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A SZERZŐ ELŐSZAVA.
Oly szakban, melyben annyi nagybecsű munka iratott
már: egy a jelenlegihez hasonló értekezés megjelenése méltán
némi magyarázatot igényel.
Meglehet, hogy talán elegendő volna azt mondani, misze
rint egyetlen jelenlegi nemzetgazdaság sem tárgyalja azon

legujabb javítmányokat,melyek e tárgy elméletében az utóbbi
időkben létrejöttek . Főleg a papirpénz,külföldikereskedelem ,
és a gyarmatositással többé-kevésbé szoros összefüggésben
levő fontos kérdéseknél számos uj eszme, s az eszméknek

sok ujalkalmazása merült fel az utóbbi évek vitatkozásai köz
ben ; - és ez elegendő oknak látszik lenni arra nézve, hogy

a nemzetgazdaság mezeje egész kiterjedésében ujra szemle
alá vétessék , ha már csak azon czélból is, hogy az emli- ,
tett szemlélődések eredményeibekebeleztessenek és összhang
zásba hozassanak a legkitünőbb gondolkozók által e tárgyra

vonatkozólag már előbb megállapított elvekkel.
nem
az
E mű szerzőjének azonban nem
az volt egyedüli vagy

épen főczélja, hogy a hasonló czimű eddigi értekezések e
hiányaitkipótolja ; — mert e mű rendeltetése minden más érte
kezésétől különbözik , mely Smith Ádám munkája óta a nem
nem
zetgazdaság terén az angol irodalomban megjelent.
Egyik és pedig legjellemzőbb tulajdonsága ugyanis e
munkának , a mely által ez minden más olynemü munkáktól

ELÖszó .

különbözik , a melyek pusztán az e tárgyra vonatkozó álta
lános elvek fejtegetését tekintve, egyenlők ezzel, sőt felül
mulják azt: — až elveknek azok alkalmazásával való szünteleni

párosítása. Már ez maga is sokkal szélesebb eszmekört és
több tárgyat tételez fel, mint a mennyit a nemzetgazdaságtan

akkor foglal magában, ha t. i. csak mint az elvont szemlé
lődés egy ágát tekintjük azt. Gyakorlati czéljait illetőleg a
nemzetgazdaság a társadalmi philosophia számos más ágaival

elválaszthátlanul össze van fonódva. Az egyes, pusztán részleti
kérdések kivételével, talán egyetlen gyakorlati kérdés sincs
még azok között sem ,,melyek leginkább megközelítik a tisz
tán gazdasági kérdések jellegét: mely egyedül nemzetgazda
sági előtánok alapján volna eldönthető . Ésmivel Smith Ádám

sohasem tévesztette szem elől ez igazságot; mivel a nemzet
gazdaság alkaimazásában örökké más, és pedig gyakran a

tiszta nemzetgazdaságtól igen távol eső tapasztalatokra hivat
kozik : innen van a nemzetgazdaság elveinek a gyakorlati
czélokra alkalmazásánál azon megérdemlett fölénye, melynél

fogva „ A nemzetek vagyonosodása “ nemcsak hogy minden
más nemzetgazdasági értekezések között egyedül lett az
általános olvasók előtt népszerűvé, hanem

oly nagy befo

lyással volt az állam és törvényhozás embereire nézve is.
Ugy látszott e sorok irója előtt, hogy egy, czéljaira és .
általános felfogásmódjára nézve a Smith Ádáméhoz hasonló,

de a jelenkor terjedtebb ismereteihez és fejlettebb eszméihez
alkalmazott mű az, a melyre a nemzetgazdaságnak jelenleg

szüksége van. „ A nemzetek vagyonosodása“ több tekintet
ben elavult, és egészben véve tökéletlen . A tulajdonkép ugy
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nevezettnemzetgazdaság - mondhatni — mintegy gyermekkorá
ból öntt fel Smith Ádám ideje óta ; a társadalom bölcsészete
pedig , melytől e kitünő gondolkodó gyakorlatilag sohasem

választotta külön sajátságos tételeit, habár fejlődésének még
mindig csak igen alanti fokán áll is : sokat haladt már azóta
is előbbre, mióta ő elhagyta azt. Semmikisérlet sem történt
azonban még az idő óta arra nézve, hogy az ő gyakorlati
tárgyalási modorát e tárgyra vonatkozólag az annak elméle
téről azóta szerzett és szélesbedett ismeretekkel összekötte
tésbe hozzák ; vagy a társadalom nemzetgazdasági viszonyai
ról feltüntessék, hogy mint állanak azok a jelenkor legjobb
társadalmi eszméihez, – a mint saját százada bölcseletére
vonatkozólag oly bámulatos sikerrel Smith Adám tette azt.
Ilyneműek azon vezéreszmék , melyeket a jelen mű szer

zője maga előtt tartott. Ha csak egy részben sikerült volna
is elérnie azokat: már ez is elég nagy jutalom lenne arra
nézve, høgy rá hagyta magát csábittatni, miszerint ezért a
tévedés veszélyeinek önként kitegye magát. Meg kell azon
ban még említeni, hogy habár tárgya gyakorlati irányu ,
sőt a mennyiben annak természete megengedi, népszerű is :

nem igyekezett ez előnyök egyikét is a szigorun tudomá
nyos okoskodás feláldozásával vásárolni meg ; mert habár

kivánatos volt is előtte, hogy ez értekezés valami több lenne
mint a nemzetgazdaság elvont tanainak előadása : az is ki
vánatos volt, hogy ez is feltalálható legyen benne.

A FORDÍTÓ ELŐSZAVA.
Azt hiszem , miszerint az ország jelen közgazdasági álla
pota elengedő magyarázatul szolgálhat azon törekvésekre néz
ve, melyek egyfelől a m . tud. academia egyik ujabb intézke
désében * ), másfelől magánosok körében is mind érezhetőb

ben nyilvánul, — t. i. hogy Magyarország közgazdasági erudi
tiója mielőbb feljebb emeltessék .

A helyes közgazdasági ismereteknek mennél szélesebb
körben elterjedése : igen élénken érzett szükséggé lett nálunk .
A legközebb mult években sujtott csalódások és veszteségek
nagyrészét az e nemü ismeretekben való járatlanságunknak
lehet tulajdonítani. Pedig mit használ, ha a legmegfeszítettebb

szorgalommal iparkodunk is : ha nehéz munkánk gyümölcsét

aztán egyes jól kiszemelt pillanatokban a bon érdekeitől
idegen elemek kerítik hatalmukba .
E szükség érzete birt engem is reá, hogy csekély erőm
höz képest, oly módon, a mint ilynemű nagyobb munkákra

még mindig igen mostoha irodalmiviszonyaink megengedik :
valamivel járuljak a baj elhárításához . Mill Stuartnak e czél
ból lefordításra választott jelen munkája hiréből már bizo
nyosan sokkal ismeretesebb az olvasók nagyobb része előtt,
semhogy szükségesnek tartanám bővebben szólani felőle. Oly
szerző munkája, ki már nyolcz éves korában a görög irókat
*) A nemzetgazdasági közlöny kiadása.
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olvasta, s 12 éves korában Roma kormányzás-történelmét
irta meg , — habár kissé nehéz és szokatlan gondolat-me
netet tár is előnkbe : mint saját honfitársai által egyetemesen
el van ismerve, e téren is valamirendkivülit szolgáltatott az

emberi értelemnek . Meg vagyok felőle győződve, hogy hazánk
nak nem rosz szolgálat lesz téve e fogalmaknak és nézeteknek

mennél szélesebb körben elterjesztése által.
A fordításnál követett elveim ugyanazok voltak , melye

ket a Darwin „ Fajok Eredete“ -hez irt foridtói előszóban
kifejtettem ; hogy azonban az öntudatos és elvileges eljárás
mellett gyarlóságból eredő hibák is csúszhattak be ily ter
jedelmes munkálat folyamába : azt magam is gondolom ; de
én az adott körülmények között lehető legjobbra törekedvén,

ezekre az olvasó szives elnézését remélem .
Budapest, 1874. szeptember.

Dapsy László .

BEVEZETÉS.
A gyakorlat az emberi ügyek mindenik osztályában jóval
meg szokta előzni az elméletet; igy pl. a természeti erők
működés-módjára irányult rendszeres kutatás, csak az ezen
erők gyakorlati czélokra való használata iránti törekvések
hosszú folyama után, későn következik be. A közgazdaságnak ,
mint a tudományok egyik ágának keletkezése e szerint felet

tébb uj eredetü ; habármaga a tárgy, melylyel az enemű kuta
tások foglalkoznak, az emberfaj gyakorlati érdekeinek szük

ségkép mindenkor egyik főrészét, sőt néha igen illetéktele
nül túlmagasztalt ágát képezte.
E tárgy a vagyon . A nemzetgazdasági irók azt állítják ,
hogy ők a vagyon természetét, s ennek létrejövetele és el

oszlása törvényeit ismertetik vagy vizsgálják, — ezek alá fog'
lalva mindazon közelebb vagy távolabb eső okok működését
is, melyek által az emberfaj vagy valamely polgári társulat

állapota , — az emberi vágyak ezen egyetemes czéljára való
tekintetből, — kedvezőbbé vagy kedvezőtlenebbé lesz. Ezzel
azonban nem azt akarjuk mondani, mintha valamely nem
zetgazdasági értekezés mindezen okokat megvitathatná vagy
csak el is sorolhatná ; mert sőt inkább az,mire a nemzetgazda
ság vállalkozik , csak annyiból áll, hogy – a mennyiben már

ismeretesek , — ezen okok működésének törvényeit és elveit

fejtegesse .
A közönséges életczélokra nézve eléggé szabatos isme
rete lehet mindenkinek arról, hogy mit értünk a „ vagyon“
elnevezés alatt ; attól sem kell tartanunk , hogy az erre vo

natkozó kutatások összetévesztethetnének a főbb emberi érde
Stuart Mill. Nemzetgazdaságtan .

BEVEZETÉS.

kek valamely más ágára vonatkozó vizsgálatokkal. Mindenki
előtt ismeretes, hogy egészen más dolog gazdagnak , és

ismét más felvilágosult, derék, vagy humánus embernek lenni;
és hogy azon kérdések : miként lehet valamely nemzet gaz
daggá, szabaddá, erényessé, vagy az irodalomban, szépmű
vészetekben, hadtudományokban vagy politikában kitünővé:

egészen különböznek egymástól. Közvetve kétségkivül mind
ezek összefüggésben vannak egymással, és visszahatnak egy
másra ; egy nép néha szabaddá lett, – mivel először vagyo

nossá lett. A népek hite és törvényei igen nagy befolyással

vannak azok közgazdaságiállapotára ;és viszont a közgazdasági

állapotok, azon befolyásnál fogva, melyet a népek szellemi
fejlődése és társadalmi viszonyaira gyakorolnak : ezek tör
vényei és nézeteire vannak visszahatással. Azonban habár

igen közel állók is e tárgyak egymáshoz, lényegileg mégis
igen különbözők azok , és soha sem tekintettek másformáknak .

Ez értekezésnek egyáltalában nem czélja metaphisicai
finomságu meghatározásokat adni ott, hol a kifejezés által
adott eszmék már legalább annyira határozottak , a mint ezt

a gyakorlati élet czélja megkivánja . Azonban bármikevéssé
vagyunk is rá készen, hogy ily egyszerű tárgy felett, minő
épen a jelen kérdés (hogy t. i. mit kell vagyonnak tekinteni)
fordulbatna elő valami káros eszm ezavar : – történelmi

tény, hogy ily eszmezavar létezett ; és hogy ugy az elméleti,
mint a gyakorlati politicusok egyaránt – és pedig egy időben ,

kivétel nélkül -- meg voltak ez által szállva ; és több nemzedé
ken keresztül teljesen hamis irányt adtak Europa politika
jának . S különösen igy van ez azon tanokra nézve, me
lyeket a Smith Ádám ideje óta a kereskedelmi rendszer

elnevezés alá foglaltak.
Mig ezen rendszer volt érvényben : vagy nyilván vagy
hallgatagon az volt elfogadva a nemzetek egész politikájában ,

hogy a vagyon pusztán pénzből vagy oly nemes fémekből áll,
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melyek, ha nem pénz allapotban vannak is, képesek közvetle

nül az azzá átalakításra . Az ekkor érvényes tanok szerint mind
az, a mi valamely tartományban a pénz vagy a nyers fém

felhalmozását mozditotta elő :annak gazdagodását eszközölte ;
mig ellenben mindaz, mi a nemes fémeket kivonta valamely
országból, annak elszegényedését siettette. Ha valamely
tartománynak nem voltak arany- vagy ezüstbányái, az egyet

len iparág, mely által az meggazdagodhatott : a külfölddeli
kereskedelem volt, - - ez levén azon egyetlen eszköz, mely ál
tal pénz volt beszerezhető. A kereskedelem bármely ága,
melyről azt hitték , hogy több pénzt visz ki, mintsem behoz,

bármely bő és értékes lehetett is a haszon más alakban,káros
kereskedelemnek tekintetett. A javak kivitele az ország va
lódi segélyforrásaira nézve sokszor felettébb terhes eszközök

által is pártoltatott és előmozdíttatott ; mivel a kivitt javakat
pénzért .adván el , azt lehetett remélni, hogy a nyereség
valósággal arany- és ezüstté fog változni. Másfelől a nemes
fémek kivitelével járó minden más behozatal a behozott
tárgynak egész értékéig veszteségnek tekintetett, hacsak nem

azért hozattak azok be, hogy haszonnal ismét kivitessenek ;
vagy ha nem az országban gyakorolt valamely iparághoz
szükséges oly anyagok és eszközök voltak, melyek olcsóbb
kiviteli czikkek producálását, és ez által nagyobb mérvü

kivitelt tettek lehetővé. A kereskedelmet oly küzdelem
nek tekinték a nemzetek között, mely által mindeniknek a
létező arany és ezüst legnagyobb mennyiségét lehetmagához

vonni, és hogy e küzdelemben egyik nemzet sem nyerhetvalamit,
ha csak ugyanannyit nem vesz el a másiktól, vagy ha meg
nem akadályozza azt annak megnyerésében .

Gyakran megtörténik , hogy az, mi az emberiség egyik
életkorszakában általánosan elfogadott hit, - egy oly hit,
melytől senki sem volt ment, és melytől, a lángész és bátor
ság valami rendkivüli erőfeszitése nélkül, senki sem szaba

BEVEZETES.

dithatta meg magát azon korban, - egy későbbi korban
annyira kézzelfogható absurdumsággá lesz, hogy most már

csupán azt nehéz elképzelni, miként látszhattak ily dolgok
valaha hihetőknek . Igy történt ez azon tannal is, mely sze

rint a pénz egyértékűnek vétetett a vagyonnal. E felfogás
igen is elhamarkodottnak látszik arra nézve, hogy komoly

véleménynek gondoljuk azt. Úgy tünik az fel most előttünk,
mint a gyermek -kor durva képzeleteinek egyike , melyet
azonban valamely felnőtt embernek egyetlen szava helyre

igazít. Azonban senki ne bizakodjék el, hogy talán ő meg .
menekült volna a csalódástól, ha akkor élt volna, mikor az

uralkodott. Akkor a közönséges mindennapi élet, és a dol
goknak rendes menete által előhozott minden társulat csak
annak erősbítéséredolgozott. Mindaddig , míg csak ezen társu

latok voltak azon egyetlen közegek, melyeken keresztül a
tárgyat nézni lehetett : az, mit mi ma egy durva asurdum
ságnak gondolunk , tiszta igazságnak látszott. Egyszer kér
dés alá véve, igaz, hogy ellett kárhoztatva ; azonban nem volt

valószinű, hogy azok közül valaki föltegye e kérdést, kik
nek elméje nem volt megszokva a nemzetgazdasági tünemé
nyeknek azon bizonyos mód szerint felállitása és szem
léléséhez, mely csak a Smith Ádám és magyarázóinak be.

folyása által talált útat magának a közértelemhez.

A közönséges életben a vagyont mindig pénzzel fe
jezzük ki. Ha azt kérdjük valakitől, hogy milyen gazdag ,
azon feleletet nyerjük, hogy ennyi s ennyi ezer fonttal bir.
Minden

bevétel és kiadás, minden nyereség

és veszteség,

szóval mindaz, mi által valakigazdagabbá vagy szegényebbé
lesz , bizonyos mennyiségű pénznek bevétele vagy kiadása
szerint számíttatik . Igaz, hogy valakinek vagyon -leltárában

nemcsak a valósággalbirtokában levő, vagy őt illető pénz, ha
nem mindenféle más értékes czikk is benfoglaltatik ; ezek
azonban nem saját minőségükben , hanem

azon pénzösszeg
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értékében vétetnek be, melyért eladhatók volnának, és ha
kevesebbért adathatnának el, ezek tulajdonosa kevésbbé gaz
dagnak tekintetnék , habár ezen tárgyak ugyanazok ma
radnak is . Az is igaz, miszerint az emberek nem az által gaz
dagodtak meg, hogy pénzöket használatlanul visszatartják ;

és hogy el kell azt költeniök , ha nyerni akarnak . Azok , kik
a kereskedelem által meggazdagodnak, ezt úgy érik el,
hogy pénzt adnak ki a javakért, ép úgy mint javakat ad
nak a pénzért; és az első ép oly szükséges része e folyamat
nak, mint az utóbbi. Az azonban, a ki a javakat nyerési czél
ból vásárolja , ugyanezen czélból pénzért ismét eladja azokat,

és pedig azon reményben , hogy többet kap értök , mint a
mennyit ő adott ; a pénzszerzés tehát az egész eljárás vég
czélja magára a személyre nézve is. Gyakran megtörténik ,
hogy nem pénz, hanem valami más által történik a fizetés , t. i.

hasonértékű javakat kapván cserébe azokért, melyeket elad
tunk . Mi azonban pénzbeli becslés szerint fogadjuk ezeket és

pedig azon reményben , hogy eshetőleg több pénzt fog
nak azok nekünk behozni, mint a mennyiért azok nekünk

átengedtettek. Egy nagymérvü üzletet folytató kereskedő
gyorsan megforgatja tőkéjét, s annak csak igen kis részét
tartja egyszerre készen pénz alakjában. Azonban csak any
nyiban tekinti azt valamit érőnek magára nézve, a mennyi
ben pénzzé átváltoztathatja azt, és semmi üzletet nem tekint
addig befejezettnek ,mig csak a tiszta nyereség pénzben kifizetve
vagy hitelezve nincsen ; ha visszavonul az üzlettől, pénzzé vál

toztatja át az egészet, és mindaddig nem képzeli magáról,
hogy van valami nyeresége, mig csak ezt meg nem tette, —
épúgy, mintha valósággal csak a pénz volna egyedül a va
gyon, és a pénz értéke volna a vagyonszerzés egyedüli esz

köze . Ha már most azt kérdjük, hogy mi czélból kivánatos

a pénz, ha csak azért nem , hogy valaki magának vagy má
soknak gyönyör-szükségét elégitse ki vele : e rendszer védői
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épen nem jönnének zavarba e kérdés által. Igaz, mondanák ,

hogy ez a vagyon rendeltetése, és pedig igen tisztességes
rendeltetése mindaddig , mig csak a házi kényelem kielégíté

sére szorítkozik ,mivel ez esetben, tökéletesen az általa elköl
tött mennyiség arányában, más polgártársaink gazdagodnak
általa . Költsük bár el, ha tetszik bármely izlésünk szerinti él
vezetekre vagyonunkat, e vagyon maga még nem az élvezet;

— hanem azon pénzösszeg vagy az évi jövedelem az, melyen
ezt megvásároljuk .
Mindaddig , mig annyi körülmény létezik , mely oly kéz
zel foghatóvá teszi azon felfogást, mely a kereskedelmi rend
szernek alapja : van némi – habár épen nem kielégitő
- okszerű alapja azon megkülönböztetésnek is, melyet

e rendszer annyira hangsulyozva állít oda a pénz és érté.
kes vagyon minden más neme közé. Valóban méltányo.
san járunk el, ha úgy tekintjük az embereket, mint a kik a va

gyon előnyeit nem azon hasznos és kellemes dolgok aránya
ban birják , melyet valósággal élveznek , hanem a hasznos
és kellemes dolgok egyetemes összege feletti rendelkezési
képességük szerint, – azon képesség szerint, melylyel valamely
segédeszköz megszerzését, vagy valamely kivánt tárgy el

nyerését illetőleg birnak . A pénz már magában véve is ilyen

hatalom ; mig ellenben minden más dolog a polgárosult élet
ben csak azon mértékben látszik ezen képességgel bírni, a

mily mértékben pénzért kicserélhető. Hogy valamely más va
gyonnal is birjunk , ez annyit tesz , mint ép ezen bizonyos
dolgot és nem valami mást birni; ha valamely más dolgot

kivánunk e helyett, először el kell azt adni, vagy azon kel

lemetlenség és késedelemnek (ha ugyan nem épen lehetet
lenségnek ) vetni magunkat alá , hogy találjunk valakit olyat,
ki azzal bir, a mire nekünk szükségünk van , és kész is azt

kicserélni azért, a mivel mi birunk. A pénzzel azonban azon
nal képesek vagyunk mindazt megszerezni a mi eladó ; és
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az, kinek vagyona pénzben vagy gyorsan pénzzé változtat

ható dolgokban áll : — úgy a maga mint a mások véleménye
szerint is, nem

csupán egy valamely dolgot, hanem mind

azon dolgokat birni látszik , melyeket a pénz, megvé
tel végett, rendelkezésére állít. A vagyon hasznának legna

gyobb része, ha t. i. ez egy igen mérsékelt összegen túl van, --

nem azon élvezetekben áll, melyeket általa megszerezhetni,
hanem azon hatalomban, melyet annak birtokosa az által
tart kezében,hogy általában bármiczélját elérheti ; és e hatal

mat semmi másnemű vagyon nem szolgáltatja közvetlenül,
vagy oly biztosan, mint épen maga a pénz. Ez a vagyonnak
azon egyetlen oly alakja , mely nem csak egy valamely czélra ,
hanem azonnal bármi czélra is alkalmazható. És igen való
szinű, hogy e különbség nagy befolyással volt a kormá
nyokra , minthogy igen jelentékeny fontosságu ez reájok
nézve. Egy czivilizált kormánynak aránylag kevés előnyére vál
nak az adók , ha azok pénzben nem gyüjthetők be, és
ha nagy vagy hirteleni fizetéseket kell tennie ; s különö
sen midőn vagy hódítási vagy önvédelmi czélból foly
tatott háborúkban (a mi a legutóbbi időkig két legfőbb
czélja volt minden nemzet politikájának ) — idegen tar
tományokban kell fizetnie : alig van a fizetésnek valamely más
oly eszköze a pénzen kivül, mely használható volna e czélra .

Mindezen okok mintegy összeesküdnek arra nézve, hogy
úgy az egyéneket, mint a kormányokat eszközeik megbecsijlésé
nélcsaknem kizárólag a pénz fontosságának nyerjék meg, akár
„in esse“ akár „in posse“ vétessék is az; és hogy minden . .

más dolgot (ha mint segédforrásainak egy része vétetik figye
lembe, alig

tekintsenek másként, mint igen távoli esz

közül annak megszerzésére, a mi, ha birtokukban van, maga' :
képes határtalan és egyszersmind rögtöni rendelkezési jogot

adni mindazon kivánt tárgyak fölött, melyek legjobban
..megfelelnek a vagyon eszméjének . :

.
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Valamely absurdumság azonban még azért nem szünik

meg absurdumság lenni, ha felfedeztük is, hogy mily alak
ban lett annyira feltünővé ; és a kereskedelmi elmélet nem

késhetett valódi jellegében mutatkozni, a midőn, habár csak
tökéletlenül is, elkezdték a dolgok alapjait kutatni, - s az elemi
tényekből leszármazást, és nem pedig a közönséges társalgás
alakjait és kifejezéseit keresni. Azonnal, mihelyt azonkérdést
tették az emberek magoknak , hogy mi értetik valósággal a

pénz elnevezés alatt, és mik annak lényeges jellegei, s
micsoda az általa végzett működések pontos természete : –
azonnal fölfedezték , hogy a pénznek birása, más dolgokhoz

hasonlólag, csupán hasznossága miatt kivánatos ; és hogy ez
a helyett,miszerint (mint az csalékonyan látszék ) meghatároz
hatlan volna : igen is szigoruan meghatározott és korlátolt

természetű , t. i. arra való, hogy a műipar termékeinek azok
szükségei szerinti szétoszlását siettesse, a kik abban része -

sülnek . A további vizsgálódás azt is kimutatta , hogy ennek
használata semmi tekintetben nem mozdíttatik elő az által, ha a

márlétezőmennyiség , mely valamely tartományban megvan,nö
veltetik ; – azon szolgálat,melyet ez teljesit, ép ugy elvégezhető
levén egy kisebb, mint egy nagyobb mennyiség által. Két

millió quarter buza nem fog annyiembert eltartani, mintnégy
millió ; de két millió font sterling ép annyi kereskedelmet s
ép annyi javaknak vételét és eladását fogja eszközölni, ha

bár egy kissé alantibb áron is, mint négy millió tenné azt.

A pénz mint pénz nem elégit ki; ennek becse bárkire nézve is
csak abban áll, hogy igen alkalmas alak bárminemű bevéte
lek beszedésére , — a melyet aztán a reá nézve legkedvezőbb

időben azon alakra változtat át, a melyben hasznára lehet
az illetőnek . Bármily nagy legyen is a különbség a pénzzel biró
és egy teljesen pénztelen ország között : e különbség csupán

kényelmi természetű, — az idő ésmunkának ép oly meggazdál
kodása ,mint az emberi kéz helyett a viz -erő által eszközölt
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őrlés, vagy hogy Smith Adám illustratiójával éljünk, mint az

utakból nyert előny ; — és a pénzta vagyonnal összetéveszteni
ép oly nagy botlás, mint az országutat, melyen legkönnyeb
ben lehet házunkhoz vagy földeinkhez eljutni, magukkal e
házakkal és földekkel cserélni fel.
A pénz egy nagyon fontos köz- és magán -czél eszköze

levén,méltán tekinthető vagyonnak ;azonban minden más do
log, mely az embericzélok elérésére szolgál, és melyet a termé
szet nem nyujt ingyen magától, szinte vagyonnak tekintendő.
Hogy gazdagok legyünk , arra nézve nagy mennyiségű használ
ható czikkekkelkell birnunk , vagy az ezek megvásárlására szük

séges eszközökkel rendelkeznünk . Azért is minden oly tárgy,
mely csereképességgel bir, — a miért t. i.valami hasznos vagy
kellemes adatik cserébe : -- egy részétképezi a vagyonnak . Az

oly dolgok , melyekért semmit sem nyerhetnicserébe, bármily
hasznosak és szükségesek legyenek is különben , nem tekint
hetők vagyonnak azon értelemben, a mint a nemzetgazdá
szatban használtatik e kifejezés. A levegő pl. habár absolut
szükségeink legnagyobbika, semmi értékkel nem bir a piaczon,
mivel ingyen is megkapható ; készletet gyüjteni belőle semmi
előny vagy haszonnal sem járna ; s ennek létrehozatala és
szétoszlásának törvényei a nemzetgazdászattól nagyon kü

lönböző mástudománynak képezik tárgyát. Azonban habár a
levegő nem vagyon is : az emberiség sokkal gazdagabbá lett
az által, hogy

ezt ingyen kapja ; mivel igy azon

idő

és munka, mely különben e valamennyi szükségeink leg
nyomasztóbbikának (a lélegzésnek ) fedezésére megkiván
tatnék : más czélokra fordítható . De lehetséges oly körülmé

nyeket is képzelni, melyek közt a levegő egy részét képezi a
vagyonnak . Ha pl. szokássá lenne sokáig időznioly helyeken,
a hová a lég természetszerűleg nem hatol be, mint a ten
gerbe sülyesztett búvárharangok

alatt, akkor a mestersé

gesen szolgáltatott lég -készletnek ép

ugy mint a házakba
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szállított viznek, szintén ára volna , és ha a természet valami

megzavarodása miatt a levegő igen megapadna, vagy fogyasz
tása monopolizálható lenne: szintén igen magas piaczi árra
tehetne szert. Ez esetben ennek birása a saját szükségleten
túl szintén vagyont képezne a birtokos kezében ; és az em

beriség összes vagyona az első pillanatra növekedni látsza
nék

az által, a mi különben

oly nagy calamitás volna

reá nézve. A tévedés azon felfogásban rejlik , hogy bármily
gazdaggá lenne is a lég birtokosa a község többi tagjainak
rovására : a többi mind annyival lenne szegényebbé, a meny- nyit kiadni kényteleníttetnék azért, a mit eddig fizetés nél

kül nyerhetett meg.
Ez azon fontos különbséget tünteti fel, mely a „ vagyon "
szó értelme között akkor létezik , ha azt valamely egyén

vagy egy nemzet, vagy az egész emberiség birtokára alkalmaz
zuk . Az emberiség

vagyonában semmi sincs olyan , mely

magában véve is valami hasznos, vagy gyönyörködtetési
czélnak nem felelne meg . Egy egyénre nézve mind az va

gyon, a mi, habár használhatlan is magában véve, őt arra
képesiti, hogy másoktól hasznos vagy

gyönyörködtető

készletök egy részét a maga számára követelje . Vegyünk fel

pl. egy földbirtokra bejegyzett ezer fontnyi évi járadékot.
Ez vagyon azon

hozza, és a

személyre nézve, kinek

a jövedelmet

ki talán az adósság teljes értékéig el is ad

hatja azt a piaczon. De nem

vagyon az országra nézve ;

mert ha a kötelezettség megszűnnék, az ország az által sem
gazdagabbá , sem szegényebbénem lenne, hanem az évi járadék

tulajdonosa ezer fontot vesztene, s a föld birtokosa nyerné
azt. Nemzeti szempontból szólva, az éyi járadék maga nem
volt vagyon , hanem csupán jogot adott A -nak, hogy B .

vagyonának egyrészét a maga számára igényelje. Ez A -ra
nézve vagyon volt, és pedig oly vagyon, melyet egy harma
dik személyre is átszállíthat ; az azonban, a mit igy átszállított,
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tulajdonkép csak azon földnek, melynek névszerint B. volt
egyedüli birtokosa, ezer font erejeig való részvény -tulajdonjoga
volt . Igen hasonló ehez az államhitelezők , vagyis az állam
papirok birtokosainak állása is. Ezek az ország általános va

gyonának évi járadékosai. Az adósság eltörlése nem lenne

a vagyon megsemmisitése , hanem csak átruházása annak ;
- vagyis a község bizonyos tagjaitól a kormány vagy az
adófizetők javára való jogosságtalan elvonása . Az államadós

sági tulajdon ezért nem tekinthető a nemzeti vagyon egy
részének .

És a

statisztikai számitásokkal foglalkozók

ezt

nem tartják mindig szem előtt ; igy pl. valamely ország nyers
jövedelmeinek becslésénél, a mely a jövedelmi adó bevé
telre van fektetve, az államadósságokból folyó

jövedelem

nincs mindig kizárva, --- habár az adófizetők is egész névleges
jövedelmük után vannak megrova, anélkül, hogy megengedtet
nék levonni abból azon részt,mely tőlük az államadósságok
birtokosainak jövedelmeztetésére adóként . levonatik . E szá
mitásnál tehát az ország általános jövedelmének egy része
• 'kétszer számíttatik, és a végösszeg csaknem

30 millióval

látszik nagyobbnak , mint valóságban. Ellenben mindazon

készletet beszámíthatja valamely ország vagyonába, mely pol
gárainak idegen országok tőkéi és máskivülről őket illető adós
ságok alakjában van birtokában. Azonban még ez is csak
olynemű vagyon, hogy a mások által birt vagyonnak egy

részben ők a birtokosai, s nem képezi az egész emberfaj
összes vagyonának egy részét ; – az összes vagyonnak csak

megoszlásánál, nem pedig keletkezésénél szerepel.
Ajánlották, hogy a vagyon ugy határoztassék meg , mint
a mely alatt ,,eszközöket értünk, – még pedig nem csupán

műszereket és gépeket, hanem az egyes egyének vagy köz
ségek által birt mindazon eszközök összegét, melyek által
ezek czéljaikhoz juthatnak . Igy például egy mező is egy ilyen

eszköz, mivel az a buzatermés eszköze. A buza ismét esz
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köz, t. i. a lisztnyerhetés eszköze ; a liszt --- a kenyér, a ke
nyér pedig az éhség -kielégités és az életfenntartás eszköze.

Ezzel aztán oly dolgokhoz értünk , melyek nem eszközök ;
saját magukért levén kivánatosok , és nem pedig mint valami
még távolabb eső czélnak

pusztán eszközei. A tárgyak ily

folfogása philosophiailag correct; vagyis az ily kifejezésmód

sikerrel használható másokkal együtt, – nem azért, mintha
a közönségesen elfogadottól eltérő nézetet tartalmazna , ha

nem azért, mivel több határozottságot és valóságot ad a
közönséges nézetnek. E meghatározás azonban nagyban el
tér a nyelvszokástól ; és épen azért nem valószinü , hogy
általános elfogadtatásra találjon , vagy hogy valami más

czélra használtatnék, mint egyes esetekben való felvilágo
sitásokra.

Egy más példa arra nézve, hogy valamely dolognak
birása vagyont képez azon személy kezében , a ki birja, de
nem vagyon a nemzetre vagy emberiségre nézve : a rab
szolgatartás. Az eszméknek igen különös összezavarása az,
hogy a rabszolga-tulajdon (mint az illetők magukat kifeje
zik ) fejenként számittatik azon tartomány, vagyon vagy tőke
becslésénél, a mely türi az ily tulajdonok lételét. Ha egy
emberi lény - - ugy tekintve azt, mint valamely termelő erőt
tartalmazó tárgyat — a nemzeti vagyonnak egy része, ha t.i.an

nak erői más valakinek tulajdonát képezik : akkor nem
kevésbbé az, ha saját maga ura is magának . A mennyi
értékkel bir urára nézve, ép annyi érték van elvonva ő ma
gától ; és ennek

elvonása nem növelheti e két utóbbinak

birtokát együttvéve sem , –

vagy pedig azon államét

sem ,

a melyhez mindketten tartoznak. Az osztályozás tulajdonsá

gát tekintve azonban, valamely tartomány népe soha sem
számittatik ennek

vagyona közé, mert ezek

azok , a kik

számára maga a vagyon is létezik . A „ vagyon“ kifejezésnek
azon kivánatos tárgyakat kell jelenteni, melyek ezeknek bir
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tokában vannak , – saját személyökkel épen ellentétben , s

nem pedig ezt is összefoglalva azzal. Ezek nem képeznek
vagyont magokra nézve, habár eszközei a vagyonszerzésnek .

A vagyont tehát ugy lehet meghatározni,mint mindazon
hasznos és kellemes dolgok összegét, melyek csereértékkel bir

pak ; vagy más szavakkal: minden hasznos és kellemes dolgo

két, — azok kivételével,melyeket munka vagy áldozat nélkiil
is megnyerhetni a kivánt mennyiségben . E meghatározás
ellen csupán azlátszik egyetlen lehető ellenvetésnek, miszerint
eldöntetlenül hagy egy sokat vitatott kérdést : hogy t. i. az
„ immaterial produktumok is vagyonnak tekinthetők -e ;hogy pl.
egy munkás ügyessége, vagy az emberi test és elme vala:

mely természetes vagy szerzett képessége vagyonnak vevez
hető -e vagy sem ; de ez egy olykérdés, mely nem nagy fontos
ságu, és a melyet a mennyiben megvitatást igényel, sokkal

alkalmasabban egy más helyen fogunk megvizsgálni.
Ezeket előre bocsátva a vagyonra nézve, most azon rend

kivüli különbségekre forditjuk figyelmünket, melyek a vagyont
illető nézetekben a különböző nemzetek és különböző ko
rok között léteztek ; és melyek a vagyonnak úgy mennyisé
gére mint minőségére, valamint azon módra nézve is vonatkoz
nak ,mely szerint a község birtokában létező vagyon megoszlik
annak tagjai között.
Talán nem létezik egyetlen község vagy nép sem jelen
leg, mely egészen a növényzet önkénytes produktumaiból tar
taná föl magát. Azonban több néptörzs él még mindig csak
nem kizárólag vadállatokból, a vadászat vagy halászat szer

zeményeiből. Ezeknek öltözete nyersbőrökből áll, lakhelyeik
fatönkök vagy galyakból durván készitett kunyhók , melye
ket minden órában készek elhagyni. Az eledel, melyet hasz

nálnak , kevéssé levén alkalmas a felhalmozásra : nincsenek
raktáraik belőle és a gyakran legnagyobb nélkülözéseknek
vamuak kitéve. Az ily községek vagyona csupán azon nyers

ETÉS
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bőrökbőláll,melyeketmagok viselnek ; s nehány ékszerből,mely
iránti érzék még a legvadabbaknál is megvan ; némi durva
művű házi szükségletből, s azon fegyverekből,melyekkelvadjai
kat elejtik , vagy az önfentartási eszközökért ellenséges verseny
társakkal megküzdenek ; csónakokból, melyeken a folyók - és
tavakon áthatolnak, vagy a tengeren halásznak ; és talán

némi prémekből, vagy a vad élet más productumaiból, me
lyeket a polgárosult népekkel szőnyegek , szeszes italok és do
hányértkicserélés végett összegyüjtenek , — a mely idegen termé
nyekből szintén lehet némielfogyasztatlan rész nálok készletben.

Az anyagi vagyon ezen gyér leltárához csatolható még föld
jük is : a termelésnek egy eszköze, de a melynek , a megállapo
dottabb községgekkel összehasonlitva, igen csekély hasznát
veszik ; — de a mimégis fenállásoknak alapja, és a mely eláru
sithatási értékkel bir, ha oly földmivelő községek vannak szom

szédságban,melyek több földet kivánnak, mint amennyivel bir
nak. Ez azon legnagyobb szegénységiállapot,melyben az emberi
lényeknek egész tömege létezik mai ismereteink szerint; —
habár vannak oly vagyonosabb községek is, melyekben ala
kosoknak egy része, — önfentartási és kényelmi tekintetben ,

– ép oly kevéssé irigylendő állapotban létezik , mint a minő
ben e vadak vannak .

A legelső nagyobb mérvü előhaladás ezen állapot fö

lött az, midőn már a hasznosabb házi állatok meg vannak
szeliditve, ami a pásztor- vagyis nomád -életnek adott lételt ;

a midőn az ember nem a vadászat terményeiből, hanem tej
ből és ennek készitményeiből, továbbá a nyájak és csordák
évenkénti szaporulatából él. Ez állapotmár nemcsak magában
véve kivánatosabb, hanem további fejlődésre is vezet, és te

kintélyesebb mennyiségű vagyon is gyüjthető igy össze. Mind
addig , mig csak a földnek óriás természetes legelői nincsenek

úgy elfoglalva , hogy gyorsabban fölemésztetnek, mint ön
ként magoktól ujra megnőhetnének : a nyájaknak a vadálla
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tok és a ragadozó emberek ereje vagy cselei ellen való védel
ménél csak kevéssel több fáradságkivántatik arra,hogy nagy

és folyton növekvő élelmi készlet legyen ez uton összegyüjt
hető és fentartható . Ezen állapotban, a tevékeny és kitartó
egyéneknek saját törekvésük , a családok vagy törzsek fejei
nek pedig azok munkájának gyümölcseként, a kik rokon
sági kötelékeknél fogva vannak hozzájok fűzve : terjedelmes
nyájak és gulyák vannak birtokában. Igy jön létre a
pásztorállap otban a vagyonnak egyenlőtlensége, — egy
oly körülmény, mely alig létezik a vadállapotban, a melyben
senkinek sincs valamivel többje , mint a mennyi absolute

szükséges ; -- és szükség esetén még azt is meg kell osztania . "
törzsével. A nomád állapotban némelyeknek számos szarvas

marháik vannak, melyek egy nagy tömeg eltartására is ele
gendők volnának ; mig ellenben inásoknak nem sikerült sze
rezni, yagy megtakaritani valami fölösleget, s talán épen
semmi marhával sem

birnak . Az élelmiszer azonban meg

szünt oly drága lenni, mivel a szerencsésebbek semmi más
hasznát nem vehetik fölöslegüknek ,mint hogy a kevésbbé szeren
csések táplálják azzal magukat; mig ellenben

azon szemé

lyeknek ,kik velök összeköttetésben vannak, minden egyes szám
beli növekedése, úgy biztonság mint hatalomra nézve is, nö
vekedés reájok nézve ; és igy képesekké lesznek minden

más munkától megszabaditva magokat, csupán a kormány
zást és főfeliigyeletet gyakorolni, és tőlök függő jobbágyo

kat szerezni, kik a háborúban érettök küzdjenek, s a béke
idején számokra dolgozzanak . A társadalom ezen állapotának

egyik jellemző vonása az, hogy a községnek egy része ,
sőt bizonyos mértékben az egész község is némi szabad idő

vel rendelkezik ; mert az időnek csak egy része kivántatik a

táplálék megszerzésére, a többit pedig nem emésztik fel a holnap
ért való aggasztó gondok , vagy az izom működés következ
tében szükséges nyugalom . Az ily élet fölöttébb kedvező az
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uj szükségek növekedésre ; és lehetővé teszi ezek kielé
gitését. Vágy keletkezik a jobb öltözetek, házi szükségletek
és eszközök után, mint a minőkkel a vad állapotban meg
elégedtek ; és a tápszer-fölösleg lehetővé teszi, hogy a törzs
nek egy része ezen czélokra forditsa munkálkodását. Vala
mennyi, vagy a legtöbb nomád községben feltalálunk némi

durvább, sőt néha némi finomabb házi kézmüipart is ;
s elegendő bizonyitékaink vannak reá, hogy midőn a
földnek azon részei, melyek maaz ujabb czivilizátiónak bölcsői,
általában még nomád állapotban voltak : - - a fonás, szövés és

a gyapjuszövetek festésében , a bőrök elkészitése, s a mimég
nehezebb találmánynak látszik , az érczek feldolgozásában is

tekintélyes ügyességre jutottak . Sőt első fejlődésöket a szem
lélődő tudományok is azon szabad időnek köszönhetik , mely

a társadalmi haladás ezen fokának jellemzője. Egy hagyo
mány szerint, mely nagy mértékben igaznak látszik , az első

csillagászat a khaldeai pásztoroknak tulajdonittatik .
A társadalom

ezen állapotáról az átmenet a földmive

lésire valóban nem nagyon könnyii, mivel az emberiség szo
kásaiban minden nagyobb változás nehézségekkel jár, sőt
általában kinos és igen lassu ; -- ez azonban az eseményeknek
mintegy önkénytes folyamában rejlik . A népesség és a nyájak
növekedése idővel

nyomasztó kezd lenni a földnek termé

szetes legelőt szolgáltató képességére ; és kétségkivül ép
ugy ezen ok idézte elő a föld első mivelését, mint később ugyan
azon ok a nemzeteknek fölösleges hordáit, melyek nomád

állapotban maradtak, azokra törni kényszerité , a kik már
földmivelőkké lettek ; mignem ezek is elegendőleg erősekké

levén a betolakodókat visszaverni, s ezek igy megfosztatván
ezen menedéktől, szintén kénytelenek voltak földmivelő közsé

gekké lenni.
De miután ezen nagy lépés megtörtént, az emberfaj ke
sőbbi előhaladása semmiként nem látszik oly gyorsnak, –
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(a körülmények bizonyos ritka összetalálkozásának kivételé
vel) mint talán előre gondolhatnánk . Az emberi táplálék azon

mennyisége, melyet a föld a legnyomorultabb földmivelési
rendszer mellett is képes szolgáltatni, annyira túlhaladja azt,

a mia pusztán pásztor-állapotban megszerezhető , hogy emellett
kivétel nélkül a népesség nagymérvü szaporodása következik be.
A nagy tápanyag -többlet azonban csak nagy mennyiségü

munkatöbblet által nyerhető meg ; ugy hogy nemcsak hogy
sokkal kevesebb szabad ideje van a földmivesnek mint a
pásztornépnek : hanem azon tökéletlen eszközökkel és ügyet
len módon , melyet még igen sokáig használnak

a föld nagyobb részén még mindeddig el nem

(és melyet

hagytak )

a földmivelő , ha csak szokatlanul kedvező éghajlati és talaji

viszonyokkal nem bir, nem termel oly nagymennyiségü tápfeles
leget a fogyasztás szükségletén túl,hogy az iparinás osztályaiban
elfoglalt munkások nagy számát is eltarthassa. Sőt még e fe
lesleg is, – bármennyi legyen is az : — vagy azon kormány ál
tal, melynek e nép alá van vetve, vagy azon egyének által,kik
erőbeli fensőbbségük vagy tán az által, mert felhasználták

meghódoltjaiknak vallásos és hagyományos érzelmeit, – a föld
uraivá tették magokat: rendesen kicsikartatik a termelőktől.
Az eltulajdonitásnak ezen módjai közül az első,

- t. i. a kormány általi , - azon terjedelmes monarchiá
kat jellemzi, melyek már a történelmi kor előttől fogva

tartják elfoglalva Ázsia sikjait. Ezen tartományok kormá
nyai - habár az uralkodók személyes jelleménél fogva
esetlegesen néha változnak is e minőségökre nézve – ritkán

hagynak a földmivesnek az épen szükségesen túl még vala

mivel többet is meg. Sőt gyakran annyira kifosztják azokat,hogy
miután mindenök elvétetett a mivel birtak : e kormányok kény
szeritve érzik magokat egy részét visszakölcsönözni azoknak, a
kiktől elvétették, hogy t. i. vetőmagvakkalel legyenek látva,
és képesek legyenek életöket a jövő aratásig fenntartani.
Mill Stuart Nemzetgazdaságtan.
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A szóban levő kormányzási rendszer alatt, habár a nép

nagy része rosszul van is ellátva : a kormány – az ál
tal, mert nagyszámú apró adórészletet gyüjt be — csak
türhető kezelés mellett is képes a gazdagságnak a társada

lom általános állapotával semmi arányban nem álló külszinét
mutatnifel; és innen származik azon mélyen gyökeredzett benyo
más, melytől az europaiak, a keleti népeknek dúsgazdag
ságát illetőleg , csak az utóbbi időben kezdtek elszokvi. E

gazdagságból, — nem számitva azon nagy részt, mely a be
gyüjtésnélhasznált kezekhez marad tapadva, — természetesen
igen sok személy részesül még az uralkodó közvetlen ház

tartása mellett. Nagy rész oszlik el a kormány különböző köze
gei, az uralkodói kegy vagy szeszély tárgyai között. Olykor
olykor egy rész közhasznú művekre is fordíttatik ; a viztartók ,
források , és öntözési csatornák, melyek nélkül számos tropi
cus éghajlat alatt lehetlen a földmívelés; a folyampart-sza

bályozások ; az árúcsarnokok és karaván-szerailok , melyek
közül egyiket sem lehet az ezeket használók birtokában levő
csekély eszközökkel létesiteni: - az önérdekeiket jobban értő

felvilágosodott és szabadelvii uralkodóknak, vagy itt és ott
egyes gazdag egyének jó indulata - vagy feltünési vágyának
köszönhetők ; – a kiknek vagyona, ha az alap forrásig nyomoz

tatik : közvetlenül,vagy talán régibb időkben , de mindig a köz
jövedelmekből származik , – legtöbbnyire az uralkodó köz
vetlen maga adományozván annak egy részét.

Az ilynemü társaság kormányzói, — miután bőven gondos
kodtak saját magokrólm és indazon személyekről, kik iránt va
lamiképen érdeklődve vannak , és annyi katona eltartásáról, a

mennyit saját magok

vagy az állam biztosságára szüksé

gesnek gondolnak : - egy rendelkezési alapot gyüjtenek ,melyet
igen örömestcserélnek kisajáthajlamaiknak megfelelő fényűzési
czikkekért, - - ép úgy mint azon személyek teszik ezt, a kik az
ő kegyük , vagy a közjövedelmek kezelése által meggazdagod
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tak . Igy bizonyos kereslet támad az oly munkás és becses
kézműipari czikkekre , melyek egy szűk , de gazdag pi
aczra vanrak számítva. E czikkeket gyakran csaknem ki
zárólag az előhaladottabb községek kereskedői szolgál
tatják ; de gyakran magában a tartományban is a mű
vészet egy osztályát hozzák létre , mely által bizonyos

gyártmányok oly magas tökélyre vitetnek , a mennyire csak
a türelem , felfogás és- eszlelésbeli gyorsaság s kézbeli ügyes
ség mellett a tárgyak tulajdonságainak valami jelentékenyebb

ismerete nélkül vihetők azok, mint az indiai gyapotgyárak né
melyikénél láthatjuk ezt. Ezen müvészek azon tápszerfeleslegből
tápláltatnak, mely a kormány és ennek közegei által, mint
a termésnek egy része, beszedetett. Annyira a szó teljes értel
mében igy van ez , hogy a munkások némely tartományban,
a helyett hogy munkájokat otthon végeznék, és azután fizet
tetnének miután az már elkészült : eszközeikkel a megrendelők
házához mennek , és itt tápláltatnak mindaddig , mig csak a

munka teljesen be nincs fejezve. A birtok bármi nemének a
társadalom ezen állapota mellett való bizonytalansága azonban
arra birta a leggazdagabb vásárlókat, hogy az oly czikkeknek
adjanak előnyt, melyek maradandó természetüek levén, és kis

tömegben is igen nagy értéketképviselvén : igen alkalmasak az
elrejtésre vagy tovaszállításra. Az aranyak és ékszerek azért

nagy részét képezik az ily nemzetek vagyonának ; és számos
vagyonos ásiai csaknem összes vagyonát saját személyén vagy

háremének hölgyein hordja.Ha a fejedelem biztosnak érzi magát
trónján,és ésszerüleg remélhető ,hogy utódaira is áthagyja azt :
akkor néha valóban maradandó épületekben is kedvét leli, és a
pyramisokat, vagy a Tay Mehált, és a Secundrai mausoleu
mot hozza létre . Azon durvább kézművek , melyek a földmive

sek szükségeinek kielégitésére valók : a vidéki kézművesek által
készitettnek , kiket haszonbér nélkül mivelésre átengedett föl
dekkel, vagy azon termény egy részének , mely a korunány
2*
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által a falusiak kezében hagyatott, természetben kiszolgálta
tás által jutalmaznak . A társadalom ezen állapota azonban

már nem teljesen nélkülözi a kereskedelmi osztályt, mely ez
esetben két részből áll, t. i. buza- és pénzkereskedőkből. A
buzakereskedők rendesen nem a termelőktől, hanem a kor

mány közegeitől vásárolnak, a kik természetben szedvén a
a jövedékeket, igen örvendenek, ha másokra háríthatják azon
helyekre szállítás terheit, a hol az uralkodó vagy ennek

polgári és katonai tisztjei, a hadcsapatok , és azon művészek
léteznek , a kik ezen különböző személyek szükségeit ellát

ják. A pénzkereskedők vagy azon szerencsétlen földmivelőknek
kölcsönöznek, a kik rossz időjárás vagy a királyi ügyészek
zaklatása következtében megfosztatnak az életfentartás és a

földmivelés tovább folytathatásának eszközeitől, és óriási ka

mattal fizetik a kölcsönt vissza a legközelebbi aratáskor; vagy
nagyobb mérvben folytatva az üzletet, magának a kormány.

nak, vagy azoknak kölcsönöznek , a kiknek ez odaadományozta
a jövedékek egy részét ; és a jövedékgyüjtőkre utalványozott
assignáták vagy az által fizettetnek, hogy bizonyos területek
birtokukba bocsáttatnak, hogy azok jövedékéből magok fizes

sék magokat; — a mit hogy képesek legyenek tenni, a kormány
egyszersmind nagy hatalmat ruház reájok, melyet mindaddig
gyakorolhatnak , a mig vagy a területek megváltatnak , vagy

bevételeik törlesztették az adósságot. Igy a kereskedők mind
e két osztályának kereskedelmimüködése főként a tartomány

termékeinek azon részére irányul, mely a kormány-jövedéket
képezi. Ezen jövedékből az ő tőkéik időközönként haszonnal

térittetnek vissza , és ez tehát azon forrás, a melyből eredeti
tőkéik csaknem mindenkor származnak. Altalában tekintve: ilyen
· volt az ásiai tartományok legnagyobb részének közgazdasági
állapota , a hiteles történelem kezdetét sokkal megelőző idők
től fogva ; és hol idegen befolyás által nem zavartatnak , mind
e mai napig is ilyen az.
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A régi Európa földmivelő községeinél, mint a melynek
legelső állapota legjobban ismeretes volt előttünk , egészen
más volt a dolgok menete. Ezek keletkezésükkor legnagyobb
részt apró város-községek voltak , melyeknek legelső megtele

pítésénél – egy elfoglalatlan vidéken, vagy a melynek előbbi

lakosai kiüzettek, — a birtokba vett föld egyenlő vagy fokoza
tos engedmények alakjában, szabályszerüen osztatott fel a

községet képező családok között. Némely esetben egy kis
város helyett az ugyanazon elhiresedett faj által elfoglalt

városok szövetsége (confoederatio ) áll előttünk , a kikről azt
vélték , kogy körülbelől ugyanazon időben telepedtek le a
tartományban. Mindenik család maga termelte saját eledelét,
és az öltözetre szükséges anyagokat, melyeket aztán rende

sen magok a családhoz tartozó nők dolgoztak fel azon durva
gyártmányokká, melyekkel ezen kor meg volt elégedve . Adó
semmi sem volt, minthogy vagy épen nem voltak fizetett
kormány-tisztviselők , vagy ha voltak , ezeknek fizetése a

földnek egy e czélra megtartott részéből telt ki, a melyet

az állam költségén rabszolgák műveltek ; a hadsereg pedig
a polgárok testületéből állott; a föld egész terménye tehát
minden levonás nélkül azon családot illette, mely annak mi

velésével foglalkozott. Mindaddig, mig az események folyama
megengedte a tulajdon feletti rendelkezést, a társadalom ál
lapota , a szabad földmívesek nagyobb részére nézve valószi
nüleg nem épen kellemetlen lehetett ; és valóban némely eset
ben értelem -mivelődés tekintetében rendkivüli gyors és fényes

előhaladást is tett az emberfaj ez állapotban. Különösen
igy volt ez ott, a hol a faj és klima kedvező körülményei
mellett, - és kétségkivül számos más oly előnyös véletleneknek

köszönhetőleg, melyeknek ma már semmi nyomát nem talál
juk : - egy nagy földközi tengerparti fekvés előnyei párosul
tak, a melynek átellenes partjait má : megtelepedett közsé
gek foglalták el. Az ily helyzetben az idegen terményekről
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szerzett ismeret, és az idegen eszinék és találmányokhoz
könnyü hozzájuthatás nagyban meglaziták az ily községeknél
a szokás bilincseit, - mely pedig a műveletlen népnélrende
sen oly erős szokott lenni. Hogy csupán ipari kifejlődéseket
említsünk : nagyon hamar különböző oly szükségek és vá

gyak támadnak nálok , melyek arra ösztönzik őket, hogy
mindazt kinyerjék földjüktől, a mit csak tudtak miként ki
nyerni; és miután földjük terméketlenné lett, vagy a termé

ketlenség határához ért, gyakran kereskedőkké lettek és ide

gen vidékek termékeit vásárolták össze, hogy más tartomá
nyoknak haszonnal adják el azt.
A dolgok ezen állapota azonban már eleitől fogva nem

valami nagy fölösleggel járt. E kis községek csaknem örö
kös harczban álltak

egymással,

a mire többféle

okuk

létezett. A durvább és netán földmivelő községeknél igen
gyakori ok volt a megnövekedett népességnek a korlátoló

területre gyakorolt nyomása , a mely bajt még inkább nevelt
igen gyakran a rosz termés is, a földmivelés igen durva állapota

miatt; és az hogy igen csekély terjedelmü vidékre voltak meg
élhetésök végett utalva . Ezen alkalmakkor a községek gyak
ran egész tömegben kivándoroltak , vagy fiatalabb nemzedék
rajokat küldtek ki, hogy karddal kezökben, valamely kevésbé
harczias népet keressenek fel, melyet el lehetne földjéről

üzni, vagy rabszolgák gyanánt volna visszatartható — a táma
dók előnyére a földet művelni. A mit a kevésbé előhaladott
faj szükségből tett : az előhaladottabb nagyravágyásból és

harczias szellemből ugyanazt tette ; és egy idő mulva e vá
ros-községek mindnyájan vagy hódítók vagy meghódítottak ,
voltak . Némely esetben a hódító állam megelégedett a meg
hódítottakra kivetett adóval, a kik ezen adó viszonzásaul
meg levén mentve a saját hadi- és tengerészeti védelmökre

fordítandó költség - és fáradságtól: meglehetős anyagi boldo
gulásnak örvendettek az alatt, mig az emelkedő községek
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oly vagyon-feleslegekre tettek szert, melyeket közös fényüzési
czélokra fordíthattak . Ily feleslegekből épült a Parthenon
és a Propylea ; ily feleslegekből fizettettek Phydias szobrai

és azon hires lakomák, melyeknek számára Aeschylus, So
phocles, Euripides és Aristophanes irták drámáikat. A poli
tikai viszonyok ezen állapota azonban , habár felettébb hasz

nos volc is az emberiség előhaladására és végczéljaira , nem
birta magában a tartósság elemeit. Egy kicsiny hódító köz
ség , mely nem olvasztja magába a meghódítottakat, mindig
maga lesz hódítottá . Az egyetemes világuralom utoljára le
tünt azon néppel együtt, mely e mesterséget gyakorolta : — a
rómaiakkal együtt, a kik bármi más lett légyen is segély
forrásuk , mindig a föld nagy részének elfoglalásával kezdet
ték vagy végezték, — hogy gazdaggá tegyék saját vezér-pol
gártársaikat, és a kormányzó testületbe fogadják a még fel

maradott részek főbirtokosait. Nem szükség, hogy a római
birodalom

szomoru nemzetgazdasági történelménél sokáig

időzzünk . Ha az oly községekben, melyek nem képesek ipar
által folyvást helyrepótolni a vagyon veszteségeit, a vagyon
beli egyenlőtlenség egyszer megkezdődött : óriás léptekkel

halad az aztán előre, s a nagy vagyon-tömegek elnyelik az ap
róbbakat. A római birodalom utoljára aránylag csak nehány
család roppant terjedelmü földbirtokából állott, – a kiknek
fényüzése és még inkább feltünési vágya a legköltségesebb
terményeket hozta létre, mig a földmivelők rabszolgák vagy

oly apró bérlők voltak, kik csaknem ugyanily szolgai álla
potban léteztek . Ez időtől fogva a birodalom vagyona foko

zatosan hanyatlott. Eleinte még a közjövedelmek és a gaz

dag egyének jövedelemforrásai elegendők voltak legalább
arra , hogy Olaszországot fényes köz- és magánépületekkel bo
ritsák el; de végre annyira elgyengültek a rosz kormány
zás enerváló befolyása alatt, hogy az , a mi felmaradt, arra
sem volt elegendő, hogy az épületeket a pusztulástól meg
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óvják . A polgárosult világ ereje és gazdagsága elégtelen
volt arra, hogy azon nomád népekkel szembeszálljon , me

lyek északi határait környezték ; elözönlötték tehát a birodal

mat, – és a dolgoknak uj rendje következett.
Azon új alakban, melybe az európai társadalom újra
öntetett, mindenik vidék népességét úgy lehet tekinteni, mint
a mely különböző arányban két külön nemzet vagy válfaj
ból, t. i. a hódítók és a hódítottakból keletkezett : — az előbbi
a földnek birtokosa, az utóbbi pedig annak mivelője leven .

E mivelőknek meg volt engedve, hogy oly feltételek alatt,
melyek a hatalom által levén diktálva, mindig igen terhesek

voltak , — az absolut rabszolgaságig azonban igen ritkán
terjedtek , - elfoglalhassák a földet. A római birodalom utóbbi

idejében már a predial rabszolgaság nagy mérvben a
szabad gazdálkodás egy nemévé alakult át, mert a ró

mai „ colonik “ már inkább jobbágyok voltak mint való
ságos rabszolgák ; és a barbar hódítóknak az iparos foglal
kozások felett való személyes felügyeletre való képtelensége

és ellenszenve nem hagyott más választást,mint a működésre
ösztönzésül némi valódi érdeket engedni a földmívelőknek a

földre nézve; igy például ha hetenként három nap urok szá
mára voltak kénytelenek dolgozni, a felmaradt napok gyü

mölcse sajátjok lett. Habár gyakran kivántatott, hogy oly kü
lönböző élelmi szereket szolgáltassanak, melyek a várbeli
fogyasztásra szükségesek voltak , és gyakran nagy mérvü kö
veteléseknek voltak is kitéve : mégis miután e kivánságoknak

eleget tettek , meg volt nekik engedve,hogy tetszésök szerint
rendelkezzenek mindazon termény fölött, melyet magoknak

termeszthettek . E rendszer alatt a középkorban semmivel sem
volt lehetlenebb a jobbágyoknak valami vagyont szerezni,
mint az ujabb vagy modern Oroszországban (a hol a leg

ujabb felszabadítási rendszabályokig lényegileg ugyane rend
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szer volt uralkodó) ; és valóban ezek gyüjteménye volt az

ujabb Európában a vagyon legelső forrása .
Az erőszak és rendetlenség korában bármi csekély kész

letkéjét, melyet összegyűjteni képes volt, mindenek előtt arra
használta a rabszolga, hogy szabadságát vásárolja vissza, és

valamely faluba vonuljon , mely elpusztitatlanul maradt fel a
rómaiak idejéből; vagy a nélkül, hogy szabadságát megvásá
rolná, egyenesen ide meneküljön. Emenedékhelyeken aztán más
saját osztálybeliek által környezve, és bizonyos mértékben a
hadakozó osztály kicsapongásai és zaklatásaitól biztosítva,
saját magának és társainak megtakarított filléreiből próbált

élni.

E megszabadult rabszolgák legnagyobbrészt kézmű

vesekké lettek , és saját szorgalmuk termékeinek azon táplálék

és anyagszer feleslegért való kicseréléséből éltek , melyet a föld
hűbér birtokosainak szolgáltatott. Ez egy felől az ázsiai tarto

mányok közgazdasági viszonyaihoz némileg hasonló állapotokat

hozott létre Európában, azon kivétellel, hogy az egyes monar
chák s a kegyenczek és bérenczek hullámzó testülete helyett itt
a nagy földbirtokosok számos és tekintélyes mértékben meg

szilárdult osztálya létezett,mely sokkal kevesebb fényt fejtett
ki, mivel egyenként sokkal kisebb termény - felesleg felett
rendelkezett, és mivel annak nagy részét is a hozzá tartozók
testületérekellett költenie, a mit a társadalom harczias szokásai,

és a kormány által nyujtott kevés védelem elkerülhetlenné
tett biztosságuk tekintetében . A nagyobb állandoság, a sze
mélyes állás azon szilárdsága, melyet azon ásiai politikával

szemben – melyhez nemzetgazdáságitekintetben hasonlított, —
az európai társadalom állapota nyujtott: volt egyik fő oka

annak, hogy miért volt ez kedvező a kifejlődésre. A társada
lom közgazdasági előmenetele ez időtől fogva többé soha sem
szakittatott meg. A személy - és vagyonbiztosság, habár lassan,

de folyvást növekedett ; az életmód folytonos előhaladást
tett ; a rablás megszűnt a vagyonszerzés főforrása lenni, és a
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hübéri Európa a kereskedő és kézműiparos Európává fejlődött.

A középkor utolsó részében Olaszország és Flandria mezőváro
sai, a németországi szabad városok , Francziaország és Anglia
némely községei: számos és igen erélyes iparos népességgel, és
gazdag polgársággal birtak , a kik vagyonukat vagy kézmű-ipar
ból, vagy az ily iparral való kereskedés által szerezték . Anglia

közpolgárai, a francziaországi Tiers-Etat, és a continens pol
gársága (bourgoisie ) általában ezen osztálynak utódai. Minthogy
takarékos osztály volt, mig a hűbéres aristocratia utódai a té

kozló osztályt képezték : a földbirtok nagy részére nézve, a
tulajdonjogban , fokonként az előbbiek foglalták el az utób

biak helyét. E természetes folyamat némely esetben hátrál
tatva volt ugyan azon törvények által, melyek arra szolgáltak ,

hogy a földbirtokot a családok kezeiben tartsák meg ; más
esetekben azonban épen előmozdittattak a politikai forradalmak
által. A föld közvetlen mivelői fokonként, habár csak lassan

is minden polgárosultabb államban mindinkább felszabadul
tak a rabszolgai vagy félrabszolgai állapotból, -- habár az

általok elnyert törvényes állás, valamint közgazdasági állapot
is, nagyon különböző volt Európa különböző nemzetei és
azon nagy községekben , melyek az atlanti tengeren túl az
európaiak utódai által alapíttattak .
A föld ma is több oly nagy terjedelmű vidéket tartalmaz,

mely a vagyon minden kellékeivel oly bő mértékben van
ellátva, a minőről az előbbi korszaknak legkisebb ideája sem

volt. Kényszeritettmunka nélkül is évenkint óriás mennyiségű
táplálékotlehet a földből nyerni, a melylyel a valóságos ter
melőn kivül ép oly számos,vagy néha még számosabb oly mun
kást lehet ellátni, a kik a végtelen különféle kényelmi és
fényűzési czikkek termelésével, vagy ezeknek egyik helyről a

másikra szállitásával foglalkoznak ; sőt számos oly személyt
is képesek eltartani, a kik e különböző munkáknak igazga
tására és felügyeletére használtatnak ; s továbbá mindezek
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felett egy sokkal számosabb oly osztályt, mint a minő a fény
űzőbb régi népek társadalmában is létezett; — melynek foglal
kozása nem közvetlen jövedelmező, és olyanokat, a kiknek épen

semmi foglalkozásuk nincs. Az igy termelt eledel sokkalnagyobb

népességet táplál,mint a mennyi(legalább ugyanazon vidéken)
hasonló nagyságú területen valaha létezett ; és azon biztos

sággal táplálja ezeket,mely ment azon időszakonként vissza
visszatérő éhszükségektől, melyek oly gyakoriak Európa
régibb történelmében, s a keleti tartományokban még mind

ezideig sem ritkák. A tápszermennyiségnek ezen nagymérvű
növekedése mellett minőségre, és változatosságra nézve is
nagyban tökéletesedett az ; mig másfelől a kényelem és fény

űzés, vagyis a tápszereken túl eső szükségletek , ekkor már
nem szorítkoznak többé egy csekély jómódú osztályra , hanem
számos, mindinkább szélesedő rétegeken keresztül nagy bőség

ben szállanak lefelé a társadalomban. És e községek egyikének
összes segélyforrásai, – ha kedve tartotta valaminem várt czélra

felhasználni azokat, – oly mérvüek voltak ; tengeri és szá
razföldi hadsereg tartására, – úgy hasznos, mint diszítményi
közmüvek alkotására, – nemzeti jótékony cselekedeteknek ,
minők a nyugatindiai rabszolgaság megszüntetése, véghezvi
telére, – gyarmatok alapítására, s ebben a nép oktatá

sára , – szóval bármi olyannak , a mi költséggel jár, – és
pedig a polgárság életszükségeinek , vagy kényelmének fel
áldozása nélkül teljesítésére való képességei oly fokúak vol
tak , mint soha és sehol azelőtt a földön .

Mindezen részleteket illetőleg azonban, melyek oly jel
lemzők a modern iparos társadalmakra nézve, a régiközségek
nagyban különböznek egymástól. –

Habár az előbbi korral

összehasonlítva , bővölködnek is vagyonban : igen különböző

mértékben van ezmeg nálok. Még azon tartományoknál is,me
lyeket méltán a leggazdagabbak közé sorolunk , némelyik
sokkal teljesebben fel tudta használni jövedelmező forrásait
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és kiterjedéséhez képest sokkal többet tudott produk álni,

mint a többi. És nem csak a vagyon mennyiségére nézve
különböznek egymástól, hanem a vagyonnövekvés gyorsa
ságára nézve is. — A vagyon -megoszlás tekintetében még na
gyobb közöttök a különbség mint a termelésre nézve is ; mert a

legszegényebb osztály állapotát illetőleg a különböző tartomá
nyokban igen nagy eltérés tapasztalható , — valamint azon osz
tály aránylagos számára és jómódúságára nézve is, mely
a legszegényebb osztály fölött van. Azon osztályoknak, me
lyek a föld terményein eredetileg megosztoznak , valódi ter
mészete és rendeltetése szinte nem kevésbé különböző a

különböző vidékeken. Néhol a földbirtokosok egy magokban
véve csaknem teljesen elkülönzött osztályt képeznek az ipar

ral foglalkozók osztályától ;más helyeken pedig a föld birto
kosai csaknem általában mivelői is annak , - - az övé levén az

eke, és gyakran önmaga tartván annak szarvát is. Ott, hol
nem maga a földbirtokos miveli a földet, közte és munká
sai közt gyakran egy közvetítő tényező, a bérlő áll, a ki

előlegezi a munkásoknak a szükségleteket, földmívelési esz
közöket szolgáltat nekik , és lefizetvén a földbirtokosnak a

haszonbért, a termést mind maga számára szedi be ; — más
eseteknél pedig csupán a föld ura s ennek fizetett tisztjei és
a munkások osztoznak a termésen . Másfelől a kézmű-ipar

néha csak egyes magános egyén által üzetik , a ki megszerzi
vagy kibérli az általa szüksége!t eszközöket vagy gépeket,
és a saját családjabeliek munkáján kivül igen kevés más
munkát foglalkoztat; más esetekben pedig egy gazdag gyár
iparos tulajdonát képező terjedelmes és bonyolult gépezettel
ellátott épületben együtt dolgozó nagy számú egyének által
üzetik az. Ugyan e különbség létezik a kereskedelmi műve
letnél is. A nagyobb műveletek mindenütt nagy tőke általvé
geztetnek , – a hol t. i. ilyen létezik ; az apróbb részletekben el

adások azonban, — melyek mind együttvéve szinte nagy mennyi
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ségű tőkét foglalkoztatnak : – néha apró kereskedésekben , és
főleg magának a kereskedőnek családja , s talán egy vagy

két tanítványávalegyütt végezett személyes müködése által tel
jesíttetnek ; – néha azonban nagyobb intézetekben, melyek

hez a tőkét gazdag egyének és társulatok szolgáltatják, és szá
mos napi dijjal fizetett árusok és árusnők közreműködésé
vel eszközlik azt . A rendesen úgynevezett polgárosult világ

különböző részei által nyilvánított ezen különböző közgazdasági
tünemények mellett azonban, mindazon előbbi állapotok is, me

lyek felett szemlét tartottunk, a föld egyik vagy másik
részén mind e mai napig fennmaradtak. Amerikában még
mindig léteznek vadászatból élő községek , valamint Arábiá

ban és északi Ázsia pusztáin nomád népek ; a keleti társa
dalom lényegileg még mindig az, a mi eleitől fogva volt ; s a
nagy orosz birodalom több tekintetben még ma is alig mondható
másnak , mint a hűbériEurópa megváltozott képének. Az emberi
társadalom nagy typusai közül, le egész az eszkimók vagy patago
nokig , még mindeniknek van egy képviselője napjainkban is .

Az emberfaj különböző részeinek

állapotában, a va

gyontermelés és szétoszlásra vonatkozó ezen feltűnő különb
ségek , – mint minden más tünemény is, — bizonyos okok
tól függenek . Az nem elegendő magyarázat, ha ezeket kizá
rólag a phisikai életmódnak , és a természet törvényeiről a
különböző időben és helyeken birt ismeretek különböző mér

tékének tulajdonitjuk, – mert itt több más ok is működött
közre ; és a phisikai ismeretek valódi előhaladása s egyen

lőtlen elterjedése egy részben ép úgy eredményei mint okai
a vagyontermelés és eloszlás állapotánák .
A mennyiben valamely nemzet közgazdasági viszonyai
a phisikai ismeretek elterjedésével állanak összefüggésben : az

a phisikai tudományoknak , és az ezekre alapított müvészetek
nek képezi tárgyát. A mennyiben azonban erkölcsi és lélektani
okokon épültek azok , s a társadalmi viszonyok és intézmények
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től, vagy az emberi természet elveitől függenek : ezen kutatások
márnem a phisikai, hanem az erkölcsi és társadalmi tudományok
hoz tartoznak , és az u . n . nemzetgazdaságnak képezik tárgyát.
A vagyon termelése, vagyis az emberi élet és élvezet eszkö

zeinek a föld anyagaiból előállítása: világosan láthatólag nem
valami önkényszerű dolog . Megvannak ennek saját szükség
képeni feltételei. Ezek némelyike phisikai, t. i. az anyagnak
tulajdonságaitól és az ezen tulajdonságokról egy valamely
bizonyos helyen és időben birt ismeretek mennyiségétől függ .

A nemzetgazdaság ezeket már nem kutatja , hanem a phisikai
tudományokra , vagy a közönséges életre utalva, elfogadja .

De a kültermészet e tényeivel összefüggőleg , az emberi termé
szetre vonatkozó más igazságokkal együtt, megpróbálja azon

másodrendű vagyis leszármazott törvényeket is kinyomozni,
melyektől a vagyon termelése függ ; mivel úgy jelenben, mint a

multban is, a gazdagság és szegénység közti különbség magya
rázatának, és a vagyon bárminemű növekedése azon okainak ,
melyek a jövő számára vannak fentartva,ezekben kell rejleniök .
A termelés törvényeitől különbözőleg, a vagyonmeg
oszlás törvényei már egy részben emberi intézmények , mivel

azon mód, a mely szerint a vagyon valamely adott társada
lomban szétoszlik , az ezt eszközlő határozatok - vagy szoká
soktól függ . Azonban habár a kormányoknak és nemzeteknek

hatalmukban áll is azt elhatározni, hogy mily intézmények
létesíttessenek ; azt nem képesek ily önkéntesen meghatározni,
hogy miként fognak ez intézmények működni. Azon viszo

nyok , melyektől a vagyonmegoszlás felett gyakorolt hatal
mok függ, és azon mód, mely szerint a társadalom által elfo
gadásra alkalmasnak vélt különböző eljárás altal a vagyon
megoszlás történik : ép úgy tudományos kutatás tárgyát ké
pezik , mint a természetnek bármelyik phisikai törvénye.
A termelés és vagyon megoszlás törvényei, s az ezekbőlleve

zethető gyakorlati következtetések képezik tehát a követ
kező értek ezés tárgyait.

ELSŐ KÖNYV.
L.

A

TERMELĖS.

1. FEJEZET.

A TERMELÉS KELLÉKEI.
A termelés kellékei kétfélék : t. i. munka és alkalmas
természeti tárgyak.
A munka vagy testi vagy szellemi munka ; vagy hogy
még érthetőbben fejezzük ki a különbséget : vagy az izom vagy
az idegerő munkája ; –

és pedig ezen fogalom

alá nem

csupán magát a működést, hanem mindazon kellemetlen ér
zelmeket, testi törődéseket, vagy szellemi nyugtalanságokat

is alá kell foglalnunk, melyek egy bizonyos foglalkozásnál,
valakinek gondolatai vagy izmai, vagy mindkettőnek haszná

latával összefüggésben vannak. A másik nemü szükségletek
ről, t. i. az alkalmas természeti tárgyakrólpedig meg kell jegyez
nünk,miszerint némely tárgyak már magoktólis oly alakban lé
teznek vagy növekednek , hogymunka nélkülis alkalmasak az em
beri szükségek kielégítésére. Vannak barlangok és kikorhadtfák ,

melyek menhelyet képesek nyujtani az embernek ; gyümölcsök ,
gyökerek , vadmézek ésmás természetes productumok ,melyekből

az emberélet szinte fentartható ; demég ezeknél is — nem ugyan

az előállítás, hanem a feltalálás és eltulajdonitás végett, - ál
talában tekintélyes mennyiségű munka kivántatik meg. Ezen
egynehány, és pedig (az emberi társaság első kezdetét kivéve)

nem igen fontos eseten kivül, a természet által szolgáltatott
tárgyak , csak miután az emberi munka által egy bizonyos

foku átváltozáson mentek keresztül : – azután lesznek az
emberi szükség kielégítésének eszközeivé. Még az erdők és
tengerek vadállatait is, melyekből a vadász- és halásztörzsek

nyerik élelmöket, – (habár azon munka, melyre ezeknél
Stuart Mill Nemzetgazdaságtan.
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szükség van, főleg ezeknek eltulajdonítására kivántatik meg)
– mielőtt táplálékul használtatnának , meg kell ölni, fel
darabolni, és csaknem mindenik esetben némi konyhai fo
lyamaton

átvinni, – a mely működés egy bizonyos mérvü

emberi munkát igényel. Azon átalakulás fokozatai,melyeken a

természeti tárgyak azelőtt átalmennek , mielőtt azon alakot
megnyernék , melyben közvetlenül az emberi használatra al
kalmaztatnak : - a tárgyak természetét és külső megjelenését
illető bármily csekély változástól fogva — azon teljes átválto

zásig terjednek , midőn az eredeti alak és szerkezetnek már
többé semmi nyomai sem vehetők észre. Kevés hasonlóság
van egy darab nyers ércz és az eke, balta , vagy fürész kö
zött ; s még kevesebb a porczellán és azon felbomló gránit

között, melyből az készül; vagy a szódával kevert homok és
üveg között. Még nagyobb a különbség a juh gyapjuja
vagy egy marok gyapot-mag, és egy muslin -szövet, vagy egy
vég posztó között ; – és pedig a juhok és magvak már ma
gokban véve sem önkénytes termények , hanem már meg .
előző munka és emberi gond eredményei. Mindezen külön

böző eseteknél a végeredmény oly rendkivül különböző a
természet által szolgáltatott anyagtól: miszerint a rendes ny elv

szokás szerint ily esetekben a természetről csak azt mond
juk, hogy az nyers anyagokat szolgáltatott.
. A természet azonban többet tesz , mintsem pusztán nyers
anyagokat szolgáltatna ; mert erőket is szolgáltat az. A föld

teke anyaga nem csupán az emberikéz által reá adott alak és
tulajdonság tétlen elfogadója ; hanem tevékeny erővel is bir,
mely általmaga is közreműködik , sőtgyakran a munka helyette
sitőjéül is használható . A régibb korszakokban az emberek két
kő között morzsolás által változtatták gabonáikat lisztté ; a
legközelebbi lépés ezután egy oly szerkezet alkotása volt, mely

arra képesíté őket, hogy egy markolat forgatása által egyik
követ a másik felett mozgassák ; és kevés javítás mellett még
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mindig e folyamat van keleten általánosan gyakorlatban.
Az izom -erő azonban, mely ehez megkivántatott, igen nehéz
és kimeritő volt, mivel gyakran mintegy azon rabszolgák
büntetéseül választották ezt, a kik uraikat megsértették . Mi

dőn elérkezett az idő, a melyben már a rabszolgák munkáit és
szenvedését is érdemesnek tartották arra , hogy gazdálkodja
nak vele : e testi erőfeszítés nagy része is szükségtelenné
lett az által, hogy oly szerkezetet találtak fel, melynélfogva

a felső kő többé nem emberi erő , hanem a szél vagy leeső
viz ereje által mozgattatott az alsó kő felett. A természeti

tényezők , u . m . a szél vagy a viz nehézkedési ereje végezi
tehát ez esetben az azelőtt emberi kéz által teljesitett munka
egy részét.

2 . $. Az ehez hasonló azon esetek, melyekben az emberi
munka egy bizonyos része meg lett takaritva, — valami termé
szeti tényezőre hárittatván

az : azon téves nézetet haj

landók terjeszteni, mintha az emberi munka és a természeti
erők összehasonlitható ( comparativ ) müködések volnának ;
s mintha ezen erőknek az emberi szorgalommal összeműködése
azon esetekre volna korlátolva, a midőn azt teljesitik , a mit

máskülönben az emberi munka végezne ; és mintha az emberi
kéz által csinált tárgyaknál, a mint mondani szokták , a
természet csupán passiv anyagokat szolgáltatna. Ez azon
ban csalódás, mert a természeti erők époly tevékenyen
működnek az egyik , mint a másik esetben . Egy munkás

vesz egy szál lent, vagy egy szál kendert ; aztán különböző
szálakká hasogatja és egy orsónak nevezett egyszerü esz

köz segélyével ujjai közt fonallá sodorja azt ; igy egy czér
naszálat alkotva, több ilyen szálat egymás mellé tesz , és

más hasonló szálakat épen keresztül rak azokon ugy, hogy
mindenik váltakozva jár fel és alá azon szálak mellett, me
lyek derékszöglet alatt esnek reája , – a működésnek ezen
3*
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részét egy szövőszéknek nevezett eszköz által könnyebbitve.
Ily módon az anyagok szerint vagy vászon- vagy zsákszövetet

noz létre. Ez esetben azt mondjuk róla, hogy saját keze ál
tal müvelte ezt, semmi természeti erő nem látszván vele
egyetértőleg közreműködni. Kérdés azonban, hogy e műkö
désnek mindenik mozzanata mi által volt lehetővé téve ;

és mi tartja az egyszer létre hozott szövetet össze ? Fe
lelet : a szálagok szivóssága, vagyis összetapadási ereje , mely
a természet erőinek egyike, és a melyet más mechanikai
erőkkel szemben pontosan meg lehet mérnünk és meghatá
roznunk : hogy ezek közül mennyi elegendő megsemmisiteni
vagy ellensulyozni azokat.
Ha más oly eseteket vizsgálunk , midőn szintén azt állitjuk,
hogy az ember hatott a természetre : hasonló módon azt találjuk ,

hogy a természet erői, vagy is más szavakkal az anyag tulaj

donságai végeznek minden munkát, ha a tárgyak egyszer illő
helyzetbe hozatnak egymásra nézve. Az egyetlen működés, me
lyet az ember az anyaggal végez vagy végezhet, abban áll :

miszerint illő helyre teszi őket arra nézve, hogy saját benső
erejök vagy más természeti tárgyakban rejlő erők hat
hassanak reájok. Ő csupán egyik helyről a másikra teszi a

tárgyakat; — a földbe veti a magvat, és a tenyészet természeti
erői hozzák aztán létre egymásután a gyökeret, törzset, levele
ket, virágokat és gyümölcsöket ; csak egy vágást tesz egy

fán keresztül: és a természetes nehézségi erőnél fogva le
esik az; vagy egy bizonyos meghatározott módon egy fűrészt
mozgat azon át : és a ' testek azon phizikai tulajdonságánál
fogva, hogy a lágyabb anyag helyet ad a keményebbnek,
deszkákka változtatja azt, – melyeket aztán bizonyos rendbe

állitva : a rajtok keresztül vertszegek vagy a közéjök tett raga
dós anyagok segélyével egy asztalt vagy egy házat hoz létre
belőlök . – A szikrát a tüzelőszerhez viven : azt meggyujtja ,
és az égéskor kifejlett erővel megfőzi az ételt, megolvasztja
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vagy meglágyítja a vasat; s az árpa levét vagy a czukornád
nedvét, melyet már azelőtt egy bizonyos helyre hozott : sörré
vagy czukorrá változtatja . Az embernek semmimás módja nincs
az anyagokra hạtni, mint azok mozgatása által. A mozgás

és a mozgásnak ellentállás azon egyetlen eshetőség, melynek
számára izmai alkotva vannak . Az izom -összehuzódás által

a külső tárgyakra egy bizonyos nyomást gyakorolhat, mely
ha elegendőleg erős : mozgásba hozza azokat ; vagy ha már
mozgásban vannak : korlátolja , vagy mérsékli, vagy egyálta

lánfogva megakasztja e mozgást; – de ennél többet semmi
mást nem tehet. Ez azonban elegendő is arra nézve, hogy
mind azon hatalmat megadja az embernek , melyet ez az

övénél mérhetlenül nagyobb természeti erők felett szerzett ;
s mely bármi nagy legyen is már jelenleg, kétségkivül

még határtalan nagyobbodásra van rendeltetve. Az ember
vagy az által gyakorolja ezen hatalmat, hogy a már létező
természeti erőket hasznára fordítja , vagy az által, hogy a
tárgyakat oly keverék - és összeköttetésbe hozza egymással,
melynél fogva természeti erők jönnek létre, mint pl. ha egy

meggyujtott gyufát a tüzelőhöz tesz, s vizet önt e fölé a for
ralóba : ez által a gőz kiterjedési erejét hozza létre , mely oly

nagy mértékben hasznosíttatott az emberi czélok elérésére . * )
A munka tehát a phisikai világban mindig csupán arra
használtatik , hogy mozgásba tegye a tárgyakat ; az anyag

sajátságai, a természet törvényei végezik aztán a többit.
Az ember figyessége és elméssége főleg arra

fordít

tatik , hogy oly mozgásokat fedezzen fel, melyek ereje
által értékesithetők , és képesek az általa kivánt eredményt

előidézni. Azonban babár csupán a mozgás azon ered
mény , melyet az ember izmai által azonnal és közvetlenül
*) Az emberi erőnek a természet felett való ezen lényeges és első

rendü törvényét, mint a nemzetgazdaság alapelvét, ugy hiszem legelőszö
Mill világositotta és tűntette fel az „Elemekről“ irt I. fejezetében .
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előidézhet : nem szükség, hogy közvetlenül ezek által idézze

elő mindazon mozgásokat,melyekre szüksége van. A legelső és
legvilágosabb helyettesitője e részben a barmok izomműködése ;

sőt lassanként a lelketlen természetnek erői is segitségül

vétetnek , mint pl. midőn a szelet vagy vizet, mely már
mozgásban van , arra birja , hogy mozgásának egy nagy
részét a kerekekkel közölje, melyek ezen felfedezés előtt
izom -erő által tétettek mozgásba . E szolgálat a szél és víz
erőitől egy bizonyos működés által csikartatik ki, mely ,
mint az előbbi esetben , abban áll, hogy bizonyos tár
gyakat oly bizonyos helyzetbe hozunk, a midőn ezek egy

gépnek nevezett készüléket képeznek ; az erre szükséges
izomerő azonban nem ujíttatik meg folyvást, hanem egyszer
mindenkorra elég van téve, és egészben véve nagy munka
meggazdálkodás rejlik benne.
3. §. Némely írók azon kérdést vetették fel, hogy valjon
a természet több segélyt nyujt-e az emberi munkának az ipar
egyik neménélmint a másiknál; — és azt felelték , hogy némely

foglalkozásoknálaz emberimunka, másoknál pedig a természet
végezi a legnagyobb részt. Szerintem

azonban nagy esz

mezavar látszik ez állitásban. Azon rész , melyet vala
mely emberiműnél a természet végez, határtalan és megmérhet

len. Lehetetlen elhatározni, hogy valamely dolognál a termé

szet többet tesz-e mint egy másiknál. Sőt azt sem állíthatni,
hogy az emberi munka kevesebbet tenne. Az meglehet, hogy

kevesebb emberimunka kivántatik meg ; de ha az, a mimeg
kivántatik , absolute nélkülözhetlen : az eredmény ép oly mér
tékben gyümölcse az emberi munkának , mint a természetnek .

Ha két körülmény mindenkor egyformán szükséges valamely

eredmény létrehozására, annak semmi értelme sincs azt álli
tani, hogy ennyi és ennyi jött létre belőle az egyik , és ennyi
a másik által. Ez ép olyan, mintha valaki azt próbálná el
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dönteni, hogy az ollónak melyik fele működik erősebben a
metszésnél ; vagy hogy az 5 és 6 egymássali szorzásánál e
két tényező közül melyik foly be legnagyobb részben a 30
létrehozására . Ezen felfogás rendesen azon állítás alakjában
jelenik meg, hogy a természet sokkal többet segít az emberi

vállalkozásnak a mező-gazdaságnál, mint a kézműiparnál. A
franczia nemzetgazdák által elfogadott ezen vélemény, a
melytől pedig maga Smith Ádám sem volt egészen ment :
a jövedelem természetének hibás felfogásából származott. A

földhaszonbér egy természeti tényezőért fizetett dij levén :
mivel semmi ily nemű dij nem fordul elő a kézműiparban ,

ez irók azt képzelték , hogy e dij azért fizettetik , mivel itt
nagyobb mennyiségű szolgálatot kell megfizetni; holott a
tárgynak teljesebb megvizsgálása kimutatta volna, hogy an
nak oka, a miért a föld használatáért bizonyos dij fizette

tik : egyszerüen ott rejlik , mert a föld meghatározott meny
nyiség ; és ha az iparban használt lég, meleg, vilany s vegy

tani tényezők , és a természet más erői szinten ily korlátolt

mennyiségben állanának rendelkezésünkre, és mint a föld
ép igy összeszerezhetők és eltulajdoníthatók volnának : akkor

ezekért is ép ugy haszonbér kivántatnék .
4 . $ . Ez egy oly megkülönböztetésre vezet bennünket,

melyet alább első rendü fontosságunak fogunk találni. A termé
szet erői közül némelyik határtalan , másik határozott mennyi

ségű ; – a határtalan mennyiség alatt természetesen nem betü
szerinti, hanem gyakorlati értelemben határtalant értvén , vagyis
egy oly mennyiséget, melyből valamikor, vagy legalább a je

lenlegi körülmények között több hasznot is lehetne huzni. A
föld , némely ujan telepített tartományokban, gyakorlatilag
véve határtalan mennyiség, t. i. több van belőle mint a meny
nyi a vidék meglevő népessége vagy a következő nem

zedék valószinü gyarapodása által felhasználható volna. De a
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piacz vagy a szállitási eszközök tekintetéből kedvezően fekvő
föld még itt is határozott mennyiség ; nincs belőle annyi
mint a mennyit örömest elfoglalnának , vagy másként haszonra.
fordítanának . Minden régibb tartományban a mivelésre alkal

mas, vagy a legalább még tűrhető termékenységű földet a
korlátolt mennyiségü tényezők közé kell sorolnunk . A viz , a

folyók vagy távak partján, a rendes czélokra nézve határ
talan bőségünek tekinthető, de ha földöntözésre kivántatik ,
még ily helyeken sem lehet elegendő a szükséglet kielégitésére.
Mig ellenben azon helyeken, melyek vizfogyasztás tekinteté
ben cziszternák vagy medenczék , vagy oly forrásokra vannak
utalva, melyek gyéren adják a vizet, vagy kiapadásnak vannak

alávetve : a viz azon tárgyak közé tartozik , melyeknek mennyi

sége a legszigorúbban meg van határozva. Sőt még ott is, hol
maga a viz elég bőven van meg : mégis a vizerő, t. i. a me

chanikai értékénél fogva az ipar szolgálatára alkalmazható viz
esés felettébb korlátolt lehet azon haszonnalösszehasonlítva, me

lyet belőle akkor nyernének, ha nagyobb bőséggel volna jelen .
A kőszén , érczerek és más a földben talált hasznos anyagok
még korlátoltabb mennyiségűek mint a föld is ; mert ezek nem

csak szigoruan helyhez kötöttek , hanem ki is merithetők ; ha
bár egy bizonyos adott helyen , és adott időben sokkal na
gyobb bőségben is létezhetnek, mint a mennyit felhasznál
nánk, még ha ingyen volnának is kaphatók. A tengeri
halászat legtöbb esetben gyakorlatilag meghatározhatlan meny
nyiségü adománya a természetnek ; – a sarkvidéki czetha
lászat azonban már régóta nem elegendő azon szükséglet
fedezésére, mely azon igen tekintélyes dijak mellett is léte
zik , melyek a halászat költségeinek fedezésére szükségesek ;
és azon óriás kiterjedés, melyet ennek következtében a dél

sarki halászat nyert, hasonlókép kimeríteni hajlandó azt. A

folyami halászat szintén igen korlátolt jellegü természetes jöve
delemforrás, és csakhamar ki lenne meritve , ha mindenki
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nek egész szabadon megengedtetnék használni azt. A lég ,
még azon állapotában is, midőn szélnek nevezzük , a leg

több helyen minden lehető czélra elegendő mennyiségben
nyerhető meg ; ép igy a tengerpartokon vagy nagy folyamo
kon a vizi szállítás is, — habár a szállítás ezen nemére hasz
nálható alkalmas révpart vagy kikötőhely ,már több esetben
sokkal kisebb mérvben van meg, mint különben felhasznál

tathatnék, ha könnyen megnyerhető volna.
Látni fogjuk később e mű folyamában , hogy mily nagy
mértékben függ a társadalom gazdálkodása azon körülmény
től, miszerint a legfontosabb természeti tényezők némelyike,

– és különösen a föld , — csak korlátolt mennyiségben áll
rendelkezésünkre. Jelenleg csak annyit akarok megjegyezni,

hogy mindaddig , mig valamely természeti tényező mennyi

sége gyakorlatilag határtalan, — ha csak mesterséges egyed
áruságra nem alkalmas: semmi értéke nem lehet annak a
piaczon, mivel senki sem fog valamit adni azért, a mit mindenki
ingyen is megszerezhet. Mihelyt azonban gyakorlatilag valami
korlátoltság jelentkezik , – a mennyiben nem létezik a tárgyak
ból annyimint a mennyi eltulajdonittatnék és felhasználtatnék ,
ha pusztán egy kérő szóramegnyerhető lenne az : - e természeti
tényezők tulajdonjoga vagy használata is csere- értéket nyer.
Igy pl. midőn több vizerő szükséges valamely területen mint

a mennyi vizesés rendelkezésünkre áll a szükség fedezésére:
egyenértéket fognak adni a vizesés használatáért. Vagy midőn
több föld kirántatik a művelés alá, mint a mennyi valamely

területen létezik , vagy mint a mennyi egy bizonyos minőséggel
és előnyös fekvéssel bír : akkor az ily minőségi és mennnyi

ségü földek bizonyos árért eladhatók lesznek , vagy haszon

bérbe adatnak. E tárgyat egész terjedelmében alább fogjuk
megvitatni; - azonban gyakran hasznos röviden oly elveket és
következtetéseket már előlis megemliteni, melyeknek teljes ki

fejtése és felvilágositásához még nem értünk el az illető helyre.

II.

FEJEZET.

AZ EMBERI MUNKA, MINT A TERMELÉS EGYIK TÉNYEZŐJE .
1. §. Azon munka, mely valami emberi használatra alkal
mas czikk termelésére elfogyasztatik : vagy közvetlen ezen
tárgyaknál, vagy az ezek termelésének megkönnyítésére ren
delt oly megelőző működéseknél használtatik fel, melyek talán

lényegesek a következők létesíthetésére. A kenyérkészítésnél
pl. az erre magára felhasznált munka a sütőé ; de a molnár

munkája , — habár közvetlenül nem a kenyér, hanem a liszt

létrehozásánálalkalmaztatott is az, — hasonlókép egy része azon
összes munkatömegnek, melynek folytán a kenyér létrejött ;
- valamint a magvető és az arató munkája is . Némelyek ugy

lehet azt gondolják , hogy mindezen személyeket ugy kellene
tekintenünk , mint a kik saját munkájokat közvetlenülalkal

mazzák : — a buza , a liszt és a kenyér csak három különböző
állapotban levő ugyanazon egy tárgy levén . A nélkül hogy ezen
puszta szókérdés felett vitatkozni akarnánk : mégis tagadhat

lan, hogy létezik egy szántóvető, a ki elkészíti a földet a
mag alá , és a kinek munkája sohasem jő érintkezésbe ma
gával a tárgygyal annak bármelyik alakjában is ; és van

egy ekekészítő is, a kinek még távolabbi része van a végered

ményben.Mindezen személyek munkájok jutalmát utóljára mégis
a kenyérből vagy annak árából kapják , — ép ugy az el
készítők mint a többiek is valamennyien ; mivel, minthogy

az ekék semmi másra nem valók mint a föld feltö
résére : senki nem készítene vagy használna ekéket, hogy
ha a földből ez által nyert jövedelem oly alapot nem szolgál

tatna, a melyből megfelelő egyenérték nyujtható az ekeké
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szitő munkájáért is. Ha a termést kenyér alakjában használ
ják fel, vagy fogyasztják el: ebből kell a megfelelő munka
dijnak kitelnie ; és igy a kenyérnek elegendőnek kell lennie
mindezen és még több más munkások jutalmazására is, — a

minők például az ácsok , a téglavetők, -- a kik a gazdasági
épületet készíték ; a kerítéscsinálók , -- a kik a termés meg
védésére szükséges sövényeket alkották ; a bányászok és ol
vasztók , - - a kik azon vasat előállíták és elkészíték , melyből
az ekék és mas eszközök csináltattak, stb . Ezek mindazáltal,
valamint az ekekészítő is, nem azon kenyér- jutalékból élnek ,
melyet egyetlen aratásból kapnak : hanem valamennyi egy
másután következő aratáséból mindaddig , mig csak az ekék,
épületek és sövények el nem kopnak . Sőt még egy más
nemű munkát is kell ezekhez csatolnunk , t. i. a terménynek

a termelési helyről a használati helyre szállítását; a buzának
a piaczra és a piaczról a malomba ; s a lisztnek a molnár
tól a sütőhöz, és a kenyérnek a sütőtől a végleges felhasználás
helyéhez szállitásimunkáját is. E munka néha igen tekintélyes,

igy p. 0. a liszt Angliába az Atlanti tengeren túlról, a buza
Oroszország közepéről szállíttatik ; és azemiveletnélközvetlenül
alkalmazott munkásokhoz, t. i. a vonatvezetők és tengeré

szekhez még hozzá kell vennünk azon drága eszközöket is, mi
nők p. 0 . a hajók, melyeknek szerkesztésére igen sok munka
fordíttatott, - amely munka azonban már egész megjutalmazá

sát nem azon kenyértől kapja,melyet szállít, hanem csak egy
részét annak , — a hajókat használtatásuk ideje alatt rendesen
több különböző szükségletek szállítására is alkalmazván .

Hogy tehát azt megbecsülhessük, mennyi munkába ke
rült valamely bizonyos szükséglet : ez korántsem valami
egyszerű eljárás. A tételek a számitásnál igen számo
sak , sőt miut némelyiknél látható , majdnem végtelenek ;
mivel ha a kenyérkészítésnél használt munka egy részeül be

számítjuk a kovács munkáját is, a ki az ekét csinálta , azt
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lehetne kérdezni : miért ne számithatnánk be a kovács által
használt eszközök készítésének, sőt az ezen eszközök készi

tésénélhasznált más eszközök készitésének munkáját is – és
igy tovább a dolgok végeredetéig . Azonban ha egy vagy két lé
pést teszünk ezen folyvást emelkedő fokozaton : a törteknek
egy oly birodalmába jutunk , a hol már azok igen parányiak
a számitásra . Tegyük fel pl., hogy ugyanazon eke, melőtt

teljesen elkopnék, 12 évig szolgált ; ekkor tehát az ekeké
szítés munkájának csak egy tizenketted részét kellene az

egyes évek aratásának számlájára irni. Egy ekekészítés
munkájának egy tizenketted része azonban még észrevehető
mennyiség. De ugyanazon csoport eszköz az ekekészitőnél
talán elegendő még száz más eke készítésére is, melyek
szinte 12 évig szolgálnak , hogy számos különböző gazdasá
gok földjét előkészítsék . Az ezen eszközök készitési munká

jának egy ezerkétszázadrésze fordíttatott tehát az egyik gaz

daság egy évi termésének előidézésére ; és a midőn e tör
teket aztán még tovább is felosztjuk a különböző zsák bú
zák és kenyerek között: azonnal belátható , hogy az ily
mennyiségeket nem érdemes valami gyakorlati czélból szá
mitásba venni az illető tárgynál. Igaz, hogy ha az eszköz

készitő nem dolgozott volna, a buza és a kenyér soha sem
jött volna létre; – a gazda azonban e munkára való tekintet

ből soha egy fillérrel sem adja drágábban azokat.
2 . §. Arra nézve, hogy valamely munka közvetlenül
vagy közvetve eszközül szolgál valamely tárgy létrehozásá
nál : különös figyelemre méltó azon másik mód is , a midőn
oly tárgyak létrehozására használják azt,melyekből a munkások

tartatnak,mig azok a termeléssel foglalkoznak. A munkának
ezen előleges alkalmazása, a legparányibb mérvű munka ki

vételével, nélkülözhetlen feltétele minden termelő munkának ;
mivel a vadász és halászmunkáját kivéve, alig van valamely
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foglalkozás, melynek közvetlen eredménye volna. A termelőmű
ködésre nézve szükséges, hogy egy bizonyos ideig tartott légyen
már, mielőtt valamely gyümölcsét lehet annak nyerni. Kivéve

azon eset, ha a mnnkás, mielőtt munkájához kezd, nagy
tápszerkészlettel bir, vagy más valaki készletéből részesül
het, – és pedig elegendő mennyiségben, hogy mindaddig
fentartsa magát, mignem a termelés be lesz fejezve : – mindig
csak oly munkához kezdhet az, melyet élelemszerzése mellett
apró időközökben is végezhet. Nem szerezhet magának táplá

lékot elegendő bőségben, mivel az

élelemmegszerzés minde

nik módja megkivánja, hogy már előre legyen táplálék
készen .

A mezőgazdaság csak több hónap mulva szolgáltat

táplálékot; és habár a mezőgazda munkája nem szükségké
pen folytonos az egész korszak alatt : mégis tekintélyes részét
elfoglalja az annak . De nemcsak a mezőgazdaság lehetetlen

előre termelt eledel nélkül: hanem igen nagy mennyiséget

kell előlegezni azon czélból is, hogy valamely tekintélyesebb
község képes legyen egészen mezőgazdaságból fentartani
magát. Egy oly ország, minő Anglia vagy Francziaország,
csupán azért képes az idén földmívelést folytatni, mivel a
mult évek ezen tartományokban vagy másutt valahol, ele
gendő tápot szolgáltattak , ezek földmívelő népességének a

legközelebbi aratásig eltartására . És csak azért képesek ezek e
tápszer mellett oly sok más dolgokat is létesíteni, mivel azon táp - .
szer, mely készletben volt az utolsó aratás bevégződésekor :
elegendő volt nem csak a mezőgazdasági munkásoknak , hanem

e mellett még nagyszámú iparos népességnek eltartására is.
Ezen élelmi készlet termelésénél felhasznált munka
nagy és lényeges részét képezi azon mult munkájának , mely
szükséges volt arra nézve, hogy a jelenlegi munka léte-..
sítésére képesek legyünk. Azonban a megelőző és előkészítő

'munka ezen és más nemei között egy különös figyelmet
igénylő különbség létezik . A molnár, az arató , a szántó és
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az ekekészitő, a vonatvezető és a vaggonkészítő , sőtmég a
matróz és a hajóépitő is mind a végeredményből,t.i.azon buzá
bólkészültkenyérbőlveszik jutalmazásukat (ha alkalmaztattak )
a melynek termelésénél különféleképen közreműködtek , vagy

a termeléshez szükséges eszközöket szolgáltatták. A munka,
mely azon tápszert termelte,mely általmindezen munkások táp
láltatnak , ép oly szükséges a végeredményhez, a jelenlegi
aratásból nyert kenyérhez, mint a munkának bármely más
részei - de nem jutalmaztatnak ezekhez hasonlólag abból. Az
előbbi munka megjutalmazását az előbbi tápszerből nyerte.
A czélból, hogy valamit termeljünk : munkára , eszközökre,
anyagokra, és munkásokat tápláló eledelre van szükségünk ;
az eszközök és anyagok azonban semmire másra nem lévén hasz

nálhatók , vagy legalább semmire másra nem alkalmaztatván,
mint hogy a termést megnyerhessük : – az ezek készítésére
fordított munka tehát csupán az általunk nyert terményből

jutalmaztatik meg . A tápszer ellenben már magában véve is
használható , és az emberek közvetlen táplálására alkal
maztatik . A tápszer termelesére forditott és ez által jutalma

zott munka nem

jutalmazandó ismét azon későbbi munka

terménye által, melyre e tápszer szolgált. Ha feltételezzük ,
hogy a munkások ugyanazon tömege valami kézmű-ipart
folytat és tápszert is termeszt, melylyel ezalatt fentartsa
magokat : fáradságukért a tápszer és kézmű-ipari czikk áll

rendelkezésükre ; de ha magok termesztik az anyagot és
készitik az eszközöket: akkor semmijök sincs más fáradsá
gokért, csupán a kézműipar-czikk .

Egészen másnemű azon megjutalmaztatási igény, mely
az eledel birtoklására van alapítva, és a munkások fentartására
használható ; mert ez az önmegtartóztatás és nem a munka ju
talmaztatása . Ha valakinek tápszerkészlete van , hatalmában áll

azt elhenyélve egyedül felemészteni, vagy más neki szol
gálattevőket, vagy érette kiizdőket, vagy előtte éneklőket
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dolgok he

lyett termelő munkásoknak adja azt, hogy azokat táplálja
munkájok idején, ekkor követelheti, és természetesen követelni
is fogja a terménybőlmegjutalmaztatását. De nem lesz megelé

gedve az egyszerű visszafizetéssel ; mert ha csupán annyit
kap : ismét ugyanazon helyzetbe lesz, mint azelőtt volt, és

semmi basznát sem vette, hogy elmulasztá megtakarítmányát

saját előnye- vagy gyönyörűségére fordítani. Ő valami kár
pótlást vár ezen várakozásért ; várja , hogy tápszer-előlegét
némi növekedéssel térítik vissza , melyet az üzleti nyelven ha
szonnak , vagy kamatnak neveznek (profit ); s ezen haszon remé

nye képezi rendesen egy részét azon indokoknak, me
lyek arra bírták , hogy saját fogyasztásában meggazdálkodás

által, vagy bármimódon , mely megakadályozza saját sze
mélyes élvezet-vágya kielégítésében : tőkét gyüjtsön ma

gának. Sőt azon tápszernek is , melyet más munkások
nyertek az eszköz vagy anyagok elkészitése alatt, valaki
által kellett előgeztetni, és igy annak is meg kellett kapni
saját hasznát a végeredményből. Nagy különbség azonban ,

hogy itt a végeredménynek kell szolgáltatni nemcsak a hasz

not, hanem a munka jutalmát is. Az eszközkészitő (mint
pl. az ekecsináló) rendesen valósággal nem is várakozik
fizetéséért addig, míg a búza le lesz aratva, hanem a gazda

előlegezi azt neki, – és helyette az eke tulajdonosáva lesz.
Mindamellett is az aratás az, mely a fizetést szolgáltatja ;
mivel különben a gazda nem

vállalná magára a költséget,

hacsak nem lehetne rá kilátása, hogy az aratás megtéríti
azt neki, – és pedig

ez ujabb előleghez méltó haszonnal;

vagyis, ha az aratás nem szolgáltatna a mezei munkások
megjutalmazásán, és az ezen előlegérti hasznon kivül még
elegendő jövedelmet arra nézve is, hogy az ekegyáros mun
kásait megjutalmazza, söt még hasznot adjon az ekegyá
rosnak, valamint a gazdának is .
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3 . §. Mindezen szemlélődésekből úgy látszik , hogy azon
iparnemek elszámlálása - és osztályozásánál, melyek más
termelő munka közvetlen vagy közvetett előmozditására
rendeltetvék : nem kell besorolnunk azon anyagok vagy más

életszükségletek termelési munkáját, melyet a termelő mun
kások felemésztenek , – mivel ezen munkának végczélja és
rendeltetése maga az életbenmaradás ;

és habár az ily

tápszerkészlet birása más munkák végzésére is képesít :
ez csak véletelen következmény. A munkának – közvetett
eszköz gyanánt – termelésre fordítása többi módjait a kö

vetkező öt fejezetben foglalhatni össze .
Először : az oly anyagok termelésére használt munka ,
melyek később a műiparnál alkalmaztatnak . Ez több eset

ben pusztán átalakítási munka, – „extractiv ipar“ , mint azt

M . Dunoyer találólag elnevezte . Igy pl. a bányász munkája
a földből oly anyagok kiásására irányult műtétekben áll,

melyek a műipar által az ember hasznára alkalmas külön
böző tárgyakká idomíthatók át. Az extractiv ipar mindaz
által nem szorítkozik csupán az anyagok előállítására . Igy
pl. a kőszenet nem csak műipari czélokra , hanem az embe

rek közvetlen melegítésére is használják . És a midőn igy
használtatik : nem termelési anyag az, hanem már maga a
végleges termény. Epigy van ez egy drágakő-bányára
- nézve is. Ezek némi csekély mértékben , — mint pl. a gyémán

tok az üvegmetszésnél, a rubin és corund a csiszolásnál, — ter
melő művészetekre használtatnak ; de főrendeltetésük, mint

.

ékköveké, a közvetlen használat, — habár mielőtt ilyenekül
használtatnának, rendesen némi előkészitést igényelnek is, és
épen ez jogosított talán arra , hogy anyagoknak tekintsük őket.
Az érczerek azonban, bármifélék legyenek is , már pusztán
esak anyagok .

• Az anyagtermelés fejezete alá kell foglalnunk a favá
gási ipart is, a midőn épületfák kifaragása és elkészítésére,
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vagy az ács, vagy valamely más mesterember czéljaira szolgáló
fák levágására és előállitására használtatik az. Amerika , Nor

végia s Németország erdőiben, s a Pyrénék - és az Alpeseken
nagy mérvben alkalmaztatik a munka e neme a magoktól
növő fákra; más esetekben azonban a favágó munkájához még
az erdő -ültető és tenyésztő munkáját is hozzá kell adnunk .

Ugyanezen fejezet alá foglaltatnak a földmivelőnek a

len-, kender- és gyapottermesztésre, selymérek tenyésztésére,
takarmánytermelésre, fahéj-, festő -gubacs , vagy némely ola
jat szolgáltató növények, és számos más tárgyak termelésére

forditott munkája is, – a mely csupán azért hasznos, mivel
más iparágak számára szükséges az. Ép igy a vadász
munkája is, - a mennyiben annak czélja a bőrök és tollak
megszerzése, s a juhász és állattenyésztőé is : a gyapju , nyers
bőr, szaru, sörte, lószőr és más ilyenre nézve. A kézmű-ipar
egyik vagy másik ágánál anyagokul használt tárgyak a

legkülönbözőbb jellegüek , -- melyeket az állat-, növény- és
ásványvilág csaknem valamennyi részéből gyüjtenek össze.
És e mellett az ipar számos ágainak teljesen bevégzett ter

ményei ismét anyagokúl szolgálnak másokra nézve. A fono
dák

által előállitott czérna alig használtatik valami más

czélra mint anyagszerül a szövők számára . Sőt a kóczfonat

termények is, főként a ruha vagy butorgyárosok czikkeihez ,
vagy más termelő ipar további eszközeihez szolgálnak anya
gokul, mint pl. a vitorlakészítés esetében. A fehér és cser
zett bőrkészitők egész foglalkozása abból áll, hogy a nyers

anyagokat úgynevezett készitett anyagokká változtassák.

És ha pontosan akarunk szólani, csaknem valamennyi táp
szer, a mint az a földmives kezéből kikerül, még semmi más,
mint csupán anyag a pék és szakács számára .
4 . S . A közvetlen munka egy második neme az, melyet
a munka elősegéléshez szükséges eszközök és szerszámok
Stuart Mill Nemzetgazdaságtun. .
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készítésére fordítunk . Én a legáltalánosabb értelemben haszná
lom a kifejezést : mindazon állandó eszközöket vagy termelési

segédszereket ez alá foglalva,melyek a tűzütésre használtkova
és aczéltól fogva föl a gőzhajóig vagy a legcomplicáltabb műipari

készülék gépezetéig létezik . Némileg nehéznek látszik , hogy
hol kelljen ezen eszközök és anyagok között a határvona
lat megvonnunk, mert a termelésnél használt némely tárgyak ,

mint pl. a tüzelő , a közönséges szólásmód szerint aligha lát
hatók el egyik vagy másik nevezettel, – a népies szólam a

tudományos meghatározásokból a különböző nemű szükségek

szerint alakulván meg. A nemzetgazdák , hogy elkerüljék a
nem tudományos fontosságú megkülönböztetéseknek megfelelő

osztályok és elnevezések sokféleségét, rendesen valamennyi

tárgyat, mely a termelés közvetlen eszközeiül használta
tik (azon eszközöket, melyek közvetlenül nem használ
tatnak , azonnal tárgyalni fogjuk ) : – vagy az eszközök vagy
az anyagok osztályába sorolnak. Talán legszokottabb és leg

alkalmasabb határvonalat vonhatunk azáltal, ha anyagszernek
tekintünk minden oly termelési eszközt, melyet a miatt, mi
vel egyszeri használat által (mint legalább az akkori czélra

szolgáló eszköz) megsemmisittetik : –

csak egyszer lehet

használni; igy pl. a tüzelő, ha egyszer elégett, nem használ

ható ismét tüzelőszerül; az, a mit még igy lehet használni:
csak egy része annak , mely elégetlenül maradt az első alka
lommal. És nemcsak hogy nem használható a nélkül, hogy

teljesen fel ne emésztetnék , hanem csak is igy teljesen fel
emésztve hasznos ; mivel ha a tüzelőnek semmi része nem

pusztulna el,akkor semmi hőség sem fejlődnék ki. A gyapjú
mint

gyapjú szinte megsemmisül, a midőn , fonallá

so

dortatik , és e fonalat nem lehet többé mint ilyet használni,
ha már egyszer kelmévé szövetett meg . -- Egy balta azon
ban nem

szűnik meg balta lenni egy fa levágása által, ha

nem azután még száz vagy ezer fa levágására is használ
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ható, és habár valami kis mértékben mindenik használata

által rongáltatott, nem az elkopás általtesz szolgálatot mint a
kőszén és a gyapjú , mely saját megsemmisülése folytán teszi
ezt, hanem ép ellenkezőleg annál jobb eszköz, mennél jobban

ellenáll az elkopásnak. Vannak némely tárgyak, melyek
habár tulajdonkép az anyagszerek közé soroltatnak, mint
ilyenek másod , sőt harmad izben is használhatók, — de addig
nem , mig azon termények, melyek előállítására legelőször

szolgáltak , még léteznek. A vas, mely egy iistöt vagy cső
sorozatot képezett, újra összeolvasztható , hogy ekévé vagy
gőzgéppé alakittassék ; a kövek , melyekből valamely ház épült : miután az lerontatott, ismét használhatók egy másik
ház építésére ; ezek működése azonban mindaddig fel van

függesztve, míg csak az előbbi használat teljesen ki nem
merült. Nem igy van ez azon tárgyakkal,melyeket eszközök

gyanánt osztályoztunk ; mert ezeket ismételve uj működé

sekre is használhatjuk mindaddig , mig csak néha nagy so
kára el nem koptak ; — mig ellenben az általok már bevég
zett munka sértetlenül fenmaradhat, vagy ha elvész, ez saját
törvényei vagy saját esetlegességesnek következménye. *)

Az anyagok és eszközök közötti különbségtételből szár
*) Ezen értekezésnek kitünő és jó indulatú birálója az Edinburg
Review -ban meglehetősen eltérőleg fogja fel az anyagok és eszközök
közti különbséget : anyagokul tekintendőknek ajánlván mindazon tárgya
kat, melyek miután a termelés folytán valamennyi változásokon által

mentek , maguk is cseretárgyakul használtatnak ; eszközökül vagy szer
számokul tekintendőknek pedig „ azon dolgokat, melyek ezen változások
előidézésére használtattak, de magok nem lettek a kicserélhető ered
ménynek egy részévé.“ Ezen meghatározások szerint a gyáriparban fel
emésztetett tüzelőszert nem

anyag-, hanem

eszköznek kellene tekinte

nünk. A kifejezéseknek ily értelemben használata sokkal jobban meg .
egyezik az „ anyag" szó első phisicai értelmével, mint az,mely a szöveg
ben ajánltatik ; azon megkülönböztetés azonban, a melyre ez alapitva

van, csaknem használhatatlan a nemzetgazdaságban. (E . R . 1848. oct.)
4*
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mazó s egyedül nagyfontosságú gyakorlati különbség épen az,
mely egy más esetben már magára vonta figyelmünket.
Minthogy az anyagok mint ilyenek már egyszeri használat
által megsemmisülnek : az ezek előállítására szükséges egész

munkát, ép úgy mint azon személy önmegtagadását is, a ki
annak kivitelére az eszközöket szolgáltatta , ezen egyszeri

használat gyümölcseiből kell megjutalmazni. Mig ellenben az
eszközök

többszöri vagy ismételt használatra lévén alkal

masok : azon egész termény, melynek előállításánál ezek
használtattak , képezi azon alapot,melyre utalandó ezek szer
kesztési munkájának és azok önmegtagadásának megjutalma

zása , a kiknek megtakarítmánya által ezen munka előmoz

díttatott. Elegendő, ha mindenik termény némi, rendesen
jelentéktelen töredéket szolgáltat ezen munka és megtakari

tás megjutalmazásához, vagy pedig a közvetlen termelőnek
azért való kárpótlásához, hogy ezen jutalékokat előlegezte

azon személyeknek , a kik az eszközöket előállították .
5 . § . Harmadszor: az iparnak szolgáló és magokban fel
használható anyagok , és az erre segítő eszközök mellett,

intézkednünk kell az iránt is, hogy ezek működésének meg
zavarása és a termények megsértése, – akár a természet rom

boló tényezői, akár az emberi erőszak és birtokvágy miatt
történnék is ez, — meg legyen akadályozva ; és ez egy másik

uj módot szolgáltat arra , hogy a termelés körül közvetlenül
nem használt munka eszközül szolgáljon annak termelésére ,

- a mikor t. i. az ipar védelmére használtatik az. Ez a
rendeltetése valamennyi ipari czélból készült épületnek : gyá

raknak, raktáraknak , kikötőknek , magtáraknak, csűröknek
és a gazdasági munka folytatására szánt más épületeknek .

Én nem foglaltam ide azokat, melyekben a munkások élnek,
vagy a melyek

azok

személyes kényelmére rendeltetvék ,

mert az ilyenek , valamintazoknak tápszerei is, valóságos hiányt
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pótolnak , és munkáik megjutalmazásánál sorolandók fel.
Több más módja is van még annak, a midőn a munka köz

vetlenül alkalmaztatik a termelő működés védelmére ; a pász
tornak pl. alig van valami más foglalkozása, mint a kártól vé
deni a nyájat,mert a termények realizálásában érdekelt positiv
tényezők úgy is meglehetősen magoktól fejlődnek. Említet

tem már a kerités- és árokkészitők ,s a falés sövényépitők mun
káját. Ezekhez kell még adni a katonák, rendőrök és birák
működését. Ezen személyek kétségkivül nem csak kizárólag
az ipar védésére használtatnak ; és ezek fizetése, az egyes

termelőket tekintve, nem is képezi a termelési költségek
egy részét, hanem azon adókból fizettetik , melyek az
iparterményekből vétetnek ki; – és egy csak meglehetősen
jól kormányzott tartományban is nagyobb szolgálatot tesz

nek a termelő működésének mint azon költség, melybe e
szolgálat került. Egészben véve tehát a társaságra nézve a

termelésiköltségek egy részét képezik ezek ; és ha a termelési
nyereség nem volna elegendő arra nézve, hogy ezen munká
sok is fentartassanak a többi valamennyi más szükségesek
mellett : a termelés, legalább ezen alakban és ezen módon,
nem volna folytatható . E mellett, ha azon védelem , melyet
a kormány nyujt az ipar működésének , nem léteznék : a

termelő kénytelen lenne idejét és munkájának nagy részét
elvonni a termeléstől és a védelemre használni azt, vagy
fegyveres embereket fogadni annak védelmére , — a kiknek mun
káját ez esetben közvetlenül a termésből kellene jutalmazni;
és oly tárgyak , melyekből nem lehetne e pótlólagos munkát

megfizetni: nem termeltetnének . A jelenlegi rendszer mellett
a termény fizeti meg a reá eső részt ugyanazon védelemért;
és a kormány -kiadásokkal együttjáró költekezés és idővesz

tegetés daczára sokkal kisebb áron s jobb minőségben kapja
azt meg .
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6 . §. Negyedszer: a munkának igen nagy része az, mely
nem a termények létrehozásánál, hanem a már létrehozottaknak

azok számára megszerezhetővé tételénél használtatik fel, a
kik számára azok rendeltetve vannak . A munkásoknak több

féle jelentékeny munkája csupán valami ilyenemű működés
nél talál foglalkozást. Ilyenek pl. a szárazon és vizen szállítók

egész osztálya : az öszvér-hajcsárok , a vonatvezetők , a hordárok ,
tengerészek , kikötői szolgák , kőszén-bányászok , szállítók , vas
úti intézmények és más ilyenek. Legközelebb ezek után
következnek mindezen szállitási eszközöknek , u . m . hajók ,
targonczák , szekerek,mozdonyok stb .készitői, amelyekhez hoz

zá kell még adnunk az országutakat, csatornákat és vasutakat.
Az országutakat néha a kormány készitteti, és minden fizetés
nélkülmegnyitja a közönségnek : de készitésének munkája azért

nem kevésbé a termésből fizettetik .Mindenik termelő rendesen
megfizetvén az országutak készítésére szedett adókból a

reá eső részt : megfizet azoknak használatáért, a melyek az
ő kényelmére szolgálnak ; és ha meglehetős észszerűséggel

készittettek, sokkal nagyobb mérvben nevelik iparának jöve
delmét a megfelelő költségeknél.

A munkásoknak egy más nagy részét, a kiknek munkál
kodások abból áll, hogy a létrehozott terményeket a czélba vett
fogyasztókra nézve elérhetővé tegyék : a kis -, és nagy kereske

dők, vagy hogy úgy szóljunk, a szétosztók képezik . Nagymérvü
idő- és munka-fecsérlés , és gyakran az elviselhetlenségig emel
kedő kellemetlen teher lenne, ha a fogyasztók csupán ugy kap
hatnák meg az általok szükségelt czikkeket, ha közvetlenül

a termelővel tennék magokat érintkezésbe. Mind a termelők,
mind a fogyasztók igen szét vannak egymástól szórva, és az

utóbbiak gyakran nagyon távol esnek az előbbiektől. Hogy
ezen idő- és munka -veszteség kevesbittessék : már igen korán

a vásár- és piacz-tartási intézményhez folyamodtak , mint a hol
a termelők és fogyasztók időközönkéntminden közvetitő ténye
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zők nélkül találkozhattak egymással; és e terv meglehetősen
czélszerü számos árúczikkre, de különösen a mezőgazdasági
terményekre nézve, -- a földmivelő levén az, kinek némely év
szakban egy bizonyos mennyiségű szabad idő áll rendelke

zésére . Azonban még ez esetben is gyakran igen fárasztó

és kellemetlen a vevőkre várakozás, a kiknek szinte más
foglalatosságuk van, és nem élnek a termelők közvetlen szom
szédságában ; mig ellenben mindazon árúczikkekre nézve,
melyeknek termelése folytonos figyelmet követel a termelő
fél részéről, ez időszaki vásárokat nagyobb időközök mulva

lehet tartani, és a fogyasztók szükségeit vagy ily hosszu
időre előre ellátni, vagy ily hosszu időre teljesítetlenül kell

azoknak maradni, -- - úgy, hogy még az előtt, mintsem a társa
dalom állapota megengedte volna a boltok intézményét : az
ily szükségletek fedezése általában a vándorkereskedők ke
zébe esett, a minden hónapban megjelenhető árus többre be

csültetvén a vásárnál, mely egy esztendőben egyszer vagy

kétszer fordult elő . A nagy városoktól vagy nagy községek
től távolabb eső vidékeken a házalók foglalkozása még mind
eddig sem sziint meg egészen . Azon kereskedő azonban , a

kinek állandó lakhelye és állandó vásárlói vannak : sokkal
megbízhatóbb ; úgy hogy a fogyasztók örömestebb hozzáfordul
nak, ha eléggé kényelmesen tehetik azt. Az apró , kiskeres

kedőkre nézve tehát előnyös, ha minden oly helységben meg
jelennek , hol elegendő fogyasztó van arra, hogy kárpótolja

őket a költségekért. Sokszor a termelő és kiskereskedő – leg
alább a tőke tulajdonjogát és a működés ellenőrzését illetőleg —
ugyanazon személy. A szabó, a czipész, a sütő , és több más

ily üzletember termelője is azon árúczikkeknek, a melyek
kel, - a termés utolsó állapotát tekintve — maga ke
reskedik . Az iparos és elárusitó működésének ezen egyesi

tése azonban csak ott czélszerű , hol a czikkek az elárusi
tásra alkalmas helyen , vagy annak közelében, előnyösen ké
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szithetők , s e mellett apró részletekben készittetnek és árul

tatnak . A midőn azonban a tárgyak nagyobb távolságról hozat
nak : ugyanazon személy nem ügyelhet fel a készités és eláru
sításra. Ha nagy mennyiségben a legjobban

és legolcsób

ban készíttetnek valamely tárgyak : egyetlen gyár annyikü
lönböző csatornát kiván készletének elszállítására, hogy a rész
letben elárulás, igen czélszerűen, más tényezőkre ruháztatik

át. Sőt a czipők és ruháknál, a midőn azok egyszerre nagy
mennyiségben szolgáltatnak , mint pl. egy hadsereg, vagy egy

gyár munkásaiszámára , rendesen szokás, hogy nem közvetlen
a termelőtől, hanem valamely közvetett kereskedőtől szerez

tetnek be, kinek az a foglalkozása , hogy kikutatja , mely
termelőktől lehet azokat legjobban és legolcsóbban beszerezni.
Sőt a midőn a tárgyak arra vannak is rendeltetve, hogy utóljára
részletenként adassanak el: a könnyebbség kedvéért csakhamar
a nagykereskedők egész osztálya jő létre. A midőn a ter

mények és szerződések egy bizonyos határon tul szaporod

tak , a midőn egy gyár több boltot lát el, és egy bolt gyakran
több különböző gyárakból nyer árukat : az idő és munkára való
tekintetből ugy a gyáros,mint az elárusítóra nézve is sokkal

kényelmeseb ha a helyett, hogy egymással közvetlenül érint
keznének , csak egy kevesebb számu nagykereskedővel érint
keznek , ki csupán azért vesz, hogy ismét eladja azt, – a kü
lönböző termelőktől összegyüjtvén az árukat, és szétosztván

azt a kiskereskedők közt, hogy ezek aztán ismét a fogyasz
tók között oszszák el azokat. Ily különböző elemekből van
azon szétosztó osztály összetéve,melynek működése a termelő

osztály működését pótolja ; és az igy szétosztott termés, vagyis
annak ára képezi azou forrást, melyből a szétosztó megjutal

maztatik fáradozásaért, és azon önmegadásáért, mely arra
képesíté, hogy a

előlegezze.

szétosztási munkára szükséges tőkéket
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7 . 8. Ezzel befejeztük tehát azon különböző módozatok
előszámlálását, a melyek szerint a kültermészetre alkalmazott

munka a termelésre használtathatik . Van azonban még a munka
használatának egy más módja is, mely habár még távolabb
ról, de hasonlókép ugyanazon eredményre vezet: – és ez azon
munka,melynek tárgyát maga az ember képezi. Minden emberi
lény gyermekkorától fogva sok munka áldozatával neveltetett
fel némely személy vagy személyek számára ; és ha ezen munka,

vagy ennek valamely része , nem lett volna e czélra szentelve :
a gyermek

sohasem

érte volna el az életerő azon korát,

mely őt is viszont munkássá lenni képesítette . A társadalmat

nagyban tekintve: a gyermekeknek növelésére fordított munka
és költség azon kiadásoknak képezi egy részét, melyek a
termelésnek feltételei, és a melyek sokkal nagyobb mérvben

visszapótoltatnak ezek munkájának gyümölcse által. Az egyé
neket illetőleg, e munka és költség rendesen más indokok

ból keletkezik , mintsem hogy ily végleges visszatérítésre
gondolnának ; és a nemzetgazdaság czéljainak legnagyobb
részére nézve nem is szükség ezeket termelési tényezőkként

venni számításba. A községnek technikai vagy ipari nevelése
azonban , valamint a termelés mesterségeinek megtanulása és

tanítására fordított munka, s az ezen művészetekbeni ügyes
ség megszerzése és közlése : mindezen munka valósággal és
általában csak kizárólag az általa elért nagyobb vagy kisebb
értékű termény kedvéért és azért létesíttetik, hogy meg
felelő , vagy több mint megfelelő jutalmat nyerhessen a ta

nuló ez által,-- amellett hogy megfelelő jutalom adatik a tanító
munkájáért is, a midőn t. i. ilyen használtatott.

Minthogy azon munka, mely termelő erőket szolgáltat —
akár kézbeliek , akár fejbeliek legyenek is azok – ugy tekint
hető , mint azon munka egy része , mely által a társaság ter

melő működést teljesít, vagy más szavakkal szólva : mint
annak egy része, a mibe a termés a társaságnak került: ép
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igy tekinthető a termelő erők fentartására használt azon mun

ka is, mely megmenti azokat a véletlen esetek vagy be
tegségek általi elpusztítás vagy elgyengitéstől. Az orvos vagy
sebész munkája , — a midőn valamely iparral foglalkozó szemé
lyek általhasználtatik , — ugy tekintendő a társadalom háztar
tásában ,mint egy azért elvállalt áldozat, hogy a társadalom
termelő erői, melyek a termelő tagok élete, s testi és
lelki képességeiben rejlenek , a halál vagy gyengeség általi
elpusztulástól megóvassanak . Ezen egyénekre nézve ez csak

egy, és pedig néha észrevehetlen részét képezi azon indokok

nak , melyek őket az orvosi kezelés alá adásra birják . Nem
valami nemzetgazdasági indokból történik az, hogy pl. né

melyeknek lábát elvágják , vagy megpróbálják a lázból ki
gyógyítást, — habár a midőn ez igy történik , rerdesen ele
gendő indok van reá még az ily személyeknél is. Ez tehát
azon esetek egyike, a midőn a munka és költség, habár ter
melésre vezet is, mégis nem ezen czélból vagy az ebből szár
mazó jutalék kedvéért viseltetvén : legnagyobb részt kivül esik

azon általános tételek körén , melyeket a nemzetgazdaság
tan

a termelő erőkre nézve fel szokott állítani; –

habár

a midőn a társadalom és nem pedig az egyes egyének
vannak általa érintve : ezen munkát és költséget is ugy kell
tekintenünk, mint azon előlegnek egy részét, mi által a tár

sadalom termelési működését létesíti, és a melyért a termés
által kárpótoltatik .

8 . $. A munkának egy másik neme, – melyet rendesen a

szellemiek közé sorolnak, de a mely a végterményre ép oly
közvetlenül vezet, habár nem

oly rögtön is , mint maga a

kézzel való munka : — a műipari folyamatok feltalálóinak mun

kája . Azt mondám , hogy ez rendesen a szellemi munkák
közé soroltatik , mivel valósággal nem

kizárólag ilyen az.

Valamennyi emberi működés némi szellemi és némi testi ele
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mekből van összetéve. A legbárgyubb napszámos, a ki napról
napra csak a létrán felmászásmechanicaiműtétét végezi, rész

ben szellemi működést végez; és pedig annyival inkább, mi
vel valószinűleg a legértelmesebb eb vagy elefánt sem volna

képes megtanulni ezt. A legegyügyiibb emberi lény is ké
pes, ha előbb megtanittatik rá , egy malomkövet forgatni,

mig egy ló nem képes arra , hacsak valaki nem hajtja és
őrködik felette . Másfelől a legtisztább szellemi munkában is
van valami testi alkatrész, a midőn t. i. az valami külső

eredményt hoz

létre. Newton nem irhatta volna meg a

„ Principiákat“ a nélkül, hogy akár az irónak, akár a dictáló
nak testi működését is ne végezze; és számos diagramot kellett
rajzolnia , és több számitást és levezetést leirnia , mig azt el
készítette elméjében . A feltalálók , fejbeli munkájok mellett,
rendesen sok kézi munkán mennek keresztül azon modellek

készitésénél és a kisérleteknél, melyeket előbb meg kell

tenniök , mig eszméjök sikeresen létesülhet. Azonban akár
szellemi, akár testi légyen is munkájok : egy részét képezi
az azon munkának , mely által a termés létre jön. Watt mun
kája a gőzgép szerkesztésénél ép oly lényeges része volt a
termelésnek , mint azon kézmű-iparosé, a ki összeszerkeztette ,
vagy azon gépészé, a ki működésbe hozta ez eszközt: és
nem kevésbé azon reményben végezte azt, hogy a termés

bőlmajd ő ismegjutalmaztatik . A feltalálás munkáját gyakran

ugyanazon terv szerint becsülik és fizetik meg, mint a kivi
telét. Számos ékszer-tárgyak gyárosai oly feltalálókat alkal

maznak , a kikép úgy napi dijakat vagy jutalékokat kap
nak minták rajzolásáért, mint a többiek azoknak utánzásáért.

Mindez szigorún véve a termelési munkának egy része , ép
ugy mint egy könyv szerzőjének munkája is egy részét képezi

a nyomtató és könyvkötő munkájával együtt a könyv létre
hozási munkájának.

Nemzeti vagy egyetemes szempontból tekintve, a tudós
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vagyis bölcseleti gondolkodó munkája ép úgy egy részét

képezi a legszűkebb értelemben vett termelésnek , mint a
gyakorlati mesterség feltalálójáé. Számos ily találmány elmé
leti felfedezéseknek volt közvetlen következménye, és a ter

mészeti erők ismeretének bármely kiterjesztése igen sikere
sen volt alkalmazható a külső élet czéljaira nézve. A vil
lanydelejes táviró Oersted kisérleteinek és Ampèr mathema

ticai vizsgálódásainak legváratlanabb és csodálatos következ

ménye ; és a hajózás újabb mestersége az alexandriai mathe
maticusoknál az egy siklap és egy kúp egybemetszése ál
talképezett három kör tulajdonságaitanulmányozására irányult

tisztán bölcseleti, és látszolag pusztán kiváncsiságból in
dult kutatások

eredménye. Még a legtisztább termelési és

anyagi szempontból tekintve sem lehet egy puszta gondolat
fontosságát sem meghatározni. A mennyiben azonban ezen

anyagi eredmények, — habár a tudományos kutatások gyümöl
csei, đe igen ritkán voltak közvetlen czéljai azoknak : ezek
megjutalmaztatása is rendesen nem azon növekedett termény

ből származik , mely azok felfedezései által, véletlenül, és leg
többnyire hosszu idő mulva, bekövetkezik , s azoknak e végleges
befolyását a nemzetgazdaság czéljai legnagyobb részére nézve
nem is szükség tekintetbe vennünk ; és a bölcsész gondolkodókat

általában csak mint a könyveknek vagy más ily használható
vagy eladható czikkeknek termelőit vehetjük tekintetbe, melyek
közvetlen ő tölök származtak . Ha azonban megváltoztatjuk néz

pontunkat, (a mint a nemzetgazdaságnálmindenki készen lehet
erre) és nem azon egyéni tényeket és indokokat tekintjük , me

lyek által ezek létrejöttek, hanem a nemzeti és egyetemes
eredményeket : az elméleti szemlélődőket úgy kell tekintenünk ,

mint a társadalom termelőinek legbefolyásosabb részét, és
az ily munkát, - mint kiadásaink legnagyobb mérvben jö
vedelmező részének folytatása és megjutalmazásánál használt
segélyforrások egy részét.
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9 . $. A munka felhasználásának a termelés előmozditá
sánál előforduló különböző módjairól fentebb adott szemlénk
ben kevéssé használtam a műiparnak — földmivelés, kézműipar

és kereskedelemre szokott felosztását, mivel ezen felosztás
valósággal csak igen hiányosan felel meg az osztályozás czél

jainak, sa termelő ipar több nagy ágai számára – legalább
nagy megerőltetés nélkül — semmihely sem mutatkozik abban ;
a mint pl. (hogy a vadászokat és halászokat ne is említsük )

a bányász, az utkészitő és a tengerész, sőt a földmives és
kézmű-iparos között nem is vonható valami biztos határ. Így
p . 0 . kérdés, hogy valjon a molnárt és sütőt a földmivelők
vagy a kézmű-iparosok közé kelljen - e sorolnunk ? Ezek foglal

kozása természetére nézve kézmű-ipari,mert a tápszer véglege
sen elszakadt a talajtól,mielőtt az ő kezökbe került ; azonban

ugyanily jogosultsággal ugyanezt lehetne mondani a cséplőről,
s a vaj- és sajtkészitőről is, – a mely működéseket pedig
mindig a földmiveléshez számitották , valószinűleg azért, mi
vel szokás szerint oly személyek által végeztetnek, kik a
tanyán laknak és ugyanazon felügyelet alatt állanak , mint

a földmivelők . Több czéljaikat tekintve, mindezen személyek ,
- a molnárokat és sütőket is ide értve - - ugyanazon osztályba
sorolandók a szántóvető és az aratóval; mind befoly ez a
táplálék termelésére , és megjutalmazásukat illetőleg a termelt

tápláléktól függenek ; ha az egyik osztály bővelkedik és vi
rágzik , akkor a másik is , s együttesen az ugynevezett „ föld
mivelési érdeket“ képviselik ; egyesült munkájok által egy
szolgálatot tesznek a társadalomnak , és ugyanazon közös

forrásból fizettetnek. Sőt még a föld mivelői is, a midőn
nem tápszerből, hanem oly működés

anyagaiból áll a ter

mék , melyet rendesen kézmű-iparnak nevezünk : a társadalom
háztartásában több tekintetben ugyanazon nagy osztályba sorol
tatnak mint a kézművesek . A karoliniaigyapot-ültetvényeseknek

s az ausztráliai gyapju -termelőknek több közös érdekök van
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a szövőkkel és fonókkal, mint a buzatermelőkkel. Másfelől
azonban azon ipar, mely közvetlenül a földre vonatkozik
- mint alább látni fogjuk – némely oly sajátságokkal
bir, melyeken több fontos következmény alapul, és me

lyek a termelésnek – akár ugyanazon személy által, akár
mások által végezett valamennyi utánna következő foko

zatától megkülönböztetik azt, pl. a cséplő és szelelő munkájá
tól ép ugy mint a gyapotszövő iparától. A midőn azért
általában a földmivelési munkárólbeszélek : széles értelemben

veszem ezt, és csak kizárólag ezt értem alatta , — hacsak vagy
nyiltan kifejezve, vagy a szövegből kivehetőleg ki nem tűnik

az ellenkező. A kézmű-ipar kifejezés igen tág arra nézve,
hogy ott, hol szigoru pontosság kivántatik , valami sok hasz

nát vehetnénk ; és a hol én használom azt : ugy kivánom értetni,
mint a mely csak arra való , hogy inkább népszerűen mint

sem tudományosan fejezhessem ki magamat.

III. FEJEZET,

A NEM TERMELŐ MUNKA.

1. $ . A munka nélkülözhetlen a termelésre ; czélja azon
ban nem mindig a termelés. Számos, és pedig gyakran ma

gasabb rendbeli hasznos munka létezik , melynek nem ter
melés a czélja . A munkát e szerint termelő és nem termelő
munkára szokták megkülönböztetni. Nem kevés vita folyt
már a nemzetgazdák közt azon kérdés felett, hogy a mun

kának mely nemeit kell nemtermelőknek tekintenünk , — és
nem mindig vették észre , hogy valósággal semmi tényleges
ok nincs közöttök a vitatkozásra.

Több iró nem akarta elismerni, hogy valamely munkát
a termelők közé soroljunk ,hanem csak ba az eredmény valamely

oly anyagi czélnál, vagy tárgyon; mely egyik személytől a
másikhoz átszállításra képes, kézzelfoghatólag jelentkezik .
Mások ellenben ( és ezek közé tartozik M ' Culloch és M .
Say) a nem termelő szót mintegy becstelenitő (disparagement)
kifejezésnek tekintve, tiltakoznak az ellen , hogy ezt valamely

oly munkára alkalmazhassuk, mely hasznosnak tekinthető, s.
mely a költséggel felérő jótéteményt vagy gyönyört hoz létre
számunkra. A kormány, a hadsereg és tengerészet tisztjeinek ,

az orvosok, ügyvédek, tanárok, zenészek , tánczművészek, sziné
szek , háziszolgák stb .-nek munkája, - - ha azok valóban teljesítik
azt, a miért fizettetnek és nem számosabbak , mint a mennyi
annak teljesítésére szükséges : ez irók szerint nem bélyegzendő

meg azon kifejezéssel, hogy terméketlen, - a mit ők a tékoz
lás vagy haszontalansággal látszanak synonymnak tekinteni.
Ez azonban a szóban levő tárgy félreértésének látszik . Nem
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pusztán a termelés levén az emberi lét egyedüli czélja, azon
kifejezés, hogy terméketlen , nem tartalmaz szükségkép valami
megbélyegzést ; sőt sohasem is szándékoltatott annak ily
használata a jelen esetben . A kérdés pusztán osztályozási

és nyelvkérdés. A nyelvkülönbség azonban épen nem jelen
téktelen ,még a hol nem véleménykülönbségre van is alapitva.
Mivel habár e két kifejezés mindenike megegyező lehet is
az igazsággal: ezek általában annak egy külön részére igye

keznek fordítani a figyelmet. Egy kissé tehát belebb kell bo

csátkoznunk azon különböző értelem vizsgálatába, melyet a
munkára alkalmazott „ termelő “ és „nem termelő“ szavakhoz
kötnek .

Legelőbb is megemlítjük , miszerint még azon eset
ben is, a midőn anyagi tárgyak termeléséről van szó, nem
kell felednünk, hogy az, a mi termeltetik , nem azon anyag,
a melyből az áll. Az egész világon élő valamennyi emberi

lény munkája sem volna képes az anyagnak csak egy pa
rányi részecskéjét is létrehozni. Pokróczot szőni csupán any .

nyit tesz, mint a gyapjunak részecskéit egy bizonyos módon
ujra rendezni; a buzatermesztés is csak abból áll, hogy a
magnak nevezett anyag egy részét oly helyzetbe hozzuk ,
melyben a földből és levegőből az anyag részecskéit össze

vonhatja , hogy a növénynek nevezett új combinatiót alkossa
azokból. Habár anyagot nem teremthetünk is, azt azonban
eszközölhetjük , hogy oly tulajdonságokat öltsön az magára,

a melyek által az, az előtti hasztalan állapotából hasznossá
lesz reánk nézve. Az, a mit mi termelünk vagy termelni ki

vánunk ,mint M . Say helyesen állítja,mindig valamihasználható
tárgy. A munka nem tárgyakat, hanem használható tárgya
kat teremt. És megfordítva, mi nem a tárgyakat magokat

emésztjük vagy semmisítjük meg ; mert azon anyag , melyből
ezek

állottak ,

többé

vagy kevésbé változott formában,

mindig megmarad ; az, a mi valósággal elfogyasztatott, emek
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csak azon minősége volt, mely által ez alkalmas volt azon

czélokra, melyekre alkalmaztatott. Folyvást azt kérdik azért
M . Say és mások, hogy – mivel ha azt állítjuk , hogy
tárgyakat producálunk , mi valósággal csak hasznos tárgya
kat produkálunk : — miért ne volna mindazon munka, mely
használhatóságot hoz létre, a termelő munkák közé sorolható ?

Miért tagadni ezt meg a sebésztől, a ki egy tagot lemetsz , s
a birótól vagy törvényhozótól, a ki biztonságot eszközöl,
– és miért megadni a drágakő-csiszolónak, a ki egy gyé
mántot kiköszörül és megfényesit ? Miért megtagadni ezt
azon tanártól, a kitől azon mesterséget tanultam , mely által
kenyeremet szerzem , és megadni azt azon czukrásznak, ki
bonbonokat készít az izlésszery pillanatnyi gyönyörködteté
sére ?

Az teljesen igaz, hogy a munka mindezen nemei hasz
nálhatóságot termelők ; és azon kérdés, mely most foglalkoz
tat bennünket, egyáltalában feltehető sem volna, ha a hasz

nálhatóságok termelése elegendő volna azon fogalom kielégi
tésére , melyet az emberiség a termelő munkáról képezett

magának. Termelés és termékenység , természetesen

oly

ellipticus kifejezések , melyek valami termelt tárgy eszméjét

involválják ; e valami azonban a közönséges felfogás szerint,
én úgy tudom , hogy nem a használhatóság, hanem a vagyon .
Termelő munka alatt a vagyontermelő munkát értjük ; s
ezzel tehát ismét azon kérdésre vezettettünk vissza, melyet

az első fejezetben említénk, hogy t. i. mi a vagyon ? és
hogy valljon csak az anyagi terményeket, vagy minden más

hasznos terményeket is alatta kell-e ezen kifejezésnek ér
tenünk ?

2. $ . A munka által termelt használhatóság tehát e
szerint háromféle, u . m . :
Stuart Mill Nemzetgazdaságtan .
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Először a külső tárgyakba oly munkák által bekebele

zett használhatóság, melyeket valamely külső anyagi dol
goknak oly tulajdonokkal felruházására fordítottunk , melyek

által azok használhatókká lettek az emberek számára . Ez a
legközönségesebb eset, és semmi további magyarázatot nem
kiván.

Másodszor az emberekbe befektetett basználhatóság ; a munka ez esetben arra fordíttatván, hogy oly tulajdonok

kal lássa el az embereket, melyek által azok magokra és má

sokra nézve használhatókká lesznek. Ezen osztályba tartozik
a nevelésre vonatkozó valamennyimunka : nem csak az is
kolatanítók, nevelők és tanárok munkája , hanem a kormá
nyoké is, a mennyiben t.i.ezek egymásután következetesen a
nép javulására törekednek ; a morálirók és lelkészek munkája , a
mennyiben jótékonyságot eszközölnek ; az orvosok munkája , a
mennyiben az élet megtartására, a physikai hatékonyságra
szolgál eszközül; a testi ügyesség s a különböző kereskedés,
tudomány, s mesterség tanítóinak munkája , az ezek megszerzé
sére igyekvő tanulók munkájával együtt ; és mindazon munka ,
melyet valaki egész életén keresztül akár a maga, akár a
mások testi és szellemi életének fejlesztése és ismeretei tö

kélyesbitésére fordít.
Harmadszor és utóljára azon használhatóságok , melyeket
nem fektetünk be valamely tárgyba, hanem pusztán egy megtett
szolgálatban állanak, pl. a gyönyörködtetés, s valamely kellemet
lenség vagy kin elhárítása ,mely habár hosszabb vagy rövidebb
ideig tartott legyen is , nem hagyottmaga után valamely személy
vagy tárgy tökélyesbült minőségében állandó nyomokat. Ide so

rolandó azon munka is,melyet valamely használhatóság terme
lésére közvetlen alkalmaztunk,és nem pedig ,minta fentebbikét
esetben valamely más tárgynak arra alkalmassá tételére , hogy

használható legyen . Ilyen pl. a zenei előadók , szinészek , nyil
vános mutogatók stb .iek munkája. Némi előny származhatik
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kétségkivül ebbőlis ; sőt még több jó is származhatnék a szemlé
lők érzelmei, hangulata , vagy általánoskedély állapotára ; vagy
előny helyett hátrányos is lehetne az ; az előadónak azonban
sem egyik , sem másik nem volt szándékában , – mint a szem
lélőnek sem , a ki fizet ; s nem ez volt a czél,melyért az elő

adó működött, hanem pusztán a gyönyörködtetés. Ilyen to
vábbá a hadsereg és hajóraj munkája is ; ezek mentik meg a

legtöbb esetben a tartományt a meghóditás, megkárosíttatás
vagy megsértéstől,a mikétség kivül szolgálat, – deminden
más tekintetben javitatlanúl vagy rontatlanul hagyják a tar
tományt. Ilyen továbbá a törvényhozó, a biró, az igazságszol
gáltató tisztviselő , és a kormány minden más tényezőinek mun

kája is , ha t. i. ezek rendes működését tekintjük , s eltekintiink
mindazon befolyástól, melyet a nemzeti értelmiség javulására
gyakorolnak . Az általok tett szolgálat : a béke és biztonság

fentartársa ; ebből áll azon haszon , melyet ők produkálnak.
Úgy látszhatnék némelyek előtt, hogy a szállítók vagy rész
Tetárusok is ugyanezen osztályba volnának sorolandók , mint
hogy az ő munkájok szinte nem ad valami új tulajdonságot

a tárgyaknak . Én azonban azt válaszolom , hogy : nem ; mivel
igen is azon tulajdonságot adják , hogy ezek azon helyen van

nak, a hol szükség van reájok , a helyett hogy valamimás
helyen volnának , –

a mi igen használható

tulajdonság ;

és azon használhatóság, melyet ez ád, magokban a dol
gokban rejlik , melyek ez által valósággal azon helyen
vannak , a hol felhasználtatások végett szükségesek , és ezen
növekedett hasznosság következtében az ideszállításra for
ditott munkával arányos nagyobb áron adhatók el. E mun
ka azért nem ezen harmadik , hanem az első osztályba
tartozik .

3. S. Azt kell már most megvizsgálnunk, hogy a munka
ezen három osztálya közül melyiket kell vagyontermelőnek
5*
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tekintenünk , mivel ez az, a mit a termelő kifejezés alatt, a
midőn azt magában használjuk, szükségkép értenünk kell.
A harmadik osztályba tartozó használhatóságokat,melyek oly

gyönyörökből állnak, melyek csak élvezésök ideje alatt létez
nek , és oly szolgálatokból, melyek csupán teljesitésök alatt

léteznek, — ha csak valamely elismert metaphorával nem aka
runk élni: nem lehet vagyonnak tekintenünk ; mert a vagyon

eszméjének lényege az, hogy összegyüjtésre legyen képes ; s
az oly tárgyak ,melyek , miután létrejöttek, nem tarthatók el
egy bizonyos ideig, mielőtt felhasználtatnának : azt hiszem
sohasem tekintetnek vagyon gyanánt; mivel bármennyit hoz

zanak is létre, s élvezzenek is el belőlök : a belőlök részesülő
személyek nem gazdagabbak és körülményeikben semmiféle
javulás nem jött létre. Mig ellenben nem oly határozott
és positiv megsértése a nyelvszokásnak , ha minden oly ter
ményt vagyonnak tekintünk, mely használható is, és össze

gyüjtésre is alkalmas. Egy ország kézműveseinek igyes
sége, erélye és kitartása ép úgy az ország vagyona egy ré
szének tekintendő, mint azok eszközei és gépei. *)
*) Némely szerzők a vagyon eszméje lényeges alkatrészének tekintik ,
hogy az nemcsak összegyüjthető , hanem átszállítható is legyen; és a
mennyiben az embernek becses tulajdonai, sőt termelő képessége el nem
választható tőle, és nem ruházható át valaki másra,megtagadják ezektől a
vagyon elnevezést, és az ezek megszerzésére fordított munkától a ter

melő munka nevet. – Nekem azonban úgy látszik, hogy pl. egy művész

ügyessége mind kivánatos, mind bizonyos tartamú birtok lévén , (hogy
anyagi vagyon termelő képességéről ne is szóljunk ) semmi más ok

nincs arra nézve, hogy ettől azért, mivel az emberhez van nőve, a va
gyon czimet megtagadjuk, minthogy egy kőszénbánya vagy gyártól sem
tagadjuk meg ezt azért, hogy egy bizonyos helyhez kötöttek . E mellett
ha az ügyesség maga el nem választható is a vásárlók számára : annak

haszna igen is elválasztható ; – ha el nem adható , de legalább kibérelhető.
Es szolgalmijogok adatnak és adathatnak is mindazon országokban, me
lyek törvényei megengedik , hogy az emberek azzal egyiitt eladják ma
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Ezen meghatározás szerint mindazon munkát termelő

nek kell tekintenünk,mely állandó használhatóságok termelé
sére fordittatik : akár az emberi lényekre, akár más élő vagy

élettelen tárgyakra lett légyen is az forditva. Ez elnevezést
egy előbbi közleményemben * ) mint az osztályzás végczéljaira
nézve legalkalmasabbat ajánlottam és még most is ezen vé

leményben vagyok . Ha azonban a vagyon kifejezést az
ember ipari képességeire alkalmazzuk , a népies felfogás
szerint ebben mindig némi hallgatag vonatkozás létezik az

anyagi terményekre nézve. Egy miivész ügyességét péld .
csak azért tekintjük vagyonnak , mivel anyagi értelemben
véve e szót, vagyonszerzési eszközül szolgál; és bármely

tulajdonság, mely nem szolgál láthatólag ezen czélra, aligha
fog egyátalában ilyenül tekintetni. Valamely országot aligha
lehetne gazdagabbnak mondanunk , - ha csak metaphora
val nem akarunk élni, — bármibecses birtokai legyenek is a

lakosok lángelmėje, erénye és képességében : hacsak valóban
eladható czikkekül nem tekinthetők ezek , melyek által más

országok anyagi vagyonát szerezhenimeg, mint az ó -korbeli

görögök és számos ujabb nemzetek tették ezt. Mig azért, ha
egy új technicai nyelvet kellene szerkesztenem , inkább a
terményeknek állandóságára, mint anyagiságára fektetném

a különbséget : mégis, a midőn oly kifejezés eket használok,
melyeket a közszokás már egészen birtokába vett, tanácsosabb

nak látszik úgy használni azokat, hogy a lehető legkevesebb
gokat. Az ügyességnek átruházásbelihiánya nem természeti, hanem jog
szerű és moralis akadályok eredménye.
Magát az emberi lényt, mint fentebb megjegyzém , nem lehet va
gyonnak tekinteni, mert ő azon czél, melynek számára a vagyon létezik .

Azon szerzett tulajdonai azonban, melyek csak eszközül szolgálnak és
munka által jöttek létre , szerintem méltán foghatók ezen elnevezés alá .

*) Essays on some Unsettled questions of Political Economy. Essay
IJI, On the Words: Productive and Unproductive.
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erőszak történjék a megszokáson , mivel a terminológia bár

mely oly javitása , melyet azon áron szerzünk meg, hogy a
népies kifejezések elfogadott értelmét kicsavarjuk , rendesen
igen drágán vásároltatik meg, mert az uj és régibb eszme,
társulat közötti összeütközésből mindig értelmi homályosság
keletkezik .

Én azért ezen értekezésemben mindannyiszor, valahány
szor csak a vagyonról beszélek, azt fogom érteni, mit
anyagi vagyonnak neveznek , és a termelő munka alatt az
erőfeszitésnek csak azon nemét, mely anyagi tárgyakba be
fektetett használhatóságokat hoz létre. Midőn azonban a szó

nak csupán ezen értelmére szoritkozom : ezen korlátolt értel
met teljes terjedelmében szándékozom

felhasználni, és nem

fogom

visszautasitani a termelő elnevezést azon munkáknál,

melyek

közvetlen eredményként nem szolgáltatnak anyagi

tárgyakat, —

feltéve azonban, hogy

végkövetkezményileg

az anyagi termények növekedése e munkák eredménye. Igy
például a kézművesi ügyesség megszerzésére forditott mun
kát a termelő osztályba

sorolom , habár nem

magára

az

ügyességre vonatkozó tekintetből, hanem az ezen ügyesség
által létrehozott gyáripari terményeknél fogva , a melyeknek
létrehozására az üzlet megtanulására forditott munka lénye
ges befolyással birt. A kormányi tisztviselők munkája azon
védelem nyujtásánál, a mely egy vagy más alakban nélkülöz
ketlen az ipar felvirágzására , szintén anyagi vagyont ter
melő munkának tekintendő, mivel enélkül a vagyon, legalább

jelenlegi bőségében , nem létezhetnék . Az ily munkáról azt
lehet mondani, hogy a szántó és a gyapot szövő munkájá

val ellentétben, melyek közvetlenül termelők, nem közvetle
niil, hanem közvetett úton termelő.
Ezek mindnyájan hasonlók a tekintetben , hogy a köz
séget anyagiterményekben gazdagabbnak bagyják ,mintazt ta
lálták ; tehát növelik vagy növelni hajlandók az anyagivagyont.
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4 . §. A nem termelő munka alatt megfordítva az oly
munka értetik , mely nem végződik anyagi vagyon termelé
sén, és a mely bármily nagy mérvben és sikeresen gyako
roltassék is : nem teszi a községet, vagy az egész társadalmat

általában, anyagi terményekben gazdagabbá ; hanem sőt in
kább annyival szegényebbé, a mennyit a munkások ezen
foglalkozásuk alatt felemésztenek .
A nemzetgazdaság nyelvén szólva, mindazon munka,

mely anélkül, hogy az élvezet állandó eszközeinek össze
gyüjtött készletét valamivel növelné, közvetlen élvezetben vég

ződik : nem termelőnek tekintetik . És mindazon munka, mely
valamely állandó jónak előteremtésében végződik : a mi je
lenlegi meghatározásunk szerint a termelő munkák közé

sorolandó, — feltéve,hogy az anyagi terményeknek növekedése
nem képezi ezen igy létre jött jónak egy részét. Egy bará

tunk életének megmentése — föltéve, hogy ezen barátunk ter
melő munkás és többet hoz létre ,mint a mennyit megemészt –
szintén termelő munka. A vallásos egyének előtt egy lélek meg :

mentésének sokkal fontosabb szolgálatnak kell lenni egy
életmegmentésénél, azonban még ezért nem fogunk egy hittéritőt
vagy egy lelkészt termelő munkásnak tekinteni, hacsak --

mint a déli tengeri. missionariusok némely esetben tették - a
polgárosulás mesterségét is meg nem tanitják vallásuk tanai
hož ráadásul. Megforditva világosan látható , hogy men
nél nagyobb számú lelkészt vagy missionáriust tart valamely
nemzet, annál kevesebb lesz más tárgyakra való , kiadása ;

megforditva, mennél többet költ az igazságszolgáltatás utján
a földmives és gyáripar fentartására , annál többel fog birni

minden más czélokra . Az előbbi uton ceteris paribus apadni

fog anyagi terménykészlete ; az utóbbimódon pedig növekedni.
.
De a nem termelő munka is ép oly hasznos lehet, mint
a termelő ; – sőt az állandó előnyök szempontjából tekint
ve, még hasznosabb is lehet ; vagy az is lehetséges, hogy en
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nek haszna csupán oly gyönyörérzetekből áll, melyek a midőn
eltüntek , semmi nyomot nem hagynak maguk után ; vagy
lehet, hogy még ezt sem képesek szolgáltatni, hanem abso
lute hasztalannak tekinthetők . A társadalom vagy az ember

faj azonban semmiesetre nem gazdagabbá, hanem szegényebbé
lesz általa . A valaki által az alatt elfogyasztott anyagi ter
mény „mig semmit sem produkál: ennyiben

egyidőre azon

anyagkészlet megröviditését eszközli, melylyel máskülön
ben a társadalom birna . Azonban habár a társadalom nem
lesz is gazdagabbá a nem termelő munka által, az egyes

egyénre nézve nem mindig áll ez . Egy nem termelő munkás
azoktól, kik munkájából valami gyönyört vagy jól eső érzést

meritenek , oly megjutalmazást kaphat, mely reá nézve meg
lehetős gazdagság forrásául szolgálhat ; e nyereség azonban
amazoknak veszteségével jár együtt ; - s mig másként valami

megfelelő egyenértéket is kaphattak volna költségükért :
igy csak annyival szegényebbekké lettek. A midőn a szabó
egy kabátot csinál és azt eladja, ennek ára a vevőtől a szabó

hoz vándorol át,de e mellett megforditva ennek egy kabátja lesz ,
mely különben az előtt nem létezett ;mig ellenben az,mit egy szi
nész működése által nyerhetni: csak a szemlélő készletéből
egy bizonyos mennyiségnek a szinész készletébe átvándorlása ,
semmi vagyont nem hagyván a szemlélő kárpótlására . Igy
az egész község

együtt véve semmit sem nyert a szinész

munkája által, és mindazt elveszti saját számlájáról, me
lyet ez alatt megemésztett, csupán azt tartva meg, a mit fél
retett. Valamely község azonban egy másik község rovására
ép ugy növelheti vagyonát nem termelő munka által is , a mint

az egyik egyén növelheti azt a másik egyén költségével. Az

olasz operaénekesek, német nevelőnők , franczia ballettán
czosok és több e félék nyereségei vagyonforrások az ő
illető hazájukra nézve, a mennyiben t. i. ujra visszatérnek
oda . Görögországnak apró államai, és különösen a durváb
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bak és hátramaradottabbak ezek közül, oly katonáknak vol
tak nevelő helyei, a kik bérbeadták magukat a keleti feje

delmek - és satrapáknak ezek hasztalan és pusztitó háborúik
folytatására ; s megtakaritott filléreikkel aztán visszatértek ,

hogy hanyatló éveiket saját hazájokban tölthessék ; ezek
nem

termelő munkások voltak azon tartományokra nézve,

és a fizetés a kapott zsákmánynyal együtt minden kárpótlás
nélküli kiadás volt azon országokra nézve, mely azt nekik
szolgáltatta ; — azonban, ha nem volt is nyereség a világra
nézve, nyereség volt Görögországra nézve. Egy későbbi kor

szakban ugyanezen ország ésgyarmatailátták el a rómaibirodal
mat a kalandoroknak egymásik nemével, a kik philosophusok
vagy rhetoricusok elnevezése alatt a felsőbb osztályok ifjait azon

ismeretekre tanitották , a mit a legbecsesebb készültségnek
tekintettek . Ezek

általában véve nem termelő munkások

voltak, azonban bő jutalmazásuk gazdag vagyonforrás volt
saját hazájukra nézve . Ez esetek egyikénél sem létezik
valami vagyonnövekedés az egész világot illetőleg ; mert a
munkások szolgálatát, ha hasznosak , a világ anyagi vagyona
egy részének árán nyertiik , ha pedig nem hasznosak, mindaz,

mit a munkások megemésztenek, elveszett a világra nézve.
Az értékmegsemmisülésnek azonban nem pusztán a
terméketlen munka van alávetve. Maga a termelő munka is
hasonlókép elpusztulhat, ha ebből többet forditunk valamire,
mint a mennyi valóságos termelést eredményez. Ha a mun
kások termelési ügyességében, vagy azoknak itéletében, akik

őket vezetik , valami oly fogyatkozás létezik , mely a termelő
iparnak hibás alkalmazására vezet; ha a haszonbérlő ragasz

kodik azon szokáshoz , hogy három lóval és két emberrel
szántson, midőn a tapasztalás megmutatta, hogy két ló és
egy ember is elegendő : e fölöslegesmunka, habártermelési czélra

használtatik is, elveszettnek tekinthető . Ha valamely oly uj
eljárási módot fogadunk el, mely nem mutatkozik jobbnak
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vagy oly jónak, mint az melyet ezelőtt használtunk : a találmány

tökéletesitésére és létesitésére forditott munka, habár termelő
czélra használtatott is, szintén elveszettnek tekinthető . A termelő

munka épen szegényebbé is tehet egy nemzetet, ha a vagyon,
mely ez által létrejön, vagyis a használható avagy kellemes
tárgyak készletének gyarapodása oly természetű , melyre
nincs szükség közvetlenül, mint pl. amidőn amiatt mert a je
lenlegi szükségletnél nagyobb mennyiségben készülnek : elad.

hatlan kényelmi czikkek készittetnek ; vagy a midőn az üzé
rek kikötőket és árucsarnokokat készitnének , mielőtt még
valami kereskedés léteznék . Az észak -amerikai államok finan
cziális bukása , nagyon korai vasutaik és csatornáikkal együtt,

ilynemű tévedésre szolgál például ; és egy

ideig kétsé

ges volt, hogy valjon Anglia is vasuti vállalatainak arányta

lan kifejlesztésében némileg nem ugyanazon példát követte-e ?
A távoli

jövedelem

reményében

sok munka fektetett be,

mig ellenben a községek nagy kiadásai vagy korlátolt jöve
delemforrásai gyors visszatérítést kivántak ; s ez uton nem
csak ez alatt hagyták az államot annyival szegényebbnek , a
mennyit e munkások felemésztettek, hanem véglegesen is

kevésbé gazdagitották azt, mintha közvetlen nyereséget ke
restek volna az első esetben, és a távoli haszont igérő válla
"latokat elhalasztották volna.
5 . §. A termelő és nem termelő munka közötti különb
ség alkalmazható ép úgy a fogyasztásra mint a munkára is .

A községnek nem mindenik tagja munkás , de valamennyi

tagja fogyasztó , — és ,pedig vagy termelőleg vagy terméketle
nül fogyasztó. Mind az, a ki közvetlenül vagy közvetve sem
mivel sem járúl a termeléshez : terméketlen fogyasztó . A csu
pán termelő fogyasztók a termelő munkások ,
az igazgatás

munkáját természetesen ép ugy ez elnevezés alá foglalva,

mint magát a kivitelmunkáját. Azonban még a termelő mun
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kások fogyasztása is nem egészben termelő fogyasztás. A ter
melő fogyasztók fogyasztásának egy része nem termelő fo

gyasztás. Mind az, a mit egészségök , erejök és munkaképes

ségük fentartására , vagy tökélyesbítésére, vagy más utánna
következő termelő munkások nevelésére forditanak : termelő
fogyasztás. De a gyönyör vagy fényüzési fogyasztás, akár a

henye, akár a szorgalmas egyéneknél, egyarántnem termelőnek

tekintendő, mivel a termelés nem czélja ennek, és nem is
mozdittatik általa elő . Csupán azon bizonyos mennyiségi él
vezetet kell talán e tekintetben külön választanunk , melyet
a szükségességek közé kell sorolnunk ; mivel az ezekbenimeg

rövidítés nem egyezik meg a legnagyobb mérvü munkaké
pességgel. Csupán az a termelő fogyasztás, mely a község
termelő erőinek fentartására és növekedésére vezet: akár

annak földjében, vagy anyagaiban , vagy az általa használó
termelési eszközök számában és használhatóságában , – akár

magában a népben mutatkoznék is az .,

Számos oly termény létezik ,melyről azt mondhatni, hogy
csupán terméketlen fogyasztásra alkalmas. Az aranyláncz

vagy champagni évi fogyasztását terméketlennek kell tekinte
nünk ,mivel e dolgok semmiben sincsenek a termelő segitségére ;
sem az életerő fentartására nem szolgálnak jobban mint mást ;
és sokkal kevésbé költséges eszközökkel is el lehetett volna e

czélt érnünk. Ezért azt lehetne gondolni, hogy az ezek ter
melésére használt munkát nem kell azon értelemben terme

lőknek tekinteni, a mely értelemben ez a kifejezés a nemzet
gazdák által használtatik . Én elismerem , miszerint az oly
munka nincs arra rendelve, hogy a társaság állandó gazda
godását mozdítsa elő : melyet a nem termelő fogyasztók hasz
nálatára szánt tárgyak termelésére forditanak . A szabó, ķi

egy oly ember számára készit kabátot, a ki semmit sem ter
mel: termelő munkás ; de hanehányhét vagy hó mulva a ka
bát elkopott, mig annak viselője semmit sem termelt, a mi
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azt helyre potolná : a község akkor nem lett gazdagabb a
szabó munkája által, – ép ugy, mintha azon pénz egy operai
páholyért fizettetett volna oda. A társadalom azonban azalatt,
mig a kabát tartott, e munka által gazdagabb lett, t. i. a
mig a társaság egy nem termelő tagja a munka termé
nyét terméketlenül fel nem emésztette . Az aranyláncz vagy

ananász esete továbbá semmiben sem különbözik egymástól,
minthogy még távolabb állanak , mint a kabát is, a szüksé
gesség jellegétől. E dolgok szinte vagyont képviselnek , —

mig t. i, el nem használtattak .

6 . §. Mindezekből azonban azt látjuk, hogy a község
vagyonát illetőleg még sokkal fontosabb különbség létezik ,

mint a termelő ésnem termelő munka között is : azon különb
ség t. i., mely a termelő és nem termelő fogyasztás számára
való előállitási készlet munkája , s valamely termelő fogyasztás

forrásainak fentartására , vagy annak gyarapitására forditottmun
ka és a másként használtmunka között létezik . Valamely ország
munkájának csak egy része van termelő fogyasztásra rendelve ;
mig a többi a termelők terméketlen fogyasztását, és a nem ter
melő osztályok fogyasztását fedezi. Tegyük fel, p . 0 . hogy

az előbbi czélra használt készlet az egész évi termés felét

teszi, akkor az egész ország termelő munkásainak fele oly
működésre használtatik , melyből az ország állandó vagyona

származik , - a másik fél pedig évről évre, és nemzedékről nem
zedékre oly dolgok termelésére van elfoglalva, melyek minden
haszon nélkül fogyasztatnak és tünnek el ; és bármi legyen

is ezen fél fogyasztása , ép oly tökéletesen elveszett az
az állandó nemzeti jövedelemforrásokra nézve , mintha tö

kéletesen terméketlen

lett volna. Tegyük fel, hogy a

munkás osztály ezen második fele megszünt dolgozni, és
hogy a kormány vagy saját kerületök, egész évig henyén el
tartja őket :az első fél elegendő lenne, mint az előtt is, saját
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maga és a második fél szükségletét fedezni, s az anyag és
szerszám -készletet csonkítatlanul fentartani ; de a nemtermelő
osztály valósággal vagy éhen halna, vagy kénytelen volna
saját élelmét előteremteni; és az egész község egy évig a leg
nagyobb szükségbe volna sülyedve ; a termelés forrásai azonban

sértetlenülmaradnának , és a legközelebbi évben szükségkép
nem lenne kevesebb termés, mintha ily tétlenségi időszakok

nem következtek volna be; mig ellenben ellenkező esetben ,
ha a munkások első fele felfüggesztette volna szokott foglal
kozását, a másik fele pedig folytatta volna a magáét : az or
szág a tizenkettedik hónap végén teljesen elszegényedett
volna .

Nagy tévedés lenne az évi termés azon nagy része fö
lött sajnálkozni, mely a gazdag államokban a nem termelő
fogyasztás fedezésére fordittatik . Ez annyi volna , mint a fö

lött sopánkodni, hogy a községnek ennyi megtakarithatója
maradt a mindennapi szükség felett saját élvezete és más ma
gasabb czélok számára. A termés ezen része képezi azon tőkét,
melyből a községnek a puszta megélhetésen túl eső minden
más szükségei fedeztetnek ; s élvezeti eszközeinek és minden

nem termelő czéljai elérésére való képességének épen az a
mértéke : hogy ily nagy méryü felesleg hásználtatik fel ily czé
lokra ; és hogy azokat valóban fel is használják ezekre, azt

csak örömmel lehettekinteni;s az, a mi valóban sajnálandó,
és a min pedig lehetne segiteni : csupán azon óriás egyenlőt
lenség , mely szerint ezen felesleg megoszlik ; és azon tárgyak

nak csekély értéke, melyekre azoknak nagyobb része fordit

tatik ; és azon nagy osztalék,mely az oly személyeknek jut,
kik nem tesznek megfelelő mérvü viszonszolgálatot azért.

IV .

FEJEZET,

A TŐKE.

1. §. Láttuk a fentebbi fejezetekben, miszerint a terme
lés első és általános feltételei, t. i. a munka és természeti
tényezők mellett,még egy másik kellék is létezik ,mely nél
küla kezdetleges ipar első durva és gyér szükségletein kivül

semmi termelőműködés nem lehetséges : - sez az előbbi mun
kák terméséből már megelőzőleg összegyüjtött készlet. A
munka termésének ezen összehalmozott készletét nevezik

tőkének . A tőke működését a termelésnél teljesen megérteni
felettébb fontos; – minthogy azon téves nézeteknek , me
lyek e tárgy körül igen el vannak terjedve, nagy része
ezen pont tökéletlen és zavart felfogásából származik .
Azok , kik sohasem szoktak e tárgyról gondolkozni, azt

hiszik , hogy a tőke a pénzzel synonim . Hogy e téves felfo
gást feltüntessük , mindazt ismételnünk kellene, mit a beve
zető fejezetben elmondottunk . A pénz ép ugy nem synonim

a tőkével, mint a vagyonnal sem . A pénz magában véve
épen nem
segélyt nem

végezheti a tőke szerepét, minthogy semmi
nyujthat a termelésnek . Hogy

ezt tehesse,

előbb más dolgokért kellkicseréltetnie ; - s bármely tárgy,
mely alkalmas a más tárgyakért kicseréltetésre, ugyanazon

mérvben képes a termelést előmozditani. Az, a mit a tőke a
termelésnél végez : a munkához szükséges hajlék , védelem ,

eszköz és anyag szolgáltatása , s a munkásoknak munkájok
alatt táplálása, és másnemü fentartása. Ilyneműek azon szol
gálatok, melyeket a jelen munka a multtól és a mult munka
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gyümölcsétől kiván . Mindaz, a mi ezen czélra van rendel

tetve, hogy t. i. a termelő munkát ezen különböző elő szük
ségletekkel ellássa : tőkének neveztetik .

Hogy jobban megbarátkozzunk ezen felfogással, lás

suk először is, hogy mi történik azon tőkével, melyet azon
üzletek valamelyik ágába befektetünk , melyekből valamelyik
ország termelő ipara áll. Egy kézműiparos tőkéjének

egy

része pl. a saját iparágának folytatására rendelt és alkalmas
épületekben, más része pedig a gépek alakjában létezik . Egy
harmadik rész , ha t. i. szövő gyára van , a nyersgyapot, ken

der, vagy gyapjú ; ha pedig fonó, akkor kender, gyapjú , se
lyem vagy gyapot, czérna és több ilyesfélékben áll, a gyári
ipar természete szerint. Ma már nem

szokás, hogy élelem

és ruházattal is maga közvetlen a gyáros lássa el munkásait ; és

a tápszer- vagy ruházat-termelők kivételével igen kevés tő
kebirtokos az, kinél a tőkének legalább valamely emli
tésre méltó része léteznék ily alakban . E helyett mindenik
tőkebirtokos pénzzel rendelkezik , melyet munkásainak kifizet,

és igy képesíti azokat magokról gondoskodni; sőt bevég
zett árui is vannak raktáraiban, melyeknek eladásából több
pénzt szerez ugyan ezen czélra , s a nyersanyag-készlet ki
egészítésére, az épületek és gépek kijavítására, s azoknak ,

ha elkoptak, helyrepótlására . Pénze és kész árúi azonban
nem csupán tőkék, mivel azokat nem egészen ezen czélra
szenteli ; hanem az egyiknek egy részét, és a másiknak ered
ményét saját maga és családjának személyes szükségei fe
dezésére, vagy szolgák és inasok fagadására, vagy vadászok
és ebek tartására, vagy gyermekei nevelésére, vagy adók

fizetésére , vagy jótékony czélokra fordítja. Kérdés, hogy
miből áll tehát tőkéje ? Felelet: vagyonának egyedül azon

részéből,bármilegyen is az ,mely az uj termelés folytatására való
alapot képezi. Azmit sem tesz , hogy annak egy része, vagy
talán egészen is oly alakban létezik , a midőn nem volna
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közvetlenül a munkások szükségletének fedezésére alkal
mazható.

Tegyiik fel pl., hogy valamely tőkebirtokos vas-áruk
gyártásával foglalkozik , és hogy forgalmi készlete gépein

kivül, jelenleg egészen vasárukból áll. A vasárukkal nem
lehet a munkásokat táplálni; mindamellett e vasáruk rendel
tetésének puszta becserélésével eszközölheti munkásai táplál

tatását. Tegyük fel például, hogy

a termelés egyrészéből

egy csomó ebet, vagy nagy cselédséget akart tartani, és
hogy megváltoztatva szándékát : üzletében használja fel,
több munkás béreinek fizetésére fordítván azt. E munkások
igy képesítve vannak azon táplálék vásárlására, és meg
emésztésére, melyet máskülönben az ebek vagy cselédek
fogyasztottak volna el ; és igy a nélkül, hogy a munkaadó
a tápszernek csak egy parányi részét is látta vagy érintette
volna : ez eljárásával azt eredményezte, hogy az országban

levő tápszernek ennyivel nagyobb része használtatott fel
termelő munkások számára, és ennyivel kevesebb emészte
tett meg egészen terméketlenül. Változtassuk már most meg e

hypothesist, és tegyük fel, hogy a mi igy napibérekben
kifizettetett, másként alkalmazva, nem szolgák vagy ebek táp

lálására,hanem ezüst tálak és ékszerek vásárlására fordittatott;
és hogy az eredmény még jobban felfoghatóvá legyen : tegyük

fel, hogy e változás nagy mérvben történik , és hogy nagy
összegek vonatnak el az ezüst-edények és ékszerek vásár

lásátóla termelőmunkások alkalmazására , — melyekből, mint
az ir parasztságnál, tegyük fel, hogy az előtt csak felényi
használtatott és tápláltatott. A munkások , a midőn növeke

dett napibéröket megkapták , nem fogják azt ezüst-edé
nyekre és ékszerekre költeni,hanem eledelt vásárolnak rajta .
Ha azonban nem létezik az országban valami oly fö

- lösleges tápszer, vagy nem termelő munkás,vagy állat, mint
a fentebbi esetben , melynek tápláléka szabadon használható

A TÖKE.

termelő czélokra ; ekkor tehát a táplálék , ha csak lehet, kül
földről fog behozatni; ha pedig nem lehetséges, úgy a mun

kások egyideig csekély jövedelmökből fognak élni, s a tőké
nek a nem termelő munkáról a termelőre való kiadásában
történt ezen változás által a kényelmi czikkek keresletében

eszközölt változás következménye az lesz : hogy a legközelebbi
év alatt több táplálékot és kevesebb ezüst- és ékszer-műve

ket fognak termelni. Ugy hogy, - a nélkül miszerint valamit
közvetlenül intézkednénk a munkások táplálékára nézve – a
miatt, mert némely egyének vagyonuknak egy részét (bármi

nemű lett légyen is az) a nemtermelőről termelő czélra fordí
tották : azon eredményt fogják előidézni, hogy több tápszer

fog a termelő munkások számára lefoglaltatni. A tőke és a
nem tőke közötti különbség tehát nem az élelmi czikkek
minőségében , hanem a tőkepénzes elméjében létezik ; azon
akaratában t. i., hogy nagyobb mérvben használja azt fel egyik

czélra, mint a másikra ; és bármely vagyon , bármi kevéssé
alkalmas is a munkások használatára , azonnal, a midőn ter

melő befektetésre félretétetik , egy részét képezi a tőké
nek, vagyis azon értéknek, melyet abból nyerni lehet. Az il
lető birtokosaik által ily czélra szánt valamennyi érték ösz

szege képezi az ország tőkéjét. Az, hogy valjon mindezen ér
tékek termelési czélokra közvetlenül alkalmazható alakban
léteznek - e : nem tesz semmikülönbséget ;mert ezek alakja , bármi

legyen is az, az időtől függő esetlegesség ; hi azonban már
egyszer termelésre vannak szánva, meg is találják az oda

vezető útat, hogy oly dolgokká alakuljanak által, melyek
képesek az e czélra alkalmaztatásra.

2. Ş. Minthogy mindaz, a mi az ország terményéből
termelésre fordittatik , tőkének tekintetik : úgy megfordítva
az ország egész tőkéje is termelésre fordít!atik . E máso
· dik tételt azonban némi megszorítás- és magyarázattal kell
Stuart Will Nemzetgazduságtun
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vennünk . Megtörténhetik t. i., hogy valamely tőke termelőfel
használást keres, de nem talál olyat, mely birtokosa hajlamai
nak megfelelő volna ; az ilyen

tehát, habár

tőke is, de

nem -használt tőke. Vagy az is lehet hogy a készlet el nem
adott javakból áll, de a melyek még nincsenek termelési czé
lokra közvetlen alkalmazható állapotban , és e pillanatban nem

vihetők piaczra még ; ezek tehát, mig csak el nem adatnak,
a nem használt tőke állapotában vannak . Továbbá valamely
szántszándékos vagy esetleges körülmények szükségessé te

hetik , hogy nagyobb mennyiségű készlet, t. i. nagyobb tőke
legyen előre készen, mielőtt a termeléshez kezdenénk, mint

a mennyi a dolgok természete által megkivántatik . Tegyük
fel pl.hogy a kormány a terményre annak előbbi állapotai egyi
kében vet adót, mint pl. a nyersanyagok megadóztatásánál.
A gyárosnak ekkor előlegezni kell az adót mielőtt a gyártást

megkezdené, és azon kényszerhelyzetben van , hogy nagyobb
felhalmazott tőkéje legyen , mint a mennyi az általa folyta

tott termelésre megkivántatik , vagy valósággal felhasználta
tik . Nagyobb tőkével kell hírnia , hogy ugyanazon meny
nyiségű termelőerőt megtarthassa, vagy ( a mi ezzel egyre

megy ki) egy bizonyos tőkével kevesebb munkát végez . A
megadóztatás e módja tehát szükségkép korlátolja az ország
iparát, s a tulajdonos által termelésre szánt tőkék elvonat
ván ezen czéltól, folyvást a kormánynak adott előlegek

alakjában köttetnek le .
Vagy hogy más példát említsünk : lehet, hogy egy bérlő

az évnek oly részében veszi által a birtokot, hogy egy, két,
sőt talán három negyed évi haszonbért is előbb kell lefi
zetpie , mintsem a terményből valamit bekaphatna. E kifize

téseket azért tőkéjéből kell teljesíteni. A haszonbér azonban,
ha magáért a földért, és nem a munka diján abba fektetett

javításokért követeltetik : nem termelő kiadás, — mert nem a
munka fentartásaért, vagy a szerszám készletért, vagy a
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munka terményeinek anyagaiért, hanem csak egy eltulajdonított

természeti tényező használatáért fizetett díj az. E természeti té
nyező, igaz, ép oly ( sőttalán még sokkal inkább) nélkülözhetlen ,
mint valamely eszköz ; az azonban, hogy ezért valamely dijat is
fizessünk : ebből nem következik múlhatatlanul. Az eszközt ille

tőleg (mely munka által jött létre ),valaminemű dijfizetése szük
ségképeni feltétel; a földet azonban maga a természet adja ,az

azért történő fizetés tehát nem a termelési költség ; és azon
kényszerűség, hogy e fizetést a tőkébőlkell teljesíteni : szük

ségessé teszi, hogy nagyobb tőke, – a mult munka gyü
mölcsének nagyobb ezelőtti összehalmozása – legyen készen ,
mint a mennyi természetszerűleg megkívántatik vagy szüksé

ges ott a hol a föld másféle rendszer szerint van elfoglalva. Ezen
fölösleges tőke, habár tulajdonosa termelési czélra szánta is ,
valósággal nem termelőleg használtatik ; és évenként nem a

saját maga jövedelméből, hanem azon munka jövedelméből
pótoltatik helyre, melyet a bérlő tőkéjének többirésze hozott.
Végezetül valamely ország termelő tőkéjének nagy része, mely
a munkások napibéreinek és dijainak fizetésére fordíttatik ,

világosan láthatólag nem szigorúan és elkerülhetlenül szük
séges a termelésre. Ennek mindazon része , mely az élet és

egészség valódi szükségletei után fenmarad (a mely fölösleg az
ügyes munkásoknál rendesen tekintélyes szokott lenni),nem a
munka fentartására, hanem annak megjutalmazására for
dittatik ; de a munkások mindaddig várhatnak munkájok e
részére, mignem a termelés teljesen be van fejezve ; annak
tehát szükségkép nem kelletik

tőke alakjában már előre

meglenni; és ha elég szerencsétlenülegyáltalában meg kell azt
előznie , ugyanazon mérvű termelés enélkül is megtörténhetnék .
Azon czélból, hogy a munkások egész dija naponként vagy

hetenként előre fizettessék nekik , nagyobb készletnek
vagy tőkének kell már előre készen és termelési czélra
lefoglalva lenni, mint a mennyi a jelenlegi termelés folyta
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tására elegendő volna; nagyobb annál, – bármennyi jutalmat
nyerjenek is a munkások, — mint a mennyit egy okos rab
szolgatartó saját önérdekén túl rabszolgáinak fogna adni.
Valóban csak miután már elegendő tőke gyűlt össze, csak

azután fejlődött ki azon gyakorlat, hogy a puszta élelmi
szereken túl még valami más jutalmat is előlegezzenek fize
tésképen a munkásoknak ; mivel mindaz, a mi igy kifizette

tik : valósággal nem a termelésre, hanem a termelő munká
sok terméketlen fogyasztására fordíttatik , - egy oly termelési
tőkét tevén szükségessé, mely elegendő arra nézve, hogy

egy része pusztán kényelmi czélra fordíttassék.
Mint észrevehető , én azon föltevésből indultam ki, hogy ·
a munkások mindig a tőkéből tartatnak el; és kétségkivül

igy is van ez ; habár ebből még szükségkép nem következik ,
hogy a tőke mindig egy tőkebirtokosnak nevezett személy által

szolgáltassék . A midőn a munkás saját tőkéjéből tartja fenn
magát, mint azon esetben, a midőn egy jobbágy, telkes gazda,
vagy földbirtokos saját földjének terméséből él, vagy egy

iparos saját keresményéből: még azért mindig a tőkéből,
t. i. az előre megszerzett kész alapból él az. A gazda az
első évben nem azon évi aratás jövedelméből él, hanem az

előbbi évekéből, s az iparos nem az épen akkor kéznél levő
munkából, hanem a már az előtt elvégezett és értékesített
munkából. Mindenik egy kisebb saját tőke által támogatta
tik , melyet koronként munkája jövedelméből ismét helyrepó

tol. A nagyobb tőkepénzes hasonlóképen a már előbb meg
szerzett alapokból él; ha személyesen vezeti üzletét, akkor
mindaz, a mi saját maga és háztartása költségeire fordíttatva ,

munkájának mértékletes diját, — piaczi árak szerint szá
mitva, – túl nem haladja ; tőkéje egy részeültekintendő,me

lyet, mint bármimás tőkét, a termelésre fordított ; és szemé
lyes fogyasztása , a mennyiben az a szükségletekre szorítko

zik , termelő fogyasztásnak mondható .
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3 . §. Habár félnem kell is a hosszadalmasság vádjától,
mégis nehány felvilágosítást kellmég adnom , hogy a tőke fo

galmát még tisztább és világosabb fénybe állítsam . Mint M .
Say helyesen megjegyzé, épen a nemzetgazdaság elemeinél
alkalmazhatók a magyarázatok legelőnyösebben, mivel azon
legnagyobb tévedések , melyek e szakban előfordulnak, az
elemi fogalmak teljes megértése körülmutatkozó hiányra ve
zethetők vissza . Ès ebben semmi meglepő nincs; mert a mint
valamely ág lehet beteges , míg a többi mind egészséges :
ugy ha a gyökér egészségtelen, az egészségtelenséget az egész
fán elterjeszti.
Nézzük azért, hogy azoknak birtoka, kik vagyonuk jö

vedelméből élnek, a nélkül, hogy személyesen is foglalkoz
nának termeléssel: tőkének tekinthető -e , és mennyiben ? A
közönséges szólásmód

szerint ez tőkének neveztetik , és az

egyéneket tekintve : nem is helytelenül; mert mindazon ala -.
pok , melyekből a birtokos jövedelmet szerezhet, a mely jö

vedelem felhasználható a nélkül, hogy maga a tőke ke
vesbülne vagy elfogyasztatnék : reá nézve a tőkével egyen
értékü. Azonban, ha az egyénekre nézve érvényes tételeket

hirtelen és meggondolatlanul általános szempontokra vezet
jük vissza , ez a nemzetgazdaságban megmérhetlen tévedések

nek lett forrása . Igy a jelen esetben az, mi az egyénre nézve
valóságos tőke : a nemzetre nézve, – a szerint, a mint azon
alap, mely feltevésünk szerint nem fogyasztatott el, valaki
más által el vagy el nem fogyasztatott, — lehet hogy szintén
tőkét képvisel ; de lehet ép ellenkezőleg is.
.
Tegyük fel például, hogy egy A . tulajdonát képező tiz
ezer font értéket képviselő vagyon egy B . nevü haszonbérlőnek
vagy gyárosnak kölcsönöztetik , és B . üzletében jövedelmezően

használtatik . Ez azért ép olyan tőke, mintha a B. tulaj
dona volna. A . ez esetben , habár nem

személyesen

is, de

vagyonára való tekintetből, valósággal haszonbérlő vagy
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gyáros ;mert midőn e tizezer font értékű tőke a termelésre , a
munkásoknak fentartására , s azoknak eszközökkel és nyers
anyagokkal ellátására használtatik : A . tulajdonátképeziaz,mig

B . csak annak használására fordítja munkáját, és kárpótlásúl
azon különbséget kapja , mely annak jövedelme és az A .-nak
fizetett kamat között létezik . Ez a lehető legegyszerűbb eset.

Tegyük fel továbbá, hogy A .-nak ezen tizezer fontja a he

lyett, hogy B.-nek kölcsönöztetnék, kamatra egy C. nevű föld
birtokosnak adatik át, – a ki által ez saját birtoka termelő
erőinek sövények, csatornák s útak készítése, és állandó
trágyák beszerzése általi javitására fordíttatik . Ez termelő
felhasználás; a tizezer font ugyan befektettetett, de nem pusz
tult el, mert állandó jövedelmet szolgáltat : a föld most annyi

termény többletet adván,a mennyi, — ha a ráfordítás okszerűen
történt, — elegendő arra , hogy nehány év alatt megtérítse

az egész költséget, sőt idővel megtöbbszörözze azt. Igy
tehát e tizezer font érték

az ország termelésének nevelésére

használtatik , és egy oly tőkét képez , a melyért C .,"ha ha
szonbérbe adja földjét, a nagyobb haszonbér névleges alakjá

ban megkapja jövedelmét; a jelzálog pedig

arra jogosítja

A .-t, hogy a jövedelemből, kamat alakjában, annyit kapjon ,

a mennyiben e'őre megegyeztek. Ha már most megfor
ditjuk a körülményeket, és azt tételezzük fel, hogy C . nem
földjének javítására, hanem egy előbbi adósság fizetésére ,
vagy gyermekei körül való gondoskodásra fordítja e kölcsönt :

az, hogy az igy használt tizezer font, ez esetben, tőke- e vagy
nem , attól függ , hogy mi történik az utolsó átvevőnek
kiadott összeggel. Ha a gyermekek termelő foglalkozásra

fordítják vagyonukat, vagy a kölcsön - birtokosok egy más

földbirtokosnak földje javítására,vagy egy gyárosnak üzlete
kiterjesztésére kölcsönzik oda a nekik kifizetett összeget :
akkor az még mindig tőkét képez, mivel igy termelőleg van
felhasználva .
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Tegyük fel azonban, hogy C - t. i. a kölcsöntvevő földbir

tokos, – egy tékozló, a ki földjét nem azértterheli meg,hogy
vagyonát gyarapítsa , hanem hogy fényes fogatokra és mulat

ságokra pazarolja el az összeget. Ez esetben egy vagy két
év alatt egészen eltünik az, és pedig minden haszon nélkül.
A . ugyan ép oly gazdag, mint azelőtt volt ;mert habár nincs
ismár meg a tizezer fontja , de jelzálogiköveteléssel bir azon
földön, melyet ez értékig el is árvereztethet. C . azonban
tizezer fonttal szegényebb lett, és pedig úgy, hogy ezáltal
senki sem lett gazdagabbá. Azt lehetne ugyan mondani, hogy
azok , kik felhasználták e pénzt a tékozlás ideje alatt, ez által

gazdagabbakká lettek.Kétségkivülha C .kártyán vesztette volna
el, vagy szólgái által csalatott volna meg : akkor ez puszta át

szállítás és nem megsemmisülés lett volna ; és azok, kik ke
zökbe keriték ez öszeget, úgy lehet hogy termelőleg használták
volna azt. Ha azonban C . élelmi vagy fényüzési czikkekben ,

melyeket vagy maga, vagy szolgái és vendégei segélyével fel
emésztett, meglehetős egyenértéket kapottkiadásáért : e czikkek
megszüntek létezni, és semmi sem termeltetett ezek helyre
pótlására ; míg ellenben ha ugyanezen összeg földmívelés vagy
gyáriparra használtatott volna : akkor azon fogyasztás,mely igy

történt volna, az év végén , az azok munkája által létrehozott
új termények alakjában, a kik ez esetben azt elfogyasztották,
teljesen kiegyenlíttetett volna. Az tehát, mit haszonnal lehetett
volna elfogyasztani: C . tékozlása által minden haszon nélkül

fogyasztatott el. Lehet hogy C . szállítói nyertek valamit ez eljá
rásnál; de ha a tőke termelésre alkalmaztatott volna, hasonló

haszon származott volna az épitészek , eszközkészitők és szál
lítók által is, a kik a munkás osztály fogyasztását látják el;
mig másfelől ez idő elmultával C is megkapta volna tizezer

fontját (hogy valami növekedésről ne is szóljunk ), vagy vala
mely oly értéket,melylyel ma nem bir. Az általános végered
ményt illetőleg tehát legalább is 100,000 frt különbség léte
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zik a társadalom hátrányára : – ennyi levén a C . nem termelő
kiadása. A -ra nézve e különbség nem lényeges , mivel az ő

jövedelme biztosítva van számára ; és 'ha jó biztosítéka
van , s a pénzpiaczi kamat ugyanaz : ő mindig eladhatja az
eredeti áron évi járadékát. A -ra nézve tehát a száz
ezer frtnyi kötelezvény a C . birtokán ugyanannyi tő

kének felel meg ; – kérdés azonban , hogy igy van -e ez a

társadalomra nézve is ? Felelet : nem ; mert A -nak volt ugyan
100,000 frt tőkéje, de ez a C. tékozlása által elfecséreltetett,

és elpusztult, s A .most a maga jövedelmét nem tőkéje ter
méséből, hanem valamimás oly jövedelemforrásból veszi, mely

azelőtt a C -é volt ; — valószinűleg a földhaszonbérből, t. i.
azon pénzből,melyet neki a bérlők , tő k éjök gyümölcsözésé
ért, fizetnek . A nemzeti vagyon tehát 100 ,000 frttal keveshe

dett , a nemzet jövedelme pedig azzal, a mit a 100,000
forint termelt volna, ha az tőke gyanánt használtatott volna fel.
A veszteség nem a megsemmisített tőke tulajdonosát éri, mivel

a megsemmisitő beleegyezett,hogy kárpótolja őt azért, — ha
nem a társadalmat, mivel csak a társadalom birtokának egy
kis része volt az, a mi megsemmisült, s az, ami a tulajdo
nos használatára és fogyasztására volt szánva, csak kamata
volt annak , mig a tőke megfelelő számú munkások örökös
eltartására szolgált, a kik rendesen megtérítették azt, a mit

elfogyasztottak, – s ezek mostettől minden kárpótlás nélkül
meg vannak fosztva .
Alkalmazzuk már most az elméletet még egy lépéssel

tovább is, és tegyük fel, hogy a pénzt nem egy földbirtokos,

hanem az állam vette kölcsön. A ., háború folytatására, a kor
mánynak adván kölcsön tőkéjét : azért az államtól u . n . állam
papirokatkap ; t. i. azon kötelezettséget a kormány részéről,hogy

neki bizonyos évi jövedelmet fognak fizetni. Ha a kormány
a pénzt vasútépi.ésre használta, ez jövedelmező alkalmazás
volna , és az A . Vagyona tőke gyanánt lett volna felhasz
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nálva ; minthogy azonban háború folytatására, t. i. tisztek és

katonák fizetésére s egy csomó lőszer és golyó készítésére
használtatott fel — a mimind semmit sem termel: – a kormány
ez esetben a tékozló C . földbirtokos helyét foglalja el, és az

A . 100, 000 ftja oly nemzeti tőke, mely egykor létezett, de többé

nem létezik , s a vagyont és termelést illetőleg ép annyi,mintha
a tengerbe dobatott volna ; — habár más szempontból te
kintve igazolható is ennek ily felhasználása . A -nak későbbi
jövedelme tehát nem saját tőkéjének jövedelméből származik ,
hanem azon adókból,melyek a közönség megmaradt tőkéjére
vettettek ; de az ő tőkéje semmihasznot nem hajt, hogy a fize

tésért kárpótolja őket; az ugyanis tehát elveszett, eltünt, s az,
a mivel ő most bir, csak a mások tőkéjének és szorgalmának
gyümölcséhez való igénye. Ez igényt ő is eladhatja , és tőké
jének megfelelő mennyiséget kaphat érte, melyet aztán jöve
delmezőleg alkalmazhat. Igaz ! . csakhogy ő nem saját tőké

jét, vagy valamit olyat kap vissza, a mit az hozott létre;
mert az s annak minden lehető gyümölcse meg van semmni

sülve. Az, a mit ő kap, valamely más egyén tőkéje, melyet az
kész kicserélni az ő államadósági járulékáért. Egy másik
tőkepénzes helyettesiti tehát A -t, mint a közönség hite
lezőjét; A . pedig azon másik tőkepénzest helyettesiti,
mint a termelésnél használt, vagy arra használható tőke
birtokosa. Mind e kicserélések által azonban a közönség
termelő ereje sem nem fogy, — sem nem gyarapszik . Az
ország tőkéjének megrövidítése akkor történt, a midőn

a kormány A . pénzét elköltötte, a mi által 100,000 ftnyi érték
vonatott el, vagy tartatott vissza a termelő foglalkozástól, a nem termelő fogyasztási alapra helyeztetvén az át, s ha

son -érték termelés nélkül semmisülvén meg.

V . FEJEZET ,

A TŐKÉRE VONATKOZÓ ALAPTÉTELEK .
Ha a fentebbi magyarázatok megfeleltek czéljoknak :
nemcsak meglehetősen teljes fogalmat adtak a meghatározá

sunk szerinti tőke eszméjéről, hanem elegendő jártasságot is
nyujtottak az olvasónak azon egyes concret és homályos
esetekre nézve, melyekkel az egyéni körülmények bonyodal

mai környezik azt; ugyhogy még a gyakorlatlanabb olvasók
is eléggé elő vannak készülve, hogy a tőkére vonatkozó bizo
nyos elemi fejtegetéseket és elméleteket megérthessenek, me

lyeknek teljes felfogása már maga is tekintélyes lépés az e
tárgyat környező homályból a világosság felé.
Ezen tételek legelsőbbike az, hogy az ipar a tőke által

van korlátolva. Ez annyira világos , hogy számos közönséges
szójárásban elfogadottul tekintetik ; azonban egészen más

dolog az igazságot olykor-olykor véletlenülbelátni — és azt
rendszeresen felismerni, és semmi ezekkel ellenkező állitást
meg nem engedni. E főelvet egészen a legujabb időkig csak
nem mindenütt tekintet nélkül hagyták a politikai irók és

törvényalkotók ; és igen gyakran hallhattunk oly tanokat
felállíttatni és foganatosittatni, melyek összeférhetlenek ezzel.

A következő közönséges kifejezések eléggé mutatják ennek
igazságát. Ha valamely ipar valamely foglalkozás felé irá

nyul: ez eljárásra azon kifejezést használják, hogy a „ tőke
azon foglalkozásra alkalmaztatott ;“ ha valamely földre
munkát forditunk , az annyit tesz , mint a földre tőkét alkal

mazni; ha valamely gyártmányra munkát használunk , ez
annyi mint a tőkét ezen készitménybe ruházni be. Ez tehát
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azt jelenti, hogy mindenütt csak annyi munkát lehet
alkalmazni, a mennyi beruházható tőke létezik . S e tételt
valóban azonnal el kell ismernünk , mihelyt egyszer tisztán
felfogtuk azt; e kifejezés : „ a tőke alkalmazása “ , természete

sen átvitt tértelemben veendő ; mert az , a mi valósággal alkal
maztatik : a munka , – a tőke ennek

csak nélkülözhetlen

feltétele lévén . Gyakran beszélünk továbbá „ a tőke termelő

erejéről“ is, a mely kifejezés szintén nem vehető betűszerinti
értelemben , mert az egyedüli termelő erők : a munka és a
természeti tényező ; vagy ha erőltetve a tőke valamely részé

ről is lehet azt mondani, hogy annak is meg van saját ter

melő ereje : ez csak a gépek és eszközökre illik ,melyekről mint
a szél és vizről, azt lehet mondani, hogy közreműködnek a
munkával. A munkások élelmi-szereinek és a termelési anyag

szereknek

semmi termelési képességök nincs magokban

véve ; a munka azonban szintén nem

erőt, hacsak el nem

láttatik

fejthetki termelő

ezekkel. Sehol sem lehet több

ipar, mint a mennyi feldolgozandó anyagszerrel és elfogyaszt
ható tápszerrel el van látva. A dolgok ez állása mellett ön

ként látható , hogy valamely vidék népessége nem a jelen,
hanem a mult munkájából tápláltatik és fedezi szükségleteit.

Azt emészti fel, a mi már kész , nem pedig a mi most ter
meltetik . Igen ! de abból, a mitermeltetett, ismét csak egy rész

engedtetett át a termelő munkás fentartására ; s igy e mun
kából nem jöhet és nem is fog több létrejönni, mint a

mennyit az igy átengedett részlet (a mi az ország tőkéje) föl
szerelhet, s anyagszerekkel és termelési eszközökkel elláthat.
És mégis egy ennyire világos tény tekintetbe nem véte
lével igen sokáig fentartotta magát azon hit, hogy a kormány

és törvényhozás, a nélkül hogy tőkét teremtene, képes ipart
teremteni elő – és pedig nem az által, hogy a népet na
gyobb munkásságra szoktatja , vagy munkája sikerét növeli,

– mert ezek oly dolgok, melyekre bizonyos mértékben, köz
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vetett úton , még lehet befolyással a kormány - hanem úgy ,

anélkül, hogy a munkások ügyességét és erélyét növelné ;
anélkül, hogy olyanokat is munkára birna, a kik azelőtt

henyeségben töltötték életöket. Mindennek daczára is azt
gondolták, hogy a kormány, — anélkül, hogy ujabb alapok
ról gondoskodnék , – képes uj foglalkozásokat teremteni elő .

Egy kormány, tilalmi törvények által, megakadályozhatja
valamely árúczikknek behozatalát; és a midőn ez uton azon
árúnak a házában termelését idézte elő , azzal fog talán di

csekedni, hogy egy uj iparággal gazdagitotta az országot, és
statisztikaitáblázatokkal fog tüntetni a mellett, hogy mennyit
termelt ezen az uton , és mennyi munkát alkalmazott ezen
termelésben ; és ezt, mint az állam nyereségét, melyet a tilal
mi törvényeknek lehet köszönni, egészen saját hitele emelé
sére fogja felhasználni. És habár a politikai számtan e ne

me egy kissé már hitelvesztett lett is Angliában :még mindig
virágzik az Európa continentalis nemzeteinél. Ha a törvény
hozók figyelembe vették volna, hogy az ipar a tőke mennyi
ségétől függ, akkor azt is belátták volna, hogy ez eljárás

által az ország tőkéje, egészben véve, nem növekedett ; mert
annak minden parányi része, melyet törvényeink által ez

ujonan szerzett iparágba tereltek át, valamely más iparágtól
vétetett ki vagy tartatott vissza, a melyben ez valószinüleg
ugyanoly mennyiségű munkásnak adna, vagy adott volna
foglalkozást, a mennyit ez uj foglalkozás igénybe vesz .* )
* ) El kell azonban ismerni azon kivételes esetet, midőn az ily

megszoritó törvények által teremtett vagy fentartott ipar a foglalkozá
sok azon osztályába tartozik , melyet házi iparnak szoktak nevezni;

mert ezek oly egyének által gyakoroltatva , a kiknek már ugy is meg
van a magok élelme, – mint pl. a munkás családok által,más foglalko
zás időközeiben : – ennek végezésére semmitőke átszállitásra nincs szük
ség, az anyagszer és eszközök árán kivül, a mi pedig gyakran figyelem
be sem vehető csekélység. Ha azért védvámokkal eszközöltetik ezen fog
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2 . §. Habár tehát az ipar a tőke mennyiségeáltal van is
korlátolva, ebből még azonban mi nem akarjuk azt követ
keztetni, hogy az mindig felér ennek határáig. Megtörtén
hetik , hogy a tőke egy ideig használatlanul hever, mint az

eladatlan árúk , vagy az oly alapok esetében, melyek még
nem találtak alkalmazást azon idő alatt, mig valami ipart
nem hoznak mozgásba . Vagy pedig nem kapható annyi mun
kás, a mennyit a tőke elbirna tartani és alkalmazni. Tudva
levőleg ép ez történt az uj gyarmatokban is, ahol a tőke has:ná

latlanul veszett a munkások hiányában, a mire jó például
szolgálhat a Hattyú folyam környéki telep (melyet ma nyi

goti Ausztráliának neveznek ) alapitása első éveiben. Szám :
san vannak oly személyek is, kik a létező tőkéből élve,
semmit sem

produkálnak , vagy többet produkálhatnának

mint valóban . Ha a munkások mnnkabérét leszállitjuk , vagy
pedig ugyanazon bérért több órai munkára kényszeritjük ;

vagy pedig, ha ezeknek családjai, a kik már a tőkéből él
nek , nagyobb mérvben használtatnának , mint jelenleg, a ter

melés növelésére : egy bizonyos tőke több iparnak szolgál
lalkozásoknak továbbfolytatása , mig máskülönben nem maradnának azok

fenn : ez esetben valódi nyereség az az ország termelésére nézve.
Azon czélból, hogy elméleti tételeinket megtámadhatlanokká te
gyük , el kellett ismernünk e különös kivételes esetet;'ezazonban semmiösz
szefüggésben nincs a szabad kereskedelem gyakorlati érvényű tanával ;
mert a házi ipar már természeténél fogva sem igényel védelmet, mivel
a munkások ellátásáról más jövedelemforrásokból levén gondoskodva : a

termelvény ára , bár mennyire alacsonyan álljon is az, csaknem egészen

tiszta nyereségnek tekinthető . Ha tehát a házi termelők visszavonulnak
a versenytől, ezt nem a szükség , hanem a miatt teszik , mert a termény
nem ér meg annyit, mint a munka, a melybe az kerül ; ez e tekintetben
à legilletékesebb szakértők nézete is, a kik mind az egyiket mind a má

sikat megpróbálták. Gazdaságosabbnak tartják készen bevásárolni fehér
nemüiket, mintsem magok készitsék azt. Ezek tehát nem folytatják

munkájokat, hacsak a társadalom többet nem ad nekik azért, mint a
mennyit annak terménye saját véleményök szerint is ér.
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tatna foglalkozást. A termelő munkások nem termelő fogyasz
tása, melyet most egészen a tőke fedez , megszüntethetnék ,
vagy akkorára halasztathatnék , a mikorra a termés már be

kerül; s az igy meggazdálkodott összegből,még több termelő
munkást lehetne eltartani. Az ily utakon és módokon a társa
dalom létező segély - forrásaiból nagyobb mennyiségű ter
ményt hozhatni létre; és valóban ily útakra és módokra lett
az szoritva mindannyiszor, valahányszor a tőke valamely
nagy részének megsemmisülése a felmaradtak lehető legtelje
sebb kihasználását tette szükségessé, a miegy időre felettébb

nagyfontosságú kérdés .
A hol az ipar még nem fejlődött a tőke által megenge

dett batárig : ott a kormány, különböző útakon és módokon,
mint pl. több munkás alkalmazása által, közelebb hozhatja

azt ezen határhoz , mint pl. a coolik és szabad négereknek
Nyugot- Indiába behozatala által. Van még egy másik mód
is, a melyben a kormány ujabb ipart hozhat létre, t . i. teremt
het tőkét : vethet ki adókat, és az igy bevett összeget terme

lőleg használhatja . Vagy teheti azt is, a mi csaknem egyenér
tékű ezzel, hogy t. i. adókat vethet a jövedelemre és kiadásokra,

és a bevételt az államadósságok törlesztésére fordithatja . A
tőkebirtokosok , midőn igy ki vannak fizetve, még mindig

kivánnak jövedelmet kapnivagyonukból ; annak legnagyobb
része tehát termelő foglalkozásra irányul; mig ellenben
annak egy nagy része a nem termelő kiadások alapjától
vonatott el,mivel az emberek adójukat nem egészen abból

fizetik , a mit megtakaritottak volna, hanem egy részben –
habár nem főképen is, – abból, a mit különben is elköl

töttek volna. Ehez lehet még venni azt is, hogy a tőke
(vagy még helyesebben szólva : a munka) termelő erejének az
életmód tökéletesitése vagy bármimás úton történő növekedése

a munka-alkalmazást is törekszik növelni; mivel ott, hol
egyáltalában több termény van, mindig valószinű, hogy a
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növedék egy része megtakarittatik , és tőkévé alkittatik , kivált
ha a termelő ipar növekedett gyümölcse nagyobb ingerrel bir
az alapoknak nemtermelő rendeltetését termelővé változtatni.
3. § . Mig tehát egyfelől az ipar a tőke által korlátoz
tatik : ugy másfelől a tőke minden növekedése uj alkalma
zást ad, vagy képes adni az iparnak ; és pedig e képessége
már határ nélküli. Nem

szándékozom kétségbe vonni, hogy

a tőke, vagy annak egy része ugy is használható , miszerint
nem tartatnak belőle munkások , hanem gépekbe, épületekbe,
földjavitásokba és több ily félékbe van befektetve. A tőke

minden nagy mérvü növekedése mellett rendesen tekintélyes
része használtatik annak fel ilyen módon , a midőn csak egy
kézre dolgozik a munkásokkal, de nem

szolgál azok fentartá

sára. Az, mit én szándékozom állitani, abból áll, hogy azon
rész, mely ezek fentartására szolgál, – feltéve, hogy valami
másban semmiváltozásnem történik , — végtelenül növelhető a
nélkül, hogy az által lehetetlenné lenne ennek alkalmazást

találni; vagyis más szavakkal, hogy ha vannak munkára ké
pes egyének , és elegendő táplálék

ezek eltartására : ezek

mindig használhatók valaminek termelésére. Szükség, hogy e
tételt némileg megvitassuk, mivel azoknak egyike ez, melye
ket rendkivül könnyen el lehet fogadni, ha csak általános

kifejezésekben mutatjuk fel, de meglehetősen nehéz a társa
dalom valódi tényeinek bonyolult tömkelegében is folyvást
szemünk

előtt tartani. Egyszersmind nagyban

ellenkezik

ez sok általánosan elfogadott tannal is. Aligha van egy job
ban elterjedt nézet az emberek között, mint az, hogy a gaz

dagok nem termelő kiadása szükséges a szegények foglal
koztatására . Smith Ádám előtt alig vonták valaha kétségbe
ez állitást ; sőt az ő ideje óta is nagytekintélyü és sok ér

demü irók akadtak, kik azt igyekeztek

bebizonyitani, hogy

ha a fogyasztók jövedelmöknek nemcsak egy igen kis részét
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forditanák tőkésitésre, és nem szentelnék azt oly mennyiség
ben nem termelő fogyasztásra , mely bizonyos arányban áll
az ország tőkéjéhez : a túlságosan nagy tőke-felesleg annál
inkább elveszne , mivel nem lenne elegendő piacz azon árú
czikkekre,'melyeket az igy létesitett tőke hozna létre.* ) Én
azthiszem , hogy ez egyike azon számos tévedéseknek , melyek
azon gyakorlatból származnak a nemzetgazdaságban, hogy

nem szokták az egyszerű tények vizsgálatával kezdeni, hanem
egyenesen a legbonyolultabb concret eseteknek rontanak .

Bárki előtt könnyen belátható , hogy ha egy jóakaratu
kormánynak a köztársaság minden élelmiszere, eszköze, és
anyagja rendelkezésére áll : mindattól, kinek

átengedte a

tápszerek egy részét, termelő munkát kivánhat, ha t. i. képes
erre, és nem lehet attól félnie, hogy nem lesz elegendő tér e
termelő -munka felhasználására ; mivel mindaddig , mig csak lé

tezik oly kielégitetlen szükség valamely egyénnél, melyet
anyagi tárgyakkal ki lehet elégiteni: a köztársaság munkája
mindig alkalmazható valami olyannak

termelésére, a mi

képes valamely szükség kielégitésére. A tőke birtokosai te
hát, midőn uj megtakaritások által növelik azt, tökéletesen

ugyanazt cselekszik , melyet föltevésünk szerint egy jóaka
ratú kormánynak kell tenni. Hypothesis czéljából bármily eset
is elfogadható ; képzeljük tehátmagunknak a lehető legritkább.
esetet, s tegyük fel hogy valamennyitőkepénzes azon vélemény
re jön , s miszerint semminem levén becsesebb,mint egy jól veze
tett munkás : nem kell azt jobban dijazni; és e nézetének meg

felelőleg, csupán lelkiismereti indokokból, minden jövedelmi
fölöslegét félre teszi ; vagy tegyük fel, hogy e visszatartás
nem önkéntes, hanem törvény vagy közvélemény által van a
tőkepénzesekre,valamint a földbirtokosokra is, rá kényszeritve.
Ez esetben tehát a nem termelő kiadás a lehető legkisebb
fokra van leszállitva ; és azt lehet kérdezni, hogy az igy
*) Példaul: Mr. Malthus, Dr Chalmers, M . de Sismondi.
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megnövelt tőke miként talál alkalmazást ? Ki fogja megvá
sárolni azon javakat, melyeket az termelni fog ? Nincs többé

vevő már azok számára sem , melyek azelőtt termeltettek .

E javak tehát, – azt állitják, — eladatlanul fognak ma
radni, az áruházakban fognak elveszni, mignem a tőke oda

fog visszaapadni, a hol eredetileg állott , — vagyis annyi
val kevesebb lesz, a mennyivel a fogyasztók kereslete
csökkentetett. Ez azonban csak egy oldalról tekintése a do
lognak . A felvett esetben kétségkivül semmi kereslet nem

fog lenni a tőkepénzesek és földbirtokosok részéről a fény
üzési czikkek iránt. Amidőn azonban ezen osztályok jövedel

möket tőkésitették, ez által nem semmisitették meg fogyasz

tási képességöket, hanem csak magokról a munkásokra szál
litották azt által, a kiknek az által uj foglalkozást adnak. E
munkásokra nézve pedig két feltevés lehetséges : a tőke nö

vekedés arányában vagy növekedik ezek száma, vagy nem .
Ha igen , akkor semmi nehézség nincs ez esetben, mert az
uj népesség számára való szükségletek termelése foglalja el

a régi népesség egy része számára termelt fényűzési czikkek
helyét ; és tökéletesen kárpótol azon foglalkozás mennyi
ségért, a mely ezekkel együtt elveszett. De tegyük fel, hogy

a 'népesség nem szaporodik : ekkor mindaz, mi azelőtt fény
üzési czikkekre költetett a tőkepénzesek és földbirtokosok
által, munkabér-pótlékok alakjában a létező munkások kö

zött osztatik ki. Tegyük fel, hogy ezek már elegendőleg el
vannak látva a kellő szükségletekkel, – kérdés: ekkor mi
következik ? Az, hogy a munkások lesznek a fényüzési czik

kek fogyasztói, és az előbb fényüzési czikkek termelésére
használt tőke még mindig képes az ugyan oly módon felhasz

náltatásra ; a különbség csak az, hogy a fényüzési tárgyak,
a helyett, hogy csak egynehány egyénre szoritkoznának, ál
talánosabban megoszlanak a társadalom tagjai közt. A tőke
gyüjtés és a termelés növekedése ez uton a szó szoros értel
Mill Stuart Nemzetgazdaságtan
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mében tovább folytatható mindaddig , mig csak

mindenik

munkás mindazon vagyoni jóllétet nem élvezi, mely össze
fér e munka tovább -folytatásával, - - feltéve, hogy munkájok

fisikai ereje elegendő az összes számára előállitani mindezen
nagymennyiségi kényelmi czikkeket. E szerint a vagyon
határa sohasem a fogyasztók , hanem a termelők és termelő
erők hiányától függ. A tőke minden növekedése vagy uj
alkalmazást, vagy uj jutalmazást ad a munkának , s vagy

az egész országot, vagy a munkás osztályt gazdagítja. Ha
ujabb kezeket talál, a munkára alkalmazhatót : ez által az
összes termelést növeli ; ha pedig csak ugyanazokat hasz
nálhatja mint az előtt : nagyobb osztalékot juttathat azoknak ;
és talán a miatt, mert nagyobb erőfejtésre ösztönözi őket, még
némileg ez úton is növeli a terményt.
4 . § . A második főtételiink a tökét illetőleg azon for
rásokra vonatkozik , a melyekből az eredetét veszi. A tőke a

takarékosság eredménye. Az ezt bizonyitó érvek bőven felta
lálhatók már abban is, a mit eddig előadtunk e tárgyról, e tétel azonban még némi bővebb magyarázatot is kiván .

Ha mindenki személyes élvezetekre költené azt, a mit
maga termel, vagy a mások által termeltből jövedelemként
kap : akkor nem növekedhetnék a tőke. Csekély kivétellel,

eredetileg valamennyi tőke a takarékosság gyümölcse. Azt
mondám , hogy csekély kivétellel, mivel azon egyén , a ki a

maga kezére dolgozik , saját rovására mindazt el is köjtheti,
a mit szerzett, a nélkül, hogy még ezért tönkre jutna : és
azon kevés szükséglet-készlet, a melyből az alatt fentartja
magát, mig munkája gyümölcsét arathatja , vagy mig áruit
eladhatja , habár valódi tőkét képvisel is, nem mondható meg
takaritásnak, mivel saját szükséglete kielégitésére használtatik

az mind el, és pedig talán oly gyorsan, mintha henye mun
kátlanságban

emésztetett volna az fel. Képzeljünk egy bi
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zonyos számu egyént vagy családot megannyi külön darab

földre telepitve, a melyen mindenik saját munkája gyümöl
cséből él, és pedig az egész termést felemésztve. Azonban
még ezeknek is meg kell annyit takaritani (t. i. a személyes

fogyasztástól megkímélni), a mennyi vetőmagnak szüksé
ges. Némi megtakaritásnak azért a gazdasági viszonyok ezen
legegyszerübb állapotánál is kellett már történni; többet kel

lett az embereknek termelni, mint a mennyit elfogyasztottak,
vagy kevesebbet fogyasztani, mint a mennyit termeltek ; s még
inkább kellett ezt tenniök , ha munkásokat akartak alkal
mazni, vagy többet akartak termelni annál, a mit saját kezök

munkájával létesithetnek . Mindannak , a mit valaki oly munka
létesitésére és végezésére akar felhasználni, a mit nem maga

végez, eredetileg valaki által kellett megtakarittatni; valaki
nek termelnie kellett azt, és megtagadni magától annak el
fogyasztását. Meglehetős pontossággal lehet ezért azt állita

nunk, hogy minden tőke, s különösen pedig a tőke minden

növekedése a megtakaritás eredménye.
A társadalom kezdetleges és nyers állapota mellett gyak
ran , sőt rendesen ugy történik, hogy nem azon személyek a
tőke birtokosai, a kik megtakarították azt, hanem valaki más ,

a ki erősebb levén , vagy egy hatalmasabb társasághoz tar
tozván, erőszakos módon birtokába keritette azt. És még a
dolgok oly állapota mellett is, midőn a tulajdon már törvé

nyes védelemben részesül, a tulajdon növekedése még hosz
szu ideig rendesen olyféle nélkülözések s fosztogatások által
történik , a melyek , habár lényegileg ugyanazonosok is a
megtakaritással, mivel nem önként, jószántunkból történik ,
rendesen nem ezen elnevezésben részesülnek . A valódi ter
melők rabszolgák voltak , a kik annyi termelésre kénysze
rittettek , amennyit csak az erőszak kicsikarhatott tőlök ; és

oly keveset fogyasztottak , a mennyit csak munka-adójuk
nak rendesen igen sovány emberszeretete, vagy épen önér
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deke engedett nekik . A kényszerü megtakaritás ezen neme
azonban nem okozná a tőke valami gyarapodását, hacsak
annak egy része önként ismét meg nem takarittatnék ezek

urai által. Ha mindaz, amit ő rabszolgáival termeltetett, és
azok által elfogyasztani nem engedett, ő általa saját élve
zetére fordittatott volna : ezáltal még nem növelte volna tő

kéjét, sem arra nem lett volna képesitve, hogy nagyobb
számu rabszolgát tartson el. Söt már maga a

rabszolgák ·

tartása is előbbi megtakaritást feltételez ; legalábbis az
élelmi szernek már készen kell lenni, a melylyel előlegként
el lehessen azokat látni. E megtakaritás azonban nem történ

hetett azurnak önkéntes nélkülözéseáltal,hanem sokkal valószi
nübben magok a rabszolgáké által, a mig t. i. azok szabad
emberek voltak ; — azon erőszak vagy háboru , mely megfosz
totta őket személyes szabadságoktól, szolgáltatván át szer

zeményeiket is hóditóik kezébe.
Vannak még más esetek is, midőn a megtakaritás szó,

a rendesen hozzá tartozó fogalmakkal együtt, nem illik tö
kéletesen azon működésre, a mely által a tőke növekedik .
Igy pl. ha azt mondanánk, hogy a tőke-növekedés gyorsitá
sának egyetlen módja a megtakaritás növelése : ez által
valószinüleg a még nagyobb foku öntartózkodás és erősbült ,
nélkülözés eszméje lenne feltámasztva. Pedig világos, hogy
mindaz, a mi a munkás termelő erejét neveli, uj alapokat
teremt a megtakaritásra ; és arra képesiti a tőkét, hogy
necsak

ujabb nélkülözések

által, hanem

a személyes fo

gyasztás növekedtével együttesen növekedjék . Mindamellett
tudományos értelemben véve, a megtakaritás növekedéséről

van itt szó ; mert habár több fogyasztatik is, de több is
takarittatik meg, is nagyobb termelési fölösleg mutatkozván a
fogyasztás felett, igen is helyes, ha pontosan akarunk szó

lani, nagyobb megtakaritásnak nevezni ezt. Habár nem egé

szen kifogástalan is e kifejezés, nem létezik más, mely leg
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alább is ily sulyos ellenvetésnek ne volna kitéve. Kevesebbet
fogyasztani, mint a mennyi termeltetett: ez a megtakaritás ;
– ez azon folyamat, a mely által a tőke növekedik , és

nem pedig szükségkép absolute kevesebb fogyasztás által.
El kell ismernünk , hogy annyira szolgái vagyunk a szavak
nak , iniszerint nem vagyunk képesek a „megtakaritású szót
ezen értelemben használni, a nélkül hogy azon veszélynek

ne tennők ki magunkat, miszerint elfeledtük, hogy a keve
sebb fogyasztás mellett van a tőke növelésének még egy
más módja is, t. i. a többet termelés .
5 . $. Egy harmadik alaptétel, mely a tőkére vonatkozólag

szoros összefüggésben van az imént vizsgált tétellel, az, hogy
habár a tőke a megtakarítás gyümölcse : mindamellett el
is fogyasztatik az. A megtakarítás szó még nem azt jelenti,

hogy a mi megtakaríttatott, az ne is fogyasztassék, el ; sőt
még azt sem jelenti szükségkép, hogy annak elfogyasztása

elhalasztassék ; hanem csak annyit, hogy ha közvetlenül elfo
gyasztatik , nem azon személyek által fogyasztassék , a kik
által megtakaríttatott az. Ha pusztán jövőbeli használatra té
tetett félre, akkor azt mondjuk róla , hogy felhalmoztatott :

és mig igy felhalmozva van, az alatt egyáltalán soha sem
fogyasztatik . De ha tőke gyanánt használtatik : mind elfogyasz

tatik az ; — habár nem maga a tőkepénzes által történik is az.
Egy része gépekért vagy eszközökért cseréltetik ki, melyek
a használat által elkoptatnak ; más része magvakért és anyag
szerekért adatik ki, melyek elvetés vagy feldolgozás által ép
igy megsemmisülnek , s a végeredmény a termény elfogyasztása
által teljesen eltünik . A felmaradt összeget a termelő munká

sok munkabéréül kellett odafizetni, a kik napi szükségletök
fedezésére fogyasztják el azt; vagy ha megtakarítanak is a

maguk részéről valamit, általában szólva, ez szinte nem lesz
felhalmozva, hanem a takarékpénztárak, jótékony egyletek ,
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és más csatornákon át mint tőke ujra használat alá kerül
és elfogyasziatik .

A most felállított ely eléggé meggyőző példa arra nézve,
hogy mennyire szükséges figyelmünket e tárgy legelemibb
igazságaira fordítani: — mivel az e szak legelemibb igazsá
gainak egyike, és mégis senki nem vette azt észre, a ki
nein gondolkodott egy kissé felőle : sőt midőn legelőször hall

ják, a legtöbben nem is hajlandók azt elismerni. Az előtt, ki
egészen ismeretlen a tárgygyal, épen nem látszik valami vilá

gosnak, hogy annak , a mi megtakaríttatott, fel is kell emész
tetni. Az ilyenek előtt mind az, a ki takarékos, a zsugori

szinében látszik feltünni; s ámbár megengedhetőnek vagy
dicséretesnek tartja az ily eljárást, midőn egy család eltar
tásáról vagy más ilyenről van szó : de azt nem tudják elkép

zelni, hogy mily hasznotteszünk az ilyennelmás embereknek ;
szerintök a megtakarítás csak a fukarság egy más szebb ki
fejezése, – mig a költekezés úgy tünik fel előttök , minta mely
által az igy összehalmozott vagyon mások között is megosz
tatik . Az, ki vagyonát nem termelő élvezetekre tékozolja , úgy

tekintetik mint a kimindenütt jótékonyságot hintmaga körül;
és annyi jó indulattal találkozik, hogy ép e népszerűségnek
köszönhető az némileg, miszerint a költekezőnek sok oly érdem
tulajdoníttatik , mely tulajdonkép nem őt illeti ; mert az ilyen
nemcsak hogy saját tőkéjét elvesztegeti, ha ugyan birt

valaha ilyennel, hanem kölcsönzés neve alatt és a visszafize
tés igérete mellett a másokat illető tőkét is kezére keriti,

és hasonlókép elvesztegeti.
Ez igen szélesen elterjedt téves nézet onnan származik,
hogy csak egy kis részére vagyunk figyelemmel azon követ
kezményeknek , melyek a megtakaiitás vagy költekezésből

származnak ; ezek mindenikének azon hatásai, melyek kivül
csnek látkörünkön, nem jönnek itéletünk alá . A szem azt, a mi
megtakarittatott, csak egy képzeleti erős vas-záros szekrényig
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kiséri s itt aztán elvész a szemünk elől ; mig ellenben azt,
a mi elköltetik , az üzletemberek és az ezektől élők kezéig
követi tekintetünk , a nélkül azonban, hogy a végrendeltetést

bármelyik esetben is beérhetnénk azzal. A megtakarítás (hogy
termelő beruházásokra használtassék ) és a költekezés: hatásuk
első stádiumán igen közel állanak egymáshoz ; mindkettő
hatása fogyasztással kezdődik , s a vagyon egy bizonyos részé
nek elpusztítása mellett, csupán az elfogyasztott tárgyak

és

a fogyasztó személyekre nézve különbözik a kettő egymástól.

Az egyik esetben eszközök kopnak , anyagszerek semmisül
nek meg, azon tápszer és ruházatnagymennyiségével együtt,
mely a munkásoknak kiszolgáltatva a használat folytán elko
pik ; - a másik esetben pedig fogyasztás történik , t. i. bo

rok , fogatok, és butorok semmisülnek meg. Ennyiben véve a
nemzeti vagyonra nézve a következmény mindkettőnél meglehe
tősen ugyanaz ;mindkét esetben megfelelő mennyiség semmisült
meg abból. A költekezésnél azonban az első lépés egyszersmind

az utolsó is ; a munka terményének azon bizonyos mennyi

sége eltünt, és semmimást nem hagyott maga után ; mig
ellenben

a takarékosság utján az értékmegsemmisülés ezen

egész ideje alatt munkások foglalkoztak annak helyrepótlá

sával, a kiknél utóljára úgy találjuk, hogy bőven visszaadták
azon egyen - értéket, a mit elfogyasztottak . Es minthogy ezen
eljárást a végtelenségig lehet igy folytatni a nélkül, hogy
valami új megtakaritásra volna szükség : az egyszeri megta
karítás oly alappá lesz, mely megfelelő számú munkást örökre

képes foglalkoztatni, — évről évre haszonnal téritve vissza az
ezek eltartására forditott összeget.
A pénz közbe keveredése az, mely a gyakorlatlan szem

előtt elhomályosítja e tünemény valódi jellegét. Csaknem

minden kiadás a pénz segélyével eszközöltetvén , a pénzt
kezdik az egész eljárás lelkének tekinteni, és minthogy az

nem semmisül meg , hanem csak gazdát cserél, az emberek
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nem veszik észre azon érték megsemmisülését, mely a nem
termelő kiadásoknál történik . A pénz pusztán egyik kézből

a másik ba szállván át, azt képzelik , hogy a vagyon a té
kozló kezéből szinte csak a mások kezébe ment át. Ez azon

ban csupán onnan származik , hogy a pénzt összetévesztik a
vagyonnal; pedig a vagyon, a mely elpusztult, nem a pénz
volt, hanem a borok , a fogatok , a bútorok , melyek e pénzen
vásároltattak ; és ezek minden eredmény nélkül semmisülvén
meg , a társadalom egészben véve, ennyivel szegényebbé lett.

De azt lehetne mondani, hogy borok , fogatok , butorok nem

oly tárgyak mint az eszközök, anyagszerek stb., és hogy ezek
csupán nem termelő fogyasztásra alkalmasok , s hogy a tár
sadalom vagyonának megröviditése akkor történt, a midőn
ezek termeltettek , s nem pedig akkor midőn elfogyasztattak .

· Én magam is kész vagyok elfogadni ez okoskodást a meny

nyiben ez indoknál szükségünk van reá ; és igen is helyen
volna

ezen megjegyzés, ha mindezen költséges fényüzési

czikkek egy már meglevő, és soha vissza nem pótlandó kész

letből származtak volna. De minthogy ép ellenkezőleg folyást
ujra termeltetnek ezek, mind addig , mig csak fogyasztó lesz
reájok nézve, és mind nagyobb mennyiségben termeltetnek ,
hogy a nagyobb keresletnek elég tétessék : - az, hogy egy fo
gyasztó 50,000 frtot költ évenként fényüzési czikkekre, meg

felelő számú munkást tart évről évre ily nemü tárgyak ter
melésére elfoglalva, melyeknek semmi haszna nincs az újra
termelésnél; ezek szolgálata tehát nemzeti vagyon növekedését

tekintve, elvezsett, s azon eszközök, anyag- és élelmi szerek,
melyeket ezek évenként elfogyasztottak : a község termelő czé
lokra használható összes készletéből vonattak el. Azon arány

ban a mint valamely osztály könnyelmű, vagy fényűző : az
ország ipara is mind inkább azon czélra irányul, hogy az ezek
által használt fényüzési czikkeket állitson elő , – a mi által nem

csak a termelő munkások alkalmazása apad, hanem azon
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tárgyak és eszközök is, melyek az ily foglalkozáshoz szüksége

sek , valóban kisebb mérvben lesznek feltalálhatók.'
Egy szóval a megtakarítás gazdagitja , a tékozlás
szegényíti a társadalmat - annak egyéneivel együtt ; a mimás
szavakkal annyit tesz , hogy a társadalom

egészben véve

annyival gazdagabbá lesz, mennél többet költ a termelő
munka fentartására és gyámolítására, de annál szegényebb
mennél többet fogyaszt saját élvezetére.*)
- -

--

*) Megérdemli, hogy figyelmünketkissé azon körülményekre fordit
suk , melyek bizonyos mértékben kevesbítik azon károkat, melyeket az
egyének tékozlása okoz az egész társadalom vagyonosodásának ; vagy
e károk következménye gyanánt többé kevésbbé teljes kárpótlást szol

gáltatnak azokért. Ezek egyike az, hogy a tékozlóknak rendesen nem
sikerül mindazt elfogyasztani, a mit elköltenek . Szokott gondatlanságuk

a kiadásnál azt idézi elő rájok nézve, hogy mindenfelől csalják , lopják
őket, és pedig gyakran olyan személyek, kik maguk igen takarékos életmó
duak . Az ily gondatlan vagyonos emberek ügynökei, felügyelői, sőt még

házi cselédei is rendesen igen szép vagyonkát gyüjtenek magoknak az
ilyenek körül, kik minden vásárlásaiknál sokkal magasabb árakat fizetnek
mint a gondosabb emberek , - s ez annak oka, hogy az ilyenek sokkal

népszerübbek az eladók előtt. Ezek azért valósággal semmi esetre sem
képesek annyi vagyont kerítenikezökbe s aztán elpusztítani azt, mely az

általok eltékozolt vagyon egyenértéke volna ; mert ennek igen nagy része
csupán más kézre megy át, a mely

aztán

takarékosabban bánik

vele . Egy másik figyelemre méltó körülmény az, hogy némelyek tékoz
lása másokat annál nagyobb gazdálkodásra ösztönöz. Tegyük fel, hogy
valamely fényüzési czikk kereslete, egy tékozló szeszélye iniatt hirtelen
emelkedik , a mire nem számítván előre, semmi növekedés nem történt

a szokott készleten túl: az árak ez esetben emelkedni fognak, és pe
dig annyira emelkedhetnek , hogy túlhaladják azon rendes fogyasztók
a jlamát vagy képességét, a kik ennek következtében lemondanak e szo

kott élvezetökről, és megtakarítják az annak megfelelő összeget . Vagy
ha nem teszik ezt, hanem tovább is ugyanannyit költenek ez áruczik

kekre mint az előtt ; ez által a kereskedők nyernek, mivel ugyan
azon mennyiségű áruért egész annyival többet kapnak, mint a mennyit a

tékozló költ arra ; és igy azon mennyiség , mit ez elveszit, tényleg azokra
száll át, és ugy lehet hogy általok a tőkéhez csatoltatik , - ennek szemé
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6. S. Alaptételünkhöz visszatérve, tehát minden tárgy,
mely termeltetett, meg is emésztetett, – ugy azon rész , mely
megtakaríttatott, mint az, melyről azt szoktuk mondani, hogy
elköltetett ; és pedig az elébbi ép oly gyorsan, mint az utóbbi.
Valamennyi közönségesen használtatni szokott beszédmód

elrejteni hajlandó e gondolatot. Ha valamely ország régi
gazdagságáról, az ősöktől az öröklött kincseiről, és más ha

sonló dolgokról beszélünk, mindig azon gondolat jut eszünkbe,
hogy az igy áthagyott kincsek már régen ezelőtt keletkez

tek , még azon időkben midőn állítólag legelőször megszerez
tettek ; és hogy az ország tőkéjének semmi része sem ez
évben jött létre, – kivéve azt, a mennyi ez évben adatott
az egész összeghez . Valósággal azonban egészen másként
áll a dolog ; — a ma Angliában létező vagyon legnagyobb ré
sze az utolsó tizenkét hónap alatt produkáltatott az emberi
kezek által; s valóban , e ma oly roppant összegnek csak igen
lyes fogyasztása a többi vásárlók nélkülözéséből pótoltatván, a kik a
szokottnál most kevesebbet kaptak ugyanazon összegért, mint azelőtt.
Másfelől ép ellenkező folyamatnak kell valahol másutt megindulni, mint
hogy a tékozlónak valahol kevesbíteni kellett vásárlását, hogy az itteni

növekedést ellensulyozza ; úgy lehet, hugy valamely termelő munkára
alkalmazott tőkét vett fel, és talán az anyagok és eszközök

termelői

nél ott vesztek az áruk, vagy legalább a szokott mennyiségű árúczik
kekért sokkal kevesebbet kaptak , mint rendesen . A jövedelem vagy

tőke ily veszteségeit azonban, melyet az iparkodó egyének szenvednek,
ha csak nem valami rendkivül nagymérvűek , rendesen kipótolja a na
gyobb nélkülözés és takarékosság ; úgy hogy a társadalom tőkéje, egész
ben véve, nem károsúl ez által, és a tékozló saját élvezeteit nem az ál

landó jövedelemforrások rovására , hanem csak mások ideiglenes gyö

nyöre és kényelme megrövidítésére folytathatja ; – mert a köztársadalom
mindenesetre szegényebbé lesz azzal, a mit valaki elkölt, hacsak mások
ép ennek következtében költekezéseik korlátozására nem vezettetnek . Vannak még más rejtettebb útjai és módjai is annak, hogy némelyek té

kozlása mások túlságos megtakarítását idézte fel kárpótlásúl, – de ezt
csak a IV . könyv azon részében lehet tárgyalnunk , midőn a tőkegyüj
tés korlátozó elveiről fogunk szólani.
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kis része létezett tíz évvel ezelőtt, – az ország jelenlegi ter
melő tőkéjének alig valami része, a

gyárak

s nehány hajók

gazdasági épületek ,

és gépek kivételével ; és a leg

több esetben még ezek sem maradtak volna fel ily sokáig , ha

ezalatt uj munka nem használtatott volna ezek kijavítására.
Csaknem egyedül a föld az , mely állandó, mig minden más
oly dolog , mely létre jött, elvész , és pedig legnagyobb

részt nagyon is gyorsan . A tőke nagyobbrészint már termé
szeténél fogva nem alkalmas arra, hogy sokáig fenmarad
jon. Van ugyan egynehány, de csak igen kevés termény olyan,
mely

hosszú felmaradásra képes ; a westminsteri apátság

olykori kiigazitásokkal századokig eltartott; némelyik görög
szobor már több mint 2000 éves; a pyramisok pedig talán
kétszer vagy háromszor annyi idősek. Ezek azonban nem
termelési használatra szánt tárgyak , ha a hidakat és vizve

zetékeket kivesszük ( a melyekhez még némely országokban
a vizmedenczéket és partműveket lehet számítani), kevés
példa van arra nézve, hogy valamely épület, mely ipari
czélra használtatik , hosszabb ideig eltartana ; az ily épületek
nem állhatnak ellent a használat és időviszontagság miatti
elkopásnak, és nem is helyes gazdálkodás volna a nagyobb
kitartásra szükséges szilárdsággal építeni őket. A tőkét időről

időre nem az elzárás, hanem a folytonos megújitás által tart
juk életben ; annak mindenik része felhasználtatik és elfogy,
és pedig rendesen igen

hamar létre

jötte után ; de azok ,

kik elfogyasztják azt, ezalatt még több termelésére hasz
náltatnak . A tőke növekedése hasonló a népesség nö
vekedéséhez ; mindenki meghal, a ki született, de a szülöttek

száma minden évben tulhaladja a meghaltakét, a népesség
tehát folyvást növekszik , habár az azt alkotó személyek
közül egy sem volt életben egész a legújabb időkig .
7. . A tőke e folytonos elfogyasztása és újratermelé
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séből· lehet megmagyarázni azon oly gyakran nagy csudál
kozást keltett tüneményt is, hogy az egyes országok az el

pusztulásból oly nagy gyorsasággal felüdülnek ; és a földren
gések, áradások, viharok és háborúk pusztításai által okozott
károk minden nyomai rövid idő alatt eltünnek . Egy ellenség
tűzzel vassal elpusztít egy országot, és csaknem minden moz

dítható vagyont megsemmisít vagy magával visz abból; va
lamennyi lakosa tönkre jut, és mégis nehány év múlva min

den úgy van mint, azelőtt volt. A természet ezen hegesztő
ereje (vis inedicatrix naturae) sokszor volt már léha csodál

kozás tárgya, és sokszor hozatott fel például a takarékosság
azon bámulatos erejére, mely oly roppant veszteségeket oly .
kevés idő alatt képes helyrepótolni. Pedig egyátalában semmi

csudálatos nincs a dologban ; mert az, a mit az ellenség meg
semmisített, kevés idő alatt magok a lakosok által semmi
sittetett volna meg ; s a vagyon,melyet oly gyorsan előterem
tenek , szükségkép ugy is létrejött volna, -

és pedig min

denik esetben valószinűleg ép oly rövid idő alatt. Semmisem
változott meg, kivéve azt, hogy a termelés alatt most nin

csenek azon előnyös helyzetben, hogy most azt fogyaszszák ,
a mit már azelőtt produkáltak . Azon lehetőség, hogy men
nél elébb kipótolják a veszteségeket, főként attól függ, hogy
mennyire népteleníttetett el a tartomány. Ha annak munka

képes lakossága nem irtatott ki azon időben , azután pedig
nem kénytelen éhen halni : akkor ugyanazon ügyesség és
ismeret mellett, melylyel már azelőtt bírtak : földjeik , és azok

nak

el nem

pusztított állandó javitmányaiban, továbbá

a valószinűleg sértetlenül maradt, vagy csak részben megsé
rült tartósabb épületeikben csaknem mindazon kellékeket

birják , melyek

az előbbi termés mennyiségéhez meg

kivántatnak. Ha csak annyi tápszerök , vagy tápszerek vá
sárlására való értékök maradt is, a mennyi arra képesíti

őket, hogy bárminő nélkülözés mellett legalább életben és
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munkaképes állapotban maradjanak : rövid idő alatt ismét
annyit termelnek , és együttesen apnyi vagyont és tőkét sze
reznek ,mint azelőtt , — csupán azon rendes mennyiségű erőfe
szítés folytán érvén ezt el, melyet meg vannak már szokva
foglalkozásaikban alkalmazni. S nem is mutathatja ez a meg

takarítás elvének valami nagy erejét, ha t. i. a legszélesebb
értelemben vesszük e kifejezést; mivel ez esetben nem szánt
szándékos önmegtartóztatásból, hanem önkénytelen nélkülö
zésből történik mindez.
És mégis oly nagy befolyással van azon megszokás az
emberre , hogy csak egy bizonyos technicai szóllamok
által fejezzük ki gondolatainkat, és oly kevésre becsülik még

a tudományosan képezett férfiak is magokban azon sajátsá
got, hogy mentek legyenek ugyanazon szellemi gyengeségek

től, melyek a közönséges képezetlen elméken uralkodnak : ·
miszerint ezen igen egyszerű magyarázat (a mennyire leg
alább én tudom ), dr. Chalmers előtt egyetlen nemzetgazdász
nál sem található fel, — a kinek , habár számosnézeteit téve

seknek gondolom is, de mindenesetre megvan azon érdeme,
hogy első kézből tanulmányozza a tüneményeket, és saját

nyelvezetét használva gondolatai kifejezésére, gyakran oly .
oldalról tárja fel az igazságot, a melyről a szokott phraseo
logia csak annál inkább elrejteni törekszik azt.
8 . . Ugyane szerző egy másik közel rokon tárgyat, t. i.
a hadi czélokra felvett államkölcsönök, vagy más nem termelő
kiadásokat illetőleg, fontos következtetéseket von le ez okos
kodásból. E kölcsönöknek azért, mivel az adók helyett, me

lyek rendesen a jövedelemből fizettetnek , és a nagyobb meg
takarítás által egy részben vagy tán egészben is helyrepó

toltatnak, a tőkékbőlvétetnek el : — az általunk fentebb kifej
tett elvek

alapján , szükségkép az ország elszegényesítését

kell eszközölniök ; és mégis minden jel oda mutat, hogy
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azon években , a melyekben a legnagyobb mérvben történtek
ilynemű kiadások : az ország vagyona és jövedelemforrásai
a helyett hogy apadtak volna, gyorsan növekedtek ezen fo

lyamat alatt, és sokkal nagyobb terjedelműek voltak annak
bevégezése után. Közelismerés szerint ép ez történt Nagy
Britanniával is az utolsó hosszas európai háboru alatt ; és
sok helyet foglalna el, ha mindazon alaptalan elméleteket
előadnók, melyek a nemzetgazdaságban ép e tényből szár

maztak, és melyeknek egy ideig közhitelt biztosított az , csak
nem mindenik oda irányulva, hogy a termelő kiadások rová

sára a nem termelő költekezéseket magasztalja. A nélkül,
hogy azon okok vizsgálatába bocsátkoznánk , melyek oda
működtek (a mint rendesen ma is igy történik ez), hogy
az ország termelő jövedelemforrásainak e rendkiviili kime
rítései ne legyenek oly nagyon érezhetők , mint különben
várni lehetne azt : tegyük fel a lehető legkedvezőtlenebb ese
tet, t. i. hogy a kormány által kikölcsönzött és elhasznált

egész mennyiség a kölcsönzők által azon termelő foglalkozás

ból vétetett ki, a melybe az valósággal beruházva volt. Az
ország tőkéje ez esetben ezen évben ugyanannyival keves

bedett. De hacsak nem valami óriás nagy az igy elvont meny
nyiség ,magának a dolognak természetében semmiok nincsen rá ,
hogy már a legközelebbi évben ismét oly nagy ne lebetne
a nemzeti tőke, mint bármikor azelőtt volt. A kölcsönt nem

lehetett az ország tőkéje azon részéből venni, a mely eszkö
zök, gépek és épületekből áll, hanem egészen azon részből
kellett annak kitelni, mely a munkások fizetésére használ

tatott, ugy hogy e szerint a munkások fognak szenvedni.
De ha azok közül egyik sem fog halálra éhezni, ha munka

bérök megbir ily mérvű leszállitást, s ha a jótékonyság is
közbelép a teljes nyomor bekövetkezte előtt : semmi ok

sincs reá , hogy munkájok miért produkálna a legközelebbi
évben kevesebbet, mint a megelőző évben . Ha ép annyit
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termelnek , mint a mennyit máskor termelni szoktak ; annyi

millió sterlinggel kevesebb fizettetvén nekik , e milliók a

munkaadók által nyeretnek meg . Az ország tőkéjén tett
erőszak tehát igy azonnal helyrepótoltatik , csakhogy a mun
kásosztály nélkülözése , sőt gyakran

valóságos nyomora

árán történik az. Ez jó például szolgálhat arra nézve is, hogy

honnan van az , miszerint ily korszakok , még a legkedvezőt
lenebb körülmények között is könnyen nagyon jövedelmezők
hetnek azokra nézve, a kiknek boldogulása, a társadalom
itélete szerint, az egész nemzet boldogúlásával vétetik egy
értékűnek .*)
*) Másfelől azt sem kell felednünk , hogy a háboru nemcsak
tőkét, hanem munkásokat is von el a termelő foglalkozástól; hogy a ter
melő munkások dijazásától elvont alapok egyrészben ismét ugyanazon vagy
más egyéneknek nem termelő munkáért fizetésére használtatnak fel, és hogy
ép e használatnál fogva a hadi kiadások ép ellenkező hatással vannak ,
mint azt Dr. Chalmers kimutatta, és ennyiben tökéletesen ellene dolgoz
nak azon hatásoknak , melyeket a szövegben kimutattunk . A mennyiben

a munkások a termelésből a szárazi vagy tengeri hadsereghez vitetnek
által : maga a munkás-osztály nem károsul, s a tőkepénzeseknek sincs
e változás előnyére , az ország összes terménye pedig megapad a hadi
kiadások által. E szerint habár a Dr. Chalmers terve áll is Angliára
nézve : épen nem illik a más körülmények közt levő államokra, mint pl.

Francziaországra a napoleoni háboruk alatt. Ez időben a franczia munkás
osztály évek hosszu során keresztül folyvást óriási mérvben apasztatott,
mig ellenben a hadviselésre szükséges alapok a franczia fegyverek
által legázolt országokra vetett hadi kárpótlásból fedeztettek , csak igen
kis része kerülvén annak franczia tőkéből. Ennek megfelelőleg a munkabér

Francziaországban nem az, hogy csökkent volna, hanem még inkább emel
kedett, s a vállalkozók nemcsak hogy jobban nem boldogultak, hanem
még épen károsodtak, mig maga az ország vagyona ily roppant meny
nyiségű termelő munka felfüggesztése vagy teljes elveszte mellett szinte

kevesbedett. Angliában mind ez épen megforditva történt. Anglia saját fiai
ból aránylag kevéssel több katonát vagy tengerészt használt fel e czélra ,
mint azelőtt,mig ellenben a tőkénél száz

és száz milliókat vont ela termelő

foglalkozástól a szárazföldi szövetségesek hadseregeinek pénzzel s hadi
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Ez vezetett azon sokat vitatott kérdésre, a melyre Dr.

Chalmers kiváló tekintettel volt, t. i., hogy valjon a nem
termelő kiadásokra szükséges alapok leghelyesebben köl

csön útján szerzendők -e be a kormány által, a közadók
ból csupán a kamatok fizetéséről gondoskodva ; vagy pedig
jobb adók által egyszerre az egészet behajtani, – mit a
pénzügyi szóllamok szerint úgy szokás kifizetni, hogy az

egész szükséglet azon

évben hajtatik be. Dr. Calmers ha

tározottan ezen utóbbi eljárás mellett nyilatkozik . Ő azt mondja ,

miszerint az általános nézet az, hogy ha az egész összeget
egy évben kivánják beszedni: akkor olyat akarnak , a mi

vagy lehetetlen vagy

épen czélszerűtlen , s hogy az em

berek nem képesek nagy megerőltetés nélkiil egyszerre
annyit fizetni egy évi jövedelmökből; és sokkal czélszerűbb
minden évben egy kis részletet kivánni tőlök kamatok alak

jában,mintsem egyszermindenkorra ily nagy áldozatot.Minderre
azonban azt feleli, hogy az áldozatotmindenik esetben egyfor

mán meg kellhozni, mert bármiköltség úgy is csak az évi jö
vedelemből kerülhet ki; az egyesek évi jövedelméhez pedig
az országban produkált összes vagyon, és annak mindenik
része szolgáltatja az alapot. Azon nélkülözés tehát, melynek

az illetők feltevése szerint abból kell származni, hogy e meny
nyiség adó alakjában szedetik be : nem kerülhető el a köl

csön alkalmazása által sem . A baj nincs elhárítva, hanem csak

munkás osztályra vetve; a mely pedig legkevésbé képes, és a
melynek a legkevésbé is kellene azt viselni'; mig ellenben
mindazon physikai, moralis és politikai kellemetlenségek,

melyek onnan származnak, hogy a kamatok örökös fizeté
sére adókat kell fentartani: tiszta veszteségnek tekinthetők .
szerekkel ellátására. Következőleg itt a munkás osztály szenvedett, mig
a tőkepénzesek boldogultak , és az ország állandó termelési forrásai egy
általában nem rövidültek meg.

mig
gy
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Valahányszor csak a tőke elfogatik a termeléstől, vagy a
termelésre szánt alapoktól, hogy az államnak kölcsönöztetve,
nem termelő czélokra költessék el : az egész összeg a mun
kás osztálytól vonatik el ; a kölcsön tehát valósággal mégis
egy évben fizettetik , s az ennek kifizetésére szükséges áldozat
valósággal megtörténik , csakhogy nem a jogosult személyek

nek fizettetik , és azért az igény sem szünik meg, s az adók
legrosszabb neme által fizettetik, – oly adó által, mely ki

zárólag a munkás osztályokra nehezül. És miután ezen
gyilkoló s igazságtalan utakon és módokon mindent elkö

vettek , hogy az adósság törlesztve legyen : az ország mégis
örökre terhelve marad azzal, és kamatainak fizetésével.

E nézetek, a mennyiben a kölcsön által felszívott ér
ték különben magában az országban termelő iparra lenne
használva : teljesen helyeseknek látszanak előttem . A dolog

valódi állása azonban ritkán felel meg e feltevésnek . A ke
vésbé vagyonos államok kölcsönei ugyanis főleg idegen

tőkéből kerülnek ki, a mely máskülönben talán bármely
befektetetésre sem

jött volna be kevesebb biztosíték mel

lett, mint a mennyit a kormány adhat; mig ellenben a gaz
dag és virágzó államok kölcsönei rendesen nem a termelő

foglalkozástól elvont alapokból, hanem a polgárok évi jöve
delméből történt folytonos ujabb és ujabb megtakaritásokból,

és pedig gyakran annak csak egy részéből származnak , mely
ha igy fel nem használtatik , a gyarmatokba vándorolna,

vagy külföldön keresne beruháztatást. Az ily esetekben ,
(melyeket alább *) részletesebben meg fogunk vizsgálni) a

szükséges összeget a nélkülis be lehet szerezni kölcsön útján ,
hogy ez általa munkásoknak kára vagy a nemzeti iparnak meg
zavarása származnék ; sőt az adómennyiség emelésével össze

hasonlítva, még ugy lehet, hogy mindkettőre nézve is előnnyel
*) IV . Könyv. IV . és V. fejezet.
VO

Mill Stuart Nemzetgazdaságtan .
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járna az ; mivel az adók , — kivált ha súlyosak , — részben
csaknem mindig annak rovására esnek, a mi különben meg
takarítva a tőkéhez csatoltatott volna. E mellett egy oly

országban, mely évenként annyival növeli vagyonát, hogy
annak egy része elvehető , és nem termelő czélra el is költ
hető , – a nélkül hogy az által a tőke kevesbednék, vagy
csak növekedése is tekintélyesb mérvben akadályozva lenne :
- világos, hogy ha még mindaz tőkévé lenne is, a mi igy
elvétetik és alkalmazást találna is bent az országban, annak

a munkás osztályra hatása sokkal kevésbé káros, és a köl
csön -rendszer ellen felhozható esetek sokkal kevésbé erősek ,
mint az előbb feltételezett esetben. –

E rövid előlegezése

azon vitának, mely más helyre van fentartva, azért látszott
szükségesnek , hogy a netaláni hamis következtetések , me

lyek a fentebbi tételekből eredhetnének, addig is meg legye
nek akadályozva .

9 . §. Nézzük már most a tőkére vonatkozólag azon

negyedik föltételt, melyet talán valamennyi között a leg
gyakrabban nem vesznek észre , vagy legtévesebben fognak

fel. Az, mi a termelő munkát fentartja és használja : az en
nek megindítására elköltött tőke, és nem pedig a vevők ré
széről a munka gyümölcse iránt, - , midőn az t. i. már elké
szült, – mutatkozó kereslet. Az árúk kereslete nem egy a
munka keresletével. Igaz , hogy a murka kereslete határozta
el, hogy a munka és a tőke mely termelési ágban alkalmaz

tassék , s ettől függ a munka ir á ny a, de nem magának a
munkának nagyobb vagy kisebb mennyisége, vagy pedig
annak tartama és díjazása is. Mindez már a tőke mennyisé

gétől, vagy a munka közvetlen fentartására és dijazására
szánt alapoktól függ.

Tegyük fel például, hogy a bársony kerestetik , s a
bársony vásárlásba fektetendő készlet is megvan - de
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nincs tőke a gyár felállítására . Ez esetben bármily nagy le
gyen is a kereslet: semmi hatása nincs annak ; ha csak tőke
nem gyül össze a foglalkozásra : nem fog bársony készülni,

s következéskép, nem is lesz mit megvásárolni, ha csak a

venni szándékozók vágya nem oly erős, hogy azon árnak
egy részét, melyet megfizetnének azért, a munkásoknak elő

legezik , hogy azok álljanak össze a bársonykészitésre, vagyis ha csak a jövedelem egy részét tőkévé nem változtat
ják , és a tőkét a gyártásba nem fektetik . Forditsuk meg

már most a hypothésist, és tegyük fel, hogy elég tőke van a
bársonykészitésre, de semmi kereslet nincsen reá : akkor
bársony sem készül, azonban a tőke sem valami nagyon haj

la ndó a bársonykészitésre. A gyárosok és munkásaik nem
vásárlóik gyönyörködtetésére produkálnak valamit, hanem

saját szükségük által hajtatva ; de mégis meglevén a tőke és
a munka, – a mi a termelés lényeges feltétele : vagy ter

melhetnek valamimást, olyat, a mire van kereslet, vagy ha

zon

Jeg

'épen semmire sincs kereslet, nekik magoknak is van szük

ségök ,és termelhetnek olyan dolgokat, melyeket saját fogyasz

tásukra felhasználnak ; ugy, hogy a munka alkalmazása nem
en

ré

lké
ya

a vasárlóktól, hanem a tőkétől függ. Természetesen nem értem
itt az oly egyes hirteleni változások hatásait, mint pl. ha
a kereslet váratlanul megszünik, midőn pedig az annak ki

elégitésére szánt árúczikkek már elkészültek ; mert ezzel egy
más új tényező vegyül, a kérdésbe. Ez esetben ugyanis a

ozta

tőke valami olyannak termelésére fogyas ztatott el, a melyre

1182

k a

edig

visé

senkinek sincsen szüksége, vagy amelyet senkisem használ, a
miért is az elveszettnek tekinthető, s az alkalmazás, melyet a

munkának nyujtott, véget ért,denem azért, mivel nincs tovább
reá kereslet, hanem azért, mivel tőke nincs többé. Ez eset

sára

azért semmitsen bizonyit az elv mellett ; a helyes bizonyitási
mód az, ha azt tételezzük fel, hogy a változás fokozatos és
s a
de

előrelátható volt, és nem járt tőke-megsemmisüléssel, csu
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pán azért szünvén meg a termelés, mivelhogy a gépek , mi

dőn elkoptak, nem pótoltattak újakkal, s a pénz nem ruház
tatott be ismét, a midőn a termés eladásából visszakerült.
A tőke ez uton egy új alkalmazásra vár készen , a melyben
ép annyi munkást fog foglalkoztatni, mint azelőtt ; a gyáros
és munkásai azonban elvesztik azon előnyt,melyetazon bizonyos

üzletágban szerzett ügyességök és ismeretökben már birtak ,
és a melynek csak egy része használható valamely más fog

lalkozásban rájok nézve. Ez azon összes veszteség , melyet a
változás folytán a község szenved. A munkások azonban még
dolgozhatnak , és azon tőke, mely azelőtt foglalkoztatá őket,

vagy ugyanazon kezekben, vagy másoknak átkölcsönözve,
vagy ugyanazon munkásokat, vagy másokat, — demegfelelő

mennyiségűt, – fog valamely más termelési ágban foglal
koztatni.
Ezen állítás, mely szerint a termények megvásárlása

nem egyértékű a munkás foglalkoztatásával, s a munka ke
reslete azon munkabérből keletkezik , mely a termelést meg

előzte, nem pedig azon keresletből, mely a termelés folytán
az árúczikk iránt létezhetik : oly feltevésnek tekinthető , mely
nek nagy mérvben szüksége van mindazon magyaráza
tokra, melyeket csak módunkban lesz e czélra megadhatni.
Egy oly parodoxon ez a közönséges felfogás előtt, hogy még
a híresebb nemzetgazdák közt is alig tudok , Mr. Ricardo és

M . Say kivételével, valakit olyat felmutatni, a ki folytonosan
és állandóan szem előtt tartotta volna ezt. A többiek

vala

mennyien úgy fejezik ki magokat olykor-olykor, mintha az,
ki a munka gyümölcsét , az árúczikketmegvásárolja : a munka
adó volna ,és valóban ugyanoly értelemben teremtett volna ke

resletet arra nézve, mintha a munkabér közvetlenül fizetés utján

magát a munkát vásárolta volna meg. Nem

lehet tehát

csudálni, hogy a nemzetgazdaságtan igen lassan halad előre ,

ha ily kérdések mindjárt a tudomány bevezetésénél megfej
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tetlenül maradnak . Az én felfogásom szerint, ha a munka ke.
reslete alatt azon keresletet kell értenünk , mely által a munka

pen
ros

vos
ن

وط

bér emelkedett, vagy az alkalmazásban levő munkások szá
ma növekedett : akkor az árúk kereslete nem egy eredmé
nyü a munka keresletével. Én úgy fogom fel, hogy az, ki az
árúczikkeket megveszi s maga elfogyasztja , semmi hasznot
nem tesz a munkás osztálynak ; és csupán csak az által hasz
nál, a mit maga el nem fogyaszt, hanem másmunkáért cse

rébe munkások fizetesére fordít, és ez úton van befolyással

et a

azok nagyobbmérvü alkalmaztatására.

nég
ket,

Az elv könnyebb megérthetése czéljából tegyük fel a kö
vetkező esetet. Valamely fogyasztó jövedelmét két uton költ

ave ,

heti el, t. i. vagy árúkat vagy szolgálatot vásárol azon . Fel

elelő

használhatja például annak egy részét vándor téglahordók

slal

felfogadására, hogy házat építtessen ; vagy földások foglal
koztatására, hogy általok mesterséges tavakat ásasson ; vagy

- lása

oly munkások alkalmazására ,kikkel ültetvényeket vagy disz
kerteket készittessen ; — vagy pedig mindezek helyettbársony

meg .

és csipke vásárlására fordítja ugyanazon összeget. A kérdés

ytán

tehát csak az, hogy a jövedelem -elköltés e kétmódja közül

nely
otáza
natni.

melyik érinti a munkásosztály érdekeit. Az könnyen belát

- még
0 és

ható , hogy az első esetben oly munkásokat fog alkalmazni,
a kik foglalkozás nélküliek , vagy e nélkül legalább olyanokká
lennének . Azok azonban, kik nincsenek velem egy vélemé

nyen , azt mondják, hogy ez mitsem tesz , mivel a bársony
vagy csipke vásárlása által hasonlókép munkásokat fog al

aosan
vala
a az,

kalmazni: t. i. azokat, kik a bársonyt vagy csipkét fogják

ika

foglalkoztatmunkásokat, hanem pusztán csak azt eszközli, hogy

csinálni. Én azonban azt állítom , hogy ez utóbbi esetben nem

a ke

valakik mások milynemű munkára fogják alkalmazni azokat.

utján
tehát

A fogyasztó nem fizeti saját tőkéjével a bársonyszövők és
csipkekészítők napibéreit ; mert ő csak azon árúczikkeket

előre,
Calej .

veszi meg, melyek a munka és tőke által már elő vannak
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állítva, -- sem a munkát, sem a tőkét nem a fogyasztó, ha
nem a gyáros szolgáltatván hozzá. Tegyük fel, hogy eddig
szokása volt jövedelme e részét vándor téglahordók felfoga

dására használni, a kik saját összes napibéröket élelmi sze
rek és ruházat vásárlására fordítják , - a melyet szintén a munka
és tőke producált. Most azonban előbbre teszi a bársonyvá

sárlást, — mi által uj keresletet támaszt az áruczikknél. Ez
ujabb kereslet ujabb készlet nélkül nem levén kielégíthető,
kérdés , honnan származhatik most ezen tőke ? A fogyasztó

hajlamában történt változásnál semmit sem látunk olyat, a
mi az ország tőkéjét nagyobbá tenné, mint a minő az más
különben is volna . Ugy látszik tehát, hogy a bársony iránt nö

vekedett kereslet jelen esetben nem lenne kielégíthető , ha
csak az nem történnék , hogy ép azon körülmény , mely azt

előidézte , ép annyi tőkét is szabadít fel, a mennyire szükség
van ezen czélból. Ép azon összeg , melyet a fogyasztó most
bársonyvásárlásra fordít, ezelőtt a házépítők kezébe került,
a kik élelmi szerek és más oly szükségletekre költötték azt,

a melyeket most vagy nélkülöznek, vagy versenyzésük által
más munkások osztályrészéből csikarnak ki. Azon munka és
tőkének azért, mely azelőtt ezen téglahordók használatára

való sziikségletek termelésére szolgált, megfosztatván a piacz:
tól, más foglalkozást kell keresnie ; és meg is találja ezt az
uj keresletnek megfelelő bársony készítésénél. Nem azt értem

ez alatt, hogy ugyanazon munka és tőke, mely ama szük
ségleteket termelte , változik most át a bársony termelésére :
hanem hogy a különböző száz és százféle módok közül egyik

vagy másik által ez foglalja el amannak a helyét. A tőke
csak arra volt elegendő, hogy két dolog közül csak egyet
végezzen el: vagy bársonyt készítsen , vagy a vándor tégla

vetők számára szükségleteket produkáljon ; – de arra nem ,
hogy mindkettőt megtehesse . Az a fogyasztó tetszésétől füg
gött, hogy melyik történjék meg a kettő közül, és ha az a
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bársonyt választja : akkor amazok a szükségletek nélkül
maradnak .

Tegyük fel továbbá még bővebb felvilágositás kedvéért,
hogy ez eset épen megfordítva történik , s a fogyasztó bár

sonyvasárláshoz volt megszokva, most azonban elhatározta ,
hogy erre nem költ többet, hanem ugyanezon összeget éven
ként építkezésre fogja felhasználni. Ha az általános nézet
helyes, akkor a költekezés ezen módjában történt változás
ztó

ha

azt

nost
riilt,
azt,

altal

semmi ujabb foglalkozást nem ad a munkásnak, hanem
csupán a bársonykészítéstől a házépítésre viszi át a foglal
kozást. Azonban közelebbről megvizsgálva a dolgot, úgy
fog kitünni, hogy a munka dijazására alkalmazott egész
összeg növekedett, mert a bársonykészitő – feltéve, hogy
észre veszi az árúja iránti kereslet csökkenését, — csökkenteni

fogja termelését is, s ez által a bársony gyártásnál alkal
mazott tőke megfelelő mennyisége szabadúl fel. E tőke, mely
a bársonygyártásból kivonatik , nem

ugyanaz, melyet a fo

gyasztó a házépítők foglalkoztatásánál használ, hanem egy
másik tőke. Most tehát két alap létezik a munka fen
tartása és dijaztatására, — holott azelőtt csak egy volt.

a és

A foglalkozás ez esetben nem szállíttatik át a bársonyké
tára
szitőkről a
acz

t az

rtem

zik

ére :

Spik

tőke

yet

égla

mem ,

fiig
az a

házépítőkre , hanem

egy új munka jön létre

ezek számára ; a bársonykészítőkről pedig a foglalkozás át
száll valamely 'más munkásokra, legvalószinűbben azokra,
kik azon élelmiszereket és más szükségleteket termelik ,

melyeket az építők fogyasztanak.
Minderre azt szokták felhozni feleletűl, hogy habár a
bársonyvásárlásra fordított pénz nem

tőkepénz is , mégis

tőkét helyettesít az; és habár nem teremt is uj keresletet a
munka számára, de szükséges eszköze a meglevő kereslet fen - .
tartásának . De erre ismét azt lehet mondani, hogy a gyáros

pénze, mig a bársonyba fektetve hevert, nem alkalmaztatha
tott közvetlenül a munka fentartására, és mindaddig nem
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kezdett keresletet támasztani a munka számára , mig csak
a bársony el nem adatott, s a tőke, melyből az készült, helyre
'nem pótoltatott a vevő által adott pénzből ; és igy úgy tetszik ,
hogy a bársonykészitő , és a bársony vásárló nem két kü

lön tőkével bír, hanem csak egygyel, mely meg van oszolva
közöttök , s mely a vásárlás folytán a vevőktől egészen a
gyártó kezébe megy át; és így ha az, a helyett hogy bársonyt
vásárolna, munkást fogad azon : e tőkét egyszerűen másutt

helyezi el, - ép annyi munkára való keresletet semmisítvén
meg az egyik helyen, a mennyi ujat teremt a másik helyen .

Ez okoskodás előfeltételeit nem lehet tagadni. Egy tőkét
felszabadítani, mely máskülönben használhatlan alakban he

verne felhalmozva : kétségkivűl épen annyi a munkások ér
dekére nézve, mintha annak megfelelő nagyságú új tőkét

teremtenénk. Teljesen igaz az is, hogy ha bársonyvásarlásra
költök 10 ,000 frtot: ezáltal képesítem a gyárost, hogy
10,000 frttal többet használjon a munka folytatására, — a mi

különben mindaddig nem történhetett volna meg , mig a
bársony eladatlanúl maradt volna ; és ha az örökre eladat
lanúl maradt volna , hacsak én meg nem vettem volna azt:

akkor szándékom megváltoztatása, és e helyett az építők
felfogadása költségkivűl semmi új keresletet nem támaszt a
munka számára, mivel, — mig egyfelől 10,000 frtot munkások
felfogadására alkalmazok , másfelől a bársony készitő tőké

jéből örökre megsemmisítek 10,000 frtot. Ez azonban csak
onnan származik , hogy egy változás hirtelenségének hatását

magának a változásnak

hatásáva ! tévesztjük össze. Ha a

miatt, mert a vevő megszünt vásárolni, az ő használatára

készített bársony gyártásánál alkalmazott tőke szükségkép
elveszett volna : akkor azon kiadása, melyért ugyanazon
mennyiségű összegért építőket fogad , semmi új foglal
kozást nem hozna létre, hanem csak a meglevőt szállítaná

át másokra . Azon újabb foglalkozás,melyről én azt állítom ,
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sak
yre

hogy most keletkezett a munkára nézve, nem jöhetne létre,
ha csak a bársony keszitő tőkéje fel nem szabadíttatnék ;

zik ,
kü

dittatik az. De mindenki tudja , hogy azon tőke, mely va

Olva
en a
nyt
asutt

és nem is fog mindaddig létre jönni, mig fel nem szaba
lamely foglalkozásba be van fektetve, ujra kivehető abból,

ha elegendő időt engedünk erre . Ha a bársonykészitő az

által, hogy nem kapta meg a szokott megrendelést, előre
értesülve lett volna e felől : akkor 10,000 forint árúval kevesebb

tvén

bársonyt producált volna, és igy tőkéjéből ennek megfelelő

ven .

őkét

mennyiségű már felszababúlt volna. Ha azonban nem értesül
vén előre, ennek következtében az árú egy része kezén ve

he
ér

évben , hogy termelését mindaddig apaszsza, vagy épen fel

szett : készletének növekedése arra fogja birni a következő

őkét

függeszsze, mig csak a fölösleges készlet is el nem fogy. A

Jásra
hogy

midőn aztán e folyamat bevégződött, a gyáros ép oly va

a mi

hogy munka alkalmazási képessége azért általában apadt
volna, hogy tőkéjének egyrésze azután valami másnemű

ga

gyonosnak fogja találni magát, mint azelőtt volt , a nélkül,

adat

munkára van alkalmazva. Mindaddig, míg csak ez alkalmaz

- azt :

kodás meg nem történt, a munka kereslete pusztán változni

pítők

és nem

szt a
zások

növekedni fog ; rrihelyt azonban ez megtörtént,

a munka kereslete is növekedett. Ott, hol azelőtt csak egy
tőke használtatott a 10,000 frt áru bársony készítésénél, a
szövők fentartására : most ugyare tőke valami másra hasz

tőké.
csak

atását
Ha a

náltatik , és e mellett 10,000 frt az építők között oszlik meg.
Most tehát két tőke létezik kétféle munkások jutalmazására,

- mig azelőtt e tőkék egyike, t. i. a fogyasztóé, csupán
mintegy azon gépezet egyik kerekeül szolgált, a mely által

latára

a másik tőke, t. i. a bársonygyártóé, évről évre tovább

égkép

folytatta a munka foglalkoztatását.

mazon

Azon tétel, melyet én bebizonyítani törekszem , a va

oglal

lóságban

lítaná
litom ,

mely pedig sokak előtt teljes igazságnak fog látszani, ha

teljesen

egyértékű az alább következővel, a
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bár mások csak paradoxonnak tekintik is azt: hogy t. i.
nem a z által mozdítja valaki elő a munkások ér

dekét, a mit saját magára elkölt, hanem csupán
az által, a mit el nem fogyaszt. Ha a helyett, hogy

borra vagy selyenuruhára költünk 1000 frtot, munkabérbe

fizettük azt el: az árúk iránti kereslet mindkét esetben tö
kéletesen egyenlő ; az egyikben 1000 frt árú bor és selyemr
ruha kereslete az, a másik esetben ugyanannyi értékű ke
nyér, sör, munkás ruházat,tüzelő -szer és szórakozás kereslete ;

- de az utóbbi esetben a társadalom munkásai között jobban
megoszlott a társadalom 1000 frt értékű termelése . A változás .
t. i. az, hogy én annyival kevesebbet fogyasztottam el, és
fogyasztási képességemet nekik engedtem által. Ha ez nem
így volna : az, hogy én kevesebbet fogyasztottam , nem hagyna

több fogyasztandót mások számára, a mi már magában vi
lágos ellenmondás. Ha tehát nem termeltetik kevesebb, az,
a mit valaki megvonva önmagától, s nem fogyaszt el: szük
ségkép azok osztályrészéhez csatoltatik , a kikre vásárlási
képességét átruházza. A fölvett esetben azonban nem szük

séges, hogy én véglegesen is kevesebbet fogyaszszak , mivel
a munkások, a kiket én fizetek, úgy lehet hogy egy házat
fognak építeni számomra , vagy valami mást készitenek jövő

beli fogyasztásomra. Én azonban mindenesetre elhalasztottam
saját fogyasztásomat, és a társadalom

jelen

terményéből

reám eső osztályrészem egy részét a munkásoknak szolgál
tattam át. Ha egy bizonyos idő mulva én kárpótoltatni fogok,

az nem a jelenlegi terményből, hanem a később ahoz adott
fölöslegből fog történni. A jelenlegi terményből tehát többet

hagytam másoknak elfogyasztás végett, és a munkásokra ru
háztam át az én fogyasztási képességemet.
Arra nézve, hogy az ellenkező tan absurdumságát ki

mutassuk, (reductio ad absurdum ), alig lehet jobb példát
felhozni, mint azt, melyet a szegényügyi törvény szolgáltat.
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pán
hogy

Jérbe
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Ha az a munkásosztályra nézve teljesen mindegy volna, hogy

valjon én saját vagyonomat a saját használatomra vásárolt
dolgok alakjában fogyasztom -e el, vagy pedig a munkások
bére alakjában félreteszek egy részt, vagy pedig alamizsna
ként az ő közvetlen fogyasztásukra ajándékozom oda : ho
gyan lehet akkor igazolni azon eljárást, hogy pénzem egy
része a szegények gyámolítására elvétetik tőlem ? — mivel az

= lete ;

én nem termelő kiadásom hasonlókép javukra volna azoknak ,
míg másfelől én magam is élvezhetném azt. Ha lehetséges

bban

a társadalomra nézve, hogy a kecske is jóllakjék , s a ká

tozás

poszta is megmaradjon : miértne engedtetnék meg nekie kettős
öröm ? De a közönséges józan ész mindenkinek megmondja

el, és
pem

a saját esetében , (habár nagyobb mérvben tekintve, nem

giza
I ri

látja is azt be) hogy az általa fizetett szegényadó valóság
gal saját fogyasztásától vonatik el, - és hogy a fizetésnek

, az,

semmi előre s hátra tologatása nem képesít azért két sze

ezik

mélyt arra, hogy ugyanazon eledelt mindkettő elfogyaszt

árlási
szük

kezőleg magunkra költöttük volna el ez összeget is , a sze

mirel

génynek annyival kevesebb jutott volna a társadalom összes

Tházat

terményéből osztályrészül, á mennyivel többet fogyasztottunk

jörő

volna magunk . *)

hassa . Ha nem kellett volna a szegényadót fizetni, s követ

Ottam

ilgal

*) A következő eset, mely ez okoskodást némileg más alakban
tünteti fel, még bővebb felvilágositásul szolgálhat erre nézve.
Tegyük fel, hogy egy gazdag egyén A . mindennap bizonyos
mennyiséget ad ki munkabér, vagy kegyadomány alakjában, melyet az

adott
bbet
a ru

kenyér alakjában. A . meghalván, vagyonát B -re hagyja, a ki az ilynemü
kiadást megszüntetve, e helyett mindennap saját ‘asztalára való cseme

éből

illetők, azonnal a mintmegkapták , el is költötték, és elfogyasztották durva

géket vásárol ugyanily

összegért. Azért választottam ezen példát, hogy

a két esetminden körülményeiben hasonló legyen egymáshoz : - azon egy

6 ki

kivételével, mely épen az összehasonlitásra szolgál. Azon czélból továbbá,

eeldat

nehogy ez eset lényeges vonásai elmosódjanak a pénzbeli cserélgetések
homályos közegén keresztül : tegyük fel, hogy A . és ő utánna B . oly

altat.
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Világosan látható tehát, hogy a munka teljes bevégzé
seig elhalasztott kereslet, mely semmi előleget nem ad ,

hanem csupán a mások által tett előlegeket hajtja be: sem
mivel sem emeli a munka keresletét; és hogy az, a mi ily

módon költetik el, legalább a munkás osztály alkalmazását
illetőleg, minden eredményeivel együtt teljesen semmisnek
fekvő vagyon tulajdonosai, melyen mind az A . fizetéseit élvezők által
elfogyasztott eledel, mind a B . asztalára szolgáltatott fényüzési czikkek
egyaránt megteremnek ; és hogy a haszonbér nekik in natura fizettetik ,
előre értesitvén a bérlőket effelől, hogy miféle terményekre lesz szük
-- - - -

mint az A -é adott ?

-

ségök. A kérdés már most az , hogy valjon a B. kiadásai adnak -e
ugyanannyi foglalkozást, vagy táplálékot szegényebb szomszédainak

-

Ez esetből, ha igy állittatik fel, az látszik következni, hogy
mig A . életben volt, jövedelmének azon része, melyet munkabérre és

kegyadományokra költött, a gazdaságból a munkások számára való
élelmi szerek alakjában folyt be, és mint ilyen használtatott fel; mig
ellenben B., a ki utánna jött, azt kivánja , hogy e helyett megfelelő ér

tékű, de a saját háztartásában való elfogyasztásra szánt sokkal drá
gább élelmi czikkek küldessenek ; vagyis tehát a bérlő B . uralkodása

alatt sokkal kevesebb közönséges élelmi szert, és sokkal több drága
csemegéket termeszszen az év minden napjára, mintsem az A . idejében
termeltetett ; s hogy tehát ennyivel kevesebb tápszer fog az egész éven

keresztül a munkás és szegényebb osztályok közt feloszlani. És ez
összevág a szövegben kifejtett elvekkel is. Azokrak ellenben , a kik
másként gondolkoznak , azt kell feltételezniök , hogy a B . által kivánt
fényüzési czikkek az A . munkásai számára az előtt szolgáltatott táp

szereknek nem helyettesitőjéül, hanem pótlékául fognak termeltetni; és

hogy tehát igy az ország összes termése növekednék mennyiségre nézve.
De ha azt kérdjük ,hogy miként létesült e kettős termelés, -- hogyan volt

képes a bérlő , a kinek tőkéje és munkája már teljesen igénybe volt
véve, a B. uj szükségeinek is eleget tenne, a nélkül, hogy más tárgyak
ból kevesebbet termelt volna : az egyetlen mód, melyet elfogadhatunk
az, hogy először azon munkások számára termelt élelmet, a kiket az előtt
A . táplált, s ezt nekik adván, azok munkája segitségével termeli a B.
által kivánt fényüzési czikkeket. Igy e szerint tehát, ha nagyon sa
rokba szorul az ellenfél, kitünik , hogy valósággal mi az értelme.
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égzé
tekinthető ; az nem teremt és nem is teremthet valami fog

1 ad ,
sem

mi ily
azását

lalkozást, hanem csak azon másik foglalkozás rovására, mely

már azt megelőzőleg létezett.
Azonban habár a bársony iránt nyilvánuló kereslet semmi
más befolyással nincs is a munka és tőke alkalmazására

bisnek

nézve, minthogy azt dönti el, hogy a már ugyis meglevő

k által

Czikkek

cettetik,
z szük
adnak-e

dainak
hogy

Erre azonban azon világos felelet következik , hogy ezen feltevés sze
rint B -nek a második évig kellene várni fényüzési czikkeire , — pedig
azokra már ezen évben van szüksége. Az eredeti feltevés szerint B . a

maga fényes ebédjét napról napra pari passu haladva élvezi azon
kenyér és burgonya adagokkal, melyeket A . a maga muukásainak szol
gáltatott ki. Nincs tehát rá idő előbb a munkásokat táplálni, s B -t aztán

elégiteni ki; az sem lehet, hogy mindkét fél szükséglete egyszerre kiszol

érre és

gáltassék , a bérlő csak ugy elégitheti ki a B . czikkeire való keresletet,
ha a munkások szükségletére annyival kevesebbet hagy, amennyit azok

ra való

eli mig

azelőtt ugyanezen forrásból kaptak.
Igaz, hogy mindez ellen tehát azt lehetne felhozni, hogy mivel

elelő ér
kal diá

ezen előterjesztés szerint csupán időre van szükség, hogy ugyanannyi
munka alkalmazása mellett, mint a mennyit A . adott a munkásoknak , a

ulkodása
) dråga

idejében

'sz éren
Es ez

n , a kik
kivánt
ott táp
etni ; és
e nézve.
van volt
che volt

B . költekezése ismegtörténhessék : — miért ne tehetnénk fel, hogy B .sa
ját megnövekedett személyes fényüzési fogyasztását mindaddig elhalasztja ,
mig csak azon személyek munkája által nem lesz az neki kiszolgáltat
ható, akiket A . alkalmazott ? Ez esetben azt lehetne mondani, hogy B .
is ép annyi munkást alkalmazhat és láthat el élelemmel mint az ő elő
dei. Kétségkivül; de miért? Azért, mert ez esetben az ő jövedelme is
tökéletesen ugyanazon módon költetnék el mint elődeié, t. i. munka
bérre fordittatnék az. A . a maga személyes fogyasztásából félre tett egy
összeget, melyet közvetlenül a munkásoknak fizetett ki ; B . is ugyanezt

cselekszi, csak hogy a helyett, hogy ezt azoknak magoknak fizetné,
a bérlő kezében hagyja azt, a ki ő helyette fizeti azt ki azoknak . E

feltevés szerint B. az első évben sem saját személyére, sem az A .mo

tárgyak
dhatunk

dorában el nem költve ez összeget, valóban megtakaritja vagyonának
ezen részét, és a bérlőnek kölcsönzi azt. S ha aztán a következő évben

az előtt
ei li a B.
yon sa
értelme.

hagyja kamatra : az egy újabb tőkévé lesz , a melylyel a bérlő állandóan

is csupán az azon évi jövedelemre szoritkozik, s ez összeget a bérlőnél
alkalmazhatja és élelmezheti A . munkásait. Azt senki nem akarja állitani,

hogy ilynemű változás, – mely a helyett, hogy munkabérre fizetné
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foglalkozásból mennyi folyjon ez vagy amaz bizonyos csator
nába : mégis a termelőre nézve, a ki már belemerült a bár
sonytermelésbe, és nem is szándékozik azt abba hagyni:
ez a legnagyobb fontosságú kérdés. Reá nézve a kereslet

egy részének elmaradása valóságos veszteség , és pedig olyan
nemű, hogy ha még árúi nem vesznek is eladatlanúl végké

pen rajta, oly nagyra nőhet az fel, miszerint mint kisebb
bajt, inkább az üzlet abbahagyását fogja választani. Megfor
ditva , a kereslet növekedése az üzlet kiterjesztésére fogja
birni, hogy nagyobb tőkének megfelelő hasznot húzhasson ,

- ha t. i. van elegendő tőkéje, vagy kaphatilyetkölcsön ; és
a jövedelmet, tőke beruházásokra takaritja azt meg, – megfosztana
valamely munkást foglalkozásától. Az, a miről mi azt állitjuk , hogy ily

hatással van : csak azon változás, ha munkások fogadása helyett személyes
élvezeti czikkek vásároltatnak, mint eredeti feltevésünkben előadtuk azt.
E példázatunkban azon feltevésből indultunk ki, hogy semmi vá
sárlás ' és eladás vagy pénzhasználat nem alkalmaztatik . Az eset azonban

ugy , a mint általunk felállittatott, minden tekintetben megfelel a valósá
gos életbeli tényeknek , a gépezet részleteinek kivételével. Az egész

ország tulajdonkép egy egyszerü tanya és gyártelep, a melyből a
társaság mindenik tagja megkapja a termésből számára kijelelt részt az
által, hogy egy bizonyos mennyiségű váltó pénzt, – melyet Angliában
sterlingnek , Magyarországon forintnak neveznek, kap kezébe, melyet a
mikor neki tetszik . vissza hoz, s oly árukért cserél ki,melyeket legtöbbre

becsül, mignem az egész összeget elköltötte. Nem értesiti előre a ter
melőt vagy kereskedőt, mint képzeleti példákban tettünk, affelől, hogy
micsoda tárgyakra van szüksége ; ezek azonban a régibb tapasztalat

és észlelés folytán teljesen képesek kitalálni azt, és a kinálat a
kereslet minden változásához egész készséggel alkalmazkodik . Ha a
fogyasztó oda változtatja szándékát, hogy a helyetí, miszerint jövedel

mének egy részét tovább is munkabérekre fizetné el, ugyanazon időben
(és nem valamikor később ) saját élvezetére költse el azt, és mindaddig

megmarad a megváltozott gyakorlatánál, mig a termelésnek ideje lesz
a kereslet változásához alkalmazkodni: ez időtől fogva az országban
ép annyival kevesebb értékű élelmi-szerek és más ily czikkek fognak

a munkások használatára termeltetni, a mennyit a most támadt fény
üzési czikkek kereslete tesz , – és a munkások egész osztálya tökéle
tesen ennyivel fog megrövidülni.
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gyorsabban megforgatva tőkéjét, állandóbban vagy nagyobb

.

mennyiségben fogja a munkásokat alkalmazni, mint azelőtt. .

ni:

let
-

té.

_ bb

For

la
on,
: és

Úgy hogy valamely tárgy iránt a kereslet növekedése való
ban gyakran eszközli, hogy azon szakban ugyanazon tőke
által nagyobb mérvü alkalmazás nyujtassék a munkásoknak .
A tévedés onnan származik , mert nem vesszük észre, hogy
a felvett esetben az előny csak azáltal nyujtatik az egyik
foglalkozási ágban alkalmazott tőkének és munkának : mert

egy másikból vonatott az el; és hogy a midőn a változás
meghozta a maga természetes hatását, – a növekedett ke
reslettel arányos újabb tőkét vonván a foglalkozásba, — ak

kor maga az eddigi előny is meg fog sziinni.
tana

vily

Valamely tételnek alapjai, – ha jól megértettük azt, —

Elves

rendesen meglehetősen kijelelik annak határait is. Az épen

azt.

most felállított általános elv az, hogy csupán az árúk keres
lete határozza el a munka ir á nyát, és a terinelt vagyon
miféleség ét, de nem egyszersmind a munka mennyisé

vá

mban

lósá
gész
ül a

=ztaz
Taban
et a

ibbre

a ter

hogy
ztalat
at a
Ha a

- edel
dőben

addig
e lesz

ágban
ognak
tëny
ökéle

gét, hatályosságát, vagy pedig a vagyon egész összegét is .
Ez alól azonban két kivétel létezik , először az, hogy ha az
alatt,mig a munka folyik , — de a munkaerő nincs teljesen
kihasználva, – egy uj kereslet jelentkezik valamely oly
tárgy iránt, a melyet az képes előállítani: ez nagyobb erő
kifejtésre ösztönözheti az igy fenntartott munkát; – a mi
nek eredménye, úgy magoknak a munkásoknak , mint má
soknak is előnyére, a vagyon növekedése lehet. Az oly mun
kák, a melyek oly személyek szabad óráiban végezhetők, a
kik más jövedelemforrásból élnek : mint fentebb megjegy
zénk, a nélkül is elvégezhetők , hogy a tőke, – azon gyak
ran igen csekély összeg kivételével, a mely az eszközök és
anyagok árának fedezésére szükséges, – valamimás foglal

kozásoktól elvonatnék *) ; sőt gyakran még ez is kikerül az
* ) E szerint tehát az államra nézve az ily mellékfoglalkozások
legelőnyösebbek , - az ily szabad órákat is értékesitő munka-nemek elter
jesztése igen üdvös levén még több más tekintetben is.
A forditó .

.
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ép e czélra történő aprós megtakarításból. Igy tehát ez el
mélet alapja tévesnek bizonyulva, maga az elmélet is té

vesnek bizonyul, és az ilynemü foglalkozás, – a miatt,mert
az árú iránti keresletből keletkezik , – a nélkül is létrehoz
ható , hogy megfelelő mennyiségű munkát vonnánk el vala
mely más ágban való foglalkozástól. A kereslet azonban még

ez esetben sem hat valami más módon a munkára, mint a
már létező tőke útján ; csak hogy oly ingert szolgáltat az,
mely arra bírja a tőkét, hogy nagyobb mennyiségű munkát
hozzon mozgásba, mint azelőtt.

A második kivétel, — melyrőlegészen kimerítőleg egy ké
sőbbi fejezetben fogok szólani, – egy bizonyos árúra nézve
a piacz nagyobb kiterjedésének jól ismert hatásában rejlik ,
mely által a munkafelosztásnak nagyobb kifejlődése és azért
a társadalom termelő erőinek is hatályosabb megosztása vá

lik lehetővé. Ez azonban az előbbihez hasonlólag, inkább
csak látszatos, mintsem valóságos kivétel; mert nem a vásárló
által fizetett pénz levén az, melyből a munka fizettetik , ha
nem a termelő tőkéje : a kereslet csupán azt dönti el, hogy
mily módon alkalmaztassék a tőke, és milynemű munka fizet
tessék belőle ; de ha az is tőle függ , hogy egy bizonyos árú
czikk nagyobb mennyiségben termeltessék : ez által arra ké
pesiti ugyanazon tőkét, hogy több árúczikket termeljen, és
ez úton közvetve a tőke növekedését eszközölve, esetleg a
munka jutalmazásának növekedését is okozhatja .

Az árú kereslet fölötti vizsgálódás inkább a forgalom ,
mintsem a termelés elméleténél bir fontossággal. Ha mindent

tekintetbe veszünk, úgy látszik , hogy a termelő díjazása sa
ját tőkéjének termelő erejéből származik . A terménynek pénz
ért eladása, és aztán a pénznek más tárgyak vásárlására
elköltése csupán a kölcsönös szolgálatokért való egyenérté
kek cseréje. Igaz, hogy a foglalkozások megoszlása egyik

főeszköze levén a munkatermelő képessége növelésének, a
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forgalmi képesség a termény nagymérvü növekedését eszközli ;
de még akkor is a termelés , s nem pedig a forgalom az,miből
a munka és tőke felhalmozása történik . Nem vagyunk ugyan
képesek eléggé pontosan elénkbe tüntetni a forgalom műkö
dését, – akár mint egyszerű cserekereskedés, akár a pénz
nek mint azon eszköznek segélyével történjék is az, mely
által mint puszta gépezet által, mindenki azon alakra változ
tatja át munkája vagy tőkéje gyümölcsét, a mely alakban
legalkalmasabb reá nézve annak bírása ; — de semmi esetre
nem maga a forgalom a jutalmazás forrása .
10 . g. A

fentebbi elvek eléggé láthatóvá teszik azon

számos, és igen elterjedt okoskodási elmélet hamis voltát,
melyek meg -megújult alakban folytonosan előford ulnak.
Igy például azt állítják, – és pedig néha olyan irók is ,
kiktől valami okosabbat is lehetett volna várni, — hogy a jöve
delmi adóra vonatkozó azon egész okoskodás, mely arra van
alapitva, miszerint ez adó csak a magasabb és közép osztályo
kat terheli, mig a szegények mentek maradnak tőle : csak
egy nagy tévedés. Sőt némelyek annyira mentek , hogy azt
állították, miszerint az csak egy nagyszerű csalás, – mivel
elvevén a gazdagoktól azt, mit azok a szegények között

költöttek volna el : ez adó ép úgy megkárositja a szegényeket
mintha közvetlen tőlök szedetnék az be. Most már tudjuk, hogy
mit tartsunk e tanról ! Igaz, hogy a mennyiben az, mi adó alak
jában a gazdagoktól elvétetik , ha el nem vétetnék , megta

karítva tőkére változtatnék át ( vagy legalább a szolgák vagy

a nem termelő munkások bármely osztályának fentartására
és munkabérére fordittatnék ) : annyiban kétségkivül a munka

kereslet kevesbedik általa , és a gazdagokra vetett adó ká

rosan érinti a szegényt; s minthogy kisebb nagyobb mértékben
e hatások csaknem mindig jelentkeznek , tehát lehe tlen a gaz

dagot úgy adóztatni, hogy ennek semmi része se háromoljék
Stnart Mill Nemzetgazdasigtan.
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át a szegényre is. De épen itt támad azon kérdés,hogy val

jon a kormány, miután az összeget beszedte , nem forditja -e
annak ép oly nagy részét ép úgy közvetlen vásárlásra ,mint az
adófizetők tették volna azt ? Az adó mindazon részére nézve,
mely ha nem fizettetett volna a kormánynak , kényelmi czik
kek alakjában fogyasztatott volna el, (vagy épen szolgálatokra
költetett volna, ha t. i. a tőkebirtokos a fizetést előlegezte vol

na) : aztmondhatni, hogy az általunk fentebb vizsgált elvek
szerint, határozottan s kizárólag csak a gazdagokra és épen
nem a szegényekre esik . Az adó befizetése után, a mennyi

ben csupán e részletről van szó, tökéletesen annyi munka
kereslet lesz mint az előtt ; s azon tőke, mely addig a vi

dék munkásait foglalkoztatta , megmaradván, még mindig
képes ugyan annyi számút foglalkodtatni, s igy is ugyan
annyi mennyiségü termény fizettetik oda munkabér fejében ,

vagy engedtetik át a munkások élelme és ruházata fede
zésére.

Ha igazok volna azoknak, kik ellenében én ezeket vi

tatom , akkor senki másra nem lehetne adot vetni, hanem : .
csupán a szegényekre. Ha a munkások megadóztatása az,
midőn aztmegadóztatjuk, a mi a munka jövedelme alakjában

elköltetik : akkor minden adót a munkásosztály fizet. Ugyan
ezen okoskodásból azonban ép igy az is következik , hogy
tehát egyáltalában lehetetlen a munkásokat megadóztatni,
minthogy az adó : vagy árúk vagy munka alakjában fizettet
vén , ismét ugyanazokhoz kerül vissza ; úgy hogy az adónak e

szerint azon különös sajátsága van,miszerint senkit sem , sult.
Ugyan ily bizonyitás-mód szerint, semmi kárára nem lenne
a munkásoknak , ha mindenüket elvennék

is tőlök , és a

társadalom más tagjai közt elosztanák azt ; mert hiszen az
úgy is mind csak ő reájok költetnék el, – a mi ez elmélet
szerint mind egyre megy ki. A tévedés onnan származik ,
hogy nem veszszük figyelembe közvetlenül a tünemény alatt
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rejlő valóságot, hanem csak a fizetés és költekezés külső
gépezetére vagyunk tekintettel. Ha azon hatásokat vizsgál
juk , melyek nemcsak a pénzen , – mely pusztán gazdát
cserél, – hanem azon árukon is létrejöttek , melyek felhasz

náltatnak és elfogyasztatnak : akkor azt látjuk , hogy a jöve

delmi adó következtében azon osztályok, melyek azt fizetik ,
valóban kevesbitik fogyasztásukat. És tökéletesen azon mér
tékben neheziil rájok az adó, a mely mértékben ezt cselek

szik , mert az épen abból telik ki, mit máskülönben felhasz
náltak és élvezetökre forditottak volna. Másfelől, a meny
nyiben a teher nem arra esik , mit elfogyasztottak volna,
hanem arra, mit a termelés fenntartására , vagy pedig a

nem termelő munkások eltartására vagy fizetésére megtaka
ritottak volna : annyiban az adó annak lerovása , mit a
munkás osztályok használtak volna fel, s forditottak volna
élvezetre. De ha a kormány tökéletesen ép annyit költ el,

mennyit az adófizetők költöttek volna a munka közvet
len alkalmazására, u . m . a tengerészet, katonák , rendőrök
tartására, vagy az államadósság törlesztésére, - mely utóbbi

működés által még épen növeli a tőkét, – a minthogy az
valószínüleg -úgy is van : akkor a munkás osztályok nem

csak hogy semmi foglalkozást nem veszitenek az adó
által, hanem ugy lehet, hogy még nyernek is valamit,
és az egész adó tökéletesen oda nehezül, a hová czéloz
tatott.

Az ország termésének mind azon része, melyet a mun
káson kivül valaki más, valósággal és betűszerinti értelem

ben véve , használatára elfogyaszt : legkisebb mérvben sem
járul a munka fentartásához . Pusztán maga a fogyasztás senki
másnak nincs előnyére, mint a ki épen maga a fogyasztó .

Ès senki nem képes el is fogyasztani jövedelmét, s mégis a
mások általi elfogyasztásra is meghagyni azt. Egy rész
nek adóképen elvétele nem mindkettőjöket, hanem csak
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vagy őt, vagy azon másikat fosztja meg attól. Hogy azt
megtudhassuk , ki szenved ez által megrövidülést, mindenek

előtt azt kell megértenünk, hogy kinek fogyasztása szenved
ez által korlátozást ; – mert bárki legyen is az, ez lesz az,
kire az adó-teher nehezedni fog .

VI.

FEJEZET.

A FORGO ÉS ÁLLANDÓ TŐKE.
Hogy a tőkéről adott magyarázatunk teljes legyen ,

szükséges , hogy a tőke azon két fajáról is szóljunk valamit,
melyre azt rendesen fel szokták osztani. A különbség igen vilá

gos, és habár nem neveztük is meg , igen gyakran hivatkoz

tunk reá a két előbbi fejezetben ; most azonban illő , hogy
pontosan meghatározzuk azt, és következményei közül kimu
tassunk egynebányat.
A valamely kényelmi czikk producálásánál használt tő

kének van egy része, mely miután egyszer használtatott,
mint tőke megszünik létezni, s nem képes a termelésnek több

szolgálatot tenni, — vagy legalább ugyanazon szolgálatot,
vagy ugyanazon nemű termelésnek nem . Ilyen például azon

tőkének egyrésze, mely a termelési anyagokból vagy u . n.
anyagszerből áll. A fagygyú és a lúgos só , melyből a
szappan készül, a gyártásnál egy izben használva : mint

alkali és fagygyú,megsemmisül; és nem használható tovább a
szappan gyártásnál, — habár megváltozott állapotában mint
szappan képes a gyáripar más ágaiban anyagszer vagy
eszköz gyanánt használtatásra. Ugyanezen osztályba soro
landó a tőke azon része is, melyet vételár gyanánt elfize
tünk , vagy a munkások fenntartására fölemésztünk . Egy gya

potszövő tőkéjének azon része, melyet munkásainak fizet oda :
egyszer igy elfizetve, megszünt az ő vagy egy más gyapot
szövő tőkéje lenni; azon másik része pedig, melyet a mun
kás fölemészt: egyátalában nem létezik aztán mint tőke;
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sőt még ha megmentenének is valamit abból, azt mint egy
második gyüjtés eredményét, sokkal helyesebben uj tőké
nek lehet tekinteni. Azon tőke, mely ily módon egyszeri
használat által egész rendeltetését betöltötte azon termelés
nél, melyre felhasználtatott: forgó tőkének neveztetik . E ki

fejezés, mely nem valami igen találó , azon körülményből
veszi eredetét, hogy a tőke ezen részét folyvást meg kell
ujitanunk a bevégzett termények eladása által; és a midőn

megujittatott, örökre megoszlik az anyagok bevásárlása és
a napszámok fizetése között, – ugy hogy nem az által végzi
rendeltetését, hogy folyvást egy kézben marad : hanem sőt in

kább ép az által, hogy folyvást váltakozik .
A tőkének egymásik nagy része azonban azon többé vagy
kevésbbé állandó jellegű termelési eszközökben áll, melyek

nem az elkopás, hanem a megmaradás által hatnak, és
melyeknek hatékonysága nem merittetik ki egyszeri haszná

lat által. Ezen osztályhoz tartoznak az épületek, gépek és
eszközök vagy szerszámok elnevezése alatt ismert vala
mennyi, vagy legtöbb tárgyak . Ezek némelyikének tartóssága

igen tekintélyes ; és működésök mint termelési eszközöké
a termelés több ismétlésein keresztül átnyúlik . Ugyanezen
osztályba kell sorolni a föld állandó javitásába elsülyesz

tett tőkét“ is (a mint azt mondani szokták). Ilyenek pl.
valamely vállalat kezdeténél a következő működéshez vezető

út előkészitésére egyszer mindenkorra elköltött tőkék : mint
egy bánya nyitásának , egy csatorna kivájásának , vagy utak

s kikötők készítésének költségei. Más példákat is lehetne
felhoznunk , azonban úgy hiszszük ennyi is elegendő. – Az

ezen állandó alakok valamelyikében létező tőke, melynek
nyeresége megfelelő hosszú korszakra oszlik meg, állandó
tőkének neveztetik .

:

Az áilandó tőkék némelyike megkivánja , hogy alkalmi
lag, vagy időszakonként megujittassék ; ilyen pl. valamennyi
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eszköz, épület, stb . melyek időnként a reparaturák alakjá
ban részbeni megujitást kivánnak , és végre egészen is elkop

nak , és mint épületek vagy eszközök tovább semmire sem
használhatók, hanem az anyagok osztályába hullanak vissza.
Más esetekben a tőke, hacsak valami szokatlan körülmény
nem jön közbe, nem kiván egész megujitást; - azonban akár

rendszeresen , akár legalább alkalmilag, mindig szükséges
valami kiadás a fenntartásra . Egy csatorna, vagy egy kikötő ,
ha már egyszer elkészült, nem kivánja többé, mint egy gép,
hogy ujra csináltassék , — kivéve ha készakarva szétdulatik ,

vagy ha földrengés vagy valami más ehhez hasonló catastropha
betöltötte azt; azonban rendes és gyakori kiadás szükséges
annak karban -tartására . A bánya nyitásának költségei nem
fordulnak elő szükségkép másodszor is ; ha azonban valaki

nem fedezi a viztēl tisztántartás költségeit, csakhamar hasz
nálhatlanná lesz az. Az állandó tőkék valamennyi faja között
legállandóbb az, melyet valamely természeti tényezőnek , pl.
a földnek

nagyobb termékenységűvé tételére forditunk ; az

iszapos vagy árviz boritotta területeknek alagcsövezése, a
földnek a tengertől visszafoglalása, vagy annak partépitmé
nyek általi megvédése : örök idejű tartamra számitott javitá
sok ; a csatornák és gátak azonban gyakori reparaturát
igényelnek. Az örökkévalóság ugyanezen jellege illik a
földnek az alagcsövek általi javitására is, mely annyira nö

veli az agyagtalaj termékenységét; vagy az állandó trágyák
általi jobbitására is, — midőn t. i. a talajhoz nem oly anya
gokat adunk , melyek a növényi összetételekbe mennek által,

s melyek a növények tenyésztése által tehát fölemésztetnek,
hanem olyanokat, melyek csupán a talajnak a léghez és
vizhez való viszonyait változtatják , – mint pl. a nehéz földek
hez adott homok és mész, s a könnyű földhez adott agyag

és mézga. Sőt mindazáltal még az ily müvek is megkiván
nak némi költséget olykor-olykor, hogy teljes erejökben
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maradjanak, habár úgy lehet, hogy csak igen kevés fog is az
lenni.

Ezen javitások azonban már csak annálfogva is megér
demlik ezen czimet, miveloly jövedelminövekedést hoznak lét
re, mi által, — miután a fentartásukra szükséges valamennyi
költséget fedezték , — még fölösleget hagynak hátra. Ezen fö

lösleg képezi az első esetben a befektetett tőke jövedelmét ;
és ezen jövedelem a gépeknél nem szünik meg a gépek el
kopásával, hanem tovább is tart. A termelő képességére
nézve igy növekedett föld bizonyos, a növekedéssel arányos
értékkel bir a piaczon ; és ezért igen szokott dolog azon
tőkét, mely a javitások tételére beruháztatott, vagyis elsü
lyedt, a föld növekedett értékében még mindig meglevőnek

tekinteni.
Ovakodnunk kell azonban, nehogy tévedjünk e tekintet

ben. A

tőke, mint minden más tőke is, fölemésztetett,

- és pedig részint azon munkások táplálására , kik a javit
mányokat végezték , részint azon eszközöknek elkopásánál,

melyek azoknak segitségére voltak . Igy azonban termelőleg
fogyasztatott el, és az elsajátitott természeti tényezőnek nö

vekedett termékenységében állandó eredményt hagyott maga
után : mivel a növekedett termés a föld és a földbe befek
tetett tőke együttes eredményének nevezhető. Minthogy azon
ban a tőke, mely valósággal fölemésztetett, vissza nem
vonható a földből : ennek termelő ereje ezután elválaszthat
lanul össze van forrva a föld eredeti tulajdonságából szár

mazó termelő erővel; és az ennek használatáérti kárpótlás
nem

azon

törvényektől függ, melyek a tőke és a munka

jövedelmét szabályozzák , hanem azoktól, melyek a természeti
tényezőkérti kárpótlást adják . Hogy melyek ezek , azt alább
fogjuk meglátni.
2. g. Nagy különbség van a forgó és állandó tőkének
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az ország nyers terményeinek mennyiségére gyakorolt hatásai
között is. A forgó tőke mint ilyen , egyszeri használat által

megsemmisiilvén , vagy minden esetre elveszvén a tulajdo
nosra nézve, és az egyszeri használatból szárınazó termény
lévén azon egyetlen forrás, melyből a tulajdonos helyre pó
tolhatja tőkéjét, vagy valami kárpótlást nyerhet annak ter
melő használatáért : a terménynek természetesen mindezen czé
lokra elegendőnek kell lenni ; vagy más szavakkal szólván :

az egyszeri használat eredményének a használatába vett
forgó tőke egész mennyiségével, és e mellett a haszonnal is
egyenlőnek kell lenni. Ez azonban semmi esetre nem szük

ség, hogy igy legyen az állandó tőkénél is, – minthogy a

gép például nem emésztetik fel egészen egy használat által,
és nem szükség, hogy egészen helyrepótoltassék ezen haszná
lat terményéből ;

a gép

megfelel tulajdonosa czéljának ,

ha minden egyes használati időszakban csak annyit hoz is
be, mi a javitás költségét és azon értékcsökkenést fede,

melyet a gép ugyanazon idő alatt szenvedett, — elegendő fölös
leggel együtt arra nézve, hogy a gép egész értékének megfele

lő rendes haszon is kikapható legyen belőle .

Ebből az következik , hogy ha az állandó tőke növe
kedése a forgó tőke rovására történik : egy ideig legalább
hátrányos a munkások érdekeire. És ez nem csupán a gé
pekre nézve áll igy, hanem mindazon javítmányokra is , me
lyekbe tőke fektettetik be, vagyis melyeknél hosszabb időre
képtelenné lesz az arra,hogy a munkásmegjutalmazásának fe

dezésére fordíttassék. Tegyük fel, hogy valakikét ezer mérő
nyi búza tőkével saját " földjén gazdálkodik , -- egyszerüsítés
kedveért nem vévén tekintetbe a magvat, és az eszközöket,
melyeket azon munkásoknak egy év alatt tartására fordít,

a kiknek munkája évenként 2400 quartert hoz neki, — a mi

20 % haszonnak felel meg. Tegyük fel továbbá, hogy a mint
üzletét évről évre az eredeti 2000 quarterrel tovább foly
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tatja : magát az évenkénti hasznot mindig fölemészti. Tegyük
fel már most azt is, hogy e tőke felének felhasználásával oly
állandó javítást létesít földjén , melyet munkásainak fele,
egy év alatt végez el, ugy ,hogy ez után csak felényi mun
kást kiván földje valóságos megmívelésére mint az előtt, s
a felmaradt tőkét a szokott módon használja . Az első év

ben semmi különbség nem lesz a munkások állapotában ,
kivéve, hogy azok egy része ugyanannyi fizetést kapott most
a földön való munkálkodásért, mint a mennyit az előtt a

szántás, vetés és aratásért kapott. Az év végén azonban a
javító nem

bír 2000 quarter búza tőkével mint az előtt ;

tőkéjéből csak 1000 mérő jött vissza a szokott módon : s ma
csak ezen 1000 quarterje , és javítványa van meg . A legköze

lebbi és minden következő évben tehát csak felényi munkást
fog foglalkoztatni, és csak felényi mennyiségű élelmiszert
fog köztök kiosztani. E veszteség azonban csak hamar ki
lesz nekik pótolva, ha a javított föld kevesebb mennyiségű
munkával ép úgy 2400 quartert fog hozni mint az

előtt,

mivel ily rendkivüli nyereség valószinüleg arra fogja birni
a gazdát, hogy megtakarítva annak egy részét, tőkéjéhez

csatolja azt, és több munkást foglalkoztasson. Azonban az
is gondolható , hogy nem igy fog történni, — mivel az is fölte

hető levén , hogy a javítás minden nevezetesebb kiadás nélkül
végtelen sokáig tart: a gazda nagy mértékben nyerni fog
ezen

javítás által, ha a föld most nem 2400, hanem 1500

quartert szolgáltat is, mivel ez a most 1000 quarterből álló
forgótőkét az előbbi 20 % helyett az egész forgó és ál

landó tőke 25 % -jével fogja jutalmazni. A javítás tehát igen
előnyös lehet reá nézve, és mégis igen hátrányos a mun
kásokra.

A fentebbiekben kifejtett föltevés pusztán ideális ; vagy leg
feljebb is csupán az oly esetekre alkalmazható,a midőn a szántó

föld legelővé változtatik , mely habár az előtt igen gyakori eljá

A FORGÓ ÉS ÁLLANÓ TÖKE

139

rás volt is : az ujabb földmívelők általa javitás ép ellenkezőjének
tekintetik , mire jópéldául szolgálhat északi Scóthonban az apró

gazdaságoknak e jelen században elpusztúlása , — Irland pedig a
burgonya-éhség, és a gabona törvény visszavonása óta . Azon

feltünő apadás, mely az irlandi mezőgazdaság nyers termé
nyeiben az utóbbi időben magára vonta a figyelmet :minden
valószinűséggel egyrészt annak tulajdonítandó, hogy a föld
a munkások tápláltatásától állattenyésztés alá

vonatott el ;

- és ez nem történhetett meg a nélkül, hogy az irlandinép
egy tekintélyes része kivándorlás vagy halál által el ne tá
volittatnék . E szerint két ujabb példa áll előttünk arra nézve,
hogy az, a mit földmívelési javításnak tekintettek : csökkentette
az országnak néptáplálási képességét. Az ujabb tudományok

nak köszönhető mindenféle jávítmányok hatása : növelni vagy
legalább semmi esetre nem csökkenteni hajlandó a nyers
termény mennyiségét ; ez azonban semmi befolyással sincs

.az érvelés lényegére ; mert tegyük fel, hogy a javítás nem
a remélt módon működik , s hogy nem engedi meg , hogy a
földre azelőtt fordított munka egy része megtakaríttassék ,

hanem csak nagyobb mennyiségi termés nyerésére képesít
ugyanazon munka után ; tegyük fel továbbá , hogy azon
nagyobb terménymennyiségre, melyet a javítás következté
ben, ugyanazon munka mellett vehetni be a földről, mind
szükség van , és vevőre talál: a gazdának ez esetben ugyan
annyi munkásra lesz szüksége mint az előtt. De kérdés, hogy
hol fogja az ezek fizetésére szükséges eszközöket feltalálni ?

Többé nem áll rendelkezésére e czélra 2000 quarternyi ere
deti tőkéje ,mert ezer quarter már eltünt abból, a javításokra
emésztetvén

fel. Ha ugyanannyi munkást fog alkalmazni,

mint az előtt, és ugyan oly magasan fogja azokat fizetni: a
hiány fedezésére 1000 quartert kell kölcsönöznie , vagy va
lami más forrásból előteremtenie . Ezen 1000 quarter azonban
más hasonló mennyiségű munkát eszközölt, vagy erre volt
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rendeltetve. Nem új tőke tehát ez, hanem csak olyan,melynek
rendeltetése változott át egyik termelő foglalkozásból a má
sikba ; és habár a gazda a forgó tőkéjében mutatkozó hiányt
kipótolta is : a község forgótőkéjében előállott hiány ez

által nem lesz helyre pótolva.
Azok , kik azt vitatják , hogy a gépek soha nem lehet

nek ártalmasak a munkás osztályra : azt hozzák fel érvél,
hogy a termelés olcsóbbá tétele által oly nagy keresletet

teremtenek azok a kényelmi czikkekre, a mely mihamar
nagyobb számú embert képesít mint az előtt, hogy azok ter
melésénél foglalkozást találjanak ; ez indok azonban előttem

nem látszik azon fontossággal bírni, melyet rendesen neki
tulajdonitanak ; habár ez állitás, széles értelemben véve, gyak

ran kétségkivül igaz is. Azon mások helyét, a kik a nyom

tatás feltalálása által elvesztették foglalkozásukat : kétségkívül
mihamar sokkal számosabb szedők

és nyomók

el ; és a gyapotgyárakban ma foglalkozó munkások

foglalták

száma

sokkal felülmulja a Hargraves és Arkwright találmánya
előtt igy foglalkozók számát ; - a mi azt mutatja , hogy az e
gyáriparba befektetve levő óriás tőke mellett, ma sokkal na

gyobb forgó tőkét használnak, mint bármikor az előtt. Ha
azonban a tőke más foglalkozástól vonatott el, - ha azon

alapok, melyek a költséges drága eszközökbe fektetett,
tőke helyét foglalják el, nem a javítás következtében előálló
nagyobb megtakarítás által, hanem a község általános tő

kéjének elvonása által pótoltattak : kérdés, mi jó származott
ez áthelyezésből a munkás osztály számára ? Hogyan pótol
tatik ezeknek az által szenvedett vesztesége, hogy a felma
radt forgó tőke egy részének régi használata helyéről egy
újabb helyre áthelyezése által a forgó tőke állandó tőkévé
változtatott át ?

Minden törekvés annak bebizonyitására , hogy a mun

kás osztály mint testület ideiglenesen sem szenved
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het a gépek behozatala vagy a tőkének állandó javítmá
nyokba fektetése által: az én felfogásom szerint szükségkép

csalódáson alapszik . Az, hogy azon bizonyos iparágban,
melynél e változás alkalmaztatik , szenvedniök kell, általá
ban el van ismerve, – a mint a józan ész szerintkönnyen is
belátható az ; de azt is gyakran állítják , hogy habár az egyik
részről elvonatik is a munka a munkástól,más felől tökéletesen
megfelelő alkalmazás nyílik neki, mivel az, a mit a fogyasztó

azon bizonyos áruczikkek olcsóbbá tétele által megtakarít,
más tárgyak nagyobb fogyasztására képesíti azt, s ez által
a más nemü munkák iránti keresletet neveli. És ez igy igen
világosnak látszik ; de mint az utóbbi fejezetben kimutattuk,
csalódáson alapszik , mivel az áruk iránti kereslet lényege

sen különbözik a munka iránti kereslettől. Igaz, hogy a
fogyasztónak jobban módjában ran más tárgyakat is vá
sárolni: ez azonban még maya nem hozza létre e tárgyakat,
hacsak elegendő tőke is nem létezik ezek létrehozására , és
a javítmányok nem

szabaditottak fel valamely tőkét, habár

más foglalkozástól nem vontak is el valami ilyest. A terme

lésnek és a munka felhasználásnak más ágakban úgy vélt
növekedése tehát nem fog bekövetkezni; és az áruk iránt
némely termelők részéről növekedett kereslet ellensulyoztatni
fog azon másfelőli kereslet hiány által, mely a javítmá

nyok által feleslegessé lett munkásoktól származik , mint a
kik ha ugyan egyáltalában fenmaradhatnak, vagy verseny vagy
kegyadomány utján abból tartják fel magokat, a mit az
előtt más emberek fogyasztottak el.
.
3. g . Mind e mellett is én nem hiszem , hogy — ' a mint
a dolgok jelenleg állanak, a termelési javítások , habár

csak ideiglenesen is, gyakran hátrányosak volnának az egész
munkás osztályra . Azok volnának igaz, ha hirtelen nagy
mérvben történnének a javítmányok , – mivel ez esetben a
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befektetett tőkének nagy részét szükségkép azon alapokból
kellene elvonni, melyek már forgalmi tőkeül voltak használva.
A javítások azonban mindig csak lassanként jönnek létre,

és ritkán vagy épen sohasem a forgalmi tőkének a valódi
termeléstől elvonása , hanem inkább az évi növedéknek fel
használásából keletkeznek . Igen kevés, vagy talán egyetlen
példa sincs arra nézve, hogy az állandó tőke valaha és valahol

nagy mérvben növekednék , hacsak a forgalmi tőke is hasonló
gyorsasággal nem növekszik . Nem a szegény és hátramaradt

államok azok , hol a termelésben nagymérvű és költséges javi
tások jönnek létre ;mert a tőkének állandó jövedelmezési czél

ból a földbe befektetése , drága gépek behozatala távoli czė.
lok elérésére hozott közvetlen áldozatokkal jár, és először
is a tulajdonnak meglehetősen teljes biztonságára, másodszor
tekintélyes ipar vállalati tevékenységre , ' harmadszor, mint
mondani szoktuk , a tevékeny gyüjtési vágynak magas fo
kára van e czélból szükség, - a mely három tényező pedig
csak a tőkegazdagodásban gyors előhaladást mutató társa

dalom elemeit szokta képezni. Ámbár tehát a munkás
osztályoknak szükségkép nemcsak akkor kell szenvedniök ,
ha az állandó tőke növekedése a forgalmi tőke rovására
történik , hanem még akkor is, ha az oly nagy mérvben és
gyorsan történik, miszerint akadályozza azon növekedést,
melyhez a népesség gyarapodása rendesen alkalmazkodni
szokott : azonban mégis magát a dolgot illetőleg igen való
szinűtlen, hogy az igy történnék , mivel valószinűleg egyet
len állam sem létezik , melynek állandó tőkéje nagyobb
mértékben növekednék , mint forgalmi tőkéjéhez képest várni
lehetne ezt. Ha mindazon vasutak, melyek az 1845-iki spe
culativ szédelgés alatt megnyerték a parliament szentesité
sét, az azok létesitésére megszabott időben kiépittettek volna :

igen valószinü, hogy ez esetben ezen igen valószinütlen kö

rülmény állott volna elő ; de épen maga ezen eset igen fel
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tünő például szolgál azon nehézségekre nézve is,melyek aka
dályozzák azon tőke tekintélyes részének uj csatornákba

áramlását, mely a régieket látta eddig el; — oly nehézségek
ezek , melyek rendesen bőven elegendők arra , hogy az oly
vállalatokat, melyek lekötik

a tőkét: megakadályozzák az

oly gyorsasággal terjeszkedésben, a mi ártalmára válnék a
létező foglalkozás forrásainak .
Mind e tekintetekhez hozzá kell még vennünk azt is,

hogy még azon esetben is, ha a javítmányok következtében
az összes termelés és a község forgalmi tőkéje apad is egy
ideig :mégis időfolytával mindkettőt növelni hajlandók azok .
Növelik a tőke jövedelmét, és e növekedés szükségkép vagy

a tőkebirtokosnak válik előnyére az által, hogy annak
haszna növekedik általa , — vagy a fogyasztónak használ az

árak csökkenése által ; ugy hogy e szerint azon nagyobb
alap, melyből a tőkegyüjtés történhetik , a nagyobb nyereség
által nagyobb

ösztönt támaszt egyszersmind a tőkegyüjtés

iránt is. Az általunk fentebb választott esetben, a midőn az
volt a javítmányok közvetlen eredménye, hogy a nyerstermés
2400 quarterről 1500 quarterre apadt, mégis a tőkebirtokos
haszna 'most 500 quarter levén 400 quarter helyett : az ezen

túl levő 100 quartér, ha rendesen megtakarittatik , nehány
év alatt helyre fogja pótolniazon 1000 quartert,melyetforgalmi

tőkéjéből elvett. E mellett az üzlet kiterjesztése , mely csak
nem minden oly ágnál kétségkivül bekövetkezik , melyben
valami javitás történt, erős ösztönül szolgál az ezekben ér

dekletteknél arra nézve, hogy tőkéjüket növeljék ; és igy te
hát azon lassuságnál fogva, melylyel a javítások rendszerint
történni szoktak : — azon tőke, melyet a javítmányok fel
emésztenek, azon növekedett haszon és megtakarításból szár

mazik , melyet ez maga idézett elő .
A termelési javitmányoknak a tőkegyüjtésre, és ez uton

végre a nyers jövedelem növelésére ható hajlandósága, -
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habár egy ideig csökkenti is ezt : – még határozottabban
kitiinik , ha azt látjuk , hogy úgy a tőkegyüjtés, mint a föld

ből való termelés növelésének kijelölhető határai vannak ; a
mely határokat ha egyszer már elértük : a termés minden

további növekedésének meg kell állapodnia ; mig ellenben a
termelési javitmányok , – bármi legyen is ezeknek más ne
mű hatása , — e határoknak egyikét vagy mindnyáját is ki

jebb tolni hajlandók. És pedig ezek oly igazságok, melyeket
legteljesebb fényiikben , vizsgálódásunk egy későbbi részében
fogunk látni. Akkor látni fogjuk azt is, hogy azon tőke meny

nyisége, melyet valamely országban akarnak, vagy ké
pesek is összegyüjteni; – és a nyers jövedelem azon
mennyisége, melyet szinte akarnak vagy képesek is előálli
tani: egy bizonyos határozott arányban áll az ott divatozó
termelésmódhoz ; és hogy minden javitmány, még ha egy
ideig csökkenti is a forgalmi tőkét , és a nyers jövedelmet :
utóljára mindkettőből nagyobb mennyiséget hoz létre mint
a mennyi máskülönben létre jött volna. Ez a végleges fele
let a

gyáripar ellenében

felhozatni szokott vádakra ; és

alább látni fogjuk, hogy a gyáripari találmányok mun
kásaira még a társadalom jelen állapotamellett is teljes előny

háramlik abból.* ) Mindez azonban nem menti fel a kormányt
azon kötelezettség alól, hogy megkönnyitse, sőt ha lehetmeg
akadályozza azon bajokat, melyek ezen — végeredményeiben
ugyan jótékony — hatású intézkedésbőla mai nemzedékre nézve

származnak vagy származhatnak . Ha a tőkének gépekbe vagy
más hasznos müvekbe való befektetése vagy megkötése va
lamikor oly mértékben indulna meg, hogy lényegesen csök
kentené a munkások fenntartására szolgáló alapokat: a

törvényhozó kötelessége lenne, hogy ennek mérséklése iránt
intézkedés tétessék ; és minthogy az oly javitmányok , melyek

egészben véve nem csökkentik a foglalkozást, a munkások
- *) Alább , a negyedik könyv, V. fejezet.
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egy bizonyos osztályát mégis csaknem mindig kiszoritják

abból: a törvényhozás gondoskodásának jogszerűleg semmi
más nem képezheti tárgyát, mint azok érdekének megóvása ,
a kik e szerint polgártársuk nyereségének és jobban boldo
gulásának esnek áldozatúl.

De térjünk vissza az állandó és forgó tőke között levő
elméleti különbségre . Minthogy mindazon vagyon, mely a

termelésben való használtatásra van rendeltetve, a tőke elne
vezés alá foglaltatik : tehát vannak a tőkének olyan részei
is, melyek nem

egyeznek meg e tőkefajok bármelyikének

meghatározásával sem . Ilyen például azon kész javak tö

mege, melyet egy gyáros vagy kereskedő eladatlanul mindig
készen tart raktáraiban. Ez azonban, — habár rendeltetését

tekintve tőke is : - valóságos alkalmazását illetőleg mégis
nem tőke; mivel nincs termelésre alkalmazva, hanem előbb
el kell adni vagy kicserélni, t. i. valami más hasonértékü

kényelmi czikkért átváltoztatni ; ezért tehát mindekkoráig sem

nem állandó, sem nem forgó tőke az, hanem vagy az egyikké,
vagy a másikká változik át ; vagy pedig az is lehet, hogy
meg fog oszolni e kettő között. Kész árúinak jövedelméből a

gyáros részint munkásait fizeti ki, részint gyáriparának anyag
szerkészletét egésziti ki, részint pedig uj épületekről és gé

pekről gondoskodik , vagy a régieket igazitja ki; hogy azonban
mennyi rendelendő az ' egészből az egyik czélra és mennyi
a másikra : az a gyáripar természetétől és az egyes pillana

tok kivánalmaitól függ.

.

Azt sem kell továbbá felednünk , miszerint a tőkének

azon része , mely élelem vagy anyagszer alakjában elfogyasz
tatott, — habár az állandó tőkétőleltérőleg,megkivánja is, hogy
azonnal visszapótoltassék a nyers jövedelemből: — mégis ugyan
azon viszonyban áll a munka elhasználásához, mint az ál
landó tőke. Az, mit az anyagukra költünk , ép ugy a munkások
élelmezése- és jutalmazásától vonatik el, mint a migépekbe
Stuart Mill Nemzetgazdaságtan.

10

146

. I. KÖNYV . VI. FEJEZET.

ruháztatik be; és ha a napibérekre elköltött tőke az anya

gok megszerzésére fordittatnék : ennek hatása a munkásokra

ugyanoly káros lenne, mintha azt állandó tőkévé változtat

nánk. Ez azonban olynemü változás,mely sohasem fordul elő.
A termelési javitiányok mindig a magvak vagy anyagsze
rek meggazdálkodására és sohasem azok növelésére törek

szenek : és a munkások érdekeit ez oldalról semmi megrövi
düléstől nem kell félteni.

VII. FEJEZET

:

MITŐL FÜGG A TERMELŐ TÉNYEZŐK TERMÉKENYSÉGE ?

1 . g. A termelés kellékeiről adott általános szemlénk befe
jeztével úgy találtuk, miszerint háromra lehet e kellékek szá

mát redukálni: — u . m . a munka, a tőke, és az anyagszer,
vagyis a természet által szolgáltatott mozgató erő. Ezek kö
zül a munka és a föld nyers anyagai az elsőrendű és nél

külözhetlen tényezők. A természeti mozgató erők szinte felidéz
hetők a munka segitségére, - és a termelésnek valóságos, csak
hogy nem lényeges segitségét képezik azok. A harmadik kellék,
t. i. a tőke, maga is a munka gyümölcse ; ennek szereplése
azért a termelésnél valósággalnem más: minta munka szereplése,

csakhogy nem közvetlen alakjában ; – s nem kevésbé meg
kivánja , hogy elkülönitve tárgyaltassék. A munkának, a ter
melés alatti fogyasztásra szükséges tőke előállítására való , s

már előbbi alkalmazása': nem kevésbé fontos, mint a munká
nak magára a termelésre alkalmazása. Másfelől a tőke egyik ,
és pedig sokkal nagyobb része csupán az által segit a ter

melőn, hogya termelő munkást életben tartja ; a többiek , t. i.
az eszközök és az anyagok közvetlenül szolgálnak e czélra ,

ugyanoly módon mint a természeti tényezők és a természet
által szol gáltatott anyagok .
De térjünk most már át a nemzetgazdaság másik nagy
kérdésére: t. i. hogy mitől függe tényezők termékenységi
foka; mivel az világosan látható , hogy ezek termelő képessége

nagyban különbözik a különböző helyen és időben. Ugyan

annyi népesség , és az országnak ugyan oly terjedelme mel
10 *
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lett, némely állam mégis sokkal nagyobb mennyiséget termel,
mint egy másik ; és ugyanazon országban egyik időben ismét

sokkal több a termény mint egy másikban. Hasonlítsuk össze
pl. Angliát Oroszországnak egy ugyanoly terjedelmü terüle

tével, vagy népességével, vagy magával a középkori Angliá
val; vagy Siciliát, Eszak -Afrikát, vagy Syriát jelenleg ugyan

azon tartományoknak a római hódítás előtti virágzóbb kor
szakával; azon okok némelyike, melyek e termelési különb
séget előidézték , kétségkivül elég világos, – de némelyek :
meg épen nem azok . Megpróbáljuk tehát egynehányat kifejteni
ezek közül.

2 . § . A nagyobb termékenységnek legvilágosabb oka az,

mit térmészeti előnyöknek szoktunk nevezni. Ezek azonban igen
különbözők. Köziilök egyik nagy fontosságú tényező a talaj
termékenysége. E tekintetben azonban ismét nagy különbség
létezik Arábia pusztáitól fogva fel a Ganges, Niger és Mis
sisippi áradmányi eredetü sikjaiig . A kedvező éghajlat azon
ban még fontosabb mint maga a gazdag talaj is . Vannak
vidékek , a melyek habár lakhatók volnának is , de nagyon hi

degek arra , hogy földmivelésre használtathassanak . Ezek lakói

nem emelkedhetnek túla nomád állapotán. Ezeknek vagy mint a
laplandoknak : az iramgim tenyésztéséből kellmegélniök ; vagy
pedig csak vadászatból és halászatból, mint a nyomorult esz

kimóknak . Vannak vidékek, a hol a zab még megérik , de a
buza már nem : mint Scothon északi részén ;máshelyt pedig
a buza ugyan még megterem , de a sok nedvesség és nap
fényhiány miatt csak igen szük aratást ád, mint Irland né
mely részein . A mint azonban délfelé , vagy a mérsékelt

Európában keletfelé haladunk : a földmivelés némely új
ágai eleinte csak lehetségesek , távolabb pedig már jövedel
mezőkké, is lesznek ; a szőllő , a tengeri, a füge, az olajfa ,
selyem , rizs, datolya egymásután jelennek meg,mignem a czu
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kor, kávé, gyapot- és füszernövényekhez érkezünk az oly
éghajlat alatt, mely a közönségesebb terményekből — csak

csekély fokú mivelés mellett is, – két vagy három aratást
szolgáltat évenként. Angliában nemcsak a földmivelésre nagy
fontosságú az éghajlati különbség , hanem a termelés több
másféle ágaiban is érezhetni annak befolyását; t. i.mindazon
munkák tartósságában , melyek az idő viszontagságainak

ki vannak téve, mint pl. az épületek. Ha a karnaci és luxori
templomok nem romboltatnának az emberek által, eredeti
teljességükben csaknem örök időkig fennmaradhatnának,mivel
az ezek némelyikén található feliratok , -

habár minden hi

teles történeti adatnál régibbek is, – még mindig frisebbek
nek látszanak , mint egy 50 éves felirat a mi éghajlatunk
alatt ; mig ellenben Szt.-Péterváron a granitból készült leg

tömörebb alkotmányok is , – a nagy nyári forróság és a téli

erős hidegeknek levén kitéve, – mint az utazók állítják :
már alig egy nemzedék mulva újraigazitást kivánnak . A
déleurópai gyárak szöveteinek, — a szingazdagság és tiszta

ság tekintetében , — az angol gyártmányokat túlhaladó fölénye
a légkör kedvezőbb minőségének tulajdonittatik , a melyért

Anglia ködös és nedves climája alatt sem a vegyészek minden
tudománya , sem a festők minden ügyessége nem képes töké

les kárpótlást szolgáltatni.
Az éghajlat befolyásának egy másik része a termelők
physikai szükségletének kevesbitésében nyilvánul. Meleg
vidéken az ember kényelmesen élhet a kevésbbé tökéletesen

épült házakban is, s kevésbbé teljes öltözet mellett is ; a tüze
lőszer, mely nélkülözhetlen életszükség a hideg vidékeken :

itt az ipari czélok kivételével csaknem egészen mellőzhető.
Eledelre is kevesebbre van szükségök , a mint azt a tapaszta

lat már sokkal azelőtt megmutatta , mielőtt az elmélet meg
magyarázta volna, hogy annak legnagyobb része, a mit ele
delként felemésztünk, nem a szervek valóságos táplálására,
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hanem az állati melegség fenntartására , és az életmükö
déshez szükséges ingerek megadására szükségeltetik , — a

mit a meleg clima alatt csaknem teljesen kipótol a lég
és a napsugár. Azért is azon munkának nagy része,
melyet másutt pusztán az életszükség fedezésére forditunk ,

itt nem levén szükséges: több marad a magasabb működés
és felhasználtatás végett rendelkezésünkre, - ha t . i. a la

kosok jelleme nem inkább arra birja őket,hogy ez előnyöket
a tulnépesedés vagy a nyugalom élvezetébe elmerülésre hasz

nálják fel.

A természeti előnyök közt, a talaj és éghajlat mellett,
meg kell emlitenünk az ásványi anyagok bőségét is, – ha
t. i. azok alkalmas helyen és mérsékelt munkával értékesit

hető állapotban vannak . Ilyenek pl. Nagy-Britannia kőszén

mezői, melyek nagy mérvben kárpótolják annak lakóit az
éghajlat mostohaságaiért ; és azon aligha kevesebbre becsül
hető segélyforrások ,melyeket a föld felszine alatt nem nagy

mélységre , és az azonnal feldolgozására használható kőszén
telepek közvetlen közelében levő, s könnyen előállitható
vasérczek bőséges készletében bir ugyancsak Anglia , az
Egyesült Államokkal együtt. A hegyek közt, és a halmos
vidékeken a természetes vizerő bősége tekintélyes kárpótlást
nyujt

azon vidékek rendesen csekélyebb termékenységeért.

De talán mindezeknél nagyobb előnyök származnak a tenger
közti fekvésből, kivált ha jó természetes kikötő helyekkel
van az összekötve ; a mihez legközelebb áll: ha nagy hajóz

ható folyókkal bir a tartomány. Mindez előnyök, igaz,
mindössze is abból állanak , hogy olcsóbbá teszik a szállitást ;
az azonban, a kinem gondolkodott e tárgy fölött elegendőleg ,
aligha birja teljesen felfogni, hogy mily nagy terjedelmű

nemzetgazdasági előny rejlik az alatt ; és a kereskedelem
s az u . n . munkafelosztásnak a termelésre gyakorolt befo
lyása tekintetbe vétele nélkül nem is lehet azt teljes mér
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tékben méltányolni. Pedig oly fontos ez, hogy gyakran több
mint bőven kárpótol a föld terméketlenségeért, sőt csaknem

minden más természeti hátrányokért is , – különösen az
iparnak azon korai állapotában, a midőn a munka és a
tudomány még nem szolgáltatott a közlekedésnek oly mes
terséges eszközöket, melyek a természet által nyujtottak
kal versenyezzenek . Az ó - és középkorban nem azok voltak
a legvirágzóbb államok, melyeknek a legnagyobb teriile

tök vagy a legtermékenyebb talajuk volt : hanem

sőtin

kább azok, melyek a természet mostohasága által arra vol
tak kényszeritve , hogy alkalmas tengerparti fekvésökből
húzzák a legtöbb hasznot magoknak , -- a minők voltak Athen ,
· Tyrus, Marseille, Velencze, a bálti partok szabad városai, stb .
3. Ş. De legyen elég ennyi a természetes előnyökről,
mint a melyeknek becse, caeteris paribus,

sokkal köny

nyebben belátható, semhogy valaha kevésre becsültetnék . A
tapasztalat azonban azt bizonyitja , hogy a természeti elő
nyök, ép úgy mint a vagyoni és helyzeti előnyök az egyé
nekre nézve : aligha tesznek valaha valamely társadalomra

nézve annál többet, mint a mennyit tenni annak már * ter
mészetében vagy képességében van. Mint jelenleg, úgy a
megelőző korban sem azon népek voltak a leggazdagabbak
és

leghatalmasabbak , melyek a legjobb éghajlat és a leg

jobb földdel birtak, hanem (a mennyiben t. i. a nép egész
tömegét tekintjük ) általában a legszegényebbek , habár a

szegénység közepette is –

egészben véve – valószinűleg

a legtöbbet élvezők . Az emberi életet e tartományokban oly
kevésből föl lehet tartani, hogy a szegénynek ritkán kell in
séget szenvedni ; és oly éghajlat alatt, a hol már maga csu

pán a létezés is gyönyör : a legtöbbre becsült fényűzés - - a

nyugalomból áll. Energiával, a szenvedélyek által felizgatva,
elegendővel birnak , csakbogy nem olyannal, mely a munka
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kitartó folytatásában nyilvánul; és minthogy ritkán érdek
lődnek a távoli czélokért annyira, hogy jó politikai institu
tiokat állithatnának fel : ezért az iparkodásra való ösztön az

iparkodás gyümölcseinek tökéletlen védelme által gyöngittetik .
A sikeres termelés ép ugy mint legnagyobb részint ál
talában bárminek sikerülte , sokkal inkább függ az emberi

tényező minőségétől,mintsem azon körülményektől, a melyek
között az működik ; és a nehézségek s nem pedig a könnyi

tések azon tényezők, melyek úgy a testi mint a szellemi
energiát táplálják . Ennek megfelelőleg azon népfajok , me

lyek másokat elözönlöttek, meghóditottak , és magok helyett
dolgozni kényszeritettek : legnagyobbára nehéz küzdelmek

között nevelkedtek . Vagy az északi éghajlat erdeiben nőttek
ezek , vagy pedig a természeti viszontagságok hiányát egy
rideg katonai fegyelem által mesterségesen alkotott nehézsé
gek pótolták , mint a görögök és rómaiaknál látjuk azt. Azon

időtől fogva, midőn az ujabb társadalom körülményei meg
engedték

ezen fegyelem

félbenhagyását : a dél többé nem

hozott létre hoditó népeket. – Ugy a katonai erély , mint a
szemlélődési és ipari energia is, a kevésbbé kényelmes északon
találta föl székhelyét.
A magasabb fokú termékenység okai közé sorolhat
juk másodszor a munka nagyobb erélyét is *), a mi alatt
nem az egyes esetleges, hanem a szabályos és megszokott

erély értendő. Az észak -amerikai indiánoknál senki sem
veti alá magát jobban, minden zugolódás nélkül, az egyes

alkalmakkor előforduló nagyobb mérvű fáradságnak és törő
désnek ; vagy nem tartja ki tovább testi erejét és szellemi
képességét a lehető legnagyobb feszültségben – és mégis
példabeszéddé vált renyheségök, mihelyt a pillanatnyi szük
* ) Ugyan az, mit a köznapi életben ugy szoktunk kifejezni, hogy
A forditó .
„ egész lélekkel dolgozik .“
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ség nyomásától egy rövid időre megszabadulhatnak . Ugy
az egyének mint a nemzetek is sokkal kevésbbé különböz

nek egymástói azon erőfeszitésre nézve, melyet a közvetlen
szükség erős hatása alatt készek is , s képesek is kifejteni:

mintsem egy távoli czélért jelenben kifejtendő erély irántiképes
ségükre, és az életbeli rendes foglalkozás végezésénél teljes

odaadássalmunkálkodásukra nézve. Pedig e tulajdonságoknak

egy bizonyos mérvben meglétele ; szükségképeni feltétele min
denféle nagyobb javitmánynak az emberfajnál. Hogy egy vad

népet polgárositsunk : uj szükségeket és vágyakat kell abba
belé lehelnünk ,

azok ; –

habár nem valami magasabb nemüek is

feltéve t. i., hogy azoknak kielégitése valami

ösztönül szolgálhat nálok a rendes testi és szellemi erőfeszi

tésre. Ha a jamaicai és demararai négerek felszabadi
tásuk után megelégedtek volna, – mint előre jövendölték,

- az élet első szükségeivel, és minden munkát abba hagy
tak volna azon csekélységen túl, mely a tropicus éghajlat
alatt, egy gyér népességű és mindennel bővelkedő gazdag

földön, az élet fentartására

elegendő : akkor ezek , habár

kevésbbé boldogtalanok lettek volna is, de nagyobb bar
barságba sülyedtek volna , mint a minőben az előbbi rab

szolgasági állapotban voltak . Azon főindok , mely legna
gyobb befolyással volt reájuk , hogy munkára birja őket : –
a finom öltözet és személyes ékszerek iránti szeretetök volt.
Ma senki sem fog előállani és azt mondani, hogy ez izlés
méltó a cultiválásra ; és a legtöbb társadalomban az ezen
élvezetekbe elmerülés inkább elszegényiti mintsem meggaz
dagitja a társadalmat; de a négerek elmeállapotát tekintve,

csupán ez lehetett az egyetlen inditó erő , mely reá birhatta
őket, hogy a rendszeres munkának önként alávessék mago

kat, és igy azon önkéntes iparkodás megszokására eljussa
nak , melyet sokkal hasznosabb czélra lehet aztán fel

használni. Angliában nem a gazdagság utáni vágy az, me
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lyet tanitani szükséges : hanem a vagyon használata, és
azon kivánalmi tárgyak felfogása , melyet vagyonnal nem
lehetmegvásárolni, vagy a melyek elérésére nem is szüksé
ges az. Minden valódi javulásnak az angol nép jellegében , akár magasabb aspiratiók adása , akár csak a jelen kivá
nalmi tárgyak értékének teljes megbecsülésére vonatkozzanak

is azok : — szükségkép mérsékelni kell nála a vagyonszerzés
utáni lázas törekyést. Arra azonban nincs szükség , hogy azon
szakbeli kitartás és üzletszerű odaadás

is csökkentessék

nála , mely a legjobb angol munkásoknál feltalálható, és
legbecsesebb tulajdonsága azoknak .
A leghelyesebb középút, melyet az emberiségnek oly
ritkán sikerült eltalálni: az volna , hogy a midőn dolgoznak ,

minden erejökből s különösen egész lélekkel tegyék azt ;
de pusztán pénznyereségért naponként mind kevesebb órát,
évenként mind kevesebb napot, és az egész életből mind ke
vesebb évet kelljen munkára szentelniök .

4 . Ş. A harmadik tényező, a melytől a község munká
jának termelősége függ : az annak tagjaiban meglevő ügyes
ség és ismeret, -- - akár magoknak a munkásoknak , akár ezek

munkavezetőinek ügyessége és ismerete legyen is az. Nem
szükség magyarázó példákat felhoznunk arra nézve, hogy

kimutassuk,mennyire előmozdítja az ipar sikeressegét azok
nak kézbeli ügyessége, a kik pusztán routine-szerű működést
végeznek , és azoknak értelmessége, a kik oly működésre

vannak rendeltetve, melynél az ész is tekintélyes szerepet
játszik . Hogy egy nép munkájának termelősége annak az

életbeli mesterségekről való ismeretétől függ : az könnyen
belátható; és hogy bárminő előhaladás ezen mesterségekben ,

és a természet tárgyainak vagy erőinek az ipari czélokra
alkalmazásában történt bármilyen tökélyesbülés: az ugyanazon
mennyiségű és minőségű munkát nagyobb termelésre képesiti.
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Ezen javitmányoknak egyik fő osztályát az eszközök és
gépek feltalálása és használata képezi. Nincs rá szükség , hogy
azon utakat és módokat, a melyeken ezek a termelés növeke
désére és a munka meggazdálkodására szolgálnak : egy, a
jelenlegihez hasonló műben valami részletesen fejtegessük ;
mert ugy tudományos mint népies modorban eléggé kifejtve

és megvilágitva találjuk azt Mr. Babbage jól ismert „ Economy
of Machinery and Manufactures“ czimi munkájában. Mr.
Babbage munkájának egy egész fejezete a gépeknek olynemü
hatékonyságára felhozott példákból áll, midőn azok az ember

képességét sokkal túlhaladó erőt fejtve ki, az emberi tapin
tás finomságát felülmuló működéseket végeznek . Hogy azon
ban oly munkákról is hozzunk fel példákat,melyeket egyál
talában nem lehet ezek segitsége nélkül elvégezni: nem kell
nagyon messzire mennünk . Szivattyuk nélkül, melyeket gőz
gépek , vagy valamely más erők által hozunk mozgásba , több

esetben egyátalán fogva nem vagyunk képesek a bányákban
összegyült viztől megszabadítani; és igy a bányákat, miután
már egy csekély mélységre kivannak dolgozva, abban kellene

hagyni. Hajók vagy csolnakok nélkül sohasem lehetne átha
tolnunk a tengeren ; bizonyos nemű eszközök nélkül soha nem
vághatnók le a fákat, és soha sem

vájhatnók ki a szik

lákat ; bárminő földmiveléshez is szükséges egy eke vagy
legalább egy kapa . Beti szerinti értelemben véve azonban

igen egyszerű és durva eszközök is elegendők arra, hogy
lehetségessé tegyék az emberfaj által eddig végezett mun
kák legnagyobb részét; és a későbbi találmányok főleg csak
arra valók voltak, hogy a munkátnagyobb tökélylyel, és min

denek fölött hogy sokkal kevesebb faradsággal lehessen el
végezni, — az igy meggazdálkodott munkamás czélokra ma
radván rendelkezésünkre.

· Távol van tőlünk , hogy csupán a gépek basználatát te
kintenénk

azon egyetlen módnak , a melyen az ismeret
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nek a termelés elősegitésére való hatását ki lehetne mutatni.

A mezőgazdaságban és kertészetben a gépek még csak most
kezdik észrevétetni, hogy az ekék és nehány más egyszerű

eszközök feltalálásán és fokozatos javitásán kivülmég valami
más fontosabbat is képes az szolgáltatni. A legnagyobb

horderejü mezőgazdasági találmányok főleg abból állanak ,hogy
ma sokkal észszerübb eljárást alkalmazunk magára a földre és

az azon fejlődő növényzetre ; - a minő pl. a váltógazdasági

rendszer,melynek az a czélja , hogy ne legyünk kénytelenek
a földet minden két-három év alatt egyszer miveletlenül he
vertetni; és a czélszerübb trágyázás, hogy annak az aratások
által kimerült termékenységét felfrissitsük ; vagy az altalajnak

ép oly megmivelése mint a felső rétegnek ; továbbá a tócsák
és mocsároknak mivelhető

földdé változtatása ; a növények

és fák oly módoni tisztitása, homlitása és oltása , a mint a
tapasztalat legczélszerűbbnek bizonyitotta azt ; a költségesebb

termelésnél a gyökerek és magvaknak egymástól távolabbra
ültetése, és a földnek, melybe elhelyeztetnek , tökéletesebb

porhanyitása, stb . A gyáripar- és kereskedelemben a legfon
tosabb javitmányok némelyike az idő meggadálkodására vo

natkozik , – hogy t i. az eredmény gyorsabban kövesse a
munkát és költséget. Ezeken kivül vannak más oly javitmå
nyok is, melyeknek előnye az
ban áll.

anyagszer meggazdálkodásá

5 . §. Egy község ismereti gyarapodásának a vagyo

nosodás növekedésére való hatását azonban annál ke
vésbbé szükség illustrálni, minthogy az, — az oly kézzel

fogható példákból, minők a vasutak, gőzhajók stb . : — a
legtanulatlanabb ember előtt is eléggé ismeretes lehet. Egy
másik , már nem ily érthető és nem ily eléggé elismert
tény : az ismeretek általános elterjesztésének
nemzetgazdasági értéke. Azon személyek , kik valami ipar
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vállalat vezetésére vagy felügyeletére, vagy valami oly fo
lyamat végzésére is alkalmasak , melyet nem lehet pusztán

emlékezet és routine-szerü üggyé reducálni: mindig keveseb
ben vannak, mint a mennyire szükség volna ; a mint az az
ily személyeknek fizetett dijak és a rendes munkások nap
száma közötti roppant különbségből is világosan látható . A

közönséges gyakorlati józan ész (practical good sense) hiá

nya, mely a munkás osztály nagy részét oly rosz számitóvá ,
s például ezek házigazdaságát oly kezdetleges, laza és sza
bálytalanná teszi: szükségkép képtelenné teszi ezeketminden
más oly munkára is, mely az értelmimüködésnek nemcsak
valami alanti fokát kivánja ; és sokkal kevésbbé termelővé
teszi ezek iparát, mint a minő, ugyanoly erőfeszités mellett,

máskülönben volna az. A népszerü nevelésnek , habár csak
ily korlátolt alakban behozatala is, méltán megérdemli az

államférfiak figyelmét, - és kiváltképen Angliában ; minthogy
illetékes észlelők , kik

különböző nemzetbeli munkásokat

szoktak használni, tanúskodnak arról, miszerint más orszá
gok munkásai közt gyakran találnak minden oktatás nélkül
is nagy értelmiséget, — mig egy angolmunkás, ha nem épen

favágó, vagy vizmeritő : ezt a nevelésnek köszöni, a mi ez
esetben csaknem mindig önképezésből áll. Mr. Escher, Zü

richben, ki mint gépész és gyapotgyáros , csaknem kétezer,
különféle nemzetiségekhez tartozó munkást foglalkoztat, az
1840 -ki szegényügyi bizottság jelentéséhez csatolt nyilatko
zatában, a szegény gyermekek képezését illetőleg, ugy irja
le az angol munkás jellemét a continentalis munkásokkal

ellentétben , a mint azt a hasonló tapasztalatokkal biró egyé
nek mindnyájan erősiteni fogják .
„ Az olaszok felfogási gyorsasága eléggé nyilvánul a

kezökbe adott valamely uj leirásu munka gyors megértésében,
s azon képességökben,hogy gyorsan felfogják munkaadójóknak
gondolatát, és hogy az uj körülményekhez sokkal könnyebben
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alkalmazkodnak,mintbármely más nemzetbelimunkások. A fran
czia munkásnak ugyanazon természeti jellemvonásai vannak ,

csakhogy némileg csekélyebb mértékben. Az angol, svéd ,
német és hollandi munkást ugy tapasztaltuk , hogy mind

sokkal lassúbb természeti felfogással bir. Ha mint csupán
munkást tekintjük : az elsőbbséget kétségkivül az angol

munkásnak kell adnunk ; mivel, a mint tapasztaltuk, ezek
mindnyájan

valami speciális ágra

vannak nevelve, és erre

összpontositják minden gondolataikat; de mint üzleti, vagyis

általános használhatóságu embereket és olyanokat tekintve,
a kikkel legörömestebb látná magát a gyáros körülvéve :
mégis határozottan a szász és sweitzi munkásnak adom az

előnyt; és különösen a szásznak , mivel ezek egy oly gondos
általános nevelésben részesültek , a mi azok képességét vala

mely különös foglalkozáson tulra is kiterjeszti, és alkalma
sokká tette azokat rövid előkészület után bármely foglalko
zásra , a melyre felhivatnak . Ha én egy angol munkást

gőzgép felállitására fogadtam fel: az érteni is fog ahhoz, de
ezenkivül semmi máshoz nem ért ; és más körülmények vagy

az erőmüveknek bármely más közeli rokon ágaiban is sokkal
gyámoltalanabb lesz , hogysem

mindazon körülményekhez

alkalmazkodni tudna, a melyek előadhatják magokat : hogy
azoknak megfelelő előintézkedéseket tegyen , és egészséges
tanácsot adhasson , vagy tisztán érthető utasitásokat és leve
leket irhasson az erőműtan különböző rokon ágaiba tartozó

munkájára nézve.“
A munkás osztály szellemi képzettsége és morális meg
bizhatósága közötti összefüggésre nézve ugyane tanu azt .

mondja : „Ugy tapasztaltuk, hogy a jobban nevelt munkás
minden tekintetben magasabb morális tulajdonok által is

kitünteti magát. Legelőször is ezek egészen józanok ; élveze
zeteikben, melyek észszerübbek és finomabb nemüek , mér
sékletesek ; à sokkal jobb társaságok iránt is izléssel birnak ,
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melyhez aztán tiszteletteljesen közelednek , s következéskép
készebb befogadtatásra is találnak ott ; kedvelik és gyako

rolják a zenét; olvasnak ; a szép vidékek gyönyöreit élvezni
tudják , s kirándulásokat rendeznek a vidékre ; takarékosak ,

és pedig takarékosságuk saját erszényökön tul gazdájok tőké
jére is kiterjed ; s következéskép igen becsületesek és biza
lomraméltók .“ Az angol munkásokat illetőleg tett kérdésekre

vonatkozólag pedig azt felelte, hogy : „mig azon munkára

nézve, melyre kizárólag képeztettek , a legügyesebbek : magok
viseletére nézve a legrendetlenebbek, kicsapongóbbak és fékte
lenek , és a legkevésbbé tisztelet- és bizalomra méltók minden

nemzetbeliek között, a melyeket csak eddig foglalkoztattunk ;
- és pedig ezzel a continens mindazon gyárosainak ta
pasztalatát nyilvánitom , a kikkel csak én beszéltem ; s kü
lönösen pedig az angol gyárosokét, kik a leghangosaban

panaszkodnak e miatt. Ez elsülyedésre mutató jellemzés nem
illik azon angol munkásokra, kik valami nevelésben része
sültek ; hanem azon mértékben illik a többiekre, a mily
mérvben ennek hiával vannak azok. Ha a neveletlen angol

munkás felszabadulazon vasfegyelem kötelékeiből, a melyekben
munka-adói Angliában tartották azt, és azon humánusabb és
barátiasabb érzelemmel bánnak vele , melyet a continens

jobb nevelésben részesültmunkásaimegvárnak és meg is kap
nak munka- adójuktól: ezek, t.. i. az angol munkások, teljesen

elvesztik az egyensulyt.“ *) Ugyanez eredményt bizonyitják az
Angliában nyert tapasztalatok is. Azonnal a mint az egyen- : .
lőségnek valami eszméje eljut a neveletlen angol munkás
.
elméjébe, feje egészen megzavartatik áltaia . Ha megszünik
szolgailag alázatos lenni, akkor kiállhatatlanná lesz . .
. .. *) Ez értelmes és tapasztalt vállalkozó egész tanusága nagy figyel
met érdemel, ép ugy mint az ugyanezen pontrá nézve más tanuk által
adott és e kötetben feltalálható számos más vallomások is. .
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A munkások erkölcsi tulajdonságai tehát ép oly fontosak

munkájok sikeressége és belértékére nézve , mint értelmi
tulajdonaik . Eltekintve a mértékletlenségnek testi és szel

lemi képességeikre, és a nyugtalan izgatag természetnek
munkálkodásuk erélye és folytonosságára való hatásától (a
mely tények könnyebben megérthetők , semhogy valami bő

vebb fejtegetést kivánnának ): az is igen méltó a meggondolásra,
hogy munkálkodásuk összes hatása mennyire függ megbiz

hatóságuktól. Mindazon munka, mely most azon felügyeletre
vesztegettetik , hogy mennyire felelnek meg köteleztetésüknek ;

vagy annak igazolására megy fel, hogy valóban betöltötték -e
azt: - annyi,mintha a valódi termelő foglalkozástól vonatott
volna el,

hogy egy oly segéd -működésre szenteltessék ,mely

nem a dolgok természete , hanem az emberek kevésbbé be
csületessége által lett szükségessé. Sőt a legnagyobb külső
felügyelet is felettébb kevés eredményü ott, hol – mint
jelenleg a napszámosoknál csaknem kivétel nélkül - az
őrködés legkisebb csökkenése sováran megragadott alkalom
szerződésök kijátszására . Annak előnye az emberiségre nézve,

hogy képes egyik a másikban bizni: az emberi élet minden kö
zeit és eresztékeit áthatolja ; a gazdaságielőny talán a legkisebb
része annak , és mégis már az is kiszámithatlan . Tekintsük

csak a vagyon -pusztulás azon legkönnyebben belátható ré
szét, melyet az emberi gonoszság okoz a társadalomnak .

Minden gazdag községben létezik egy ragadozó néposztály ,
mely a mások megcsalása vagy kifosztásából élődik ; szá

mukat nem lehet teljes biztossággal meghatározni, de egy
oly államban, mint Anglia , a legszükebb becslés szerint is
nagynak kell annak lenni. Az ily személyek eltartása köz

vetlen a nemzeti iparra nehezülő teher ; - a rendőrség, a bün

tető , és részben a polgári igazságszolgáltatás pedig az
előbbi által szükségessé lett másodrendbeli terhet képez. Az
ügyvédek túlbőkezüen fizetett foglalkozása nem a saját ma
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gok általalkotott törvényeik hiányainak szüleménye ; s főként az

emberiség becstelensége által szükségelt és fenntartott fog
lalkozás. Azon mérvben , a mint a becsületesség mértéke
mind magasabbra emelkedik valamely tartományban : az ily
kiadások is annál kisebbek lesznek. E positiv meggazdál
kodásnál azonban még sokkal többet érne a mindennemü

munka termékenységében tapasztalható roppant növekedés,

s azon idő- és költség meg-gazdálkodás: mely akkor állana
elő, ha a munkások becsületesen teljesitenék , a mit magukra
vállaltak ; s azon nagyobb kedv, hatalom és bizalom érzete ;
mely mindennemü munka tervezői és kivivőinél fel lenne

található , ha azt érzenék , hogy mindazok , kiknek segélyére

szükségük van, szerződésiik

szerint hiven teljesitik köteles

ségöket. Együttes összevágó működés csak oly arányban
lehetséges, a mint az emberek

biztosan számithatnak egy

másrą. Vannak Europában első rendü ipari képességi álla
mok , a hol a nagyban összpontositott üzletvitel legfőbb aka

dálya azon személyek ritkasága, kiket alkalmasoknak talál
hatnának arra,hogy a nagy összeg pénzek beszedésével és ki

adásával bizassanak meg. Vannak nemzetek , melyeknek
czikkeit gyanus szemmel nézik a kereskedők , — mivel nem

bizhatnak benne, hogy az áruczikk minőségét megegyezőnek
találják a beküldött mutatványnyal. Az ily rövidlátó csalá

sok korántsem példátlanok az angol kiviteli kereskedelemben .

Mindenki hallott már az „ördög-porról“ ; – a Babbagge által
felhozott több példák között van egy, melyben a kiviteli

kereskedés egy ága hosszu ideig valósággal meg volt
akasztva azon csalások és hamisitások által, melyek annál
előfordultak . Másfelől az oly üzleti kötésekből származó

lényeges előny , melyeknek megbizhatósága be van bizo
nyitva : nem kevésbbé feltünő példákkal van ugyanazon
munkában igozolva . „ A mi legnépesebb városaink egyikében

igen nagy mérvben történnek naponként üzleti vételek és
Stuart Mill. Nemzetgazdaságtan .

11
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eladások, a nélkül hogy a felek valamelyike vala ha irott
okmányt kapott volna.“ S ha már most csak egy évi forgalmat
tekintünk is :mily roppant mennyiségű idő, munka és költség
gazdálkodtatik meg egy ily nagy város termelői és eladói

számára saját becsületességök folytán. „ A megállapodott jel
lem befolyása a termelő bizalmára : igen feltünő módon nyil
vánult az utolsó háboru alatt, a britt gyártmányoknak a

continensről kizárása idején. Legnagyobb házaink egyike
terjedelmes üzleti összeköttetésben

állott egy másik ház

zal Németország közepén ; de a szárazföldi kikötőknek
a miéink

előtt történt elzárásakor sulyos birságok

sza

battak mindazokra, kik a berlini és majlandi határoza

tok ellenére tennének . Az angol gyárosok mindennek da
czára folyvást kaptak megrendeléseket: annak megjelelése
mellett, hogy miként küldjék azokat, a fizetés ideje és módja
is meglevén állapitva, — oly levelekben, melyeknek kézirata

jól ismert volt a gyáros előtt, de a mely alá csupán a czég
egyik tagjának kereszt neve volt jegyezve ; sőt némely eset

ben egyátalában semmi aláirás sem volt. E megrendelések

aztán teljesittettek is, és a legkisebb zavar sem adta ma
gát elő a fizetésnél."** )
* ) Nehány, Mr. Babbage által emlitett kisebb fontosságu esetet
szinte lehet még annak további felvilágositására idéznünk, hogy mily rop
pant veszteség származik a társadalomra nézve abból, ha annak tagjainem
képesek megbizni egymásban.
„ A költséghez, melyet valamely vásárló valamely áruczikkért fizet,

hozzáadandó még azon tény igazolásának költsége is, hogy az valóban
a szerződésben kikötött jóságu és finomságu. Némely esetben az áru jó

ságát azelső tekintetre fel lehet ismerni; és ily esetben nem is nagy ár
különbség létezik a különböző kereskedésekben . Igy pl. a süvegczu
kor jósága csaknem egy tekintetre felismerhető ; és a következmény az,

hogy az árak annyira egyformák, és a haszon oly csekély rajta, hogy
egyetlen kis szatócs sem valami nagyon töri magát annak árulhatásáért ;

mig ellenben másfelől a thea , melyet rendkivül nehéz megitélni, és
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6 . §. Azon másodrendü okok között, melyektől a ter

melő tényezők termékenysége függ : legfontosabb a bizton
s ág ; — mi alatt én azon tökéletes védelmet értem , melyet

a társadalom szolgáltat tagjainak . És pedig ez e kormány
általi, és a kormány elleni védelemből áll; s e kettő kö
zül is az utóbbi a fontosabb. Ott, hol azoknak , kik oly dolgok

birtokában vannak, melyeket érdemes elvenni tőlök :nincs
máskilátásuk, minthogyvagyonuk egy ragadozó kormány ügy

nökei által, a zsarnok erőszak minden formaságai megtartá sával, ki fog facsartatni kezökből:nem valószínű , hogy sokan
fognak törekedni sokkal többet termelni mint a mennyire épen

szükségök, van. Ez általánosan elfogadott magyarázata azon
szegénységnek,mely Ázsia számos termékeny térein , — melyek
egykor virágzó és népes államok voltak , – mostan található

ezek helyett. Ez állapottól fogva a biztonság azon fokáig,
melyet Európa legjobban kormányzott részeiben élveznek az
emberek , számos fokozatok léteznek . Francziaország több vide

kén a forradalom előtt a földre vetett adónak egy veszedelmes
melyet keverés utján annyira meg lehet hamisitani, hogy a leggyakor
lottabb szemet is meg tudják csalni : nagymérvü árváltozatot mutat, és

oly czikket képez, melyet minden kis boltos igen törekszik vásárlóinak
eladni. Az igazolás nehézsége és költségessége némely esetben annyira
megy, hogy némileg igazolja a megállapitott elvektől való eltérést. Igy
általános ely az , hogy a kormány bármely czikket olcsóbban vásárol
hat, mintha azt maga állitaná elő ; – de mindamellett is gazdaságo
sabbnak látszék terjedelmes gőzmalmokat épiteni, (minők pl. a deptfor
diak) és saját buzáját ott megőrölni : mintsem hogy minden zsák vásár
lott lisztet megvizsgáljanak , és személyeket alkalmazzanak arra a czélra,

hogy a hamisitásnak azon uj módjait felfedezzék, melyekkel folyvást
kisérleteket tehetnek. A bizalomnak ily foku hiánya egészen megront

hat egy nemzetet, melynek mint az amerikai Egyesült Államoknak, ter
jedelmes lisztkiviteli kereskedése van .

Továbbá: „ Néhány évvel ez előtt a régi luczerna és lóhermag
vaknak az u , n . doctorizálási folyamat által elkészitése oly általá

nossá lett, hogy a képviselőház figyelmét is magára vonta . Az e czél
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neme, és még inkább az adó czimén gyakorolt önkényes ki
vetés elleni felfolyamodhatás hiánya : a földmívelő szemében
csekély értéküvé tette azt, – s ép ezért roszul miveltetett ; az

egyetlen biztonság hiánya, mely a termelők összes tevékeny
ségét megsemmisíté : a kormány részéről vagy az annak ha

talmával felruházott személyektől származott. Minden más
fosztogatás ellenében van remény, hogy meg bírjuk védeni

magunkat. Az ó -korban Hellás és a görög gyarmatok, a
középkorban pedig Németalföld és Olaszország épen nem él

vezték azt, mit ujabb értelemben ma valaki közbiztonságnak
nevezne ; a társadalom állapota ez államokban a lehető leg

bizonytalanabb, és folyvást háborgatott volt ; úgy a személy ,
mint a vagyon is ezermeg ezer veszélynek voltkitéve. Azonban
ezek szabad államok voltak ; kormányuk részéről általában
sem önkényes elnyomásnak , sem rendszeres fosztogatásnak

nem voltak kitéve ;smás ellenségek ellenében az egyéni erő ,
· melyet intézményeik kifejtettek : képessé tette őket a sikeres

· ellentállásra ; munkájok azért kiválólag termelő volt, és vagyo
ból kiküldött bizottság előtt letett bizonyságokból kitünik , miszerint a
fehér luczerna régi magvait először gyöngén megnedvesitve, aztán pe
dig égő kén felett megszáritva doctorizálták ; és hogy a vörös luczerna
magvak szebb szine egy kis mennyiségü indigóval keverten , zsákban

rázás által eszközöltetett ; de a mit egy idő mulva fölfedezvén : a docto
rok azután a berzseny egy kismennyiségü kénsav és néha rézéleg ál

tal finomitott készitményét használták ; ez által a régi magvak kinézését

javitva : egyszersmind, ha egészen meg nem semmisitették is, de min
denesetre csökkentették annak már a kor által ugy is meggyengült

csiraképességét. De feltéve, hogy ebből semmi kár nem származott is a jó
magvakra : az bebizonyitott tény, hogy ép a jobb kinézés következtében
5 shillingről 25-re emelkedett mázsánként a magvak ára. A legnagyobb
baj azonban azon körülményből származott, hogy ez eljárás által a
régi és értéktelen magvak is kinézésre nézve a legjobbakkal lettek
egyenlővé. Egyik tanu megpróbált néhányat a doctorizált magvak kö

zül, és ugy találta, hogy száz közül csak alig egy kel ki, és hogy azok
is, melyek tenyészetnek indultak , mind elhaltak azután ; mig ellenben a
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nuk , mig szabadok maradtak, folyvást növekedett. A római
zsarnokság véget vetvén az egész birodalomban a háborús

kodások és belső zavargásoknak : sokféle bizonytalanságtól
megszabaditotta a meghóditott népet, melynek az az előtt
ki volt téve ; mivel azonban saját telhetlenségének nyomasztó
igáját vetette e helyett annak nyakába : elgyengyültek és
elszegényedtek azok , mignem könnyű prédául estek a betóduló
miveletlen vad , de szabad népeknek . Sem küzdeni sem dolgozni

nem volt kedvök , mivel nem lehetett többé élvezniök azt, a

miért küzdöttek és dolgoztak .
A modern államok személy - és vagyon-biztonságának
igen nagy része inkább a társadalmi szokások

és nézetek ,

mintsem a törvény gyümölcse. Vannak , vagy legalább vol
tak az utóbbi időben államok Európában , a hol a fejedelem

névleg ugyan absolut volt, de a hol a megállapitott szokás
nál fogva' reá rakott korlátok miatt egyetlen alattvaló sem
érzett gyakorlatilag a legkisebb veszélyt sem vagyonára nézve
a tekintetben, hogy azt talán önhatalmilag elfoglalhatná , vagy
jó magvakból k örülbelől 80 — 90 % rendesen felnő. Az igy kezelt mag
vak aztán a vidéki kiskereskedőknek adattak el, a kik természetesen

olcsóbb áron igyekeztek azt eladni, s a kiktől ez igy a gazdák kezébe
jutott, – egyik sem lévén képes a hamisitottakat a valódi magvak
tól megkülönböztetni. Ennek következtében több termelő kevesbitette

ez áruczikkbeli fogyasztását; mások ellenben magasabb bért voltak kény
telenek fizetni azok számára , kik elég ügyesek voltak a kevert magva

kat megkülönböztetni a tisztáktól, s a kiknek becsületessége és jel
leme nem engedte meg, hogy a hamis magvakkal kereskedjenek .
.
Ugyanezen iró állitja , hogy az irlandi len, habár természeti minő
ségére nézve egyiknek sem áll utána, a piaczon egy-két pennyvel min
dig olcsóbban kel mostanában fontonként, mint az angol vagy külföldi
len ; a mely különbség egy részben az elkészités hanyagságából szárma
zik , de másrészt azonban a Mr. Corry jelentésében emlitett okokból is, –
a ki pedig számos évig titkára volt az irlandi len-bizottságnak : „ A len
termelők, a kik csaknem mindig a nép alsó osztályából valók, azt hiszik ,
hogy ugy használhatnak leginkább saját érdekeiknek, ha megcsalni
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adóval terheltetné a kormány. Az ily kormányoknál azonban
mégis sok aprós fosztogatásoknak és más zsarolásoknak kell

az alárendelt hivatalnokok részéről történni: a melyekért a
nyilvánosság hiánya miatt, a mi rendes jellemvonása az
absolut kormányoknak , nem nyerhetni elégtételt. Angliában
a nép meglehetősen jól van védve, úgy az intézmények mint

a társadalmi szokások által is, a kormányhivatalnokai
ellenében; azon biztonságból azonban,melyet más gonosztevők
ellenében is élveznek, igen keveset köszönhetnek intézményeik
nek ; — mert nem lehet mondani, hogy a törvény védelmet nyujt
a vagyonra nézve, ha oly drága áron szolgáltatja azt, hogy
általában gazdaságosabbnak bizonyul a méltatlanság eltűrése,
mintsem a jogi védelemhez folyamodás. Vagyonbiztonság tekin
tetében Angliában sokkal többet köszönhetni (a nyilt erősza
koskodási esetek kivételével) a közvélemény és a botrány

tóli félelemnek : mintsem a törvények, vagy a törvényszékek
közvetlen működésének .
igyekeznek a vevőket. A len ugyanis suly szerint árultatván , ennek nö
velésére különböző módokat találtak ki: pedig ez eljárások bármelyike
ártalmára van annak ; de kivált a megnedvesités, - egy igen közönséges
gyakorlat, mely a lent később felmelegiti. A csomagok belseje ( és pe

dig a csomagok változó nagyságuak ) gyakran egészen tele van apró
kavicskákkal, vagy különbféle szeméttel, csakhogy annál nehezebbek le

gyenek. Ez állapotban vásároltatik az össze és vitetik ki Angliába,
A képviselőház egy bizottsága előtt letett jelentésében az állitta
tik , hogy a nottinghami csipkekereskedés nagymértékben hanyatlott a
miatt, mert a hamisitott rosz áruczikknek , az u. n. „ single presg".
nek egy neme jött gyári forgalomba, – ugymond Mr.Babbage, kitől ez
idézetet is veszszük, – mely habár szabad szemmel tekintve igen jónak
látszik is, csaknem egészen elkopik a mosásnál a czérnák tovacsuszása

folytán ; és pedig ezer ember közül egy sem képes a „ single press“ csip
két a „ double press“-től megkülönböztetni, ugy hogy még a munká
sok és gyárosok is kénytelenek nagyitó üveget használni e czélra , és
egy másik hasonló áruczikknél, t.i. a kötött csipkénél is nélkülöze
hetlen az ily vizsgálat.
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Mindazon védmüvek fogyatkozásaitól eltekintve, melyek

kel a társadalom szántszándékosan körülveszi azt, a mit
tulajdonjognak ismer el :mégis vannak oly utak és módok , a

melyek által a hiányos intézmények megakadályozzák egy
ország termelő munkájának lehető legelőnyösebb felhasználását.
Lesz alkalmunk e tárgy folyamában ezek közül többeket
megjelelni; itt azonban legyen elég csak annyit megjegyezni,
hogy az ipar hatását annál nagyobbnak lehet remélenünk ,
mennél nagyobb azon biztonság, hogy annak gyümölcsei nem
ragadtatnak el az iparral foglalkozó kezéből; és hogy a tár

sadalmi intézmények azon mértékben birnak hasznos erőfe
szitésre, a mily mértékben gondoskodva van arról, hogy minden
egyénnek munkájaért járó jutalma a lehetőségig arányban álljon
az általa eszközölt jóval. Mindazon törvények vágy szokások,
melyek mások hátrányára csak egy osztályt, vagy csak bi
zonyos személyeket részesitenek kedvezményben ;melyek bilin
csekbe verik a társadalom valamely részének saját sorsa javi
tására irányult törekvését ; vagy pedig az iparkodás, és
ennek természetes gyümölcsei közé lépnek : – ezek (minden

más kárhoztató okoktól függetlenül) a nemzetgazdaság alap
elveinek megsértései, melyek csak arra valók, hogy a tár
sadalom

összes termelő erejét kisebb mérvüvé tegyék , mint

a minő az különben magától lenne.

VIII. FEJEZET.
AZ ÖSSZEMÜKÖDÉSRŐL, VAGYIS A MUNKA-COMBINATIÓRÓL.
Azon körülmények elsorolásánál, melyek a munka ter

mékenységét emelik, eddig egészen érintetlenül hagytunk

egyet, a mely épen nagy fontossága, és a vele járó vitás
kérdések nagy száma miatt megkivánja , hogy külön tárgyal
tassék ; és ez az egyes munkások összehatása, vagyis combina

tiv működése. A termelésnek ez által nyujtott nagy előnyök
egyik osztálya, mely „ a munkafelosztású neve alatt ismeretes :

nagy mérvben foglalkoztatta a nemzetgazdászok figyelmét;
és pedig valóban méltán , - de ép ezért az ugyanazon compre

hensiv törvény magyarázatára szolgáló több más esetek kizárá
sával. Ugy hiszem Mr. Wakefield volt az első, a ki kimutatta ,

miszerint eddig elég hibásan a tárgynak csak egy része véte
tett az egész helyett ; s hogy a munkafelosztás elve alatt egy

még mélyebben fekvő elv rejlik , mely azt is magába foglalja.
„ Az összeműködésnek – mint ő megjegyzé * ) – két
külön neme van ; az első az oly összeműködés, mely akkor
történik , midőn több személy ugyan azon foglalkozásnál
segit egymásnak ; a második pedig az, midőn több személy

különböző foglalkozásban segit egymásnak . Az előbbit
egyszerű, – az utóbbit pedig összetett összeműködésnek le
hetne neveznünk .“

„.Az egyszerű összeműködés előnyét azon eset által lehet
érezhetővé tenni, hogy két agár egymás mellett fútva, mint
*) A Smith Adam ,Wealth of Nations“ czimü művének Wakefield
féle kiadásához csatolt jegyzetben . I. vol. 26 . l.
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mondják több nyulat fog el, mint négy is, ha mindenik külön
irányt választ. Az emberi erő által végezett egyszerű müve

letek roppant számánál könnyen belátható, hogy két ember
egy kézre dolgozva, többet fog elvégezni mint négy, vagy
akár négyszernégy is, ha mindenik külön magában foglalkozik .

Igy például nehéz tárgyak felemelésénél, a fák levágásánál,
az épületfák elfürészelésénél, lehető sok széna vagy buzának
rövid ideig tartó kedvező időjárás mellett betakaritásánál ;

egy nagy terjedelmi földrek azon rövid idő alatt, mig ily
munkát czélszerüen lehet végezni, kiszárításánál ; a horgony
nak a hajóra felhúzásánál, a nagyobb csónakok evezésénél;
bizonyos bányászati miveleteknél; az épitéshez szükséges
állványok felállításánál; az utak javitásához való köveknek

oly mennyiségben kifejtésénél, hogy az egész út folyvást jó
állapotban tartassék : -- mind ezen, és ezer más ily egyszerű

müködésnél feltétlenül megkivántatik , hogy több személy
müködjék össze, - és pedig ugyanazon helyen, ugyan

azon módon és ugyanazon időben . Az újhollandi vadak
soha, még a legegyszerübb működésben sem segitenek egy
másnak ; és ezek állapota , némely tekintetben, alig is áll va
lamivel fentebb azon vad állatokénál, melyeket itt és ott
elfogdosnak . Képzeljük csak , hogy Anglia munkásai hirtelen
megszünnének

az egyszerű

foglalkozásokban egymásnak

segiteni : – és azonnal be fogjuk látni az egyszerű közre
müködés roppant előnyeit. A foglalkozások számtalan neménél
a munka gyümölcse bizonyos pontig a munkások közt létező

ily kölcsönös kisegítéssel áll arányban. Ez az első lépés
a társadalmi tökéletesedésnél. A második

az, midőn az eni

berek egy része egyesitvén munkáját azon czélból, hogy több

élelmiszert termeljenek mint a mennyire neki szükségök van :
az emberek egy másik része pedig az által arra biratott, hogy

ép igy egyesitse munkáját azon czélból, hogy több ruhát
készitsen, mint a mennyire szükségök van, s a feleslegért aztán
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megvásárolják a másik munkástestület tápszerfeleslegét; mig
ha mindkét testület együtt több tápszert és ruhát termelt
mint a mennyimindkettőjöknek szükséges é: a kicserélés folytán
mindkét testület illő mennyiségü tőkére tesz szert, hogy több
munkást alkalmazhassanak saját illető foglalkozásukban.“

Az egyszerű közreműködéshez ez uton még a Mr. Wakefield
által u . n . complex összemüködés járul; — az egyik több
munkás combinatioja egymás segitségére : ugyanazon foglal
kozásban ; a másik több munkás combinatioja egymás segit

ségére: különböző foglalkozásban.
Van még egy más fontos különbség is az egyszerű és
complex összeműködés között. Az előbbiről mindig van annak
tudomása, a ki gyakorolja azt ; a legképezetlenebb és tudat
lanabb elmének is világosan látható az ;mig az utóbbiról azok

roppant száma közül, kik ebben közreműködnek, csak igen ke
vésnek van némimértékben tudomása .Éspedig e különbség okát
könnyen beláthatni. A midőn több ember működik ugyan

azon teher felemelésénél, vagy ugyanazon hajókötél felhúzá

sánál, ugyanazon helyen s ugyanazon időben : semmikétség
nem lehet a felől, hogy közreműködnek egymással; e tényt
már pusztán a látérzék is tudomására hozza az agynak . Ha
azonban külön helyen és külön időben több ember alkalmaz

tatik külön foglalkozásra : ezek összeműködése, habár ép
oly bizonyosak lehetünk felőle, már nem oly könnyen fel

fogható mint az előbbi esetben ; hogy ezt tehessük : az elme
egy bonyolult működésére van szükségünk .

A társadalom jelen állapotában a juhok nevelése és legel
tetése az emberek egy bizonyos részének foglalkozása ; a
gyapjunak a fonógép számára elkészitése egy másiké, annak

fonalakká sodrása egy harmadiké, a fonalaknak végekké
szövése egy negyediké, a szövet megfestése egy ötödiké, an

nak kabáttá alakitása egy hatodikė, a nélkül: hogy a gyáro
sok, szállítók , nagy - és kiskereskedők egész seregét számi
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tásba vennénk , a kikre pedig ezen folyamat egymásután kö

vetkező különböző fokozatain mindre szükség van. Mind
ezen személyek , a nélkül hogy előre összebeszéltek volna,

vagy csak tudomással is birnának egymásról, összeműköd
nek a végeredmény, a kabát létrehozásánál. Azonban még

koránsem csak ennyi mindaz, a ki közreműködik ; mert hisz
ezek mindenikének eledelre s számos más fogyasztási czik
kekre van szüksége ; és ha arra nem támaszkodhatnék , hogy
mások elő fogják ezeket állítani az ő számára is : nem szen

telhetné egész idejét azon egymásból folyó működések egyik
vagy másik szakaszára, melyek csak egyetlen árúczikket,

pl. kabátot hoznak létre . Mindazok , kik a termelők ezen osztá

lya számára való élelmi szer előállitása vagy lakházak épi
tésével foglalkoznak , bármennyire nem birnak is tudomással

arról: azokéval egyesítik munkáikat. Egy valódi, habár ki
nem fejezett előre egyetértés az, a melynél fogva az egyik

csoport, mely több tápszert termel, mint a mennyire neki
szüksége van, kicserélheti azt azon másik csoportnál, a mely

több ruhát termel mint a mennyire neki szüksége van ;
és ba e két csoport, akár a távolság, akár ellenkező hajla
mok folytán elválasztatnék egymástól: nem volnának
ni képe
a
t
z
s
ő
sek az elegendő mennyiségüy tápszer ésleruha
vo
het termelésére
hog kétha külön
meg részre
egym
natkozó összes működésüket
osztani egymás
közt,

-

hacsak

a két csoport meglehetősen egybe nem

olvadna azon czélból, hogy elegendő tápszert és ruházatot
állitson elő az egész számára.

2. Ş. Azon befolyás,melylyel a foglalkozások elkülönitése
van a termelésre, sokkal nagyobb fontosságú mint sem azt
ezen kérdés szokott tárgyalási modorából gondolhatnánk ; a
mi nemcsak onnan származik , hogy ha különböző tárgyak
termelése lesz egyedüli vagy főfoglalkozása a különböző sze

mélyeknek : mindenik czikkből sokkal nagyobb mennyiség
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producáltatik ; ~ mert a valódi ok még sokkal mélyebben rej

lik . A munka-felosztás nélkül egyátalában csak igen kevés
dolog jönne létre .
Tegyük fel, hogy egy csomó ember, vagy számos család,
mind tökéletesen ugyan azon tárgygyalfoglalkozik , - mindenik
család saját darabka földjén levén megtelepedve, melyen
maga termeli a saját fentartására szükséges élelmi szereket;

és senkinek nem lehetvén a fölösleges termést eladni ott,
hol mindenki maga is termelő : mindenik család maga ter
meli mindazon árúcžikkeket, melyeket ő maga fogyaszt.
Az ily körülmények között, ha a talaj meglehetősen termé
keny, és a népnek nemcsak a betevő falatja van : kétség

kivül lesz még valaminemii háziipar is ; meglehet hogy a
család számára való fehérnemüeket, valószinűleg a nők , oda

haza szövik és fonják (a mi már egy lépés a munkafelosz
tás felé), és hogy ezek egyesitett munkája által valamilakhely

féle is épül és tartatik fen. Az egyszerű táplálékon s a

nagy részben az évszakok változásaitól függő durva öltö
zeten , és igen tökéletlen lakhelyen túl azonban alig lehet

séges, hogy a család még valami többet is állithasson elő .
Sőt hogy általában ennyit is tehessenek , arra is a legnagyobb

iparkodásra van szükségük . Azon képességök is, hogy a ta
lajból táplálékot nyerhessenek : eszközeik minősége által, a
melyeknek szükségkép a legnyomorúltabb állapotban kell
lenniök , meglehetős szük határok közé van szoritva. Hogy e
tekintetben valamire boldogulhassanak , hogy magoknak ké

nyelmi és fényüzési czikkeket termelhessenek : ez igen sok
időt, és több esetben különféle helyeken megfordulást igényel.
Azért is az iparnak igen kevés neme létezik nálok , és az is,
a mi létezik , t. i. a szükségletek termelése : felettébb gyaló ,
és pedig nem csupán azért, mivel tökéletlen eszközeik vannak ,

hanem azért is, mert ha a föld és az általa táplált házi ipar
olyanná lett, hogy meglehetős bőséggel ellátja az egyes család

AE ÖSSZEMÜKÖDÉS RÖL, VAGYIS A MUNKA-COMBINATIÓRÓL .

173

szükségletét: igen kevés inditó ok van 'nálok arra , hogy
mig a családok száma ugyan az marad, akár a föld akár
a munka több termelésre ösztönöztessék .
De tegyük fel, hogy valami olyan történik , a mi egy

forradalommal ér fel a kis telep körülményeiben ; tegyük fel,

hogy egy eszközökkel és egy évi eltartásra elegendő eledellel
ellátott mesterember-csapat jön a vidékre, és megtelepszik a
népesség között. Ez uj telepedők oly hasznos- vagy ékszer
tárgyak termelésével foglalkoznak , melyek egy egyszerű nép
izléséhez vannak alkalmazva ; és mielőtt táplálékok elfogyott
volna, meglehetős mennyiségben állitván elő ezeket : készek

több élelmiszerért kicserélni. A vidéki népesség gazdasági
helyzete ezzel igen lényeges változásnak indul, mert már

alkalmuk van kényelmi és fényűzési czikkeket szerezni;
vagyis oly dolgokat szerezhetnek , ha t. i.még nagyobb mennyi
ségű élelmi szert és szükségletet sikerül termelniök, melye
ket soha nem kaphattak , mig csupán saját munkájokra vol
tak utalva . Igy tehát iparuk termelékenységének növelésére

vannak iuditva. Azon árúk egyikét, melyek legelőbb meg
szerezhetők számukra , valószinűleg a jobb eszközök képezik ;

de ettől eltekintve, van még egy más indokuk is arra , hogy
kitartóbban dolgozzanak , és oly intézkedéseket tegyenek ,
hogy munkájok annál sikeresebb legyen. Ez eszközök által

ugyanis rendesen sikerül nekik arra birni földjüket, hogy
nemcsak magok

számára

hanem még az ujanjöttek

ad

az

elegendő

táplálékot,

számára is marad fölösleg, a me

lyen ezektől azok iparának termékeit megvehessék . Az új
telepedők u . n . pia czot képeznek a fölösleges mezőgazda
sági termények számára. Ezek megérkezése tehát nemcsak

az általok termelt ipari czikkek által gazdagitotta a telepet,
hanem még azon élelmi szerrel is,mely nem termeltetett volna,

ha nem lettek volna a kik elfogyaszszák..
És semmiellentét sincs ezen tan és azon általunk fentebb fel
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állitott tétel között, miszerint egy árúczikk számára nyitott piacz
nem ád maga foglalkozást a munka számára.* ) A földmivelők

munkájamár el volt látva foglalkozással; és azért,hogy képesek
fentartanimagokat, nem az ujan jöttek által támasztott keres
letnek tartoznak köszönettel. Az, mit e kereslet eszközölt, csu

pán annyiból áll, hogy általa nagyobb erőfejtés és tevékeny
ségre lettek szoktatva, új indokok által újműködésre ösztönöz
tetvén. Ep igy az ujan jöttek sem a földmivelők keresletének

köszönik foglalkozásukat és fenmaradásukat; egy évi önfentar
tási készlettel ellátva, az előbbi lakosok mellé is leteleped
hettek volna, és hasonló csekély mennyiségű tápszeröket és
szükségleteiket magok is előállithatták volna. Mind e mellett
is láthatjuk ebből, hogy mily nagy fontosságú a termelők

munkájának termelékenységére nézve más oly termelőknek

közelben létele, kik másnemű iparággal foglalkoznak . Azon
képesség , hogy egy bizonyos nemű munka terményeit egy

másikért kicserélhessük : egyik oly föltétele ennek , a mely
nélkül általában csaknem mindig kevesebb mennyiségii ter
melés történnék . Ha valamely ipar-termék számára vala
mely új piacz nyilik meg, s ennek következtében nagyobb
mennyiség produkáltatik azon árúczikkből: e termési növe

kedés nem mindig valamely más termés rovására történik ;
gyakran egészen uj gyümölcs az, — azon munka eredménye,
mely máskülönben kifejletlenülmaradt volna ; vagy pedig azon

segitségé, melyet azon javitmányok vagy közrem üködési mó
dok nyujtanak , a melyekhez sohasem folyamodtak volna,

ha nagyobb mennyiség -termelésre nem ösztönöztettek volna.
3 . §. Mind e szemlélődésekből világos, hogy valamely
országban mindaddig aligha lesz termelő földmívelés, mig
csak nagy városi népesség , vagy pedig ennek egyedüli helyet

tesitője t. i. nagy kiviteli kereskedés nem lesz a mezőgaz
*) Lásd fentebb a 114 — 127. 1.
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dasági terményekre nézve, hogy valahol másutt szolgáljon
az a népesség eltartására . Én a városi népesség kifejezést

csak rövidség kedveért használom , — ezzel azon másik , t. i.

nem földmívelő népesség lételét akarván jelelni, a mely ren
desen városokba, vagy nagy községekbe fog a munka-com
binatio kedveért összegyülekezni. Ezen igazságnak Mr. Wake

field által a gyarmatositásra történt alkalmazása már eddig
is nagy figyelmet keltett, és kétségkivül még több figyelmet

fog ezután kelteni ; mert azon nagyfontosságu gyakorlati
fölfedezések egyike ez , a melyek ha egyszer már valaki által
felfedeztettek : annyira világosak , hogy a fölfedezés érdeme sok
kal kevesebbnek látszik mint valóban . Wackefield volt az

első, a ki kimutatta , hogy azon telepitési rendszer , mely ak
kor általánosan gyakorlatban volt, — t. i. egy csomó családot
egymás mellé telepítni,hogymindenik egy darab földön ugyan

azon módon gazdálkodjon, — habár kedvező körülmények
között a legelső

életszükségekre nézve meglehetős bőséget

biztosít is azon családok számára : mindig csak kedvezőtlen
lehet a nagy termelés vagy gyors szaporodásra ; és az ő ál

tala ajánlott rendszer oly intézkedésekből áll, melyek azt
biztosítják , hogy minden telepnek eleitől fogva legyen városi
népessége is , mely illő arányban legyen a földmívelő népes
séghez, és hogy a földet mivelők ne legyenek oly távol

szétszórva egymástól, hogy már a távolság miatt meg legye
nek fosztva azon előnytől, melyet a városi népesség által
képezett piacz nyujt terményeik eladására . Azon elv , melyre

e tervezet alapitva van, épen nem függ a nagyobb darabok
ban levő, és bérelt munka által mívelt föld nagyobb terme

lékenységére vonatkozó valamely elmélettől. Tegyük fel
hogy áll az, miszerint a föld a legnagyobb mérvű termést
akkor szolgáltatja , ha apró részletekben van elosztva , és
parasztgazdák által miveltetik : a városi népességre azért

ép ugy szükség van, hogy e birtokosok nagyobb tevékeny
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ségre ösztönöztessenek ; és ha nagyon távol vannak a nem

földmívelő ipar helyétől arra, hogy fölösleg termésök eladá
sára piaczúl használhassák azt, és az igy nyert jövedelemből
más szükségleteiket elégítsék ki: általában sem ezen fölösleg

sem valamimás ezzel egyenértékü tárgy nem fog termeltetni.

Mindenek fölött a városi népesség hiánya az : mely
egy oly

tartomány

iparának

termékenységét korlátolja ,

minő India. Ez ország földmívelése egészben véve a kisbirtokos

rendszer szerint üzetik ; azonban tekintélyes mennyiségü
munka-combinatio

is létezik ott.

A falusi intézmények és

szokások, melyek az indiai társadalom vázát képezik , intéz
kednek az együttes működésre az oly esetekben, a midőn
arra sziikség van ; vagy a hol hiányzik ez, a kormány ( a
hol csak türhetően jól történik is az ügyek vezetése ) avat
kozik be, és az állam

jövedelmeiből végezteti a víztartók ,

gátok és öntözési művek

épitését, a melyek nélkülözhetle

nek ott. A földmivelési osztályok és szokások azonban oly

nyomorultak , hogy a föld termése a természettől nyert nagy
termékenység, és a növénytenyészetre felettébb kedvező

clima daczára is véghetlen csekély ; és pedig a föld a kis
blrtokrendszer elhagyása nélkül is könnyen müvelhető volna

ugy, hogy a tartomány jelenlegi lakóinál sokkal több ember
számára is bőven szolgáltatna táplálékot. Minderre azonban

hiányzik a rugó, melyet egy, a termelő vidékekkel könnyii
és olcsó közlekedés által összekötött nagy városi népesség
szolgáltatna. E nagy városi népesség pedig ismét azért nem
fejlődik ki, mivel a földmívelők kevés szüksége és nem vál
lalkozó szelleme ( a katonai és kincstári zsarolások miatt

egész a legujabb időkig fennmaradt igen csekély vagyon
biztonsággal karöltve) visszatartóztatja ezeket attól, hogy

megpróbálnák a városi termények fogyasztóivá lenni. Ily
körülmények közt a legjobb kilátás India földmívelési jöve

delem -forrásainak mielőbbi ·kifejlesztésére: mezőgazdasági
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terményeinek (u . m . a gyapot, indigó, czukor, kávé stb.)
az európai piaczokra való kivitelét gyors növekedésre segi
teni. Ez áruczikkek termelői azon élelmiszerek fogyasztói,

melyeket indiai földmívelő-társaik szolgáltatnak ; és az élelmi
szer fölöslegnek ez uton nyitott piacz , ha jó kormányzással
lesz párosítva : fokonként mind nagyobb vágyakat és szük

séget fog teremteni, — a mely vagy az európai áruczikkek
felé fog irányulni, vagy pedig oly dolgok felé, melyeknek
termelése Indiában nagyobb számú iparos népességet tesz
szükségessé.
4 . § . De legyen elég ennyi a foglalkozások elkülöni
téséről, – a munka-combinatio azon alakjáról, mely nélkül

az ipari polgárosulás legelső kezdete sem létesíthető . A mi
dőn azonban az elkülönités teljesen meg van állapitva, mi

dőn az minden termelőre nézve állandó gyakorlattá lett,
hogy több másokat egy áruczikkel lásson el, és viszont
mások által láttassék el az általa fogyasztott tárgyak leg

nagyobb részével: nem kevésbbé lényeges, — habár kevésbbé
parancsoló okok arra intenek, hogy ugyanezen rendszer to
vább fejlesztessék . A tapasztalás azt mutatja , hogy mennél
teljesebben keresztül vitetik a munkafelosztás elve, mennél

inkább apró részekre kölönittetik el valamely iparág," ugy
hogy mindenik munkás az egyszerü működések mind apróbb

szakaszára szorítkozik : annálinkább nő a munkatermelő
ereje. Igy jönnek létre idővel a munka-felosztás azon ne
vezetes esetei, melyekkel az ilynemű munkák minden ol
vasója ismeretes. A Smith Ádám példázata a tőkésitésről,
habár eléggé ismeretes, annyira találó e tekintetben, hogy
bátorkodom még egyszer én is előadni azt. „ A gombostű
készités folyamata

körülbelül tizennyolcz külön

foglalko

zásra oszlik . Az egyik ember a sodronyt huzza ki, a másik
kiegyenesiti azt, a harmadik darabokra metszi, a negyedik
Mill Stuart Nemzetgazdaságtan
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a darabokat kihegyezi, az ötödik a másik végét megköszö
rüli, hogy a fejét rá lehessen tenni;maga a gömb készités is :

két vagy három külön foglalkozást ad ; a gomb rátétele ismét
más munkás feladata ; a tűk megfehéritésére újra egy másik ,
maga a papirokba szurkálás szintén egy külön foglalkozás . . . .

Láttam egy kés-gyárat, melyben csak 10 ember foglalko
zott, s következéskép ezek némelyike két vagy három külön
működést is végzett. Es mégis, habár igen szegények vol-.

tak , s igen hiányosan voltak a szükséges gépekkel ellátva :
ha igyekeztek , 12 font gombostűt is elkészíthettek egy nap
alatt. Egy fontban több van 4000 középnagyságu gombos

tűnél : a tíz munkás tehát több mint 48,000 tűt készíthetett
el egy nap alatt, — vagyis mindenik a 48,000 -nek 1/10 -ed ré

szét, tehát 1,800 tűt készítvén naponkint. Ha azonban ezek
mind külön egymástól függetlenül dolgoztak volna, és anél

kül, hogy ezek valamelyike különösen e foglalkozásra lett
volna nevelve : bizonyára egy sem készitett volna el közü

lök 20-at sem , – sőt talán egyet sem naponként.

.

Egy még feltünőbb példát hoz fel a munkafelosztás

hatásaira nézve Dr. Say, az iparnak egy minden bizony

nyal nem igen fontos ágából: a játék -kártyák gyártásából.
Azok , kik ez üzlettel foglalkoznak azt állítják, hogy mindenik

kártya, t. i. egy tenyérnyi nagyságu papir lemez, mielőtt a
kereskedelem

számára elkészülne, nem

kevesebb mint 70

különféle működésen megy keresztül, melyek mindenike a
munkások egy külön osztályának adhat foglalkozást ; és ha

nincs is 70 külön osztálya a munkásoknak a kártyagyá
rakban : ar ciak onnan van, mivel a munkafelosztás elve
nincs teljesen keresztülvive, s ugyanazon munkás kéz , há
ron vagy épen nézy külön működést is végez. A foglal
kozás e felosztásának roppant hatása van . Láttam egy olyan

gyárat, hol 30 munkás naponként 15 ,500 kártyát készitett,
-- több mint 500 darab esvén mindenik munkásra ; és felte
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hető, hogy ha e munkások mindenike valamennyi operátiót
mind maga volna kénytelen végezni: még ha azt tesszük is

fel, hogy gyakorlott keze volna, talán két kártyát sem ké
szitene el naponként, - és igy a 30 munkás a 15 ,500 helyett

csak 60-at állitana elő.“ * )

Az órakészitésre nézve, mint Babbage megjegyzi: azt ál
liták a képviselőház előtt tanuként kihallgatott egyének,
hogy 102 oly külön foglalkozás ága van ez iparnak , melyek

mindenikére külön tanonczot lehet alkalmazni ; és az, csak
mestere foglalkozását tanulva el, tanoncz- évei kitöltével
képtelen ujabb oktatás nélkül valamely más ágban foglal
kozni; és a 102 egyén közül csupán az óra összeállitó az,

a ki a magáén kivül bármely más ágban is foglalkozhatik . * *)
5 §. Azon okok némelyike, melyeknek a munkafelosztás
nagyobb sikere köszönhető , sokkal ismeretesebb az olvasó előtt,

.

semhogy ezek további fejtegetésére volna szükség ; 'névleg elso
rolása azonban mégsem

látszik

fölöslegesnek .. Smith Adám

által három csoportra osztatnak ezek : u . m . „ először is min
den egyes munkában az ügyesség növekedése ; másodszor azon
idő meggazdálkodása, mely az egynemü munkáról a másikra

átmenetelnél rendesen

elvész ; és végül azon gépek nagy ré

szének feltalálása, melyek megkönnyitik és megröviditik a
munkát, és egy embert arra képesitenek , hogy többek he
lyett is elvégezze azt.“
Mind ezek közül az egyes munkások ügyességének növe
kedése a legfeltünőbb és legáltalánosabb. Abból még , hogy
* ) Say: Cours d . Economie Politique Pratique .vol. I. 1. 340.
Az is nevezetes bizonysága e parányi munkafelosztás által
okozott munka-meggazdálkodásnak, hogy egy áruczikk, melynek elő
állitása ily sokféle kézi foglalkozás gyümölcse, oly csekély összegért
adható.

**) Economy of Machinery and Manufactures. Third Edition p. 201.
12 *

:
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valamely dolgot gyakrabban csinálunk : nem következik , hogy

jobban is csináljuk azt, — mert ez a munkás értelmiségétől
és attól függ, hogy mily mérvben vesz részt szelleme kezei

foglalkozásában. Azonban e nélkül is könnyebben lesz az vé
gezhető , mert magok a szervek is több képességet nyernek ;
a használt izmok a sokszori gyakorlat folytán erősebbekké,

az inak nyúlékonyabbakká, s az elmebeli képességek ha
tályosabbakká, és a fáradságot kevésbbé érzőkké lesznek .
Igy nagyobb kilátás van reá, hogy azt, a mit eleintén csak

könnyebben végezhettünk, később jól ésminden bizonynyal gyor

sabban tudjuk végezni; és az, a mi eleintén lassan ment, később

szaporán ; s az ,mieleintén pontosan de lassan, később hasonló
pontossággal, de szaporán is fog menni. Mindez egyaránt áll a
szellemi és testi foglalkozásra nézve is . Sok gyakorlat után

egy gyermek is oly gyorsan képes felrakni egyes alakokból
egy oszlopot, mintha tanitották volna . Az oly tények , hogy vala

mely nyelvet folyékonyan beszélünk vagy olvasunk , vagy
valamely zenedarabot első látásra lejátszunk : nem kevésbbé

nevezetes tények , bármenyire általánosan ismeretesek legye

nek is. Az ismétlés által nyert gyorsaság és könnyedségre nézve
például szolgálhatnak a testi cselekmények közt a tánczolás
és gymnasztikai gyakorlatok , s valamely zeneszeren való

könnyed és elragadó játszás is. Az egyszerűbb kézi müködé
seknél ez eredményt természetesen még hamarabb el lehet
érni. „ Azon gyorsaság – úgymond Smith Adám — melylyel
bizonyos gyárakban némely müködések végeztetnek , tulhaladja

azon képességet, melyet azok, kik sohasem látták azt, föltehet
nek az emberi kézről.“ *j.
„ A csillagászati észleléseknél az észlelő érzékei a gyakorlat folytán
oly élesekké lettek : hogy képes egy tized másodpercznyi időt megkü
lönböztetni, és mérő eszközeit oly fokozatokra beigazgatni, melyek közül

5,000 foglal el egy hüvelyknyi hosszú tért. Ugyan igy van ez a legkö
zönségesebb kéziparnál is. Egy gyermek, mely a gombostű fejét illeszti
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Ez ügyesség, rövidebb gyakorlat utján, természetesen

annál rövidebb idő alatt megszerezhető : mennél tökéle

tesebb a munkafelosztás ; és egyáltalán fogva nem sze
rezhető meg ugyanoly mérvben , ha a munkásnak többféle

müködést kell végezni, mintsem azok mindenikének eléggé
gyakori ismétlése is lehetséges volna. És ezen előny nemcsak
az ez uton utóljára elért nagyobb szakbeli képesség , hanem
a mesterség megtanulására szükséges kevesebb idő- és anyag

veszteségnél is nyilatkozik . „ Egy bizonyos mennyiségű anyag
minden esetben haszontalanul fogyasztatik vagy pocsékolódik
el minden oly személynél, a ki valamely mesterséget tanul, —
úgymond Mr. Babbage,* ) — sa ki,midőn az uj iparágra alkalmaz

tatik , a nyers anyagok egy részét, sőt részben a már kész

gyártmányt is el fogja vesztegetni. Ha azonban mindenik ember
ennyit fog vesztegetni, a mint mindenik egymás után követ
kező fogást megtanulja : az elvesztegetett mennyiség sokkal
nagyobb fog lenni, mintha mindenik csupán egy műfogásra
forditaná figyelmét.“ És általában mindenik sokkal hamarabb
képes lesz saját feladatának megoldására , ha nem szórakoz

tatik figyelme a tanulás alatt más tárgyak tanulásának szük
sége által.

A második előny, melyet Smith Adám mint olyat sorol
fel, mely a munkafelosztásból származik : olynemü, melyről
sajnálom , de azt kell gondolnom , hogy sokkal több fontosságot
tulajdonitottak neki, mintsem érdemli. Hogy teljes igazságot
azokra, oly müködéseket ismétel, a melyekhez az izmoknak több óráig
egymásután, minden percz alatt száz külön módulást kell megtenni. Egy
ujabb manchesteri lapban közelebb az állittatik , hogy egy bizonyos
szövet (a gimp), melynek készitése eleintén – mikor divatba jött, –
három shillingbe került: most egy pennyért állittatik elő, és pedig nem
mint szokott történni, valami új gép feltalálása által, hanem csupán a

munkások nagyobb ügyessége folytán . Edinbourgh Review 1849. Január
hó 18 .“

.

* ) Economy of Machinery and Manufactures. Third Edition p. 171.
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szolgáltathassunk az ő véleményének : saját előadását fogom
idézni e. pontra nézve. „ Azon előny, mely azon idő meggaz

dálkodásából származik ,mely az egyikféle munkáról a másikra
átmenetelnél rendesen elvész, sokkal nagyobb , mintsem első
pillanatra gondolnánk . Lehetetlen az egyikféle munkáról hirtelen

átmenni egy oly másikra ,mely egészen más helyen és egészen
másféle eszközökkel végzendő. Egy falusi takácsnak , ki egy

kis tanyán gazdálkodik , idejének jó részét arra kell veszte
getnie, hogy szövőszékétőla mezőre, s a mezőről a szövőszékhez

térjen vissza. Ha mind a kétféle tizletet ugyanazon mühelyben
lehet folytatni, az időveszteség már kétség kivül sokkal ke

vesebb, azonban még ez esetben is igen tekintélyes az. Az
ember rendesen egy kissé megpihenteti kezét, midőn egyik

foglalkozásról a másikra megyen át, s midőn előszőr kezdi
el az uj munkát, igen ritkán teszi azt egész lélekkel és örö

mest; az ész nem akar fogni, mint állitják, és inkább csak
haszontalanságokkal telik eleinte az idő, mintsem egészen
neki feküdnének a munkának . A közbe-közbe megmegpihe

nés és a közönyös gondatlan munka megszokása ,
mely
természetszerűleg, vagyis inkább szükségkép bekövetkezik
mindazon vidéki munkásnál,

a kinek minden félóránként

kell változtatni a munkát és az eszközöket, és egész életében

csaknem mindennap húsz különböző foglalkozáshoz is kell
szoktatni kezét : — csaknem mindig lomhává és hanyaggá,
s még a legsürgetőbb

szükség esetén is minden nagyobb

erőfeszitésre képtelenné teszi azt.“ Ez kétségkivül kissé
nagyitott leirása a vidéki munkás sikertelenségének , ha t. i.
elegendő indoka van az igyekezetre. Kevésmunkás változtatja

munkáját és eszközeit gyakrabban mint egy kertész ; s
rendesen képtelenek - e ezek szorgalmas iparkodásra ? Számos
magasabb rendü iparosnak

annyi különböző eszközzel oly

sokféle működést kell végeznie ; s igaz, hogy nem is végzik
ezek mindenikét azon gyorsasággal, melylyel egy gyármunkás

. . . ... *

ÁZ ÖSSZEMÜKÖDÉSRŐL, VAGYIS A MUNKA-COMBINATIÓRÓL.

183

végezi saját egynemü feladatát; de ha nem pusztán a kézi
ügyességet tekintjük : ezek ügyesebb munkások mégis, és

bármimás tekintetben erélyesebbek is.

.

...

. .

Babbage a Smith Ádám nyomain haladva, azt állítja, .
hogy valahányszor az emberikéz , vagy az emberi ész, egy

ideig , egy bizonyos nemü munkával foglalkozott : nem változ

tathatja az meg azonnalteljes sikerrel foglalkozását. A használt
izmok hajlékonyságot nyertek a gyakorlat alatt ; a nem hasz
náltak pedig megmerevedtek a nyugalom alatt, - a mely min
den változást lassúvá, s kezdetben egyenlőtlenné tesz. A hosz
szasmegszokás a gyakorlott izmoknak szintén azon képességet : : :
adja meg, hogy sokkal nagyobb mérvben kibirják a fárad - ' .

ságot, mintsem más körülmények közt tehetnék azt. Hasonló
eredmény látszik az elmebeli foglalkozásoknál is, – mivel az

uj tárgyra forditott figyelem nem oly tökéletes eleinte,mint a

minővé a gyakorlat után lesz az. Egy másik oka az idő
vesztegetésnek a foglalkozás gyakori váltogatásánál: az egy
másutáni részletekhez szükséges különböző eszközök haszná

lata . Ha az eszközök egészen egyszerűek , és a változások
nem igen gyakoriak :az idővesztegetés sem megy valami sokra ;
de számos foglalkozásnál oly finomak az eszközök, hogy min

denkor igen pontos kezelés kivántatik azok használatához ;
igy a kézbe fogás is sok esetben igen tekintélyes részétképezi
az oly eszköz használatára forditott időnek , milyen például a
csúsztató -csavar, az osztó - és a fúró-gép ; — és igy elég nagy

terjedelmü gyáraknál czélszerű gazdálkodásnak bizonyult az
egyik gépet folyvást csak egynemü munkával foglalkodtatni.
Egy csavarpad például, mely egész hosszában csavarházzal
van ellátva, kizárólag cylinderek fúrására alkalmaztatik ; egy
másik pedig, mely a müdarabnak az eszközök előtt való elba
ladása egyenletessé tételére van rendeltetve : csupán a felszin
egyformán tartására használtatik ; mig egy harmadik állan

dóan csak a karikákat metszi le .
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Távol van tőlem , hogy azt szándékoznám állítani, misze

rint mind e tekintetek semmi fontossággal nem birnak ; de
azt hiszem

hogy léteznek más oly ellenszempontok is, me

lyekre nem voltunk figyelemmel. Ha az izomerővel végzendő
vagy szellemi munkának egyik neme különbözik a másiktól:
már magában csupán ép e miatt is pihenésül szolgál az e
(másikra nézve ; és ha nem lehet is azonnal a legnagyobb

erélylyel kezdeni e másik foglalkozást, az első sem volt volna
a végtelenségig folytatható a munkaerő csökkenése nélkül.

Altalánosan tapasztalt tény, hogy a foglalkozás változtatása

gyakran megkönnyebbülést ad ott, hol különben teljes nyu
galomra volna szükség, és hogy egy ember több órákig fá
radság nélkül dolgozhatik több egymásután következő foglal
kozásban, mintsem ba az egész idő alatt egyre volna kény
szerítve. A különféle

munkák különféle izmokat foglal

koztatnak , vagy az elmének különféle képességeit veszik
igénybe, melyek közül némelyik addig pihen és felfrissül,
mig a másik munkálkodik .Maga a testi foglalkozás nyugalom
a szellemre nézve ; valamint megfordítva is áll ez.Már maga a
változatosság is elevenitő hatással van arra nézve, a mit, helye

sebb elnevezés hiányában , az állati szellemnek kell neveznünk,
mely pedig oly nagyfontosságu minden nem mechanikai munka
sikerültére nézve ; sőt még az ilyenre nézve sem jelentéktelen .

Az ily szempontok figyelembe vételének fontossága a külön
böző egyéneknél különböző, mert egyik alkalmasabb az egy

nemű foglalkozásban való kitartó müködésre és kevésbé alkal
mas a váltakozásra ; vagyis hogy a közönséges műkifejezést
használjuk : nehezebben tud a dolog sodrába jönni, — a mun
kakezdés nehézsége tovább tart nála és több időbe kerül
összes képességét teljes tevékenységbe hozni, s azért is,
ha már az egyszer megtörtént, nem szereti abbahagyni azt,

hanem

sokáig , néha egészsége veszélyeztetéseig, kivánja

azt megszakitás nélkül tovább folytatni. Néha a vérmérséklet
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is van e különbségre befolyással. Vannak olyanok , kiknek

erői már természetöknél fogva lassan jönnek mozgásba, és
igen keveset végezhetnek , ha csak hosszabb ideig nem fog

lalkoztattak . Mások ellenben gyorsan a munkához kezdenek ,

de nem képesek azt kimerülés nélkül soká folytatni. E tekin
tetben azonban ép ugy , mint sok más dolgokra nézve is, ha
bár a természeti különbségnek is megvan a maguk befo
lyása : mégis sokkal nagyobb befolyású ennél a megszokás.

Azon képesség , hogy egyik foglalkozásról gyorsan me
hessünk át a másikra : ép úgy megszerezhető jókori fej

lesztése által, mint bármi más szokás. S ha már egy
szer megvan , nem
tapasztalható azon nyujtózkodás min
den változásnál, a melyről Smith Ádám beszél, s nem mu- :
tatkozik azon erély- és érdekeltség-hiány; hanem foglalkozása

mindenik részéhez oly elevenséggel és egész lélekkel fog a

munkás, a mely — szokatlanul felizgató esetek kivételével nem található fel nála , ha azon időn túl foglalkozik valamely

tárgygyal, mint a meddig meg van ahhoz szokva. A nők
(legalább a mai társadalmi viszonyok között) sokkal mozgé
konyabbak mint a férfiak ; és annyi mások mellett e tárgy
is elégge mutatja , hogy mily kevéssé vették a nők eszméit
és tapasztalatait tekintetbe, midőn az emberiségről való köz

véleményünk megalakult. Kevés nő van, a ki vissza nem
utasítaná azon nézetet, hogy a munkálkodás annál erélye
sebbé lesz , mennél tovább tart, és hogy kevés sikere van egy
ideig még azután ,midőn uj dologhoz fogtunk. Sőt azt hiszem ,
hogy ez esetben is inkább a szokás, mintsem a természetoka
e különbségnek . Tiz férfi közül kilencznek csak egy bizonyos

(specialis) foglalkozása van, mig tíz nő közül kilencznek ál
talános, – egy nagy csomó apróságokbólállván az, de a me
lyek mindenike igen kevés időt igényel. A nők folytonos

gyakorlatában vannak : hogy, egyik kézi foglalkozásról hir
telen a másikra menjenek át, – és még inkább, egyik
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· féle szellemiműködésről a másikra, - a miazért ritkán is ke- ,

rül nekik valami nagyobb megerőltetésbe vagy idővesztege
. . tė be ; mig a férfi foglalkozása , rendesen egy tárgygyal, vagy

a dolgok egy bizonyos összetartozó , csoportjával, egy ideig.
állandó. Egyes esetekben azonban megfordítva áll a . . .
eegalább
g

dolog , s ezzel együitt a jellemek is ki vannak cserélve. A női .
munkát nem kevésbbé sikeresnek találták a gyári egyformaság
tekintetében is , mert különben nem használnák őket oly álta

lánosan ; és egy ember, a ki többféle tárgyba gyakorolta be
kezét : a helyett, hogy oly lassú és rest volna, mint Smith
Ádám leirja, rendesen feltünőleg“, eleven és tevékeny. Az is
igaz azonban, hogy a foglalkozás-változás igen gyakori le

het még a legügyesebbre nézve is ; – s a szünteleni váltakozás
még fárasztöbb mint az örökös egyformaság. .. .
: A Smith Ádám által a munkafelosztásnak tulajdonított

harmadik előny bizonyos mértékben már valósággal létezik .
A bizonyos foglalkozás ágakban való munka megtakaritásra
czélzó találmányok valószinüleg azon arányban jutnak vala
kinek eszébe, a mint gondolatai mindinkább elmélyednek

azon foglalkozásba, és folytonosan arra vannak irányozva.

Nem valószinii, hogy oly valaki tehessen valamely osztály
ban gyakorlati felfedezéseket, a kinek figyelme igen gyakran
eltérittetik azon tárgytól. Ez esetben azonban sokkal több

függ az általános értelmiség- és az elme megszokott tevé
kenységétől, mintsem

a foglalkozás kizárólagosságától; és

ha e kizárólagosság oly szélsőségig vitetik , hogy kedvezőtlen
. az értelmiség fejlesztésére, több kár lesz az előnyből, mint

haszon. Ehez adhatjuk , hogy bármi legyen is a feltalálá
sokoka : a midőn már egyszer megtörténtek , a munka
nagyobb sikeressége magának a találmánynak , és nem a
munka-felosztásnak köszönhető .

A legnagyobb előny , mely a munka oly parányiságig
menő felosztásából származik , minő az ujabb gyáriparban ta
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- pasztalható , s mely e tekintetben legközelebb áll a munkások
ügyességéhez; épen az, melyre — Smith Adám által említet
lenül hagyatva , –

Babbage hivta fel a közfigyelmet, t. i.

azon még gazdaságosabb munkafelosztás, hogy a munkáso
kat képességeik szerint osztályozzuk . Az ugyanazon rendbeli
foglalkozások különböző részei különböző, nem egyenlő mérvü

ügyességet és testi erőt igényelnek ; és azok, a kiknek ele
gendő erejök és ügyességük van a munka legnehezebb ré
szeit is elvégezni : sokkal inkább felhasználhatók , ha nem

csupán azon egy egész munkára alkalmaztatnak, hanem
azon részeket, melyeket mindenki képes elvégezni, mások
számára hagyják fel. A termelés akkor legsikeresebb, mikor
épen csak annyi erőt és ügyességet használunk fel, a meny
nyi a műfolyamat minden egyes részére szükséges, - és sem

mivel sem többet. A gombostű -készítés pl. úgy látszik , hogy
oly különböző mérvü ügyességet igényel különböző részeiben ,

miszerint az ezeknél foglalkozó személyek munkabére . 41/2
pennytől 6 shillingig

változik naponként:: és ha azon leg . :

magasabb napi bérrel fizetett munkásnak kellene az egész .

gombostű -készítést elvégezni : idejéből naponkint annyit vesz
tegetne el, a mennyi a 6 shilling és 41/2 penny közötti különb- :
ség . A munka mennyiségében szenvedett veszteségre való
tekintet nélkül, és feltéve, hogy annyi idő alatt, mig 10 mun

kás egyesített erővel 10 font tűt készit, ő maga is 10 fontot
tudna csinálni, mégis a Babbage számitása szerint 33/4-szer

..

többe kerülne azok munkája, mint a jelenlegimunkafelosztási

rendszer mellett. A varrótű-készítésnél — ugymond tovább —
még nagyobb lenne a különbség , mivel ez ágban a folyamat

különböző részére nézve 6 pennytől 20 shillingig változik
a papi munkabér .

Az ügyesség lehető legnagyobb felhasználásából szár-. . . .

mazó előnyhöz lehetmég sorolnunk az eszközök lehető legtelje
sebb kihasználásából származó előnyt is. „ Ha valakinél mind
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azon eszközök megvannak , – ugymond egy kitünő nemzet
gazdasági iró * ) – melyek a számos különféle foglalkozá
sokhoz megkivántatnak : azoknak legalább is

3/4 -ed része

használatlanul és hiába fog ott heverni. Világosan láthatólag

sokkal jobb lenne, ha léteznék valamely olyan társulat, hon
nan mindenki megkaphatná ezen eszközöket, és felváltva vé

geztetnének ezen foglalkozások : ugy, hogy a mennyire csak
lehetséges, megoszolva volna az a tagok között,mindenik va

lamely külön foglalkozásra szorítkozván ez idő alatt. E vál

toztatásból az egész községre, s így tehát annak minden egyes
tagjára is nagy előny származnék. Először is a különböző
eszközök folytonosan használtatván , jobban ki lehetne belőlök
venni, a mi értök kiadatott. Ennek következtében az eszköz

tulajdonos sokkal jobb minőségűt és tökéletesebb szerkezetűt
tarthatna belőlök ; – s mindkét változásnak eredménye az
lenne, hogy az egész társadalom jövő szükséglete számára
sokkal több készletet lehetne előállítani.“
. 6 . § . A munkafelosztás , – mint azt mindenik e tárgy

gyal foglalkozó iró megjegyzé, — a piacz terjedelmétől függ .
Ha a gombostű -készitésnek 10 külön foglalkozásra elkülö
nitése által 48,000
tani, ez elkülönítés
érhető fogyasztók
körülbelől 48,700

darab gombostűt lehet naponként előálli
csak akkor lesz tanácsolható , ha az el
száma annyira megy, hogy mindennap
gombostűre van szükség. De ha csak

24,000-re van kereslet, a munkafelosztás elve csak annyira
terjeszthető ki előnyösen, hogy mindennap e kevesebb
mennyiség állittassék elő . Ez tehát egy másik módja annak ,

hogy a kereslet növelni hajlandó az azon áruczikk termelé
sére forditott munka erélyét (vagyis sikerességét). A piacz
terjedelmére különböző okok lehetnek befolyással: minők
* ) Statement of some New Principles on the subject of Political
Economy, by John Rae. (Boston . U . S. p. 164.)
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pl. az igen csekély népesség, vagy ennek távolabbra szétszórt

sága, semhogy könnyen elérhető volna ; szárazi és vizi köz
lekedés hiánya ; vagy végül a népesség nagy szegénysége,
t. i. midőn összes munkájoknak sincs annyi sikere, hogy
nagy fogyasztókká lehetnének . Közönyösség , s az ügyesség és
munka -combinatió hiánya azoknál, a kik máskülönben fo

gyasztói lennének valamely áruczikknek : azok termelőinél
is megszoritja gyakorlatilag a munka-combinatió mennyisé
gét. A polgárosultság első stadiumaiban, a midőn szükségkép
igen kicsiny egy bizonyos vidék kereslete : az ipar csak
azon népeknél virágzott, a kiknek a tengerpart, vagy a hajóz

ható folyamok felett birt hatalma az egész világot, vagy
legalább annak a partok és hajózható folyamok közelében
fekvő részeit saját terményeik piaczává foglalhatta le . Az
egész világ összes vagyonának növekedése , - ha szabad

kereskedelmi közlekedés,a hajózásra vonatkozó felfedezések,
belföldön pedig szárazi és vizi,vagy vasuti közlekedés párosulnak
vele : — minden egyes nép munkájának termelékenységét nö
velni hajlandó az által, hogy minden egyes helyet arra ké

pesit, hogy mennél nagyobb piaczot láthasson el áruival,

a minek azok termelésében a munkafelosztás nagy kiterjedése
szokott lenni rendes következménye.

A munkafelosztás több esetben függ továbbá a fog
lalkozás természetétől is. Igy pl. a mezőgazdaság nem al
kalmas oly nagymérvű munkafelosztásra, mint az ipar annyi
más ága , mivel annak különböző részleteit nem lehet egy

mással egyidejűlegesen végezni: — nem lehet, hogy egy ember
mindig csak szántson, a másik mindig csak vessen, a harmadik
mindig csak arasson. Azon munkásnak, mely a mezőgazda
ságnak csak egy részét gyakorolná , az év 11 hónapjában

nem volna mit csinálnia . Mig ellenben ugyanazon személy
mindezt elvégezheti egymásután, - és e mellett is a legtöbb ég

hajlat alatt még mindig tekintélyes mennyiségü elfoglalat
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lan ideje van. Hogy nagyobb mezőgazdasági javitmányokat
végezhessünk :gyakran ugy hozza a szükség magával, hogy sok

munkás dolgozzék együtt egyszerre , - általában azonban,azon
egynehány felügyelő kivételével, mindnyájan ugyanazon mó
don foglalkoznak . Egy vasuttöltés vagy csatornaásás sem

eszközölhető a nélkül, hogy számos munkás ne működjék
közre egymással, – ezek azonban mindannyian földások , a
mérnök és néhány segédje kivételével.

IX . FEJEZET,

A NAGYBAN ÉS KICSINYBEN TERMELÉS.
: 1. $ . A munka- combinatióból világosan láthatólag kö

vetkezik , hogy számos oly esetek vannak , midőn a termelés

sokkal sikeresebbé lesz ha nagy mérvben folytatjuk azt.
Mindenkor igen fontos a munka legnagyobb sikerére nézve,
hogy – ha csak az egyszerű összemüködés (simple- cooperatio )
módja szerint is , – több munkás müködjék közre, s a vállalat
oly terjedelmű legyen , hogy sok munkást és ezek

sára elegendő tőkét hozzon össze. Még

eltartá

nagyobb szükség

van erre akkor, ha a munka természetę megengedvén , s a
remélhető piacz terjedelme czélszerűnek mutatván : a munka
felosztás elve' tekintélyes mérvben létesül. Mennél nagyobb
a vállalat, annál messzebbre vihető a munkafelosztás ; ez
. . ; a nagyobb gyárak létrejöttének , egyik főoka. S még ha a
müködés terjedelmében történt növekedést nem

követi is

ujabb munkafelosztás: jó gazdálkodás lesz egész addig ki
terjeszteni azt, hogy mindenki, kinek

:

czélszerű külön fog

lalkozást adni, teljesen el legyen foglalva a maga szakjá
ban. – Jól illustrálja e pontot Mr. Babbage, midőn igy
szól: * );
: „ Ha a gépeket az egész 24 órán keresztül folyvást
működtetjük“ , (a mi világosan láthatólag az egyedül gazda - .

ságos eljárás azok használatánál) „ szükség, hogy legyen va
laki, a ki bebocsássa a munkásokat, midőn egymást felvált
*) Statement of some New Principles on the subject of Political
Economy, by John Rae. 214. stb . I.
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ják ; s az aztán mindegyre megy, akár egyet, akár huszat

bocsásson be az e czélra alkalmazott őr, vagy más valamely
szolga , az ő nyugalma egyformán háborgatva lesz. Sőt olykor

olykor a gép igazgatására vagy kijavitására is szükség van ;
és sokkal jobban tudja ezt egy oly munkás végezni, ki
szokva van már ehhez, mint bárki más, a ki csak

hasz

nálja azt. És minthogy a gép jó működése és tartóssága
nagy mérvben függ attól, hogy egyes részeinek minden zök

kenése vagy baja azonnal kiigazittassék , a mint észrevehető

az: a helyszinén levő munkás folytonos figyelése tekintélyes
mérvben kevesbiteni fogja a gép elkopásából származó vesz
teséget. Egy egyszerű csipkekötő- vagy más szövő-gépnél
azonban igen költséges lenne ez eljárás. Itt tehát ismét egy

másik körülmény jelentkezik , mely a gyárak mennél terje
delmesebbé tételére ösztönöz; annyi gépet kell t. i. össze
hozni, hogy azok rendben tartása elég munkát adjon

egy

ember egész idejének elfoglalására ; ha pedig ennél is több
kell, ugyanazon gazdasági elv arra utal, hogy megkétsze.
rezzük vagy háromszorozzuk a gépek számát, hogy két vagy
három ügyes munkás összes idejét felhasználhassuk .“

„Ha a munkás foglalkozásának

egyik része pusztán

physikai erő használatábóláll, – mint például a szövésnél és
több más ily mesterségeknél: — csakhamar fel fog tünni a
gyáros előtt, hogy ha a munka e részét egy gőzgép ve
zetné, ugyanazon ember a szövésnél például két vagy há

rom gépre is ügyelhetne egyszerre ; és minthogy már azt
tételezzük fel, hogy egy vagy több müködő gépész alkal
maztatik , a gépek számát ugy lehet berendezni, hogy azok

ideje teljesen el legyen foglalva a gőzgépek és szövőszék ek
rendben tartásával.“
„ Ugyanez elvek következtében lassanként annyira ki
terjed a gyár , hogy az éjjeli világitás költsége is tekinté
· lyes összegre rug ; és minthogy oly személyek is tartoznak

.
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most már a gyárhoz, kik egész éjjeleken át fel vannak , és

azért folyvást igyelhetnek arra, valamint a gépészek is va
lamely gép kiigazitására vagy megcsinálására : egy gázfejtő
készüléknek a gyárhoz esatolása, mely világitással lássa
el azt, ujabb kiterjesztésére vezet az üzletnek, amellett hogy
a világitási költség és a tűzveszély koczkáztatásának ke

vesbitése által a gyártási költség alább szállitását is eszközli.
„Előbb,mintsem egy gyár már ily terjedelmet nyert
volna, ugy tapasztalják , hogy egy számoló osztály felálli
tására is szükség van, melynek segédei a munkásokat fizes

sék, és felügyeljenek rá , hogy a megállapitott időben kezd
jenek munkájokhoz; ez osztálynak összeköttetésben kell
lenni a nyers anyagokat bevásárló ügynökökkel, valamint
azokkal is, kik a kész gyártmányokat elárusitják . E segé

dek és számfejtőknek kevéssel kerül több fáradságba : nagy
számu vagy kevés munkás fizetését teljesiteni, s nagy vagy
csekély üzletforgalmat ellenőrizni. Ha az üzlet megkétszere
ződnék , válószinüleg növelni kellene a számfejtők , valamint

a bevásárló és elárusitó ügynökök számát is, — de semmi
esetre nem szükség megkétszerezni. Az üzlet minden növe

kedése : aránylag kevesebb munkával folytathatásra képesi
tené azt.

Általános szabályul fogadható el, hogy az üzlet költ
ségei semmikép nem növekednek az üzlet mennyiségével
aránylagosan. Vegyük fel például azon működést, melyet
megszoktunk egy nagy intézet kezében központosítva látni,
t. i. a levélpostát. Tegyük fel,hogy pl. a londoni, a helyett

hogy,mint most egy helyre van egyesitve : öt vagy hat ver . .
senyző társulat közt volna megoszolva. Ezek mindenikének
csaknem ép oly nagy épületet kellene fentartani, mint a minő.
most az egészre egy is elegendő. Minthogy mindenkinek

.

ugy kellene berendezkedni, hogy a város minden részében
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mindenik mellékutczában, és pedig mindennap ép annyi
szor kellene tennie azt, mint a postahivatal teszi: ha azt
akarnánk , hogy ép oly teljes legyen e kiszolgálat. Minde

niknek külön hivatalának kellene lenni -- mindenik szomszédos

községben a levelek beszedésére, a különböző hivatalokból
való levélgyüjtéshez és szétosztásához sziikséges segédesz
közökkel együtt. Ehez kellmég vennünk az alsóbb rendü hiva
talnokok ellenőrzésére és felügyelésére szükséges felsőbb
rendű tisztviselők sokkalnagyobb számát is, -- a mi nem csak
több költséget okoz az ily felelős tisztviselők tiszteletdijai

alakjában, hanem talán azon körülmény, hogy cseké
lyebb minőségückkel is meg kell elégedniök : bukásukat is
idézhetné elő .

Hogy a nagyobb mérvbeni működés által nyerhető
előnyök ellensúlyozzák -e azon kisebb nyereség- és veszte
ségekre irányult éber figyelmet és nagyobb tekintetet egy

bizonyos esetben, melyet kisebb intézeteknél rendesen fel
találhatni: az a szabad verseny mellett csalhatlanul bebizo

nyitható . A hol csak nagyobb és kisebb intézetek is létez
nek ugyanazon üzletre nézve : a kettő közül az, mely a lé

tező körülmények közt a lehető legnagyobb előnynyel foly
tatja a termelést, alacsonyabb árai által képes lesz a mási

kat kiszorítani a piaczról. Az állandó kiszoritási képesség ,
általában szólva , csak a munka növekedett sikerességéből
származhatik ; és ez, a midőn a foglalkozás nagyobb meg

oszlásából ered ,mindig nemcsak kevesebb munkából ugyan.
annyi terményt, hanem ugyanannyi munkából több termény
létre jöttét is mutatja ; az iparnak nemcsak fölöslegét,hanem
termésmennyiségét is növeli. Ha azon bizonyos czikkből na

gyobb mennyiségre nincs szükség , s ennek következtében a
munkások egyrésze aztán nem kap, alkalmazást : azon tőke,
mely

azok fentartására és foglalkoztatására használtatott,
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felszabadulván : azok munkájának valahol másutt alkalmazása

folytán az ország általános terménymennyisége szaporodik .
Egy másik inditó ok a nagyobb gyárak állitására
azonban az oly műfolyamok behozatala , melyek költségesebb
gépeket igényelnek . A drága gépek nagy tőkét tételeznek
fel, és csak akkor használtatnak , ha azon szándékunk van ,
hogy mennél többet termeljiink , és azon reményünk lehet,

hogy mind azt eladhatjuk, a mennyi a gép teljes erővel
dolgozása mellett termelhető . Mind e két ok miatt valahány
szor csak drága gépek használtatnak : kikerülhetlen , hogy
nagy mérvü termelés ne történjék . A kiszoritási képesség
azonban ez esetben nem oly csalhatatlan bizonyitéka a köz
ség összes termelésére gyakorolt jótékony hatásnak mint az
előbbiben, mert a kiszoritó képesség nem a termés absolute
növekedésétől, hanem annak a költségekhez való arányától
függ , a mi pedig , – mint azt egy fentebbi fejezetben“ ) kimu

tattuk , még az évi termelés kevesbedése mellett is na
gyobb lehet.

A gépek alkalmazása mellett egy oly forgó

tőké, mely folytonosan felemésztetett és ujra termeltetett :
állandó tőkévé lett, – most csak igen csekély évi költséget

igényelvén épségben fentartására ; de még csekélyebb ter

mény is elegendő csupán a költség fedezésére és a termelő
megmaradt forgótőkéjének kipótlására . E gép azért tökéle
tesen megfelelhet a gyáros czéljának , és képessé teheti azt hogy
ki szoritsa verseny társait, - habár az ország termelésére gya
korolt hatása nem növekedés, hanem épen apadás lehet. Az

igaz, hogy az áruczikk olcsóbban fog adatni, s azért is ép ezen
áruczikkből nem kisebb, hanem nagyobb mennyiség fog el
adatni, - mivel a község összes vesztesége a munkásokra fog
hárulni : a legtöbb iparág főfogyasztóit pedig nem ezek ké
pezik , - ha ugyan egyáltalában fogyasztók valamelyikre nézve.

:

) VI. Fejezet p. 59.
13 *
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De habár az ipar ezen bizonyos ága nagyobb terjedelmet

vesz is : ez csak az által történik , hogy kevesbült forgalmi
tőkéjét a társadalom általános tőkéjéből pótolja ; és ha az
ezen ágban alkalmazott munkások nem fognak is munka

hiányt szenvedni: ez csak onnan van, hogy maga a veszte
ség az egész munkásosztályra oszlik el. Ha azok valame
lyike a nem termelő munkások állapotába jut, s önkénytes
vagy törvényszerü kegyadományból él : az ország összes
terménye is ép annyival kevesbedik állandólag, – mig csak
a tőkegyüjtés rendes folyama ki nem pótolja a hiányt ; ha
azonban

a munkásosztály , állapota képessé

tenné őket,

hogy elbirjanak egy ideig némi munkabér leszállitást, s a

feleslegessé lett munkások más foglalkozások által vé
tetnek fel : ezek munkája még mindig termelő lesz, és a

társadalom összes termelésében történt hiány helyre lesz
ütve, habár a munkások kára nem is. Azért ismételtem itt e

kifejtést, melyet egy fentebbi helyen már előadtam , hogy
annál nyomatékosabban feltüntethessem azon igazságot : misze
rint egy termelés mód még azért nem növeli szükségkép egy
községʻösszes munkájának termelőerejét, mert bizonyos áru

czikket olcsóbban adni képesit. Az egyik következmény
rendesen a másikkal jár együtt, de nem szükségképen . Nem
akarom itt ismételni a fentebb előadott okokat ; sem azokat

nem akarom anticipálni, melyeket alább fogok részletesen

kifejteni, mivel – azt tartom , hogy ez eset inkább csak el
méletileg lehetséges, mintsem tényleg gyakran megvalósulva
is volna.

- Azon munkamegtakaritásnak , mely a kis termelés
nek a nagy termelési rendszer által helyettesitéséből szárma

zik , egy tekintélyes részét magának a tőkepénzes munká
jának, megtakaritása képezi. Ha száz termelő megannyi apró
tőkével folytatja mindenik külön, ugyanazon üzletet: minde

nik egyes üzlet felügyelete valószinüleg egészen , vagy leg
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alább annyira igénybe veszi az annak vezetésével megbizott
személy figyelmét, hogy idejét vagy gondolatait nem fordit
hatja még valamimásra is e mellett ; — mig egy gyáros, ki
nek ezek összes tőkéje áll rendelkezésére, 10 vagy 12 se

géddel ép annyit tesz mint ők

összesen, és még is elég

szabad ideje van másnemű foglalkozások számára is . Igaz,

hogy a kis tőkepénzes az üzlet vezetésével egyszersmind ren

desen maga végezi az üzlet egy részét, melyet amaz alá
rendeltjeinek enged által ; a kisbirtokos maga is követi eké
jét, a kiskereskedő maga is felszolgál boltjában , a ta

kács maga ül szövőszékénél. A működés ezen egyesitése
mellett is azonban számos esetben meggazdálkodásra is van

szükség. A főnök saját üzletében vagy oly tulajdonokat vesz
teget a mindennapi dolgokra , melyek annak vezetésére vol
nának alkalmasak ; vagy csak is az előbbire alkalmas, és ak
kor az üzlet megyen roszul. Meg kell azonban jegyeznem ,

hogy én nem vagyok hajlandó az e nemi munkameggaz
dálkodásnak oly nagy fontosságot tulajdonitani, mint mások
gyakran teszik azt. Kétségkiviil sokkal több munkába kerül

a számos apró tőkének felügyelete, mint az egy tömegben
nagy tőkeé ; e munkáért azonban teljesen kárpótolja a kis
termelőt azon érzet, hogy ő maga ura , s nem pedig vala
mely más munkaadó szolgája. Azt lehetne ugyan erre fe

lelni, hogy ba ő ily sokra becsüli e függetlenséget : meg is
adja az árát annak , mert sokkal olcsóbban kell áruit adni, ha

a nagy kereskedő vagy gyáros versenye oda szoritja ; –
a mit azonban nem vihet soká, ha maga is meg akar élni ; s
lassanként eltünik a társadalomból. Az ilyenek miután a hosszas

sikertelen küzdelemben felemésztették apró tőkéiket, vagy a
napszámosok állapotára sülyednek le, vagy mások gyámoli
tására szorulnak .

2 §. A nagyban termelést nagy mértékben előmozditja
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azon gyakorlat is, hogy számos apró tőkék egyesitése által

képeznek

egy nagy tőkét ; vagyis más szavakkal: hogy

részvénytársaságot alapitanak .
A részvénytársasági elvnek igen számos és nagyfontos

ságú előnyei vannak . Legelőször is sok vállalatoly mennyiségii
tőkét igényel, a mely a leggazdagabb egyének vagy magánüz

lettársak erejét is felülmulja . Senki sem volna képes a London
liverpool-i vasutat egy maga kiépittetni; sőt az is kétséges,

hogy a már kész vasuton is birná-e valaki a forgalmat egy
maga közvetiteni. Igaz, hogy a kormány mindkettőt megte
hetné; és oly államokban , a hol az együttes működési gya

korlat a fejlődésnek még csak első stádiumában van : egye
dül is a kormánytól lehet várni minden oly munka létesitését,

melyhez nagy erő -combinatio szükséges, mivel annak mód
jában van kényszer-adóztatás által beszerezni a szükséges

eszközöket, s már meg van szokva a nagy operatiok veze
téséhez . Oly okok miatt azonban, melyek már meglehetősen
ismeretesek , s a melyeket alább fogunk teljesen kifejteni: az

ipari müveletek vezetésére a kormány közvetitése a legke
vésbbé ajánlható mindaddig , mig van valami más használ
ható eszköz.
Vannak továbbá olyan vállalatok is, melyeket egyes
egyének nem ugyan absolute képtelenek elvégezni, de a
melyeketmégis nem végezhetnek oly mérvben és azon folyto

nossággal, melyet a fejlődésnek indult társadalom igényei
mind inkább-inkább megkövetelnek. Egyes egyének teljesen
képesek rá pl., hogy Angliából a föld bármely pontjára kiild

jenek hajókat, hogy utazókat és leveleket szállitsanak rajta ;
igen , mert ezek részvénytársulatok által már előbb elkészit
tettek ezen czélra . Midőn azonban a népesség és közlekedés,
valamint a fizetési eszközök növekedtével a közönség többé

nem elégszik meg azzal, hogy olykor -olykor van alkalom
az elszállitásra , hanem biztos kiván lenni affelől, miszerint
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a csomagok némely helyre naponként egyszer vagy kétszer,
máshová pedig hetenként egyszer, rendesen elinduljanak ;

s ismétmáshelyre, hogy nagy és költséges szerkezeti hajók
meghatározott napokon, havonként kétszer menjenek : vilá

gosan látható, miszerint azon biztositás, hogy pontossággal
fog végeztetni ezen meg-megujuló költséges mivelet, sok
kal nagyobb tőkét és sokkal nagyobb számu begyakorlott

segédszemélyzetet kiván , mintsem

egy magán -tőkepénzes

megbirná azt. Vannak továbbá más oly esetek is, a melyek

ben , habár csekély vagy igen mérsékelt tőkével is, teljesen
jól lehet végezni a feladatot: mégis a financziális kötelezett
ségek teljesithetésére nézve szükséges vagy legalább kivá
natos, hogy a közönség aláirás utján begyült nagy részvény
tőke által legyen biztositva. Ilyen különösen azon eset, mi

dőn már az üzlet természete megkivánja, hogy mennél szá
mosabban legyenek hajlandók az illetőkre bizni fizetésüket,
mint például a bankári és biztositási üzletnél, — mindkettőre
kiválólag alkalmas levén a részvénytársasági alak . Ez is

egyik példája azok együgyisége- és hamis bölcseségé
nek , kik az emberiséget kormányozzák , hogy t. i. e részvény

társasági elv , mint általánosan használható , a legujabb
időkig törvény által volt eltiltva Angliában a két utóbbi
nemii üzletekre; még pedig a bankokra nézve általában, a
biztositó üzleteknél pedig csak a

tengerikár biztositó osz

tályt illetőleg , - azon czélból, hogy csak azon egyes tár

sulatokat lehessen e jövedelmező monopoliummal felruházni,
melyeket tetszett a kormánynak e czélra engedélyezni,
t. i. Anglia bankját, s a két biztositó társulatot, u . m . a
„ London“ és „ Royal Exchange“ -t.
Egy másik előnye a részvénytársulati vagyis társas
müködésnek az ezzel együtt járó nyilvánosság ; a mi ugyan
nem szükségképeni, de azért rendes következménye a rész
vénytársasági elvnek , és némely fontos esetekben rákény
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szeritett is lehet. A bankár-, biztositó - és más oly üzletekben,
melyek egészen a bizalmon alapulnak , a nyilvánosság még

fontosabb tényezője a sikernek , mint az aláirt bármi nagy
részvénytőke is. A magánbankoknál történő bármi nagy
veszteségek is sokáig eltitkolhatók ; még ha oly sulyos
volna is az, hogy tönkrejuttatná az illetőket : a bankár még

évekig folytathatja üzletét, visszanyerni igyekezvén a vesz
teséget ; csakhogy annál nagyobb rombolással bukik aztán
utóljára. Ez azonban a részvénytársaságoknál nem történhe

tik oly könnyen, mivel ezeknek mérlegei koronkint teljes
nyilvánosságra hozatnak . E mérlegek, még ha mesterségesen

készültek is, mégis gyakorolnak némi ellenőrködést, s a rész
vényesek gyanuja előtörvén a közgyülésen : figyelmezteti a

közönséget.
Ilynemüek azon előnyök, melyekkel a részvénytársasági
rendszer a magán -rendszer fölött bir. Ha azonban a kérdés
másik oldalát tekintjük , ugy találjuk, hogy a magánrend

szernek is megvannak a maga nagy előnyei a részvénytár
sasági felett. Ezek közül legfőbb az üzletvezetőknek sokkal
élénkebb érdeklődése a vállalat sikerülése iránt.

A részvénytársaságok igazgatása tulajdonképen bérelt
szolgák általi igazgatás. Még azon comité vagy igazgatóta
nács is , a mely az üzletmenet felügyeletével látszik megbizva

lenni, s a mely valósággal maga nevezi ki és bocsátja el az
üzletvezetőt : csupán csak az általa birt részvények arányá
ban érdeklődik az üzlet financziális sikerülte iránt , ami
azonban mindig igen kis részét képezi a társulati alaptőké
nek , s rendesen az igazgatók magán vagyonához képest is

igen csekély, a kiknek az intézet igazgatásában való részvétök
többnyire számos más, saját érdekeikre nézve sokkal nagyobb
fontosságú foglalkozások között oszlik meg, - az üzlet leg
jobban csupán azokat érdekelvén , a kik annak vezetésére
felfogadva vannak . A tapasztalás azonban azt mutatja , s a
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példabeszédek - a népszerű köztapasztalatok kifejezései,
- szintén bizonyitják, hogy a fogadott szolgák munkája sokkal

alantabb áll azokénál, a kik személyesen vannak általa ér
dekelve; és hogy mindig nélkülözhetlen a gazda szeme, ha
fogadott szolgákat kell alkalmaznunk, az ezekre való foly
tonos felügyeletnél.

Egy ipari vállalat sikeres vezetésére kétféle ,egészen kü
lönböző tulajdonság kivántatik meg : ugymint a becsületesség
és a buzgalom . Egy

vállalat fogadott igazgatóinak be

csületességét csak akkor lehetséges biztositani számunkra,
ha ezek foglalkozása olyan , mely megengedi, hogy egy
nehány határozott szabály alá foglaltassék az; mert
ezek megsértése oly feltünő , hogy ily esetben az ön
tudat nem egy könnyen hagyja magát elvakittatni, s az ezek
megtartása iránti felelősséget hivatalvesztéssel is lehet össze

kötni. Hogy azonban egy nagy vállalatot sikeresen folytat

hassunk : száz meg száz oly dologra van szükségünk, a me
lyek, minthogy előre meg nem határozhatók, nem is foglal
hatók határozott és positiv szabályok alá . Főleg és mindenek

clőtt megkivántatik , hogy az igazgató elméje szüntelenül e
tárgygyal foglalkozzék , s mindig oly ujabb módokat találjon

ki, melyek által valami nagyobb haszon, vagy költségmeg
takaritás eszközölhető . De e benső érdeklődés a tárgy iránt
ritkán várható oly valakinél, a ki mint fogadott szolga, a
mások számára vezeti az üzletet. E tekintetben kétségtelen

tapasztalataink vannak már az emberi természetre nézve.
Nézzük például a kormányzók és állam -miniszterek egész
osztályát. A reájok bizott munka a legérdekesebb és legin

gerlőbb mindenféle foglalkozások közt ; a nemzeti jólét, vagy
szerencsétlenségből, mely kormányzásuk alatt éri az államot,
nem csekély rész esik ő rájok magokra is ; s azon jutalom

vagy büntetés, melyet a közbecsüléstől várhatnak, oly vi
lágos és kézzelfogható, hogy a legélénkebben érzik , s a
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legszélesebb körben is észrevehető az. És mégis mily ritkán

lehet oly államférfiut találni, a kinek szellemi közömbössége
nem

erősebb mindezen ingereknél. Mily véghetlenül csekély

az olyanok száma a többihez aránylag, ki sokat törődnék
vele , vagy csak megis kisérlené, hogy a közfejlődést elő

mozilitó terveket készitsen , hacsak még kellemetlenebb nem
volna reá nézve, teljesen tétlenül maradni; vagy melyik az,

melynek más valódi vágya van, mint rabolni és pedig úgy,
hogy a közbotrány ellegyen kerülve. Vagy hogy kisebb pél
dát emlitsiink : mind annak , a ki használt valaha bérért fo

gadott munkásokat, bő alkalma volt tapasztalni azon min
denféle igyekezetet, melyet ezek kifejtenek , csakhogy mennél
kevesebbet dolgozzanak a munka-bérért, – a nélkül, hogy
észrevétetve, elkergettessenek . A házi cselédek egyetemes

hanyagsága gazdáik

érdekei irányában , a hol csak valami

határozott szabály által nincsenek ezek védelmezve, általános

panaszkodás tárgya, ha csak ugyanazon szolgálatban hosz
szabb ideig létel s kölcsönös jó indulat, vagy személyes
ragaszkodás, vagy a közös érdek egy bizonyos érzete nem
létezik a gazda és munkásai között.

A részvénytársaságok egy másik hátránya, - a mi
különben bizonyos mértékben minden nagyobb üzlettel kö

zös : – az apró nyereségek és apró megtakaritásokra való
nem figyeiés. Egy nagy tőke és nagy üzlet vezetésénél, különö
sen ha az üzlet-vezetőnek nincs valami nagy saját érdeke
abban,

hajlandók

az

apró

összegeket csaknem

semmi

nek tekinteni ; nem látszik érdemesnek a költségre és fárad
ságra az ezekre való felügyelés, és az ily csekélységekkel
nem gondolás könnyen a bőkezűség és gavallérság különben

olcsó dicsőségét szerzi meg az illetőknek. Az apró nyere

ségek és veszteségek azonban, gyakran ismételve, nagy nys
reségek és veszteségekké növik ki magokat; és egy nagy
tőkepénzes gyakran eléggé jó számitó arra nézve, hogy gya
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korlatilag észre vegye ezt, és oly rendszerbe terelje át

üzletét, mely ha elegendő éber felügyelet által hajtatik ke
resztül, kizárja a megszokott vesztegetés lehetőségét, mely

máskülönben vele jár a nagy üzlettel. A részvénytársaságok
vezetői azonban ritkán szentelnek elegendő időt és figyelmet
a munkára , hogy ha már be van is hozva valamely valóban
gazdaságosabb rendszer, az üzlet minden egyes részleteiben
megszakadás nélkül keresztül is vigyék azt.
Az ilynemű szemlélődések oda vezették Smith Ádámot,

hogy elvül mondja ki, miszerint a részvény-társasá
goktól sohasem lehet reméleni, hogy – olyan üzletágak
kivételével, melyek, mint a bankok, s a biztositó és más in
tézetek , tekintélyes mérvben megengedik , hogy határozott sza
bályok legyenek mindenre megállapitva, – kizárólagos pri

vilegium nélkül fentarthassák magokat. Ez azonban csak
azon túlhajtásoknak egyike, melyekkel a magokban véve
igaz elvekre nézve gyakran találkozunk Smith Ádámnál. Az

ő idejében kevés oly részvénytársaságot lehetett felmutatni,
mely monopoliun nélkül állandóan boldogult volna, kivéve
azon eseteket, melyekre ő hivatkozott ; –

azóta azonban

már számosan vannak ilyenek ; s a combinálási szellem és a
combinálási képesség szabályos növekedése kétségkivül még
többet is fog létre hozni. Smith Adám figyelmét nagyon is

kizárólag az oly üzletek vezetői által magokkal hozott fen
sőbb munka-erély és szünteleni figyelemre forditotta , a me
lyeknél az egész nyereség vagy egész veszteség azon sze

mélyektől függ, a kik annak vezetésével foglalkoznak ; és több
oly ellensulyozó körülményeket nem vett tekintetbe, melyek
nagy mértékben neutralisálják még ezen nagy előnyöket is.

Ezek egyik legfontosabbika az, mely a vezénylő fő ér
telmi és tevékenységi minőségeire vonatkozik . Az önérdek

általiösztönöztetés némi biztositék ugyan; a tevékenység azon
ban még magában véve igen keveset ér, ha az értelmi tevé.
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kenység igen alárendelt minőségű, — a minek pedig szükség

kép igy kell lenni azon üzletek legnagyobb részénél, melye
ket magok az általok legfőként érdeklett személyek vezetnek .
Ha az üzlet nagy, és elegendő nyereséget szolgáltat arra
nézve, hogy a közönségesnél nagyobb képességgel biró gya
kornokok vétethessenek fel bele : akkor lehetséges, hogy az

üzlet általános vezetésére és az alsóbbnemű, de azért sok
ügyességet kivánó foglalkozás-neniekre is oly készültségü
és értelmi fejlettségü személyeket válogathassunk össze, a
kik bőven kárpótolnak e tulajdonaiknál fogva a végeredmé
nyek iránti kevesebb érdekeltségökért. Nagyobb fokú éles
elmiiségöknél fogva még oszlott figyelem mellett is képesek
oly előnyök válószinüségét belátni, melyeket közönséges sza

básu emberek még egész tehetségök folytonos megfeszitése
mellett sem képesek észre venni: s magasabb nemü ismere

teik , s felfogásuk és itéletük megszokott pontossága megóvja
a tévedésektől, a melyektől való félelem pedig másokat
vissza tart érdekeiknek a szokott utról eltérés megkisértése

általi koczkáztatásától.
Meg kell továbbá jegyezni, miszerint nem sziikségkép
következik a részvénytársasági elvből, hogy azon személyek, .
kik az ily üzletvitelnél alkalmaztatnak , – legyenek bár fel
sőbb vagy alsóbb rendii tisztviselők : — egészen meghatározott
fizetést kapjanak ; mert vannak utak és módok, melyeknél
fogva az ily alkalmazottak érdekét többé kevésbbé benső

összefüggésbe lehet hozni az üzlet pénzügyi sikerével. Az
egészen saját felelősségére dolgozó vállalkozó , és a napok ,

hetek, vagy évekre megállapitott változatlan fizetésért alkal
mazott munkás között még egy egész hosszú sora van a
közbeneső fokozatoknak .Még a valamikülönös ügyességet nem
kivánó egészen közönséges munkánál is létezik szakmány,

vagyis darab számra dolgoztatás ; – és az ily munka na

gyobb sikere annyira ismeretes, hogy a mélyebb belátású
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vállalkozók mindig é módhoz folyamodnak , valahá nyszor

csak a munka természete megengedi az egyes külön dara
bokban kiosztást, a nélkül hogy igen fáradságos felügyeletre

volna szükség, hogy a munka roszabbsága ellen védve le
gyenek .
A részvénytársaságok igazgatói és számos magánvál
lalat felügyelő és ellenőrző tiszteire nézve eléggé közönséges

gyakorlat az, hogy fizetésök egy részeül a haszon bizonyos
százalékában részesülnek, hogy ez által financzialis érdekök
a vállalat érdekével összeköttetésben legyen . A fogadott
szolgákban ez úton fölkeltett személyes érdek azonban ere
jére nézve korántsem hasonlitható össze a tőkebirtokoséval;

arra azonban teljesen elegendő, hogy folytonos ösztönzőül
szolgáljon előnyeivel a buzgalom

és gondoskodásra ; s ha

magasabb értelmiséggel jár együtt, gyakran sokkal magasabbra
emeli a szolgálat becsét annál, melyet a gazdák nagy több

sége saját magának képes kifejteni. Ezen megjutalmaztatási
ely legvégső következményei úgy társadalmi mint gazdasági

tekintetből igen nagyfontosságúak levén : jelen fejtegetésünk
egy későbbi szakaszában sokkal részletesebben kifogjuk azt
még fejteni.
Mint már a nagyobb intézetekről a kisebbekkel össze

hasonlitva általában megjegyeztem : a hol szabad verseny
van, annak eredményei mindig meg fogják mutatni, hogy

valjon az egyéni magán-vállalati, vagy pedig a részvény
társasági alak-e a legalkalmasabb azon bizonyos esetben ;
mivel annak, a melyik a legsikeresebb és leggazdaságosabb : . .
utóljára is mindig sikerül kiszorítani a piaczról a másikat.

. 3 . §. Azon lehetőség, hogy a kis termelési rendszert a
nagy válthassa fel : legelőször is természetesen a piacz ter-' .
jedelmétől függ. A nagy termelési rendszer csak ott lehet.
előnyös, hol nagy mérvü üzletet kell teljesiteni; a miért is
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vagy népes virágzó társadalmat, vagy nagy mérvü kivitelt
tételez fel. Továbbá ép ugy mint bármely más

termelési

rendszer változtatásra : erre is nagy mérvben kedvezőleg
hat, az ha a tőke fokozatosan emelkedőben van. Főleg mi
dőn valamely ország tőkéje évenként nagy gyarapodástmu
tat : akkor történik az, hogy nagy mennyiségű tőke keres
alkalmazást, és egy uj vállalat sokkal hamarabb és sokkal
könnyebben találuj tőkét, mintha már létező foglalkozásoktól

kellene elvonni azt. Nagy mérvben megkönnyíttetik az át
menet az által is , ha nagy tőkék kevés kézben vannak ösz

szegyülve. Igaz, hogy ugyanoly nagyságu tőkét számos apró
összegek összehozása által is elő lehet állitani: —

ez azonban

(a mellett hogy nem egyenlően jól illik az ipar valamennyi
ágaira ),már a kereskedelmi bizalom és vállalkozási kedv na
gyobb mérvü elterjedését tételezi fel az egész társadalomban ,

és egyátalában az ipari fejlődés előhaladottabb állapotával
jár együtt.
Oly országokban, hol a legnagyobb piaczok vannak , s a
kereskedelmi bizalom és vállalkozási kedy

szélesebb kör

ben el van terjedve, hol a tőke a legnagyobb mérvü évi nö
vekedést mutatja , s legnagyobb számmal vannak nagy tőkék

egyes egyének kezében : ott meg szokott lenni azon hajlandó
ság , hogy az ipar egyik ágában a másik után nagy vállalatok

váltsák fel a kisebbeket Angliában, mely mind ezen jellem
vonások példányképeül szolgálhat : — nem csak a nagyobb
gyárintézetek növekednek folytonosan, hanem a hol csak
elegendő számú vásárló gyült össze, a boltok és árúházak

is, hogy nagyban folytassák a részleteladást. Ezek csaknem
mindig képesek kiszoritani a piaczról a kisebb kereskedőt,

és pedig ,mint tudva van, részint a munka felosztás segélyė
vel, s azon meggazdálkodás által, hogy az ügyesebb mun
kások csak oly foglalkozásra alkalmaztatnak , a hová nagyobb

ügyesség kivántatik ; részint kétségkiviil az üzlet nagyban
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- minthogy

nem sokkal több időbe és fejtörésbe keriil nagyobb tö
meget vásárolni mint kisebbet, - és sokkal kevesebbe, mint
számos apró vásárlásokat teljesiteni.

Pusztán termelési czélból, és a munka mennél nagyobb
sikerét tartva szem előtt, e változás egészen előnyösnek
mondható. Némely esetben azonban oly nemü, s inkább tár
sadalmi, mint gazdasági hátrányokkal jár ez, melyeknek
természetét futólag fentebb már érintettük. Bármi hátrányok
kisérjék is azonban a kis termelésről a nagy termelésre át
menetelt : e föltevés nem alkalmazható már a nagy termelés

ről egy még nagyobbra átmenetelnél. Ha valamely üzletág
ban az önálló kis termelők uralma vagy sohasem volt lehet
séges, vagy leszorittatott, és a számos munkást egy vezetés

alá hozó rendszer teljesen megszilárdult : ez időtől fogva a
nagyban termelésnek bármi ujabb gyarapodása általában ha
tározott előny. Világosan látható például, hogy mily nagy
munka-meggazdálkodás volna , ha London – a ma létező

valamennyi helyett – csak egyetlen gáz- vagy vizvezetéki
társulat által láttatnék el. Ha csak kettő létezik is ilyen,

az mindenféle épiiletből kétszer annyit kiván meg, mig egy
kevés nagyobbitással valószinüleg egy is ép oly jól elvé
gezhetné az egészműködést ; ígykétszerannyi a gép és munka,

- holott a szükséges összes gáz- és vizmennyiség rendesen
csupán egy rendbeli gépek által is előállitható volna ; sőt
csövekre is két rendbeliekre lett volna szükség , hacsak a

társaságok a terület fölötti kölcsönös megegyezés által meg
nem

akadályozták

volna a szükségtelen kiadást. Hacsak

egy intézet léteznék , az lejebb szállithatná az árakat, s
mégis ugyanannyi haszna lenne, mint a jelenlegieknek . De

kérdés, hogy fogná-e tenni? Azonban még ha nem tenné is,
a közönség egészben véve mégis nyerne, minthogy a rész
vényesek a közönség egy részét képezik , azok pedig több
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nyereséghez jutnának, — mig a közönség csak épen annyit
fizetne, mint az előtt. Tévedés azonban azt tételezni föl,
hogy az árak állandóan lenyomva tartatnak a társulatok
versenye által ; mert ott, hol a társulatok kevesen vannak,
utóljára mindig kiegyeznek , hogy ne versenyezzenek egymással.

Meglehet, hogy eleinte megpróbálják megfojtani az árak le
szállitása által az uj versenytársat, de mihelyt látják , hogy
sikerült annak is jól megvetni lábát: - egyezségre lépnek
vele. A midőn azért valamely közérdekű üzletet csak ugy
lehet előnyösen

nagyban

folytatni, ha a szabad verseny

csaknem illusoriussá van téve : akkor az csak a közjövedel
mek pocsékolása , hogy több rendbeli költséges berendezést
tartunk fel azon czélból, hogy a közönségnek ugyanazon
egy szolgálat megtörténhessék . Sokkal jobb azt egyszerre,
mint közintézetet kezelni, és ha nem oly természetü , hogy

maga a kormány előnynyel kezelhetné, egészen át kell adni

egy társulatnak , mely a közönségre nézve a lehető legjobb
föltételek mellett kész átvenni azt. Igy pl. a vasutak eseté

ben senki sem kivánhatja (hogy a többféle kellemetlenségek
ről ne is szóljunk ) a tőke és föld azon roppant pocsékolá
sát szemlélni, melylyel egy második vasut épitése jár ugyan
azon helyek között, melyek egy már létező vasut által

össze vannak kötve egymással; mert a kettő sem végezi
el jobban feladatát, mint egy elvégezheti, s rövid idő mulva
ugy is valószinüleg össze fognak olvadni. Csak egy ily vo
nalat kellene megengedni, a vonal feletti ellenőrködési jo
got azonban az államnak sohasem kellene feladni,
hanem

: : ; ; legfeljebb is csak ideiglenes engedményben, mint Franczią . .

országban történik az; és a jogot, melyet a parlament a ma
létező társulatokra ruházott, mint minden oly tulajdonjo
got, mely a közérdekkel ellenkezik, moraliter csak mint

kárpótlási jogot vagy igényt lehet védelmezni.
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4 . Ş. A nagy és kis termelési rendszer közötti kérdés

egészen másként áll, ha a mezőgazdaságnál a nagy és kis
gazdaságokra alkalmazzuk azt: mintha a nagy és kis ipar
vállalatok közt egész általánosságban van feltéve e kérdés.
A társadalomra való tekintetből, és mint a vagyon -megosz
lás egyik tényezőjét, később fogjuk a kérdést tárgyalás alá

venni; mert mint termelési kérdés , t. i. a nagy termelési
rendszernek a mezőgazdaságban való

előnyössége sincs

még oly világosan megállapitva, mint az iparnål lát
tuk azt.
Már fentebb emlitém , hogy a mezőgazdasági foglalko
zások kevéssé alkalmasak

a munkafelosztásból származó

nagy előnyök élvezetére, mert még a legnagyobb gazdaságban
is csak kevés foglalkozás-elkülönités található . Igaz, hogy
ugyanazon személyek nem teljesithetik a nyájak őrzését, az
elárusitást és a földmivelést ; ez igen egyszerű és kezdetle
ges állapoton tul azonban nem

igen messzire van vive a

munkafelosztás. Azon munka-combinatio, melyre amezőgazda
ság alkalmas, főleg

olynemű, melyet Mr. Wakefield

egy

szerű összeműködésnek (simple cooperatio ) nevez, — t. i. mi
dőn több személy segit egymásnak ugyanazon munkában ,

egyszerre és ugyanazon időben. Megvallom azonban, hogy
előttem ugy látszik , miszerint e kitünő iró sokkal több fon
tosságot tulajdonit a tulajdonkép ugynevezett mezőgazda
ságnál az ilynemii összemüködésnek , mint a mennyit az
megérdemel. A közönséges gazdálkodás egyik nemének sincs
abból sokra szüksége. Nem jár valami nagy előnynyel, ha
nagyon sok munkást állitunk is egyszerre ugyanazon föld
felszántása, fölásása, bevetése , vagy akár lekaszálása avagy
learatására is, — hacsak az idő nem kényszerit reá . Egy egy

szerű család rendesen képes mindazon munka-combinatiot
megtenni, a mely ezen czélokból szükséges ; és a gyakor

lati életben igen ritkán történik , hogy az oly munkák , a
.

. Stuart Mill Nemzetgazdaságtan.
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melyek nél számos kéz egyesült erejére van szükség: ott, hol

aprók a birtokok , feltalálható is ne volna.
A termelő

képességnek a földek eldaraboltságából

származó vesztesége gyakran igen nagy bajjá növi ki ma
gát ; ez azonban főként csak az oly parányiságig menő el

darabolásra vonatkozik , a midőn a földmiveseknek nincs
elég földjök arra , hogy egész idejöket elfoglalja az. Ugyan
azon elvek , melyek a nagy ipar mellett szólanak , egész e

pontig alkalmazhatók a mezőgazdaságra is. A termelő erő
lehető legnagyobb értékesitésére nézve általában kivánatos,
(habár némi fenntartással kell még e tételt is elfogadnunk )

hogy egyetlen földbirtokos családnak sem legyen kevesebb
földe, mint a mennyit meg tud mivelni, vagy minta mennyi
teljes foglalkozást ad marhájának és gazdasági eszközeinek .
Ezek azonban nem a nagyterjedelmü birtokok , hanem olya

nok , a minőket Angliában az igen apró

gazdaságokhoz

szoktunk sorolni. A nagyobb bérlőnek van valami előnye

az épületek tekintetében ; mert nem kerül annyiba nagyszámu
marhát helyezni el egy épületbe, mint ugyan oly jól

több külön épületbe. Van valami előnye az eszközökre nézve
is ; kis bérlőnél nem valószinű, hogy ép oly költséges eszkö
zöket szerezhessen. A fő gazdaságieszközök azonban, még ha
a legjobb szerkezetüek is , nem valamiköltségesek . Nem felelne

meg egy kisbérlő viszonyainak cséplőgépet vásárolni, azon
kis mennyiségért, a mennyi csépeltetni valója van ; azt azon
ban semmi sem ellenzi, hogy minden vidék miért ne venne
ilyet közösen, vagy valaki által miért ne láttatnának el, a

kinek aztán a többiek megfelelő összeget fizetnének a hasz
nálatért; mivel különösen azok , melyek gőzerőre vannak ,
ugy vannak szerkesztve, hogy tova szállithatók legyenek *)
*) A szövegben levő megjegyzések némi mérvben módosulást :
szenvednek az oly találmányok folytán, mint a gőzeke és az arató gép.

E találmányok hatása is,azonban a nagy vagy kis gazdaság viszonosylag
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A nagy bérlő a szállitásiköltségeknél is tehet némi meg
takaritást. Csaknem ép annyi fáradságba kerül egy kevés
termést a piaczra vinni, vagy kis mennyiségü trágyát és
más napi fogyasztásra szánt czikkeket szállitani, mintha sok

kal többet vinnének . Bevásárolni is sokkal olcsóbban lehet
nagy mennyiségben . Mind e különböző előnyök érnek vala
mit; az azonban nem látszik tanácsosnak , hogy nagyon sokra
becsüljük őket. Angliában néhány nemzedéken keresztül igen

kevés tapasztalattal birtak a kisgazdaságok körül; Irland
ban azonban bő tapasztalatuk volt e tekintetben az embe

reknek, és pedig nem csupán a legroszabb hanem a legjobb
vezetésre nézve is ; és a legnagyobb irlandi tekintélyeket le
het idéznünk azon vélemény ellenében, mely e tárgyra nézve
Angliában közönségesen el van terjedve. Mr. Blacker pél

dául, – a leggyakorlottabb gazdák és legsikeresebb javitók
egyike Irland északi részében, kinek tapasztalata főleg azon
legjobban mivelt vidékekre vonatkozik , ahol egyszersmind a
legapróbb részekig haladt a földek feldarabolása , — azon véle

ményben van, hogy az olyan bérlők, a kik 5 - 10 holdnál
nem nagyobb birtokot mivelnek : kényelmesen megélhetnek

és ép oly magas haszonbért fizethetnek, mint bármely más
nagyban gazdálkodó. „Erősen meg vagyok győződve, –
úgy mond,* ) hogy a kisbérlő , ki saját maga fogja az

ekét és maga kapálja földjét, és saját házában tartja mar
háját: kiszorithatja a piaczról a nagy termelőt; vagyis más

szavakkal oly haszonbért fizethet, melyet amaz nem

birhat

meg ; és e. nézetemet sok más gyakorlati ember véleménye is
előnyére nézve nem az eszközök használhatóságától, sikerességétől, ha- ::
nem azoknak költségességétől fog függeni. Semmi okot nem látok azonu
várakozásra,hogy ezek is olyan nagyokká lesznek, hogy a kis birtoko- ,

.

sok — vagy ezek egyesületére nézve is hozzáférhetlenekké fognak válni.

.

* ) Prize Essay on the Management of Landed pro-

.

perty in Irlan d , by William Blaeker. Esqu. 1837. p . 23. . : :
:

:
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erősiti ott, a hol sokszor gondolkoztak már e tárgy felett.. . . .
A 700 - 800 holdas angol bérlő már olyan ember, ki a

„ gentleman“ név alatt ismert osztályhoz áll közel, ennek
már hátas lova és kétkerekű kocsija , s talán ispánja is

van a munkásokra felügyelni; maga semmi esetre nem végez
heti egy 800 holdas birtokon folyó munka felügyeletét.“ Ne
hány más megjegyzés után ismét igy folytatja : „Mindezen
hátrányok mellett, melyek alig ismeretesek a kis gazdaság
nál, még ott van a trágyának az aklokból oly nagy távol

ságra kiszállitása , vagy ismét a termés haza hordatása.
Egyetlen ló maga több föld termését fölemészti, mint a meny
nyi egy

kisbérlőt, egész családjával együtt képes volna

élelemmel ellátni. És a mi mindezeknél több, a nagy bérlő
azt mondja munkásainak : „men jetek " és dolgozzatok ,
inig a kis bérlő , ha alkalma van munkásokat fogadni, azt

mondja : „menjünk “ ; — úgy hiszem minden értelmes olvasó
befogja látni, hogy mi különbség van e kettő között.“
A kisbirtokok ellen leggyakrabban felhozatni szokott

ellenvetések egyike az, hogy ezek nem tartanak, s nem is
képesek terjedelmökhöz aránylag annyi marhát eltartani,
mint a nagybirtokok , és hogy ebből oly nagy mérvü trá
gyahiány szárniazik , miszerint a nagyon eldarabolt földek
nek szükségkép mindig ki kell soványodni. Azonban úgy

tapasztaljuk, hogy az eldarabolás csak akkor idézi elő ezen
hatást, ha a földet oly szegény földmivelők kezére juttatja ,
a kik nem birnak annyi lábas jószággal, a mennyi tanyá
juk terjedelméhez illendő volna. A kicsiny, és marhaállo
mánynyal roszul ellátott birtok azonban nem

synonymok .

Hogy alapos összehasonlitást tehessünk, ugyan oly mennyi
ségű tőkét kell a kisbérlők kezében szétoszolva képzelnünk,
a mennyi a nagybérlőnél van összepontosulva . Ha e felté

tel, vagy csak valamennyire ehez hasonló létezik is, és az
istállóban etetés gyakorlatban van ( a mi pedig még a nagy
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birtokokon is jó gazdálkodásnak tekintetik ) : a tapasztalás
— távol attól, hogy azon állitást támogatná, miszerint a kis
gazdaság kedvezőtlen a marha tenyésztésre, - határozottan

ép az ellenkezőt bizonyitja. A német-alföldi kisbirtokokon a
marha bősége, és a sok trágyabasználat képezi legfeltünőbb
jellemvonását az u. n . flandriai mezőgazdaságnak , mely

ugy Angliában, mint a continensen is minden illetékes biráló
előtt bámulat tárgyra. *)
-- - -

*) „ Az állatok nagy száma egy oly birtokon, mely egészen eke

alá van véve – igen meglepő azokra nézve, a kik nem ismeretesek a
marhák számára szükséges eledel készités módjával, -

(ugymond a

„ flandriai gazdálkodást“ targyaló nagybecsü és értelmes czikk iroja,

ki a „Hasznos ismeretek terjesztésére“ alakult társulat könyvtárában
saját személyes észlelései és a legjobb források után ismerteti azt ;)

minden három holdra egy darab jószág igen közönséges, és ott, hol
igen apró birtokok vannak , s hol a kapa nagy szerepet játszik a gazdál

kodásban, még kedvezőbb ezen arány. A különböző helyek és viszonyok
közötti közép tejtermelésre vonatkozó adatok összehasonlitása után,
a mennyit t. i. egy istállóban tartott tehén ad : azon eredményre jutunk ,
hogy sokkal felülmulja az a mi legjobb tehenészetünket is ; és az egy

bizonyos mennyiségii tejből nyerhető vaj is sokkal több. Bármily bámu
latosnak látszék is, hogy egy 10 – 12 ang. holdnyi könnyü szántóföl
dön gazdálkodó 4 vagy 5 tehenet is tartson : e tény mégis köztudomásu

dolog Wales tartományban. (p. 59 - 60 :)
Igen értelmesen tárgyalja e kérdést M . Passy is „On Sy stems
of Cultivation and their Influence on SocialEconomy"
czimű munkájában , mely a legrészrehajlatlanabb fejtegetések egyike,
azon kétféle rendszerre vonatkozólag, mely eddig Francziaországban
feltünt.

„Kétségkivül Anglia az, mely ugyanannyi felszinre számitólag ,
legnagyobb számu állatot táplálja , s csupán Hollandia és Lombardia ver
senyezhet vele ezen tekintetben ; kérdés azonban, hogy valjon egy bizo

nyos müvelésimód következménye-e ez , s az éghajlat és helyi viszonyok
nak is nincsen- e valami részök ebben ? Ugy hiszem , miszerint ezen
kételkedni sem lehet; mert valóban bármit mondjanak is , a hol csak

a nagy és kis termelés ugyanazon területen találkoznak egymással: az
utóbbi – habár nem képes is annyi juhot eltartani, de mindent tekin

2 14
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Az apró vagyis paraszt gazdaság hátránya tehát, — ha

t. i. valóban van valami hátránya a tőkepénzes vagyis
nagy gazdálkodási rendszer mellett, – főként abban áll,

hogy az ismeret és ügyesség csekélyebb mérvben van meg
amannál; azonban általános tényként még azt sem lehetne
tetbe véve, mégis a legnagyobb mennyiségü trágya produkáló állatot
mutatja fel.

„ Belgiumban például a legkisebb gazdaságokkal biró két tarto
mány Antwerp és keleti Flandria ; s közép számitás szerint minden 100

hectár (250 ang ol hold ) mivelés alatt levő földre 74 darab szarvasmar
hát s 14 darab juhot tart. A nagy gazdaságokat pedig Namúr és Hei
nautban találjuk , és ezekben minden 100 hectár mivelt földre általában
30 szarvasmarha s 45 juh esik . Szokás szerint 10 juhot számitva egy
szarvasmarhára : ugy találjuk , hogy az előbbi esetben 76 , az utóbbiban

pedig csak 35 darab esik a földtermékenység föntartására, – ami mél
tán óriásinak mondható különbség. (Lásd a belügyminiszter által köz
zétett statisztikai adatokat.) Az állatok bősége Belgium azon ré

szeiben, hol
föld legjobban el van darabolva, csaknem oly nagy,
mint Angliában Itt, hacsak a mivelt földekhez aránylag számit
juk , minden 100 holdra 65 darab szarvasmarha és csaknem 260 darab
juh, mindössze tehát 91 darab szarvasmarha egyenérték esik , a mi csak
nem 15 -tel mulja felül az előbbi számot. Emellett nem kell felednünk ,
hogy Belgiumban
z istállózás csaknem az egész éven keresztül

tàrtván, alig vész el a irágyának valami része, mig Angliában a mezőn
legeltetés tekintélyesen kevesbiti azon mennyiséget, melyet teljesen érté
kesiteni lehetne.

„ Továbbá Nord megye az, mely a legkisebb birtokok mellett a
legnagyobb számu állatot tartja ; mig ellenben Lille és Hazenbrouck nagy

mennyiségü ló mellett 52, illetőleg 46 darab szarvasmarha egyenér téket,
Dunkirk és Avesnes pedig , a hol a birtokok nagyobbak, csak 44 és 46
marha egyenértéketmutal fel." Lásd a franczia kereskedelmiminister által
kiadott statistikát.

„ Ha hasonló vizsgálati módszerben járnánk el Francziaország

többi részére nézve is : hasonló eredményekre jutnánk azokban is. A vá
rosok közvetlen szomszédságában könnyen kaphatván a trágyát, a kis
birtokos tagadhatlan fhogy nem tart állatokat ; az azonban általános
szabálynak mondható, hogy azon mivelésmód, mely legtöbbet bevesz a
földből: csak olyan lehet, mely leginkább igyekszik annak termékeny
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állitani. Az apró és paraszt gazdaságok hazája , Németal

föld és Olaszország, már több nemzedékkelmegelőzte Angliát
az okszerü földmívelésben , és egészben véve még most is

valószinüleg e két állam a legelső az egész földön e tekin
tetben. Azon gyakorlati ügyesség, mely a naponkénti és
ségét visszapótolni. A kis gazdaság kétségkivül nem tarthat el nagy
juhnyájakat, és ez baj; de szarvasmarhát többet bir eltartani, mint a
nagybirtok , – a minthogy kikerülhetlen szükség is van rá ezt tenni
egy oly országban, hol a fogyasztók kereslete megkivánja ezt, hogy
igy legyen , mert ha nem teljesittetnék e feltétel: el kellene veszniök .

„ A következő részletek pontosságáról teljesen kezeskedik azon
munkának kitünősége, a melyből ezeket vettem , t. i. Vensat község sta
tistikája , (Puy de Dome megyében)melyet Dr. Jusseraud, a községi pol
gármester a közelebb időben adott ki. Annál becsesebbek ezek , mint

hogy teljesen földeritik azon változás természetét, melyet ezen vidé
ken a kis gazdaságok elterjedése idézett elő azon állatok számára, és
fajaira nézve, a melyeknek trágyája által tartatik fel, s gyarapittatik a
föld termő ereje. A község 1612 hectárból áll, mely 4600 parczellára
oszlik s 591 gazda kezében van . Az egészből 1466 hectár van mive

lés alatt, 1790-ben az egésznek 2/3-adát 17 majorság, a többit pedig 20
más gazdaság foglalta el. Azóta a föld igen sokszor feloszlatott, s az
elaprózás egész a végletegik ment ; - s kérdés, mi lett hatása a marha
állományra nézve ? Az, hogy 1790 -ben volt körülbelől 300 darab szarvas
marha, s 1800 — 2000 darab juh, és ma 676 darab szarvasmarha és

csak 533 darab juh ; igy tehát 1300 darab juh 376 darab ökör és tehén
által lett helyettesitve, és (ha mindent számitásba veszünk) a trágya

mennyiség 490 : 729 arányban vagyis több mint 48 % -et emelkedett,
nem is emlitve, miszerint az állatok ma erősebbek s jobban tápláltak, és
nagyobb trágya-mennyiséget szolgáltatnak a talaj termékenyitésére,
mint azelőtt.

„ Ilyenek az e tárgyra vonatkozó tényleges bizonylatok. Nem
áll tehát, hogy az apró gazdaság kevesebb állatot tart el, mint a nagy ;

mert ép ellenkezőleg, ugyanazon helyi körülmények között sokkal na
gyobb mennyiséget tart az; a mit különben előre is lehetett gondolni,
mivel az ilyeneknek többet kellvén bevenni a talajból, nagyobb gon

dot is kell annak termékenységére forditani. Mindazon más ellenveté
sek, melyeket az apró gazdaság ellen fel szoktak hozni, ha igy egyen
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közvetlen észlelés eredménye, gyakran kitünő mérvben meg
van a parasztgazdáknál. Igy pl. azon hagyományos ismeret,
mely a legjobb bortermelő országokban a bortermelő vidékek
parasztgazdáinál feltalálható, sokszor rendkivül meglepő.

Kétség kivül hiányzik ezeknél a tudományos felfogás, vagy
legalább elmélet, sőt bizonyos mértékben a javitási szellem
is, a mennyiben az uj módszerek elfogadásáról van szó .
Kisérletek tételére szükséges eszközeik sincsenek , a mit

gazdag birtokosok vagy tőkepénzeseken kivül ritkán végez
het valaki sikeresen . Azon rendszeres javitmányokat illető

leg, melyek az ország nagy területére batnak ki egyszerre,

(minők a kiszáritási vagy csatornázási müveletek ) vagy a
melyek valami más okból nagy számú munkás együttes

működését kivánják : – általában nem várhatók meg kis
bérlőktől, sőt kisföldbirtokosoktól

sem , habár az ezek

közötti ily czélra irányult munka combinatio épen nem pél
dátlan és mind gyakoribb lesz , a mint értelmességök mind
inkább és inkább fejlődik .
Mindezen hátrányokkal szemben, ott, hol a földbérlet a

megkivántató kellékekkel fel van ruházva, -- oly buzgó ipar
kodással találkozunk, mely bármely más földgazdasági vi
szonyok között is teljesen példátlan , a mely pont felett már
a legilletékesebb tanúk egyhangu bizonysága mondott itéletet .

A kis gazdaság eredménye nem itélhető ott meg helyesen ,
hol a föld mivelője pusztán bérlő , és pedig nem is megha

tározott feltételek mellett, hanem (mint Irlandban történt, az
egész az ujabb időkig ) oly névleges haszonbér mellett, mely
nagyobb volt, semhogy megfizethető lett volna ; követke

zésképen gyakorlatilag

változó haszonbér mellett, mely

ként a helyesen felhozott tényekkel állittatnak szembe: kitünik, hogy ép

ily alap nélküliek , és csupán onnan keletkeztek, mivel az egymással
összehasonlitott országok a mezőgazdaság virágzásának általános okaira
nézve egészen más helyzetben voltak . (pp. 116 - 120 .)
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azonban mindig a megfizethető legmagasabb határig emelke
dett. Hogy e tárgyat megérthessük, ott kell azt tanulmá
nyozni, a hol a földmívelő maga a földbirtokos, vagy leg
alább állandó bérletben levő feles ; a hol azon munka , me

lyet a föld termésének és értékének növelésére fordit, egé
szen

vagy

legalább

részben

saját magának , sőt utódai

nak is előnyére válik . E fejtegetések egy másik részében
terjedelmesebben fogjuk a földbérlet fontos kérdését megvi
tatni, s ép azért akkorra halasztom tehát a paraszt földbir

tokos bámulatra méltó iparkodását bizonyitó idézeteket is.
Itt legyen elég csupán azon roppant mennyiségii nyers jö..
vedelemre hivatkoznom , melyet az angol munkások még ál
landó bérlet nélkül is, rendesen bevesznek apró parczellács
káikról: a mi hasonlithatlanúl több, mint a mennyit egy nagy
birtokos képes vagy csak hajlandó is volna felmutatni ugyan
oly darab földjéről.

És azthiszem , hogy ép ez annak valódi oka, miszerint
általában a csak pusztán haszonra czélzó befektetésre a nagy

gazdaság a legelőnyösebb. A nagy bérlő által kezelt föld
nem hoz oly magas haszonbért ; mert távolról sem forditta
tik erre annyi munka , – a mi nem a munka combinatiób31
származó megtakaritás folytán történik , hanem csupán azért,
mivel kevesebbet alkalmazva, több

jövedelmet kapunk a

költséghez aránylag . Senkinél nem felelne meg a czélnak ,
hogy másokat fizessen oly munkák teljesitéseért, melyeket
a paraszt gazda, vagy még a haszonbérlő is örömest teljesit,

ha az összes jövedelmet magának tarthatja meg. E munka
azonban épen nem terméketlen, mert mind a nyers jövedel
met növeli az. A nagy bérlő minden ügyessége és ösmerete

mellett sem képes csak megközelitőleg is annyit venni be
a földből mint a működésre ösztönző ép oly erős indokok
mellett a kis birtokos vagy a kis bérlő teheti azt ;

azonban

habár jövedelme kevesebb is, a munka meg nagyobb mér
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tékben kevesebb ; és minthogy minden munkáért, melyet
felhasznál, fizetni kell: nem volna czélszerü reá nézve többet
használni fel annál, mint a mennyire épen szükség van.
Azonban habár a föld nyers terménye a legnagyobb
is, ugyanazon körülmények között, a kisgazdaságnál; és habár

ép ezért e gazdálkodási rendszer mellett nagyobb számu népes
séget képes is valamely ország eltartani: az angol írók általában
azon véleményben vannak , hogy annak , a mit tiszta jövedelem

nek neveznek , vagyis a munkások eltartása után fenmaradó
feleslegnek, kisebbnek kell lenni e rendszer mellett ; és hogy
a valamennyi másféle czélokra, u . m . ipar, kereskedelem , ha

józás, honvédelem , tudomány hivataloskodás, a kormányzás
különböző ágai, irodalom és művészetre használható népesség ,
a melynek

létele és foglalkozása ezen feleslegtől függ, an

nálkevesebb lehet ;és a nemzet, (a valóságos földmivelők állapo
tát illető valamennyikérdést egészen mellőzve,) a nemzetihatalom

és az általános jólét számos fő tényezőirenézve alantabb fog ál
lani. Ezt azonban igen is készek voltak bebizonyitott igazság

nak venni. A nem mezőgazdasággal foglalkozó népesség kétség
kivül kevesebb fog lenni, a mezőgazdaságból élőkhöz képest,
a kis gazdaságok mellett mint a nagy gazdasági rendszernél.
Hogy azonban absolute is kevesebb legyen : az épen nem kö
vetkezik . Ha az összes, úgy a mezőgazdasági mint a nem me

zőgazdasági népesség együtt véve nagyobb : a nem mezőgaz

dasági rész is magában véve, nagyobb lehet, s mégis kisebb
lesz az egészhez képest. Ha a nyers termény nagyobb, a tiszta
jövedelem is nagyobb lehet; és mégis kevesebb lesz a nyers

bevételhez képest. S mégis úgy látszik , hogy néha Mr. Wa
kefield is összetéveszti e különböző eszméket. Francziaor
szágban úgy számitják , hogy az összes népesség 2/3 - ada él

mezőgazdaságból ; — Angliában legfeljebb 1/3 -ad. Ebből Wa
kefield azt következteti hogy : „minthogy Francziaországban
csak három embert tartana el két mezőgazdasági munkás
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munkája által, mig Angliában két földmivelő hat embert tart

el : az angol földmivelés kétszer oly termékeny, mint a fran
czia “ , -- a mi a nagygazdaságoknak a munka-combinatioból

származó nagyobb sikerének köszönhető . Legelőször is azon
ban magok a tények

vannak túlbecsülve, mert Angliában

két földmives munkája nem tart el egészen hat embert, mi
vel nem csekély mennyiségi élelem hozatik be Irlandból, sőt
a külföldről is . Francziaországban pedig két földmives mun
kája többnek szolgáltat eledelt mint csak háromnak ; és e hár
mat, sőt olykor-olykor külföldieket is , lennel, kenderrel, sőt
bizonyos mértékben selyem , olaj,dohány, s az utóbbi időkben
czukorral is ellátja , a mely czikkeket Anglia egészen kül

földről kapja ; az épületfa, melyet Francziaország felhasznál,
csaknem

mind otthon termett, mig az, mit Anglia felhasznál,

csaknem mind külföldről vitetik be ; a főtüzelőszer Franczia
országban a mezőgazdasághoz számitott egyének által termel

tetik , és szállittatik a piaczra, mig Angliában nem igy van
ez; - gyapjút és nyersbőröket nem is számitva, mely ter

mények mindkét országban egyformán jönnek elő, valamint
azon bort vagy pálinkát sem , mely a belföldi fogyasztás szá

mára termeltetik , minth ogy Anglia is megfelelő mennyiségű
sört és szeszt állit elő e czélra. Angliának azonban semmi
jelentékenyebb kivitele nincs ez árúczikkekből, az utóbbiból

pedig épen nagy bevitelt mutathat fel; mig
az egész világnak szolgáltat bort és szeszt.
szólok a gyümölcsökről, tojásokról, és több
mezőgazdasági czikkekről, melyekből pedig

Francziaország
Ép igy nem is
más ily apró
Francziaország

nak szintén roppant nagy kiviteli kereskedése van . Nehogy
azonban e levonásoknak túlságos nagy fontosságot látszas

sunk tulajdonitani: vegyük az állitást ugy, a mint van. Te
gyük fel, hogy Angliában két személy valóban hat ember
élelmét keresi meg, mig Francziaországban ugyan e czélra
négy személy munkájára van szükség. Az következik -e ebből,
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hogy Angliában több fölöslegnek kell lenni a nem mezőgaz

dasági munkások eltartására ? Épen nem ; hanem csupán
annyi, hogy Anglia az egész termész -ada helyett annak
2/3-adát szentelheti e czélra. Tegyük fel, hogy a termés két
szer oly nagy, és hogy az 1/3-ad ép annyi lesz, mint most
a 2g-ad. Megtörténhetnék, hogy a franczia rendszerben alkal
mazott munka nagyobb mennyisége következtében

ugyan

azon föld 12 ember számára teremne eleséget, mely az an
gol rendszerben csak 6 -nak szolgálna azzal. És ha ez igy
történnék , - a mi teljesen összeegyeztethető a hypothesis fel

tételeivel, - akkor habár a 12 ember számára való élelem 8
ember munkája által produkáltatott volna is, mig ellenben

a 6 csak két egyén munkája által tápláltatott : ugyanannyi
kéz lenne más foglalkozásoknál rendelkezésre egyik országban
mint a másikban. Nem állitom , hogy a tény valóban igy

van . Jól tudom , hogy a holdankénti nyers termés Franczia

országban,(habár nem a legjobban mivelt vidékeken ) átlag
ban véve, sokkal kevesebb mint Angliában ; és hogy a két
ország kiterjedése és termékenységéhez aránylag, Angliának,
ázon értelemben , a mint e tárgyat vettük , a legnagyobb ren
delkezés alatti népességgel kellene birnai. Ez aránytalanságot

azonban bizonnyal nem a Wakefield egyszerü criteriumával
kellmérni,mertép ily joggallehetne azt is mondani, hogy az
Egyesült Államokban, a hol egy utóbbi cenzus szerint ininden
5 család közül 4 mezőgazdasággal foglalkozik , még keve

sebbet ér a mezőgazdasági munka, mint Francziaországban .
A franczia földmivelés alábbvalósága, (mely, az egész
országot általában véve, el kell ismerni, hogy valóban igaz,
habár gyakran túlozni szokták is,) valószínűleg sokkal inkább
az ezen országban feltalálható ipar s ügyesség és erély cse
kélyebb átlagának, mintsem valamely más specialis oknak

tulajdonitható ; és még ha i észben a föld parányi eldarabolá
sának eredménye is : nem azt bizonyitja , hogy a kis gazda
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ság hátrányos, banem csak azt, (a mi kétségkivül tény is)
hogy a gazdaságok Francziaországban igen gyakran nagyon

kicsinyek ; és a mimég sokkal roszabb : hogy csaknem hihe
tetlen számú apró tenyérnyi darabokká, vagy parcellákká

vannak elszabdalva, a melyek a lehető legkellemetlenebb
módon vannak

szétszórva, és nagy távolra

hányva egy

mástól.

Azon kérdés, hogy — nem a nyers hanem a tiszta
jövedelmet tekintve, – a nagy vagy a kis gazdaság előnyö

sebb-e , kivált ha a kis gazda egyszersmind tulajdonos is :
még mindeddig nem tekinthető eldöntöttnek. Oly kérdés ez ,
mely felett a legilletékesebb birák nézete is megvan oszolva

jelenleg . Az angol vélemény a nagygazdaságok részére haj
lik , mig a continensen *) a tekintélyek inkább az ellenkező
oldalra látszanak gravitálni. Rau, heidelbergi tanár, az
egyik terjedelmesebb , s magába mindent felölelő igen becses

nemzetgazdaság szerzője , ki a tárgyára vonatkozó tények
és tekintélyek azon széles körű ismeretével bir, mely a né
met tanárokat általában jellemzi :megállapított igazság gyanánt
állitja oda, hogy az apró, vagy mérsékelt nagyságú gazda

ságok nemcsak nyers hanem

tiszta jövedelmet is többet

szolgáltatnak ; habár az is kivánatos , – mondja továbbá,
hogy nehány nagybirtokos is legyen, példát mutatni a javit
mányokban.**) A legelfogulatlanabb és óvatosabb itélet, mely
előttem e tárgyban leginkább feltünt: a M . Passy- é, a ki
(mindig csak a tiszta jövedelemre vonatkozólag) a magtermés

és takarmányt illetőleg , a nagygazdaságok előnyére nyilat
kozik ; az olynemű mivelési ágakat illetőleg azonban, a me
lyek sok munkát és figyelmet igényelnek, egészen a kis
* ) Az angoloknál szokás, hogy Európát, sziget-országukkal mint
egy ellentétben , egyszerűen csak „ a Continens" -nek nevezik .

* * ) Lásd a Brüsselben 1839-ben M . Fridr. de Kemmeter által ki
adott franczia forditás 352., 353. lapjait.

222

. T . KÖNYV . IX . FEJEZET.

gazdaságok részére billenti a mérlege.,- - aem csak a bort és
olajat foglalván ez osztályozás alá , mint a melynél tekinté
lyes mennyiségű munkát és gondoskodást kell minden egyes

növényre forditani, hanem azon gyöknövényeket és hüvelyes
veteményeket, sőt azon plántákat is, melyek a műipar szá
mára szolgáltatnak anyagokat. A gazdaságok kis terjedelme, s

következőleg elszaporodása valamennyi tekintély szerint

rendkivül kedvező a számos apró termelési ág elszaporodá
sának. * )
Világos, hogy minden oly munkás, mely többet vesz ki
a földből, mint a mennyi saját maga, vagy bármely nagy

családja élelmére szükséges : a nem földmivelő népesség fen
tartására szükséges eszközöket szaporitja . S még ha a fölös
leg nem elegendő is egyébre mint pusztán ruhák vásárlására :

azon munkások, kik a ruhát készitik , nem mezőgazdasági
munkások lévén, az amazok által termelt élelemből képesit
tetnek a megélésre. Minden mezőgazdasággal foglalkozó csa

lád tehát, mely maga termeli saját szükségleteit, szoligáltat
valamit a mezőgazdaság tiszta jövedelméhez, ép úgy mint

mindazon polgár, a ki itt foglalkozván, többet szolgáltat an
nak nyers jövedelméhez , mint a mennyit maga fölemészt.
De kérdés, hogy valjon Európamég azon legjobban elaprózott
részén is, melyet magok a föld birtokosai mivelnek : a föld

mivelők szaporodása megközelítette-e, vagy csak távolról
is hajlandó- e megközelíteni ezen határt ? Francziaországban ,

habár mint elismert tény, igen nagy is a föld feldarabolt
sága : positiv bizonyitékaink vannak arra nézve, hogy ez
igen távol van még azon ponttól, a midőn apasztani kezdené
a nem földmivelő népesség fentartása iránti képességet. Vi
1.

*). „ Nord megyében - ugymond M .Passy, egy 20 hectaros gazda
ság bornyú, tej, tojás és szárnyas állatokban néhol 10 ,000 franc értéket
is producálévenként, a mi a költségek levonása után a holdanként 15 - 20 .

· franknyira emeli a tiszta jövedelmet.“ On symtens of Cultivation, p . 114 .
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lágosan látható ez a városok nagymérvű szaporodásából, a
melyek ez utóbbi időkben sokkal gyorsabban növekedtek ,

mint maga a népesség átalában, * ) a mi (hacsak rohamosan
romlásnak nem indult a városi munkás osztály állapota,
mit pedig semmi okunk nincsen hinni,) azt mutatja , hogy
még ha

ezen kedvezőtlen és nem alkalmas mértéket al

kalmazzuk is : a mezőgazdaság termelékenységének növe

kedni kellett. Ehez vehető még az, hogy teljesen elegendő
bizonyitékaink

vannak

arra nézve is, miszerint Franczia

ország miveltebb vidékein , sőt néhol még a kevésbbé mivel
teken is, a legujabb időkben tekintélyes mérvben többet fo

gyaszt maga a vidéki népesség is a vidék terményeiből.
Meglévén győződve, miszerint minden oly tévedés, me

lyet egy tudományos iró politikai vagy társadalmi kérdések
nél elkövethet, — u . m . nagyitások vagy a bizonyitékokon túl
terjedő állítások , — felettébb szükséges, hogy ellenőriztessenek :
e mű előbbi kiadásaiban csak a fentebbi igen mérsékelt álli

tásokra szoritkoztam . Nem is sejtettem , hogy mennyivel erő

sebben, határozottabban szólhatnék , anélkiil hogy tulhalad
nám az igazságot, és hogy a franczia mezőgazdaság valósá

gos előhaladása mennyire megelőzte mindazt, a minek állit

hatására eléggé jogosultnak hittem magamat akkor. A mező
gazdasági statistikában kitűnő tekintélynek ismert M . Leonce
de Lavregne vizsgálatai, – melyeket a franczia akademia
(Institute)morál- és politikai tudományú szakosztályának kivá
natára végezett, - azon következtetésre vezettek , hogy az
1789-diki forradalom ota , Francziaország mezőgazdasági ter
melése megkétszereződött, körülbelől ugyanily arányban növe
kedvén a kamat és a munkabér is, a haszonbér pedig még
* * .. .

. ..
*

* ) Az 1851 és 56-iki népszámlálás között lefolyt idő alatt csupán

maga Páris népességének növekedése tulhaladta az egész Francziaország
összes növekedését, mig csaknem valamennyi nagyobb város is hasonló - .
növekedést mutat.
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sokkal nagyobb arányban. M . de Lavergne, kinél legna
gyobb érdemeinek egyike a részrehajlatlanság : e mel
lett távol áll ez esetben azon gyanúsithatástól, hogy mester

ségesen hozta volna e számokat ki, mivel nem azt törekszik
kimutatni, hogy mennyire haladt a franczia mezőgazdaság,
hanem azt, hogy mennyi van hátra még tenni való e téren .

„Nem kevesebb mint 70 évre volt szükségünk, — ugymond , hogy 2 .000,000 hectare puszta földet mivelés alá vegyünk ,
s ugaraink felét elhagyjuk ,mezőgazdasági terméseinket meg

kétszerezzük , a népességet 30 % , a munkabért 100 % , a ha
szonbért pedig 150°/ -tel növeljük . Ha ez arányban haladunk
tovább, még 3/4-ed századra van szükségünk , hogy azon
pontig elérkezzünk, a hova Anglia már elérkezett. * )
Ezen bizonyságtétel után bizonyosan utóljára hallottuk
azon ellenvetést, hogy a kisbirtok és kis gazdaság nem
fér össze a mezőgazdasági fejlődéssel. Az egyetlen kérdés,

mely még megfejtetlenül maradt, a fokozatra vonatkozik ,
- t. i., hogy e kettő közül melyik rendszer alatt gyorsabb
aránylag a meggazdagodási fejlődés ; – se tekintetben azok

nak , kik mindkettővel egyformán ismeretesek, általános vé
leménye az, hogy a fejlődés a kettő illendő vegyüléke mel
lett a legnagyobb.
E fejezetben a nagy és kis gazdaságokat illetőleg : csu
pán a termelés és munka-siker kérdésének fejtegetésébe
bocsátkoztam . A . termény szétoszlására s magoknak a föld
mivelőknek phisikai és társadalmi jólétére vonatkozólag ,
mint a mely tekintetek megérdemlik és megkivánják a még

részletesebb megvizsgálást, vissza fogunk még később térni.
* ) Economie Rurale de la France, depuis 1789. par
M . Léonce de Lavergne, membre de l' Institute et de la société Centrale
d ' Agriculture de France. Second edition . p . 59.
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A MUNKANÖVEKEDÉS TÖRVÉNYE .
1. §. Midőn igy egymásután mind megvizsgáltuk azon
tényezőket vagy föltételeket, melyektől a termelés függ, va

lamint azon módozatokat is, melyek által a különböző ténye

zők sikerét fokozni lehet: csupán egy nagy-fontosságú tárgy
van még hátra , hogy a kizárólag a termelésre vonatkozó
kérdésekkel tisztában legyünk .
A termelés nem valami megállapodott, hanem egy mind

inkább gyarapodó folyamat. Ha szerencsétlen institutiók,
vagy igen kezdetleges életmód nem tartják vissza : az ipar
termelése rendesen növekedésre hajlandó, – mivel nemcsak a
termelő azon vágya hat reá ösztönzőleg , mely szerint az
gyarapitani igyekszik fogyasztási eszközeit, hanem maga a
fogyasztók számának növekedése is ily hatással van arra.

Semmi sem lehet nagyobb fontosságú a nemzetgazdaságban,
mint a termelés növekedésének törvényeit, és azon feltétele

ket"meghatározni, a melyeknek az alá van vetve ; – és azt,
hogy valjon vannak -e ezeknek valamiféle határai; és ha igen ,

melyek legyenek azok ? Ès nincs tárgy a nemzetgazdaság
ban, melyet rendesen kevésbbé értenének , vagy a melynél el

követett botlások oly nagy tévedésekre vezetnének , – mint
épen ennél.
Láttuk , hogy a termelés lényeges kellékei: a munka,

a tőke, és a természeti tényezők ; - a tőke kifejezés alatt
mind azon külső és természeti kellékeket értvén , melyek a

munka gyümölcsei; a természeti tényezők alatt pedig azokat,
Stuart Mill Nemzetgazdaságtan .
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melyek ezek közé nem sorolhatók . A természeti tényezők
közé azonban nem szabad azokat is besorolnunk , melyek vé

getlen mennyiségben létezvén,nem képesek az eltulajdonitásra ;
és minőségükre nézve sohasem változván : mindig készek
egyenlő mérvben segiteni a termelést, — bármi nagy terjedel
mű legyen is az, — mint pl. a napfény és a levegő . A terme

lés akadályait, s nem pedig annak előmozditóit szándékoz
ván vizsgálat alá venni : nem szükség más természeti ténye
zőkhöz folyamodnunk, mint azokhoz, melyek vagy mennyi

ség , vagy termelő képesség tekintetében elfogyásnak vannak
alávetve. Ezeketmind befoglalhatni a föld kifejezés alá . A föld ,
- a legszűkebb értelemben véve e szót, — mint a mezőgazdasági
termények forrása , tekinthető ezek között a legfőbbnek ; és
ha e kifejezést a bányászat- és halászatra is kiterjesztjük ,

vagyis mindarra , mit magában a földben vagy a vizben talál
hatunk, mely annak egy részét boritja , valamint arra is, mi
annak felszinén nő vagy tápláltatik : akkor mindazt magába
foglalja ez, a mivel csak foglalkoznunk kell jelenleg.
Vagyis — a nélkül, hogy szélesebb körű értelmet ad
nánk a szónak, mint a mely a szükséges magyarázatok vé
gettmegengedhető, - azt mondhatjuk , miszerint a termelés
kellékei: a munka, a tőke, és a föld . A termelés növekedése

tehát ezen tényezők sajátságaitól függ ; és vagy magoknak

ezen tényezőknek, vagy az ezek termékenysége növekedé
sének eredménye. A termelés növekedésének törvénye ezen
tényezők törvényeinek következménye levén : a termelés növe
kedésének határai, bármik legyenek is azok , szükségkép ezen

törvények által vannak megállapitva. E három tényezőt te
hát ép e tulajdonságukra való tekintetből egymás után fog

juk megvizsgálni; vagyis másszavakkal: a termelés növekedé
sének törvényeit először a munka, másodszor a tőke, harmad
szor pedig , a földtől való függése szempontjából tekintjük . .
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2. §. A munka növekedése annyi, mint az emberiség
növekedése. A Mr. Mathus értekezése által e tárgyban fel
idézett vita kideritette az igazságot; s habár nincs is még
általánosan elfogadva, de annyira ismeretes már az, hogy je
lenleg a kérdés rövidebb vizsgálata is elegendő lesz, mint
a mennyi különben valószinüleg szükséges volna erre.
A szaporodási képesség , mely minden szerves lénynek

tulajdona : végtelennek tekinthető. Egyetlen növény vagy
állatfaj sincs , mely ha a földön egészen magára volna
hagyva azon lényekkel együtt, a melyekből táplálkozik : ne

hány év alatt el ne boritaná a föld mindazon részeit, me
lyeknek éghajlata megegyezik természetével. A lehető leg

nagyobb szaporodás mértéke a különböző állat-rendeknél
különböző ; de mindeniknél elegendő arra, hogy az egész
földet igen gyorsan benépesitse. Számos oly növényfaj léte

zik , melynél csak egyetlen növény ezer magvat hoz éven
ként ; s ha mindig csak kettő jut is el belőlök a teljes korra,

mégis már 14 év mulva e kettő több mint 16000 utódot
fog felmutatni. Az állatoknál még csak igen mérsékelt szapo
rodásnak tekintetik

az , ha egy év alatt négyszer annyira

emelkedik számuk ; s mégis ha csak igy szaporodnak is fél
századig : 10.000 egyénből több mint két és félmillió lesz
két század alatt. Maga a szaporodási képesség tehát szük
ségkép mértani arányt követ, – és csupán a számtani viszo
nyok különbözők benne.

A szerves lények e tulajdonsága alól az ember sem
képez kivételt. Szaporodási képessége ép oly végetlen ; s a
valóságos gyarapodás rendkivül gyors is volna, ha e képes
ség a lehető legnagyobb mértékben gyakoroltatnék . Azon
ban sehol sem terjed ez ennyire ; és mégis az előttünk isme

retes legkedvezőbb körülmények között, midőn t. i. egy ipa
ros, és már polgárosult népesség termékeny vidékre telepe
dik : a népesség, -- az ujabb bevándorlásoktól függetlenül
15 *
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nem sokkal több mint 20 év alatt, több nemzedéken keresz
tül folyvást megkétszerezi magát. * )
Hogy a szaporodási képesség az emberfajnál még e
határt is tulhaladja : az világosan látható, ha azt meggondoljuk ,
hogy mily nagy az egyes családokhoz tartozó gyermekek
rendes száma ott, hol az éghajlat kedvező, és korai házas

ság van gyakorlatban ; s az egészségügyi ismeretek jelen
állapota mellett mily kevés hal el belőlök a teljes érett kor
előtt ott, hol a helyiség egészséges, és a család illően el van

látva az élet szükségeivel. Igen kevésre becsülnénk a " sza
porodási képességet, ha csak azt tételeznők fel,hogy a nép

jó egészségügyi állapota mellett, mindenik nemzedék meg .
kétszerezheti az őt megelőzött nemzedék számát.

Husz vagy harmincz évvel ez előtt meglehetős mérvü
bizonyitás és magyarázat kellett volna ez állitáshoz ; ma
azonban már annyira világos és kétségbe vonhatlan az,hogy
minden felé utat tört magának ; s ma már egyik

axioma

gyanánt tekinthető, habár az elismerése ellen érzett felettébb
nagy ellenszeny itt és ott még mindig hoz elő némely ephe
mer elméleteket a különböző körülmények közötti szaporo

dás különböző törvényeiről,“ melyek az emberfaj termékeny
ségének a társadalom

igényeihez

való gondviselésszerü

alkalmazkodását mutatják , – de a melyek csakhamar fele

désbe merülnek. * * ) Az e tárgy helyes megértése előtt álló
*) Ezt némelyek kétségbe vonták ; de a legmagasabb becslés is,
melyet arra nézve találtam , hogy hány év kivántatik

meg az Egyesült

Államokban a lakosságnak a – bevándorlók és ezek utódaitól függetle
nül – megkétszerezésére, t. i. a Mr. Carey becslése is szinte nem hágja
tul a 30 évet.

**) Ez elméletek egyike, t. i.a Mr. Doubledayé azonban megérdemli,
hogy egy futólagosmegjegyzésttegyünk reá,mivel az utóbbiidőben sikerült
nehány követőre szert tennie, s a szerves élet általános hasonlóságaiból
látszólag támogatást merit magának . Ez elmélet szerint az emberi és

minden más élő lény termékenysége forditott arányban áll a táplálék

•
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akadály nem az elméletből, hanem azon okok homályos
ismeretéből származik , melyek az emberiség valóságos szapo
rodását a legtöbbször és a legtöbb helyen annyira vissza
tartják az arra való képesség mögött. .

3. § . Ez okok mind a mellett is épen nem valami rej
télyesek . Mi akadályozza meg a mezei és házi nyulak sere
mennyiségéhez ; s mig a kevésbé taplált népesség gyorsan szaporodik ,
addig egy physiologiai törvénynél fogva, a társadalom kényelmes kö
rülmények közt élő valamennyi osztálya annyira terméketlen, hogy rit
kản birjak számukat fenntartani, hacsak a szegényebb osztályokból nem

ujjonczoznak. Az kétségkivül áll, hogy az élelemnek egy bizonyos
mennyiségen túleső bősége az állatoknál ép ugy, mint a gyümölcsfáknál
is kedvezőtlen a szaporodásra ; s igenis lehetséges, – habár még épen
nincs bebizonyitva, — hogy a termékenység élettanifeltételei a legnagyobb
méryben ép ott találhatók fel, hol egy kissé szüken van az élelmiszer,

De ha valaki e tényekből, még ha be volnának is bizonyitva, a Mathus-féle
elytől eltérő következtetéseket vonna le : annak csak az angol főuri csa

ládok jegyzékét kell kezébe adni, hogy meggyőződhessék azon rendki
vüli termékenységről, mely csaknem általános ezen osztálynál ; s az an
gol lelkészek és általában az angol középosztály nagy családjára kell

figyelmeztetni. E mellett igen jól jegyezte meg Mr. Carey, hogy a Mr.
Doubleday elméletének megfelelőleg az Egyesült-Á llamok népességi nö
vekedésének , a bevándorlástól eltekintve, a leglassúbb ak egyikének kel
lene lenni.

Mr. Careynek magának is van egy saját elmélete, mely szintén

azon élettani igazságon alapszik , hogy a szervezet által felvett táplálék
összes mennyisége a legnagyobb mérvben a szervezet azon részei felé
áramlik, a melyek leginkább vannak használva; a miből ő a termékeny
ség csökkenését következtetiaz emberi lényeknél, — nem ugyan a bővebb ,
tápláltatás, hanem az agynak az előhaladott polgárosultság folytán na
gyobbmérvű használtatása következtében. S meglehetős' valószinüség is
van ez okoskodásban – és lehet, hogy a tapasztalat igazolni is fogja
azt később. De az emberi szervezet azon változása , melyet ez tételez
fel, ha valaha megvalósul : inkább az által fogja előidézni a várt ered
ményt, hogy könnyebbé teszi a physikai önuralkodást, mintsem hogy
azt egyátalában szükségtelenné tenné ; minthogy az előttünk ismeretes
leggyorsabb szaporodás is teljesen összefér a szaporodási képesség igen
takarékos használatával.
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gét, hogy az egész földet el ne boritsa az ? Bizony nem a
termékenység hiánya, hanem egészen másféle ok : t. i.
a számos ellenség, és a nem elegendő élelem ; — nincs min
dig mit enniök , magok pedig ki vannak téve a mások általi

felemésztetésnek . Az emberfajra nézve, mely általánosan
nincs alá vetve ez utóbbi kellemetlenségnek, a háboruk és

ragályok pótolják ennek helyét. Ha az emberiség szaporodása,

mint a többi állatoké, csak egy vak ösztön után haladna :
ugyanazon módon korlátoltatnék az, mint az állatoknál ; a

születések száma ép oly nagy lenne, a mint csak a faj
physicai szerkezete megengedné azt, s a népesség a halálo

zás által szállittatnék ismét alább. * ) Az emberi lények
magaviseletére azonban a következmények előre látása , és
a puszta állati ösztönöknél felsőbb sugalmak többé kevésbé

befolyással vannak ; s azért nem szaporodik el sertésmódra :
hanem , - habár igen különböző mértékben is, — képes az ész
vagy a társadalmi kötelékek által visszatartóztatni, hogy ne ad

jon lételt oly lényeknek , kik csak a nyomor vagy a korai
*) Mr. Carey hosszasan fejtegeti azon feltevés absurdumságait,

hogy az anyag sokkal gyorsabban igyekszik a legmagasabb szervezet
vagyis az ember alakját magára ölteni, mint azon alsóbb alakokat, me
lyekből az ember tápláléka áll; vagyis hogy az ember erősebben sza

porodik , mint a kerti répa vagy a fejes káposzta. Az emberfaj szapo
rodásának határai azonban Malthus tana szerint nem

függ a répa és

káposzta szaporodási képességétől, hanem azon föld korlátolt mennyi
ségétől, melyen ezeket lehet termeszteni. Mindaddig , mig a föld meny
nyisége gyakorlatilag tekintve, határtalannak mondható , a mintaz Egye
sült Államokban van az : ennek következtében a tápszer-mennyiség is,
a mennyire csak természete megengedi, a lehető legnagyobb mérvben

szaporodhatik . Midőn Mr. Carey-nek sikerül kimutatnia , hogy nem a
répa vagy a káposzta, hanem maga a föld , vagyis az abban levő
tápláló erő az, mely természetszerüleg szaporodni törekszik , és pedig

oly gyorsasággal, mely az emberfaj lehető leggyorsabb szaporodását is
tulhaladja : - akkor valamivel közelebb fog járni a czélhoz ; de addig
okoskodásának legalább e része nem létezőnek tekinthető.
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halál számára jönnek a világra . A mint az ember mind fel
jebb emelkedik a vadállati állapotból: a népesedés azon mér
tékben lesz mind jobban és jobban , inkább csak a szükség
félelme, mintsem maga a valódi szükség által korlátolva ;
sőt még ott is , hol szó sem lehet éhenhalásról : hasonló be

folyással van sokakra már csak azon gondolat is, hogy
elveszthetnék azt, ami az életben elfoglalthelyzetökhöz megki

vántatónak tekintetik . Mindeddig e kettőn kivül semmi más
indok nem találtatott elég erősnek arra nézve, hogy a sza
porodási hajlamot az emberiségnél általában ellensulyozza.
A közép - és alsóosztály nagy többségénél általános gyakor- ·
lat, hogy a mikor csak külső ellenőrködés által nem aka
dályoztatik : oly korán házasodik , és a legtöbb országban
annyi gyermeket nemz, a mennyi csak lehetséges, amel

lett, hogy azon társadalmi helyzetben megmaradjanak, a
melyben születtek , vagy a melyet megszoktak a magokénak

tekinteni. A középosztályban egyes esetekben új korlátul
szolgál azon vágy is : hogy többre boldoguljanak , mintsem

hogy csak akkori körülményeiket tartsák meg , — hogy ja
vithassanak azokon ; a munkásosztályokban azonban ritkán
találjuk e vágyat, vagy ritkán van annak valamihatása ; mert
ha fel birnak nevelni ugy egy családot, a mint ők nevelkedtek ,

köztök rendesen még az értelmesebbek is meg vannak elé
gedve. De igen gyakran még ennyire sem gondolnak ; 'ha

nem a vakszerencsére , vagy pedig a törvényes vagy önkén
tes jótékonyságra bizzák magokat.

A társadalom oly igen elmaradott állapotában, mint
Európáé volt a középkorban, s Ázsia több részeién jelenleg
is : a népesség valóságos éhség által tartatik vissza a tulsá

gos elszaporodástól. A rendes termésű években nincs ugyau
éhség ; hanem a szűk termés idején , a mia társadalom azon

állapota mellett sokkalgyakoribb : erősebb az mint a minőhöz
Európa most van szokva .
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Ilyenkor aztán a valódi nélkülözés, vagy az ezt kö

vető betegségek nagy részét elragadják a népességnek s mely
az egymás után következő néhány kedvező év alatt ismét

elszaporodik , — hogy ujra kegyetlenül megtizedeltessék. A
fejlettebb társadalmi viszonyok mellett még a legszegényebb
népesség között is kevesen vannak olyanok , a kik a valóban

nélkülözhetlenekre volnának szoritva, s kénytelenek volná
nak pusztán azokkal megelégedni ; és a szaporodás ez eset

ben nem a halál, hanem a születések gyérsége által korlá
toltatik . A születések gyérsége különböző okoknak tulajdo
nitandó.

Némely

államokban az előrelátás vagy öntu

datos önuralkodás eredménye az. Van t. i. egy bizonyos állapot,
a melyhez már a munkásosztály is meg van

szokva ; és

csakhamar észreveszi : hogy ha nagyon számos családjaik
vannak , okvetlenül alább kell sülyedniök, vagyis nem sike
rül az állapotot gyermekeikre is általhagyni; – és ennek
nem akarják magokat. alávetni. Azon országokúl, melyek

ben legtovább

gyakoroltatott az önkéntes előrelátás ily

nagy mértékben : Norvégiát és Sveicz egy részét lehet fel

hozni. Véletlenül mindkettőre nézve szokatlanul pontos és

megbizható adataink vannak ; már Mr. Malthus is sok és
pedig gondosan megválogatott tényt gyüjtött össze, s až óta
is sok ujabb bizonyitékok merültek fel. A népesség szapu

rodása mind e két országban igen lassu ;s nem a halál, ha
nem a születések ritkasága az, a mi ezt akadályozza . Ugy
a születések mint a halálozási esetek is feltünő ritkán mutat
koznak a népességhez képest; s a közép élettartam itt leg
hosszabb az egész Európában , hol aránylag kevesebb gyermek

és e helyett sokkal több életerős ember képezi a társadal-.
mat, mint Európa bármely más ismeretes részében. A
születések csekélysége már közvetlenül is az élettartam
husszabbodására hat a miatt, mert kényelmesebb helyzetben

tartja a népet ;'s kétségkivül ugyanazon okos. előrelátás van
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gyakorlatban a betegségek okainak kikerülésére nézve is,
mint a szegénység legfőbb okainak igy távoltartásánál látjuk
azt. És figyelemre méltó tény, hogy e két, magát ily tiszte
letre méltóan kitüntetett állam : a kis földbirtokosok állama.
Vannak még más esetek is, a melyekben azon meg
gondolás és előrelátás, melyet talán nem képes maga a

nép gyakorolni,az állam általgyakoroltatik az ő javukra : mind
addig nem levén megengedve a házasság , mig csak a szer

ződő felek nem képesek kimutatni, hogy kényelmes meg
élésre van kilátásuk. E törvények mellett, melyekről alább
fogok majd bővebben szólani: az ezek befolyása alatt élő
népek jó állapotban levőknek nyilvánittatnak , s a törvény

telen születések száma távolról sem oly nagy, mint pedig
talán várni lehetne. Ismét vannak helyek , a hol a korlátoló ok
nem annyira az egyének meggondolásában, mint inkább az
ország valamely általános s talán épen esetleges szokásai

ban rejlik . Anglia mezőgazdasággal foglalkozó vidékein a
népesség növekedése igen sikeresen akadályoztatott azon ne
hézségek által, melyekkel a lakásra használható paraszthá
zak megszerezhetése járt. Szokás volt ugyanis, hogy a nőté
len munkások gazdájoknál kaptak lakást és élelmet, mig a
házasok paraszt házakban laktak ; s az angol szegény-ügyi
törvény azon szabálya miatt,melynél fogva az egyházközségre
rovatott ki a munkanélküli szegények eltartási költsége: a

földesurak ellene voltak a házasságok szaporodásának. Kö
rülbelül a mult század vége felé azonban a háboruk és gyá
rak által támasztott nagy munkáskereslet azt eszközölte ,

hogy hazafias kötelességnek kezdték tekintenia népesedés elő
mozditását ; s körülbelül ugyanazon időtájon a bérlőknek
mindinkább növekedő hajlama a nagy urias életmód iránt,
á mire a hosszu ideig tartott magas árak is kedvezők vol
tak :kivánatossá tette, előttök , hogy alárendeltjeiket távolabb

tartsák magoktól; s ehez járulván a szegényügyi-törvények

234

I. KÖNYV . X . FEJEZET.

körül elkövetett visszaélésekből származó financziális indo
kok : általában parasztházakba szoritották munkásaikat, me
lyeknek épitkezésére többé nem tagadta meg a földbirtokos
megadnia szükséges engedélyt. Némely országokban egy rég
óta fenálló szokás, mely arra kötelezte a leányokat, hogy ad
dig nem mehetnek férjhez, mig annyit nem szőttek s fontak ,

amennyi későbbi egész életökre elegendő (trousseau): azt
mondják, hogy szinte lényeges akadályul szclgált a népesedés
előtt. S Angliában eléggé láthatni jelenleg a meggondolás
befolyását a szaporcdás akadályozásánál azon tényből is ,

hogy a gyáriparos vidéken kevesebb a házasságok száma
azon években , midőn rosszul megy az üzlet.

Bármik legyenek isazonban azon okok,melyeknél fogva a
népesség aránylag lassú növekedésre van korlátolva : az ön
tartózkodásra inditó okok kevesbedését mindenütt azonnal
gyors elmélkedés követi ; csak ritkán észlelhető az, hogy a
munkásosztályok

állapotán történő bármely javulás valami

más hatással is volna, mint hogy egy ideig kissé szabad moz
gási tért enged nekik , — de a melyet csakhamar betölt szám
beli növekedésük . Azon mód , mely szerint a körülményeikben
történő valami reájok nézve kedvező változást ki szoktak ak

názni: rendszerint abból áll, hogy a népesség növelése által

oly alakban vegyék azt ki, mely által a következő nemzedék
már meg van fosztva az előnyöktől. Ha csak vagy értelmi és
moralis mivelődésük fejlesztése, vagy legalább a kényelmes

élés szokottmértékének feljebb emelése által nem taníthatók
meg arra , hogy a kedvező körülményeket jobb módon hasz
nálják ki: semmi valami állandó jót nem lehet számukra
eszközölni, – a legtöbbet igérő rendszabályok is azzal végződ
vén , hogy számosabb, de épen nem boldogabb nép fog állani

előttünk . Az általok meg szokott kényelem mértéke alatt én
azt értem (ha t. i. létezik valami ilyen), a mely mellett sza
porodhatnak még anélkül, hogy sülyednének . Minden elő
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haladás azonban, melyet a nevelés, polgárosulás és társadalmi
fejlődés tekintetében tesznek : növelni hajlandó e mértéket ;
s nem lehet rajta kételkedni, hogy habár lassan is, de fo
konként mind feljebb és feljebb emelkedik az Nyugot-Európa
legtöbb előhaladott államában. A megélhetés és munka
alkalom soha sem nőtt gyorsabban Angliában, mint a leg
utóbbi 40 év alatt, s inégis 1821 óta minden népösszeirás azt
mutatta , hogy aránylag mindig kevesebb a népesség növeke
dése mint a megelőző korszakokban .

A franczia mezőgazda

ság és iparterménye is előhaladó mértékben növekszik , mig a
népesség minden 5 -öd évi census alkalmávalmind kisebb ará
nyu születést mutat a meglevőhöz képest.
A népesedés kérdésének a munkásosztályok állapotával
való összefüggését azonban egy másik helyen fogom tárgyalni;

jelenleg csupán mint a termelés egyik elemével volt vele
dolgunk, és e tekintetben nem lehetett kikerülni, hogy rá ne
mutassunk : mily határtalan annak szaporodási kepessége ;
s fel ne tüntessük azon okokat, a melyeknek köszönhető,
hogy legnagyobbrészt e határtalan képességnek csak oly cse

kély része jön valóságos alkalmazásba. — Most tehát e rö
vid kimutatás után a termelés inásik elemére térünk által.

XI. FEJEZET.
-

A TŐKENÖVEKEDÉS TÖRVÉNYE.
A termelés kellékei a munka, a tőke, és a föld levén :
látható volt az előbbi fejezetből, hogy a termelés növekedé
sének akadályai nem származhatnak e tényezők elsejéből. A

munka részéről semmi akadály nem áll az előtt, hogy a
termelés ugy terjedelmére, mint növekedésének gyorsaságára
nézve, akár örökké is csökkenetlenül gyarapodjék . A népes

ségnek szinte megvan azon képessége, hogy egyenletesen,
és pedig mértani arányu gyorsasággal növekedjék . Ha a
termelés egyetlen lényeges feltétele a munka volna : a terme
lés természetszerűleg ugyanazon arányban növekednék , és

semmi határ nem állana előtte , mig csak a valóságos térhi
ány miatt meg nem szünnék az.

.

A termelésnek azonban más kellékei is vannak ; és

pedig ezek egyike a tőke, — mit ezennel vizsgálat alá veszünk.
Nem lehet több nép egy országban, sőt az egész földön sem ,
mint a mennyi a mult munkájából mind addig eltartható,
mig csak a jelenlegimunka gyümölcse be nem folyik ; s nem
lesz nagyobb számu termelő munkás, valamely országban,
vagy akár az egész földön is : mint a mennyi a mult munka
termésének azon részéből eltartható, melyet annak birtokosa
ujra - termelési czélból megkimélt saját élvezetétől, és tőké
nek nevezett el. Most tehát a tőkenövekedés föltételeit kell

megvizsgálnunk , vagyis azon okokat, melyektől növekedésé

nek gyorsasága függ ; aztán pedig e növekedés szükségké
peni határait.

Minthogy minden tőke a megtakaritás, vagyis egy jö
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vőbeli jóért a jelenlegi fogyasztásról váló lemondás gyümöl
cse : a tőke növekedésének szükségkép két körülménytől kell

függenie, t. i. először azon alapok mennyiségétől,melyekből
a megtakaritás létesithető, mászodszor azon hajlamok erejé
től, melyek arra ösztönöznek bennünket.
Azon alap, a melyből a megtakaritás létesithető : a
munka termésének azon felesleg része, mely mind azok élet

szükségeinek kielégitései után, a kik a termelésben részt
vettek (ide értve az anyagszerek helyrepótlásának s a befek
tetett tőke kopási kiegészitésének költségeit is) tiszta feleslegűl

még felmaradt. E feleslegnél többet semmi körülmények között
sem lehet megtakaritani; ennyi azonban , - habár valósággal
soha sem

történt az meg, – mindig megtakaritható volna.

Ezen fölösleg azon alap,melyből az élveztek, mint a terme
lési szükségletektől különböző fogyasztások : fedezhetők ; ez

azon alap, melyből mind azok élnek , a kik nem vesznek ma
gok is részt a termelésben , s a melyből minden tőkegyarapitás
eszközöltetik . Ez az ország valódi tiszta jövedelme. Ez utóbbi
kifejezés azonban gyakran oly szűk értelemben vétetik , hogy
csupán a tőkepénzes jövedelmét, és a földbirtokos haszon
bérét értik alatta , – azon .nézetből indulván ki, hogy a tőke
tiszta jövedelme semmi mást nem tartalmazhat, mint azt, a
mia tőke birtokosának kiadásai helyrepótlása után visszatérült.

Ez azonban igen szűk felfogásra mutató fogalma e kifejezés
nek . A munkaadó tőkéje képezi a munkások jövedelemforrását";
és ha ez több mint a mennyiazok életszükségleteire megkivánta
tik : oly felesleget szolgáltat nekik , melyet vagy megtakarithat

nak , vagy élvezetökre fordithatnak . Mind azon esetekben,
a midőn az ipar tiszta jövedelméről beszélünk : alatta kell
értenünk e felesleget is. Csak ha ily értelemben veszszük azt :

akkor lehet valamely ország tiszta jövedelme azon ország
termelési képességénekmértéke, — melybőlbármely közhasznu
czélra , vagy magánélvezetre elszakithat, s termelésének
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része, melyről tetszése szerint rendelkezhetik , melyet

akár a kormány, akár a polgár bármely czélja elérésére,
vagy bármely vágya kielégitésére elhasználhat; melyet akár

tetszése szerint elkölthet, akár jövő előnyökért megtakarithat.
Az ily termelési alapok összege – e tiszta jövedelem ,

vagyis a termelők physikai szükségletei után felmaradó ter
mési felesleg, - képezi azon elemek egyikét, melyektől a meg
takaritás mennyisége függ . Mennél nagyobb azon termés

mennyiség, mely a munkások eltartása után felmaradt, an
nál többet lehet megtakarítani; sőt egyrészben ettől függ az is,

hogy valóban mennyi fog megtakarittatni. A megtakaritásra
biró indokok

egyrésze azon kilátásból származik , hogy a

megtakaritásból később jövedelmethúzhatunk ; mert azon tőke,
melyet termelésre alkalmazunk, nemcsak saját maga vissza
téritésére képes, hanem még jövedelmet is fog szolgáltatni.
Mennél nagyobb a haszon, melyet a tőkéből húzhatunk : an

nál erősebbek az annak gyüjtésére ösztönző indokok . Az, a

mi a megtakaritásra ösztönzésül szolgál, nem

azon egész

alap, melyből a megtakaritás eszközöltetik , — nem az ország
földje, tőkéje , vagy munkájának tiszta jövedelme : hanem
csak egy része annak ; és pedig azon része, melyből a tőke

birtokos jutalmazása történik , s mely a tőke jövedelmének
neveztetik . És talán az alább következő magyarázatokat meg
előzőleg is könnyen megérthető, hogy a midőn a munka és
tőke általános termékenysége igen nagy : valószinüi, hogy
a tőkebirtokos jövedelme is nagy fog lenni; és hogy rende

sen némi arány létezik e kettő között, habár nem mindig
teljesen egyforma lesz is az.
2. $. A megtakaritási hajlam azonban nem egészen az
arra ösztönző külső körülményektől, vagyis a megtakaritásból

várható haszontól függ. Ugyanazon financziális indokok mel
lett a megtakaritási hajlam a különböző egyének nél, sőt a

A TÖKENÖVEKEDÉS TÖRVÉNYE.

239

különböző egész társadalmaknál is igen különböző. A tőke.
gyüjtésre való tevékeny vágy nemcsak az egyéni jellemek
különbsége, hanem az általános társadalmi és polgárosult

sági állapotok szerint is igen különböző. Mint minden más

erkölcsi tulajdonság, úgy ez is azon vonásoknak egyike, me
lyekre nézve a különböző emberfajok, körülményeik és kü
lönböző fejlettségi állapotuknak megfelelőleg , oly nagy elté
rést mutatnak .

Azon kérdésekre nézve, – melyeket ha egész terjedelmök

ben akarnánk fejtegetni, sokkal tulhaladná az e jelen érte
kezés határait : — megnyugvással mondhatom , hogy vannak

olyan munkák, melyekben a szükséges fejtegetések sokkal

terjedelmesebben feltalálhatók. A népesedést illetőleg e szol.
gálatot Mr. Malthus hires „ Essay“ je már régen megtette ; s
azon pontra nézve, melylyel épen most foglalkozunk , hasonló
bizalommal utalhatok egy másik , habár kevésbbé ismeretes
munkára, Dr. Rae „New Principles of Political Economy
czimű müvére.*)
**) Ez értekezés is egyik például szolgálhat arra nézve, a mi nem

ritkán tapasztalható, hogy t. i, mennyire sokkal inkább a véletlentől,
mintsem egy könyv belértékétől függ az, hogy mily fogadtatásban ré
szesült azon mű. Ha illő időben s kedvező körülmények közt jelent
volna az meg : a teljes sikerülés minden kellékei feltalálhatók benne,

A szerző, egy született skót, ki az Egyesült-Államokba telepedett át,
sok ismerettel oly eredeti gondolatmenetet, tekintélyes mérvű általáno
sitó bölcsészeti képességet, s oly kifejtési és magyarázási modort birt

párositani, mely képes nemcsak annyit mondatni az eszmékkel, a meny
nyit azok valóban tartalmaznak, hanem még sokkal többet is ennél ; és
a mely képesség, mint hiszem , néha ugyan e hatással volt magára az
iró elméjére nézve is . A mi főhibája : az azon ellentétes állás, melyre –
azon vitatkozási hajlam mellett, melyet oly gyakran

találunk azoknál,

kiknek uj gondolataik vannak régi tárgyak felett, – Smith Ádámmal
szemben helyezte magát szerző ; s a mit én azért nevezek hibának (ha
bár a kritika nagy részét igazságosnak , sőt azok némelyikét igen éleselméjű
nek találom ), mivel sokkal kevesebb valódi véleménykülönbség létezik
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Egyetlen könyv sem ismeretes előttem , mely úgy elméleti
mint történelmi tekintetből annyi fényt vetne a tőkegyüjtés
inditó okaira.
Minden tőkegyüjtés egy jövőbeli jóért a jelen feláldo

zásával jár. Az ily áldozatok könynyüsége s még inkább az
arra való készség azonban a különböző körülmények sze
· rint igen különböző .

A jövőnek a jelennel szemben való mérlegelésénél a jövő
belieknek bizonytalansága játsza a legfőbb szerepet ; e bizony

talanság pedig igen különböző lehet. „ Mindazon körülmé
nyek – úgymond Rae, – melyek azon valószinüséget erős
bitik ,hogy azon gondoskodást, melyet e jövőre nézve teszünk ,

magunk vagy mások élvezhetni is fogják“ : méltán és he
lyesen „ erősbiteni hajlandók a tevékeny gyüjtési vágyat.

Igy az egészséges éghajlat vagy foglalkozás az által, hogy
a hosszabb is nagyobb élettartam

valószinűségét neveli :

erősiti bennünk ezen vágyat. Ha egészségi tekintetben biz
tos foglalkozásunk van, s egészséges vidéken élünk : sokkal

hajlandóbbak vagyunk takarékosak lenni, mintha egészség
telen , vagy nagy koczkáztatással járó, s az emberi életre
ártalmas vidéken való foglalkozásunk van . A tengerészek

és katonák tékozlók . Nyugotindia , Uj-Orleáns, Keletindia la
kosai mind pazarok ; mig ugyan ezek, ha Európa egészséges

részére jönnek lakni, s nem jutnak a tékozló divat tető
pontjára : gazdaságosan élnek . A háboruk és ragályoknak ,
más káros következményei mellett, még a tékozlás és fény

üzés is mindig rendes kisérői szoktak lenni. Ugyanezen
okokból mindaz, a mi a ' társadalom biztosságát növeli, ez
köztök , mintsem a Dr. Rae ellenvetései után gondolhatná az olvasó ; és
mivel az, mit ő nagy elődében gyenge oldalnak talált : főleg abból áll,

Hogy az nagyon is emberies praemissáiban ; – vagyis azon része a műnek , . .
a melyben túlmegy azon , a mire szüksége volt s a mit valósággal
használt is következtetései megállapitására.

.
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elv érősbödésének is kedvező. E tekintetben a törvény és

rend mind általánosabban uralkodóvá létele , s a béke és
nyugalom folytonosságára való kilátás szinte tekintélyes be
folyással vannak.* )

Mennél teljesebb a társadalom biztonsága :annál nagyobb
a tőkegyűjtési vágy valódi ereje is. Ott, hol a tulajdon ke

vésbbé biztos , vagy pedig a vagyonra nézve káros viszon
tagságok gyakrabban fordulnak elő , és igen érezhetők : egy
általában sokkal kevesebben fognak megtakarítani; s azok
közül, kik ezt tenni fogják : számosan csak a tőke után igér

kező nagyobb haszon által birhatók reá, hogy a kétes jövőt
elébe tegyék a jelen örömek csábingereinek .

Ilyneműek azon tekintetek, melyek az értelmet arra
birják , hogy a jelen feláldozásával a jövő érdekeiről gon
doskodjunk. Ezen áldozat hozatalára biró hajlam azonban
nem csupán annak czélszerüségétől függ ; mert a megtaka

ritási hajlam gyakran igen gyengének bizonyul a mellett, a
mit az ész szava tanácsol, máskor pedig megtörténhetik ,

hogy tulságosan is engedelmeskedik annak .
A takarékossági hajlam gyengesége az előrelátás vagy

a mások iránti érdeklődés hiányából is származhatik ; a

könnyelmüség pedig értelmivagy erkölesi okokkal lehet össze
függésben. Az értelmiség igen alacsony fokán álló egyének,
vagy társadalmak , mindig könnyelműek . Az értelmi fejlődés
egy bizonyos foka látszik szükségesnek arra, hogy tőlünk
távolabb eső , s különösen pedig a jövőbeli dolgok , befolyás

sal lehessenek képzeletünkre és akaratunkra. A mások iránti
érdeklődés hiányának hatását szinte elfogjuk ismerni, mi
helyt tekintetbe vesszük : hogy mennyi oly megtakaritás

történik jelenleg, melynek czélja inkább a mások jövőbeli
érdeke, mintsem a magunké; mint pl. a gyermekek neve
* ) Rae Principl. of. Polit. Econ. p . 123.
Stuart Mill Nemzetgazdaságtan .
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lése ; ezek életbeli előhaladása ; más személyes összekötte
tések jövőbeli biztositása ; s pénz vagy idő hagyományozása
által magán - vagy közhasznu czélok előmozditására való
képesség. Ha az emberek általában azon szellemi ál

lapotba jutnának , mely felé a római birodalmat láttuk ha
nyatlása idején közeliteni, — t. i. hogy semmit sem gondos
kodtak utódaikról, barátaikról ép ugy mint a közügyek
ről,

vagy bármely más dolgokról,

a mi tuléli őket: -

ritkán tagadnának meg magoktól a megtakaritás kedvé

ért valami élvezetet azon túl, a mennyi saját jövő éveikre
szükséges, sa melyet évijáradékokba , vagy valamimás oly

betéti alakban helyeznek el,mely az ő életökkel együttmaga
is véget ér.
3 . § . Ez értelmi és erkölcsi rugók különbözősége folytán

nagyobb különbség létezik az emberi-nem különböző részei
nél e tevékeny gyüjtési vágy erejére nézve, mintsem azt
gondolni szokták . Az általános polgárosultság elmaradott
állapota gyakran sokkal inkább az ezen , mintsem azón

más tekintetekbeni való fogyatkozások eredménye,melyek na
gyobb figyelemben részesülnek . Igy például egy vadász nép

törzs körülményei közt élve : „ az embereknek , hogy ugy
szóljunk , szükségkép könnyelmüvé s a jövővel mitsem gondo
lóvá kell lenni, mivel ez állapotban semmi olyat nem tün
tet az fel előttünk , melyet egész biztossággal akár előre
látni, akár megváltoztatni lehetne. . . . A jövő szükségei

ről való gondoskodásra ösztönző indokok hiánya mellett
még azon felfogási és cselekvési megszokottság is hiányzik ,

mely az elmét az egyes távolabb eső pontok, és az ezek össze
kötésére szolgáló események egész hosszu sorának folytonos

összefüggésben tartására segélli. Még azon esetben is tehát,
ha a fölkeltett indokok képesek az ezen összefüggés eszköz

lésére szükséges szellemimüködést előidézni:még hátra van
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a feladat, hogy az elme olynemű gondolkodás és müködésre .
szoktattassék, hogy valóban létesithesse is azt.“

Igy például a „ Sz.-Lőrincz folyó partjain több apró
indián falu létezik ; általában terjedelmes földek környezik
őket, melyekről a fákat ugy látszik már régen kiirtották, s
e mellett terjedelmes erdőrészeket csatoltak hozzá. Az irtott
föld igen ritkán , sőt mondhatni sehol sincs kultiválva, sőt
az erdőkbe sincsenek használati utak csinálva . A talaj azon

ban termékeny ; de ha nem volna is az: nagy halmazokban fek
szik a trágya házaik körül. Ha minden család félholdat be
keritene, felszántaná, s burgonya - vagy kukoriczával beül
tetné azt : az is elegendő élelmet szolgáltatna nekik egy fél
évre. Mindamellett is minden lépten nyomon rendkivül nagy

szükséget szenvednek, mely az olykori mértéktelenkedéssel
együtt napról napra szemlátomást apasztja számokat. Ezen
szerintünk oly erős közömbösség nem származik valami nagy
méryben a munka iránti ellenszenyből; mert sőt ellenkező

leg igen szorgalmasan ráadják arra magukat, ha közvetlen
jutalmat kapnak érte. Igy pl. kiváló legfőbb foglalkozásuk t. i.
a vadászat és halászat mellett, melyre mindenkor kész sziv .
vel mennek : a Sz.-Lőrincz folyami hajózásnál is nagyban al
kalmaztatnak, s elégszer láthatók az evezőkkel vagy a

kormányrúddal kezökben azon széles bárkákon, melyek e
czélra használtatnak ott ; és mindig ők szolgáltatják az usz

tató tutajoknak valamely vizesésnél levezetésére szükséges
segédkezek legnagyobb részét. S nem is a földmivelési

munka iránti idegenkedés képezi amaz akadályt ; ez kétség
kivül egy uralkodó előitélet nálok , - ha azonban a puszta

előitéletek

eltávolithatók is, tevékenyiségi szellemet nem

mindig lehet teremteni. Ott, hol a földmivelési munka eredmé
nye mennél előbb látható és elég nagy : ezek is ráadják
magukat a mezőgazdaságra. Igy pl. a Sz.-Ferencz tavában

fekvő kis szigetek némelyike, Sz.-Regis indián falu közelé
16 *
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ben, kedvező a kukoricza termesztésre, a mely növény itt száz
szoros magvat is hoz, és már félérett korában is kellemes

és tápláló eledelt nyujt. Egyes részek tehát e szigetek leg
jobb földjei közül minden évben
czélra , s minthogy fekvésök miatt nem
nak : semmikeritésre sincs szükség ;
lene csinálni, azt hiszem , már ez is

mivelés alá jönnek e
hozzáférhető a barmok
de ha még ezt is kel
elegendő akadály volna

arra nézve, hogy itt is ép ugy felhagyjanak a földmivelés
sel, mint a szomszéd falvak körül teszik azt. Egy időben
ugy látszik , ezek is vetés alatt állottak ; a szomszéd gyar

matosok barmai azonban minden oly vetést elpusztitván ,mely
nem volt keritéssel köriilvéve : az annak következtében szük

ségessé lett ujabb munka már megakasztotta a termelést,
mert oly eszközök egész . hosszu sorára utalta őket, melyek
nek sokkal lasabban látszik valami eredménye, mint a
mely az ily kis társaságokban meglevő tevékeny gyüjtési
vágy erejének megfelelő volna .

„Méltó azonban megjegyezni magunknak , hogy azon
eszközök , melyeket e czélból készitenek, egészen jól vannak
készülve. Az általok mivelt apró kukoricza -földek , egészen
tiszták a gyomtól és jól meg vannak kapálva , s valóban

bármi kis elhanyagolás e tekintetben nagyban leszállitaná
? termést ; a tapasztalás erről már teljesen meggyőzte őket,

s most tehát a szerint cselekesznek. Világosan láthatólag
tehát nen , azon munka képezi az akadályt, melyre a na
gyobb terjedelmü földmivelésnél szükség volna, hanem

– a

munka gyümölcsének távolisága. S valóban biztos vagyok
felőle,hogy némely távolabbitörzseknél a földre forditott munka
sokkal felülmulja a fehérekét. Ugyanazon darab föld szün
telen vetés alatt lévén, a trágyázás pedig még nem hasz
náltatván : aligha hoznának azok valami termést, ha a leg
gondosabban meg nem miveltetnék , s ugy kézzel mint kapával
el nem porhanyitattnék a föld . Ily körülmények között a
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fehér ember inkább egy uj darab erdőt irtana ki. Ez ugyan

az első évben aligha hoz számára valami gyümölcsöt s a
következő évektől kell munkája jutalmát várni; az indiánra

nézve azonban a későbbi évek igen távol esnek arra ,
hogy elgendő befolyással lehessenek elhatározására , – ha
bár annak elnyerhetéséért, amit a munka nehány hónap alatt

meghoz, még nagyobb igyekezettel dolgozik , mint a fehér
ember is.“ *)

E nézetet megerősitik a jézsuitáknak a paraguayi
indiánok civilisálására irányzott törekvésök közben szerzett

érdekes tapasztalatai is. E vadok bizalmát ugyanis a leg
rendkivülibb mérvben sikerült megnyerniök , s elegendő be

folyást szereztek magoknak ezek felett arra nézve, hogy
azok egész életmódját megváltoztassák . Feltétlen megadás
és engedeimességgel találkoztak mindenütt. Legelőször is a

békét állitották helyre közöttök : aztán pedig az európai
földmivelés minden mesterfogásaira megtanitották őket, —

és pedig számos nehezebb nemüekre is. Mindenfelé láthatók
voltak már, ugymond Charlevoix : az aranyozók , festők ,
szobrászok , arany - és óramivesek , ácsok , asztalosok , festők

stb . műhelyei. E foglalkozások nem az illető müvészek sze
mélyes haszonvágyából folytattattak , mert a termény a mis

sionariusok feltétlen rendelkezése alá esett, a kik egy ön
kéntes zsarnokság utján kormányozták a népet. A munká
*) Rae New Principl. of Polit. Econ. p. 136 .
E jelenségek oka valószinüleg ott rejlik , hogy a kevésbbé cultur viszo
nyok közt élt indián nép agytömege sokkal kisebb, s agyfelszine sok
kal kevesebb tekerületekkel bir, mint a culturalis viszonyok közt élt

fehér emberó ; s következéskép az indián agya nem képes annyi egy
másután következő hatásokat befogadni, illetőleg a régebben történt be
nyomásokat megtartani, mint az európai fehér emberé; és igy az időbe

lileg egymástól távol eső dolgokból nem képes a megfelelő tapasztala
tot megalkotni, mivel a szükséges tételek első része már eltünt, illető

leg kiszorult a csekély agyból, mikorra az utolsók megérkeztek .
A fordito.
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tól való irtózás tehát teljesen le volt győzve ; – a valódi

nehézséget a nép könnyelmüsége, t. i. arra való képtelensé
gök képezte , hogy a jövőre gondoljanak ; - és azon körül
mény : hogy ennek következtében a legfáradhatlanabb és
parányiságokra is kiterjedő felügyeletre volt szükség azok
részéről, a kik oktatóik voltak . „ Igy például eleinte, ha
reájuk hagyták azon ökröknek gondját viselni, melyeket szán
tásra használtak : semmivel sem törődő gondatlanságuk
valószinüleg még éjszakára is az ekébe fogva hagyta volna

azokat. Sőt hogy még roszabbat emlitsünk : volt rá eset,
a midőn egy vacsoráért is levágták azokat, - azt hivén , midőn
ezért megdorgáltattak , hogy tejlesen

elegendő mentségül

szolgált annak előadása :miszerint éhesek voltak . . . . A lelki
atyáknak – ugymond Ulloa , — meg kellett látogatni lakházai

kat is, hogy megvizsgálják : valóban mire van szükségök,
niert e nélkül magok az indiánok soha semminek sem néz
tek volna utánna . Még akkor is jelen kellett lenniök , ha
marhát vágtak , – nemcsak azért hogy, egyenlően osztozza
nak meg a buson, hanem inkább hogy hasztalanul semmi
kárba ne vesszen belőle.“ „ Mind e gondoskodás és felügye

let mellett is azonban, – ugymond ismét Charlevoix, – s
minden arra irányult elővigyázat daczára is, hogy az élet
szükségleteiben

valami fogyatkozás ne álljon elő : néha

mégis nagy zavarba jöttek a missionariusok . Gyakran meg
történt, hogy az indiánok még annyi buzát sem tettek félre
magoknak , a mennyi vető magnak lett volna elegendő. A

más egyéb szükségleteket illetőleg pedig , ha eléggé nem
vigyáztak volna reájok ,

csakhamar minden élet-fentartási

eszköz nélkül maradtak volna . * )

A tevékeny tőkegyüjtési vágy erejére nézve épen most
rajzolt, és a modern európai állapotok között mintegy közé
* ) Rae : New Principl, of Polit. Econ. p. 140.
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pen eső például: a chinaiak esete érdemel figyelmet. Szemé

lyes · szokásaik és társadalmi helyzetük különböző körül
ményeiből azt lehetne egyelőre következtetni, hogy babár

előrelátás és önuralkodás tekintetében a legtöbb európai né
peknél alantabb állanak is : de a többi más ázsiai népeknél
magasabb fokra jutottak ; s erre nézve a következő tényeket

hozzák fel bizonyitékul :
„ A tartósság azon főtulajdonságok egyike, melyek a

tevékeny gyüjtési vágy magasabb fokátmutatják. Az utazók,
leirásaikban, a chinaiak által készitett eszközöknek igen cse

kély tartósságot tulajdonitanak az európaiakéhoz képest. A

házak falai, - a magasabb ranguak lakhelyei kivételével, —
mint mondják , általában vert sár, patics , vagy vályogból ké

szülnek ; a tetőzet pedig léczekhez erősitett nádkötegekből
áll, ugy hogy alig lehet ezeknél valami gyarlóbb és muléko
nyabb alkotmányt képzelni; a válaszfalak papirból vannak,

melyeket minden évben meg kell ujítani. Hasonlót tapaszta
lunk gazdasági eszközeik , és házi fölszerelvényeikre nézve
is. Ezek csaknem egészen fából készültek, az ércz csak igen

gyéren lévén képviselve azok szerkesztésénél ; következőleg
hamar elkopnak s gyakori megujitást igényelnek . Ha na
gyobb fokú tevékeny gyüjtési vagy volna nálok : ez arra

birná őket, hogy habár jelenleg nagyobb kiadássaljárna is,
tartósabb anyagokból készitsék azokat. Mindenik utazó ta
pasztalta , hogy nálok még mindig nagy terjedelmű földek

hevernek , mint mocsárok, egészen a természeti állapotban.
Hogy egy mocsárt eke alá vehessünk, ez rendesen oly müve

letekkel jár, melyek bevégezhetése több esztendőt igényel.
Legelőször is le kell róla á vizet vezetni, aztán ki kell szá

ritani, és többféle miveletnek alávetni, mig a termelésrè al
kalmassá lesz; s habár valószinű,hogy igen tekintélyes jöve

delemmel fogja a reá forditott munkát visszafizetni: ez csak
hosszú idő multával következik be. Az ily földek mivelése a
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tevékeny gyüjtési vágy nagyobb fokát tételezi fel, mint
a minő e birodalomban létezik .
„ Az aratás eredménye — mint fentebb megjegyzénk, –

egy vagy más módon mindig valami czél elérésére szolgál
eszközül; a jövő szükségletére való készlet az, s ugyanazon
törvényeknek van alávetve , mint a hasonló czélok elérésére
szolgáló más eszközök . Itt főleg rizsből áll az, mely éven

ként két aratást ad : egyiket junius, a másikat októberben .

Az október és junius közötti nyolcz hónap tehát azon idő
szak , a melyről minden évben gondoskodni kell; és azon
különböző becslés, melyet e nyolczhónapi időközre nézve

tesznek , fog tükröződni azon önmegtagadásban, melyet azon
czélból gyakorolnak , hogy az akkori szükségtől megóvják

magokat. Ezen önmegtartóztatás mennyisége azonban igen
csekélynek látszik ; s Perennin atya, (ki a jezsuiták egyik
légértelmesebb tagjának látszik lenni, s hosszú időt töltött
a chinaiak valamennyi társadalmi osztályai közt forgolódva ,)

valóban azt állitja , hogy az e tekintetben kellő előregondo
lás és takarékosság nagy hiánya : oka azon gyakorta szűk
időknek és éhségnek , melyek oly sokszor megjelennek e tarto
mányban .

Hogy az előrelátás-, s nem pedig az iparkodás hiánya kor
látolja a termelést a chinaiaknál: az még feltünőbben látszik
egy másik oly esetből, minőt a félmivelt indiánoknál is lát

tunk. „ Ha az eredmény hamar mutatkozik , ha csak kevés
ideig kell várakozni, hogy az általok készitett eszközök elő

is idézhessék azon eredményt, a melynek elérése végett ké
szittettek azok :“ eléggé ismeretes, hogy „ azon nagy előhaladás,

melyet az ország természetének megfelelő mesterségek isme
retében tettek , erőssé és hatalmassá teszi az ipart.“ Az ég

hajlat melegsége, a földnek természettől adott termékenysége,

a lakosságnak a földmivelési mesterségekben szerzett isme

retei, s a minden talajnak legmegfelelőbb növények fölfede
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zése és fokozatos alkalmazása, s ép ezért haszonnal járó
termesztése : igen hamar képessé teszi őket, hogy a föld
felszin csaknem mindenik részéből sokkal több értékűnek
becsült termést vegyenek be, mint a mennyi munka a meg
mivelésre és betakaritásra fordittatott. Évenként rendesen

két, de néha három aratást is kapnak ; s ott, hol ez oly jöve
delmező tárgyakból áll, mint a rizs : alig lehetséges, hogy a

földnek csaknem mindazon részéből, melyet egyszer már
mivelés alá fogtak , igyekezetöknek megfelelő bő termést ne
kapnának . Ennek megfelelőleg nincs oly darabka föld , me

lyet a munka közvetlenülmivelés alá vehet, a mely nem

fogatnék termelés alá . A halmokra sőt a hegyekre is fel
mennek , s terraszokká változtatják azokat ; és a viz , e nagy
termelő tényező ez országban , mindenfelé el van vezetve csa

tornák által; vagy pedig elmés, de egyszerű vizgépek által,
melyek emlékezetet meghaladó idők óta használatban van
nak e különös népnél, – a magaslatokra is felhajtatik

az, a mi annál könnyebben sikerül nekik, minthogy a talaj

még ily helyeken is elég mély és bő humussal van boritva.
A mi azonban még inkább feltünteti azon készséget, mely
lyel a munkás a legnehezebb anyagok feldolgozására is kész ,

ha ezekkel mihamar eléri azon czélt, a melyért azok ké
szittettek : az egy, a perzsák uszó kertjeihez hasonló alkot

mány gyakori előjövetele, melyet a chinai tavakon és
folyamokon gyakran láthatunk, s a mely humussal fedett
és megmivelt uszó fatörzskötegekből vagyis tutajokból áll.
Ez esetben az anyagokra forditott munka gyümölcse igen ha
mar viszatérül, - mert semmisem képes a növényzet bujaságát
felülmulni, midőn az életadó nap fejlesztő ereje kövér talaj

és bő nedvességgel találkozik . Egészen másként áll a dolog,
ba, inint fentebb láttuk , a jövedelem elég bő ugyan, de csak
a távol jövőben lesz elérhető. Az európai utazók rendesen

meg vannak lepve, midőn e kis uszó gazdaságokkal találkoz

250

I. KÖNYV . XI. FEJEZET.

nak a mocsárok szélein , — pedig ezeket is csak ki kellene
száritani, hogy felszánthatók legyenek ; s különösnek tetszik

előttök, hogy a munkát nem inkább a szilárd földre fordit
ják , a melynél állandóbb gyümölcsei lennének annak ,mint
sem az oly alkotmányoknál, melyek néhány év alatt elkor
hadnak és megsemmisülnek . Ennek pedig oka az,hogy e nép

sokkal kevésbbé gondol a jövőre, mint a jelenre. A tevékeny
gyüjtési hajlam igen különböző az egyik és másik népnél.
Az európaiak tekintete a távol jövőre irányul, és meg van

nak lepetve, midőn látják, hogy a chinaiak könnyelműsé
gök, és elegendő előre való gondoskodás hiányában : örökös
küzdelemre, és mint ők hiszik , elviselhetlen nyomorra van

nak kárhoztatva. A chinaiak nézetei azonban szükebb körre
szoritkoznak ; ők folyvást csak napról-napra élnek , és meg

szokták már e küzdelemteljes életet is boldogságnak tekin
teni.“ * ) .
Ha valamely országban a termelés annyira haladt,
hogy a meglevő ismeretek mellett oly mérvű haszon
nal folytatható az, a mennyi az országban meglevő te

vékeny gyüjtési vágy közép erejének megfelel: elérte azon
pontot, melyet megállapodási pontnak nevezünk , - azon pon
tot, a melyen túl semmi ujabb tőké növekedés nem történik :
hacsak vagy a termelés módjában nem jön létre valami
javitás, vagy pedig a gyüjtési vágy ereje nem növekedik . '

E nyugalmi állapotban aztán, habár a tőke egészben véve
nem növekszik is :némelyek gazdagabbakká,mások szegénye
bekké lesznek ; azok , kiknek előrelátási képessége lentebb

áll a közönséges mértéknél : elszegényednek , tőkéik elvesz
nek , s azok megtakaritásának engednek helyet, a kiknek
tevékeny gyüjtési vágya feljebb áll a közepesnél. Ezek
lesznek azon földek , gyárak , és más termelési eszközök meg
* ) Rae, Supra. 151 – 5 . I.
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vásárlói, melyek az előtt kevésbbé előrelátó polgártársaik
tulajdonát képezték .

De melyek lehetnek azok az okok ,melyek egyik ország
ban nagyobbra növelik a tőkét, mint a másikban ; és a me
lyek bizonyos körülmények között lehetetlenné teszik vala

mely ujabb tőkére nézve, hogy ha csak kevesebb haszonnal
be nem

éri : alkalmazást találhasson ? Chinában – ha , ez,

mint hiszik , valóban elérte már a megállapodási stádiumot:
- a gyüjtés már oly fokon megakadt, midőn a tőke jöve

delme még oly magas mint azt a törvényes 12°% , a gya

korlatban pedig mint mondják 18 — 36°/ -es kamat mutatja .
Föltehető tehát, hogy több tőke, mint a mennyivel az ország,
már rendelkezik , nem találhat alkalmazást ily magas kamatra ;
és hogy bármely más alacsonyabb kamat nem nyujt a chi

nainak elég csábingert, hogy a jelen élvezetétől tartózko
dásra birja . Mily ellentét ez Hollandiával, a hol történelmé
nek legvirágzóbb korszakában is rendesen képes volt a
kormány 2°/ - en a magán egyén pedig , elegendő biztositékra ,
3 % -es kölcsönt kapni. Minthogy China nem olyan ország,
mint Birmah , vagy az indiai benszülöttek államai, - a hol az
óriás magas kamat csak nélkülözhetlen kárpótlás azon kocz

kázatért, melylyel az állami, és csaknem minden magán köl

csönző rosz hitele és szegénysége miatt össze van kötve a
kölcsönzés : - azon tény, ha ugyan valóban tény, hogy a tőke

növekedése már megállapodott, midőn annak jövedelme még
mindig ily magasan áll, a tevékeny gyüjtési vágy sokkal
alantabb fokára mutat ; vagyis más szavakkal, a jövőt sok
kal kevesebbre becsülik a jelenhez képest, mintsem a

legtöbb európai nemzetnél látjuk azt.
4 . §. Eddig azon ozszágokról szólottunk, melyeknél a
középszerű gyüjtési vágy csekélyebb annál, a mennyit az

értelem és józan megfontolás csak türhető biztonságú körül
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mények között is helyeselne. Most tehát azon másféle álla
mokról kell szólanunk , melyeknél e gyüjtési vágy határozot
tan tulhaladja ezen mértéket. Európa virágzó államaiban

bőven lehet találni tékozlókat; s a gazdálkodás és előrelá
tás rendes mértéke ezek némelyikében (és sehol inkább mint

Angliában,) szinte nem tekinthető valamimagasnak azon
osztálynál, mely csupán kézi munkája után él; – és mégis
a társadalom

igen nagyszámú egyéneivel, t. i. a honoratio

rok, iparosok, és kereskedőknél, - mint a kiknél a megtaka
ritás eszközeivel együtt inkább feltalálhatók a megtakaritásra

biró indokok is,mint bármely más osztályoknál; — oly erős
e gyüjtési hajlam , hogy a szem

mindenfelé a gyorsan nö

vekvő vagyonosodás jeleivel találkozik ; s mindannyiszor bá

mulnunk kell azon nagymennyiségű tőkét, mely beruházást
keres, valahányszor valami különös körülmény, mint pl. vasút

épités, vagy külföldi spekulatió valamely másik csator
nába tereli azt, amidőn az egész összeg roppant nagysága
láthatóvá lesz.
Számos oly körülmények léteznek , melyek , mint Angliá
ban, különös erőt kölcsönöznek a tőke gyüjtési hajlamnak .

Ilyen például az , ha hosszas ideig ment az ország a hábo
rúk pusztitásaitól ; – és sokkal korábban megjövén azon
korszak , mintmáshol, a midőn a tulajdon teljesen biztossá lett a
katonai erőszak ,vagy önhatalmizsarolásoktól: ez tartós, állandó,

és mintegy örökségként apáról fiura szálló bizalmat idézett
elő a tulajdonos kezéből másukra átruházott alapok bizton

ságában , - a mi a többi államok legnagyobb részében sokkal
ujabb eredetű , és kevésbbé van megszilárdulva. Azon
geographiai okok, melyek inkább az ipart, mintsem a hábo
rút tették Nagy-Brittanniára nézve a hatalom és tekintély
természetes forrásává : a legvállalkozóbb és erélyes jelleme

ket szokatlan arányban terelték az ipar és kereskedelem
felé, hogy t. i. szükségeik fedezése és ambitiójuk kielégïté
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sére inkább a termelés és megtakaritás utján törekedjenek

eljutni, mintsem a mások által termelt és megtakaritottak
eltulajdonitása által. Sokat lehet köszönni ez ország czélsze

rűbb politikai institutióinak is, a melyek az egyéni cselek
vési szabadság előtt nyitott tér által a személyes tevékeny- -

séget és önbizalmat kifejlesztették ; mig a társulás és egye
sülésnek adott szabadság a nagymérvű ipari vállalatok fej

lődését segitette elő. Ugyan ezen intézmények más uton a
legközvetlenebb és hatalmasabb rugót szolgáltatták a vagyon
gyüjtési vágynak is. A hűbérség korábbi hanyatlása eltávo
lítván, vagy legalább nagyon meggyöngitvén az eredetileg
kereskedő s azon többi más osztályok közötti különbséget,
a kik megszokták megvetni azokat: egy oly politikai irányt
juttatott érvényre, mely a vagyont tette a politikai

befolyás valódi forrásává ; és igy a vagyonszerzést,
annak tényleges belértékén kivül, még egy mesterséges kül

értékkel is növelte, midőn az igy a hatalommal lett egyje
lentésüvé. És minthogy az emberek nagy többségének szemé
ben a hatalom

adja a tekintélyt : a vagyon lett a sze

mélyes becsültetés forrása , s az életbeni boldogulás jele és
mértéke! A társadalom egyik osztályából a legközelebb
a felett állóba feljuthatni: ez képezi az angol közép
osztálybeliek életének főczélját, a vagyonszerzés pedig
e czél elérésének eszközét ; és minthogy az iparkodás nél

küli vagyonosság képezte mindeddig a társadalmi lép
csőzet azon fokát, mely azok felett áll, kik saját iparko
dásuk folytán lettek gazdagokká : nem csak annyit megta

karitani lett e nagyravágyás czéljává, a mennyi elegendő
jövedelmet ad, mig üzletben vagyunk , hanem arra is ele
gendő, hogy a realizált nyereségből az üzlettől vissza vonul
va is, bőségben élhessünk . Nagy mérvben segitségére volt
Angliában ez oknak azon körülmény is, hogy a nép telje

sen képtelen a személyes élvezetekre, - a mi mindazon orszá
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gokat jellemzi, a melyek fölött átvonult a puritanizmus.

Azonban habár egyfelől könnyebbé lett is a tőkegyüjtés a
gyönyörök iránti izlés hiánya által : másfelől sokkal inkább

megnehezittetett az az igen erős költekezési hajlam által.
Oly szoros összefüggés létezik a vagyon személyes követ
kezményei és külső jelei között : hogy a nagy költekezés
látszata iránti együgyű vágyakozás egész a szenvedély ere
jével ragadja meg a nemzet egyes nagy osztályát, a mely
pedig talán sokkal kevesebbet élvez abból, a mit elkölt,
mint bárki más a világon . E körülményeknek lehet tulajdo
nitani, hogy a valóságos gyüjtési vágy soha sem ért Angli

ában oly magasra ; mintHollandiában ; a hol nem létezett azon
vagyonos de henye osztály , mely példát adott volna a gond

talan költekezésre ; a kereskedelmi osztály pedig , –

mely

nek kezében volt azon hatalom , a melyen a társadalmi be
folyás alapszik mindenütt, – sajátmagára lévén hagyva, hogy

saját életmódját és vagyonossági mértékétmegállapitsa : en
nek szokásai takarékosak

és minden feltünés nélküliek

maradtak .

Angliában és Hollandiában tehát, már régi idő óta , s Eu
rópa legtöbb más államaiban is , — melyek oly gyorsan követik
Angliát ezen'pályán , — jelenleg szinte nincs szüksége a tőke

gyüjtési vágynak, — hogy tevékenynyé legyen, — oly bő juta

lomra , a minőt ez Ázsiában megkiván ; hanem működésbe
hozatalára elegendő ily alacsony kamatláb is ; s mégis a tő

kegyüjtés a helyett, hogy csökkenne : sokkal gyorsabban látszik
most előhaladni, mint bármikor ez előtt; és a nagyobb ter
melés második feltétele, t. i. a tőke növekedése, semmihaj
lamot nem mutat az apadásra. A termelés tehát, a mennyi

ben csak e feltételtől függ, kijelölhetlen határokig képes a
növekedésre.
A tőke gyüjtés folyamata kétségkivül igen nagy mérv

ben akadályozva lenne, ha a tőke jövedelme még alábbra

.
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szállittatnék , mint jelenleg. Azonban miért kellene a tőke
bármely nagyra növekedésének is ezt előidézni ? E kérdés
a termelés három

kelléke közül még megfejtetlenül maradt

utolsóra vezet bennünket. A termelés határai ugyanis nem
állván valami szükségképeni összefüggésben a másik két

tényezővel, t. i. a munka és tőke növekedésével : azon egyet
len tényező sajátságaitól kell azoknak

függeniök , mely

mennyiségére nézve eleitől fogva, smagában véve is korlátolt
természetű : — t. i. a föld sajátságaitól.

XII. FEJEZET.

A TERMELÉS NÖVEKEDÉSÉNEK TÖRVÉNYEI
A FÖLDET ILLETÖLEG .

1. $ . A föld abban különbözik a termelés többi elemei
től, t. i. a munkától és tőkétől : hogy ez már nem képes
a végtelenségig növelésre. Terjedelme, kivált a termelésre

alkalmasabb résznél, igen korlátolt; világos tehát, hogy egy
bizonyos megadott darab földön termelhető anyagmennyiség
nem meghatározhatlan. A föld , s termelő -képességének e kor
látoltsága képezi teháta termelés növekedésének valódi határait.

Hogy ez képezi a legvégső határokat: azt mindig
világosan látni kellett ; minthogy azonban soha egy esetben
sem érték el az utolsó határt, – minthogy nincs ország , mely
ben valamennyi föld , mely képes volna élelmet szolgáltatni,
oly tökéletesen miveltetnék , hogy még a mezőgazdasági
ismeretek terén való ujabb fölfedezések nélkül is) nem lehetne

már többet termelni rajta, és minthogy a földfelszin még

igen nagy része mindig egészen miveletlenül hever : — közön
ségesen azt hiszik , s első pillanatra igen is természetesnek

látszik e föltevés, hogy jelenleg még a termés - vagy népesedés
nek ez irányban korlátoltatása megmérhetlen távolságban
van ; és hogy hosszu korszakoknak kell még addig lefolyni,

mig gyakorlatilag szükség leend reá, hogy komoly megfon
tolás alá vegyük e korlátoló elvet.
Deaz én felfogásom szerint ez nem csak tévedés , hanem
a legkomolyabb természetű tévedés, melyet a nemzet-gazda
ság összes mezején találhatunk . E kérdés sokkal fontosabb,

és sokkal inkább alapkérdés, mint bármely más kérdés ; egy

257

A TERMELÉS -NÖVEKEDÉS TÖRVÉNYEI.

gazdag és iparos társadalom

összes szegény -ügyi kérdését

magában foglalja az; és mindaddig , mig csak tökéletesen át
meg át nem értettük ezen tárgyat : hiába való törekvés volna

tovább haladni vizsgálódásainkban .
2. Ş. A termelésnek a talaj minőségéből eredő korlátolt
sága nem hasonló valamely

fal által képezett akadályhoz,

mely mozdulatlanul áll valamely helyen, és semmi akadályt
nem

képez a mozgás előtt, hacsak épen bele nem ütközik

az abba. Inkább egy fölöttébb rugalmas és nyujtható köte
lékhez hasonlithatjuk azt, melyet aligha sikerül valaha oly
erősen kifesziteni, hogy ne volna még egy kevéssé tovább
is nyujtható ; de a melynek nyomását már mégis előbb érez
zük , mintsem a nyulékonyság legszélső határa eléretnék , —
és pedig annál erősebben, mennél közelebb vagyunk e végső

határhoz.
A mezőgazdasági miveltség egy bizonyos, habár még

nem valami nagyon előhaladott fejlődési fokán túl, a földre
vonatkozólag, a termelés törvénye az : hogy a mezőgazdasági

ügyesség és ismeret egy bizonyos adott állapota mellett a
munka növelése által már nem növelhető a termésmennyi
ség is megfelelő mértékben ; vagyis, hogy a munka megket
tőztetése nem kettőzteti meg a termést ; vagy hogy más sza
vakkal fejezzük ki ugyanazon dolgot : a termés minden
ujabb növekedése csak ugy érhető el, ha az ennek megfe

lelő munkánál többet alkalmazunk a földre .
A mezőgazdasági ipar ez általános törvénye a legfon

tosabb tétele a nemzetgazdaságnak. Ha másként állana e
törvény : a termelés és vagyon megoszlásnak csaknem min
den tüneményei is másként állanának most, mint valóban

állanak. A leglényegesebb tévedések e tárgyra vonatko
zólag onnan származnak , mert nem veszik észre e törvény
működését azon inkább a felszinen maradt tényezők alatt,
Stuart Mill Nemzetgazdaságtan .

17
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melyek jobban magokra vonják a figyelmet ; s tévesen mago

kat a tényezőket tekintik azon hatások végokaiul, a melyek
nek alakjára és megjelenés -módjára talán lehetnek is ezek
némi befolyással, de a melyek lényegileg mégis csupán amaz
általános főtörvénytől függenek.
Ha a termelés növelhetése czéljából, a hitványabh föl
deket is inivelés alá veszik : világosan látható , hogy ez eset
ben a termés nem növekszik a munkával aránylagosan . Már
maga az elnevezés, hogy hitványabb föld : oly földet jelent,
mely ugyanannyi munkára kevesebb termést szolgáltat, mint
egy másik ugyanily terjedelmű föld . A föld vagy helyzetére

vagy termékenységére nézve lehet alább való ; az egyik eset
ben a termelésnél, a másikban pedig a piaczra szállitásnál
van nagyobb mennyiségű munkára szikség , hogy t. i. ugyan

annyi hasznot húzhassunk belőle . Ha az A föld 1000 mérő
búzát szolgáltat egy bizonyos,mennyiségű munkabér, trá
gya , stb . ráforditása után, és hogy egy másik 1000 mérőt

termelhessünk , a B földhöz kell fordulnunk , a mely vagy
kevésbbé termékeny, vagy távolabb esik a piacztól: e két
ezer mérő több mint kétszerannyi munkába fog kerülni, mint
az első ezer mérő került, s a mezőgazdasági termény kisebb
arányban fog emelkedni,mint az annak előállitására fordi
tott munka.
Lehetséges az is , hogy a B föld mivelése helyett jobb ,
megmivelés által az A földről hozatjuk létre ezen termést.

Egy helyett két- vagy kettő helyett három izben is fel le
het szántani és boronálni; vagy a szántás helyett kapálni is

lehet, s a szántás után boronálás helyett gereblyével is el
egyengethető, s tökéletesebben elporhanyitható a föld ; több
ször,vagy tökéletesebben kilehet gyomlálni, s az eszközök ,melye

ket e czélokra használunk, tökéletesebbek, vagy több munkával
készülttek lehetnek ; nagyobb mennyiségű, vagy drágább fajta
trágyát alkalmazhatunk , vagy pedig az alkalmazottat gondo
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sabban összekeverhetjük s azonosithatjuk a földdel: ezek
azon különböző utak és módok, melyek által elérhető, hogy
ugyanazon föld több termést hozzon, s a midőn több ter
mésre van szükség, rendesen ezek egyike vagy másika al

kalmaztatik e czélra. Hogy azonban több mint megfelelő
költség növekedés által éretik el ez eredmény : ez világosan

látható azon tényből, hogy a hitványabb földek is mivelés
alatt vannak

A hitványabb, vagy a piacztól távolabb eső

földek természetesen csekélyebb jövedelmet szolgáltatnak ; s
a növekedő keresletnek ezekről csak úgy lehet eleget tenni,
ha a költséggel együtt az árak is emelkedtek. Vagyis
ha uj kereslet, ujabb munka és tőke ráforditása által, – de
aránylag nem nagyobb költséggel, mint a mennyibe az elő

ször keresett mennyiség került, – folyyást kielégithető vol
na az a jobb minőségű földekről: az ily földek tulajdonosai

vagy bérlőikiszorithatnák a piaczról a többit, és az egész pia
çzot magok is elláthatnák . A csekélyebb termékenységű,
vagy távolabb fekvő földeket azért tulajdonosaik mivelhet
nék saját szükségleteikre, de senki másnak nem lenne érde

kében haszonhajtás czéljából mivelni azokat. De már az is,
hogy legalább annyi hasznot lehet belőlök húzni, a mennyi

elegendő arra , hogy a tőkepénzest az ily beruházásokra birja :
annak bizonyitéka, hogy a jobb földeken már azon pontig
ért a mivelés , a melyen túl a munka és tőke nagyobb mér
vű alkalmazása a legjobb esetben sem szolgáltatna nagyobb

jövedelmet, mint a mennyit ugyanannyi költséggel a
kevésbbé termékeny, vagy kevésbbékedvező fekvésű földek
ről lehet nyerni.
Anglia vagy Scóthon valamely gazdaságokkal bőven el
látott vidékének gondos megmivelése annak jele és követ

kezménye, hogy a föld mind nehezebb föltételek teljesitését
kezdte már a termés növeléséhez megkivánni. Az ily költsé

ges mivelés sokkal többe kerül aránylag, és magasabb ára
17 %
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kat kiván arra, hogy jövedelmező lehessen , mint egy más

felszinesebb gazdálkodási rendszer ; és sohasemi falyamodná
nak hozzá, ha ugyanoly termékenységű , s más által még
el nem foglalt földekre lehetne szert tenni. Ha módjukban

állana a nagyobb készletet, melyre a társadalomnak szüksége

van, ép oly jó minőségű uj földekről nyerhetni be, mint a
minők már mivelés alatt vannak , semmi kisérlet nem tör

tént volna az iránt, hogy csak annyit is behozhassanak a

földről, a mennyi megközeliti azt, mit a legjobbnak ismert
európai mivelés-mód szolgáltat. A föld csak azon pontig
miveltetik , a midőn a reáforditott munkához aránylag a

lehető legnagyobb jövedelmet lehet elérni, – és nem tovább ;
mert az uj munka ez esetben valahol másutt keres alkalma
zást. „ Sok időbe kerül, – ugymond egy értelmes utazó az
Egyesült Államokról* ) - - mig az angol szem megbarátkozik
azon könnyedséggel,melylyel itt a termelés folyik , s azon ,
hogy ugy szóljunk , gondatlan gazdálkodással, mely annyira

szembeötlő itt. Sokan elfeledik , hogy ott, hol a föld oly bő
ven van, s a munka oly drága ,mint itt : egészen más elve

ket kell követni, mint a melyek

a népes államokban

uralkodók , – a minek következménye természetesen az lesz ,
hogy mindaz, mimunkát igényel, csak igen felszinesen és töké
letlenül végeztetik el.“ Az emlitett két ok közül szerintem

inkább a föld bősége, mintsem a munka drágasága szolgáltatja
a valódi magyarázatot ; mivel bármily drága legyen is a
munka : ha az élelem szűken van, a munka mindinkább an

nak termelésére irányúl, mint bármi másra. E munka azon
ban , végeredményét tekintve, sokkal sikeresebb, ha uj földre
alkalmaztatik , mintha a már elfoglalt földet venné magasabb

mivelés alá . Csak ott, hol semmi sincs többé feltörni való,
*) Letters from America, by John Robert Godley, vol. I,
p. 42. Továbbá Lyell's Travels in America. vol. II. p . 83.
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s csupán olyan földön, mely vagy a nagyobb távolság, vagy a
roszabb minőség folytán tekintélyes áremelkedést kiván

meg arra nézve, hogy előnyösen mivelhető legyen : lehet
előnyös a fejlett európai gazdálkodási rendszert valamely
amerikai földre alkalmazni, — kivéve talán a városok közvet

len szomszédságát, hol a szállitási költségben elérhető
megtakaritás magának a föld jövedelmének

sokkal cseké

lyebbségéért némileg kárpótolhat. A mint az amerikai gaz

dálkodásmód állazangolhoz ; ép ugy áll a rendes angol gazdál
kodásmód is a németalföldi, toskánai és a terra di lavoroihoz
képest, a hol sokkal több munka alkalmazása által tekinté
lyesen nagyobb mennyiségű termés nyeretik , – de oly felté

telek mellett, mely sohasem lenne előnyös egy pusztán ha
szonra czélzó vállalkozóra nézve, ha csak a mezőgazdasági
termények magasabb árai folytán nem jönnek ezek létre.
Az imént felállitott elv azonbankétségkivül csak bizonyos

megszoritásokkal és magyarázatokkal fogadható el ; mert

még azután is, midőn már a föld oly magas mivelésben
részesül, hogy pusztán uj munkának, vagy a rendes beru
házás egy ujabb mennyiségének alkalmazása nem járna a

költségnek megfelelő mérvü jövedelemmel: mégmindig megtör
ténhetik , hogy egy ujabb munka- és tőke-mennyiségnek magára
e föld javitására alkalmazása, — kiszáritás vagy állandó trá

gya alakjában, – ép oly bőségesen meg lesz a termés által
jutalmazva, mint a már eddig alkalmazott munka és tőke
bármely része ; sőt néha még sokkal bőségesebben, ami nem
történhetnék meg, ha a tőke mindig a legelőnyösebb alkal
mazást keresné és találná fel. Ha azonban a legelőnyösebb
alkalmazásnál sokáig kell várakozni a jövedelemre: csak az
ipari fejlettség meglehetősen magas foka mellett lehetséges,

hogy az ilyennek előny adatik ; és még ez előhaladottabb
állapot mellett is a földbirtokkal és gazdasági bérlettel össze
függésben levő törvények és szokások gyakran oly nemüek,
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hogy akadályozzák az ország rendelkezés alatt levő tőkéjét
abban, hogy szabadon folyhasson át a mezőgazdasági javit
mányok csatornájába : és innen van , hogy a népesség növe
kedése által igényelt készlet növekedés néha a tökéletesebb
mivelés mellett nagyobb költséggelállíttatik elő ,mintha az an
nak termelésére minden költség emelkedés nélkül szolgáló

eszközök ismeretesek és hozzáférhetők. Nem lehet róla kétel
kedni, hogy ha a' legközelebbi évben elegendő tőke jönne
elő , Nagy-Británnia földjén mindazon elismert javitásokat megtenni, a melyek a maiárak mellett kifizetnék magukat, -

a melyek t. i. ép oly vagy még nagyobb mértékben növelnék
a termést, mint a reá forditott költség : az eredmény (kivált

ha Irlandot is ide számitjuk ) az fogna lenni, hogy a ro
szabb földeknek eke alá fogására hosszabb ideig nem lenne
szükség ; sőt valószinüleg a ma már mivelés alatt levő ke
vésbbé termékeny földeknek is tekintélyes része, — különösen

a kedvezőtlen fekvésüek — kimaradna a mivelés alól; vagy
pedig (minthogy a szóban levő javitások nem annyira a jó
földekre, mint inkább a roszaknak jókká változtatására al

kalmazhatók ) : a mivelés összébb vonulása főként általában
a földeknek kevésbbé teljes beruházása és kevésbbéköltséges

megmivelésében fogna nyilatkozni,

a mi az amerikai gaz

dálkodás jellegéhez némileg közelebb álló visszaesés; a so -

i .

vány földeknek csak oly részei hagyatván el teljesen ,melyeket
nem találnak a javitmányokra alkalmasaknak . És igy a mive : . .

lés alatt levő egész területnek összes termése nagyobb arány.
ban fog állani a reá forditott munkához, mint az előtt ; sa
föld kevesbedő jövedelmének általános törvénye ezen pontig
felfü & gesztettnek látszanék egy ideig . Azonban nem lehet
feltételezni, hogy az ország által igényelt összes termény
mennyiség még e körülmények között is kizárólag csak a
legjobb földeken , vagy ezekkel együtt még azokon állittatott ·

. . volna elő , melyeket kedvező fekvésük egyenlő szinvonalra ·

.
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állit ezekkel. Kétségkivül még tovább is igen sok producál
tatnék a kevésbbé előnyös feltételek és aránylag kevesebb
jövedelem mellett is, mint a mennyit a legjobb és legkedve
zőbb fekvésü földekből nyertek is. És azon arányban, a mint
a népesség további növekedése még nagyobb mennyiségü
ujabb készletet igényel: az általános törvény ismét érvénye

siilnikezd ,s a további szaporodás már aránylag ismét csak több
tőke és munka ráforditásával történhetik .
.
3. § . Hogy a föld terménye hasonló körülmények kö
zött (ceteris paribus) mind kisebbedő arányban növek
szik a reá forditott munka növekedéséhez képest : ez egy

oly igazság , melyet gyakrabban nem ismernek fel, vagy
tekintet nélkül hagynak , mintsem valósággal tagadnának .
A jól ismert H . C . Carey, amerikai államgazdászban azon

ban határozott megtámadójára talált ez, mint a ki azt tartja ,
hogy ép az ellenkező a mezőgazdaság valódi törvénye ; mert

szerinte a termés nagyobb mérvben növekedik , mint a munka ,
vagyis más szavakkal, a föld örökké növekedő jutalmat ki
nál a munkának . Ez állitása erősité,eül azt hozza fel, hogy

a mivelés nem a legjobb földeken kezdődik , s nem

ezekről

terjed a kereslet növekedtével a soványabbakra, hanem ép

ellenkezőleg, a sovány talajon kezdődik és csak sokára ez
után terjed ki a termékenyebbre. Az ujan megnyitott vide
kekre telepedők kivétel nélkül mindig a magasabb fekvésü

és sovány hegyoldalakat kezdik mivelni, a folyamkörnyék
kövér, de mocsáros sikjai ellenben eleinte még nem jöhet

nek müvelés alá , mivel egészségtelenek és hosszu munkát
igényelnek kitisztitásuk és kiszáritásukra. A mint azonban a
népesség és vagyonosság növekedik : a mivelés lassankint

lefelé vonul à domboldalakról, s a legtermékenyebb talajok,
az egészen sik földek, rendesen sőt mint ő állitja , általában
csak legutóljára kerülnek mivelés alá . Ezen tételek, a Mr.

.
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Carey által belőlök vont következtetésekkel együtt, egész ter

jedelmökben ki vannak fejtve legutóbbi és legbecsesebb ér
tekezésében : „ A társadalointan

elvei“-ről*) írt müvében ;

és olyanoknak tekinti azokat, mint amelyek az általa u . n .
angol nemzetgazdaságot, annak minden gyakorlati következ

tetéseivel, jelesiil a szabad kereskedelmi tannal együtt fene
kestül felforgatják.
A mennyiben szavak felett folyik a vita : Mr. Carey
nak igen nagy előnye van a nemzetgazdaság több legnagyobb
tekintélyei ellenében is , a kik minden bizonynyal igen is
uagy átalánosságban állitották oda az általok alkotott tör

vényt, nem vevén észre, hogy az ujan telepitett vidékek
első mivelésre nem illik az. Ott, hol a népesség gyér, s a
tőke kevés : az oly földeknek , melyek sok befektetést igé
nyelnek, hogy mivelésre alkalmasakká legyenek , müvelet

lenülkell maradniok ; — habár az ily földek, midőn ezekre is
rá kerül a sor, gyakran több termést adnak , mint a már

előbb mivelés alá fogottak ; és pedig nemcsak absolute, ha
nem a reáforditott munkához aránylag is, – sőt még ha azt
ide számitjuk is, a mit eredetileg csak mivelés alá elkészi

tésökre forditottunk. Azt azonban senki sem állitja , hogy az
apadó föld -jövedelem törvénye már a társadalom legelső
kezdetétől fogva érvényben volt ; s habár némely nemzet

gazdák tévesen korábban hitték is azt érvényesülni, mint

valósággal történt: mégis valóban eléggé korán kezdette az
meg szereplését arra nézve, hogy a reá alapitott következ
tetések megállhassanak . Mr. Carey aligha fogja azt állitani,

hogy valamely régibb államban, mint pl. Anglia , Franczia
ország, – a miveletlenül levő földek termékenyebbek most,
vagy voltak századokkal ezelőtt, mint azok , melyek mivelés

alatt vannak . Ha az ő saját igen tökéletlen mértékével mér
* ) Prirciples of Social Science.
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ve, csupán a helyi fekvésből vonunk következtetést, – a mi,

hogy mennyire tökéletlen, azt nem szükség itt hosszabban
mutogatnom , – kérdés, igaz- e : hogy Angliában vagy Fran
cziaországban , a föld miveletlenül levő részeit jelenleg a si

kok és völgyek képezik , a mivelés alatt levők pedig a hegy
oldalakból állanak ? Ellenkezőleg , mindenki előtt ismeretes ,

hogy a felföldek és sovány talajok azok, melyek a termé
szet gondjára vannak hagyva, és ott, hol a népesedés fejlő
dése a müvelés kiterjesztését követeli : a kiterjeszkedés a
a sikokról történik a hegyek felé. Lehet, hogy talán egy

szer egy században történik valami olyan, hogy a bedfordi
lapály kiszárittatik , vagy a harlemi tó kiszivattyúztatik ;
ezek azonban igen csekély és mulékony kivételek a dolgok

normális folyama ellenében ; és a régi államokban, melyek
mindnyájan előrehaladottak a polgárosultságban, a mi nap
jainkra már kevés ily nemü tenni való maradt fenn .* )

Mr. Carey öntudatlanul maga hozza fel a legerősebb
bizonyitékot azon törvény valódisága mellett, a mely ellen
küzd ; mivel az általa legtöbbször emlitett tények egyike
épen az, hogy a föld nyers termékei előhaladott társadalom

ban mindig áremelkedésre hajlandók . A nemzetgazdaság leg
első alapigazsága pedig azt mutatja, hogy ez csak akkor
történhetik , ha azon áruk termelési költsége, munkában kife

jezve, emelkedni hajlandó. Ha az ujabbmunkának a földre alkal
mazását, mintegy általános szabályként, a jövedelem megfelelő
* ) Kivétel gyanánt ugyan Irlandra is lehetne utalni, mint a hol az
összes talaj igen nagy része még mindig kiszáríthatlan levén , máig is
alkalmatlan

a

földmivelésre. Irland azonban, habár régi állam is , de

szerencsétlen társadalmi és politikai körülmények miatt, csak egy sze
gény és elmaradott országgá lett. Sőt az sem épen bizonyos, hogy Ir
land mocsárai, ha kiszáríttatnának, s mivelés alá vétetnének , helyet fog

lalhatnának -e Mr. Carey termékeny folyamvölgyei, vagy csak a legso
ványabb sikjai között is .
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növekedése kiséri: akkor a termés árának, a helyett hogy
emelkednék , szükségképen azon mértékben alább kell szál
lania , a mint a társadalom mind előbbre és előbbre halad ,
- hacsak az arany és ezüst termelési költsége isméginkább
nem csökken ez idő alatt : a mi oly ritka eset, hogy csak
két oly korszak mutatható fel az összes történelemben, a
midőn tudtunkra ilyes valami történt; az egyik t. i. az,mely
a perui és mexicoi bányák megnyitását követte, a másik

pedig az, a melyben most élünk . E két korszak kivételével,
minden más előttünk ismeretes időben , a nemes fémek ter

melési költségei vagy egy állapotban maradtak , vagy épen
emelkedtek . Ha igaz tehát, miszerint a mezőgazdasági ter
mények ára azon mérvben hajlandó emelkedni, a mint a

vagyonosodás és népesedés növekedik : semmi más bizonyi
tékra nincs szükségünk arra nézve, hogy annak a földből

előállitására szükséges munka is növekedni hajlandó, – hat.
i, nagyobb mennyiségre van kereslet.
Én nem megyek annyira mint Mr. Carey, s nem álli
tom azt, hogy a mezőgazdasági termények termelési költ
sége, s következésképen ára is mindig , és szükségkép

azon mértékben emelkedik , mint a népesség ; igaz ugyan ,

hogy az erre törekszik ; e törekvést azonban hosszú korszakig
akadályozhatja , s néha valósággal akadályozza is valamely

másik körülmény, s a végeredmény nem egy, hanem két
ellentétes ely összehatásából származik . Van t. i. egy másik
tényező is, mely rendesen ellene müködik a földjövedelem
apadás törvényének ; most tehát ennek vizsgálatára térünk át.

E tényező nem más, mint a polgárosulás előhaladása .
Azért használom ez általános és meglehetősen határozatlan

kifejezést, mivel oly annyira különfélék az ez alá foglalando
tárgyak , hogy aligha van valamely más határozottabb értel
mű kifejezés, mely alá mindezeket össze lehetne foglalni.
.

A legszembeötlőbb ezek közül a mezőgazdasági ismeret,
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ügyesség, és a találmányokban való előhaladás . A tökélete

sebb földmivelési módok kétfélék lehetnek , t. i. vagy arra
képesittetik a föld , hogy ugyanazon mennyiségű munkanöve

· kedésre nagyobb absolut termés mennyiséget szolgáltasson ;
vagy pedig a föld nem nyer ugyan ilyen képességet, hogy
t. i. a termés növekedjék , de igen is kevesbülni fog azon
munka és költség , mely ennek kinyerhetésére szükséges . Az
előbbi nemi változások közé számitandó : az ugarlás meg

szünte, mely a váltórendszer behozatalát és az oly uj terme
lési czikkek feltalálását szokta követni, melyek előnyösen

illeszthetők be a váltórendszerbe. A britt mezőgazdaságban
à mult század vége felé a répatermelés behozatala által
eszközölt változást egy forradalommal felérő ujitásnak mond
ják . E javitmányok nemcsak az által hatnak , hogy a földet

minden

évben termelésre képesitik , anélkül hogy minden

második vagy harmadik évben egy évig használatlanul kel

lene annak heverni a termőerő felfrissitése végett: hanem
azáltal is,hogy közvetlenül is befolynak annak termőképessége
növelésére ; minthogy azon nagymérvű állatszaporodás,
mely azok táplálkozásának szaporodásával jár együtt, bősé
gesebb trágyát szolgáltat a búzaföldek termékenyitésére.

Ehhez legközelebb áll aztán azon uj élelmi szerek behozatala ,
melyek nagyobb mennyiségű szilárd anyagot tartalmaznak ,
mint a burgonya ; vagy pedig az ugyanazon növény szapo
rább ·válfaja vagy fajtájának termesztése, mint például a ré

pák közül a svéd répa. A javitmányok ugyanezen osztályá
ba kell sorolnunk a trágya tulajdonságaira és az ezek leg

sikeresebb alkalmazás módjára vonatkozó helyesebb-ismerete
inket ; az uj és hatalmasabb kövérítő anyagokat, mint a

guano ; is ugyanezen czélból az azelőtt elvesztegetett anya
gok felhasználását ; és az oly találmányokat, mint az altalaj
felhányása vagy az alagcsövezés, az igavonó marhák etetése
et

és tenyésztésére vonatkozó javitmányok ; az oly állatok sza
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porítása, melyek

emberi táplálékká változtatják azt, a

mi különben veszendőbe menne, stb . A javitmányok egy
* másik nemét azok képezik ,melyek által a munka kevesbitte
tik , a nélkül azonban, hogy a föld termelési képességét nö- '
velnők : mint a gazdasági eszközök tökéletesebb szerkezete ;

oly uj eszközök behozatala , melyek által a kézi munka
van megkimélve, mint a cséplő - és rostáló gép ; az izom
erőnek ügyesebb és gazdaságosabb alkalmazása, minő a két

egymás elé fogott lóval, és egy emberrel szántó scot ekeknek
alkalmazása , a mi oly lassan birt elterjedni Angliában, az

egymás mellé fogott három vagy négy lóval és két emberrel

szántó módszer helyett, stb. E javitmányok semmit sem
adtak ugyan a föld termő képességéhez, az előbbivel együtt
azonban egyformán befolynak arra nézve, hogy a mezőgaz
dasági termények termelési költségének, a népesedés és ke

reslet emelkedésivel együtt járó emelkedési hajlamát kor
látolják .

:

A mezőgazdasági javitmányok ezen második osztályá

hoz hasonló hatásúak a javitott közlekedési eszközök is. A
jó utak a jó eszközökkel egyértéküek . Az mit sem tesz,

hogy valjon a munkameggazdálkodás a föld termésénél,
vagy a terménynek a fogyasztási helyre szállitásánál törté
nik -e, - hogy azt ne is emlitsük , miszerint mindaz által, a
mi a trágya távolról hozatalának költségét kevesbiti, vagy

pedig azon sokféle egyik helyről a másikra átszállitást, me
lyek egy tanya határain belől előfordulnak , megkönnyebbiti.
A vasútak és csatornák e szerint mindazon tárgyak terme

lési költségét apasztják , melyek ezeken át jutnak

a

piaczra ; betűszerinti értelemben véve pedig mindazokét is ,
a melyek a termesztéshez szükséges eszközök és segédsze

rek szállitására szolgálnak. Ezek segitségével oly földeket
is meg lehet mivelni, melyek más különben áremelkedés nél.

kül nem volnának jutalmazók a földmivelőre nézve. A hajó

.
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zás körében történő javitmányok is ép ily hatással vannak a
tengeren tulról hozott élelmiszerek vagy más anyagokra
nézve .

Hasonló vizsgálodásokból kitünik , hogy számos tisztán
mechanicai javitmányok , melyeknek , legalább látszólag, sem
mi különös összeköttetésök sincs a földmiveléssel, mind e
mellett is képesebbé tesznek , hogy egy bizonyos mennyiségü

élelmet kevesebb munka árán szerezhessünk meg . A vas ol

vasztási folyamatában történő valamely jelentékenyebb javit
mány olcsóbbá tenné a mezőgazdasági eszközöket, kevésbi
tené a vasútak , waggonok , kocsik , hajók , sőt még talán az

épités költségeit, és több más oly dolgokat is, melyekhez
jelenleg ugyan vas nem használtatik , de csak azért, mivel
igen költséges volna ezekrenézve ; – és igy az élelem termelé

sének költségét is kevésbitené. Ugyanez eredménye lenne
mindazon

iparágakbeli javitmányoknak

is , a melyeken a

tápanyagoknak , a földről elszállitás után, keresztül kell

menni. A szélnek vagy vizerőnek a buza megőrlésére történt
első alkalmazása ép annyival olcsóbbá tette a kenyeret,
mint a mezőgazdaságban történő valamely fontos fölfedezés

tette volna azt, és a búzamalmok szerkezetében történő
bármely jelentékenyebb javitmány, magához aránylag, ugyan
ily hatással van. A szállitás olcsóbbodásának hatását már

vizsgáltuk. Vannak továbbá oly gépezeti találmányok , is me
lyek a föld felszinén minden nagy operatiót könnyebbé tesz
nek . A vizszinmérésben történő javitmányok nagy fontos
ságúak a kiszáritásnál, - hogy a csatorna és vasútépi
tést ne emlitsük . Hollandiában , sőt Anglia némely részé

ben is, a mocsárok szél vagy gőz által hajtott szivattyúk
utján szárittatnak ki. Ott, hol öntözési csatornákra, tavakra
vagy part-véd müveletekre van szükség , a mechanicai ügyes
ség nagy mértékben előmozditja a termelés olcsóbbodását.

A feldolgozásnál történő javitmányoknak, melyek nem
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használhatók arra, hogy valamelyik stádiumban

magát , a

valóságos tápszertermelést könnyitsék meg, és azért arra
semmi befolyással nem lehetnek , hogy a munkának a föld
ből származó arányos jövedelem -kevesbitését ellensulyozzák ,

vagy késleltessék : van mind e mellett is egy másik hatása ,
mely gyakorlatilag véve a dolgot, egyenértékű

ezzel. Azért

t. i. a mit meg nem akadályozhatnak : bize nyos mértékben leg

alább mégis kárpótolnak.
Az ipar anyagai mind a földből, és pedig közülök szá
mosan a mezőgazdaságból kerülvén, mint a mely különösen
az öltözetekre való összes anyagokat szolgáltatja : a földből

való termelés általános törvénye, t. i. a mindinkább keves
bedő jövedelem

törvénye utoljára ép ugy alkalmazható az

iparra,mint a mezőgazdasági foglalkozásra is. A mint a né
pesség mindinkább növekedik , s a föld azon képessége,
hogy mind többet szolgáltasson , mind jobban és jobban
igénybe vétetik : minden uj anyag szükséglet, ép ugy mint
a tápszerekre nézve láttuk azt, mind nagyobb mérvben
emelkedő munka mennyiség ráforditása által lett megnyer
hető . Az anyagszerre forditott költség azonban csak igen
kis részét képezvén az összes gyártási költségnek : a gyár
ipari javak előállitásánál érdekelt mezőgazdaságimunka csak

egy kis töredéke azon egész munkának, mely az árúczikk

.

előállitására felhasználtatott. Valamennyi többi munka foly -

in

vást, és erősen apadni hajlandó, a mint a termelés mennyi

sége növekszik . A gyáripar határtalanul alkalmasabb a
mechanicai javitmányokra, s a munka megtakaritásra szol
gáló találmányokra mint a mezőgazdaság ; és azt már lát

tuk, hogy a munkafelosztás és annak ügyes és gazdaságos
berendezése mily nagy mértékben függ a piacz terjedelmé
től, és a nagyban való termelés lehetőségétől. A gyáripar

ban e szerint azon okok, melyek a foglalkozás sikeresebbé
tételét eszközlik , nagy mérvben felülmulják azon egyetlen
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okot, mely annak csökkenésére törekszik : és a mindinkább
növekedő termelés, melyet a társadalom előhaladása hoz
magával: nem az , hogy nagyobb , hanem aránylag mind ke
vesebb és kevesebb költséggel jár. E tény nyilvánul a csak

nem valamennyi gyáripari terménynek az utóbbi két század
alatt tapasztalható ár- és érték -csökkenésénél is, mely a

közelebb mult 70 – 80 év mechanicai fölfedezései által még
inkább gyorsittatott, és még tovább is folytatható , anélkül,

hogy valamely bizonyos határt jelölhetnénk ki e tekin
tetben .
Könnyen belátható tehát, hogy a mezőgazdasági mun

ka sikeressége a termés növekedésével együtt fokozatosan
kisebbedik , és hogy az élelmi szerek ára ennek következté

ben fokozatosan emelkedik , és a lakosságnak

aránylag

mind nagyobb és nagyobb részére van e munkánál szükség,
hogy az egésznek elegendő táplálék állittassék elő ; mig el
lenben a munka termelő ereje az ipar valamennyi más ágai
ban oly gyorsan növekedhetik , hogy az igy támadó szükséges
munkamennyiség összes szükséglete egészben véve jobban

lesz ellátva, mint azelőtt ; s ennek jótékony hatása még a
legszegényebb osztályra is kiterjedhet, – a ruházat és la

kás olcsóbbodása kárpótolhatja őket az élelmi szerek inaga
sabb áraiért.

Nem képzelhető tehát oly javitás a termelés folyamá
ban, mely e szerint egy vagy más módon ne gyakorolna

ellentétes befolyást a mezőgazdasági munka mind kevesbedő
jövedelmének

mányoknak

törvényeivel. S nem

is csupán az ipari javit

van ezen hatása ; a kormányzási rendszerben

történő javitások , s mindenféle moralis és társadalmi előha
ladás is , mind ugyanazon módon hatnak . Tegyük fel, hogy

egy ország azon helyzetben van, mint Francziaország volt a

forradalom előtt, a midőn az adók csaknem kizárólag az
iparos osztályokra voltak vetve, és pedig oly elvek szerint,
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hogy az adó valósággal a termelésre mért büntetés volt, és
semmi orvoslás nem volt kapható a birtokon vagy a szemé

lyen történt sérelemért, ha magas rangú, vagy az udvarnál
befolyásos egyéniség által követtetett az el : kérdés, hogy
azon vihar, mely a dolgok ezen állapotát egyszerre elsep
rette , - még ha csupán a munka termelő képességének növe
lésére gyakorolt hatását tekintjük is, – nem ért-e fel szám
talan ipari találmánynyal ?

A kincstári terheknek , mint pl.

a tized , a mezőgazdaságról elháritása ép azon hatással van ,
mintha a létező termésmennyiség előállitására szükséges
munka hirtelen 110 -eddel kevesbednék . A gabna behozatali
törvény, vagy bármely más oly akadály eltörlése, mely nem

engedi, hogy valamely árúczikk ott termeltessék , a hol annak
termelési költségei a legalacsonyabbak : annyi, mintha temér
dek javitmányt tennénk a termelésnél. Ha termékeny földek ,
melyek azelőtt vadászati vagy valamely más mulatsági

czélból elvoltak zárva, a mivelés alá felszabadittatnak : ezzel
a mezőgazdasági ipar összes termelő képessége növe
kedik . Eléggé ismeretes, hogy mi lett eredménye Angliában

a roszul kezelt szegényügyi törvényeknek , s Irlandban a

még roszabb bérleti rendszernek a mezőgazdasági munka
sikertelenné tételénél. Semmiféle javitás sem hat közvetle
nebbül a munka termékenységére : mint a mely a mező
gazdasági bérletre, vagy a földbirtokot érintő törvényekre

vonatkozik . A hitbizományok megszüntetése, a birtokátru
házások olcsóbbá tétele, és mindaz, a mi előmozditja a föld
nek a szabad rendszer mellett nyilvánuló azon természetes

hajlamát, hogy azon kezekből, melyek kevésbbé tudják fel
használni, jobban hozzá értő kezekbe menjen által; a fel
mondáshoz kötött bérbeadásoknak a hosszú bérletekkel he
lyettesitése, és inkább bárminő csak valamennyire is türhető
bérleti rendszer a robotos rendszer helyett, mindenek fölött

pedig magánál a föld mivelőjénél a föld iránti állandó érdek
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felköltése, – mindezen változások ép oly valódi, sőt ezek
némelyike ép oly nagy horderejű termelési javitmányok,
mint a szövő- vagy gőzgépeknek fölfedezése .

Ugyan ezt lehet mondanunk az oktatás-ügy fejlesztésé
ről is. A munkás értelmisége igen fontos tényező a munka

sikerére nézve. De a legcivilizáltabb államok némelyikében is
oly alant áll ez értelmiség jelenleg , hogy aligha van tér,
melyen több javitmányra lehet kilátásunk a termelő képes
séget illetőleg : mint ha azokat, kik ma csak kezekkel bir

nak, értelemmel ajándékozzuk meg. A munkások gondossága ,
takarékossága és általános megbizhatósága ép oly fontos ténye
ző mint azok értelmisége. Ép igy amunkás és munka adója kö
zötti barátságosabb viszony, s érdekközösség és egyetértés is

kiválóan előmozditja a munka sikerét ; – vagy legalább
előmozdithatná, mivel fájdalom ! nem ismerek oly helyet,
hol az illetők ily barátságos érzülettel szövetkeznének egy

mással. De nemcsak a munkás osztályra nézve áll az: hogy
az elme- és jellem -fejlesztés jótékony hatással van még az

iparra is ;mert a vagyonos és foglalkozásnélkül élő osztályoknál
is a nagyobb szellemi képesség , alaposabb oktatás és szilár
dabb lelkiismeret, közügy iránti érdekeltség , és emberszere
tet : ugy hazájok gazdasági forrásainak megnyitására , mint

an nak intézményei és szokásaiban létesitendő fontos javit
mányok inditványozására és előmozditására is jobban képe
sitené őket. Hogy csak a legfeltinőbb tüneményekre legyünk
tekintettel : a franczia mezőgazdaságnak ép azon pontokban
való hátramaradottságát, a melyeknél egy neveltebb osztály
befolyásától igen sok jót lehetne várni : részben annak lehet

tulajdonitani, hogy a gazdagabb földbirtokosok csaknem ki
zárólag a városi érdekek és élvezeteknek engedik által ma
gokat. Aligha lehetséges az eniberi viszonyoknak bármely
javitása ,mely másféle jó hatásai mellett közvetve vagy köz

vetlenül kedvező befolyással ne volna az ipar termelékeny
Stuart Mill Nemzetgazdaságtan .
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ségére is. Azon benső odaadás, melylyel az iparos foglalko
zásoknál találkozunk, több esetben igaz, hogy talán a szaba
dabb és magasabb szellemi képesség által mérsékeltetnék

egy kissé : de az ezen foglalkozásokra valóban ráforditott
munkát igy csaknem mindig sikeresebbé is tenné az.

Demielőtt azon egymással ellentétesikét erőbőlvonható kö
vetkeztetéseket, melyektől a mezőgazdasági ipar termelősége
függ, levezetnénk : meg kell emlitenünk , hogy a mit a föld
mivelésről mondottunk , csekély változtatással ugyanaz áll

az ez által képviselt más foglalkozásokra , vagyis mindazon

mesterségekre nézve is, melyek a földből nyerik a magok
anyagaikat. Igy például a bányaipar több jövedelmet
aránylag mind több és több költség után szolgáltat; sőt en
nél még roszabbul áll a dolog, a mennyiben annak szokott

évi jövedelme is mind több és több munka és tőke befekte
tés árán nyerhető meg . Minthogy a bánya nem termeli ujra

azon kőszenet vagy fémet, melyet belőle kiveszünk : utoljára
nemcsak

valamennyi bánya kimerül; de még ha jelenleg

semmijeleit nem mutatja is a kimerülésnek : folyvást növekedő
költséggel kell azt miveltetni, az aknákat mind mélyebbre
kell sülyeszteni, a meneteket mind távolabbra kell kiásni,

a viztől tisztán tartásukra mind több erőt kell alkalmazni,
az érczet mind nagyobb mélységről kell felszinre emelni,

vagy nagyobb távolságra kell elszállitani. A jövedelem ke
vesbedésének törvénye tehát még szélesebb értelemben illik
a bányászatra, mint a mezőgazdaságra is ; a gőzgépek legelső

nagyobbszerű alkalmazása a bányászatnál történt, és nincs
határa a javitmányok lehetőségének azon vegytani folya
matban , mely által az érczet elő szokták állitani. Egy másik

és pedig nem ritkán előforduló körülmény az, mely a létező
bányák kimerülése felé haladást ellensulyozza : t. i. hasonló
gazdag vagy még gazdagabb uj bányák fölfedezése .

Mindentösszefoglalva tehát: valamennyikorlátoltmennyi
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ségű természeti tényező nem csak legnagyobb termelő képes

ségére nézve korlátolt, hanem már előbb, mintsem e képes
séget a lehető legnagyobb fokra emelnénk, mind nehezebb
föltételek mellett felel meg az ujabb igényeknek . E törvény
azonban , mindazon eszközök által, a melyek az emberiség
nek a természet feletti általános uralmát erősbitik : felfüggeszt

hető, vagy legalább egy ideig ellensulyozható, – különösen
az ismeretek terjedése, s a természeti tényezők tulajdonságai
és erői felett való rendelkezhetés levén arra ilyen hatással.

18 *

XIII. FEJEZET.
A FENTEBBI TÖRVÉNYEKBŐL VONT KÖVETKEZTETÉSEK.

1. §. A fentebbi fejtegetésből látható , hogy a termelés
nek kétféle határa van , t. i. vagy a tőke- vagy a termő föld

hiánya . A termelés megakadh: t akár azért is, mivel nincs
elegendő tevékeny vágy a további tőke gyüjtésre ; akár azért
is, mivel a közönség rendelkezésére álló korlátolt mennyi

ségű föld nem engedi meg uj tőkének oly sikerrel alkalma
zását, a mennyi megfelelő jutalom lenne önmegtartóztatásuk

ért, — bármily hajlandók lennének is különben a jövedelem - .
fölösleg birtokosai megtakaritani annak egy részét.

Az oly országokban, hol oly gyenge a gyüjtési vágy,
mint Ázsia különböző nemzeteinél, hol a nép sem megtaka
ritani, sem dolgozni nem akar, hogy legyen miből megtaka

ritania , hacsak óriás magas kamat nem csábitja erre, - sőt

még ez esetben sem , ha t. i. sokáig kell az eredményre vá
rakoznia ; ott hol vagy a termelés gyér, vagy az ezzel járó
fáradság igen nagy, mivel sem tőke nem jött, sem elegendő
előrelátás nincs oly intézkedések tételére, a melyek által a
természeti tényezőkkel végeztethetnénk az emberimunkát; -

gazdaságilag tekintve a dolgot, az ily országra nézve legki

vánatosabb : hogy az ipar és tevékeny gyüjtési vágy gyara
podjék benne. Erre nézve eszközül szolgálnak : először a

jobb

kormány ; tökéletesebb vagyonbiztonság ; mérsékelt

adók , és az adók ürügye alatti önkéntes zaķlatásoktól való

mentesség ;állandóbb és előnyösebb földbérlet – biztositván a
földmivelőnek a mennyire csak lehet, az általa kifejthető
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iparkodás, ügyesség és gazdálkodás teljes osztatlan eredmé
nyét. Másodszor a közértelmiség emelése , az oly régi szokások

vagy előitéletek elhagyása , melyek az ipar sikeres alkalma
zását akadályozzák , és a szellemi tevékenység növekedése,

— mely ujvágytárgyak iránt teszi a népet fogékonnyá.Harmad
szor oly külföldi mesterségeknek meghonositása , melyek az

ujabb tőkéből nyerhető jövedelmet azon fokra emelik , hogy
megfelelő legyen az a gyenge gyüjtési vágy csekély ere

jének ; és oly külföldi tőkék behozatala ,melyek nem enge
dik , hogy a termelés növekedése továbbra is csupán magok
nak a lakosoknak takarékossága vagy előrelátásától legyen
függővé. Mindez intézkedések , az által hogy ösztönző példát

mutatnak fel a nép előtt, uj eszméket ismertetnek meg velök, s
széttörik a megszokás bilincseit, - még ha magát a nép tényle
ges állapotát nem javitják is : uj szükséget, erősebb ambitiót,

s több jövőre való gondoskodást törekszenek benne felébresz
teni. Többé-kevésbbé ugyanezen szempontok az irányadók
a többi ázsiai népekre , s Európa kevésbbé czivilizált és ipa
ros részeire u . m . Orosz-, Török -, Spanyolország és Irlandra
nézve is .

2. §. Vannak azonban oly országok is, – s ezek közt
Anglia foglalja el az első helyet, – melyekben sem az iparkodó
szellem , sem a tevékeny gyüjtési vágy élesztésére nincs

semmi szükség ; a hol a nép kevés jutalomért is erősen dol
gozik , s igen kevés haszonért is sokat kész megtakaritani ;

a hol habár a munkás osztály általános takarékossága sok

kal alatta áll is annak a mi kivánatos volna : mégis a tár
sadalom vagyonosabb osztályánál már meg levő gyüjtési
vágy inkább csillapitást mintsem még erősitést igényel. Ezen

országokban sohasem lenne tőkehiány, még ha annak növe
kedése a jövedelem igen nagymérvű apadása által soha
sem lassittatnék, vagy akadályoztatnék is. A tőke jövedelem .
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fokozatos kissebbedésre való hajlandósága annak az oka ,
hogy a termelés növekedése gyakran a termelők viszonyai

nak roszabbultával jár együtt ; és e hajlam , mely egy idő
mulva teljesen

véget vetne a termelés növekedésének : a

földből származó termelés szükségképeni és elhárithatlan

következménye.
Mindazon országakban, melyek már túl vannak a gaz
dasági fejlődés egy meglehetősen kezdetleges állapotán : a

tápszerkereslet minden növekedése, melyet a népesség nö
vekedése idézett elő , mindig kevesbiteni fogja azon osztály
részt, a mennyi illendő felosztás szerint minden egyes
egyénre esne, - ha csak ezzel egyidejűleg ösztönző okok

is nem

folynának be a termésre . A termés növekedése, –

még elnem foglalt termő földek, vagy az illető árúk olcsóbbá
tételére czélzó ujabb javitmányok hiányában, — csak arány
lag mind nagyobb munka árán szerezhető meg , A népesség

nek vagy erősebben kell dolgozni, vagy kevesebbet enni ;
vagy különben rendes élelmét más megszokott kényelmének
feláldozásával szerezheti csak meg. Valahányszor ezen szükség

a népesség növekedése daczára is elmaradt: az csak onnan
származik , hogy azon javitmányok , melyek a termelést meg

könnyebbitik , folyvást szaporodnak ; mivel az emberiség
arra szolgáló találmányai, hogy munkájokat mind sikere

sebbé tegyék : örökös harczban állanak a természettel, s
azon mérvben mind ujabb, és ujabb jövedelem forrásokat csi

karnak ki annak daczoló erőitől, a mint az emberi szükségle
tek a régieket már elfoglalták és fölemésztették .

Ebből származik azon fontos végkövetkeztetés, hogy a
népesedés korlátozásának szüksége nemcsak a nagy birtok
egyenlőtlenségi viszonyok mellett jelentkezik . Nagyobb meny

nyiségű néptömeg , a civilizátió egy bizonyos foka mellett,
nem látható el ép oly jól a szükségletekkel, mint egy kisebb
mennyiségű. A természet fukarsága s nem pedig a társadal
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mi igaztalanság oka azon büntetéseknek , melyek a túlnépe

sedéshez vannak kötve. A vagyon igazságtalan megoszlása
nem növeli ezen bajt, hanem csak valamivel hamarább érezhe
tővé teszi azt. Üres beszéd az, hogy minden evő száj,
melyet az emberiség szaporodása létrehoz , kezeket is hoz
magával; mert az uj szájak ép annyi eledelt kivánnak mint
a régiek , de az uj kezek nem
a régiek . Ha a termelés

produkálnak annyit mint

valamennyi eszköze az egész

népesség közös vagyonát képezné, és a termés tökéletesen
egyenlően osztatnék meg közöttük , és ha egy ily szerkezetű
társaságban az ipar ép oly erélyes, s a termés ép oly bőven

volna, mint jelenleg : az elegendő lenne a most létező népes
ség mindenik tagját tökéletes kényelemmel ellátni; ha azon

ban a nép megkétszerezné magát, a minthogy jelenlegi szo
kásai mellett az ily biztositásokra csak kevéssel több mint
20 év alatt kétségkivül meg is tenné azt: kérdés, hogy ak

kor aztán minő lenne állapota ? Ha csak a különbféle ter
melési módok ugyanezen idő alatt hallatlan mérvben meg

nem javulnának : azon roszabb termékenységű földek,melyek
hez ez esetben folyamodni kellene, s azon több fáradsággal

járó s mégis kevésbbé jövedelmező mivelés, melyet a jobb
talajoknál alkalmazni kellene, hogy annyival nagyobb népes

séget elegendő eledellel elláthassunk : ellenállhatlan okoknál

fogva a közönség mindenik tagját szegényebbé tenné mint
az előtt volt. Ha a népesség folyvást ugyanazon arányban

növekednék : csakhamar eljönne az idő, a midőn senkinek
sem volna többje , mint a mennyire mulhatatlanul szüksége
van ; és csakhamar ezután azon kor is bekövetkeznék , a mi

dőn senkinek még a legelső szükségletből sem jutna elegendő,
- a mikor aztán, a népesség további szaporodása a halálo
zás által lenne akadályozva.
Hogy valjon jelenleg, vagy valamikor máskor, az ipar

termékek mennyisége a reájok forditott munkának megfele
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lőleg növekedik -e vagy pedig fogy, és hogy a nép általá

nos állapota javul-e vagy pedig roszabbra változik : mind
ez attól függ, hogy valjon a népesség növekedik - e gyorsab
ban mint a javitmányok , — vagy pedig megforditva. Miután

egy bizonyos fokú sűrűség el lett érve, mely ép elegendő arra ,
hogy a munka-combinatió főelőnyei is elérethessenek : ezen

túl minden további szaporodás, a mennyiben a népek álta
lános állapotára vagyunk tekintettel, csak különféle bajok
nak szolgál forrásaúl. A javitmányokban történő előhaladás

nak azonban ép ellenkező hatása van ; ez lehetővé teszi a

népesség szaporodását, a nélkül is, hogy annak helyzete
roszabbodnék ; – sőt még magasabb fokú kényelemmel is
élhet az e mellett. A javitmány kifejezést itt szélesebb
értelemben kell vennünk, – nemcsak az uj ipari találmá

nyokat, vagy a már ismeretesek terjedtebb körű használatát
értvén ez alatt, hanem az egyes intézményekre, u . m . a neve- ,
lésügy, felvilágosodás, és általában az emberiségi ügyekre

vonatkozó javitmányokat is, — feltéve, hogy mint minden más
javitmányok, úgy ezek is uj rugókat vagy uj könnyitménye
ket törekszenek adni a termelésnek. Ha az állam termelő

erői ép oly gyorsan növekednek , mint a népesség szaporo

dása a termény gyarapodá sát kivánja : akkor nincs reá
szükség, hogy a terményszaporodást a már eddig mivelés
alatt levő legroszabb

földeknél is

soványabbak , müvelése

által vagy pedig a régi földeknél kevesebb előnynyel járó
ujabb munkának alkalmazása által eszközöljük ; mert á ter

melési képesség csökkenése, mindenesetre kárpótoltatik a
gyáriparban használt munkának a folytonos javitmányok
következtében előálló nagyobb sikere által ; úgy hogy egyik
vagy másik módon mégis csak gondoskodva lesz a megsza
porodott népességről, és mindnyájan ép oly jól meg fognak

élhetni, mint az előtt. Ha azonban az emberi képességnek
növekedése a természet felett megakad, vagy meglassul, a
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ha

felett jelenleg rendelke

zésükre levő erők mellett ezen tényezők több népesség eltar

tására hivatnak fel : ezen nagyobb mennyiségű termés nem
fog a megszaporodott népesség számára létre jönni, hacsak
vagy általában mindenik egyén több erőt nem fog kifejteni,
vagy általában az összes termésből minden egyesre jutó osz
talék kisebb mennyiségre nem fog leszállittatni.
Némelyik korszakban a népesség növekedése volt a

gyorsabb a kettő közül, máskor pedig a javitmányoké. Ang
ljában, a franczia forradalmat megelőzőleg, sokáig igen las
san

növekedett a népesség ; a javitrr ányok

fejlődése azon

ban, legalább a mezőgazdaságban, úgy látszik , hogy még
lassabb

volt, mivel habár semmi sem történt olyan , mi a

nemesfémek árát csökkenthette volna : mégis a buza árak

tekintélyes mérvben emelkedtek, s Anglia az az előti gabna
kiviteli tartományból beviteli tartománynyá lett. Ez azonban
még nem sokat bizonyit, a mennyiben a század első felében
egymást ért bő aratások

rendkivüli nagy száma nem foly

tatódván a század második felében : a társadalom rendes
fejlődésétől függetlenül ez is lehetett a búza árak emelkedé

sének előidézője. Az bizonytalan, hogy valjon ugyanezen
idő alatt a gyáriparban történt javitmányok, vagy a behozott
árúk olcsóbbsága nyujtott-e . kárpótlást a földre forditott
munka kevésbbé termelékenységeért. De Watt, Arkwright és

kortársainak nagyszerű erőműtani felfedezései óta a amun'za
jövedelme valószinűleg ép oly

gyorsan

növekedett mint a

népesség ; sőt túl is haladta volna azt, ha épen maga e jö
vedelem növekedése nem idézte volna elő az emberfaj vele

született szaporodási képességének ujabb fejlődését. Az
utóbbi 20 vagy 30 év alatt oly meglepő gyors előhaladást
tettek a mezőgazdasági javitmányok , hogy ma már aránylag
maga e föld is több termést szolgáltat a reá forditott munká
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ért ; a buza átlagos ára határozottan alább szállt, még mielőtt
a gabna behozatali törvény visszavonása oly lényeges
könnyebbülést nem eszközölt is e tekintetben . Azonban
habár a javitmányok által fentartható , sőt tulhaladható is

egy bizonyos ideig a népesség valóságos szaporodása : két
ségkivül sohasem jut el a termelés ugyan oly mérvű növeke
désre, a minőre a népesség képes ; és semmi sem akadá
lyozhatná meg az emberfaj állapotának általános "roszabbá
lételét, ha tényleg maga a népesedés nem korlátolná maga
magát. Ha még jobban korlátoltatott volna, és ugyanazon
javitmányok megtörténtek volna : még nagyobb osztalék ju
tott volna egészben véve egy nemzetre , vagy fajra mint
jelenleg. A természettől a javitmányok által kicsikart uj
területek nem használtattak volna mind fel pusztán a szám
beli szaporodásra. Habár a nyers jövedelem nem lett volna

is oly nagy, fejenként: mégis több jutott volna az egész
népességre.

3. § . Ha a számbeli növekedés tulhaladja a javitmá
nyok fejlődését, s az ország mind kedvezőtlenebb és kedve

zőtlenebb feltételek mellett nyerheti meg az életfentartási
eszközöket, mivel földje nem képes az uj keresletnek meg
felelni, hacsak terhesebb munka nem fordittatik reá : ekkor
csak két oly kivezető út van , melyek által remélnilehet, hogy a

kellemetlen kényszer helyzet, – még ha talán a népnek a
szaporodási arányra vonatkozó szokásaiban változás nem tör
ténik is, – mégis mellőzhető lesz. E kisegitőmódok egyike a

külföldről való tápszer behozatal, másika pedig a kivándorlás.
Az olcsóbb eledelnek külföldről bebocsátása felér egy
oly mezőgazdasági találmánnyal, mely által ép oly olcsón
lehetne otthon is előállitani ugyanazon élelmi szert. Hasonló
mérvben neveli tehát ez is a munka termelő képességét. Az
eredmény az előtt egy bizonyos mennyiségű táplálék volt,
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az annak termelésére forditott bizonyos mennyiségű munká
ért ; igy pedig nagyobb mennyiségű táplálék jut a gyapot
vagy pokróczszövet, vagy a tápszerért cserébe adott másféle
árúczikk termelésére forditott ugyanazon mennyiségű munká
ért. Az egyik javitmány ép ugy mint a másik is egyaránt
vissza veti egy bizonyos időre, a munka termelő képességé
nek hanyatlását; de az egyik esetben ép úgy mint a másik

ban ismét vissza tér az régi szokott utjára ; - a dagály ,
mely kissé engedett, ujra kezdi az előnyomulást. Azt lehetne
gondolni, hogy ha valamely ország oly óriás területről nyeri

táplálékát, mint az egész föld lakható felszine: az hogy
növekedette annak valamely zugában az erőszájak száma,
oly kevés befolyással lehet ez óriás felszinre, miszerint ez
ország lakossága kétszerte, vagy épen háromszorta nagyobbá
is lehet anélkül, hogy ennek hatását a termelés rugóinak na

nagyobb feszültségében , vagy pedig a tápszerek árának az
egész földön emelkedésében észre lehetne venni. E következte
tésnél azonban több dologra nem voltunk tekintettel.

Igy pl. először is azon idegen vidékek, melyekből bu

zát lehetne beszállitani, nem foglalják magokba ez egész
föld felszinét, hanem csaknem egyedül azon részeit ennek,
melyek a hajózható folyam partok közvetlen szomszédságá
ban fekszenek . A legtöbb országban azonban e partvidékek

azok , mely már legkorábban , s a legsűrűbben be vannak

népesitve ; s igy ritkán van megtakaritható élelmi szerök. A
főbehozatali forrásokat tehát csak némely hajózható folyók

nak , u . m . a Nilus, Visztula , vagy a Missisippi partjai
hosszában elterülő földek képezik ; az ilyenek pedig a föld
termelő vidékein nincsennek oly nagy számmal, hogy örök
időkig elegendők volnának a gyorsan növekedő kereslet ki

elégitésére, a nélkül, hogy e földek termő képességére is
több munkát ne kellene forditani. Hogy e tartományok bel
sejéből elegendő buzakészletet nyerjünk ; azt a jelen közleke
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dési viszonyok mellett nem remélhetni. Jobb utak , s ott, a
hol lehet, csatornák és vasutak által annyira kevesbithetők
ugyan ez akadályok , hogy nem lesznek többé legyőzhetetle

nek ; ez azonban lassú folyamat. Valóban Amerika kivételé
vel, minden gabnakiviteli országban felettébb lassú ez, oly
annyira, hogy nem képes lépést tartani a bennszülött népe

sedéssel sem , - hacsak ez utóbbi nem korlátoltatik igen
erélyesen .

Továbbá még ha a készlet a kiviteli tartományoknak
egy kis része helyett azok egész felszinéről volna is besze
rezhető : az igy megfelelő költség növekedés nélkül nyerhető
tápszermennyiség mégis igen korlátolt lenne. Azon tartomá

nyok, melyek

élelmiszert szállitanak ki, két osztályba

sorolhatók : u . m . vagy olyanok ,melyekben a tevékeny tőke
gyüjtési vágy már meglehetősen erős, vagy olyanok , melyek
ben még nagyon gyenge az. Austráliában, s az amerikai
Egyesült Allamokban a tevékeny gyüjtési vágy már erős, a

tőke igen gyorsan növekszik , és a tápszer termelés hirtelen
kiterjeszthető . Az ily országokban azonban a népesség is
rendkivüli gyorsasággal nő. Az ilyenek mezőgazdaságának
nemcsak saját szaporodásukról kell gondoskodni, hanem a

nép -beszállitó államokéról is. Ezeknek tehát, a dolog termé.
szeténél fogva, ha nem is kevésbbé termékeny, de legalább
távolabb eső, és kevésbbé termékeny vidékek felé kell szo
rittatniok, a mi amazzal egy értékű ; és oly mivelési módok
hoz folyamodniok , melyek , – mint a régibb tartományok

ban, – a munka és költséghez aránylag kevésbbé jövedel
mezők .
Oly állam

azonban, mely az élelmiszerek olcsósága

mellett virágzó ipart tudna felmutatni, csak kevés létezik ,
csupán azok

levén erre képesek , melyekbe a polgárosult

élet mesterségei már teljesen kifejlett állapotban vitettek át
egy gazdag és még miveletlen talajra. A régi államok kö
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zött azok , melyek élelmiszer kivitelre képesitvek : csupán
azért képesek erre , mivel iparuk igen hátramaradott álla
potban van ; s tőkéjök és ezzel együtt népességök is soha
sem növekedett elegendő mérvben arra nézve, hogy az élel

miszerek ára magasabbra emelkedjék . Ilyen államok Orosz
és Lengyelország, s a dunai fejedelemségek . E tartományok
ban a tevékeny tőkegyüjtési vágy még gyönge ; a termelési
mesterségek igen tökéletlenek ; a tőke ritka, s növekedése,
különösen a házi foglalkozásokból, igen lassú. Ha idegen
államokba való kivitel végett nagyobb kereslet keletkezik

az élelmiszerekre; az csak igen fokozatosan történhetik ,

hogy megfelelő tápszer mennyiség produkáltathassék, mert
az erre szükséges tőkét nem lehet más foglalkozásoktól át
helyezés által megszerezni, mivel ilyenek sem léteznek. A
gyapot vagy szőrkelméket, melyeket Angliából cserébe
lehetne kapni a buzáért ; az oroszok vagy lengyelek nem

termelik saját hazájukban, hanem e nélkülvannak. Remélhető,
hogy idővel lesz valami láttatja azon nagyobb igyekezetnek,
melyre a termelők a terményök

számára nyitott piacz által

ösztönöztetnek ; ily nagyob igyekezetre azonban épen nem
kedvezők azon ország szokásai, melynek földmivelő népes

sége rabszolgákból, vagy oly parasztokból áll, a kik csak
épen most szabadultak fel a szolgai állapotból ; és pedig a
szokások még e mozgalmas korban sem valami gyorsan vál
toznak . Ha nagyobb tőke befektetésre van szükség, ha ujabb

jövedelem forrásokra akarunk szert tenni: az erre szolgáló
eszközöket vagy uj megtakaritási módok meghonositása,

vagy az uj árúczikkek és terjedtebb érintkezésből származó
ösztönzés, vagy külföldről behozatal által kell eszközölni; és
pedig ez esetben a népesség is igen valószinüleg ép oly
gyorsan növekednék. Ha Anglia gyorsan növekvő élelmiszer
készletet akar Orosz- vagy Lengyelországból nyerni : az an
gol tőkének kell oda menni annak termelésére. Ez azonban

oly sok nehézséggel jár, a mennyi nagy positiv hátrányok
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kal egyértékű ; ellene vannak a nyelv, és szokásbeli különb
ségek , az ország intézményei és társadalmi viszonyaiból
származó ezerféle akadályok , és mindenek fölött az, hogy
ez mulhatlanúl oly szaporodásra ösztönözné a népességet,
miszerint az ily módon termelt nagyobb mennyiségű tápszer
valószinűleg mind előbb felemésztetnék ,mintsem elhagyhatná
a tartományt ; úgy hogy, ha nem ez volna a külföldi esz
mék és mesterségek behozatalának, s az ily államok hátra

maradt polgárosultsága

sikeres felköltésének

csaknem

egyetlen módja : igen kevés sulyt lehetne arra a kivitel nö
velése és más országoknak a fokozatos és végtelen tápszer
növekedéssel ellátása szempontjából fektetni. Egy ország

polgárosultságának előbbre vitele azonban oly lassú folya
mat, s mind magában azon országban, mind abban, melyet
élelmi szerrel ez lát el, annyi időt enged a népesség szapo
rodására , miszerint ennek hatása : az élelmi szerek árának

a növekedő kereslettel szemben is alant tartására , valószinű
leg semmivel sem fontosabb az egész Európára , mint magá

nak azon bizonyos nemzetnek kisebb körű fejlődésére.
Az ipar mindinkább kevesbedő jövedelmének törvénye
tehát,

–

valahányszor t. i. azon országban a népesség

gyorsabban szaporodik mint a javitmányok, — nem csupán azon
államokra alkalmazható, melyek saját földjük terméséből
táplálkoznak, hanem lényegileg ép ily mértékben illik azokra

nézve is, a melyek a föld bármely hozzáférhető vidékéről is
készek élelmöket megszerezni, — a holt. i. a legolcsóbban jut
hatnak ahoz. A tápszernek hirteleni, s nagy mérvű megol
csóbbodása , bármi módon jött is az létre, ép úgy mint az
emberi életmódok bármi más hirteleni javulása is, a dolgok
természetes folyamát, — jóllehet anélkül, hogy annak ará
nyát megváltoztathatnók , - egy vagy két fokkal valóban

vissza vetik . Van azonban a behozatali szabadsággal egy oly

tényező is összekötve,mely ideiglenesen mégis nagyobb hatást
idézhet elő, mint a mennyit a szabad gabna bevitel legelkese
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redettebb ellenségei , vagy legbuzgóbb pártolói valaha
csak gondoltak is. Tengerit képesek volnának oly meny
nyiségben szállitani, hogy az egész országnak is elég volna ;
és pedig oly áron, hogy ha a tápértékre levonunk is be
lőle : még mindig olcsóbb lesz az még a burgonyánál is.

Ha a szegények rendes tápláléka gyanánt a tengeri
foglalhatná el a buza helyét ; a tápanyagok megszerzésére
forditott munka termelő képessége oly rendkivüli mérvben

szaporodnék , és a család fentartásának költségei oly annyira
leszállanának , hogy még ha amerikai léptekkel haladna is
előre a népesedés, mégis talán több nemzedék is kihalna,
mielőtt más uton elérné az élet fentartásának ezen nagy
megkönnyebbedését.
4 . $ . A gabona behozatalon kivül van még egy másik
segédmód is,melyhez egy oly nemzet folyamodhatik , melynek
gyors növekedése nem ugyan a tőke , hanem a föld termelő
képességére igen is nagy teherként nehezedik ; értem t. i. a ki
vándorlást, s különösen a gyarmatositás alakjában . E
módszer sikeressége még eddig valódinak bizonyult be ;

minthogy az abban áll, hogy valahol másutt keressük fel
azon elfoglalatlan terniékeny földeket, a melyek ha oda haza

feltalálhatók volnának, anélkül is képesitenének a növekvő
népesség keresletének kielégitésére , hogy a munka termelő
képessége megrövidülne. E szerint, ha a betelepitendő
terület közelünkben van, s a nép izlése és szokásai elegen
dőleg

hajlandók a kiköltözködésre : ez teljesen

sikeres

gyógymód. Az amerikai szövetség régebben elfoglalt részeiről
az ujabb területekre való átvándorlás, – a mi úgy a czélt

mint a módozatot tekintve, valóságos gyarmatositás : szolgál
tatja jelenleg azon tényezőt, mely az egész Egyesült Államok
területén korlátlan szaporodásra képesiti a népességet –
anélkül, hogy az ipar jövedelme kevesbittetnék , vagy az
élelem megszerzésének nehézsége növekednék . Ha Ausztrália ,
vagy belső Canada ép oly közel volna Nagy -Britanniához,
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mint Viskonsin vagy Jowa van New - Yorkhoz ; ha a fölösle

ges népesség elszéledhetne oda a nélkül, hogy a tengeren
kellene átmenni; s ép oly vállalkozó és nyughatatlan jel
legű volna, és ép oly kevésbbé ragaszkodó a megszokott

otthonhoz, mint uj-angliai rokonaink : akkor ezen be nem
népesedett szárazföldek ugyanazon szolgálatot tennék Nagy

Britanniának, mint a mit az uj államok tesznek Amerika
régi államainak . A dolgok jelen állása mellett azonban, ha
bár a becsületesen vezetett kivándorlás a legfontosabb segéd
mód is a népesség nyomott helyzetének egy lökéssel hirte

len regkönnyitésére, – és habár oly rendkivüli esetekben
mint az Irlandé volt a burgonya szükség, szegény-ügyi törvény ,
és a bérleteknek az egész országban történt általános meg

változtatásának háromszoros hatása alatt, az önkéntes kiván

dorlás nagyobb tömegeket is eltávolithat, mint a mennyinek
egyszerre eltávolitását valaha valamely nemzeti rendszabály
czélozta : az még mindig nincs a tapasztalás által bebizonyitva,

hogy valjon fentartható -e egy oly folytonos kivándorlási fo
lyamat, mely, mint az Amerika felé történő, elegendő az
évi növekedés mindazon részét eltávolitani, (a midőn t. i. az
a lehető legnagyobb gyorsasággal halad előre) mely — tulhalad
ván azon előmenetelt, mely ezen rövid idő alatt az életmó
dokban létre jött, – a megélhetést a közönségminden köze

pes állapotú egyénére nézve nehezebbé törekszik tenni. És

ha ez nem teljesithető : a kivándorlás még gazdasági szem
pontból tekintve sem menthet föl a népesedés korlátozásának
szükségessége alól. Tovább azonban nem akarjuk itt fejte

getni e kérdést; mivel a gyarmatositás mint gyakorlati kér

dés általában, s annak a régi államokra való fontossága,
valamint az annak vezetésénél követendő elvek is, némileg

részletesebben, e munka egy későbbi részében fognak tár
gyaltatni.
(Vége az első kötetnek .)
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