vezetők kapzsisága 
a szövetkezetet már meg is buktatta. Nagyobbára 
különben ott is, ahol megvolt a jó akarat, a szövet-
kezet idővel csak összeroppant. Budapesten sok min-
denféle ipari szövetkezettel próbáltak szerencsét, eddig 
egy se vált be egészen, sőt a legtöbb már el is tünt 
a szemhatárról. A vidéken alakult iparszövetkezetek 
zöme szintén már kidűlt, vagy többnyire teng csupán. 
Csak kivételesen akadunk olyanra, mely megfesziilésig 
küzd ugyan, de azért halad és hódít. A boldogulás 
titka e ritka esetekben mindenkor abban rejlik, hogy 
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egy vagy több idegen foglalkozású, humánus és értel-
mes ember önfeláldozóan működik közre a kézmíves-
ség javáért. 

Az állandó szövetkezeteknél látszólag kedvezőbb 
képet mutatnak a katonabakancs s effélék termelésére 
és szállítására alakult alkalmi szövetkezetek. A tiszta 
igazság azonban az, hogy a kis mesternek édes kevés 
haszna van az alkalmi szövetkezetből. Van azonban 
annál több a vállalkozónak, aki az alkalmi szövetkezet 
tágas köpönyegébe bujtatott kiadósággal tud ügyes-
kedni. Rendesen valamelyik bőrkereskedő vagy módo-
sabb iparosmester alakítja meg az „alkalmi szövetkezetet'1 

és csap fel annak fejévé. Természetesen, a magáéhói 
fedezi a munkálandó anyagnak, úgyszintén a fuvaro-
zásnak költségét és fizeti előre a tőle megszabott 
sanyarú munkadíjat a „szövetkezet tagjainakGyakran 
a bőrkereskedő — nehogy szemet szúrjon — névleg 
nem is tagja a szövetkezetnek, hanem helyette 
elnöki címen — valamelyik felbérelt mester végzi a 
formaságokat. Hogy az alkalmi szövetkezet leplezett 
kiadóságnál nem egyéb, csupán ez magyarázza meg 
azt a különös jelenséget, miért alakulnak oly csodá-
latos simán és oly feltűnő nagy számban az alkalmi 
szövetkezetek, mihelyest katonabakancs vagy más efféle 
szállításáról van szó. A tőkés vállalkozó kap az alkal-
mon, a kis mester meg kénytelen a vállalkozó minden, 
még oly nyomasztó feltételét eleve elfogadni, ha a 
bakancsnak vagy más egyébnek szállítása révén egy-
általában valami keresethez akar jutni. 

Ipari szövetkezeteink számának a múltban való 
hullámzásáról pontos statisztikánk nincsen, csupán azt 
állapíthatjuk meg, hogy a 313 magyar ipartestület 
kebelében az 1898. esztendő végéig 8 és az 1899. 
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esztendő végéig — bár ekkor már a Központi Hitel-
szövetkezet is közreműködött — összesen 19 ipari szö-
vetkezet keletkezett. Ezek közül azonban 10 csupán 
hitelmíveletekkel foglalkozott, s valójában csakis 9 
szövetkezet volt igazi iparszövetkezet, nevezetesen 4 
anyagszerző, 2 tárházbeli és 3 termelő szövetkezet. *) 
Az osztrák 5317 ipartestület kebelében az 1899. esz-
tendő végéig mindössze 34 ipari szövetkezet alakult 
meg. Csupa sovány szám, mely nem igen bizonyítja 
azt, hogy a szövetkezeti eszmének iparosaink, sőt az 
osztrák iparosok között is, valami nagy közkedveltség-
ben volna része. 

Érdekesen világítják meg az ipari szövetkezet 
kérdését a következő adatok is: 

Poroszországban 1894-ig 41 faipari termelő szö-
vetkezet keletkezett és pedig 20 asztalosság, 8 zon-
goragyár, 1 ládagyár és 12 kevert jellegű telep. 
1894-ben csupán csak 4 állott még közülök és ezek 
egyike sem volt már akkor tiszta tőkés magán vállalat-
nál egyéb. A 41 szövetkezet közül 25 Berlinben alakult 
volt meg, s ezek kivétel nélkül mind elpusztultak. 

Szinte kézzel foghatóvá válik az ipari szövetkezet 
kérdése, ha a tapasztalatok temérdek halmából két 
konkrét példát, hogy úgy mondjuk: két egymást 
kiegészítő tipikus példát kiragadunk, s közre adunk. 
Az egyik példa a mesterlegények alkotta meissen-

*) Az 1900. esztendő végéig összesen 44 úgynevezett ipari 
szövetkezet alakult. De ezen szövetkezeteknek csupán kisebb fele 
valóságos iparszövetkezet, vagyis olyan, melynek egyik másik irány-
ban az ipari mívelettel közvetetlen kapcsolata van. Valódi iparszö-
vetkezetiink 1900-ban mindössze 13 volt. Ezen kivül ugyancsak 
1900-ban még bárom hitelszövetkezet kebelében úgynevezett rak-
csoportok is keletkeztek. 



buschbadi termelő szövetkezet, a másik a mainzi ipar-
csarnok sorsának képe. 

Hasztalan sztrájkolás arra bírt mintegy 40 drezdai 
fazekas legényt, hogy közös termelésre szövetkezvén, 
egy szünetelő porcellángyárat megvásároljanak s ott 
míveletüket nyomban megindítsák. Minden tag köteles 
volt legalább is egy darab 300 márka névértékű üzlet-
részt jegyezni, öt üzletrésznél többet egyikük sem 
szerezhetett meg. Mindjárt kezdetben a szükséges 
nagyobb tőke híja erősen megérzett és a vállalat ha-
ladását akasztgatta. Némely tag csupán 20—50 márkás 
részletekkel törleszthette üzletrészét, néhányan egyál-
talában nem bírtak a törlesztésnek egészben meg-
felelni, úgyannyira, hogy egyesekkel szemben a szö-
vetkezetnek végre 150 befizetett márkával kellett 
beérnie. Az egyenlő jogokkal felruházott három tagból 
alkotott elöljáróság örökös viszálkodása, az oktalan 
könyvelés, úgyszintén a radikális politikai vélekedés-
nek buzgó hangoztatása már az alapítás évének első 
felében a szövetkezet hitelét erősen megrendítette. 
Mindehhez járult még, hogy néhány nagyobb követelés 
pénzértéke nem folyt be, mig ellenben a hitelbe vásá-
rolt anyag árát az esedékesség napján a szövetkezet-
nek pontosan meg kellett fizetnie. A sok visszás 
környülállás a drezdai fazekaslegények együttmunkáló 
intézetét, mely most már korlátlan felelőségű szövet-
kezetből korlátolt felelőségűvé alakult, kegyetlenül 
sarokba szorította. Egy drezdai bankárnak felajánlották 
a részvénytársasággá való szervezést, de az hallani 
sem akart róla. Majd egy königsbrücki céggel való 
egyesülés iránt tárgyaltak, de ez a kísérlet is meg-
hiúsult. Végre mit volt mit tenni, alig másfél esztendei 
küszködés után, a szövetkezetet feloszlatták. Szeren-
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cséré, a szövetkezet tisztességes elemeinek fáradozása 
a csődöt elhárította, sőt az üzletrészekre befizetett 
összegeket is a tagok visszakaphatták. 

A meissen-buschbadi szövetkezet szabályzatá-
nak az volt a legnagyobb hibája, hogy bizonyos 
mértékben monarhikus rendelkezéssel felruházott és 
hosszabb időre választott egyetlen vezetőről nem gon-
doskodott. Az elöljáróságnak nem csak hogy három 
feje volt, hanem egész megbízatása csupán egy esz-
tendőre terjedt. Nyilván senkit sem akartak a vállal-
kozó gyűlölt hatalmával felruházni és épen ez a 
vonakodásuk döntötte meg a vállalatot. 

Hadd soroljuk már most fel Németország legelső 
szövetkezetszerű tárházának 60 esztendős történetének 
tanulságosabb mozzanatait. 

Lelkes emberbarátok kezdésére és a hesszeni 
iparegyesület mainzi fiókjának védelme alatt nyillott 
meg 1841 augusztus 25-én az „Általános Mainzi Ipar-
csarnok". Helyiséget Mainz városa adott; a szükséges 
tőkét, kamattalan részvények útján, magános szemé-
lyektől szerezték meg. Az iparcsarnokot az említett 
iparegyesület kebeléből kiküldött bizottság igazgatta. 
Az intézet 65 kézmívestag részvételével indult meg, 
akik ital és eledel kivételével, bármilyen kifogástalan 
ipari terméket állíthattak ki a csarnokban, eladás 
végett. A bejelentett ipari terméket előbb néhány 
bizalmi emberből alkotott bíráló bizottság vizsgálta 
meg, s csakis ennek engedelmével fogadhattak bármit 
is az iparcsarnokba. A beszállított termékre az érték 
50%-ig terjedhető foglalót adtak. Az eladás költsé-
geinek megtérítése fejében a termék értéke szerint 
jutalékot szedtek és pedig 5 forint értékig 7l/2

0/o~ot, 
ezen értéken felül 5%-ot. A foglaló kamatja fejében 

10 
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még további 5°/o-ot számítottak és a kamatokból egybe 
gyűlő összeggel az iparcsarnok kölcsönbeli adósságát 
törlesztették. 

Mindjárt kezdetben az asztalosok sereglettek 
kivált az iparcsarnok védő szárnyai alá. A forgalom 
szépen indult és egyre élénkült, amit különösen a 
pártfogók erős propagálása keltett. 1843 végén már 
41 asztalos, 16 kárpitos, 11 bádogos, 8 esztergályos, 
7 könyvkötő, 6 kefekötő és fésűs, úgyszintén 6 egyéb 
fajta mesterember volt az iparcsarnok rendes tagja. 
1844 február havában a tagok száma már a százat 
ütötte meg. 

1846-tól 1848-ig az általános pangás az iparcsar-
nokra is rossz éveket hozott. A tagok elégedetlen-
kedtek és a hanyatló irányt nem a minden téren 
mutatkozó kedvezőtlen környülállásoknak, hanem az 
iparegyesület helytelen vezetésének tulajdonították. A 
sok zúgolódásnak az lett a következése, hogy 1848-
ban az iparcsarnok az iparegyesülettől elszakadt és a 
korábbi vezető bizottság helyébe a pártfogók közül 
szabadon választott 6 városi polgár került. A válasz-
tást csupán azon feltételhez kötötték, hogy a bizottság 
tagja ne legyen kiállító. A szárnyra kelő nagy ipar és 
a vidéki mesterek egyre fokozódó versengése mind 
inkább apasztották a csarnok vásárlóinak számát. 8 e 
támadásokkal szemben szinte tanácstalanul ácsorgott a 
csarnok vezetősége. Minden rendszer nélkül, ahogy ép 
a mesterembereknek tetszett, zsúfolták egymás mellé 
a beérkező terméket. Sok egyféle tárgy mellett, sok 
kiegészítő árúcikkelynek, avagy változatnak egészen 
híjával voltak. A csarnok mind inkább lomtárrá, sem 
mint rendszeres választékú tárházzá válott. Mind ennek 
következtében, bár az általános üzleti helyzet időköz-
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ben javult, 1848-tól 1863-ig a csarnok készletének 
kelendősége minimumra szállott. A kereskedelmi veze-
tés híja boszúlta meg magát. A tagok zúgolódása 
újult erővel tört ki. A folytonos veszekedés napiren-
den volt. — Ez idő alatt hatszor változtatták a veze-
tőséget. 

Az alapító emberbarátok, akik eddig, ahol csak 
tehették, támogatták a csarnokot, — csitítottak, lelke-
sítettek, szóval minden tőlük telhetőt követtek el a 
tagok boldogulásának érdekében, most, hogy 22 esz-
tendei fáradozásuk fejében végtelenül halmozódó, elvi-
selhetetlen szemrehányásokat arattak és javulást ma-
guk sem remélhettek többé, végkép elfordultak a csar-
noktól. 

1863-tól 1865-ig a magukra hagyott kézmíves 
tagok kapkodása következett, amit a kebelükből válasz-
tott mindenkori vezetőség saját javára kiaknázni el 
nem mulasztott. Két esztendő alatt az otromba sza-
bálytalanságokat háromszor kellett idegen szakértőktől 
megvizsgáltatniok. Végre, a nagy fejetlenség közepette, 
néhány jómódú asztalosmester döntő lépésre szánta el 
magát, a vezetést magukhoz ragadták és 1865-ben 
keresztül vitték, hogy azontúl csakis bútor kerülhessen 
a csarnokba. 

Az 1866. és 1870. háborús esztendők csak futó-
lagos zavart okoztak a csarnokban, egyébként a for-
galom egyre gyarapodott. 1878-ban a vezető nagy 
mesterek egy további erőszakos fogással részint a 
szegényebb mestereket taszítják ki egészen a csar-
nokból, részint új tagok befogadását akadályozzák meg 
végkép. Hirtelenül felcsigázzák a díjakat, hogy mily 
roppant mértékben, azt az újonnan megállapított díjak-
jegyzéke mutassa: a beíratás díja 12 márka, a tagsági 
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díj 12 márka, az eladásért járó jutalék 10%, a fog-
lalóért fizetendő kamat 6%, mindezeken felül még 
hetenként 1 márka kötelező takarékbetétei 500 márka 
erejéig. 

1884-ben a várostól, másod helyen való betáblá-
zás mellett hitelbe kapott telken, új árúházat építettek 
és ebben, mind e mai napig, teljesen felszerelt 70 
mintaszoba, csupa finom holmi, gyönyörködteti azóta 
a látogató szemét és készteti vásárlásra. Az olcsó 
bútort az új csarnokból egészen kiküszöbölték, ellenben 
néhány kiegészítő más mesterségbeli iparost fogadtak 
zárt körükbe és jelenleg már csupán a finom bútort 
készítő nagy gyárakkal versengenek. A csarnoknak 
most mindössze 35 a tagja és pedig: 18 asztalos, 10 
kárpitos, egy aranyozó, egy esztergályos, egy lakatos, 
egy székgyártó, egy üveges, egy könyv, illetőleg mű-
kereskedő, végül egy lámpagyáros. 

íme az emberséges érzés szülte intézet a kis 
mestereket eltipró, a kézmívesség összeségével szem-
ben kiváltságos vállalattá fejlődött! A mainzi kis mes-
terek sorsa ettől az intézettől végső eredményében 
csak elviselhetetlenebbé vált, holott a kezdők a csar-
nokot — ép ellenkezően — az elgyengült kézmívesség 
talpra állítása végett teremtették. 

Hogy a tisztán autonomikus alapon szervezett, 
úgy szólván a maguk talpán járó ipari szövetkezetek 
általában boldogulni nem bírnak, bizonyítja Anglia és 
Franciaország példája is. „Az említett országokban ala-
kult egyiittmunkáló ipari szövetkezetek — mondja Leroy 
Beaulieu, a hírneves francia közgazda — vagy felosz-
tanak, hosszabb rövidebb idejű próbálgatás során, vagy 
pedig levetik eredeti jellegüket, megtagadják alapvető 
formulájukat, az első cégért és részint sok munkást 



149 — 

foglalkoztató, egyszerű társas cégérekké, részint olyan 
részvénytársulatokká válnak, amelyek részesei már alig 
különböznek bármely más vállalkozó társulat részvé-
nyeseitől. Ilyen sorsra jut minden együttmunkáló (coo-
perativ) szövetkezet, ezer közül legfeljebb egy marad 
meg épen és ezek a szerfelett gyér kivételek csak azt 
bizonyítják, hog3r a természet, miként a fizikai világ-
ban, a társadalomban is megenged nélia egy egy 
rendellenességet, egy egy ritka, különös jelenséget. A 
szövetkezetek ügyében a francia kormány elrendelte 
tanulmányok ezt kétségteleimé tették. Kis míveletekről, 
kis társulatokról van ott szó, de azért minduntalan meg-
jelenik a fizetett segédmunkás. Ezen úgynevezett együtt-
munkáló szövetkezeteknek gyakran csak 4—8—15—20 
tagjuk van. Mások, melyek látszólag leginkább virág-
zanak, azzal dicsekednek, hogy korlátlan hatalmú igaz-
gatásban van részük." 

„Ez az egyetlen lehetséges mód" — adta a 
feleletet a lavillettei ácstársulat felelős igazgatója arra 
kérdésre, vájjon helyesnek véli e a diktátori igazga-
tást? 8 valóban az együttmunkáló szövetkezet annál 
inkább boldogul, minél szélesebb és állandóbb az 
igazgató hatásköre, jeléül annak, hogy minél kevésbé 
tér el a kézmíves szövetkezet a manapság uralkodó 
munkaszervezet példaképétől, annál inkább valószínű 
a sikere." 

Leroy Beaulieu a munkabontás elvére utalván, 
megdönthetetlen igazságnak vallja, hogy az iparban 
és a kereskedelemben az igazgatás a végrehajtástól 
elkülönítendő. A munkabontás elve azt követeli, hogy 
a vállalatot ne az vezesse, aki mindenkor csak keze 
munkájával kereste meg kenyerét, hanem az, aki 
világéletében igazgatással foglalkozott, akinek értelme 
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megszokta a szervezést, az egybe vetést, a gondviselést, 
s akinek esze megélesedett eme tehetségek folytonos 
gyakorlásán. 

Leroy Beaulieunek mind emez állításait helye-
selnünk kell, minthogy a tapasztalat minden felől 
mellettük bizonyít. Valóban hiába társulnak egymás-
sal a mesteremberek, ha a modern kor megkövetelte 
igazgatásban nem lehet részük. Az ipari szövetkezet 
élére rátermett kereskedők valók. De az alkalmas 
vezető egymagában még nem biztosítaná az ipari szö-
vetkezet boldogulását. A vezetőnek hozzá értőkből való 
ellenőrzése szintén szükséges. A kis mesterek mívelt-
sége gyakran nagyon is fogyatékos és épen ezért 
volt lehetséges, hogy a műveltebb vezető sok esetben 
helyzetével vissza élhetett. 

Az ipari szövetkezetet illető fejtegetésünkből a 
tanulságok összefoglalásaként megállapíthatjuk, hogy 
az ipari szövetkezet boldogulásra csak akkor tarthat 
számot, ha a következő négy alapfeltételnek egészen 
megfelelt. Az első feltétel: a konkrét feladattal ará-
nyos töke megszerzése. A második: a kellő tudással 
és hatalommal felruházott vezető közreműködésének 
biztosítása. A harmadik: a vezető tevékenységét foly-
tonosan szemmel tartó és hozzá értő ellenőrzésnek meg-
alkotása. Végül a negyedik feltétel: oly intézkedések 
teremtése, amelyek az ipari szövetkezet elzárkózását, 
a „numerus clausus" befészkelődését teljesen megaka-
dályozzák. 



Nyilvános iparbeli követelések. 

l i g a szövetkezet fogalma idegen körből pattant 
a kézművesség közé, addig az a gondolat, hogy az ipar 
önálló gyakorolhatásának feltételéül a kellő tanultság 
kötelező igazolását kössék ki, a céhre való visszaem-
lékezés fonalán, a kézmívességből magából fakadt. 
A kézművesség minden nyilvános óhajának manapság 
ezen gondolat adja meg az alapszínét, ennek a gon-
dolatnak megvalósítását követeli a leghangosabban. 
Az iparos mesterek két okadattal támogatják követelé-
süket, az egyik, hogy a közönséget a gyarló munkától 
jelenleg mi sem oltalmazza meg, a másik, hogy a 
„kontárok" a tanult mesterekkel jogosulatlanul kelnek 
versengésre. Az az okadat, hogy a közönséget a kon-
tárok munkájától csupán a tanultság kötelező igazolása 
védené meg, csupán lepel, amibe rejtegetett céljukat 
burkolgatják. Igazában a tanultság kötelező igazolásával 
az önállóságra való törekvést óhajtják megbénítani. 
Mindenek előtt a proletár mestert akarják a műhely-
tartás jogától megfosztani, minthogy ez, mihelyest csak 
iparigazolványra tesz szert, menten a tárháznak és a 
kiadóságnak prédául kínálkozik, amivel az egész mes-
terség károsítására módot ad. Azután meg magát a 
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kiadót, a tárházast és a gyárost akarják megsemmisí-
teni, mintha bizony a majdan követelésük szerint 
igazolandó iparos mester nem tölthetne be ilyesféle 
állást, avagy a vállalkozó nem szerződtethetne magá-
nak oly mestert, aki nevével a vállalatot fedezhetné. 
A közönségnek pedig igazán egyre megy, hogy annak 
a míveletnek, legyen bár kiadóság, tárház avagy gyár, 
ahol a kívánalmait kielégítő és tőle megvásárolt termék 
készült, van e olyan tulajdonosa, aki a kézmívességből 
került ki és tanultságáról bizonyságot tett, vagy pedig, 
hogy puszta kereskedőnél nem egyéb. De meg, hogyan 
védelmezze meg a tanultság kötelező igazolása a 
mestereket egymástól, amikor épen a tanult, az ügyes, 
de elégtelen tőkével dolgozó mesternek versengése a 
legveszedelmesebb. Azt is szeretnék még megérni a 
mesterek, hogy csak azt adhasson el bárki, amit 
saját maga készített. Sok mesterember még azzal a 
további óhajtással hozakodik elé, hogy a gyári munkát, 
mint — szerinte — nagy fokú „ kontárkodás "-t és a 
munkások helyzetével való visszaélést, tiltsák meg 
egészen. 

Ki gondolhat ugyan komolyan arra, hogy a gépek 
használatát, a gyárnak, a kiadóságnak, a tárháznak 
keletkezését, a fogyasztásra kész terméknek terjesz-
tését, a munkások kiaknázását, a selejtárú termelését 
s. i. t., szóval a százrétú modern fejlődést Don Quijotte-
ként a tanultság kötelező igazolásának rozsdás lándsá-
jával vívja meg! 

Egyébként mit ér annak a mesternek bizonyít-
ványa, aki maga is alig tud valamit ? Pedig manapság 
légió az ilyen mesterek száma. Hogyan válogassák 
már most ki, hogy valójában melyik mester érti iparát, 
melyik nem, szóval, hogy jogosan melyik mester iga-
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zolhassa jövőre legénye kifogástalan tanultságát. Csak 
nem gondolnak arra, hogy a hatóság az eddigelé 
már iparigazolványt szerzett mestereket mind végig 
vizsgáztassa és így vjálogassa ki a tanultság igazolá-
sára jogosultakat ? Az igazolhatás különben minden 
egyes mesterségnek állandó, feszes megszabását kí-
vánná meg, ami pedig a jelenben, hol a tehnika hala-
dása egyes iparágak míveletét hamarosan tövestül 
kiforgatja, merő lehetetlenség és csak hiába való aka-
dékoskodásra adna alkalmat. A legény remeklése és 
a mestervizsgálat sem használna semmit, mert amit 
követelni kellene, annak a legtöbb pályázó megfelelni 
nem bírna és amit tőle méltán megkívánni lehetne, 
az a középszerűséget a mesterfoktól egyáltalában nem 
tartaná vissza. A mesterségek sok oldalúsága, szét-
ágazódása mellett ma már alig lehetne remeklésre 
alkalmas, illetőleg olyan tárgyat kitűzni, melynek mun-
kálata, a mesterségnek jövendő kifogástalan gyakor-
lására nézvést, biztosíték volna. 

A tanultság igazolása, amennyiben révén az ipari 
nevelésnek lassan lassan magasabb színtájra emelését 
céloznák, tényleg üdvös volna, de csakis akkor, ha 
idejét közvetetlenül az inaskodás végére szabnák meg 
és az alapmíveletekben való jártasság igazolását — az 
oktató mestertől függetlenül — szigorú vizsgálattal ejte-
nék meg. Azonban még a legszigorúbb vizsgálaton meg-
érdemelt kitűnő bizonyítvány sem biztosíthatja egyedül a 
majdan önálló iparos boldogulását, ahhoz az elegendő 
tőkén felül, mindenek előtt vállalkozó tehetségre van 
szükség, amit a műhelyben megtanulni bajosan és 
amiről eleve tanúságot tenni még bajosabban lehetne. 

A második, élénken hangoztatott óhaj a kötelező 
szakipartestület eljövetele felé irányul. Az általános 
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ipartestület, de még a budapesti szakipartestületek 
sem bírták a sokféle és sok árnyalatú mesterségek 
között a kapcsoló érdeket megteremteni. Az egybe 
forrasztó kapcsot a mesterség, szerint elkülönített 
kötelező ipartestület sem szülné meg, hiszen majd 
minden mesterség mívelete és üzleti formája oly 
sok egymással meg nem férő, vagy egymástól teljesen 
eltérő változatot mutat, hogy a mesterek között egybe 
fűző érdek így sem támadhatna. Midőn iparosaink a 
kötelező szakipartestületet követelik, jóformán maguk 
sem tudják mit akarnak. Azt hiszik talán, hogy a tör-
vény holt betűje igéző lángnyelvvé változhat, hogy az 
összetartás és a közérdek ápolására való hajlandóság, 
szóval a nélkülözött közérzés egyszerre csak csodakép 
szállhatja meg keblüket? Az üres forma bizony nem 
telik meg magától kívánatos elevenséggel! Ha a kéz-
mívességen a testületi társulás magában csakugyan 
segíthetne, a már működő ipartestületek bizonyára az 
eddigieknél különb sikerekkel dicsekedhetnének. 

Ausztria 1883-ban már teljesítette mindazt, amire 
kézmíveseink még egyre vágyakoznak, de nem volt 
köszönet benne. Véget vetett az ipar szabadságának 
és a tanultság igazolására, meg a kötelező testüle-
tekbe való társulásra kényszerítette a kézmíveseket. 
Helyzetük mind ettől csak nem javult meg, sőt inkább 
romlott. A tárház, a kiadóság, a gyár elhatalmasodását a 
törvény nem gátolhatta meg, sőt a titkos kontárok 
számát sem apaszthatta. Az osztrák ipartestületek serény 
hajtó vadászata horogra kerít ugyan iparigazolvány 
híjával dolgozgató egy egy szerencsétlent, s a tetten 
értet hűségesen bírságolja az iparhatóság, de azért 
számtalan mesterlegény, aki vagy nem tudja tanult-
ságát igazolni, vagy akinek nem telik az igazolvány 



díjára, csak nem riad vissza attól, hogy albérlőként 
odúról odúra bujkálgasson és titokban a kiadóságnak 
vagy a tárháznak dolgozgasson. Ezek a vállalatok 
pedig pusztán csak a munka olcsóbb voltát nézik, nem 
bánják akár hol, tágas műhelyben avagy förtelmes 
odúban készült e a termék és kisebb gondjuk is nagyobb 
annál, sem hogy a potom bérért kínálkozó munkástól 
megtudakolják, vájjon illetékes ipartestületével rend-
ben van e a dolga. 

Poroszország az 1810-ben szabaddá nyilvánított 
ipart 1845-ben és még inkább 1849-ben szintén erősen 
korlátozta és az iparostól elengedhetetlen feltételként 
tanultságának igazolását követelte. A helyzet ott se 
javult, sőt inkább bonyolódott, s a gordiusi csomót 
úgy oldották meg, hogy 1869-ben csak ismét törvénybe 
iktatták az ipar korlátlan szabadságát. 

Mit szóljunk a legújabb időben hangoztatott külön 
iparkamaráról, vagyis inkább a kézmíves kamaráról ? Ez 
is olyan hústalan jelszó, puszta ködszülötte, ami egyet-
len gyönge fújástól menten szerte foszlik. Mitől jó, mit 
segít az a különös kamara? Hiszen ami óhajt valaha 
a kézművesség nyilvánított és ami csak félig meddig 
jogosultnak látszott, eddig is, amennyire csak tőlük 
tellett, kereskedelmi és iparkamaráink mindenkor támo-
gatták, sőt az iparosok minden kongresszusán maguk is 
tevékenyen közreműködtek. Ahányszor csak kézmíves 
segítséget kívánt, a kereskedelmi és iparkamara minde-
nütt készséggel karolta fel a hozzá fordultnak érdekét, 
még pedig nagyon gyakran teljes sikerrel. Többet 
remél a kézmívesség a külön iparkamarától? Ugyan 
mi az a több? Komolyan csak nem hiszi a kézmí-
vesség, hogy az iparkamara volna az a mesebeli rög-
zött poiít, melynek neki dűlvén: a világot sarkaiból 
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kivetheti, vagy legalább is a világ folyását kedvére 
terelheti ? Németországban meg van a kézmíveskamara, 
de azért a német kis mestereknek csak nincs a mieink-
nél jobb dolguk. 

A börtönmunka megszüntetése iránt nyilvánuló 
óhaj már több figyelmet érdemel. Kimutattuk, hogy a 
rabkezek versengése valóban erősen rontja a kézmíves 
termékének árát. Ezen a visszásságon az állam, anélkül, 
hogy a rabokat henyélésre kárhoztatná és anélkül, 
hogy az ipari munkát a börtönből kiküszöbölné, köny-
nyen segíthetne. Az amerikai Egyesült Államok és 
Baden nagy hercegség teljes megelégedésre oldották 
meg e kérdést, annyira, hogy a rabmunka ellenében 
való zúgolódás mindkét országban elült. A megoldás 
pedig az, hogy minden szabadságvesztő intézet saját 
kockázatára dolgoztatja a rabokat és kivált az állam 
iparcikkelybeli szükségének kielégítésével foglalkozik. 
Badenben a börtönök főkép ruházatot szállítanak a 
hadsereg számára. 

Sok reményt fűztek a géphez, hogy ez majd 
alaposan megorvosolja a kis iparosok baját, de a 
vérmes remények csak nem akarnak beválni. A gép 
a kis ipari műhelyben alig hajthat hasznot, sőt ellen-
kezőleg többnyire csak drágítja a termelést. Mit is 
használhat a gép, ha a kis iparos csupán minden 
másod harmad nap és akkor is csupán egy két óra 
hosszat dolgoztathatja ? Ha a kis mester azt az időt, 
amit a gép gyorsabb munkájával megtakaríthatna, a 
gépnek más és más munkához való örökös igazítga-
tásával kénytelen kelletlen elvesztegeti ismét? Egy 
egy fajta munkálatból a kis ipari míveletnek csak 
kevésre van szüksége, s mihelyest az egyiket hama-
rosan elvégezte a gép, máris a következő munkálathoz 



kell illeszteni: hol a kést, hol a marót, hol egyéb 
szerszámot kell mással kiváltani, amig csak tart a 
munkában. Azután jó ideig egészen holt tőkéként 
pihenhet ismét a gép. 

A műipar irányában való fejlesztés sem oldhatja 
meg a kézmíves kérdést. Műterméket csakis a gazda-
gok vásárolnak, tehát sokkal kevesebb a fogyasztó, 
semhogy a műipar sok mesternek kenyeret adhatna. 
Az a kevés mester is, akin a műipar segíthet, csupán 
akkor nézhet biztos jövő elébe, ha elegendő a tőkéje. 
Igaz ugyan, hogy a műipar aránylag kevés tőkét kíván 
anyagba való befektetésre, de annál több a munkabér 
költsége és ez még kellemetlenebb, mert az anyagot 
hitelbe kaphatja, de már a bérrel nem maradhat a 
mester legényének adósa. Nehéz volna is kézmíve-
seinket ez irányba terelni. A műhelyben nagyobbára 
csak egyoldalú, elhamarkodott, rossz nevelésben volt 
részük, ami édes kevés alap ahhoz, hogy elegáns 
munkát készíteni tudjanak. 

A kézmíves boldogulásának egyik legfontosabb 
tengelye a kézmíves munka minőségének általános 
fejlesztése. E téren nagy feladat vár iparoktatási inté-
zeteinkre. A mesterségét alaposan kitanult iparos, több-
nyire még akkor is, ha esetleg kevés vagy nincs 
tőkéje ahhoz, hogy önálló vállalatot alapítson, s alá-
rendelt állással kell beérnie, — számot tarthat boldo-
gulásra. Sőt, ha szerencsétlen vállalkozással vagyonát 
veszti, nem kell kétségbe esnie, a jobb műhely és a 
gyár rendszerint megbecsüli és megfizeti keze töké-
letes munkáját. Csak nem szabad minden áron az 
önállósághoz ragaszkodnia, mert a tőke és a vállalkozó 
tehetség híja kétségtelenül a züllés útjára sodorja. 
A minőségbeli munka bátran versenghet a nagy ipar 
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munkájával. A nagyipari vállalat csakis a nagy tömér-
dekségben készíthető termék irányában nem közelít-
hető meg. A versengésre hivatott minőségbeli munká-
nak csupán az az elengedhetetlen feltétele, hogy a 
nagyipari munkánál jobb és szebb legyen. És ép ez a 
haj, mert sajnosan tapasztalhatjuk, hogy sok kézmíves 
ma már a jobb munkához alig ért. A közönség alap-
jában ma is kedvez a jó kézi munkának, ma is barátja 
a kézmívesnek, s bizonyára menten abban hagyná az 
igazi és az u. n. gyári portéka után való szaladgálást, 
ha a kézmíves mester maga megfelelő árúval szol-
gálná ki. Azt azonban ne várja a kézmíves mester, 
hogy a közönség tűvé tegye érte a várost. A mai 
világban tisztán a kínálat feladata, hogy a közönséget 
magához édesgesse. 

A speciálódás szintén sokat lendíthet a kis mes-
terek sorsán. A folytonosan ismétlődő munkából a 
fogásoknak lehetségesen legkedvezőbb elrendeződése 
fejlik ki, s ez a sorrend az iparos tudatában annyira 
megrögződik, hogy szinte maga magától dolgozik a 
keze, s munka közben figyelmét az apróbb részle-
tekre is kiterjesztheti, — szóval többet és jobbat 
termelhet, mint különben. A nagyobb munkateljesítés 
és a munka nagyobb értékének arányában növekedne 
nyilván az iparos keresete is. A speciálódás csupán 
akkor fajul el, ha a minőség rovására az olcsóság 
válik céllá, ahol a szemre valóság csak az áltató 
fátyol szerepét játsza, s ahol a telhetőleg gyorsan, 
lehetségesen rossz anyagból való termelés — a fődolog. 
A Idadóságnak és a tárháznak szánt munka ilyen. A 
silány darabbér sarkalja itt a mesterembert haszon-
talan munkára. 

X 
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X V I . 

A kis és nagy ipar életereje. 

I 
kézmíves kis ipar a régi világból való alaku-

lás, melynek ma már csak kivételes esetekben van 
jogosultsága és amely forma, általános rendszerként, 
csupán a középkori autonom városi szervezetben volt 
helyén. Mióta a városok megszűntek az államban külön 
életet élni, mióta az állam a városokat a maga szer-
vezetébe olvasztotta, minden ipari vállalatnak tere 
akadálytalanul az egész országra tágult és az ipar 
boldogulásának feltétele immár: a mozgékonyság és 
a folytonos alkalmazkodás. A kézmíves kis ipar nem 
mozgolódott, nem alkalmazkodott, hanem csökönyösen 
ragaszkodott hagyományainak elavult formáihoz és ez 
a végzete. A nagy ipar már egészen a mindenható 
állam talaján vetette meg lábát, s ezért győzheti le 
— aránylag kevés erőfeszítéssel — a kézmíves kis 
ipart. A régente bevált módszer jogosultsága meg-
szűnt és a változott helyzettel egyező új módszer 
alapján, egészen új ipari mívelet keletkezett. Az új 
mívelet módszere megköveteli: 1. a termelés lehetsé-
ges egyszerűsítését, azaz a terméknek kedvező készí-
tését, 2. a munkálandó anyagnak kereskedelmi, vagyis 
kedvező vásárlását és 3. a termék kereskedelmi, azaz 
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kedvező értékesítését. E követeivények teljesítését mind 
a nagy, mind a kis ipar egyaránt megkívánja, különben 
nincs tovább, az ipar szekere kátyúba reked. Mindazon-
által ajánljuk csak a kis mesterek figyelmébe emez új 
módszer követését, s rögtön megkapjuk a csattanós 
feleletet, hogy elsőben is ahhoz való pénzük nincsen, 
egyébként pedig nem értenek az ú j módszer három 
követeivényének teljesítéséhez. Pénz dolgában több-
nyire igazuk van, de ami a hozzáértést illeti, az főkép 
akaratukon múlik. A tőke bizonyára alapfeltétel, de 
nem minden. Láttuk, hogy aránylag kis tőkével, ha 
minőségbeli munkával verseng, az élelmes kis vállal-
kozó is helyt állhat. A tőke döntő szerepe csupán a 
drága és a nagyban való termelés esetében nyilvánul. 

A kis míveletnek megvannak a maga jó oldalai: 
terjedelme a szükséghez képest könnyen szabályozható, 
a munka módja hamarosan megváltoztatható, csekély 
holt tőkét emészt, a felügyelet költségeit megtakarítja, 
mindazonáltal a felügyelet benne hatásosabb és ennek 
révén az anyaggal takarékosabban bánik. A kis míve-
let emez erősségeit ritka mester értette a maga javára 
kamatoztatni, kárára annál jobban tudott abból a 
kézmíves nagy ipar, a kiadóság és a tárház, búsás 
hasznot magának kovácsolni. A kézmíves nagy ipar a 
sok apró mívelet erősségeiből olyan hatalmas várat 
alkotott magának, hogy a gyáripar sem bír vele, sőt 
az uralma alá került kis mestereket magukat, a tőlük 
kisajátított fegyverekkel tarthatja immár féken. 

A szabadjára eresztett iparnak legkárosabb, kóros 
sarjadzása a kiadó és a tárház rendszer. A kézmívesség, 
de még a törvény ereje is gyönge velük szemben. 
Arra sincs remény, hogy a gyárrendszer valamikor 
megtörhesse erejüket. Az izzasztó házi munkát még az 
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ó kor rabszolgamunkájánál is súlyosabbnak kell tarta-
nunk, mert a rabszolga ura vagyonának kiegészítő 
része volt, s az úrnak, már csak a lehetséges legna-
gyobb munka kifejthetése érdekében, rabszolgái elég-
séges ellátásáról gondoskodnia kellett, mig a modern 
kézmívességbeli nagy vállalkozónak mit sem kell törőd-
nie a jármában dolgozó házi munkások megélhetésé-
vel. Az amerikai Egyesült Államokban, hol eddig 
minden törvényes intézkedés hiába valónak bizonyult, 
a társadalom küzd még legtöbb sikerrel ez elmérge-
sedett baj ellen. Egyesületek alakultak, melyek tag-
jaikat arra kötelezik, hogy csakis olyan boltokban 
vásároljanak, ahol kiadóságbeli avagy tárházból került 
árú nincsen, illetőleg, ahol csak az államtól ellenőrzött, 
rendes műhelyben vagy gyárban készült portéka van. 
Mind ezen egyesületek az ajánlkozó boltokat fizetett 
embereikkel állandóan és szigorúan megügyelik, sőt 
az egyesületi elöljáróságok maguk is gyakran meg-
vizsgálják az üzleteket. Azzal, hogy az ellenőrzésük 
alá kerülő boltokat ingyenes és bőséges hirdetéssel 
jutalmazzák, az egyesületek megérték azt, hogy sok 
kereskedő önként veti magát felligyeletök alá. Bár az 
egyesületi oltalmazás kétségtelenül enyhít a nyomorú-
ságos helyzeten, a házi munkások kérdésének teljes 
megoldása még sem várható tőle. Itt az államnak a 
társadalommal kell szorosan összefogódznia és aktiv 
intézkedésekkel a kóros bajt gyökerestől kiirtania. 

Az iparszabadság első szülötte, a gyárrendszer 
sem mentes minden bajtól. A gyáripar az élesedő ver-
sengéstől hajtatván, a hanyatló árak okozta vesztesé-
get termelésének fokozásával törekszik kiköszörülni. 
Végre nincs tovább, s bekövetkezik a túltermelés, 
ennek nyomában a pangás, a munkások bérének csök-

11 
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kentése, majd a munkások elbocsájtása és a kevésbé 
erős gyári vállalatok bukása. A romlott helyzet gyakran 
megjavul, majd ismét romlik, megint javul, szóval 
egyre hullámzik. Az ipari alakulás végre mégis csak 
a gyöngébbek bukását és a hatalmasok túltengését 
idézi elé. A gyári mívelet — az idők során — mind 
kevesebb nagy telepre húzódik össze, s ezek java is 
mind kevesebbet jövedelmez. Nagy szorultságában a 
kevés nagy vállalat könnyebben s rendszerint hamar 
megérti egymást, letesz a versengésről és kész a 
szövetkezés, valamelyes kartellszerű formában. íme! 
Az iparszabadság végeredményében a céhrendszerhez 
visz vissza, csakhogy a modern céh arányaiban sokkal 
hatalmasabb a réginél: a város terjedelmével egyező 
céh helyébe az egész országra kiterjedő céhet alkot. 
A nagy iparnak a kartellszerű szövetségek csapásában 
való haladása a szabad versengésnek halálos Ítéletével 
egyenlő. Az iparszabadság emlőin megizmosodott gyár-
ipar maga tör szülője életére. Maga tör tehát pálcát 
az iparszabadság jogosultsága felett. Az ipar termé-
szetes fejlődésének eme visszatérő iránya fényes bizo-
nyíték a céhrendszer elvének helyessége és jogosult-
sága mellett. 

A nagy ipari vállatok mai céhe még korántsem 
érte fel a közérdeknek megfelelő tökéletességet. Bár az 
állam a gyárrendszerben jelenkezö kirívóbb bajokat, 
így mindenek felett a munkások gyakran visszás hely-
zetét, mind erélyesebben törekszik orvosolni, e rend-
szerrel szemben még egyáltalában nem foglalta el az 
őt megillető legfelsőbb szabályozó szerv szerepét. A 
gyári vállalatok szövetkezését eddig mindössze a beho-
zatali vám magassága, a munkások egy egy mozgalma 
és esetleg a kelendőség erős megcsappanásától való 



féleleni korlátozta működésében. Ennyiben van a köz-
nek védelme is. 

A tárházak és kiadóságok szövetségét már alig 
korlátozza valami, minthogy munkásaik szervezkedése 
merő lehetetlenség és minthogy minden kárt oltal-
matlan munkásaikra zúdíthatnak. E két rendbeli nagy 
ipari vállalat különben annyira észrevétlenül, annyira 
fátyolozottan működik és annyira terjengős, hogy az 
államhatalomnak sok helyütt jóformán tudomása sincsen 
róluk, még kevésbé míveletük velejéről, s így sok 
állam a kézmíves kérdés eme legfekélyesebb ízét mind-
eddig komolyan figyelemre sem méltatta. 

Új vállalatok keletkezése mit sem javít az egész 
nagy ipartól általánosságban teremtett helyzeten. Ha 
u. i. az árak mesterséges felfele hajtása révén kelet-
kezet csábító alkalom új versengőt támaszt, a szövet-
kezett nagy ipar menten agyonnyomja a kelletlen 
jövevényt felhalmozódott tartaléktőkéjének súlyával, 
vagyis menten annyira leszállítja terméke árát, hogy 
az alig életre kelt új versengő mihamar a szemhatár-
ról tisztulni kénytelen; azután persze a szövetkezők 
nyomban ismét felszöktetik az árat. 

A kartellszerű szövetség, ez a modern céh, éberen 
őrködik a vállalatok „numerus clausus"-ja, tagjainak 
szabad rendelkezése árán kivívott monopoliuma felett. 
És e modern céhbeliek, bár a saját érdekükben valónak 
ismerik — egymással szemben — önkényes rendelke-
zésüknek korlátozását, ugyan csak a korlátozásnak jogo-
sultságát a közzel szemben megismerni nem akarják. 
A modern céhnek, magának, az iparszabadság jegyében 
való korlátlan működhetését jogul továbbra is követelik. 
Vélekedésük szerint, ha már az egyes vállalat, a 
modern céh iránt, köz vetetlen rendelkezési jogáról 
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lemondani volt kénytelen, legalább is azt követelheti 
kártalanításul, hogy céhe kénye kedvére bánhasson el 
a közönséggel, szóval megkívánják, hogy a nagy kö-
zönség kegyelemre szolgáltassa ki magát kartellszerü 
szövetségüknek. Említse csak valaki — fülük hallatára 

a kartellszerü szövetkezések törvényes szabályozá-
sának szükségét, nyomban reakcionárius törekvéssel, 
középkorbeli felfogással vádolják. Pedig, ha valami, 
az ö jelenlegi eljárásuk reakcionárius, mások érdekét 
semmibe vevő, legkevésbé sem liberális eljárás. 

A céhrendszer maga, régi és új formájában 
egyaránt, mindenik a maga helyén, kétségtelenül jogo-
sult, de ebből egyáltalában nem következik az, hogy 
bármely alakulás csak azért, mert e rendszerbe illesz-
kedni törekszik, minden rajta csüngő salakjával együtt, 
máris kifogástalan. Korántsem, a „numerus clausus" 
és az állam szabályozó ellenőrzésének híja előbb 
utóbb csak úgy megfojtaná a modern nagy céhet, 
amint ugyancsak a „numerus clausus" és a városi 
hatóság szabályozó ellenőrzésének megszűnése meg-
ölte a régi kis céhet. Mig a régi céh csupán az egyes 
mesterek termelésének maximumát s a termék árát 
szabta meg, továbbá a felvételt kérőktől alapfeltétel-
ként csupán a kifogástalan mesterségbeli tanultság 
igazolását követelte, egyébként pedig a városi hatóság 
ügyelt szigorúan arra, hogy mindezt a céh a köz-
érdeknek megfelelően végezze, addig fényesen helyt 
állhatott és valóban századokig virágzott is a céh-
rendszer. Mihelyest a hatóság felügyeletének lanyhulása 
a „numerus clausus" megteremtésének gátat többé 
nem vetett, máris lejtőre került a céh. 

A természet törvénye, hogy mihelyest a szerve-
zeten belül kóros tünetek mutatkoznak, a szervezet a 



kórságot vagy kilöki magából, vagy bele hal. A régi 
kis céhet részint, mert letért a helyes útról, részint 
mert nem tudott a változott közjogi helyzethez alkal-
mazkodni, kórságként lökte ki magából az állam szer-
vezete. A modern nagy céhet már, ha kóros tüneteit 
elharapódzni engedné, az állam szervezete aligha bírná 
kiheverni, céhestói bele halna. 

Miként Rómát és a többi hatalmas ántik birodal-
mat egykor, a rengeteggé fejlődött intenzív nagy ipari 
vállalatok és a párvonalosan keletkezett roppant terje-
delmű intenzív mezőgazdasági vállalatok túltengése 
sorvasztotta el, a tőke ilyes tömörülése még könnyeb-
ben indítaná kis hazánkat feloszlásnak. A kevés dús-
gazdag kezében ismét csak minden értékét vesztené 
a pénz, s az államnak főfeladatává válna: irgalmat-
lanul munkába hajtani a minden foglalkozástól sza-
badult nép egyik felét, hogy az a maga és a többi 
proletár elemi szükségét a parlagon hagyott földből 
és az elhagyott gyárakból kiteremtse. „Panem et 
circenses" lenne akkor is a koldussá vált nép jel-
szava és az első betörő idegen horda elől csak 
úgy szerte foszlana a középső osztályától megfosztott, 
renyheségre kárhoztatott népesség — akár régente. 
Ötven vagy ötszáz esztendő múlva következne e be a 
vég, a dolog velején valóban mit sem változtatna. 
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X - V I I . 

Az ipar általános boldogulása. Kartellszerű 

szövetségek. 

józan igazság szabja elénk az utat, melyen 
az államnak, ha helyt állani akar, haladnia kell. 

Az anyagiakon alapul az állam egész élete, az 
anyagiakon épül fel az állam egész műveltsége, erkölcse, 
ereje. Az anyagiak játsszák az állam szervezetében az 
éltető vér szerepét, s ha a vérkeringés szabályozója, 
a szív, az állam középponti hatalmának nincs meg az 
a tehetsége, hogy a szervezet minden tagjának elég-
séges tápláló vért, kellő jövedelmet juttasson: a mos-
toha gondviselésre kárhoztatott tagok, a mellőzött 
néposztályok, megbetegszenek, tehetetlenné válnak, s 
ezzel az egész állam szervezete gyöngül. Mentől több 
tag kerül ilyen vékony sorsra, annál inkább elernyed 
a szervezet és haláltusáját még az sem akaszthatja 
meg, hogy a vérkeringés a tagok néhányát kiváló 
kedvezéssel szertelenné fejlesztette. Mit használ a leg-
fejlettebb ész, ha a gyomor oda van, mit a legkitűnőbb 
tüdő, ha a vese már nem bírja hivatását teljesíteni? 
Az államnak hasonlókép csak addig biztos az élete, 
amig minden egyes néprétegének jóvoltáról egyenlően 
és egyezően gondoskodni bír. 



167 

A vállalkozó, a munkás és a fogyasztó között 
meghibbant egyezést helyrehozni az a nagy feladat, 
mellyel az államnak, ha élni akar, megbirkóznia kell. 
Az államnak mindenek előtt a fiziokraták gerjesztette 
és a manchesteri iskola nagyra nevelte „laisser fairé, 
laisser passer" politikával — a közgazdaság egész terén 
— szakítania és a nemzet életének összes szálait szo-
rosan magához kapcsolnia kell, hogy mihelyest az 
egyik szál nagyon feszül, vagy a másik nagyon pety-
hüdik, rögtön meg is érezhesse és az erők szabály-
talan megoszlását — a közrend érdekében — rögtön 
kiegyenlíthesse. Ehhez képest az állam szerepe részint 
fejlesztő, részint korlátozó. Legkevésbé sem akarjuk 
mindezzel azt mondani, hogy az államnak mindenbe 
avatkozását tartjuk helyesnek. Bármit inkább, mint a 
merkantilista korszakban kudarcot vallott korlátlan 
állami uralmat kívánnék életre kelteni. Nem! A nemzet 
minden tényezőjének, iparnak, kereskedelemnek, művé-
szetnek, mezőgazdaságnak, vallásnak, s a többinek 
megvan a maga természetes hivatása, a maga termé-
szetes élete, ami megy a maga természetes útján, végzi 
úgyszólván magától legjobban a dolgát, miként az 
emberi testben p. o. a máj vagy a tüdő. Ezen ténye-
zők, illetőleg nemzetszervek belső életét az államhatalom 
sem elé nem idézheti, sem nem igazgathatja. Ott 
nagyobb úr parancsol és ez a nagy természet maga. 
Az államnak minden ilyes próbálkozása hasztalan, sőt 
kontárságos voltánál fogva egyenesen veszedelmes. 
A világtörténet számtalan példája tanúskodik emez 
állítás igazsága mellett. Miként azonban az orvos az 
emberi test egyes szerveinek túltengését avagy gyön-
geségét a szükséghez képest megváltoztathatja, ille-
tőleg az egyes szervek közrehatását egészséges mér-

i 
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tékre szabályozhatja, azonképen az állam is szabályozó 
befolyást gyakorolhat nemzete szerveinek közreható 
működésére vagyis külső életére, mihelyest ugyanis a 
szervek kölcsönös közreműködése nem egyez meg 
egymással. Nem lehet célunk e kérdésben a nemzeti 
élet egész mezejére kiterjeszkednünk, s így az alábbiak-
ban szorosan csak is az ipar terére szorítkozunk. 

Az államnak iparbeli pallérozó szerepét találóan 
a kertész hivatásával azonosíthatjuk. Az állam hiva-
tása, hogy modern iparpolitikai törvényekkel megadja az 
ipar egészséges tenyészetéhez a szükséges talajt és 
hogy e törvények pontos végrehajtásával fattyú hajtá-
saitól és a reá került élősdiektől szüntelenül megtisz-
títsa az ipar fáját. Az ipari mívelet belső alakulása,' 
az ipar fájának rendes élete folyása, természetes ter-
melő működésének mivolta, már egészen az állam 
hatalmi körén kívül van. Mig az ipar fája rendelle-
nességet nem mutat, addig az állam ne nyúljon hozzá, 
hanem csak szorgosan figyelje meg, de mihelyest 
nagyon buján hajt, avagy hernyó rágja, vagy pedig 
szárazságtól szenved, hamarosan szedje elő a metsző 
kést, a seprőt, avagy az öntöző kannát és segítsen 
tüstént a bajon. Az iparnak minden gyámkodástól és 
minden szükségtelen beavatkozástól ment, részrehaj-
latlan és szigorú állami ellenőrzésre van szüksége. 
Csak is így fejlődhet és állhat meg elpusztíthatatlan 
egészségben. Az állam eme természetes szabályozó 
működését megfelelő szociálpolitikai törvények hozá-
sával és pontos végrehajtásával érheti meg. 

A törvényes szabályozás két határkövét egyrészt 
a termelésnek a fogyasztással mind a mennyiség, 
mind az ár tekintetében való egyeztetése, másrészt a 
munkások megélhetésének biztosítása adja meg. Csu-
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pán közbevetőleg említjük meg, hogy ma, p. o. a 
kartellezett szíksónak máris annyira felcsavarták az 
árát, hogy az iparok egész sora megsínyli a méltány-
talan drágítást. A hasonló esetekkel szemben maholnap 
nem marad az államnak — ha u. i. az ipar gyökeres 
szabályozását mellőzni óhajtaná — egyéb választása, 
minthogy, vagy a multak példájára, kötelezően limi-
tálja az árat, vagy pedig, hogy a közszükségnek olcsó 
termékkel való kielégíthetése végett maga állítson fel 
megfelelő gyárakat. A multak tanulságai talán csak 
megóvják az államot mind e két kétségbeesés szülte 
lépéstől a jövőben és annak a kétségtelen igazságnak 
megismerésére bírják, hogy a modern ipar törvényes 
és gyökeres szabályozásának ideje mindenkép már 
küszöbön van. A szabályozásnak nyilván az ipar egész 
terére terjedőleg egységesnek kell lennie, annak meg-
felelően, hogy az ipar alakulása csakis egy irányban: 
a tőkés vállalat, még pedig a csoportonként szövet-
kezett tőkés vállalatok formája felé halad. Minthogy 
az ipar egyébként is csupán tőkés alapon felépített 
kartellszerű szervezetben fejtheti ki működését köz-
megelégedésre, a törvénynek az egész ipart ily szer-
vezetekbe kellene foglalnia. A szervezetek törvényes 
korlátain belől az iparnak teljesen szabad erőkifejtést 
kellene engednie. Az államnak kizárólag a szervezetek 
közreható működésének szigorú ellenőrzésére kellene 
szorítkoznia, s ehhez képest, csak amennyiben a meg-
szabott határt egyik vagy másik szervezet megszegné, 
kellene az iparhatóságnak — saját magától — szabályo-
zólag közbe lépnie. Az iparos mester mai kétéletű alakjá-
nak pedig a szemhatárról egészen el kell tűnnie, hiszen 
a kis mester minden baja „mesteri önállásából" ered és 
ez a holteleven önállóság akadályozza meg épen az 
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államot abban, hogy a mesterembert a vállalkozókkal 
szemben megvédelmezhesse. A modern ipartörvényben 
csak is vállalkozó és munkás szerepelhet. 

A modern törvény pontos végrehajtása az ipar-
hatóságoknak is modern szabályozását követelné meg. 
Oda speciális neveltségű, az ipari életben tapasztalt 
tisztviselők kellenének. A hatóság szervezetének szin-
tén olyannak kellene lennie, hogy az egészen az ipar 
modern szervezetéhez simuljon: gyorsan működjön és 
módjában legyen, hogy intézkedései végrehajtásáról 
pontos értesülést szerezhessen, illetőleg, hogy a kellő, 
szakszerű ellenőrzést maga gyakorolhassa. Ezen felté-
telek tehát az ipari hatóságnak valamelyes aktiv és 
mozgékonyságot engedő bírósági formában való szer-
vezését követelnék meg. 

Az ipar története megtanított bennünket arra, 
hogy az ipar kereke csak akkor forog rendesen, ha 
érdekcsoportonként az egyes ipari vállalatok egységes 
üzleti eljárást tanúsítanak. Ez egységes üzleti eljárás 
megteremtését szolgálták régente a céhek és szolgálják 
manapság a kartellszerű szövetségek. A kartellszerű 
szövetségek saját körükön belül is mind áthatóbban 
e csapáson fejlődnek. A kartell formája az óriássá fej-
lődött nagy ipart már nem is elégíti ki, mivelhogy tag-
jai megbonthatják. Az északamerikai Egyesült Államok 
rengeteg ipari vállalatai egészen kinőttek a kartell 
formájából, s úgyszólván csakis trüsztökbe egyesülnek, 
melyből a tagok egyáltalában nem válhatnak ki többé. 
A triiszt már nem is tekinthető szövetségnek, hanem 
tisztára egybeforrott közösségnek, oly egyetlen óriás 
vállalatnak, mely bizonyos területen, bizonyos ipari 
termék gyártását és eladását monopolizálja. Termé-
szetes, hogy a trüszt, a kartellszerű szövetségek eme 
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leghaladottabb formája, nem lehet el egységes vezetés 
nélkül, s a tagoknak, az eredetileg külön vált válla-
latoknak, e vezetéssel szemben már majdnem csupán 
az ellenőrzéssel kell beérniök. Itt hát az egyes tag-
nak, a trüsztbe kebelezett minden egyes vállalatnak, 
mozgási szabadsága megszűnt és ezzel minden ipar-
szabadságnak, szabad kereskedelemnek, szabad ver-
sengésnek is vége szakadt, s csupán a közgyűlés tere 
maradt olyannak, hol a tagok szabadon mérkőzhetnek. 
A trüszt egyébként valóságos parlamentáris közösség, 
mindazonáltal, példaképével, a parlamentáris állam-
formával szemben azt különbséget mutatja, hogy a 
trösztben a képviselők nem a mások, hanem a saját 
maguk érdekét hivatottak istápolni, s a trüsztbeli kor-
mányfő csakis nekik tartozik, még pedig feltétlen fele-
lősséggel. 

Bármennyire is helyeseljük különben a kartell-
szerű szövetségek, s kivált a trüszt szervezetét, mely 
a korlátlan üzleti versengés pusztító kórságait — az 
ipar keretén belül — megszünteti, az eddig keletkezett 
ilynemű szervezetek egyikét sem tarthatjuk tökéletes-
nek. A mai szervezetek önkénykedésének — a közön-
séggel szemben — alig szab valami határt, mégis 
híjával vannak a tartós boldogulás biztosítékának, s épen 
a jeleztük önkénykedés lehetsége az, ami a boldogulás 
tartósságát fenyegeti. Hová visz az önkénykedés 
megmutatta Róma iparának története! Kézmíveseink 
nagyobbára a XVI. század iparának talajában meg-
fogamzott és azóta mind e mai napig elterebélyesedett 
önkénykedés szabad garázdálkodásának áldozatai! 

Ha tartósan akar helyt állni az ipar, a közzel 
szemben minden önkénykedésről le kell mondania, 
sőt az önkénykedés lehetségét is meg kell szüntetnie. 
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A kartellszerű szervezet csakis úgy kerülhet szilárd 
talapzatra, ha érdekeit a köz vagyis az állam érde-
keivel megegyezteti. Az önkénykedésnek pedig csak is 
a kartellszerű szövetségek törvényes szabályozása és 
ezzel kapcsolatban az állami ellenőrzés veheti elejét. 

Az ipar általános és tartós boldogulásának elemi 
feltétele tehát, hogy az ipar — teljes egészében — fele-
lős vezetőktől egységesen igazgatott és az államtól — 
a köz érdekében — ellenőrzött szervezetekbe tömö-
rüljön. Ez a sarktétel mutatja az igéret földjét az 
egész iparnak, helyesebben a mai vállalkozónak és a 
mai munkásnak egyaránt. 

Messzire terelődnénk, ha a modern ipar egész 
kérdését részletesen fejtegetni akarnók. Feladatunk 
ezt nem is követeli meg tőlünk. A kérdés velejének 
megvizsgálását még sem mellőzhettük, amennyiben 
a kis mesterek jövendő sorsa az egész ipar alakulásá-
val szorosan egybe függ és a mi speciális feladatunk 
épen az, hogy az ipar általános keretében határozzuk 
meg a mai kis mester jövendő boldogulásának fel-
tételeit. 
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X T 7 T I I . 

A kézmívesség boldogulása. Kiadó szövet-

kezet rendszer. 

Á,z ipari vállalatok szabadalmazásával az állam 
maga ütött rést a céhrendszeren. A gyárak engedel-
mezésével sérülést szenvedett a céhek mesterjoga, a 
munkás szegődtetését illető kizárólagos joguk. A munka 
monopoliumát, minden kártalanítás nélkül, sajátította ki 
az állam és ezzel a céhektől magára hárította a kéz-
mívesség boldogulásáról való gondoskodás kötelessé-
gét. Az állam gondoskodása eddigelé oly kevéssé nyil-
vánult meg, hogy a kézmívesség ma általában a nyo-
morúság képét mutatja. Mig a nagy vállalkozók tetemes 
kedvezéseket élvezhettek, addig az ország iparosainak 
zöme, a kis mesterek, aránylag csak csekély támogatás-
ban részesültek. Ha az állam eleve súlyt vetett volna 
elvállalt kötelességére, bizonyára oda hatott volna, hogy 
a gyárak mindjárt kezdettől fogva szövetkezeti formában 
alakuljanak, illetőleg, hogy a kézmívesek a változott 
helyzetnek megfelelő gyárszerű csoportokban újra szer-
vezkedjenek, s ezzel a kiadó és tárház rendszer sanya-
rúságaitól megóvhatta volna őket. Ahogy az ulmi tanács 
a XIV. és XV. században takácsainak értékes telken, 
akkortájt nagyon drága gépekkel felszerelt fehérítőt, 
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késeseinek köszörűmalmot, asztalosainak fűrészmalmot 
állíthatott, azt hasonlóan és minden különös kockázat 
nélkül az állam már 1840-ben mindjárt, az akkor még 
céhek köré csoportosult iparosok javára, könnyen meg-
tehette volna, sőt kézmíveseit ily áldásban még ma is 
részesíthetné. Ha a városok mészárosaiknak vágó hidat 
építhetnek, miért nem építhetnének szintúgy más 
iparosoknak is közös műhelyt? Ha sok osztrák és 
német város anyagilag támogathatja iparosainak közös 
árúcsarnokát, miért ne tehetnék meg ugyanezt a mi 
városaink is? Ha a törvényhatóságok a nagy ipart és 
a kereskedelmet vicinális vasutak építésével, illetőleg 
kamatot ritkán hajtó tetemes összegű vasúti törzs-
részvények elvállalásával bírják támogatni, miért ne 
bírnák kézmívességüket is ilyesféle módon megsegí-
teni? Valóban nem volna méltányos dolog, ha az 
állam és a törvényhatóságok a kézmívesség telhető 
anyagi és erkölcsi támogatásától bármikép is elzár-
kóznának. 

A társadalom érdeke, hogy jó portékát méltá-
nyos áron kapjon. A kézmívesség érdeke, hogy jó 
munkával méltányos árat, illetőleg keresetet biztosítson 
magának. Az államnak és az állam szervezetén belül 
a törvényhatóságok érdeke, hogy a kis mesterek és a 
munkások méltányos keresethez jussanak, nehogy 
elszegényedvén, részint eltartásuk az adózó közön-
séget mind nagyobb arányban terhelje, részint züllésük 
a közbiztosságot terjeszkedő mértékben fenyegesse. 
Természetes, hogy a tunyaság és tehetetlenség fel-
karolásra nem tarthat számot. A tunya és tehetetlen 
emberen úgy sem segíthetni, pusztulása csak haszon 
a köznek. A modern iparpolitika célja csak is az lehet, 
hogy az ügyes és törekvő, azonban tőke nélkül szű-
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kölködő kis mester és munkás boldogulásának utait 
egyengesse. 

A kis ipar, vagyis a kisipari vállalatok boldogu-
lásának köre a jövőben a mainál még inkább meg-
szűkül. Mindazon árúcikkelyek, melyek a fogyasztás-
ban számot tesznek, egészen a nagy ipar keretébe 
terelődnek. Csupán a csekély kelendőségü és többnyire 
egészen speciális rendeltetésű terméket mentheti meg 
magának a kis ipar. Azonban ezen a szűkös színtéren 
is csak a szakmunkáját kifogástalanul kezelő, élelmes 
és elégséges tőkével ellátott mesterember boldogulhat 
önállóan. Szóval a mozgékony és tanult kistőkés vál-
lalkozó a specialitások talaját — minden eshetőséggel 
szemben — a jövőre is megoltalmazhatja magának és 
ott hálás tevékenységet fejthet ki. 

Részint az aránylag csekélyke munkamező, ré-
szint a szükséges nagy fokú tanultság és üzleti élénk-
ség, úgyszintén az elengedhetetlen tőke már eleve 
kizárják, hogy a kis mesterek összesége: az egész 
kézművesség, a kis ipar terén valamikor önálló vállal-
kozóként boldogulhasson. Hogy az összes iparos mes-
tereknek a kis ipart megmentsük, illetőleg, hogy az 
egész kézmívességnek a kis ipar körén belnl való 
megélhetését valaha is biztosíthassuk, arról ma már 
szó sem lehet. Minden ez irányban eddig megkísérlett 
és a jövőben esetleg megindítandó mozgalom, miként 
eddig, úgy a jövőben is szükségszerűen kudarcot vall. 
Hiszen a kézmívesség terén már ma is több a másnak 
kényétől függő, mint a független, az igazán önálló 
iparos mester. A független kis mestereknek a kiadó-
ság és a tárház köré való tömörülése nálunk már 
szintén egyre nagyobb mértéket ölt. A függő kis mes-
terekkel szemben, ha valamiről, csupán arról lehet 
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szó, hogy őket a kiadóság és a tárház súlyos jármától 
megmentsük. 

A függő kézmíves kis mesterek színét javát 
szintén kartellszerű társulatokba kell szerveznünk, ha 
elégséges kenyeret akarunk biztosítani nekik. A szer-
vezés eme kötelessége az államot illeti, miként az is, 
hogy a kézmívesség fogyatékos tanultságú, alsó rétege 
megélhetésének feltételeit javítani törekedjék, de ez 
utóbbi dolgot már nem a kézmívesség megmentése, 
hanem a segédmunkássá váló kis mester kellő kere-
setének biztosítása érdekében, ami a munkásvédelem 
tovább építését követeli meg. 

A kartellszerű társulatok révén a kézmívesség 
színtája a nagy iparéra volna emelendő és a kézmí-
vesség kezébe oly fegyvereket kellene adnunk, hogy 
azokkal a megélhetésért való küzdelmet sikeresen 
kivívni bírja. Eme fegyverek: a mesterinas jobb szak-
beli kioktatása, ami a termék tökéletesebb voltával 
jutalmazna, továbbá a termelés költségeinek csökken-
tése és olcsó hitel megteremtése, minek révén olcsóbbá 
válna a termelés, és végül a kereskedelmi míveltség 
kívánatos közreműködésének biztosítása, amitől az 
iparos adás vevése válna könnyebbé és simábbá. 
Mindez a kartellszerű társulatok keretében megoldható. 
Eme társulatok megteremtése az iparnak általános 
rendezése előtt is már lehetséges, sőt óhajtandó, hogy 
mire a törvényhozás a modern szabályozást az ipar 
egész terére egységesen kiterjesztené, a kis mesterek 
részben már is a tőkés gazdálkodással egyező szer-
vezetekben sorakozzanak és e szervezetek a nagy 
iparrá tömörített kézmívesség egészséges gerinceként 
az egész országra majdan kötelezően kiterjesztendő 
modern ipari rendszerbe illeszthetők legyenek. 
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A kis iparosnak szervezkedésére legalkalmasabb 
a szövetkezeti forma, de legkevésbé sem az ipari 
szövetkezetek mostani lenge, beteges formája. Az eddig 
kísértett ideális formára reális lábakat kell csavarnunk. 
A szövetkezet tétovázó formáját határozottan beválóvá 
kell javítanunk. 

Már az ipari szövetkezet általános méltatása alkal-
mával megállapítottuk, milyen alapfeltételek teljesítése 
esetén válhat be ez a szövetkezeti forma. Most ezen 
feltételeket teljesen ki kell fejtenünk, s hogy ezt 
velősen tehessük, a következőkben némi más formu-
lázással élünk. 

Életre valóvá válik formájában a szövetkezet, 
mihelyest: 1. alakulása független a kézmíves meste-
rek esetleges tetszésétől, 2. kereskedelmi igazgatása 
biztosított, 3. a kezdéshez szükséges olcsó kölcsön meg 
van és 4. ha a „numerus clausus" önkényes befész-
kelődésének végkép elejét veszi. Keressük meg már 
most eme négy feltétel megteremtésére a leghelyesebb 
módot. Mint láttuk, e négy feltételnek híja volt az a 
hínár, melybe eddig a kis mesterek minden szövet-
kezése megakadt. 

A boldogulás első feltételének alkotása módját a 
kis mesterek két eltiprója, a kiadóság és a tárház 
példája mutatja meg. Ha ezen rendszerek eljárásához 
hasonlóan a szövetkezet tagjaitól csupán a fogyasz-
tást kielégítő választékban és mennyiségben fogadná 
árúházába saját kockázatára a kész terméket, s ameny-
nyiben a kínálat nem volna elégséges, a szükséges 
terméket szintén saját kockázatára készíttetné tagjai 
körében, — a biztos díjazással járó munkaalkalom 
azonnal és annál is inkább vonzaná a mestereket a 
szövetkezet kebelébe, mert itt a más javára való nye-

12 
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rekedésnek célzata egészen kizárt lévén: az eddiginél 
nagyobb kereset kecsegtetné őket. A kézzel fogható 
haszon bizonyára minden ékesszólásnál hatásosabban 
kívántatná meg a kis mesterekkel a szövetkezeti tag-
ságot. Még fokozottabb mértékben volna ez így, ha a 
szövetkezet a munkálandó anyagról való gondoskodás. 
terhét is a kis mester válláról magára venné, amivel 
egyszersmind a szövetkezet versengő tehetségét erősen 
megacélozná. 

A második feltételt, a megbízható kereskedelmi 
vezetést, olykép teremthetnék meg, ha az ipari szövet-
kezeteket mind egy középpont alá rendelnök és jogul 
biztosítanék, hogy az egyes szövetkezetek üzletve-
zetőjét csak is a középpont szerződtethesse és bo-
csájthassa el. Ily módon nem csak a kívánatos sírna 
kereskedelmi igazgatást, hanem a középpontnak az 
egész szövetkezeti rendszerre gyakorlandó kiegyenlítő 
befolyását is biztosítanék. A kívánatos állandósággal 
így felruházott üzletvezető, illetőleg kereskedelmi igaz-
gató szabná meg a kézmíves tagoktól készítendő árú-
cikkelyek milyenségét és mennyiségét, vagyis a terme-
lést kizárólag az üzletvezető igazgatná és a termelésre 
a tagok változandó tetszése mi hatást sem gyakorol-
hatna. Ez az eljárás eleve kiküszöbölné a lehetségét 
annak, hogy a szövetkezet árúházában a tagoktól 
találomra készített, bárminő termék halmozódhassék 
rendszertelenül egybe és egyáltalában lehetséges leg-
nagyobb mértékben biztosítaná azt, hogy a helyi 
kívánalmakat kielégítő, teljes árúválaszték várja min-
denkor, elégséges készletben, a vásárlókat. Az üzlet-
vezető azért mégsem bánhatna kénye kedvére a 
szövetkezeti tagokkal, minthogy minden tetteért a 
középpontnak számot adni köteles lenne, s amennyiben 
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bármikor hatalmával visszaélne, ezen ballépését a 
megtorlás, sőt az elbocsájtás nyomon követné. Az ilyetén 
szilárd kereskedelmi igazgatás egyúttal az elengedhe-
tetlen üzleti rendet minden irányban, p. o. a pontos 
könyvelés irányában is, teljesen biztosítaná, sőt min-
den haszontalan versengésnek, veszekedésnek, irígyke-
désnek és kicsinyeskedésnek mindenkorra elejét venné. 

A harmadik feltételt az államnak kellene telje-
sítenie, sőt, hogy a megindítás nehézségei biztosan 
leküzdhetők legyenek és az üzleti környülállások eshe-
tőségei az ipari szövetkezetek új rendszerének szer-
vezését esetleg meg ne béníthassák, az államnak még 
bizonyos szubvencióval kellene az ipari szövetkezeteket 
az említett középpont útján támogatnia. Az állam eme 
dupla segítség megadásával a céhrendszer kikezdése 
alkalmával magára hárított gondoskodás feladatának 
tenne eleget és egyszersmind a nagy iparnak nyújtott 
eddigi tetemes támogatására való tekintettel, a kis mes-
terekkel szemben, az egyenlő elbánás elvének felelne 
meg. 

A negyedik feltételt szintén az államnak kellene 
megteremtenie azzal, hogy a tagok számának bármely 
önkényes korlátozásától minden tőle támogatott szövet-
kezetet egyszer s mindenkorra eltiltaná, s a tilalom 
megtartását szigorúan és állandóan ellenőriztetné. 

Az állam szükséges közreműködését nagyban 
m e g k ö n n y í t h e t n é az „Országos Központi Hitelszövetkezet 
Csupán arra volna szükség, hogy a törvényhozás ezen 
középponti intézetet az 1898: XXIII. t. c. némely intéz-, 
kedéseinek kellő megváltoztatásával két külön osz-
tályra, egyrészt mezőgazdasági, másrészt ipari osztályra 
ossza és ezen intézet ipari osztályának külön forgó 
tőkét és állandó szubvenciót adjon. Nyomatékosan meg 
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kell jegyeznünk: a már felsorolt okadatokon kívül, a 
több százezer mesterember nagyobb mértékű állami 
támogatása mellett még az is szól, hogy a mező-
gazdaság, a nagy ipar és a főkép idegen portékát 
terjesztő kereskedelem különös hasznára létesült vas-
utak és hajójáratok, melyek a kézmívesség anyagi 
romlását nagyban előmozdították, sok sok milliót emész-
tett állami tőkebefektetésben és szubvencióban része-
sültek, továbbá, hogy a Magyar Földhitel Intézet, a 
Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete és nagyobb 
felében az Országos Központi Hitelszövetkezet a mező-
gazdák összesége javára máris nagy állami támogatás-
ban részesültek, mig a kézmívességnek eddig csak 
szórványos és a mezőgazdasághoz, a kereskedelemhez, 
meg a nagy iparhoz képest elenyészően csekély állami 
istápolásban volt csak része. A támogatás mindazon-
által nem követelne meg az államtól valami nagy 
erőfeszítést, mert az anyagi támogatás egész kérdése 
az állam költségvetésének keretében fokozatosan lenne 
megoldható és az Országos Központi Hitelszövetkezet 
ehhez képest lépésről lépésre építhetné meg az ipari 
szövetkezetek egész rendszerét. Az egyes szövetkeze-
tek alapításához szükséges forgó tökét jó ideig okve-
tetlenül az államnak kellene megadnia, mivelhogy 
mind addig, mig az új fajta ipari szövetkezetek rend-
szeres és észszerű működésének gyümölcsei láthatókká 
nem válnak, a kötvények útján való kölcsönszerzés 
elé már csak azért is gördülnének akadályok, mert a 
szegény kis mester ötszörös kezessége nem nyújt 
kézzel fogható biztosítékot. A szükség arányában maj-
dan kibocsájtandó kötvények iránt csak is a kifogás-
talan kereskedelmi vezetés nyilván való szilárdsága 
kelthet bizalmat. Egyébként a működés ketté válasz-
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tása az Országos Központi Hitelszövetkezetnek tisztán 
csak hasznára válna. A földmíves gazdák alakította • 
hitelszövetkezetek javára u. i. külön kötvényeket bo-
csájthatna ki azonnal, ami a kötvények elhelyezését 
bizonyára tetemesen megkönnyítené. A ketté osztás 
egyszersmind a földmívesség és az iparosság széthúzó 
érdekeinek koccanását, a középponti intézet kebeléből, 
egyszer s mindenkorra száműzné. 

Különben a kezdet az államtól az eddigieknél na-
gyobb áldozatokat nem is követelne meg, mert ahhoz a 
Kereskedelemügyi Ministeriumnak az ipari szövetkeze-
tek támogatására jelenleg nyújtható segedelme és az 
Országos Központi Hitelszövetkezetnek máris biztosított 
tőkeereje és állami szubvenciója elegendők volnának. 

Az egész szervezet gerince röviden a következő 
teljes képet adná: A középponti intézet védő szárnyai 
és a középponti iparosztálytól szövetkezetenként alkal-
mazott üzletvezető igazgatása alatt kiadóságszerű szö-
vetkezetek alakulnának, melyek az üzletvezető támo-
gatására igazgató társakat és ellenőrzésére felügyelő 
bizottságot választanának. Az igazgatóságba és a fel-
ügyelő bizottságba a középpont (középponti iparosztály) 
is nevezne ki néhány tagot. Az állami felügyelet a 
középponti intézet révén nyilvánulna. A szövetkezet 
célja volna: tagjaitól a fogyasztás szükségének meg-
felelő minőségben és mennyiségben ipari terméket 
készíttetni és értékesíteni. A szövetkezet (kiadó szövet-
kezet) a megmunkálandó anyagot maga szerezné meg 
és kiszabott, illetőleg saját gépein kinagyolt állapotban 
adná tagjainak munkába. A munkát azután a tagok-
saját műhelyeikben végeznék. A kiadóság példájára 
minden szövetkezetnek volna középponti műhelye, ahol 
a szabás és nagyolás végzésén kívül, az esetleg 
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szükséges újabb, vagy akár csupán csak az egyöntetű 
• munkára, tanítanák csoportonként a tagokat. 

Kiadó szövetkezet ott volna alakítható, ahol a 
helyi hatóságok, az illetékes kereskedelmi és ipar-
kamara, az ipartestület és a magánosok összesen bizo-
nyos minimális összegben meghatározott alapítványt 
már jogerősen biztosítottak. A beruházásra szükséges 
és a forgó tökét, bizonyos kulcs szerint törlesztendő 
kölcsönként, úgyszintén a tanítás és a kísérletek költsé-
geit az álUim adományából a középpont fedezné. Tag, 
alapító és rendes volna. Az előbbi tagság csupán 
bizonyos alapítvány biztosításától, mig az utóbbi az 
illető mesterségben való jártasság gyakorlati igazolá-
sától függne. Az egyes tagoknak munkával való ellá-
tása bizonyos maximumot nem haladhatna meg és a 
szövetkezet csupán a mutatkozó szükség arányában 
volna köteles tagjait foglalkoztatni. Minden rendes tag 
köteles lenne bizonyos összeg erejéig üzletrészeket 
jegyezni és pontosan törleszteni. A tagság csupán rend-
kívüli esetekben lenne felbontható, szintúgy a kizárás 
csakis súlyos kihágások esetére volna korlátozandó. 

Minden kiadó szövetkezet természetesen a közép-
pontnak rendes tagja volna és a középpont közgyű-
léseire küldött képviselője útján gyakorolna befolyást 
a középpont vezetésére. A középpont — közgyűlése 
révén — egyáltalában teljes felelőséggel tartoznék 
a kötelékébe fogadott kiadó szövetkezeteknek. 

Az értékesítés kérdésében a főszempont az volna, 
hogy az osztrák tárházak és kiadóságok termékeitől 
elárasztott magyar piacot kézművességünknek vissza 
hódítsuk. A magyar kézmívességnek u. i. kevésbé a 
gyáripar általában, mint inkább az osztrák kézmíves 
nagy ipar van ártalmára. A piacunkon megforduló 
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kész cipő, kész ruha, fehérnemű, fazék s. t. e. na-
gyobbára osztrák kézmívesek munkája, ami az osztrák 
kiadóságok és tárházak révén kerül mihozzánk. Mint-
hogy hazánk és Ausztria között vámsorompó nincs és 
ez idő szerint vámmal az osztrák behozatal ellenében 
nem védekezhetünk, egyéb sincsen hátra, hanem hogy 
a negyvenes évek „Védegylet"-ének biztató példáját 
kövessük és minden magyar ember háza küszöbét 
vámsorompónak tegye meg az osztrák portékával szem-
ben. Maga a magyar termék felkarolása érdekében 
jelenleg országszerte nyilvánuló mozgalom bizonyára 
megkönnyítené a kiadó szövetkezet rendszerének meg-
gyökeresedését, de gyakorlatias irányítás híján, feltét-
lenül biztos tényezőnek még sem vehetjük. A kitűzött 
célt, a magyar kézmíves ipar térfoglalását, csak is 
bizonyos rendszeres eljárással, még pedig célirányosan 
szervezett, szigorúan helyi iparkiállítások útján biztosít-
hatnék. E kiállítások sikerének főfeltétele az volna, 
hogy a helyi irányadó körök a kiállítási mozgalomba 
agitátorokként bele vonassanak. Az agitációnak arra 
kellene irányulnia, hogy az illető vidék közönsége 
épen mutatkozó hétköznapi szükségét a kiállítás rende-
zősége révén a helyi mesterektől rendelje meg. Az 
1899. esztendőben Orosházán rendezett, e nemben első 
magyar iparkiállítás egészen ilyen alapon létesült és 
a közönség pártoló hajlandóságába vetett reményt 
minden várakozást meghaladó mértékben váltotta be. 
Máshelyiitt is meg van ez a hajlandóság, amit külö-
nösen az a környülállás kelthet életre mindenütt, hogy 
a megrendelt termék nyilvános kiállításra kerülvén, 
az iparos bizonyára jó anyagból telhetőleg tökéletest 
fogna készíteni. Ipari termékből folyó szüksége majd 
mindenkinek van, s így a megrendelések gyűjtése 
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tisztán a rendezőség mozgékonyságától függne, amit 
viszont az biztosítana, hogy közügyről, még pedig ak-
tuális és megoldását illetőleg a közérdeklődéstől erősen 
ellenőrzött közügyről lévén szó, a helyi mértékadó 
körök vezéreiből alkotandó rendezőség tagjai nemes 
versengésre kelnének a kiállítás sikerének öregbítésé-
ben. Az efféle, közvetetleniil neki hasznot hajtó kiállí-
tás a csüggedő, elfásult kézmívességet megélénkítené 
és saját magukhoz való bizodalmat csepegtetne a már 
már reménytelen kis mesterek lelkébe, szintúgy az 
értelmiség jó akaratának őszintesége iránt is felkeltené 
hitüket. Kiállítási pályadíjak, kivált pénzjutalmak kitű-
zése a kézmívesség felbuzdulását még inkább meg-
serkentené. 

A kiállítás iránti mozgalmat a kiadó szövetkezet 
alakításával kapcsolatosan az ipari szövetkezetek közép-
pontjának kellene megindítania és irányítania. A kiál-
lítás rendezése alkalmával a középpont nem csak az 
illető vidék kézmívességének milyenségéről és minő-
ségéről, hanem a helyi piac fogyasztásának tulajdon-
ságairól is feltétlenül meghízható értesülést szerezhetne. 
A középpont ez alkalommal az alapítandó kiadó szö-
vetkezetnek jövendő és állandó vásárlójául könnyen 
meghódíthatná a helybeli közönséget, hiszen a szövet-
kezet szervezete a vásárlókat biztosítaná arról, hogy 
a szövetkezet árúházában mindenkor legalább is a 
kiállítási portékával egyenlő minőségű terméket kap-
nának méltányos áron, anélkül, hogy vakon adott 
bizalmuk kijátszásától tartaniok kellene. A kiállítás 
egyben kitűnő alkalmat adna egyszersmind a kis mes-
terek tehetségének megítélésére, illetőleg a kiadó szö-
vetkezetbe bevehető mesterek kiválogatására. 

Az élet tapasztalataiból leszűrődött eme kiadó 
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szövetkezetben rendszer magában hordja sikerének biz-
tosítékait. Alapítása nem függ a kis mesterek esetleges 
készségétől, mert azonnal markolható kedvezései a 
kis mestert mágnesként a szövetkezetbe vonzzanák. 
Zavartalan és célszerű működése nem függne a kis 
mesterek híjas kereskedelmi és szakbeli ismeretétől, 
mert a reá termett és kellő hatalommal felruházott 
üzletvezetőt a középpont alkalmazná és szigorúan ellen-
őrizné. A középpontnak egyúttal módjában volna a 
tehnika minden célszerűnek bizonyult vívmányát a 
kiadó szövetkezet centrális műhelye útján a termelés 
míveletébe illeszteni. A tőke híja sem akaszthatná 
meg, minthogy a tőkét a középpont előlegezné. Az így 
biztosított tőke nem csak az anyagszerzés, a munka-
bér és a kezelés költségeinek akadálytalan fedezésére, 
hanem arra is adna tehetséget, hogy a szövetkezet bizal-
mat érdemlő vásárlóknak árút hitelezzen. A kölcsönzött 
tőke pontos törlesztése sem volna kétséges, mert az ese-
dékes törlesztést a szövetkezet tagjainak munkabéré-
ből foghatná le. A kis mester hitelbeli tehetsége 
egyébként sem játszhatnék közre, amennyiben a szö-
vetkezet tagjaként a szükséges munkálandó anyagot 
bizományba kapná és mindennapi szükségét a szövet-
kezettől pontosan kikapott munkadíjból mindenkor fe-
dezhetné. A kis mesternek tehát csak kivételesen 
lehetne közvetetlen hitelre szüksége, s így vele szem-
ben a szövetkezet kockázata minimumra szállana. A 
középpont kölcsönét állandóan egyetlen kiadó szövet-
kezet sem kötné le, mert idővel az üzlet folytatásához 
szükséges tőkét mindegyik maga magának gyüjtené 
egybe. Az egész rendszert károsító versengésre egyik 
kiadó szövetkezetnek sem nyílnék alkalma, mert egy-
felől a szövetkezet maga a középponttól nem függet-
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leinthetné magát, másfelől egyetlen tag sem hagyhatná 
el tetszése szerint a szövetkezetet. Egyébként minden 
kiadó szövetkezetnek elsőben az volna a hivatása, 
hogy a helyi fogyasztást elégítse ki és csak másod 
rendben, akkor is csupán a középpont útján az, hogy 
idegen piacok számára termeljen. A kézmívesség és a 
vásárló közönség érdeke soha sem koccanhatna egy-
másba, mert a rendszernek a nyerekedés egyáltalában 
nem volna érdeke, hanem igenis az, hogy a kézmíves 
méltányos keresetét, a közönség kívánalmait valóban kielégítő 
és a való érlek szerint számított termék szállításárai biz-
tosítsa magának. A rendszer tehát egyenlően óvná meg 
mind a közönséget, mind a kézmívességet az igazság-
talan károsodástól. A középpontnak az árszabásra gya-
korlandó befolyása meggátolná azt is, hogy valamely 
kiadó szövetkezet esetleg a többitől eltérő és kölcsönös 
versengést támasztó elvek szerint állapítsa meg az ár-
szabást, illetőleg, hogy egyik szövetkezet a másik rová-
sára árszabásával önkényesen ne bánhasson el. Az érté-
kesítés az általános környülállások keretében nem volna 
kétséges, mert elsőben is a kiadó szövetkezet termékét, 
ott helyben, az Ausztriából oda kerülő kiadóságbeli és 
tárházbeli portékánál aránylag kevesebb kezelési és 
eladási költség terhelné, sőt a szállítási és a haszon 
fejében számított költség egyáltalában nem terhelné, 
tehát a szövetkezet az osztrák termék árával egyenlő 
árért, ha nem olcsóbbért, már is jobb anyagot és jobb 
munkát adhatna, ami a közönségre bizonyosan nem 
tévesztené el hatását. Mindezeken felül pedig, minthogy 
a kiadó szövetkezet a középpont szárnyai alá fogott 
közintézményszerű alkotás volna, oly hatalmas módokat 
használhatna a közönség felvilágosítására és a maga 
megkedveltetésére, amelyekhez idegen vállalat hozzá 



187 

nem férhet. Egészen kizártnak veendő továbbá, hogy 
bármely kiadó szövetkezet a mindenkép mérgező 
„numerus clausus" elvét önkényesen kebelébe csem-
pészhesse, mert azt a középponttal teremtendő és fel 
nem oldható erős kapcsolata sehogy sem tűrné meg, 
s így az egyáltalában nem eshetne meg, hogy a 
szövetkezet egy vagy több tag szabad kezére kerülvén, 
közönséges magán vállalattá fajulhasson. 

A középpont üdvös szabályzó közreműködése tehát 
a rendszer egész mezején végig mindenütt akadályta-
lanul keresztül hatolhatna. A középpont vezetőségének 
helyes működését pedig egyrészt a minden ízében 
érdekelt közgyűlésnek való felelőség, másrészt az 
állandó állami felügyelet teljes mértékben biztosítaná. 
A tagokat esetleges önkénykedés ellenében az a jog 
védené meg, hogy minden tag a kiadó szövetkezet 
közgyűlése, szintúgy a középpont közgyűlése révén 
bármely sérelem orvoslása érdekében szabadon közre-
hathatna. A kiadó szövetkezeti rendszernek még az is 
egyik jó oldala, hogy keretében az inastenyésztés 
elharapódzott kórsága, a gyerekmunka lelketlen kiak-
názása, magától megszűnne és hogy a középpont 
a kis mesternek a rendszertől való függése révén 
hatása egész körében az inasnevelést könnyű szerrel 
egészséges mederbe terelhetné. Végül még egyet. A 
rendszer biztos láncolata és fegyelme rendkívül meg-
könnyítené azt, hogy a kis mesterek a hadsereg ellátá-
sában, illetőleg az összes közszállításokban telhető nagy-
mértékben részesedjenek, mivel a szükséges termék 
minden tekintetben pontos szállításáért a középpont, 
illetőleg a kiadó szövetkezetek egész köteléke teljesen 
meghízható felelőséget vállalhatna. 



XIX. 

Fejleszthető mesterségek. 

'[Szinte maguktól hámlanak ki — most már 
mindazon mesterségek, amelyek az új kiadó szövet-
kezetben rendszer fegyverzetével diadalmasan törtet-
hetnek előre. Idézzük csak meg ismét a kézmíves 
termékre vonatkozó árúforgalmunk statisztikájának leg-
inkább szembeötlő adatait és mindenikkel kapcsola-
tosan az illető ipar mestereinek számát. 

18'2 millió korona értékű lábbelinek tiszta beho-
zatalával szemben 59.000 cipész és csizmadia mester 
van, vagyis ha egészben magunk láthatnék el szüksé-
günket, minden lábbelit készítő mesterünk esztendei 
termelésének értéke átlag még 360 koronával szapo-
rodhatna. Ilyen értelemben iktassuk ide a következőket: 

Árúcikkelv 
neme 

Tiszta 
behozatal 

értéke 
millió 
korona 

M e s t e r s é g 
Mesterek 

száma 

Egy egy 
mesterre 
jut átlag 

korona 

Lábbeli . . 18-2 Cipész ós csizmadia 59.000 360 
Férfi ruha . 11-3 Férfi szabó . . . 21.000 540 
Fehérnemű. 10-1 20.000 500 
Asztalos árú 15 8 Asztalos . . . . 17.000 930 
Női ruha . 12-8 Női s z a b ó . . . . 5.000 2560 
Szűcs árú . 4-9 Szűcs 6.000 820 
Fazekas árú 2-0 4.000 500 

Mind együtt 751 Valamennyi . . . 132.000 570 

Ha figyelembe vesszük, hogy mind a hét mester-
ségben aránylag csak kevés mesternek a keresete üti 
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meg a kellő mértéket, s hogy közöttük legtöbb az 
olyan, akinek sorsán évi 50 korona több kereset már 
nagyot lendít, még akkor se kicsinyelhetnők egy egy 
mester keresetének javulását, ha valóban sikerülne a 
hazai piac teljes vissza hódítása és igazán minden 
mesterre egyenlően kijutna a fent kivetett átlag. 
Azonban a dolgot egészen máskép kell megítélnünk. 
Sok mester, bár megszerezte az önálló munkára jogo-
sító iparigazolványt és bár, alkalom adtán, használja 
mesteri címét, — vagy egészen felhagyott mester-
ségével és a valóságban egyébbel keresi meg kenyerét, 
vagy pedig házi munkásnál nem egyéb. Akár mennyi-
vel csökkentse is ez a környülállás a számba vehető 
mesterek számát, már is bizonyos, hogy a belföldi 
piac vissza hódításának jelentősége, az igazán önálló 
mesterekre nézvést, a kimutatott átlag értékénél jóval 
nagyobb, sőt ez az érték annál is inkább növekszik 
az egyes mesterek javára, mentől tökéletesebben értik 
a mesterséget. Hiszen mindenek előtt a jó munkásnak 
van tehetsége ahhoz, hogy a beözönlő osztrák kéz-
míves terméknek legalább is megfelelőt készítsen. 
A kifejtett kiadó szövetkezetbeli rendszernek pedig 
épen az volna a hivatása, hogy az osztrák kiadóságok 
és tárházak ellenében legalább is egyenlő minőségű 
termékkel harcoljon, azaz, hogy a jóra való kis mestert 
az osztrák kéznúves nagy ipar támadásával szemben 
vértezze, sőt módot adjon neki az idegen versengő 
kiszorítására, s így kivált az ügyes és igyekvő mes-
ternek zavartalan boldogulását biztosítsa. Ha a kiadó 
szövetkezet rendszer csak a felsorolt hét szorongatott 
mesterség talpra állítására szorítkoznék és a magyar 
piacról a rovásunkra behozott 75 millió korona értékű 
árúból kezdetben csupán egy millió korona értékűt 
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bírna csak kiszorítani, amihez valóban nem kellene 
valami nagy erőfeszítés, egy magában már ez a dolog 
is mindjárt legeslegalább 1000 jóra való mesternek, 
s legkevesebb ugyan annyi mesterlegénynek, vagyis 
összesen legalább 2000 derék iparosnak megmentését 
jelentené. 

Valamennyi mesterség közül a legelső rendben a 
lábbeli ipar, a férfi és a női szabóság, majd az asztalos-
ság, azután a fehérnemű, a szűcs és a fazekas ipar volna 
a kiadó szövetkezet rendszerének keretében istápolandó, 
mindazonáltal, különösen a fentieket kiegészítő egyéb 
mesterségek is fokozatosan felkarolhatok volnának. 

A kiadó szövetkezetbeli rendszer építésének meg-
kezdésére leginkább a vidéki közepes nagyságú váro-
sok volnának alkalmasak, még pedig különösen azok, 
ahol ipartestület van. Ezekben u. i. a társadalom aktiv 
közreműködése könnyebben lenne biztosítható, az iparo-
sok bevonása gyorsabban haladhatna, kezdetben a tőke-
szükség sem rúghatna igen nagy összegre, a szervezés 
sem járna sok bajjal és egyetlen árúcsarnokba lehetne 
a kiadó szövetkezet működését foglalni. Később a 
nagyobb vidéki városok és a főváros kerülhetnének 
sorra, ahol egy egy városban már több árúcsarnokra, 
sőt mesterségekként elkülönített több kiadó szövetkezet 
alakítására volna szükség. Ha idővel azután a kiadó 
szövetkezetek nagyon megsokasodnának, s egy közép-
pontból a közvetetten igazgatás bonyodalmassá válna, 
a középpont és a kiadóságok közé vidékenként, még 
pedig legalkalmasabban a Kereskedelmi és Iparkama-
rák székhelyén, egyesítő külön gócpontokat kellene 
iktatni, amelyek a közvetetten igazgatást elvégeznék, 
s akkor az Országos Központi Hitelszövetkezet ipar-
osztálya csakis a legfelsőbb igazgatást végezné. 



Az egész kiadó szövetkezetbeli rendszerben az 
állam rendkívül alkalmas és kiválóan biztos ipar-
fejlesztő eszközre tenne szert, melynek bizonyos 
irányban való működése csupán az államnak meg-
felelő anyagi támogatásától függne, mert hiszen rá-
termett kereskedelmi és tehnikai intézőket, miként 
bármely részvénytársaság, kellő fizetségért a közép-
pont is szerződtethetne. Ha szüksége mutatkoznék, 
bármely kiadó szövetkezet, amely különben már ma-
gában is nagy ipari vállalat, könnyű szerrel akár 
gyárrá is fejleszthető volna. Az iparfejlesztés e mód-
szer alkalmazásával egészen rendszeressé válhatna, 
mivelhogy az előre hatolás nem függne puszta eshe-
tőségektől, nem függne idegen vállalkozók tetszésé-
től, de még megbízhatóságuk fokától sem. Teljes 
lehetetlenség volna, hogy — miként az minden magán 
vállalatnál megeshetik — a kiadó szövetkezet rend-
szerébe foglalt bármely vállalat csupán haszonnal 
való továbbadás végett létesüljön, illetőleg, hogy 
nyerekedő pénzes mívelet alapjául szolgálhasson. Sőt 
az sem eshetnék meg, hogy a szövetkezetbeli kötelék 
bármely tagja, olyanformán, mint ahogy azt jelen-
leg a marosújvári sziksógyár teszi, az állami kedve-
zések segítségével, az egész belföldi piacot monopo-
lizálhassa. A kiadó szövetkezet rendszere révén az 
országos iparfejlesztés simán és tervszerűen, bármely 
eshetőségtől függetlenül, úgy hatolhatna előre, ahogy 
épen az ország közgazdaságának mindenkori helyzete 
megkívánná, minthogy minden szükséges tényező hatal-
mában volna. Különben, ha az országos iparfejlesztés 
egész erejét csupán a kifejtettük rendszer terére szorí-
taná, már is rengeteg feladat megoldására szánná magát, 
hiszen Ausztriából évente legalább 100 millió korona ér-
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tékű kézmíves árú kerül hozzánk, s minden arasz, amivel 
e téren előbbre kerülnénk, nem csak azt jelentené, 
hogy egy egy csapat kézmívesnek korábbi keresetét 
megjavítottuk, hanem azt is, hogy mezőgazdaságunk 
termékeinek hazai fogyasztását, mind az ipari meg-
munkálás, mind a közvetetlen elhasználás révén, még 
az iparosok keresetének javításánál is nagyobb mér-
tékben, fokoztuk, illetőleg a külföldön való értékesítés 
bizonytalanságától részben megszabadítottuk. Ezen a 
csapáson való előre hatolásával tehát, az iparfejlesztés, 
hazánk közgazdaságát a külföld uralmától fokozatosan 
függetlenítené. Az iparfejlesztés biztossága, a kiadó szö-
vetkezet rendszere útján, más irányban is növekedne. 
A szövetkezetek köteléke u. i. nem csak termelőként, 
hanem iparbeli fogyasztóként is nagy szerepre hivatott. 
Fogyasztó tehetsége a csupán gyárakban előállítható 
felgyártványok kelendőségének biztosítékául szolgál-
hatna. Ami ismét sok vállalkozót — minden különös 
állami támogatás megkövetelése nélkül — bizonyára 
magától arra indítana, hogy hazánkban megfelelő gyárat 
alapítson. A kiadó szövetkezet rendszerének fegyve-
rével való iparfejlesztés mind eme kiváló szolgálatai 
fejében még sem kívánna az államtól elviselhetetlen 
áldozatot. Csupán az izmosítás évei követelnének az 
államtól idővel megtérülő nagyobb kölcsönt. Későbben, a 
szervezet megszilárdulásával, a szükséges kölcsöntőke 
kötvények kibocsájtása útján volna megszerezhető. A 
majdan szükséges évenkénti nagyobb szubvenciót pedig 
az állam egyszer s mindenkorra a forgalom, illetőleg 
a termelés értékének bizonyos százalékában szabhatná 
meg és ezen felül még az évenkénti hozzá járulás 
maximumát is eleve meghatározhatná. 
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