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1. §. Azon elvek , melyeket a jelen munkálat első
részében fejtegettünk, némely tekintetben nagy mérvben
különböznek azoktól, melyek tárgyalásába csak most szán

dékozunk bele ereszkedni. A vagyontermelés törvényei és
föltételei a phisikai igazságok jellegével birnak ; semmi sze
szély vagy önkényszerűség sem szerepelhet ezeknél, – mert

mindannak, mit az emberiség termel , oly módon és oly föl
tételek mellett lehet termeltetnie , a mint a külviszonyok

természete és saját testi szerkezetök és öröklött szellemi
tulajdonaik már előre megállapitották azt. Bármint akarják
is az emberek : a termelés azon tőkemennyiségtől függ , me

lyet már azelőtt összetakaritottak, – emellett még saját
erélyök , ügyességök , gépeik tökéletessége , és az együttes
munkálkodás előnyeit felfogó képességök levén arra befo

lyással. Bármint akarják is : megkétszerezett munka nem
fog ugyanazon földön kétszerannyi táplálékot termelni szá
mukra , - hacsak valami javitmány is nem történik a ter
melés folyamában. Bármint akarják is : az egyének nem ter

melő kiadása egy bizonyos arányban mindig szegényiteni
fogja a társadalmat, és csupán a termelő kiadás fogja gaz

dagítani azt. Azon nézetek és kivánalmak , melyek e tekin

tetekben feltámadhatnak , nem ellenőrizhetik e bajokat; mert
nem vagyunk képesek csak annyit sem előre látni, hogy a
termelés módjai mily mérvben változhatnak meg, vagy a
munka termékenysége mennyivel növekedhetnék a természeti
1*
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törvényekre vonatkozó ismereteink jövőben való kiterjedése
által, a melyek folytán oly uj iparágak fedeztethetnek föl,
melyekről fogalmunk sincs jelenleg. Azonban bár mennyire
sikerüljön

is azon határokon belől mind

több-több tért

foglalni el, melyeket a dolgok természete szabott ki
előnkbe : tudjuk, hogy mégis örökké fognak
rok

létezni.

Sem

az anyag , sem a szellem

ily

hatá

alaptulajdon

ságait nincs módunkban megváltoztatni, hanem e tulajdono
kat több -kevesebb sikerrel csak arra használhatjuk fel, hogy

oly eseményeket hozzunk létre,melyek bennünket érdekelnek .
Nem igy van mindez a vagyon megoszlásánál. Ez már
kizárólag emberi intézmény. Ha már egyszer ennyire jutot

tak a dolgok , az ember egyenként, vagy együttesen azt
tehetí velök , a mi neki tetszik ; annak rendelkezésére bocsát

hatja , a kinek neki tetszik , – és a minő feltételek mellett
neki tetszik . Továbbá a társadalmi állapotban , mint minden

féle állapotban is, – a tökéletes magányt kivéve, - bármi
rendelkezés ezek felett, csak a társaság vagy azok bele
egyezésével történhetik , a kik annak tevékeny erőivel rendel

keznek . Sőt még azt is, a mit valaki saját egyéni fáradsága
által senkitől sem segittetve szerzett : nem tarthatja meg , ha
csak a társadalom nem ad erre engedélyt neki. Nemcsak
a társadalom veheti azt el tőle, hanem egyes egyének is el
vehetnék és el is vennék , ha a társadalom csak semleges
maradna is ily cselekvény iránt; ha vagy en masse be nem
avatkozna, vagy nem alkalmazna és fizetne embereket épen azon czélból, hogy megakadályozzák az ő birtokban hábor

gattatását. A vagyon-megoszlás azért a társadalom törvényein
és szokásain alapszik . Azon szabályok ,melyek ezt meghatá
rozzák , a község uralkodó része véleményének, és érzelmei
nek kifolyásai ; – s a különböző korban, és különböző né

peknél igen különbözők , és még különbözőbbek is lehetnének,
ha az emberiségnek ugy tetszenék .

A TULAJDON .

Az emberiség nézetei és érzületei kétségkivül nem a

puszta véletlen szülöttei, hanem az emberi természet alap

törvényeinek, — az emberi ismeret és tapasztalat, továbbá a
társadalmi intézmények , s az értelmi és erkölcsi miveltség
jelenlegi állapotával egyesült következményei. Az emberi

vélemények eredetének törvényeit vizsgálni azonban nem tarto
zik jelen feladatunk körébe,mert az emberielőhaladás általános
elméletének képezi ez egy részét,melymaga is terjedelmesebb és
nehezebb vizsgálódási tárgy, mint a nemzetgazdaság. Azon sza
bályoknak , melyek szerint a vagyon megoszolhatik , nekünk
itt nem okait, hanem csak következményeit kell vizsgálnunk .

Ezek legalább is ép oly kevéssé önkényesek , és ép oly
mérvben birnak a physicai törvények jellegével, mint, a ter
melés törvényei. Az emberek ellenőrizhetik saját tetteiket, —
de tetteiknek magokra vagy másokra ható következményeit
nem . A társadalom alkothat szabályokat, a minőket legjob

baknak gondol a vagyon megoszlására nézve ; de azt, hogy
mely gyakorlati következmények fognak aztán e szabályok

ból származni: — mint bármely physicai vagy szellemi igazsá
got, ép úgy csak észlelés és okoskodás utján 'lehet fölfedezni.
A föld és munka gyümölcsének csak azon különböző

megoszlásimódjait vesszük tehát ezennel vizsgálat alá ,melyek
a gyakorlatban el vannak fogadva, vagy legalább elméletileg

föltételezhetők. S ezek között legelőször is azon első rendű s
alapintézmények vonják magokra figyelmünket, a melye
ken — nehány különös és igen korlátolt eset kivételével,
a társadalom közgazdasági berendezése eleitől fogva nyugo
dott, (habár azoknak másodrendű folyományai változtak is ,

sőt még ma is változásnak vannak kitéve), – a mi alatt
természetesen a magán tulajdon intézményét értem .

2. $. A magán -tulajdon , mint társadalmi intézmény,

eredetét nem azon hasznossági tekintetek valamelyikének
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köszöni, a melyek, - ha már egyszer léteznek, ma annak
fentartása mellett szólanak. Úgy a történelem mint a mai társa
dalom hasonló állapotaiból eléggé ismeretes lehet előttünk
a miveletlen kor arra nézve, hogy beláthassuk , miszerint a
tribunalok (melyek mindig megelőzik a törvényeket) erede

tileg nem azon czélból állittattak , hogy a jogakat meghatá
rozzák , hanem hogy az erőszakoskodásokat elnyomják , s a
viszálkodásokat megszüntessék . Főleg e czélt tartva szem

előtt, természetesen elégszer tulajdonitottak törvényes hatást
az első foglalásnak az által, hogy azon személyt tekintették
megtámadónak , a ki legelőször kezdett erőszakoskodást, ki

forgatva vagy kiforgatni igyekezvén másokat a birtokból.
A béke fentartása, mely a polgári kormányzás eredeti czélja

volt, – igy el lett érve; mig az által, hogy azoknál, kik
már birtokban voltak , még azt is védelmezték , a mi nem
az ő személyes erőfeszitésök gyümölcse volt : egyszersmind

afelől is biztositották őket, hogy mind abban, a mi ilyen ter
mészetű , meg fognak erősittetni.

Ha a magán tulajdon intézményét mint a társadalmi
philosophia egyik kérdését tekintjük : annak valóságos kelet
kezését, a ma élő európai nemzetek bármelyikénél is, figye

lem nélkül kell hagynunk. Lehet föltételeznünk egy oly tár
saságot, mely semmi megelőző vagyon által nem volt aka

dályozva ; vagy egy oly gyarmatos testületet, a mely egy

lakatlan vidéket legelőször foglal el ; s a mely semmit mást
nem hozott magával, mint csak olyat, a mimindnyájok közös

tulajdona ; és a mely előtt egészen tiszta mező állott, azon
intézmények és czélzatok elfogadására , melyeket a legüdvö
sebbeknek tartott; a melynek tehát választania kellett a tekin

tetben, hogy valjon a termelési munkát az egyéni tulajdon
elvei szerint akarja-e folytatni, vagy pedig a közös tulajdon
és együttes működés valamelyik rendszerét alkalmazni.
Ha a magán tulajdon fogadtatnék fel: föl kell tételez
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nünk , hogy azon egyenlőtlenségek és igazságtalanságok kö

zül egyik sem fordul elő köztök, melyek eleinte a régi tár
sadalmakban annyira akadályozták e rendszer jótékony hatá

sát. Föl kell tételeznünk , hogy minden felnőtt férfi vagy
nő biztositva van afelől, hogy testi és szellemi képességét
teljesen szabadon használhatja , s rendelkezhetik azokkal; és

a termelési eszközök : a föld , és az ennek miveléséhez szük
séges szersz ámok igazságosan vannak közöttük megosztva ; ugy
hogy a külviszonyokat illetőleg mindnyájan egyenlő feltéte

lek mellett indulnak meg. Sőt az is képzelhető , hogy ezen
eredeti osztozkodásnál kárpótlás adatik a természetimostoha
ságokért ; s a sulyegyen teljesen helyre van az által ütve,
hogy a társaság kevésbbé erőteljes tagjainak annyi előnyt
nyujtanak a felosztásnál, a mennyi épen elegendő arra, hogy
azok egyenlő szinvonalon állhassanak a többiekkel. Az egy

szer megtörtént felosztásba azonban később azután többé
nem avatkoznak, hanem saját képességökre hagyják az
egyéneket, és a szokott esélyekre bizzák , hogy ki mily elő
nyösen használja fel a számára kijelölt részt. Ha megforditva
az egyéni tulajdon ki volna zárva : azon tervet kellene elfo

gadni, hogy a föld és minden termelési eszköz a község
közös tulajdonát képezze, és közös számlára folytassák a
munkát. A község munkálkodásának vezetése ez esetben egy

vagy több hatósági személyre ruháztatnék , a kikről föl kell

tételeznünk, hogy a község általános szavazata által válasz
tatnának, ennek
kednek

tagjairól pedig , hogy önként engedelmes

azoknak . A jövedelem felosztás is hasonlókép köz

cselekmény lenne, a melynél vagy a teljes egyenlőség, vagy az
egyének szükségleteihez arányositás elve alkalmaztatnék , a mennyiben t. i. megegyeztethető volna az a község igaz

ságróli fogalma, vagy uralkodó iránylataival.
Kis mértékben ily társulatok példáit tüntetik előnkbe
a szerzetes rendek , a morva atyafiak , a Rapp követői, és
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mások ; és azon remények folytán, melyeket ezek a vagyon
egyenlőtlenségéből származó nyomorúságoktól ez úton való
megszabaduláshoz kötnek : ugyanezen eszmének nagyobb
mérvű megvalósitása iránt ujabb és ujabb tervek jelentek
meg , melyek a társadalom alapelvei felé irányult élénk moz
galmak idején igen népszerűekké lettek . "Oly időkben, mint

a jelenlegi, midőn a társadalom valamennyi alapelveinek
ujra vizsgálat alá vétele kikerülhetlennek látszik , és a
midőn a társadalom szenvedő része sokkal több szavazattal
bir a vitában mint bármikor máskor az előtt : csaknem lehe
tetlen, hogy az ily természetű eszmék messzire és szélesen
el ne terjednének . Az utolsó európai forradalmak nagy mérvű

ilynemű szemlélődéseket hoztak felszinre ; s következőleg a

figyelem szokatlan nagy mértékben lett azon különböző ala
kok iránt, — melyeketez eszmék magokra öltöttek , -- felköltve;
s nem is valószinű , hogy e figyelem egyhamar csökkenni
fog, hanem ép ellenkezőleg mindinkább növekedni fog az.
.
A magán -tulajdon elvének megtámadói két osztályba
sorolhatók : u . m . az elsőbe azok , kiknek terve szerint a
physicai életkellékek és élvezetek megosztásában absolut
egyenlőséget kell fenntartani; a másodikba pedig azok, kik
megengedik ugyan az egyenlőtlenséget, de az igazság vagy

közérdek valamely elvére alapitva, – és nem pedig úgy mint
a mai társadalom annyi, pusztán a véletlentől függő egyen
lőtlenségét. Az előbbi osztály fejéül, mint a jelenlegi nemze
dékek közt legidősebb : Mr. Owen és követői tekintendők . .
Ujabban M . Louis Blanc, és M .* Cabet is, mint hasonló ta

nok apostolai lettek ismeretesekké; - - (habár az előbbi csak

úgy védi a vagyonfelosztás egyenlőségét,mint egy még igaz
ságosabb állapotra való átmenetelt, a melyben aztán min
denki, képessége szerint foglalkozhassék , és szükségének
megfelelő kielégitésben részesüljön. Ezen közgazdasági rend
szer jellemző neve communismus, – egy continentalis

.
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eredetű szó, mely csak ez utóbbi időben lett Angliába is
bevezetve. A socialismus kifejezés, mely az angol communisták

közt jött létre, és saját tanok megjelélésére lőn elfogadva ;
a continensen most sokkal szélesebb értelemben használtatik ,
mert ez nem jelent szükségkép

comunismust, vagyis a ma

gán a vagyon tökéletes eltörlését, hanem minden oly rend
szerre alkalmazható , mely azt kivánja , hogy a föld és a ter
melés . eszközei ne egyes egyéneknek , hanem a községek
nek, vagy társulatoknak, vagy a kormánynak tulajdonát

képezzék . É rendszerek között a legtöbb elismerésre igényt
tartható két legértelmesebb az, mely nevét valódi vagy elhi
resztelt alapitójától véve : St. Simon és Fourier rendszerének

neveztetik . Az előbbi, mint rendszer, már kihalt ; de nehány
évi köz-szereplése alatt ez vetette el csaknem mindazon
socialisticus hajlamok magvait, melyek azóta oly széles ki
terjedést nyertek Francziaországban, mig a második , hivei
nek nagy száma, kitünő tehetsége és buzgósága folytán még
„mindig virágzik .
3 . Ş. Bár mik legyenek is e különböző tervek előnyei
vagy hátrányai, tulajdonkép nem lehet azt mondani rólok,
hogy gyakorlatilag kivihetlenek volnának. Egyetlen értelmes

ember sem kételkedhetik rajta , hogy egy falusi község ,
mely néhány ezer emberből áll, ugyanazon földet, mely je
lenleg valamennyiöket táplálja , közös tulajdonukként mivelve,

s az együttes munkálkodás és legtökéletesebb mód szerint
állitván elő azon gyáripari czikkeket, melyekre szükségök
van : elegendő mennyiségű terményt ne állithatnának elő
arra nézve, hogy egész kényelemmel megélhessenek belőle ;
és eszközöket is ne találnának rá, hogy az e czélra szüksé

ges munkamennyiséget a társulat minden munkaképes tag
· jától megnyerjék , vagy ha szükség , kikényszeritsék .
Azon ellenvetés, melyet a vagyonközösségi rendszer
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ellenében fel szoktak hozni, hogy t. i. mindenki folytonosan

azon törné eszét, hogy miként kerülhesse ki a munkából
reá eső osztalékot: – kétségkivül eltalálta a fő nehézséget.

Azok azonban, kik oly nagy sulyt fektetnek ez ellenvetésre ,
elfelejtik , hogy ugyanazon nehézség nagy mértékben meg van
azon rendszerek 9/10-ed részében is, melyek szerint a társa
dalom ügyei jelenleg vezettetnek . Ez ellenvetés azon feltevés
ből indul ki, hogy becsületes és sikeres munka csak azoktól
várható, a kik magok arathatják saját törekvéseik gyümöl
csét. Azonban pl. az Angliában teljesitett munkának mily

csekély része az, a legcsekélyebb foglalkozástól fel a legna
gyobb fizetésű hivatalig , melyet saját javokra dolgozó sze
mélyek végeznének. Az irlandi arató vagy juhászbojtártól
fel a legfőbb törvényszéki biró, vagy államminiszterig : a
társadalomnak csaknem valamennyi munkása napibér vagy
meghatározott fizetés által jutalmaztatik . Egy gyár-munkásnak

kevesebb személyes érdeke van saját munkájához kötve,
mint egy communista társulat tagjának ; mivel ez nem egy
oly részvénytársulatért dolgozik , mint az, melynek ő maga

is tagja . Mind erre kétségkivül azt lehetne felelni, hogy ha
bár magoknak a munkásoknak a legtöbb esetben nincs is

személyes érdekök az általok végzettmunkában : de oly szemé

lyek őrködnek felettök, s vezetik munkájokat, és végezik a
munka szellemi részét, kiknek igenis érdekökben van az.
Azonban még ez is távol áll attól, hogy valóban általánosan
igy történjék . Valamennyi köz- és számos terjedelmes és
virágzó magán -vállalatnál nemcsak a részlet-munka , hanem

az ellenőrködés és felügyelet is fizetett tisztviselőkre van
bizva ; és habár „ a gazda szeme“ , ha t. i. okos és körülte

kintő az , példabeszéddé vált : nem kell feledni, hogy egy
socialista majorságban vagy mühelyben mindenik munkás
nemcsak egy gazda , hanem egy egész község őrködő szeme

alatt áll. Azon rendkivüli esetben , ha valakimakacsúl meg
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tagadná a reá eső munkarész teljesitését : a községnek ép

azon kisegitő módok állanak rendelkezésére, melyeket a tár
sadalom ma használ azon czélból, hogy a társaslét szüksé
ges feltételeinek megfelelő működésre kényszeritse az egyé
neket. Az elbocsátás, mely jelenleg az egyetlenegy szer,
mitsem
sem

használ, ha valamennyi többi felfogadható munkás

jobb elődeinél ; az elbocsátási hatalom csak arra képe

siti a munkaadót, hogy egy bizonyos szokott munkamennyi
séget kaphasson munkásaitól, de e szokott munkamennyi
ség aztán igen különböző sikerü lehet. Sőt még azon mun
kásra is, aki henyesége vagy hanyagsága miatt elvesztette
alkalmazását : a legkedvezőtlenebb esetben is semmi roszabb

nem várakozik , mint a dologházi fegyelem : és ha az ennek
kikerülése iránti vágy

elegendő indokul szolgál az egyik

rendszerben, elegendő lenne az a másikban is.
Nem kevésre becsülöm azon inger erejét sem , mely a
munkásnál akkor szerepel, ha a megszabott teendőkön tuli
törekvés gyümölcse egészen, vagy nagyrészben az ő előnyére

válik . A jelenlegi iparrendszer mellett azonban ez inger a
legtöbb esetben épen nem létezik . Ha tehát a communista

munka kevésbé termékeny volna is mint egy parasztgazdáé,
vagy azé, ki sajátmaga kezére dolgozik : mégis valószinűleg

sikeresebb volna az, mint egy napszámos munkája , a kinek
épen semmi érdeke nincs a munka minősége iránt. Azon
hanyagság , melylyel a pénzért fogadott, képezetlen munkás
osztályok az elvállalt kötelességek teljesitését végezik : a
társadalom jelenlegi helyzete mellett felettébb érezhető baj.
A communista rendszernek pedig elismert feltétele , hogy

mindenkit ki kell képezni; és e feltevés alapján a társulat
tagjai kétségkivül ép oly szorgalmasan teljesitenék köteles
ségöket, mint általában a közép vagy felsőbb osztályok fize

tett tisztviselői, — akikről pedig még azért nem tehető fel,
hogy szükségkép hűtelenül teljesitenék tisztöket, mivel mind:
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addig, mig csak el nem bocsáttatnak, fizetésök, bármi hanya
gul végeznék is feladatukat, állandóan ugyanaz marad . Két

ségkivül általános szabály , hogy határozott fizetéssel a tiszt
viselők egyik osztályánál sem lehet a legnagyobb fokú buz
galnıat előidézni, — de csakis ennyiből áll, mit a commu

nista munka ellen okszerűen fellehet hozni.
Hogy azonban a munka ezen csekélyebb értékűsége
szükségkép bekövetkeznék , ez semmiesetre nem oly bizo
nyos, mint azok feltételezik : kik kevéssé vannak megszokva

elméjökkel tultekinteni a dolgok azon állapotán, melyet
szemeikkel látni szoktak. Az emberiség sokkal magasabb
fokú közérzületre van képesitve, mint a mennyire képesnek

szoktuk azt gondolni. A történelem
sikeresen

bizonyitja , hogy mily

lehet nagyobb embertömegeket is begyakorolni

saját közérdekök felfogására . És semmitér sem lehet kedve
zőbb az ily érzületek fejlődésére mint egy communista tár

sulat; mivel mindazon nagyravágyás, s testi és szellemi tevé

kenység, mely ma elkülönitett önző érdekek előmozditására
fordittatik , egy más foglalkozási tért keresne, és természet

szerűleg a község általános jólétének emelésében találná

meg azt. Ugyanazon ok, melyet oly gyakran hoznak fel
azon egész odaadással müködés magyarázására, melylyel a
catholicus papok vagy szerzetesek saját rendjök érdekei
iránt viseltetnek : a communista rendszerben ép . igy a köztár
sasághoz csatolná a polgárt. És a közös érdektől függetle
nül, még a legáltalánosabb és legerősebb személyes indok ,

t. i. a közvélemény által is vezethetők az ily társaság tagjai.
Ezen indok erejét arra nézve, hogy mindenkit visszariaszszon
valamely , a közönség által határozottan kárhoztatott kötelesség

mulasztástól : valószinűleg senki sem fogja tagadni; de a mások
által dicsértetés vagy bámultatásérti versenynek a legnagyobb
erőfeszitésre ösztönző hatalma is ismeretes a tapasztalásból
mindazon esetekben , a hol az emberek nyilvánosan küzde
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nek egymással, – még ha frivolságok , vagy oly dolgok is
azok , melyekből semmi haszna nincs is a köztársadalomnak .
Egy oly verseny, mely a legnagyobb hatással lehet a közjó
létre : épen nem azon eszköz, melyet a socialisták vissza
utasitanának . Azt tehát, hogy mennyire apadna a munka

erélye a communismus által, vagy, hogy in ultima analysi
aránylag egyáltalában apadna- e : az jelenleg még eldöntetlen

kérdésül kell feihagynunk.
A communismus ellen felhozatni szokott másik ellenve
tés hasonló ahhoz, melyet oly gyakran idéznek a szegény
ügyi törvény ellen ; t. i. hogy ha a község mindenik tagja
biztosittatik maga és valamennyi gyermekeire nézve a meg
élhetés felől mindaddig , mig csak kedve van dolgozni: a

szaporodás okszerii korlátozása megszünnék , és a népesedés
oly gyorsan haladna elöbbre , mely a községet, a kellemetlen
ségek egymásután következő fokozatain keresztül, utoljára a

valóságos éhenhalásra vezetné. Kétségkivül igen alaposnak
is látszanék ezen ellenvetés, ha a communismus nem gondosko
dott volna oly eszközökről,melyeknek korlátozó ereje felér az eltá
volitott akadályokkal. Épen a communismus azon állapot,
melytől várható, hogy a legnagyobb erélylyel ellenzi az ily
önző mértéktelenséget. Mind azon számbeli növek edés, mely
a kényelmet apasztja , vagy a tömeg fáradságát, a helyett
hogy kevesbitené, növeli: közvetlen és félreismerhetlen kelle

metlenségeket okozna a társadalom mindenik tagjának (a mi
jelenleg nem igy van ) ; – oly kellemetlenségeket, melyeket
nem lehetne a munka -adó fukarságának tulajdonitani. Ily

változott körülmények között a közvélemény nem mulasztaná
el megroni, vagy ha a megrovás nem használna, valami
nemü büntetéssel is sujtani a közönség rovására eső bármi

nemü vétkes gyönyöröket. A communista rendszer, a helyett
hogy ki volna téve a túlnépesedés veszélyéből vonható ellen
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vetéseknek : azon előnynyel bir, hogy bizonyos mérvben a

baj megszüntetésére hajlandó.
Lényegesebb nehézség ennél a munkának igazságos fel

osztása a község tagjai közt. A munkának igen sokféle faja

van ; s kérdés, micsoda mértékkel kell azokat egymás elle
nében meghatározni. Ki fogja eldönteni, hogy mennyi gyapot

megszövése, vagy az áruraktárból való szétosztása , vagy meny
nyi tégla kivetése vagy hány kémény kiseprése egyenértékű
egy bizonyos mennyiségű szántással ? s valóban oly erősen
érzik a communista irók a különböző minőségű munka meg

becsülhetésének nehézségét, hogy rendesen szükségesnek tar
tották ugy intézkedni, miszerint mindenki sorban mindenféle
hasznos foglalkozást végezzen, – egy oly intézkedés, mely
véget vetvén a munkafelosztásnak , ez által annyit feláldozna az
együttes termelés elönyeiből, a mi nagyban kevesbitené a

munka termelékenységét. E mellett még az ugyanazon mun
kánál is a névleges egyenlőség valósággal oly nagy egyen
lőtlenség lehet, hogy az emberek

igazságérzete fellázadna, ha

ez kényszerittetnék reájok . Nem mindenki egyformán alkal

mas mindenféle munkára ; s ugyan azon mennyiségi munka
nem egyforma teher a gyenge és erős, az edzett és elpuhult,

a gyors és lassu , a bárgyu és értelmesre nézve.
E nehézségek azonban, habár valóban léteznek is,még
nem szükségkép legyőzhetlenek . A munkának az egyének
ereje és képességéhez mért aránylagos felosztása , az általá
nos szabálynak oly esetekben , midőn igen terhes volna az,
a körülményekhez alkalmazása : korántsem oly feladat,
melynek megoldására az igazságszeretet által vezetett emberi

értelem képtelen volna. És a legroszabb és legigazságtala
nabb rendszer is, mely az egyenlőségre törekvő rendszerek
között e tekintetben felállitható volna, sokkal kevésbé igaz
ságtalan és méltatlan volna azokhoz képest, amelyek szerint
ma oszlik meg a munka a társadalomban (hogy a jutalma
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zásról ne is szóljunk ), sem hogy össze is hasonlitható volna
ezekkel.*) Sőt azt sem kell felednünk, hogy a communismus,
mint egy társadalmi rendszer, csak eszményileg létezik , és
hogy annak kiviteli nehézségeit jelenleg sokkal jobban isme
rik , mint kiviteli módjait ; és hogy az emberi értelem még
csak most kezdi az annak részletes kiviteléhez szükséges

eszközöket megalkotni, hogy az egyiket legyőzve , a lehető
legnagyobb előnyt huzhassa a másikból.
Ha tehát egyfelől a communismus, s annak minden eshe

tőségei, másfelől a társadalomnak annyi szenvedések és

igazságtalansággal együtt járó mai állapota vagyis a magán
vagyon intézménye között kellene választani; – mely utób
bival mint annak következménye, szükségkép az is együtt

jár, hogy a munka jövedelme, – mint most látjuk, - - csak
nem épen ellentétes arányban oszlik meg a munka külön

böző nemei között, – a legnagyobb rész azoknak esvén ,
a kik soha egyáltalában nem dolgoztak ; az azu
tán következő rész pedig azoknak , kiknek egész munkája
csaknem névleg létezik ; és igy mind kevesebb és kevesebb
jutalék esvén, a mint a munka mind nehezebb és kellemetle
nebbé lesz, mignem a legfárasztóbb és kimeritőbb testi fog

lalkozás már nem számitható biztosan azok közé, melyek
kel az élet legelső szükségeit is meg lehetne keresni: - - ak
kor a communismus minden nehézségei, legyenek bár azok
nagyok vagy kicsinyek , mint könnyű por, billennének fel a
mérlegben . Hogy azonban az összehasonlitást lehetségessé
*) Az iró és annyi más emberies érzületű kortársainak e látszólag
oly alapos kifakadására azóta megadta a feleletet a darvinismus azon tör
vénye, miszerint a természet csak azért hoz létre annyi százezreket,

hogy közülök nehány kitűnőt fejleszthessen ki annál jobban ; s igy ter

mészetszerűleg nem zugolódásra , hanem a tömeg tényleges elősegitésére
van szükség, mert a nehány jeles annál kitűnőbbé lesz minél magasabb
fokon áll maga a nagy tömeg is .
A fordito .
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tegyük : a communismust nem a legjobb alakban, s a magán
tulajdoni rendszert ismét nem azon állapotban kell össze
hasonlitanunk egymással, a mint ez utóbbi jelenleg áll, hanem

úgy, a minővé ez lehetett volna. E rendszer még egy állam
ban sem jutott teljes kifejlődésre ; és Angliában talán még
kevésbbé mint bármely más államban is. A jelenlegi európai
társadalmi rendszer oly vagyonmegoszlásából keletkezett,
mely nem az igazságos kiegyenlités vagy ipari szorgalom
gyümölcse, hanem a hóditás és erőszak szerzeménye volt ;
és mindannak daczára, a mit az ipar már századok óla
tett a vad erő müvének módositására : e rendszer még min

dig megtartotta ' eredetének számos főbb

jellemvonásait. A

tulajdonra vonatkozó törvények még nem alkalmazkodtak
azon elvekhez, a melyeken a magán -vagyon igazolása
nyugszik . Oly dolgokból is tulajdont csináltak , melyeknek
sohasem lett volna szabad magán vagyonná lenni; és teljes

tulajdonná tették azt, a minek csak viszonylagos tulajdonná
lehetett volna lenni. Nem tartottak izazságos mértéket az
emberek között, hanem az egyikre terheket halmoztak , hogy
a másiknak

előnyt adhassanak ; szánszándékosan növelték

ez egyenlőtlenségeket, és megakadályozták, hogy mindnyá
jan egyszerre induljanak a versenyre. Hogy mindnyájan töké

letesen ugyanazon erővel indulhassanak meg : az nem fér
össze a magán-tulajdon egyik törvényével sem . Ha azonban
ép annyi fáradságot vettek volna magoknak , hogy az egyen
1őtlenségeket mindazon , — magát a magán-tulajdon elvét
fel nem forgató eszközök segélyével mérsékeljék : a melye
ket ez elv természetszerű folyamányaiból keletkező esélyek

egyenlőtlenségeinek még inkább erősbitésére felhasználtak ;
ha a törvényhozás törekvése oda irányult volna, hogy a
vagyon összpontositása helyett annak szétosztása mozdittas
sék inkább elő , s a nagyobb vagyontömegek további szétosz

lásának kedvezne, a helyett hogy azoknak mennél inkább
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összetartására törekedtek : akkor az ily esetekben is igaz

nak bizonyult volna, hogy a magán tulajdon elve nincs valami
szükségképeni összefüggésben mindazon physicai és társadalmi
szenvedésekkel, melyeket csaknem minden társadalmi rendszer

írói elválaszthatlannak tüntetnek fel attól.
A magán vagyon , – minden védelmére felhozott érvek
között, — ugy állittatik oda, mint arra szolgáló eszköz, hogy

az egyéneknek munkájok és takarékosságuk gyümölcse biz
tosittassék ; mig a mások munkája és önmegtartóztatása gyii

mölcsének, – mely minden érdemök vagy saját fáradságok
nélkül száll reájok , — számokra való biztositása nem képezi

az intézmény lényeges részét, hanem csak esetleges követ
kezménye annak, mely ha egy bizonyos fokot elér,“ nem
az, hogy előmozditaná, hanem sőt inkább megrenditi azon

czélokat, melyek a magán tulajdon létét igazolják. Hogy a
magán-tualjdon intézményének végczélját megérthessük , fel
kell tételeznünk, hogy minden oly dolog jogosult, mely a
munka és jutalom közötti arány ezen igazságos elvével ép

ellenkező irányba tereli ezen intézményt, melyen a magán
tulajdon egész védelme alapulhat. Két oly feltétel megvaló
sultát kell tehát feltételeznünk , mely nélkül sem a commu

nismus, sem valamely más törvény vagy institutió nem te

heti az emberiség nagy tömegének helyzetét jobbá a mai
alásülyedt és nyomorult állapo tnál. E feltételek egyike az
általános képeztetés ; másika a község szaporodásának il
lendő korlátozása . E két tényező mellett a jelen társadalmi
intézmények mellett sem lehetne szegénység ; és e föltevésből

kiindulva a socialismus nem azon kérdés, – mint a socialista
írók rendesen állitják , – melynek megoldása az egyedüli
menedék mindazon bajok ellen , melyek ma annyira elnyon
ták az emberiséget ; hanem csak viszonylagos értékü, melynek

előnyösségét a jövő fogja megm utatni. Még sokkal kevésbé
ismeretes előttünk , hogy mennyire képes az egyéni tevé
Stuart Mill Nemzetgazdasugtan.II.
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kenység vagy a socialismus, – mindenik a maga legtökélete
sebb alakjában : semhogy jogositottnak érezhetnénk magu nkat
eldönteni, hogy melyik fog lenni a kettő közülaz emberi tár
sadalom

utolsó alakja .

Ha szabad valamely hozzávetést koczkáztatni : az ité

let valószinüleg főként azon egy kérdés eldöntésétől fog füg
geni, hogy e két rendszer közül melyik fér össze a legnagyobb
mérvü emberi szabadság és önkéntességgel a legjobban . Ha az

önfentartás eszközei biztositva vannak :az emberi lények szemé
lyes szükségeiközt, erőre nézve, legelőbb a szabadság utáni vágy
áll , mely (a physicai szükségektől eltérőleg, a melyek a

mint a polgárosodás előbb halad , mind mérsékeltebbek és

ellenőrizhetlenebbek lesznek ,) a helyett hogy apadna : azon
mértékben, a mint az értelmi és erkölcsi tulajdonságok mind
inkább fejlődnek , maga is folyvást nő intensive. A társa

dalmi rendszer és gyakorlati erkölcsiség tökélyesbülésével
tehát mindenkinek teljes cselekvési függetlenség és szabad

ságkell hogy biztosittassék , – mely csak annyiban szenved
korlátozást, hogy mással ne tegyünk semmi méltatlanságot;
és egy oly nevelés, mely az embereket arra tanitana, — vagy

oly társadalmi rendszer, mely őket arra kényszeritené, hogy
saját cselekedeteik ellenőrzési jogát egy bizonyos mennyiségű
kényelemért vagy bőségért cserébe adják , vagy hogy a sza
badságról lemondjanak az egyenlőség kedveért: az emberi
természet egyik legmagasztosabb jellegétől fosztaná meg őket.

De azt még nem

tudni, hogy e jellemvonások mennyire

lesznek összeegyeztethetők a társadalom communisticus szer
kezetével. Kétségkivüli, hogy az, ép ugy mint valamennyi

más ellenvetés is, melyet a socialista rendszer ellen fel szok
tak hozni: szintén roppantul nagyittatik ; mert nem szükség ,
hogy a társulat tagjai jobban egyesülve éljenek egymással
mint jelenleg ; s nem szükség ellenőrizni, hogy a termésből ne
kik jutott rész , vagy szabad idejöknek nagy része felett -
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melynek valószinüleg bővében lesznek , ha munkájokat csak
a termelésre, t. 1. valóban érdemes dolgok termelésére fordit

ják : - miként kivánnak rendelkezni. Arra sincs szükség ,
hogy az egyének valamely bizonyos helyhez legyenek lán
czolva . A communista korlátoztatása szabadság lenne az
emberfaj nagyrészének mai állapotához képest. A munkások
nagy többsége Angliában , mint bármely más országban
is, ép oly kevéssé szabad a foglalkozás nemének és helyének
megváltoztatására nézve,sgyakorlatilag ép ugy határozott szabá
lyoktól smások akaratától függ, a mint csak , a valóságos rabszol

gaság kivételével, bárminő rendszer alatt lehet; hogy a faj egyik
felének egészen házhoz kötöttségétne is emlitsük , a melynek
az eddig uralkodó másik nemmel minden tekintetben egyenlő

jogokat adni: tiszteletre méltó törekvése az owenismus és a

socialismus legtöbb más alakjainak is . Arra nézve azonban,
hogy a communismus igényei meghatározhatók legyenek, nem a
társadalom

jelenlegi hibás állapotát kell az összehasonlitás

hoz alapul vennünk ; sőt az sem

elegendő , hogy az több

személyes és szellemi szabadságot igér, mint a mennyit azok
ma élveznek , a kiknek annyijok sincs, a mennyi méltó volna
a megemlitésre. A kérdés csak az, hogy valjon lenne- e vala
mely menedékhely a jellem egyénisége számára ; s hogy val
jon a közvélemény nem

lenne- e egy zsarnok iga ; és hogy

e mindeniknek valamennyitől való feltétlen függése, és min
deniknek valamennyi által őriztetése , nem gyűrné-e össze
valamennyit a gondolat, érzelem

és cselekvés jámbor egy

formaságába ; -- mert ez már a mostani társadalomnak is ész
revehető baja , habár a nevelés és életpályákra nézve sokkal

nagyobb változatosság létezik ebben, s az egyénnek a tömeg
től való absolut függése sokkal kevesebb,mint a communista
rendszer mellett lehetne az. Egy társadalom sem lehet egész
séges, melyben az excentricitás megrovás tárgyául szolgál.

Még az sincs eldöntve, hogy valjon a communista rendszer
2*
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megegyeztethető -e az emberi természet azon sokféle kifejlődé

si alakjaival, azon sokféle eltéréseivel, az izlés és tehetsé
gek különféleségével, a felfogási képességek azon változatai

val, a melyek nemcsak hogy az emberi élet érdekeinek
az által, hogy az elméket in
nagy részét képezik , hanem
gerlő érintkezésbe hozzák egymással, és ez okból mindenik

nek ismét számtalan oly fogalmat szolgáltatnak, melyre
soha sem jutott volna az el önmagától : — az értelem és er
kölcsi előhaladásnak is főrugóiul szolgálnak.
4. $ . Mindeddig megjegyzéseimben csupán azon com
munisticus tanokra szoritkoztam , melyek a socialismus leg

szélső határait képezik , s melyek szerint nemcsak a terme
lés eszközei, t . i. a föld és tőke, képezik a község közös tu
lajdonát, hanem a mennyire csak lehetséges, a termés is

egyenlően , s a munka is arányosan osztatik ki. Azon
ellenvetések , a melyeknek a socialismus, akár méltán, akár
alaptalanul, de rendesen ki van téve : legnagyobb mértékben

ezen alakjára illenek annak. A socialismus válfajai főleg

abban különböznek a communismustól, hogy nem csupán
azon elven nyugszanak , mit Louis Blanc az ipar becsületbeli
kérdésének nevez , hanem többé-kevésbbé azon munka-in

dokokat is megtartják, melyek a magán financiális érdekből
származnak . Igy tehát ez már a tulajdonképeni communismus

szigorun vett elméletének egy módositása, a mely a munka
arányosmegjutalmazásának elvét vallja . Azon kisérleteket, me

lyek Francziaországban a socialismusnak — sajátmagok szá
mára

dolgozó

ipari munkásegyletek

alakitása által

–

gyakorlatilag életbeléptetése iránt történtek : legnagyobb
részt azzal kezdették , hogy a jutalékot egyenlően osztot
ták ki, a nélkül, hogy az egyes egyének által teljesitett

munka mennyiségére tekintettel lettek volna ; e tervvel azon
ban rövid idő multával csaknem

mindenik esetben felhagy
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tak , s a darabonként dolgoztatáshoz folyamodtak . Az eredeti -

elv magasabb mérvű

igazságérzetre hivatkozik , és az em

beri természet sokkal magasabb erkölcsi állapotához van al

kalmazva. A végzettmunkához arányositott jutalék pedig is
mét csak annyiban igazságos, a mennyiben az, hogy micsoda
munkát végezzünk , többé-kevésbbé szabad választás dolga ;
de ha ez az erő és képesség közötti természeti különbségtől

függ : e jutalmazó elv is igazságtalan , mert annak még töb

bet ad , a kinek már ugy is van, s a legtöbbet azoknak jut
tatja, a kik már ugy is a legnagyobb kedvezményben része
sültek

a természettől. Ha azonban e rendszer a jelenlegi

erkölcsi állapotból származó és a jelenlegi társadalmi institu
tiók által táplált jellem önző természetével kivánt megalkudni :

akkor felettébb gyakorlati eljárásnak mondható ; és mind
addig , mig a nevelés egészben át nem alakul, sokkal való

szinübb, hogy közvetlen sikerre fog vezetni, mint a magasabb
ideálok utáni törekvések .
A nem communista socialismus két jól kidolgozott rend
szere , melyek egyike St.-Simonismus, a másika pedig Fourie
rismus név alatt ismeretes, teljesen ment azon ellenvetések
től, melyek a communismus ellen rendesen felhozatnak ; és

habár ezeknek is meg van a magok baja , de még is azon
nagy szellemi erőért, melyre nézve ezek társaik felett sok te
kintetben kitünnek , és

mely alaptételeinek

a társadalom

és erkölcsiség né

terjedelmes és bölcsészi tárgyalásaért

méltán lehet őket a mult és jelen legnevezetesebb termékei
közé sorolni.

A St. Simonisták terve szerint a termésnek nem egyenlő ,
hanem épen egyenlőtlen megosztása czéloztatik , s nem ajánlja ,

hogy mindenki egyformán foglalkoztassék , hanem kiki hiva
tása és képessége szerint, — mindenki foglalkozása, oly for
mán , mint az ezredbeli fokozatok , az igazgató hatóság vá

lasztása által jeleltötvén ki; s a jutalmazás, fizetés és dijjak
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által történvén, melyek a hatóság itélete szerint egyfelőlmagá
hoz a működéshez ,másfelől az azt helyettesitő személy fontos

ságához legyenek arányositva. A kormányzó testület szerke
zetét illetőleg több különböző , de azért a rendszerrel lénye
gileg megegyező terv fogadható el. Kinevezhetők ezek álta
lános népszavazat útján is. Az eredeti szerzők eszménye
szerint azonban a kormányzók

nagy tehetségű és erényes

férfiak , a kik a többiek önkénytes ragaszkodását szellemi fen
sőségök által nyerték meg. Nem valószinütlen, hogy e rend
szer a társadalom némely sajátságos állapotában előnynyel
volna alkalmazható, s valóban létezik is némileg hasonló

nemű sikeres kisérletről tudomásunk, melyre már fentebb egy
alkalommal hivatkoztam is, — t. i. a paraguai jezsuitáké.
Ez esetben ugyanis egy vad faj, mely az emberiség azon

részéhez tartozik , mely minden távoli czélok követésére szük
séges következetes kitartás iránt nagyobb ellenszenvvel visel
tetik , mint bármely más előttünk hitelesen ismert esetben

tapasztaltuk azt, – oly mivelt és képezett férfiak szellemi
uralma alá került, a kik a vagyon -közösségi rendszer alatt

voltak egymással egyesülve. E népek e férfiak absolut ha
talmának tiszteletteljesen alávetették magokat, s reá birat
tak ezek által, hogy a polgárosult élet mesterségeit megta
nulják, és hogy a község számára oly munkákat végezzenek,
a minőket semmi hatalom nem lett volna képes reá venni
őket, hogy magok számára megtegyenek . E társadalmi rend

szer rövid életű volt, diplomaticai okok és külerő által idő

előtt szétdulatván az. De hogy egyáltalában csak megvalósi
tani is lehetett, az valószinüleg annak tulajdonitható, hogy
ismeret és értelmiség tekintetében óriás távolság különitette

el a népet a kormányzók egész testületétől, a nélkül, hogy
akár társadalmi, akár értelmi közben -eső fokozatok léteztek
volna közöttök . Minden másféle körülmények közt valószinü
leg teljesen megbukott volna e kisérlet . E rendszer absolut
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despotismust tételez föl a társulat fejeinél, a mi valószinüleg
nem sokat változna, ha magok a despotismus kezelői, az ál

talános népszavazat szerint időről időre változnának is (a mi
azonban a rendszer alkotóinak nézeteivel ellenkezik ). De azt
tételezni föl, hogy egy, vagy egynehány ember, — bárki vá

lasztatnék is e helyre, — az alárendelt tényezők bármely gé
pezete által is képes lenne minden egyes személytképességei
nek megfelelő munkával és mindenkit érdemeihez arányosi
tott jutalommal látni el ; vagyis hogy tényleg az osztó igazság
megszemélyesitője legyen a társaság minden tagja számára ;

vagy hogy ha még a legjobb akarattal megfeszitené is min
den erejét, általános megelégedést érhetne el ; vagy hogy a

tagok erőszak használata nélkül is önkéntalávetnék magokatren
deleteinek : - mindez oly föltevés,mely ellen majdnem rajon
gás volna még csak okoskodni is. Egy valami oly megálla
pitott szabályban , minő az egyenlőség , megnyugodhatik az

ember, ép úgy mint a véletlenségben , vagy külső szükség
képeniségben is ; – de hogy egynehány embertársunk mérle
gelgessen mindenkit, és csupán saját tetszése és itélete sze

rint adjon az egyiknek többet, a másiknak kevesebbet : az
csak oly személyektől volna elviselhető , a kik nem emberek
volnának , és a kiknek természet fölötti hatalmak állanának

támogatására .
I socialismus valamennyi alakja között a legügyeseb .
ben kigondolt, és a legtöbb előrelátással szerkesztett az, mely

közönségesen Fourierismus név alatt ismeretes. E rendszer
sem

czélozza már a magántulajdon eltörlését; mert sőt ép

ellenkezőleg bevallott elve, hogy a termény megosztás egyik
tényezőjeként figyelembe veszi a tőkét ép úgy valamint a
munkát is. De azt ajánlja , hogy az ipari tevékenység körül
belül két-két ezer emberből álló társulatok által folytattassék,
a kik munkájokat körülbelől egy négyszög mértföldnyi (fran
czia league) téren saját magok által választott főnökök veze
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tése alatt egyesitenék . A termés megosztásánál aztán legelő
ször is egy bizonyos minimum kiszakíttatnék a község min
denik tagjának – akár munkaképes, akár munkaképtelen

legyen is az, – eltartására ; a többi rész pedig bizonyos előre
meghatározott arány szerint a munka, a tőke, és a tehetség

között osztatnék meg . A községi alaptőke nem egyenlő mérv
ben lehet a különböző tagok tulajdona, - a kik ez esetben, ép
úgy mint bármely más részvénytársulatnál is, tőkéjökkel
arányos osztalékokat kapnának ; az egyes személyeknek a
képességökhöz arányositott termény-részlet iránti igénye pe
dig azon rang vagy fokozat szerint határoztatnék meg, melyet
az egyén azon különböző munkás csoportokban kap, a melyekhez
tartozik , — e fokozat minden egyes esetben saját társai vá
lasztása által levén megállapítva. A megkapott jutalom ismét

nem szükség, hogy közösen költessék el, vagy használtassék
fel: hanem mindenki számára külön háztartás lenne, ki job
ban szeretné ezt igy ; és semmimásféle életközösség nem czé

loztatik , minthogy a társadalom yalamennyi tagjai ugyanazon
épület sorban lakjanak , – a mi általnemcsak az épitési anyag
és munkában történnék megtakaritás, hanem a háztartás min

den más ágában is ; és továbbá az ipar termékeinek azon

roppant nagy része, mely ma a pusztán szétosztással foglal
kozók nyeresége alakjában fogyasztatik el : az által hogy
az egész község adása és vevése egyetlen tényező által esz
közöltetnék , a lehető legkisebb mennyiségre szállitathatnék le.

E rendszer tehát, a communismustóleltérőleg , legalább
elméletben , nem veszi el a tevékenység azon indokait, melyek
a társadalom jelenlegi állapota mellett léteznek . Sőt ellenkező

leg, ha e rendszer az alkotók czélzatainak megfelelőleg működ
nék : még erősitené az ezen indokokat ;minthogy mindenki sok

kal inkább biztositva volna affelől, hogy nagyobb testi vagy
szellemi ügyessége vagy erélyének gyümölcseit ő maga fogja

élvezni, mintsem a társadalom jelen szervezete mellett bárki is
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érezheti azt, - azok kivételével a kik a legelőnyösebb helyzet

ben vannak, vagy a kik iránt a vak véletlen esélyei a szokott
nál sokkal kedvezőbbek . A Fourieristáknak e mellett még más

segélyforrásai is vannak . Azt hiszik , hogy megfejtették a
munka

vonzóvá

tételének

nagyfontosságú és alap-felté

telét. Hogy ez gyakorlatilag nem kivihetetlen, ez állitá

sokat igen erős

okokkal támogatják ; s különösen pedig

azzal, melyet az Owenitákkal közösen használnak , t. i. hogy

alig van olyanmunka, – bárminehéz legyen is az, — melynek
az emberek önfentartás kedveért alávetik magokat, mely nehéz
ségre nézve tulhaladná azokat, melyeket mások , kiknek önfen

tartása már biztositva van, valamely gyönyörért nem örömest

vagy épen mohó . vágygyal nem teljesitenének. Ez két
ségkivül igen nevezetes tény és pedig olyan , melyből a tár

sadalmi. bölcsészettel foglalkozó igen nevezetes taņuságokat
meritbet. Az erre alapitott okoskodás azonban könnyen .
igen nagyon is kiterjeszthető. Ha a kellemetlenség- és fá
radság-teljes

foglalkozások

sokak által önként mintegy

mulatságból űzetnek : ki nem látja be, hogy ezek épen csak
azért mulatságok , mivel szabad választásunktól függenek , s

tetszészünk szerint meg is szüntethetők. Gyakran az egész
különbség , mely valamely helyzet kinossága és kellemessége
közt létezik , csupán abból áll, hogy szabadon elhagyhatjuk -e
azt vagy sem . Számosan maradnak januártólfogva egész deczen

berig ugyanazon városban, utczában, vagy épületben, a nél
kül, hogy az elmenetelre vágynának , vagy gondolnának is ;
de a kik ha ugyanazon helyre a hatóság rendeletéből vol

nának korlátolva , a fogságot teljesen elviselhetlennek talál
nák magokra nézve.
A fourieristák szerint aligha van valami olynemű hasznos

munka, mely természetnél fogva is szükségkép kellemetlen

volna, hacsak vagy tisztességtelennek nem tekintetik , vagy
nem

tulságosan nehéz , vagy pedig a rokonszenv és jutalom
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buzditó hatásától nincs megfosztva az. Azt állítják, hogy
oly társadalomban, hol nincs egy egész henyélő osztály , s
nem vesztegettetik el a munka haszontalan dologra , — a mint

hogy ma roppant nagy mennyiségű munkával történik ez
igy ; és a hol a társulás hatalma ugy a termelés sikerének növe
lésére, mint a fogyasztásmeggazdálkodására, teljes mérvben fel
használtatik : ott senkinek sem szükség rendkivülnagy fáradság

nak vetni alá magát. A munka vonzóvá tételének másik kelléke,
azt hiszik , szintén feltalálható mindenféle munkának társas
csoportokban végeztetése által, a melyek közül saját válasz

tása szerint akárhányhoz is tartozhatik ugyanazon egyén
egyszerre ; ezek rangja mindenikben azon szolgálat mérve

által levén meghatározva, melynek teljesitésére társaik sza
vazata szerint képeseknek találtatnak. Az izlés és tehetsé
gek különféleségéből azt lehetne következtetni, hogy a köz
ség mindenik tagja

több különböző csoporthoz csatlakoz

nék , s különbözőnemü foglalkozásokat keresne magának, –

egyik anyagit, másik szellemit ; és egyikben , vagy többen
is magasabb hely elfoglalására volna képes ; ugy hogy gya
korlatilag valóságos egyenlőség, (vagy valami olyan, a mi

még inkább hasonlitana ahoz,mintsem első pillanatra feltehető
volna ), lesz e szabadság eredménye, - és pedig nem a kénysze

rüség, hanem ép ellenkezőleg : a minden egyes egyénben
rejlő különböző természeti előnyök lehető legnagyobb kifej
lődése által.

Ily rövid körvonalokból is világosan látható tehát, hogy
e rendszer semmi erőszakot nem tesz azon általános törvé
nyeken, melyek által az emberi cselekmények az erkölcsi
és értelmi mivelődés jelenlegi tökéletlen állapota mellett is
vezettetnek ; és hogy felettébb elhamarkodott eljárás volna

a sikerreképtelennek , vagy az annak párthivei által hozzá kötött
remények nagy részének megvalósitására alkalmatlannak nyi
latkoztatni azt. A socialismus ezen alakjára ép ugy mintminden
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más válfajaira nézvekivánatos,ésméltán igényelhető,hogy alka
lom adassék megpróbáltatásukra . Mindnyájan alkalmasak arra,

hogy kisebb mérvben próbát lehessen velök tenni, és pedig
anélkül, hogy akár személyes akár financziális koczkázattal
járna ez a kisérlet-tevőn kivül még valaki másra nézve is .

Csupán a kisérlet az,mely eldöntheti, hogy a lehető vagyon
közösségi rendszerek közül melyik az, vagy melyek azok,
melyek alkalmasak volnának a föld és tőke magán tulajdo

nára alapitott „ ipar szervezetet“ helyettesiteni. E mellett –
a nélkül, hogy az emberi természet lehető legnagyobb képes
ségei elé valami határt próbálnánk szabni, — azt is lehet

állitanunk, hogy a nemzetgazdász még sokáig fog foglalkozni
a magán-tulajdon és egyéni versenyre alapitott társadalom
tól elválaszthatlan létezés és fejlődés feltételeivel ; és hogy
azon czél, melyre az emberi javitmányok jelen állapota mel
· lett főként törekednünk kell, nem a magán tulajdoni rend

szer felforgatása, hanem annak javitgatása és a község min
den tagjának, a társadalom minden javaiban részeltetése .

ll. FEJEZET.

UGYANAZON - TÁRGY FOLYTATÁSA.

1 $ . Most azt következik tehát megvizsgálnunk , hogy
mit értenek a magán-tulajdon eszméje alatt, és hogy micsoda
tekintetek által lehet ez elv alkalmazását korlátolni ?

A magán-tulajdon intézménye, lényeges alkatrészeire

visszavezetve, annak elismeréséből áll, hogy mindenkinek
kizárólagos joga van mindannak használatára, a mit ő sa

ját erejével termelt, vagy adomány vagy önkéntes beleegye
zés folytán nyert a termelőtől, még pedig minden erőszak
vagy csalás nélkül. Az egésznek alapja : a termelők joga
mindahoz, a mit ők magok termeltek . Azt lehetne tehát az

intézmény ellen , annak mai fenállási alakjában felhozni, hogy

az az egyének tulajdon jogát oly dolgokra nézve is elismeri,
melyeket azok magok nem termeltek . Igy például azt lehetne
mondani, hogy egy gyár munkásai munkájok és ügyességök

által magok állitják elő az egész terményt, és mégis a he
lyett, hogy az ő tulajdonokul ismertetnék az el : a törvény csak
egyességileg kikötött béröket adja meg, a termést pedig
magát más valakire ruházza, a ki csupán az alapokat szol
gáltatta , a nélkül hogy legalább a felügyelet alakjában csak

legkevesebb munkával is hozzá járult volna a termeléshez.
Erre azonban az a felelet, hogy a gyári munka csak egyike
azon feltételeknek , inelyeknek egyesülni kell, ha azon czik
keket elő akarjuk állítani. A munka nem folytatható anyag

szerek és gépek nélkül, ép ugy mint a szükségletek egy bi
zonyos készlete nélkül sem , melyeknek már előre meg kell
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lenni, hogy a munkást a termelés alatt legyen miből eltar

tani. Mindezen dolgok előbbimunka gyümölcsei. Ha ezek most
a munkások birtokában volnának : nem volnának kénytele

nek a termést valaki mással is megosztani; minthogy azon
ban nem birnak azzal: megfelelő értéket kell adni azoknak ,

a kiké a tőke, mindazon munkáért, melyet már ujabban
teljesitettek , mindazon önmegtartóztatásért, melynél fogva
e megelőző munka gyümölcse , a helyett hogy élvezetekre
elköltetett volna, félre tétetett ezen czélra . Lehetséges sőt

a legtöbb esetben valóban ugy is van az, hogy nem a je
lenlegi birtokos munkája és önmegtartóztatása által jött létre

azon tőke ; azonban kétségkivül valamely előbbi személy
munkája és önmegtartóztatása által alkottatott az, a ki meg
lehet, hogy valóban vétkes uton vetkőztetett ki annak bir

tokából, de a ki a társadalom jelen állapota mellett mégis
sokkal valószinübb , hogy jogát adomány vagy önkéntes
szerződés által a tőke jelenlegi birtokosára ruházta volna.

Azonban legalább az önmegtartóztatásnak minden egymásután
következő tulajdonos által egész mostanáig folytattatnia kellett.

Ha azt mondja valaki, - a mintméltán is teheti azt, - hogy
azok , kik a mások megtakarítását örökölték , oly előnynyel

birnak azon más iparkodók felett, a kikre elődeik semmit
sem hagytak , melyet semmivel sem érdemeltek ki,**) nem
* ) Itt is mint fentebb a munkások nyomora tárgyalásakor nyilvá
nitott részvéténél : a darwinisticus szempontra emelkedés hiánya látszik
meg a nagy nevű szerzőn ; - a mi különben nem rovható fel hibául neki,
mivel Darwin hires munkája a „ Fajok eredetéről“ csak e mű első eredeti
kiadása után jelent meg. E szempontból tekintve a dolgot, kétségkivül
azonnal észre vette volna Mill Stuart is, hogy az öröklési-, végrendel

kezési- stb . jogban tulajdonkép csak azon természeti hátrányéit nyujta
tik kárpótlásra alkalom , melyben a megtakaritó maga, vagy annak utó
dai részesültek a munka vagy megtakaritás folytán . Tudva levő dolog

ugyanis, hogy az utódok a test physicai életének megtakaritott fölösle
géből, vagy a legroszabb esetben annak tőkéjéből jönnek létre. Igen de
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csak elismerem , hanem

magam is erősen állítom , hogy e

nem érdemlett előnyt, - amennyire csak az azok iránti igazság

gal megegyeztethető , a kikre nézve czélszerünek találtatik ,
hogy megtakaritmányokkal rendelkezhessenek az által, hogy
utódaiknak adják azokat, - korlátolnikell. Azonban mig egy

felől igaz, hogy a munkások hátrányban vannak azokhoz
képest, a kiknek elődeik takarékosak voltak : másfelől az is

igaz, hogy igy a munkások is sokkal jobban kijöhetnek ,
mintha azok elődei sem

tettek volna félre. Ok is osztoz

nak , — habár nem ugyanazon mérvben is, — az örökösök elő
nyében . A jelenlegi és a már előbbi munka s megtakaritás
közreműködésének feltételei képezik a két fél között eliga
zitandó kérdést. Mindeniknek szüksége van a másikra. A
tőkepénzes semmit sem tehet a munkások nélkül,
sem

a munkás a tőkebirtokosok nélkül. Ha a munkások

alkalmazást keresnek : a tőkepénzesek a magok részéről meg
munkásokat keresnek , – és pedig az ország forgalmitőkéje
egész erejéig . A versenyről gyakran ugy szólanak , mintha
a nyomor és sülyedés oka ez volna a munkás osztályra
nézve ; mintha a magas munkabérek nem

ép ugy tökéletesen

a verseny gyümölcsei volnának , mint az alacsony munkabé

rek . A munka jutalmazása ép ugy a verseny terményének
eredménye az Egyesült Államokban is mint Irlandban, és
még sokkal inkább mint Angliában .

A tulajdonjog magában foglalja tehát a szerződés út
jáni szerzés szabadságát is. Mindenkinek az általa termelt
a munka és a megtakaritás is épen e fölösleg létre jöttét akadályozza ;

úgy hogy az , mi tőke vagy más anyagi avagy szellemi javak alakjában
száll át az utódokra : nem tekinthető normaliter véve egyébnek , mint a
különben physicai uton reájok szállandott testi anyag más alakjának ; és

igy ép oly jogszerüleg megilleti az utódokat, mint maga a test, melyet
szülőiktőlkaptak .
A forditó

A TULAJDON

dolgok iránti joga az azok iránti jogot is magában foglalja,

a mit mások termeltek, ha t. i. azok szabad beleegyezése
folytán szereztetett az ; minthogy a termelőnek vagy önként
jóakaratából kellett azt adni, vagy olyanért kicserélni, a
mit azzal egyenértékünek tekintett; és ha ebben megakadá
lyoznánk őket : ez annyi volna, mint a saját szorgalmuk gyü
mölcse iránti tulajdonjogukat megcsonkitani.

2. §. Mielőtt azon kérdések vizsgálatához kezdenénk ,
melyek nem tartoznak az egyéni tulajdon elve alá , még egy
más dolgot kell tisztába hoznunk, a mely igenis ide tarto

zik ; és ez pedig az, hogy bizonyos idő múlva, átirás foly
tán , jog'czim

keletkezik (elévülés). A tulajdon alapeszméje

szerint fogva fel a dolgot, valami ilyenről tulajdonkép nem
is lehetne szólani, unint a mely által a tulajdon csak erő

szak, csalás, vagy egy már más valakire ruházva volt
előbbi jogczim nem tudása folytán , eltulajdonitás útján sze
reztetik . A jogszerü birtokosok biztonsága kedvéért azonban

szükség , hogy azok ne legyenek még azután is hamis szer
zés vádja által nyugtalanithatók , midőn az idő folytával a
tanuknak már el kellett halni, vagy legalább eltünni az

illető látköréből, és a szerzésmód valódi jellege nem volna
többé felderithető . Az oly birtokok , melyek bizonyos számú
évek alatt nem vétettek törvényesen kérdés alá , kell hogy

teljes czimmel birhatók legyenek, a mint valamennyi nem
zet törvénye szerint ugy is van az . Sőt még akkor is, ha a
szerzésmód jogtalan volt : a valószinüleg jóhiszemű birtokos

nak egy nemzedék után egy oly igény felélesztése által,
mely sokáig el volt aludva, a birtokból kiforgatása rendesen

nagyobb igazságtalanság volna, és csaknem mindig nagyobb
magán - és közbotrányokkal járna, mintha az eredeti roszat

büntetlenül hagyjuk . Nehezen érthetőnek látszik

ugyan ,

hogy egy eredetileg jogos igény pusztán az idő folyása ál
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tal megsemmisülhessen ; azonban van egy idő, a mi után
még ha csak egyéni oldalát nézzük is a dolognak , s tekin
tet nélkül hagyjuk a birtokosok biztonságára való általános

hatását: – a kellemetlenségek mérlege az ellenkező oldalra

dőlne. Mint a természeti forradalmak és viszontagságoknál,
ép ugy van az az emberi igazságtalanságoknál is ; mennél
továbbra marad a helyreigazítás, annál nagyobb lesz az
akadály , melyet azon felsarjadások képeznek, melyeket

előbb ki kell tépni, vagy áttörni rajtok , hogy az eredeti
alapot elérhessük . Semmiféle emberi cselekményre , még a
legegyszerűbb és legvilágosabbra nézve sem áll az, hogy ma

ismég meglehetazértvalamit tenni,mivel 60 évvel ezelőtt megtehető
volt az. Alig szükséges megjegyeznünk, hogy azon okok ,

melyek amellett szólanak , hogy a régibb eredetű igazságta
lan tetteket nem kell háborgatnunk , nem alkalmazhatók az
igazságtalan rendszerek vagy intézményekre , mivel egy rosz

törvény vagy rosz szokás : nem egy távol multbeli rosz
cselekedet, hanem a rosz cselekedetek örökös ismétlése, mely

mindaddig tart,mig csak a törvény vagy szokás életben van.
Ezek lévén tehát a magántulajdon lényeges vonásai,

azt kell megvizsgálnuuk, hogy azon különböző alakok, me
lyekben ez intézmény a társadalom különböző állapota mel
lett létezett, vagy még ma is létezik : mily mérvben tekin

tendők ez elv szükségképeni következményeinek, vagy mily

mérvben ajánltatnak azon okok által, melyeken ezek alap
szanak .

3. § . A tulajdon alatt semmi mást nem

értünk , mint

mindenkinek a saját képességeihez és ahhoz való jogát, a
mit azok által termelhet, s a mit ezekért egy középjóságú
piaczon kaphat, – azon jogával együtt, hogy mindezt tet

szése szerint valaki másnak adhassa; s ezen másnak azon
jogát, hogy azt elfogadhassa és élvezhesse .
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Ebből tehát az következik , hogy habár a végrendel
kezés, vagyis halál utáni adásjog egy részét képezi is a
magántulajdon eszméjének : – nem áll ez az öröklési
jogra, mint a mely a végrendelkezési jogtól nagyban külön
bözik . Hogy az oly személyek vagyona , kik életökben nem

tettek rendelkezést, először gyermekeikre , s ezek nem lété
ben legközelebi rokonaikra szálljon : lehet helyes vagy hely

telen rendelkezés, de az semmi befolyással nincs a magán
tulajdon elvére. Habár az ily kérdések eldöntésére a nemzetgaz

daságiak mellett még számos más tekintetek isvannak befo
lyással: nem esik e mű rendeltetésén kivül, hogy a gondol

kodó olvasók itélete alá terjesszem azon nézeteket ezekre
vonatkozólag, melyek felfogásom szerint legelfogadhatóbbnak
látszottak .
Az ó-korból semmi vélemény nem

mutatható fel e

tárgyat illetőleg a ma érvényben levő eszmék támogatására .
A legrégibb időben az elhalt vagyona oly természetes
és világos rendszernél fogva szállott gyermekei és legköze
lebbi rokonaira, hogy föltenni sem lehetett, miszerint valaki
csak gondolt volna is az azokkal való versenyzésre. Legelő
ször is jelen voltak az esemény helyén, vagy épen birtokban

voltak ; és ha semmi más jogczimök nem volt is : meg volt
- az, mi oly nagyfontosságú volt a társadalom korábbi álla
potában, t. i. az első foglalás. Másodszor bizonyos mérvben

már életében birtok -közösségben éltek a megholttal. Ha a
birtok földből állott : az állam által rendesen inkább egy
családra, mintsem egy egyénre ruháztatott; ha pedig mar
hákból vagy ingóságokból állott : valószinüleg a család va

lamennyi munka- vagy harczképes tagjának együttes erőfe
szitése által szereztetett az, vagy legalább bizonyosan ezek
által védetett meg. Kizárólagos magántulajdonról, e szó mo

dern értelmében , aligha volt ezen kornak valami fogalma,
és a midőn a társaság legfőbb igazgatója meghalt : valóság
Stuart Mill. Nemzetgazdaságtan II.
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gal semmit sem hagyott üresen maga után az osztalékban

birt részén kivül, a mely aztán a család azon tagjára szál
lott, a ki méltóságát örökölte. Ha másként rendelkeztek
volna a tulajdonról, egy kis köztársaságot dúltak

volna

szélylyel, melyet közös eszmék, érdekek és szokások tartot
tak össze ; és a világba szórták volna annak tagjait. Mind
e tekintetek , habár sokkal inkább csak érezve, mintsem
meggondolva, oly nagy befolyással voltak az emberiség el

méjére, hogy megteremtették a gyermekben az ősei birtoka
iránti öröklési jog eszméjét : – egy oly jogét, melyet az
maga sem volt illetékes megsemmisiteni. A hagyományozás
t. i.a társadalom kezdetleges állapotában ritkán ismertetett el

érvényesnek , – világos jeléül annak , – ha más bizonyi
tékaink nem volnának is, — hogy a vagyonról e korban a
mai fogalmakkal homlokegyenest ellenkező nézet uralko
dott.*)
A hübéres család azonban , a régi patriarchalis élet ez

utolsó történelmi alakja ,rég kiveszett már ; és a mai társa
dalmi egység nem a család vagy a nemzetiség, mely egy
közös ősnek valamennyi ismeretes utódaiból állott : hanem

az egyén, - vagy legfeljebb egy pár egyén, a még
nem teljeskorú

gyermekekkel együtt. A tulajdont ma már

az egyesek és nem a családok öröklik , mert a gyermekek ,
a midőn felnőnek , nem követik szüleik sorsát vagy foglal

kozását ; ha részt vesznek is szüleik pénzügyi dolgaiban ,
az csak azok tetszésétől függ, és nem pedig mintha tulajdoni
és beszólási joggal birnának az egésznek kormányzásában ;
rendesen azonban egy kis résznek kizárólagos élvezetében
vannak . És legalább Angliában, — a mennyiben hitbizo
*) Ezen , és több hasonló kérdéseknek igen kitünő magyarázatát

lehet Mr. Maine „ Ancient Law and its relation to Modern Ideas
czimü munkájában találni.
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mány vagy valamely másféle alapitványok nem akadályoz
zák, — jogában áll a szüléknek kitagadni még saját gyer
mekeiket is , s egészen idegenekre hagyni vagyonukat. A

távolabbi rokonok pedig már rendesen csaknem oly tel
jesen elvannak szakadva a családtól, és annak érdekeitől,
mintha semmiféle összeköttetésben sem állanának azzal. A :

egyetlen , mire gazdagabb rokonaiknál igényt tarthatnak , az,

hogy caeteris paribus, a jó hivataloknál előnyben és valósá
gos szükség esetén némi segélyben részesittessenek .

A társadalom szerkezetében történt ily nagymérvű vál
tozásnak nagymérvű különbséget kellett előidézni azon ala
pokra nézve is , melyeken az öröklés esetében a tulajdon

feletti rendelkezési jognak is nyugodnia kell. Azon ok , me
lyet az újabb irók arra nézve szoktak felhozni, hogy miért

adatik egy végrendelet nélkül elhalt személy tulajdona gyer
mekeinek , vagy legközelebbi rokonainak : legelőször is azon
föltevésben rejlik , miszerint igy rendelkezvén arról, sokkal

valószinűbb , hogy a törvény azt teszi, mit a tulajdonos

maga tett volna, ha egyáltalában tett volna valamit, —
mintha másként járnának el; másodszor pedig kegyetlenség
volna azok iránt, a kik szülőikkel éltek , s azok vagyoná
ban részesültek, ha e vagyon az élvezetéből egyszerre a nél

külözések karjai közé dobatnának.*)
Mind e két okoskodásban van némi erő, – mivel két

ség kivül a törvénynek kellene a végrendelet nélkül elholt
nak gyermekeiről vagy hozzá tartozóiról mindazon tekintet
ben gondoskodni, a mit a szüle , vagy védő kötelessége lett
volna tenni, — ha t. i. volna ezen kivül valaki más, a ki ér

tene ahoz. Minthogy azonban a törvény nem itélhet szemé
lyes igények felett, hanem általános szabályok szerint kell
*) A mit szülőik valószinüleg nem tettek volna. – A ford .
3 **
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eljárnia : legközelebb azt kell megvizsgálnunk, hogy minők
nek kellene e szabályoknak lenni.

Legelőször ismeg kell jegyeznünk , hogy az oldalági roko
nokra nézve, – ha csak egy bizonyos személy iránti egyéni okok
nem szerepelnek, — senkinek sem kötelessége pénzsegélyről gon

doskodni. S ma Angliában senki nem is várja azt, ha csak
véletlenül semmiközvetlen örökös nincs ; sőt még akkor sem

számítanának reá , hacsak a végrendelet nélküli halál esetére
való törvényes rendelkezés nem keltette volna azt fel. Bentham
már régóta javasolta , s más nagy tekintélyek is egyetértet
tek vele abban, hogy ha sem a leszálló sem a felszálló vona
lon nincsenek örökösök , a vagyon végrendelet hiánya eseté

ben az államra szálljon . Az oldalági rokonok még további
fokozatait illetőleg nem valószinü, hogy e pont kétségbe
vonatnék , mivel kevesen fognak úgy gondolkozni, hogy
van valami ok arra nézve, miszerint némely gyermektelen

zsugori gyüjteménye valami távoli rokonát gazdagitsa, a ki
soha sem is látta ezt (a mint olykor olykor mindenütt tör
ténik ilyen), a ki talán nem is tudta , hogy rokona annak ,

mindaddig , mig csak valamit nyerni nem lehetett általa, és
a kinek semmivel sem volt több erkölcsi jogosultjága hozzá,
mint bármely más egészen idegennek. Ugyanez ok alkal
mazható azonban hasonlókép minden más,még a legközelebb.
fokú oldalági rokonokra is. Az oldalági rokonoknak , nincs

valódi igényök , hanem csak olyan, mely ép ugy érvényesít
hető a nem rokonok esetében is, és ha érvényes igények

léteznek , egyik esetben ép úgy mint a másikban, ezek figye
lembe vételének legillendőbb módja a hagyományozás.
Egészen másféle természetüek a gyermekek jogai,mertezek
már alaposak és elutasithatlanok . De ha szabad véleményemet

nyilvánítani, a szokott eljárásmég ez esetben istéves;mert az,ni
a gyermeket megilleti : egy tekintetben igen kevésre, másikban
pedig szerintem úgy látszik , hogy igen is sokra becsültetik .
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Mindenféle kötelesség között az egyik legelutasíthatlanabb
az, hogy ne hozzunk létre gyermekeket, ha nem vagyunk

képesek azokat gyermekkorukban kényelmesen eltartani, és
oly életmódra felnevelni, hogy a midőn teljes korra jutnak,
eltarthassák magokat. És ez a mint a gyakorlatban nem vé

tetik tekintetbe, ép úgy az elméletben is az emberi értelmi

ségre szégyenítő módon adatik elő . Másfelől, ha a szüle va
gyonnal bir, a gyermekek arra való igénye ' ép ellenkező té
vedésnek látszik alávetve lenni. Nem birom elismerni, hogy

: a szüle mindazt, a mit örökölt, sőt még a mit maga szerzett

is, csupán azért, mivel vannak gyermekei, tartozik azokia
hagyni, hogy azok a nélkül, miszerint csak egy lépést is
szükség volna tenniök , gazdagon megélhessenek . Én ezt nem
ismerhetem el, — még ha az, a mi igy hagyományoztatik , min
· dig és biztosan magoknak a gyermekeknek javára történnék
is, a mi azonban felettébb bizonytalan, mert az az egyéni jel

lemtől függ. A nélkül hogy rendkivüli eseteket kellene felté
teleznünk , lehet állitani, hogy a példák nagyobb részénél
nemcsak a társadalom , hanem magoknak az egyéneknek

java is jobban előmozdittatnék, ha bőséges örökség helyett
csak mérsékelt összeg hagyományoztatnék nekik . Ez igazság ,

mely úgy a régi mint az ujabb-kori moral-iróknál már egé
szen communis locus: számos értelmes szüle által el is ismer
tetik ; és sokkal gyakrabban is követtetnék , ha épen ők nem
volnának elég gyarlók kevesebbet gondolkodni arról, hogy

mi lesz

gyermekeiknek

valóban

javára , mint mások

teszik azt.

A szülők kötelességei gyermekeik iránt ugyanazok , me
lyek elválhatlanul össze vannak forrva azon ténynyel, hogy egy

emberi lény létrejöttét okozták . A szülők a társadalomnak
tartoznak azzal, hogy törekedjenek jó és hasznos polgárt ké
pezni azokból; a gyermekeknek pedig azzal, hogy, a mennyiben
tőlük figg, oly nevelést, készültséget és eszközöket adjanak
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azok kezébe, a minél fogva képesitve lesznek úgy iudulni az
életnek , hogy saját erőfeszitésök folytán meglehetős kilátások le

hessen arra ,hogyboldogulniis fognak az életben . Ennyireminden
gyermeknek van joga ; de azt nem ismerhetem el, hogy csupán
azért,mertvalakinek gyermeke:többreis lehetne igénye. Van egy
eset, midőn ezen kötelezettségek valódi szinökben tünnek fel
előttünk , a nélkül, hogy valamely külső körülmények elrejtenék

vagy összezavarnák azokat; és ez a törvénytelen gyermekek

esete . Az ily gyermekekre nézve általában el van ismerve,
hogy jogositva vannak a szülőktől oly összeget követelni eltartá
sukra, a mennyi képesítni fogja

őket életöket egészben

véve elviselhetővé tenni ; s ugy tartom , hogy csupán mint
gyermeket egyet sem illet annál több meg, mint a meny
nyi egy törvénytelen gyermek illetményeül elismertetik ; és

egy gyermeknek sincs joga zúgolódni, a kiért ennyi meg
megtörtént, —

ha csak már előbb

felköltött várakozások

alapján nem , -- ha a szüle vagyonának többi része közczė
lokra , vagy oly egyének javára fordittatik , a kiket a szü
lők véleménye szerint méltóbban megillet az.
A czélból, hogy a gyermekeknek oly tisztességes megélésre
lehessen kilátásuk , a minőre jogositya vannak : általában
szükség , hogy gyermekkoruktól fogva ne neveltessenek oly

fényüző módon, a minőt aztán későbbi korukban nem lesz
nek képesek élvezni. És e kötelességet ismét gyakran igen ér
zékenyen sértik azon szülék , kik csak egy ideig tartó jövedelem

birtokosai, s kik kevés vagyont hagynak magok után. Ha
a vagyonos szülők

gyermekei azon kiadáshoz megfelelő

életmódot akarnak

folytatni, a minőt a szülői házban él

veztek — a mi különben igen természetes : — rendesen a szü

lők kötelessége többről gondoskodni számukra,mint a meny
nyi különben , ha másként neveltettek volna, elég lett volna .

Azt mondám : rendesen , mivel még itt is más oldala is van
a dolognak . Azon tétel t. i. teljesen fentartható , hogy egy
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oly erős természetre nézve, melynek szűk körülmények közt
kell áttörni magát, nagyon korán megismerkedni a gazdagság

érzelmeivel és tapasztalataival, ugy a jellem -képződésre mint
az életboldogságra nézve is, nagy előny. De még ha meg

engedjük is, hogy az oly gyermekeknek, kik oly fényüző
kényelemben nőttek fel, melyet aztán nem valószinű, hogy
magok feltaláljanak az életben :méltán okuk van panaszkodni;
és hogy tehát jogosultak olynemű életre képesitést igé
nyelni, amely bizonyos arányban álljon neveltetésmód .
jokkal: még ez is oly követelés, mely különösen alkalmas
arra , hogy messzibbre nyujtassék mint a mennyire alaposan
kiterjeszthető az. Az eset tökéletesen az , mit a nemesség
és földbirtokosság fiatalabb gyermekeinél látunk , a kik vagyo
nának főrésze a legidősebb fiura száll. A többi fiuk , a kik

rendesen szintén elegendő számmal vannak , ugyanazon fény
üző módon neveltetnek mint a leendő örökös, s ezek mint
fiatalabb testvér-részt, rendesen csak azt kapják, a mit a
körülmények logikája diktál, t. i. épen elegendőt arra nézve,

hogy magok oly életmódot folytathassanak , a minőkhöz
megvannak szokva, de nem elegendők arra nézve, hogy
egy nőt és gyermeket is el birjanak belőle tartani. Valóság

gal azonban senkin sem követtetett el az által sérelem , hogy
a megházasodhatás és családtartás czéljából saját keresmé

nyére van útalva.
Annyi hagyomány tehát, a mennyi egy törvénytelen
gyermekre nézve okszerűen megkövetelhető : a fiatalabb

testvérekre nézve is elegendő, – a mennyiben csupán ez
esetre való tekintet, s az egyén és társadalom valódi érde

kei vétetnek figyelembe; - s felfogásom szerint ennyi az,
a mennyivel a szülők gyermekeiknek tartoznak , sa mennyi
vel az állam azok gyermekeinek tartozik , kik végrendelet

nélkül haltak el. A fölösleg — ha ugyan marad valami ilyen, azt tartom , jog szerint a társadalom általános czéljaira volna
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forditandó. Nem szeretném azonban, ha azt tételeznék fel
rólam , hogy én azt ajánlom , miszerint a szülők soha sem
tegyenek többet gyermekeikért, mint a mire azok már csu
pán mint gyermekek is, erkölcsileg jogositva vannak ; mert
némely esetben a kötelesség parancsolja , sok esetben pedig
dicséretre méltó, s valamennyiben megengedhető, hogy többet is

tegyenek. Erre azonban a végrendelkezési szabadság szol
gáltatja az eszközöket. Nem a gyermekek , hanem a szülők
kötelessége, hogy képesek legyenek szeretetöket jelekkel is
kimutatni, a szolgálatokat és önfeláldozást viszonozni, és

vagyonukról saját hajlamaik vagy belátásuk szerint ren
delkezni.

4. Ş. Nagyfontosságú kérdés továbbá az is, hogy val
jon maga a végrendelkezési képesség is alávettessék -e
valami korlátozásnak . A végrendelkezési örökléstől eltérőleg,
a végrendelkezés a tulajdon kellékeinek egyike, valamely

dolog tulajdonjogát pedig nem lehet az élet vagy halál esé
tére a tulajdonos tetszése szerinti végrendelkezési jog nélkül

teljesnek tekintenünk ; és mindazon okok, melyek a magán
tulajdon mellett szólanak , annak

ily mérvü kiterjesztése

mellett is ajánlólag nyilatkoznak . A tulajdon azonban csak

valamely czélra szolgáló eszköz, és nem pedig maga a czél.
Mint minden más tulajdoni jog, sőt nagyobb mértékben mint
a legtöbb azok közül, a végrendelkezési jog is gyakorolható
úgy , hogy összeütközésbe jön az ember-faj állandó érdekeivel.

Igy van ez azon esetben is,midőn nem elégedve meg azzal,
hogy vagyonát A -ra hagyja : a végrendelkező azt is megszabja ,
hogy A .halála után annak legidősebb fiára szálljon az, s az

tán ezen fiú : ugyanezen fiára, és igy tovább a végtelensé
gig . Kétségkivül néha egyesek kitartóbban küzdöttek azért,

hogy vagyont szerezzenek, azon reményben, miszerint egy
örökké tartó családot fognak azzal alapítani; de a kár, mely
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a társadalomra nézve ezen örökkétartásból származik , több
mint a mennyi haszna e tevékenységre ösztönöztetésnek volt ;

$ annyival inkább, minthogy ez ösztönöztetés azoknál, a kik
nek alkalmok van nagy vagyont szerezni, már a nélkül is
elég erős. Hasonló visszaélés történik a végrendelkezési jog

gal akkor is, ha azon személy, ki azon dicséretre méltó tényre

határozza magát, hogy közczélokra hagyja vagyonát,megpró
bálja örökre

részletesen megállapítani annak használatát;

például ha egy nevelő -intézetet alapitva, mindenkorra meg
szabja , hogy minő tanokat kell azokban tanitani. Lehetetlen

levén , hogy valaki előre tudhassa , miszerint akkor, miután ő
már századok óta sírjában van, mely tanokat lesz legczél
szerübb tanítani: a törvénynek nem kellene érvényesíteni
a tulajdon ily rendelkezését, ha csak egy bizonyos időköz
multával egy arra alkalmas hatóság örökös átvizsgálásának
nincs alávetve.

Ezek igen világos korlátoztatások. De a végrendelkezési
jognak azon legegyszerüb alakban gyakorlása is, midőn csak

azon személy határoztatik meg , kire a végrendelkező halála
után közvetlen száll a vagyon : mindig az oly kiváltságok közé
soroltatott, a melyek a szerint, a mint a czélszerüség kivánjay

korlátolhatók, vagy meg is változtathatók. A korlátoltatások
eddig csaknem egyedül a gyermekek javára történtek. Angli
ában a végrendelkezési jog korlátlan, a csaknem egyetlen aka
dály az lévén , ha egy előbbi tulajdonos hitbizományt ala

pitott ; a mely esetben a birtokos valóban nem rendelkezhe
tett ez ideig végrendeletileg vagyonával, — de csak azért
nem , mivel nem

volt mit hagyományoznia , mert az, a mivel

bir : csupán életjáradék volt. A római jog szerint, melyen
az europai continentalis polgári törvények legnagyobbrészt
alapszanak, a hagyományozás eredetileg egyátalában nem

volt megengedve, sőt még azután is, a midőn már szokásba
jött az, a szülők kényszeríttettek egy törvényes részt minde
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nik gyermek számára fentartani, és még máig is érvényben
van ez némely continentális nemzeteknél. A franczia törvény

nél fogva,a nagy forradalom óta a szülők csak egy gyermekrész
szel felérő részről rendelkezhetnek végrendeletileg , mindenik
gyermek egyenlő mérvben részesülvén a vagyonból. Az összes

tulajdonnak az összes gyermekek számára készült hitbizomá
nya , — mert ilyennek lehet e rendszert neveznünk , — elvileg

ép oly kevéssé védhető , mint az egy gyermek javára szóló
fidei commissum , habár az igazság eszméjével nem tüz is oly
közvetlen össze. Én nem ismerhetem el, hogy a szülők csak

arra is kényszerithetők legyenek , miszerint annyit hagyjanak

gyermekeiknek , a mennyi iránt moralis jogukatkimutatni igye
keztem . A gyermekek általános méltatlanságuk , vagy szülőik

iránti különös rosz magokviselete által még e jogukat is

eljátszhatják ; vagy más jövedelemforrásaik vagy kilátásaik
is lehetnek , s az ,mi neveltetésök és az életbe elősegittetesök
alakjában , már az előtt történt értök : teljesen kielégitheti

nélkül, magában véve szerintem a legjobbnak látszanék : a
legjobbnak tartanám nem azt szabnimeg, hogy valaki meny

nyiről végrendelkezhetik , hanem azt, hogy valaki végrendelet
vagy öröklés utján legfeljebb mennyit kaphat. Mindenkinek
szabadságában állana egész vagyonáról intézkedni, de nem

-

tom , mely a létező vélemények és érzelmekre való tekintet

-

választva. Ha egy oly törvénykönyv alkotása volna felada

-

hajlama ellensulyoztassék . Elméletileg én is elismerem , hogy
e czél elérése kiválólag kivánatos ; az erre használt eszkö
zök azonban, azt hiszem , nem a legigazságosabban vannak meg

-

erkölcsi igényüket, vagy pedig másoknak még nagyobb igé
nyök lehet arra az övékénél.
A végrendelkezési jognak a franczia törvényekben oly
felettébb nagy megszoritása azon democraticus czélból lett
elfogadva, hogy az első szülöttségi gyakorlat megtöressék , s
az öröklött vagyonoknak nagy tömegekben összehalmozódási
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úgy, hogy egy bizonyos maximumón túl, egy valamely egyén
gazdagitására tékozolja azt; a határ azonban eléggé magasra
lenne megállapitva, hogy kényelmes független életet legyen
módjában folytatni az illetőnek . A vagyonbeli egyenlőtlenség,

mely a különböző fokú szorgalom , takarékosság, kitartás,
képesség és egy bizonyos mértékben még az alkalomtól is függ :
elválaszthatlan a magántulajdon elvétől; és ha elfogadjuk

az elvet, elkell viselnünk annak ezen következményeit is ;
abban azonban semmi ellenezhetőt nem látok , hogy megsza

bassék azon határ, a mennyit valaki a nélkül, hogy ké

pességeithasználta volna, csupán kedvezéséből kaphat;ésmeg
követelhetni tőle, hogy ba több vagyont is akar szerezni, dol
gozzon is meg érte.* )

Én nem tudom belátni, hogy a végrendelkezési jognak
ilynemű megszoritása, micsoda kellemetlen kényszert fogna

éreztetni a végrendelkezővel, a ki egy nagy vagyont annak
valódi értéke szerint, t. i. azon élvezetek és előnyök szerint

tudott becsülni, melyek az által megvásárolhatók volnának ;
mert még a legtúlságosabb becslés mellett is mindenkinek
be kell látnia, hogy egy középnagyságú és ötször oly nagy
birtok birtokosának

boldogsága közötti különbség eltünő

* ) Azon esetben, ha magának a tulajdonosnak kezében valamely

nagy ipari müködés folytatására használtatik a tőke : igen erős okok
szólanak a mellett, hogy az ilyeneknek fenhagyassék a jog, miszerint az
egyes vállalatokban

valósággal befektetve levő alapokat egészen egy

személyre hagyhassák. Czélszerii, hogy vállalatát örökösei bármelyikére
ruházhassa , a melyiket a legalkalmasabbnak véli annak erélyes és si
keres vezetésére, és igy el legyen keriilve azon nehézség, (melyet oly

gyakran és kellemetlenül éreznek a franczia törvény alatt) hogy egy
nagy ipari vagy kereskedelmi vállalatnak fel kell oszlaní a főnök ha
lála után. Hasonlóképen megengedendő lenne azon tulajdonosnak, a ki
azon erkölcsi terhet róvja utódai valamelyikére, hogy egy régi nemesi
lak és kert, vagy mulató helyet legyen az köteles fenntartani: misze
rint azzal együtt annyi birtokot is hagyományozhasson, a mennyi an
nak fenntartására elegendő .
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csekélység, ha azon örömökkel és állandó jóléttel hasonlit

juk össze, melyet a többi 45-öd részszel rendelkezhetés
nyujt. Természetes, hogy mindaddig , mig gyakorlatilag azon

vélemény lesz az uralkodó, hogy a lehető legjobb, mit sze
retetünk tárgyaiért tehetünk , az, ha azokat mindazon , ma
gokban véve értéktelen dolgokkal egész saturálásig elhal
mozzuk , melyekre a nagy vagyont legtöbbször szokták

fe

csérelni: még akkor is kevés hasznát lehetne venni
egy ily törvénynek, ha lehetséges volna is, egy ilyet · ke
resztülvinni; - - mivel ha megvolna a hajlam , azzal együtt
a képesség is meg . volna a baj kikerülésére. E törvény
*mitsem
érne, hacsak a népies érzelem erélyesen nem szó

lalna fel amellett, a mi (a közvélemény azon szivós ragasz
kodásából itélve, melylyel Francziaországban a kényszerű
felosztáshoz ragaszkodnak) a társadalom és kormány némely

állapotai mellett igen valószinüleg bekövetkeznék, bármeny
nyire ellenkezőleg is álljon a dolog Angliában is még nap- .

jainkban. Ha e korlátozásnak gyakorlatilag is érvényt le
hetne szerezni: igen nagy jótétemény lenne a társadalomra
nézve. A vagyon, mely többé nem használtathatnék egyesek

tùlgazdagitására : vagy közhasznú czélokra fogna használtatni,
vagy ha egyenekre ruháztatnék is , sokkal nagyobb számú

között oszlanék az meg ; mig' az oly roppant vagyon, mely
senkinél sem szükséges személyes czélokra, hanem csak lát
ványosság és illetlen hatalom gyakorlására : kevésbbé számo
san fordulna elő ; s az oly könnyebb körülmények közt élő
személyek száma nagyban megsokszoroztatnék , a kik , kissé

több szabad idővel s mindazon valódi örömekkel rendelkez
vén , melyeket – a hivalkodást ide nem számitva , — egye

dül a vagyon nyujthat: oly társadalmi osztályt képeznének ,
mely által azon szolgálatok, — melyeket egy oly nemzet,mely
nek henyélő osztályai vannak , méltán megvárhat azoktól, vagy közvetlen befolyásuk, vagy azon szellem által, melyet
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a nagy közönség izlése és érzelmeibe öntenének , sokkal
sikeresebb módon ' gyakoroltatnának , mint jelenleg. A siker

koszorúzta szorgalom gyüjtelékének is nagyrésze valószinüleg
vagy közvetlen az államra való hagyományozás, vagy az
intézetek gazdagitása által szintén a közczélokra lenne szen
telve, a mint az Egyesült-Államokban igen nagy mértékben

történik az, a hol a végrendelkezésre vonatkozó elvek és
gyakorlatok , szokatlanul észszerűek és jotékony hatásuak .*)
5 . g. A megvizsgálás végett ezután következő legköze

· lebbi kérdés az, hogy valjon azon okok , melyeken a magán
tulajdoni intézmény nyugszik , alkalmazhatók -e mindazon
*) Ugy a jótékonysági, mint a nevelési közintézetekre való bő - .

kezü adakozás és hagyományozás képezi az Egyesült-Államok és kü
lönösen Uj-Anglia ujabb történelmének egyik legkiválóbb jellemvonását.

Nemcsak gazdag tőkepénzeseknél közönséges, hogy vagyonuk egy ré
szét nemzeti közintézeteknek hagyományozzák végrendeletükben , hanem

egyes egyének már életökben is nagyszerü pénzbeli adományokat tesz

nek ugyanezen czélra . Itt nincs kényszeritő törvény, a vagyonnak a
gyermekek közt egyenlő irányban történő megosztására , mint Franczia
országban ; másfelől a hitbizományj vagy elsőszülöttségi jognak sincs

kelendősége, mint Angliában ; ugy hogy a bővelkedőnek szabadságában
áll megosztani vagyonát rokonai és a közönség között, – lehetetlen
ség lévén nemzetséget alapitani, és a szülőknek gyakran meglévén

azon boldogságuk, hogy valamennyi gyermeköket jó helyzetbe juttatva
- s függetlenné téve látják még haláluk előtt. Egy egész hosszú sorát
láttam a végrendeletek és adományoknak , melyeket az utóbbi 30 év
alatt vallásos, jótékony, és irodalmi intézményekre csupán magában
Massachusett államban tettek , - és nem

kevesebb , mint 6 millió dol

lárra, vagyis 12 millió forintra rúgtak azok. - Lyells Travels in
America vol. I. p. 263.

Angliában ellenben , ha valaki valami jelentékenyebb összeget
hagy. köz- vagy jótékony czélokra : ki van téve azon risiconak, hogy
ha közeli rokonai vannak , halála után egy esküdtszék tébolyodottnak

nyilvánitja , vagy legalább a végrendelet félretétele iránt inditott kincs

tári perre megy fel a vagyon.

. .
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dolgokra, melyekben a kizárólagos

tulajdonjog jelenleg el

van ismerve ; és ha nem : mily alapokról védhető ez elismer
tetés ?

A tulajdon lényeges elve az lévén , hogy mindenki szá
mára biztosittassék az, mi az ő munkája és gyüjtögető ön

megtartóztatása által producáltatott : ez elvet tehát nem lehet
arra alkalmazni, a mi nem a munka gyümölcse ; t. i. a föld
nyers anyagaira. Ha a föld termelő képességét egészen a ter
mészettől kapja , és nem pedig a szorgalomtól ; vagy ha van
valami mód annak megkülönböztetésére, hogy micsoda szár
mazik az egyik forrásból, és micsoda a másikból: akkor

nemcsak semmi szükség nem volna erre , hanem

a legna

gyobb fokú igazságtalanság volna megengedni, hogy a ter
mészet adományai egyes egyének által gyüjtessenek össze.
Természetes, hogy a föld mezőgazdasági használatának az

idő szerint szükségkép kizárólagosnak kell lenni, ugyanazon
személynek kellvén megengedni a learatást, a ki azt felszán
totta és bevetette ; az azonban megtörténhetnék , hogy a föld

csak egy évszakra volna elfoglalható, mint a régi germánok

nálszokásban volt az; vagy pedig időszakonként revideálható
volna a tulajdonjog, a mint a népesedés

szaporodik ; vagy

az is lehetne, hogy az állam lenne az egyetemes földesúr,
s a földmivelők annak vagy fizetésért vagy ingyen haszonbér
lői volnának .

Azonban habár a föld nem a szorgalom gyümölcse is :
az abban használható tulajdonságok legnagyobb része igenis
az. Nemcsak hogy magához a használathoz is munkára van

szükség , hanem az eszközök készitéséhez is csaknem ugyan
ily mérvben szükséges az. Gyakran már kezdetben is tekin

télyes mérvű munkára van szükség a földnek mivelés alá
kitisztitásánál is. Sok esetben pedig annak termelőképessége
még azután is, midőn már ki van tisztitva, egészen a munka

és mesterségnek köszönhető. A bedfordi lapály igen keveset
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vagy épen semmit sem termett mindaddig, mig mestersé.
gesen ki nem szárittatott. Az irlandi zsombékok tüzelősze
ren kivül keveset szolgáltattak mindaddig , mig ugyanaz nem

történt velök . Ellenben az egész föld legterméketlenebb ta
laja, a Pays de Waes, Flandriában , mely a Goodwin homok

anyagaiból állott: a szorgalom által oly termékenynyé vál
toztatott, hogy Európa legjobb termőföldje egyikévé lett. A

földmiveléshez továbbá épületekre és keritésekre van szük
ség, melyek egészen a munka productumai; ez ipar gyümöl
csei azonban nem szedhetők le rövid idő alatt. A munka
és kiadás egyszerre történik , mig a haszon több évre, talán

az egész jövő használatra oszlik meg. A mostani birtokos
nem fogja a munka és költségre rászánni magát, ha idege
nek s nem pedig ő maga fogja annak hasznát venni. Ha ily
javitmányokra vállalkozik : elegendő időnek kell előtte lenni,

mely alatt kihasználhassa azt; és semmikép sem lehet any
nyira biztos efelől, mintha örökre birtokába van az bo
csátva . *)
*) Az örökösség érzete volt az, a mi az embert azon értelmiség
és munkabeli kitartással felruházta , mely arra birta , hogy minden törek
vését saját fajára nézve hasznos czélok elérésére irányozza.Mindig azon

földek a legtermékenyebbek, melyek a folyam

folyása mentén rakód

nak le ; de szintén ezek azok , melyeket áradásaival is legjobban fenye
get, vagy épen mocsárrá is változtat az. Az örökös birtoklás felől való

biztositás folytán vállalkozik az ember azon hosszan tartó és fáradságos

munkára , hogy a mocsárokat lecsapolja , az árvizek ellen védgátakat
emeljen , hogy öntöző csatornákban mint termékenyitő vizet oszsza el
ugyanazon mezőkön ugyanazon vizeket, melyek azelőtt terméketlen
ségre kárhoztatták azt. Ugyancsak az efelől való biztositása folytán,
nem elégedvén meg a föld rendes évi termésével: kiválogatta a vad
növények közülaz állandó növényeket, bokrokat és fákat, melyek hasz

nosithatók voltak reá nézve, mivelés által javitotta azokat, mondhatni
megváltoztatta annak természetét, és elszaporitotta őket. Vannak oly
gyümölcsök , melyek mívelése századokat igényelt, mig azok jelenlegi
tökélyességökre jutottak ; mig mások pedig a föld legtávolibb vidékei

:

II. KÖNV . II. FEJEZET.

6 . §. Ezek

azok az okok, melyek a földbirtoki tu

lajdonjogot nemzetgazdasági szempontból igazolják. Látható,
hogy csak annyiban érvényesek ezek, a mennyiben a föld

tulajdonosa javitója is annak. Valahányszor valamely ország
ban a földbirtokos, általában szólva, megszünik a föld javi
tója is lenni: a nemzetgazdaság semmit sem tud felhozni a
földbirtoktulajdonnak , csupán mint ilyennek védelmére . A

magántulajdon egyetlen egészséges elméletében sem gondol
tak arra, hogy a földtulajdon csupán egy sine cura legyen
az abba behelyezkedett számára.
Nagy-Britanniában a föld birtokosa nem ritkán javitója
is annak . Azt azonban nem lehetne mondani, hogy ez álta

lában igy van, sőt a legtöbb esetben oly föltételek mellett
ad szabadságot annak mivelésére, a melyeknél fogva az ismeg
van akadályozva, hogy valaki más tehetné azt. A sziget déli ré

szében, minthogy rendesen nincs hosszabb bérlet, állandóbb
javitmány alig eszközölhető , – hacsak a földbirtokos tőkéje
nem teszi azt, s e szerint Anglia déli része északi részével
és a scót alfölddel összehasonlitva, még mindig rendkivül
ről hozattak be. Az ember nagy mélységre feltárta a föld belsejét,
hogy megujitsa a termő talajt, s annak egyes részeivel való keverés

és a léggel való érintkezés által termékenyebbé tegye azt; a hegyolda
lokhoz oda erősítette azon termőföldet, mely különben lecsúszott volna ;
az ország felszínét mindenütt bő, s az emberre nézve hasznos nö
vényzettel boritotta el. Munkái között vannak oly an ok , melyeknek
gyümölcse csak

10 - 20 év mulva fog megérni ; s ezek közt

vannak

alyanok, melyeknek utódai még századok mulva is hasznát fogják
venni. Mindez közreműködött a természet termő erejének növelésére ,
ezáltal végtelenül bővebb jövedelmet szolgáltatva az embernek ; oly jö
vejlelmet, melynek tekintélves részét ép azok foglalják el, a kiknek

semini részök sincs a föld tulajdonjogában, de kiknek csupán a talaj
üynemü igénybevétele foly tán lehet megélni, a melynek örökségétől
első pillanatra megiosztva látják magokat. Sismondi „ Studies in
Political Economy" third Edition, on Territorial Wealth .
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hátra van földmivelési javitmányok tekintetében. Az ezen
tünemény alatt rejlő igazság az, hogy földnek a földes

úr általi valami igen általánosnak mondható javítása is
aligha összeegyeztethető

az elsőszülöttségi törvényes szo

kással. Midőn a föld az örökösre átszáll, rendesen
szükséges pénzbeli segédforrások nélkül történik

azon

az, a mi

által az annak javitására képesittetnék, — a személyes vagyon
a fiatalabb gyermekek eltartására emésztetvén föl, sőt gyak
ran maga a föld is sulyosan terheltetvén ugyan e czélból.
Ép ezért a földesuraknak csak egy kis része az, kiknek

módjokban van terjedelmesebb javitmányokat eszközölni; ki
vévén, ha kölcsönzött pénzzel s a törlesztendő tőke növelésével
történik az, – de melylyel ugy is terhelve volt már a föld ,
midőnő átvette azt. Egy mélyen eladósitott birtok tulajdo

nosának helyzete azonban annyira kétes, s a takarékos

såg annyira kellemetlen annál, kinek látszólagos vagyona
annyira felülmulja valódi pénzerejét, és a földhaszonbér s

a buzaár ingadozásai, melyek alig érintik egy kissé jöve
delmét, oly borzasztó arra nézve , a ki jövedelme csak e
kis részét mondhatja magáénak : hogy nem lehet csodálni, ha

kevés földesúr látja magát azon helyzetben, hogy közvet
len áldozatot hozhasson a jövőbeli haszon kedveért. Ha te
hát még sokkal hajlandóbbak

volnának

is rá , ésszerüen

csupán azok tehetik ezt, a kik komolyan tanulmányozták
a tudományos mezőgazdaság elveit; – de a nagybirtokosok
ritkán tanulmányoztak komolyan valamit. Annyit legalább

megtehetnének, hogy a bérlőket birják rá annak megtéte
lére, a mit magok nem

tudnak , vagy nem akarnak ; azon

ban még a hosszabb haszonbérleteknél is általános a panasz
Angliában, hogy a földesurak oly szerződések által kötik
meg bérlőiket, melyek a régi és rabló gazdasági gya
korlatra vannak alapítva ; – mig ellenben legnagyobb ré

szök, egyáltalában vonakodván a hosszabb bérletbe adástól,
Stuart Mill. Nemzetgazdaságtan. II.
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és semmi biztositékot nem adván a bérlőnek az iránt, hogy
egy aratásnál tovább hagyja birtokában a földet : oly álla
potban tartja azt, mely csak kevéssel kedvezőbb a javitmá

nyokra, mint a barbár ősök idejében :
, - immetata quibus jugera liberas
Fruges et Cererem ferunt, .
Nec cultura placet longior annua.“

A földbirtokos tehát e szerint még Angliában is igen
messze van attól, hogy mindazon feltételeknek megfelelne,
melyek teljesülte közgazdaságilag igazolhatóvá teszi annak
· lételét. De ha még Angliában sincs elég téve e föltételeknek :

Irlandban még inkább egyáltalában nem gondolnak ezzel.
Egyes igen tiszteletre méltó egyének kivételével, az irlandi
birtokok tulajdonosai semmit sem tesznek a földért, hanem
csak a termést szedik le róla.

A mit ezek a nyilvános vi

tákban igen jellemzőleg „ kiváló teher" -ként emlegettek , be

tüszerinti értelemben igaz is, — ha t. i. épen ő reájok alkal
mazzuk e kifejezést ; mert nagyobb „ teher a földön “ nem

lehet az ily földesuraknál. Semmit sem

téritve vissza a

földnek , annak egész termését elfogyasztják , azon kevés

burgonya kivételével, mely a lakosoknak az éhen halástól
megmentésére okvetlenül szükséges ; és ha valami javitást

szándékoznak tenni: az előkészitő lépések rendesen abból
állanak , hogy még e nyomorúságot sem hagyják meg azok
nak, hanem egészen koldusbotra szorítják a népet, ha .

ugyan még elébb éhen nem hal az.*)
Ha a földbirtokos ily álláspontra helyezte magát, meg
szünik védelmezhető lenni, és eljött az idő, hogy valami
kép ujra rendezzük a viszonyokat.

* ) Kérem az olvasót figyelemben tartani, hogy e szakasz 1846-han
iratott; s azóta úgy erkölcsi, mint közgazdasági tekintetben oly nagy

változás történt napjainkban, nogy ha csak folyvást ujant nem irunk ily
munkát: — lehetetlen lépést tartani a haladással.
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· Ha a

tulajdon

szentségé“ -ről beszélünk , sohasem kell

felednünk , hogy valami ilyféle szentség nem illeti meg ugyan
azon mérvben mindenik földbirtokot. A földet senki nem te

remtette maga, — az az egész faj öröksége. Annak birtokba
vétele egészen általános czélszerűségi kérdés . Ha a földnek
magán birtokban létele nem czélszerű, t. i. nem czélszerűen

kezeltetik : - akkor igazságtalanság a z. Az nem sérelem va
lakire nézve, ha olyanból kirekesztetik , a mit mások produ
cáltak, — mivel azok nem voltak kötelezve, hogy azt az ő hasz
nára is termeljék ; és ő semmit sem veszt az által, hogy nem
osztozhatik abban , a mi máskülönben egyátalában nem léte
zett volna. De ha már egyszer születtünk : az sérelem hogy
a természet adományait előttünk mind elfoglalva találjuk , és

semmihely sem maradtazujon jött számára . Hogy az embereket
ez eszmével megbarátkoztassuk, miután egyszer már elfo
gadták azon nézetet, hogy mint emberi lényeknek vannak

némi erkölcsi jogaik is: mindig szükség meg is.győzni őketa fe
1ől, hogy a kizárólagos tulajdon az egész emberiség jóté
teménye, -

őt magát is közé értve. Azonban ép ez az,

miről semmi józan emberi ész meg nem győződhetnék, ha a

földbirtokos és földmivelő közötti viszony mindenütt ugyanaz
volna, mint a mivé az Irlandban lett.
Hogy a földbirtoki tulajdonjog valami egészen kalön

böző természetü a többi tulajdonjogoktól, azt még azok is
érzik , a kik a legmakacsabban ragaszkodnak e joghoz; és
ott, hol a nép nagy tömege kiszoríttatott osztályrészéből, és

csak egy igen csekély kisebbség kizárólagos illetménye lett
az : rendesen az által próbálták , legalább elméletben , az igaz
ságérzettel összeegyeztetni azt, hogy kötelességeket igyekeztek

vonni; magokra és egy bizonyos nemű vagy erkölcsi vagy
törvényes igazgató hatósággá kivánták tenni azt. Ha azon
ban az államnak szabadságában van ugy bánni a földbirto
kosokkal, mint köztisztviselőkkel: ehhez csak egy lépés hi- .
. *
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ányzik még , hogy szabadságában álljon, ki is forgatni azo
kat abból. A földbirtokosnak a földhöz való igénye egyszer
smind alá van vetve az állam általános politikájának is. A
tulajdon elve semmi jogot sem ad nekik a földhöz, hanem
csak kárpótlásra vannak jogositva mindazért, a mit a földből

nyerhető haszonból elveszitenek , — ha t. i. az állam politi
kája ugy hozza magával. Ennyire tagadhatatlan joguk van .
Az megilleti a földbirtokosokat ép ugy, mint bármely más

birtok tulajdonosát, a ki az állam által ilyenül el van is
merve : hogy ne legyen attólmegfosztható (a nélkül,miszerint
annak megfelelő pénzértéket, vagy ezzel egyenértékű évijára
dékot ne kapjon,) a mi hasznot a birtokából huzott. Ez
azon általános elvek szerint illeti meg , a melyeken a tulaj
donjog nyugszik . Ha a földet a saját maga vagy ősei mun

kájának, vagy önmegtartóztatásának gyümölcséből vásá
rolta : ez alapon kártérités illeti, még ha máskülönben az
átirás alapján nem

illetné is őt. Valamely oly

czélelérése,

mely által az egész társadalom nyer, sohasem lehet elég ok

arra, hogy a község egy bizonyos része feláldoztassék . Ha pe
dig a tulajdon olyan , a melyhez különös érzelmek vannak ta
padva : a kárpótlásnak nagyobbnak kell lenni a pusztán
pénzbeli egyenértéknél is. Ennek fenntartása mellett azonban

az államnak szabadságában áll ugy bánni a földbirtokkal,
a mint azt a közönség általános érdeke megkivánja , –
ha a szükség ugy hozza magával, ugyan ugy járván el az
egész területtel, mint egy vasutnál vagy új utczanyitásnál
annak egy részére nézve történik ez. A közönségnek sokkal
inkább érdekében áll az, hogy a föld illendően megmivel

tessék , és hogy mily föltétel mellett lett az birtokba véve :
semhogy a földesuraknak nevezett osztály szabad tetszésére

bizza mindezen dolgokat,még akkor is, ha e bizalomra ér
demetleneknek mutatták azok magokat. A törvényhozás,
melynek szabadságában áll, ha neki tetszik , a földbirtokoso
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kat erővel is államhitelezőkké vagy nyugdijasokká változ
tatni: e szerint az irlandi földbirtokosok átlagos jövedelmét
határozott évi járadékká, s a bérlőket földbirtokosokká vál
toztathatja, mindig feltéve , hogy a föld piaczi értéke teljesen
megtéríttetik a földes uraknak , ha t. i. készebbek ezt elfo

gadni, mintsem az előirt föltételeket teljesíteni.
Máshol lesz belyén a földbirtok és haszonbérlet külön

böző módjait, s ezek mindenikének

előnyeit és hátrányait

megbeszélni: e fejezetben csupán magával a joggal s azon
alapokkal van dolgunk , melyek annak lételét igazolják , és

(mintegy mindezek befejezőjeül) azon viszonyokról kell szól
lanunk, melyek által korlátolandó az.

axiomának látszik , hogy a

Előttem

csaknem

földbirtoki jog szigo:u érte

lemben veendő ; és hogy a mérleg minden kétes esetben a
tulajdonos ellen dőljön el. Ép ellenkezőleg áll a dolog az

ingó vagyonra, s mindenekfölött a munka gyümölcsére nézve ;
mert ezeknél a tulajdonosnak ugy használati, mint kizáróla
g'os joga keli hogy absolut legyen, - kivéve hol másoknak po

sitiv kára származnék ebből ; a földre nézve azonban semmi
kizárólagos jog sem engedhető valamely egyénnek, a kiről nem

kimutatható, hogy positiv javakat képes termelni. Egyáltalá
ban , hogy a közös örökség egy része fölött kizárólagos jog
engedtessék valakinek : az már magában is egy privilegium ,

mig vannak olyanok is, kiknek semmi részök sincs abból.
A munka által szerzett ingó javaknak bármely nagy mennyi

sége sem akadályoz meg másokat, hogy ugyanazon módon
ugyanannyit ne szerezhessenek ; a földre nézve azonban már
magából a dolog természetéből következik , hogy mindaz, a
ki valamely föld birtokában van, kizár másokat ugyanan
nak élvezetéből. A privilegiumok vagy monopoliumok csupán

mint szükséges roszak védelmezhetők, s igazságtalanokká
lesznek, ha annyira vitetnek, hogy a belőlök származó jó
nem kárpótol káros hatásukért.
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Igy például a földbirtoknak mivelési czélokra szolgáló

kizárólagos joga nem tartalmazza a hozzájuthatás kizáró
lagos jogát is ; és semmi ilyesféle jog nem ismerhető el, –
kivéve azon mértékben , a menyiben a termésnek a megkáro
sitás elleni védelmére szükséges az is , hogy a tulajdonos

magánvagyona megtámadás ellen biztosittassék . Két her
czegnek azon követelése, hogy a scót felföld (Highlands)
egy részét elzárják , és a többi embereknek több négyszög

mértfölduyi hegyvidékre juthatását megakadályozzák, csu
pán azért, hogy az erdei vadak ne zavartassanak : – már
visszaélés volt, s tulhágta a földbirtoki tulajdonjog tör

vényes határait. Ott, hol a földet nem szándékoznak mi
velni, egyáltalában nincsen rá elegendő ok, hogy miért

adatnék az magánbirtokba ; s ha megengedtetik valakinek,
hogy azt a magáénak nevezze : tudnia kell, hogy csak a
közönség elnézéséből tartja azt kezén , – és pedig azon hall
gatág feltétel alatt, hogy az ő tulajdonjoga, ha már semmi
jót nem eszközölhet, legalább nem fogja őket megfosztani

olyantól, á mi előnyt a földből akkor huztak volna, ha az
még senki által sem volna birtokba véve. Sőt a mivelt föl
det illetőleg is, az, kinek – mint milliók közt egynek a törvény megengedi, hogy több ezer holdat tartson saját

jául: szintén

nincs jogositva azt hinni, hogy mindez csu

pán az ő használatára és szeszélyére adatott, hogy ugy bán
hasson vele , mintha az ő rajta kivül senki mást nem il

letne. A haszonbér, vagyis haszon, melyet abból húzhat, az
ő egyedüli rendelkezésére áll ; de magát a földet illetőleg

mindarra nézve , a mit tesz , vagy a mit nem tesz, erkölcsi

kötelezettség alatt áll ; és valahányszor csak a körülmények
megengedik , törvényesen is kényszeritendő rá, hogy érde
két és gyönyöreit a közjóéval egyeztesse össze. Az ember

faj egészben véve eredeti jogát még mindig megtartotta ,
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azon bolygó felszínéhez, a melyen lakik , - a mennyire t. i.

összefér ez azon czéllal, a melyért megvált a többitől.
: 7 . $. A munka terménye és a földhöz való tulajdon
jog mellett vannak még más dolgok is, melyek szintén tár- :

gyai voltak ,vagy mégma isazok a tulajdonjognak ; de a me
, lyekre nézve egyáltalában semmi tulajdonjognak nem volna
szabad létezni. Minthogy azonban a polgárosult világ ezek
legnagyobb részét általában elfogadta : semmi szükség sincs

„reá, hogy hosszasabban foglalkozzunk velök e helyen . Kö
zöttök legelső az emberi lények iránti tulajdonjog. Fölösle

ges csak emlitenem is, hogy ez intézménynek nincs helye
már, csak oly társadalomban sem , mely legkisebb igényt
is akar tartani azon elismerésre, miszerint az igazságra ,

vagy az emberi lények közötti testvériségre van alapitva.
Azonban bármily igazságtalanság legyen is az, mégis, ha
az állam világosan törvényesítette azt, és több nemzedéken

keresztül gyakorlatban volt, hogy emberi lényeket adtak
vettek és örököltek a törvény szentesitese alatt: ép oly

igazságtalanság teljes kárpótlás nélkül eltörleni az ezek
iránti tulajdonjogot. E baj Angliában az oly igazságos 1833
diki nagyszerű rendszabály által el lett kerülve, mely a
legtiszteletreméltóbb s egyszersmind gyakorlatilag. a leg

jótékonyabb törvény volt, melyet valaha egy nemzet együtt
tes akarata alkotott.

. Egy másik példája az oly tulajdonjognak, mely
nek létrejöttét sohasem kellett volna megengedni: az oly
közhivatalok iránti tulajdonjog , minők a régi franczia ura - . .
lom

idején a bírói hivatalok voltak ; és azon örökölt igaz

ságszolgáltatási jog , mely oly államokban , melyek egészen
nem

emelkedtek még ki a hűbérkorból, a földdel együtt

száll a földesúrra . E tekintetben még Anglia is mutathat fel

oly eseteket, mint a hadseregbeli tiszti állomások eladása,
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és a patronátusi, vagyis egyházi alapitványokra való kineve
zési jog.* )
Hasonló jog keletkezett néhol a közönség megadóztatá

sára is, mint peldául egy monopolium , vagy kizárólagos pri
vilegium esetében. Mind e visszaélések leginkább a félbar
bar államokban uralkodnak, de nem példátlanok a legpolgá
rosultabb államokban sem . Francziaországban számos oly fon
tos hivatal vagy foglalkozás van , minők a közjegyzők , ügyé

szek, üzérek , becsűsök, nyomdászok, sőt (a legujabb időkig)
a pékek és mészárosok -é is , a kiknek száma törvény által

van meghatározva . A megengedett számok egyikének „ bre
vet“ - je , vagyis kiváltságlevele következéskép fentartja a ma

gas árakat a piaczon. Az ilyen esetben a kiváltságért nyuj
tandó kárpótlást igazságosan valószinüleg nem lehetne vissza

utasitani. De vannak más oly esetek is, a midőn ez már kétsé
gesebb. A

kérdés azon fordul meg, hogy azon bizonyos

körülmények között mennyi volna az eltörlésért elegendő ;
és hogy valjon azon törvényes elismerés, melyet e visszaélés
megszerzett magának , elegendő volt-e arra , hogy azt egy in

tézménynyé alakitsa, vagy pedig csupán ideiglenes engedély
jellegével birt az. A mint fonákság volna kárpótlást követelni
azért, ha oly tárgyak árfolyamának változása következtében ,
melyek köztudomás szerint évről évre változnak, — veszteség

állott be : épen ilyen volna az az oly monopoliumoknál is ,
minőket a Tudorok adományoztak egy zsarnoki hatóságnak

kedvezményül, s a melyet azon hatalom , mely adta ,bármikor
visszavehetett.

De legyen ennyi elég a tulajdonjog intézményeiről, mint
oly tárgyról, melyet lehetlen volt nemzetgazdasági te
kintetben érintetlenül hagynom , de a melynél ép e miatt nem
*) A Gladstone-kormány idején , az 1873-ki bill által az előbbi meg
lett szüntetve.

A fordito.
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szoritkozhattam a tisztán nemzet-gazdasági szempontokra.
Most tehát az következik megvizsgálás végett, hogy a föld

és munka jövedelmének megosztása mily elvek alapján és
mily sikerrel történik ; és hogy ez által mily viszonyok
jönnek létre a társadalom különböző tagjai között.

III.

FEJEZET,

AZON OSZTÁLYOK , MELYEK KÖZT A TERMÉS MEGOSZLIK .

1. g. A magán-vagyon lételét mint tényt vevén alapul,
,most tehát azon különböző osztályokat kell felsorolnunk, me
lyek ennek folytán keletkeznek , a melyeknek hozzájárulása
vagy legalább beleegyezése szükséges a termelésre, - sa kik

ép azért képesek a termés egy részét kikötni a magok szá
mára. Meg kell továbbá azt is vizsgálnunk , hogy az illetők

érdekeinek természetes hatása folytán mily szabályok szerint
oszlik meg a termés ez osztályok között ; a mi után a további

kérdés az lesz , hogy mihatással vannak vagy lehetnek ezen
törvények , intézmények , vagy kormányrendszabályok

ezen

természetes megoszlás megakadályozása vagy módosítására .
Mint már annyiszor ismételtük : a termelés három főkel- .
léke a munka, a tőke és a föld ; — à tőke alatt mind

azon eszközöket és segédszereket értvén, melyek a meg . .
előző munka összegyüjtött eredményei; a föld alatt pedig azon

anyagokat és eszközöket,melyeket akár a föld belsejében, akár

annak felszinén jöjjenek elő, a természet szolgáltat. Minthogy
ezen termelési tényezők mindenikekülön is elsajátítható : az ipar

üző közönséget ugyis lehet tekinteni, mint a mely a föld

birtokosok , tőkepénzesek és termelő munkásokra oszlik . Ez
osztályok mindenike, mint ilyen részesül aztán a termésből;
és senki, vagy semmi más osztály nem részesülhet abból,
hacsak ezek engedménye folytán nem történik az. A társa
dalom többi része valóban ezek költségéből tartatik fenn,
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– épen semmi vagy legfeljebb is nem termelő szolgálatot ad
ván azok ezért cserébe . A nemzet -gazdaságban tehát csak
e három osztály jön tekintetbe, mint a mely tulajdonképen
a községet képezi. .
2. $ . Azonban habár néha a három osztály egészen el
különítve létezik is, teljesen megosztván a termést magok
között : ebből még nem következik , hogy szükségkép vagy.
mindig igy elkülönítve létezzenek . S tényleg annyira más
ként is van ez, hogy csak egy vagy két község létezik olyan,

melynél ezen osztályok teljes elkülönzése általános szabály
nak volna mondható . Anglia és Skóthon, Belgium és Holland
egy részével együtt képezik csaknem azon országokat az
egész földön, a hol a föld, a tőke, és a mezőgazdaságra
alkalmazott munka általában külön osztályok tulajdona ;
ellenben a szokottabb eset az, hogy ezen kellékek közül
kettő , vagy talán mind a három is ugyanazon egy személy
birtokában van .

Azon eset, midőn mindhárom tényező ugyanazon sze
mély birtokában van : a mai társadalom mindkét végletét
magába foglalja , — t. i. a munkás osztály függetlenségét és

méltóságát illetőleg. Vegyük először azt, midőn a munkás
maga a földbirtokos, – a mia legközönségesebb eset az ameri

kai uniu északi államaiban, s Európában Francziaország,
Schveitz, a három scandiáv királyság és Németország
egy részében *), és igen közönséges Olaszország, s Belgium egy
:

*) „ A norvég jelentés (ugymond a szegényügyi törvény előké
szitő bizottság, a melynek Europa és Amerika csaknem valamennyi ré

szébőlküldtek be a követségek és consulatusok értesítéseket) azt állítja ,

hogy az utóbbi 1852-ki census alkalmával talált 1.051,318 lélek népesség
ből 59,464 szabad földbirtokos volt. Minthogy 59,464 szabad földbirto
kos 59,464 családfőre, vagyis körülbelül 300,000 egyénre mutat : e
szabad földbirtokosok bizonyosan több mint 4. -ed részét képezik az
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részében is. Mindezen országokban kétségkivül vannak nagy
földbirtokok, és még nagyobb számmal olyanok , a melyek ,
a nélkül hogy valami nagyok volnának : még is olykor

olykor, vagy folytonosan is napszámosokra szorulnak. A föld
nagy része azonban sokkal kisebb darabbirtokokra van

oszolva, semhogy a paraszt vagy annak családján kivül
még valamely más munkásra is volna sztikség, vagy csak
hogy ezeknek is elég foglalkozást adna. Az erre használt

tőke nem mindig a paraszt birtokosé, mivel a kisbirtokok
nagy része többbnyire törlesztés alatt van, hogy a mivelésre
szükséges költségeket megszerezhessék ; a tőke azonban
csupán a paraszt felelősségére van beruházva, és habár ka

matot fizet azért : senkinek nem ad jogot a beavatkozásra ,
-- kivéve ha talán esetlegesen megszűnvén a kamatot fizetni,

magát a földet kell birtokba venni.
A másik eset, a midőn a föld , munka és tőke mind
ugyanazon személyek kezén vannak egyesülve: a rabszolga
összes lakosságnak. Mr. Macgregor azt állítja, hogy Dániában (való
szinüleg Zeelandot és a szomszéd szigeteket is ideértve) 926 ,110 lakos
ból a földbirtokosok és gazdálkodók száma 415 ,110 , vagyis csaknem

fele. Schleswig -Holsteinban 604,085 léleknyi népességből 196 ,027, vagyis

körülbelül 1/3-ada. Svédhonban a földbirtokosok és gazdák aránya az
egész népességhez nincsen adva ; de a stockholmi jelentés az egy-egy
munkáslakáshoz csatolt földek átlagos mennyiségét 1 – 5 angol holdra
becsüli ; és habár a gothenburgi jelentés kevesebbre teszi is azt : azt
elismeri, hogy igen sok föld van a parasztok kezén. Würtembergből
arról értesítenek , hogy a munkás osztálynak több mint 2/3-ada bir saját
lakással és hozzátartozó földdel, és hogy csaknem valamennyinek van
legalább 3/4 - 1 / ang . holdnyi kertje.“ E jelentések némelyikében
semmi különbség nincs téve a földbirtokos és gazdálkodó között,
„abban azonban mindnyájan megegyeznek, hogy a napszámosok számát
igen kevésnek tüntetik fel.“ (Preface to Foreigne Communications. p.

XXXVIII.) A munkás népesség olynemű általános állapota , hogy a
munkás csak napszámért dolgozik : csaknem egyedül Nagy-Britanniára
szoritkozik .
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tartó államok esete , a midőn t. i.magok a munkások is a
földbirtokos tulajdonát képezik . Az angol nyugot-indiaigyar

matok a rabszolga-felszabadítás előtt, – és azon nemze
tek gyarmatai,melyek nem követték még ezen igazságos eljárást,
szintén jó például szolgálhatnak a földmivelés és ipar azon

nagyszerű telepeire nézve, a melyekben (a czukor- és rum ter
melés mindkettővel együttesen üzetvén ,) a föld , a gyár,
(ha ugyan lehet azt igy nevezni), a gépek és az elnyomott
munkások : mind a tőkepénzes

tulajdonai. Ez esetekben ,

valamint ott is, hol ép az ellenkező áll, t. i. a paraszt bir

tokosok eseténél : — nem létezik termény-megoszlás.
3. $. Ha a termelés mind három kelléke nem ugyan
azon személyek birtokában van is, de az gyakran fordul

elő, hogy kettő ezek közül egyesülve van. Néha t. i. ugyan
azon személy kezén van a tőke és a föld , de nem a munka
is ; a

földesur ez esetben

egyezkedik

a munkásokkal, s

mindnyájokat, vagy egy részöket ő látja el a szükséges
mivelési eszközökkel. E rendszer a legszokottabb a continens

azon részeiben, hol a munkások sem nem jobbágyok, sem
nem földbirtokosok , a mi igen közönséges volt Francziaor
szágban ; és még most is nagy gyakorlatban van ez ország
némely részében , a hol a föld nem a földmivelő tulajdona. Ál
talában uralkodó ez Olaszország sik vidékein is, kivéve

azokat,melyeken főként állattenyésztéssel foglalkoznak, – mint
a Maremma Toscanában, és a Campagna Róma körül; e
rendszer mellett a termés két osztály között oszlik meg,

a. m . a földbirtokosok és a munkások között.
Ismét vannak olyan esetek is, a hol a föld nem a
földmivesé, de igen is az ahhoz a használt gazdasági eszközök ,

— nem lévén szokásban, hogy a földesur lássa el őket valami
vel. Általánosan e rendszer uralkodik Irlandban, s csaknem
általánosan el van ez terjedve Indiában és a legtöbb keleti
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tartományban is, a hol, mint rendesen szokott, a kor
mány tartja kezében a föld tulajdonjogát, vagy pedig feltét
lenül vagy bizonyos kikötések mellett az egyesek birtokába

bocsátja annak egy részét. Indiában azonban annyiban
jobban állanak a dolgok , a mennyiben a földbirtokosoknál

szokás előleget adni a földmiveseknek, ha t. i. e nélkül
nem teljesithetnék a földmivelést. Mindez előlegekért azon
ban a bentszülött földbirtokos magas kamatot kiván ; a fő
tulajdonos : a kormány azonban ingyen kegyelemből teszi
azt, az aratás után a haszonbérrel együtt szedvén be az

előleget. A termés ez esetben , mint a fentebbinél is, ugyan
azon két osztály , t. i. a földbirtokos és a munkás között,
oszlik meg .
.
Ezek azon főváltozatok azok osztályozásánál, a kik
közt a mezőgazdasági munka termése megoszlik . A kéz
iparnál soha sincs több mint két osztály , u . m . a munkás

és a tőkepénzes ; – a kéziparosok eredetileg minden ország
ban vagy rabszolgák vagy a családbeli nők voltak . A ré
giek kézipari vállalatainál akár nagyban, akár kis mérték
ben üzték is azokat: a munkások rendesen a tőkepénzesek

tulajdonát képezték. Általában ha valamely munkát összefér
hetőnek tartottak a szabad ember méltóságával: az csupán

a mezőgazdasági foglalkozás volt. A másik ellenkező rend
szer, midőn a tőke a munkás tulajdonát képezi, egyidejű
volt a szabad munkával, és a kézipar első nagyobb vívmá

nyai e rendszer alatt keletkeztek . A szövőszék, vagy az ál

tala használt egy nehány eszköz a mesterember tulajdonát
képezte, a ki sajátmaga számlájára dolgozott, vagy legalább
utoljára eljutott e czéljához, habár eleinte mint

tanoncz

nak, aztán pedig mint vándorlegénynek , egy bizonyos szá
mú évekig rendesen más számára kellett is dolgoznia , mi
előtt a maga urává lehetett volna . Az örökös vándorle
gényi állapot azonban, a midőn egész életén át folyvást bé
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relt munkás lett volna és semmimás : nem volt ismeretes à
középkor czėhei és ipartestületei között. A vidéki kisebb

községekben , a hol egy ács, vagy egy kovács nem tudott
megélni, vagy még kevésbbé fogadott munkásokat tartani
saját üzlete jövedelméből: még ma is saját maga végezi a

munkát, s a hasonló körülmények közt élő kereskedők sa
ját magok szolgálnak üzletükben .

Ott azonban, a hol a

piacz kiterjedése megengedi : a különbség ma már teljesen
kifejlett a tőkebirtokosok, vagyis munkaadók osztálya és a
munkások osztálya között, - a tőkebirtokos általában a veze

tésen és felügyelésen kivül semmi más munkát nem tel- -

jesitvén . .

IV .

FEJEZET.

A VERSENY ÉS KERESLET.
1. § . A magán tulajdoni rendszer mellett a termés

megoszlása két döntő erejü tényezőnek, u. m . a versenynek
és keresletnek eredménye. Nagy fontosságu körülmény reánk
nézve tehátmeghatározni azon befolyás minőségét, mely
ezen okok mindenikének külön-külön tulajdonítandó, és hogy
mily módosító hatással van az egyik működése a másikra .
A nemzetgazdák általában, de különösen az angol nem
zetgazdák meg szokták minden fontosságot csaknem

kizáró

lag az elsőnek tulajdonítani: — a verseny hatását nagyítani,
a másik és pedig ennek ellene működő tényezőt pedig kevésbe
számítani. Igen is hajlandók ugy fejezni ki magokat, mintha
azt gondolnák , hogy a verseny mindazon esetekben, a me

lyekben csak kimutatható , hogy megvan a versenyzési haj
lam : valósággal létezik is. És ha tekintetbe vesz szük , misze
rint a verseny elvének köszönhető az, hogy a nemzet
gazdaság ma méltán igényt tarthat a tudomány nevezetre :
egy részben könnyen is érthető ez. A haszonbér, ka
mat, munkabér és az árak : mind a versenytől függenek , s csak
ennyiben lehet bizonyos törvényeket is kijelölni ezekre nézve.

Tegyük fel, hogy csupán a verseny ezek egyedüli sza
bályozója , és hogy széles érvényű és tudományos pontos

sággal megállapitott elvek azok , melyek szerint ezek sza
bályoztatnak : akkor a nemzetgazdász méltán tekinti azt leg

főbb feladatának, és mintegy elvont, vagy föltevéseken ala
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puló tudománytól nem lehet tőle kivánni, hogy ennél többet
is tegyen , a minthogy valósággal nem is tehet. Az azonban
igen téves felfogás volna az emberi dolgok

folyamáról, ha

azt tételeznők fel, hogy a verseny valóban gyakorolja is ezen
korlátlan hatalmát. Nem akarok itt a monopoliumról, vagyis a
hatóságnak a termelési és eladási szabadságba való bármi
nemi beavatkozásáról szóllani —

( akár természetes, akár

mesterséges legyen is az), mert ily zavaró ok létezése min

dig megengedtetett a nemzet-gazdászok által. Én csak azon
esetekre szoritkozom , a midőn sem magának az ügynek ter
mészetéből, sem valami mesterséges akadályból származólag

semmi oly nehézség nincs, mi a versenyt kárpótolja ; s a
melyekben az eredmény maga is nem a versenytől, hanem a

kereslettől vagy is megszokástól függ, – versenyzés vagy
egyátalában nem történvén , vagy egészen más módon mutat
ván ki hatását, mint az, melyet rendesen természetes ha
tásúnak szoktak tekinteni.

2 . Ş. A verseny tényleg csak azujabb időben lett a szerződé
seknek tekintélyesebb mérvben kormányzó elvévé. Mennél tá

volabbra tekintünk vissza a történelembe, annál inkább látjuk,
hogy mindenféle szerződések és kötések megállapodott szó

kások befolyása alatt jöttek létre; a minek világos oka az , mert
a szokás a leghatalmasabb védője a gyengének az erősebb el
len ; sőt egyedüli védője azoknak ott, hol nincs e czélra ele

gendő erős törvény vagy kormány. A szokás oly korlát,

mely még az emberiség legelnyomottabb állapotában is tisz
teletre kényszeriti maga iránt bizonyos mértékben a zsar
nokságot. Egy zavargó katonai államban a szabad verseny
csak üres phrazis az iparos népességre nézve, mert soha sin
csenek azon állapotban , hogy annak segélyével magok álla
pithatnák meg magok számára az árakat, hanem mindig van

valaki; a ki kardját veti a mérlegbe, s az eladási féltételek
Stuart Mill Vemzetgazdaságtan. II.
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olyanok , a minők ennek tetszenek . Azonban habár ily esetekben
mindig csak az erősebb joga dönt is : az nincs érd ekében a
legerősebbnek , s általában nem is gyakorolja azt, hogy a vég
letekig érvényesitse e jogát, pedig annak minden tágulása

igen is hajlandó szokássá lenni; – s minden szokás ismét
joggá változni. Az igy származott jogok, s tehát nem a ver
seny valamely alakja az , mely a társadalom ily durva álla
potában a termés azon részét meghatározza , melyet a terme
lők fognak élvezni. Kiváltképen pedig a földbirtokos és a föld

mivelő közötti viszony, és az utóbbi által az előbbi számára

teljesitett fizetés az, mely a legujabb viszonyok kivételével,
a társadalom mindenik

állapotában, az ország szokásaitól

függ. Igy a legujabb időkig általános szabálynak mondható ,
hogy a verseny soha sem képezte a föld - elfoglalás feltételét.
Az, ki annak idejében valamely földet elfoglalt : rendesen úgy
tekintetett, mint a kinek joga van azt megtartani mindaddig ,

mig a szokott követelményeknek megfelel, és igy bizonyos

értelemben birtokos társsá lett a földre nézve. Sőt még ott
is , a hol a föld birtokosa nem nyert is ily állandó átruházást:
a birtoklás feltételei állandókká és változatlanokká lettek .

Indiában és más hasonló szerkezetű ázsiai tartományok
ban például a „ryoták,“ vagyis a paraszt bérlők, nem oly
bérlőknek tekintetnek, kik felmondástól függenének ; – sőt
nem is csak hosszabb bérleti szerződések birtokosainak vétetnek .

A legtöbb faluban ugyan a ryoták még természetesen ily bi
zonytalan helyzetben vannak ; mivel ezek t. i. vagy ezeknek
elődei, már egy ismeretes, s aránylag ujabb korban teleped
tek le e helyekre ; de mindazok , kik az eredeti lakosok utó
dául vagy képviselőiül tekintetnek, sőt számosan a pusztán

csak régibb idejű bérlők közül is : jogosultak mindaddig
megtartani földjüket, mig csak a szokott járadékot megfizetik
attól. Hogy mik legyenek a szokott járadékok, vagy miből
kellene azoknak állani, az ma már nem mutatható ki, mivel
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a jogbitorlás, zsarnokság és idegen foglalások nagy mérvben

megsemmisitették a bizonyitékokat. Valahányszor azonban

egy régi és tisztán hindukból álló fejedelemség jut a britt
kormány uralma, vagy tisztjeinek vezetése alá , és midőn
ez alkalommal a jövedelmi rendszert kezdik vizsgálni: ren
desen úgy találják, hogy — habár a legfőbb földbirtokosnál az

állam követelései annyira megnőttek is a királyi ügyészség
kapzsiságai által, hogy gyakorlatilag alig van annak valami
határa, – mégis szükségesnek látszik új-új czimet és külön

ürügyet állítani fel minden adóemelésre ; ugy hogy a köve
telés néha 30 — 40 különböző czimen áll a névleges járadé
kon felül. Kétségkivül nem

folyamodtak volna az adó-nö

velés e tekervényes módjához , ha elismert jog lett volna
a földesur kezében az évi járadék növelésére. Ez maga is elég

bizonyitéka annak, hogy létezett egykor egy valóságos meg
állapodás, egy megszokott járadék ; és hogy a ryotának
elismert joga e

földhöz mindaddig , mig csak

a szokás

szerint megfizette járadékát: egy vagy más módon több volt
mint pusztán névleges jog.* ) Az indiai britt kormány a ki
lönböző illetékeknek egybeolvasztása által mindinkább egy
szerűsíti a bérletet, ezáltal ugy névleg mint valósággal is

tetszéstől függővé tevén a járadékot, vagy legalább is külön

egyezség tárgyává tevén azt ; a ryotáknak a földhöz való
jogát azonban lelkiismeretesen respectálja , habár a jelen

nemzedék idejében hozott reformokig (de a melyek mind
eddig csak egyes részleteikben lettek foganatositva ) igen

ritkán hagytak meg többet, mint a miből épen csak hogy
fentarthatják azok magokat.
*) A hinduk régi jogikönyveinémely esetben a termésnek /6-odát,
másokban pedig 1/4-edét említik mint tulajdonképeni járadékot; arra
azonban semmi bizonyiték sincs, hogy az ezen könyvekben megállapí
tott szabályok valamely történelmi korszakban valósággal_ sinórmértékül
szolgáltak volna.
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A modern Európában a földmivelők csak fokozatosan
emelkedtek ki a személyes rabszolgaság állapotából. A nyu

goti birodalom

félvad hódítói a hódítmány igazgatásának

legkönnyebb módjául azttapasztalták : ha az elfoglalt földet
azoknak kezében hagyják , a kikében találták azt ; és hogy
oly nyugtalanitó munkától, mint a rabszolga -csapatok fel

ügyelete, megkiméljék magokat : az által, hogy megengedték
a rabszolgáknak megtartani bizonyos mérvben a saját tet
teik feletti ellenőrködés jogát azon feltétel alatt, hogy urai
kat a szükségesekkel és munkával ellátják . Rendes eljárás

volt, hogy a jobbágyok kizárólagos használatára annyi föl
det engedtek át, a mennyit elegendőnek gondoltak azok
saját fentartására ; másfelől pedig arra kötelezték azokat,
hogy a mikor csak szükség lesz, az úr számára kell dolgozniok .

Lassanként azonban e határozatlan kötelezettségek határo
zottakká változtak által, bizonyos mennyiségű élelmiszert
vagy munkát szolgáltatván be magok helyett ; és minthogy

az urak ez idő alatt hajlandókká lettek jövedelmöket inkább
fényüzési czikkek vásárlására mintsem fegyveres kisé
ret tartására

költeni : a természetbeni szolgáltatás pénz

beli fizetéssé változott át. Minden eleinte önkéntes és vissza

vonható engedmény lassanként a szokás erejét öltötte ma
gára, mig

végre az uriszékek

által is elismertettek

és

érvényesíttettek azok ; ily módon a jobbágy fokozatosan
szabad bérlővé lett, a ki földjét meghatározott bérfeltéte
lek mellett örökre megtarthatta. E feltételek azonban néha

igen terhesek

voltak, a nép pedig igen nyomorult állapot

ban, és kötelezettsége az ország szokása vagy törvényes
nem pedig verseny által volt meghatározva.

Ott, hol a földmivelő tulajdonkép a szó teljes értelmé
ben

sohasem

volt személyes szolgaságban , vagy miután

megszünt az ilyen lenni: egy szegény és kissé előha
ladottabb társadalom szükségletei másféle viszonyt hoztak
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létre, – a mely Európa némely, még ugyancsak előhala
dott részeiben is eléggé előnyösnek látszék arra , hogy egész
az ujabb időkig fenmaradjon ; az u . n . ,,feles“ (métayer) rend
szert értem . E rendszer mellett a föld apró gazdaságokra
van osztva az egyes családok között, rendesen a földesur

szolgáltatván azon anyagszereket, melyeket a vidéken diva
tozó gazdálkodáshoz szükségesnek tart, s jövedelem és ha
szonbér fejében a termés egy határozott részét kapja. E
rész, mely rendesen természetben fizettetik , szokás szerint

(mint már a metayer ,mezzainolo ; és medietarius szavak is mu
tatják ,) a termés fele szokott lenni. Vannak

azonban he

lyek , mint pld . Nápoly vidékeinek gazdag vulcanicus ta
laján, hol a földesur 2/3-adot kap ; ésmégis a kitünő földmive
lés mód mellett a parasztnak is meg lehet élni. Azonban

akár 2/3- ad , akár 1/2 legyen is e rész : az arány meg van

határozva, és nem változik a különböző tanyák vagy bérlők
szerint. Az ország szokása az egyetenies szabály, és senki
nek nem jut eszébe feljebb emelni, vagy alább szállítani a
bért, vagy más feltételek mellett adni ki földjét, mint a melyek
hez általánosan meg vannak szokva. A verseny a bér szabályo
zásánál ez esetben sem szerepel.

3. §. Az árak , a hol egyedáruság nem létezett, sokkal ha
marább jutottak a verseny befolyása : alá , és általánosabban
alá vannak annak vetve, mint a járadékok ; e befolyás azon:
ban még a kereskedelmi verseny jelenlegi tevékenysége

mellett sem oly absolut, mint néha azt némelyek gondol
ják . Nincs tétel, melylyel gyakrabban

találkoznánk a nem

zetgazdaság mezején : mint azon állítás, hogy kétféle år
ugyanazon piaczon nem lehet. Az akadályozatlan verseny
nek kétségkivül ez a legtermészetesebb hatása ; — és mégis

köztudomásu dolog, hogy ugyanazon piaczon csaknem min

dig kétféle ár létezik . Nemcsak minden nagy városban, s
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minden üzletágban vannak u. n. „olcsó“ boltok és „drága“
boltok : de gyakran ugyanazon boltban ugyanazon áruczik
ket is különböző áron adják a különböző vevőknek ; és mint

egy általános szabály az, hogy mindenik kiskereskedő a
vevők azon osztályához alkalmazza az árakat, melyre leg
több kilátása van. A nagykereskedés, a nagyobb kereske

delmi czikkekre nézve, valóban alá van vetve a verseny
hatalmának . Itt a vevők , valamint az eladók is gyárosok ,

vagy üzletemberek , a kikre a közömbösség vagy népies ki
csinységek nincsenek befolyással, a kik nem

vezettetnek a

személyes kényelem aprós indokaitól, hanem

csupán üzleti

kötéseket tesznek. A nagy kereskedelmi piaczon tehát áll
az mint általános szabály : hogy kétféle ára egy időben
ugyanazon tárgynak nem lehet, mert mindenkor és minde

nütt létezik egy piacz-ár, melyet az árfolyamban idézni le
het. A részlet- eladási árak azonban, melyeket magok a va
lóságos fogyasztók fizetnek : csak igen lassan és tökéletle

nül látszanak a verseny hatását megérezni; és ha létezik is
verseny : ez a helyett, hogy az árakat alább szállitaná , gyak
ran csupán abból áll, hogy a magasabb árak nyeresége nagyobb
számú kiskereskedő között oszlik meg. Innen van az, hogy
a fogyasztók által fizetettárakbóloly nagy rész nyeletik ela rész

let-eladók nyeresége által ; és az, ki azon összeget vizsgálná, a
mennyi az általa vásárolt czikk készitőjének kezéhez jut: gyak
ran elbámulna annak csekélységén. Valóban , ha egy nagy város

piacza elegendő nyereségre nyujt kilátást arra nézve, hogy
nagy tőkepénzesek is részlet- eladási üzletekbe bocsátkozza

nak : rendesen úgy tapasztalják, hogy czélszerübb a többiek
kiszoritása által egy kiterjedt üzletet szervezni, mint csupán

megosztan i velök a működési tért. A verseny e befolyása
mind érezhetőbbé lesz a részlet-eladási üzletnek a nagyobb
városokban levő fő ágainál; s a szállitás gyorsasága és olcsó
sága az által, hogy függetlenebbé teszi a fogyasztót a köz
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vetlen közelében levő kiskereskedőtől: mindinkább egy nagy
várossá összeolvasztani hajlandó az egész országot. Mind

eddig azonban csak a nagy üzleti központok voltak azok .
hol a részlet-eladások főként vagy csak nagy mérvben is a
verseny által voltak szabályozva ; niig ellenben máshol -- ha

ugyan egyáltalában van valami hatása , - inkább csak mint
esetlegesen zavaró tényező bir az némibefolyással; s a rendes

szabályozó a szokás, mely időről időre a vevő és eladó el
méjében a méltányosság - vagy igazságról való bizonyos nemű ·

fogalmak szerint változik .

Azon föltételek , melyek szerint az üzlet vezetendő, szá
mos üzletágban az üzlettársak közt létrejött határozott meg.
állapodások tárgyát képezik , mint a kiknek mindig rendel

kezésökre állanak azon eszközök , melyek által igen kelle
metlenné vagy épen elviselhetlenné is tehetik a testület azon

tagjának helyzetét, a ki a megállapitott szokástól eltér. Is
meretes dolog, hogy a könyvkereskedés a legujabb idő

kig egyik példája volt az ily eljárásnak, és hogy az ez ág
ban létrejött tevékeny versenyzési szellemnek sem volt meg
várható eredménye ez üzleti szabályok eltávolitására . Vala
mennyi hivatali működés dijjazása szokás által van szabá

lyozva ; az orvos, sebész , és ügyvéd dijjai, az ügynök fizetése
csaknem változhatlanok , a mi kétségkivül nem az ezen fog
lalkozásokban mutatkozó elég bő versenyen mulik , hanem on

nan van, hogy a versenyzés a versenyzők dijjazási kilátását
csökkenti, a nélkülhogy magok a dijjak csökkentetnének általa .

Minthogy a szokás még ott is ily tekintélyes mérvben
képes a versenynek ellent állani, hol a versenyzők soka

sága és a nyerési vágy általános ereje miatt a legerősebb is
a versenyzési szellem : biztosak lehetünk felőle , hogy sokkal

inkább igy van ez ott, hol az emberek kevesebb nyereség
gel is megelégesznek , s kevesebbre becsülik pénzügyi érde
keiket, ha kényelmök és hajlamaikat kell érte feláldozni. Azt
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hiszem , a continentális Europában gyakran fordul elő oly eset,
hogy egy bizonyos nemü, vagy talán mindenféle munka árai

és dijjai is sokkal magasabban állanak az egyik helyen,
mint a másikon,mely pedig nem nagy távolságra van tőle, —
a nélkül hogy képesek volnánk ennek valamimás okát ki

mutatni, mint azt, hogy mindig igy volt az, s a vevők meg
vannak már hozzá szokva, és belenyugszanak abba. Egy vál
lalkozó szellemü versenyző , ha elegendő tőkével bir, alább
· nyomhatná az árakat, “és jó szerencsét csinálhatna magának
e folyamat alatt ; ily vállalkozó szellemü versenyzők azonban

nincsenek , mert azok , kiknek

elég tőkéjök van, több

re becsülik ott hagyni azt, a hol van , vagy keve
sebb haszonnal is beérik , ha nyugalmasabb módon elér
hető az.

E megjegyzések egyszersmind oly általános helyreiga
zitásoknak tekintendők , melyeket ezen értekezés későbbi ré
szeinél mindannyiszor alkalmaznunk kell, valahányszor nyil

tan vagy. hallgatagon valamely következtetést állitunk fel.

Általában úgy kell vennünk a dolgot, mintha a verseny is
meretes és természetes hatásai mindazon esetekben valóság
gal be is következnének , a midőn csak valamely más, posi
tiv akadály által fel nem tartóztatnak azok . Ott, hol verseny

nem létezik , habár szabadon létezhetnék , vagy a hol létezik
is, de természetes következményei valamely más tényező ál
tal elnyomatnak : többé kevésbbé a következtetéseket sem si
kerül alkalmaznunk. Hogy a tévedést kikerüljük a nemzet

gazdaság következtetéseinek az élet tényleges viszonyaira
való alkalmazásánál: nemcsak azt kell tekintetbe vennünk ,
a mi a legnagyobb mérvü verseny feltételezése mellett

történnék , banem azt is, hogy mennyiben lesz az ered
ményre befolyással, ha
mumot.
..

a

verseny nem

éri el a maxi
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· Azon nemzetgazdasági viszonyok , melyek fejtegetése
és méltatása alább következik : már mind olyanok, melyek
ben semmi része sincs a versenynek, mert az idevágó ügy
letek vagy a nyers erő , vagy a megállapitott gyakorlattól füg

genek . Ezek fogják tehát a következő négy fejezet tárgyát
képezni.

V . FEJEZET. :

A RABSZOLGA SÁ G .
. 1. § . Azon alakok között, melyeket az emberi társa
dalom a magántulajdon intézményének befolyása alatt ma
gára ölt, van kettő, mely , mint már fentebb megjegyzém ,
bármennyire különböző jellegii is : azon egy pontban mégis
hasonlit egymáshoz , hogy a föld , munka, és tőke tulajdon

joga ugyanazon egy kézben van. Ezek egyike a rabszolga
ság , másika a parasztbirtokosság . Az egyikben a földbirto
kos tulajdona a munka is ; a másikban pedig a munkás tu

lajdona a föld is. Kezdjük mi az elsővel.
. E rendszerben valamennyi termés mind a földesurat
illeti ; s kiadásai egyik részét munkásainak élelme és más
szükségletei képezik . A munkásnak semmije sincs, csupán

az,mit ő czélszerűnek vél azoknak adni, - és mig czélszerü
nek nem véli, azt is visszavenni; és azok oly erősen dol
goznak a mint ő neki tetszik , vagy a mennyire képes haj
tani őket. Ezek nyomorusága csupán a földbirtokos embe

ries érzelme, vagy pénzügyi érdekei által korlátoltatik . Az első
höz jelen alkalommal semmiközünk ; az pedig , hogy a második

mit tanácsolhat a társadalom ily elhagyatott állapotában : az
uj rabszolga-behozatal könnyüségétől függ. Ha ép testű , s

teljesen felnőtt rabszolgák elegendő számmal vannak , és
mérsékelt költséggel beszállithatók : az önérdek azt taná

csolja , hogy a rabszolgák halálra dolgoztassanak, és behoza
tal által pótoltassanak a rabszolgatenyésztés lassu , és
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költséges folyamata helyett; s rendesen nem is igen restek a
rabszolgatulajdonosok e leczke eltanulásában . Ismeretes do

log , hogy ez volt a gyakorlat rabszolgatartó gyarmataink
ban mindaddig , migcsak a rabszolgakereskedés törvényes

volt ; és azt mondják, hogy Cubában mind ez ideig igy
is van ez .

Ha a rabszolga-piacz , mint a régieknél, csak vagy a
háborúban elfogottak , vagy az ismeretes világ határainál

gyéren szétszórva élő törzsek közül ragadozás által láttatott
el: általában jövedelmesebbnek tartatott tenyésztés által

tartani fen a kellő számot, a mi szükségkép jobb bánásmódot
igényelt ; és ép ez ok miatt – több más is járulván hozzá —
a rabszolgák állapota , az esetlegesen előforduló szabályta
lanságok daczára is , valószinüleg sokkal jobb volt az ó -kor

ban, mint a modern népek gyarmataiban. A heloták tartását
rendesen ugy mutatják fel, mint a személyes rabszolgaság
legundoritóbb alakját ; de hogy mily kevéssé van igazok , kitü
nik azon tényből, miszerint ezek fegyverzettel voltak ellátva,
(habár nem a hopliták nehéz fegyverzetével is ), s az állami

hadsereg kiegészitő részét képezték . Kétségkívül egy alsóbb
rendü és megalázott néposztály volt ez ; szolgasága azonban
a földhöz kötött szolgaság különböző válfajai közül a legke
vésbé sulyos volt. A szolgaság sokkal borzasztóbb szinben

látszik már a rómaiak között, azon időben, midőn a római
aristocratia az ujon meghóditott tartományok zsákmányán
dobzódott. A római egy kegyetlen nép volt, s a haszonta
lan nemesség ugyanazon meggondolatlan tékozlással üzött
vétkes játékot ezer meg ezerre menő rabszolgái életével,mely

lyel félig elfoglalt birtokaik más részeiben tékozolták el azt.
Mégis a rabszolgaság elveszti leggonoszabb tulajdonságát,

mihelyt a felszabadulhatás reményével van az összekötve ; itt
pedig a felszabadulás könnyű és közönséges is volt, s a fel

szabadult rabszolgák azonnal teljes polgár jogotkaptak ; sőt
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gyakoriak voltak oly esetek is, a midőn nemcsak vagyont,
hanem később még méltóságot is nyertek . A császárság alatti
szelidebb törvényhozás folytán a rabszolgák nemcsak számos

védelmi törvényekkel vétettek körül, hanem

birtokszerzésre

is képesíttettek , s a baj ezzel egyszersmind szelidebb alakot
is öltött. Mindaddig azonban, migcsak a rabszolgaság a pa
raszt jobbágyság közvetitő alakját nem ölti magára , - a mi
dőn már nemcsak birtokai, s törvényes jogai vannak a rab

szolgának , hanem a gyakorlat kötelezettségeit is mindinkább
és inkább korlátolja , és egy részben már saját hasznukra
dolgoznak : - helyzetük még ritkán olyan, hogy akár a né

pesedésnek , akár a termelésnek gyors növekedését ered
ményezhetné az.

.. . 2. S. Mindaddig , míg a rabszolgatartó államok mivel
hető földjükhöz aránylag kevéssé vannak benépesitve: a rab
szolgák munkája csak némileg türhető kezelés mellett is sok
kal többet termel mint a mennyi azok eltartására elegendő, - s különösen azért,minthogy azon nagymérvü felügyelet,melyet
ezek munkája megkivån, megakadályozván a népesség elszé

ledését : az együttes munka némi előnyét biztositja számukra.

Ezért jó föld ,kedvező éghajlat és saját érdekeikről való ész
szerű gondoskodás mellett, annak , kinek számos rabszolgái
vannak , elég módja van a meggazdagodásra. A társadalom

ily állapotának a termelésre való befolyása azonban ma már
telyesen el van ismerve ; s bátran kimondható igazság, hogy

azon munka, melyet a biintetés félelmével csikarnak ki: —
sikertelen és terméketlen . Igaz, hogy némely körülmények.
között az emberek a korbács altal rákényszerithetők oly dol

gok megpróbálására, sőt bevégzésére ,melyekre semmiféle fizeté
sért sem vállalkoznának , melyet egy ideig valamely vállalkozó
felajánihatna ezért nekik ; s az is valószinü , hogy oly ter

melő foglalkozások, mint például a czukor-termelés, melyek
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nagy munka egyesitést igényelnek : — nem jöttek volna létre
oly hamar az amerikai gyarmatokban, ha rabszolgaság nem

létezett volna, melynek folytán nagy mennyiségi munkát
lehetett összetartani. Vannak továbbá oly vad törzsek

is, melyek annyira idegenkednek mindenféle munkától, hogy
aligha lehetséges volna bármily ipari foglalkozást is meg
honositani közöttök : hacsak meg nem hódittatnak, s rab
szolgákká nem tétetnek , – vagy ők magok nem lesznek hódi
tókká, s másokat nem tesznek rabszolgákká . Azonban még

ha mindezen tekinteteket teljes mértékben elismerjük is :
mégis kétségtelen marad az, hogy a rabszolgaság a maga
sabb , nemü életmóddal s a munka nagyobb mérvü sikeres
ségével összeférhetlen. Mindazon terményekre nézve, melyek
hez nagy ügyességre van szükség : a rabszolgatartó álla
mok rendesen külföldi behozatalra vannak szorulva . A remény
nélküli rabszolgaság tökéletesen elbutitja az értelmet; és a

rabszolgák értelmisége, habár a régi és keleti tartományok
ban gyakran ép előmozdittatott : a társadalom kissé fejlettebb
állapota mellett annyi veszélyforrása, és annyira rettegett
az urakra nézve, hogy az amerikai államok némely részé

ben felettébb sulyos büntetés van arra szabva, a ki egy rab
szolgát olvasni tanitana. Mindazon műfolyam , mely rabszolga
munka által végeztetik , a legdurvább és a legtökéletlenebb

módon vezettetik ; sőt általában a rabszolgának még állati
ereje sincs csak félig sem

felhasználva.

A rabszolgatartó

államok ipar-rendszereinek meddősége és vesztegetése igen
tanúságosan van a Mr. Ohnsted becses munkáiban feltárva.
A rabszolgaság legszelidebb alakja minden bizonynyal a föld
höz kötött jobbágyság, a mely szerint, a paraszt saját föld

illetményéből tartja fel magát, s hetenként csak bizonyos
számu napot dolgozik ura számára. És mégis mindenütt ál

talánosan el van ismerve az ily jobbágymunka rendkivüli si
kertelensége. A következő idézet Professor Jones munkájá
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ból* ) van kivéve, a kinek „ A vagyonmegoszlás“ -ról vagyis in
kább a haszonbérről írt értekezése bő forrásul szolgálhat a
különböző államok földbérletére vonatkozó becses adatokra
nézve.

Az oroszok, vagyis inkább azon német irók, a kiknek
alkalmok volt az oroszok szokásait és életmódját észlelni,

nehány hatalmas tényt hoznak fel e tekintetben. Két midd
lesexi (London környéki) arató ép annyi füvet arat le napon
ként mint hat orosz paraszt ; s az élelmiszereknek Angliában

oly nagy drágasága, Oroszországban pedig oly olcsósága daczára
is, egy bizonyos mennyiségü széna lekaszálása egy angol bér
lőnek nem kerülne fél copeckbe, – a mi az orosz földbir

tokosnak 3 — 4 copeckbe jön.* * ) A porosz állam tanácsos,
Jakob , bebizonyitotta , hogy Oroszországbon , a hol minden
olesó : egy jobbágy munkája kétszer oly drága mint egy
angolmunkásé. M . Schmalcz saját ismerete és észlelése alapján

szintén meglepő tanuságot tesz a jobbágy munka sikertelen
ségéről Poroszországban.* * *) Ausztriában határozottan állitják ,
hogy egy jobbágy munkája csak 1/3-ával ér fel a fogadott nap
számos munkájának ; e számitás, mely egy jeles mezőgazda
sági munkából van készitve, (melyből egyes kivonatokkal

ajándékoztattam meg), azon gyakorlati czélból létesült, hogy
meg lehessen határozni, egy bizonyos nagyságu birtok megmüve

lésére hány munkásra van szükség . — Valóban annyira kéz
zel fogható a jobbágy munka rosz befolyása a földmivelő
nép iparkodására , miszerint magában Ausztriában , a hol bár

miféle változtatási inditvány sem egykönnyen talál pártolókra :
a robot átalakitására vonatkozó tervek és javaslatok ép oly
* ) Essay on the Distribution of Wealth and on the Sources of

Taxation . By the Rev . Richard Jones p. 50.
* *) Schmalz : „ Economie Politiques franczia fordítás vol. I. p. 66 .

* * *) Ugyanott vol. II. p . 107.
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népszerű fegadtatásban részesültek , mint a mozgékonyabb
észak -német tartományokban .* )
A mire magának a munkának minőségénél van szükség :
nem pótolható az igazgatás és felügyelet különben bármily

kitünősége által sem . Mint ugyanazon fró megjegyzi* *), „azon
jellemöknél fogva, hogy saját földjeiket mivelik , szükségkép

a földbirtokosok azok, a kik a földmives néposztály iparko
dásának egyedüli vezetői, s igazgatói“ ; – minthogy ott,
hol a munkás a földesúr tulajdona, nem verhet gyökeret
a tőkepénzes bérlők középosztálya. A nagy földbirtokosok
mindenütt egy henye osztályt képeznek ; s ha már dolgoz
nak is valamit : rendesen csak a legingerlőbb foglalkozásra

adják magokat, – azon oroszlánrészre, melyet a főbbek
mindig a magok számára tartanak fel. Hiu és oktalan áb
ránd volna azt remélleni, – mint Mr. Jones megjegyzi, – hogy
a nemes birtokos faj, a kiváltságok és méltóságok által kö

rül sánczolva, s helyzetének előnyei és szokásai által a ka
tonai és politikai pályákra vonzódva : – valaha elég figye

lemmel tudna lenni a földmiveléssel foglalkozók nagy töme
gére. Még Angliában is, ha valamennyi birtok mivelése csupán

annak földesurától függene : mindenki könnyen megitélheti,
hogy mi lenne ennek eredménye. Fordulna ugyan elő ng
hány eset, a hol nagy tudománynyal és erélylyel vezettet
nék az ügy, s számos más esetben egyénileg jó középszerii .
siker éretnék el, de a mezőgazdaság állapota általában igen

nyomoruságos lenne.
* ) A magyar forradalmi kormány (?) rövid fenállása alatt, a legna
gyobb jótétemények egyikével ajándékozta meg az országot, a mi csak
adható volt Magyarországnak, s melyet még az utánna következő zsar
nokság sem merészelt visszavonni, t. i. a parasztságot a szolgaság

még fennmaradt köteleiből, a jobbágy munkák alól is felszabaditotta ,
– elhatározván, hogy a földesurak nem a felszabaditott parasztok által,
hanem az állampénztárból fognak kárpótoltatni.

* * ) Jones ugyanott p . 53 – 54.
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3. $ . Az, hogy

valjon

a

földbirtokos vesziteni

fog -e rabszolgái felszabadulása által: egészen külön álló

kérdés attól, hogy a szabad - és rabszolga -munka sikere mi
viszonyban áll egymáshoz a közönségre nézve ? Elvont tudo

mányos szempontból igen sokat vitatkoztak már a kérdésről, —

mintha lehetséges volna ily kérdésben valamely általános
megállapodásimódhoz jutni. Az, hogy valjon a rabszolga, vagy
a szabad munkás hasznosabb-e a munka-adóra nézve : at
tól függ, hogy mennyi a szabad munkás napibére ; s ez ismét
a munkásoknak a tőke és földhöz való arányától függ. A
fogadott munka általában annyival sikeresebb a rabszolga

munkánál, hogy a munkaadó tekintélyesen több munkabért
képes ezért fizetni, mint a mennyibe előbb rabszolgáinak el
tartása került, és mégis nyerni fog e változás által; ezt
azonban nem folytathatja igy a végtelenségig . A jobbágy
ságnak Európában hanyatlása , a nyugoti rendszereknél pe
dig teljes kihalása : kétségkivül nagy mértékben gyorsítta
tott azon változások által, melyeket a gazdák pénzügyi érde
keire nézve a népesedés szaporodása hozott magával.

A mint a népesség mindinkább és inkább zaklatni kezdte
a földet : a jobbágyok fentartása , mezőgazdasági javitma
nyok nélkül, szükségkép még költségesebbé lett, – a mun
kás pedig mind kevesebb értékűvé. Az oly napi-bér mel
lett, a minő Irlandban vagy Angliában szokásban van (a hol
a sikerhez aránylag a munka époly olcsó mint Irlandban ) :

egy pillanatig sem lehet rajta kételkedni, hogy a rabszolga
munka nem

lehet jövedelmező. Ha az angol parasztok rab

szolgák volnának : uraik ép oly készek lennének ugyan oly
nagy összegeket fizetni, mint mostani földesuraik , csakhogy

megszabaduljanak tőlük. A nyugot-indiai szigetek gazdag
és kevéssé népesitett földjét illetőleg is ép ily kevéssé lehet
azon kételkedni, hogy a szabad és rabszolga munka jöve

delme közötti sulyegyen nagy mértékben a rabszolgák javára
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dőlt el ; és hogy az eltörlésért a rabszolgatulajdonosoknak
nyujtott kárpótlás nem volt több, hanem még inkább talán
kevesebb, mint a mennyi veszteséget az által szenved
tek azok .

Nincs tehát rá sziikség , hogy ily teljesen felderitett, és
eldöntött ügyben , mint a rabszolgaság kérdése, még többet
is mondjunk ; annak hátrányai bebizonyitására nem igényel

tetnek többé uj bizonyitékok , - habár azon hangulat, mely
Nagy -Brittannia legbefolyásosabb osztályainál az

amerikai

küzdelmekre vonatkozólag észlelhető volt: világosan mutatja ,
hogy Anglia mai nemzedékének érzülete , a megelőző nemzedék
tényeivel összehasonlitva , mily aggasztólag hanyatlott e te

kintetben . Hogy a nyugot-indiai rabszolgák felszabaditóinak
fiai megelégedéssel nézzék , és rokonszenvökkel bátoritsák
egy nagy és hatalmas katonai köztársaság keletkezését,
mely elvei által kötelezve, s legerősebb érdekei által pedig
rá van kényszeritve, hogy a rabszolgaságnak fegyveres vé
dője legyen a föld mindazon részeiben, a hová hatalmával
elhatolhat: – ez egy oly szellemi állapot jele a mimagasabb

és középosztályunknál, melyet lehetetlen elszomorodás nélkül
látni, és maradandó folt lesz az angol történelemben. Sze
rencsére szóbeli támogatáson

kivül valóságos segedelem

nyujtásig nem ment a dolog azon vétkes törekvések előse

gitésében, melyeknek nem szégyenlettek szerencsét kivánni;
és most valószinü, hogy a szabad államok legjobb vérének
árán, de kiszámithatlan szellemi és erkölcsi előnyükre : a
rabszolgaság átka örökre el van üzve a nagy amerikai köz

társaságból, - hogy egy időre még Brasiliában és Cubában
találjon menedéket. Spanyolország kivételével többé egyet

len európai állam sincs, melynek e borzasztó rendszerben
része volna. Sőt ma már törvényesen a jobbágyság is meg
szünt létezni Európában. Dániát illeti meg a tisztelet, hogy
legelső volt a continentális népek közül, mely követte Anglia
Stuart Mill. Nemzetgazdasrigtan. II.
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példáját a gyarmati rabszolgák felszabaditásában ; s a rab
szolgaság megszüntetése volt Francziaországban is a hősies
és annyit rágalmazott ideiglenes kormány legelső s legfőbb
tetteinek is egyike. De nem sokkal maradt hátrább a német

alföldi kormány sem , s ennek gyarmatai és souverainitása
azt hiszem kivétel nélkül mentek a valóságos rabszolgaság

tól, habár a közhatóságok számára való kényszer -munka
még mindig törvényesen el van ismerve Jávában ; remélhe
tőleg azonban nem sokára ez is teljes személyszabadság
gal lesz felcserélve.

V.

FEJEZET.

A PARASZT -BIRTOKOSSÁG .

1. . A paraszt birtokrendszer mellett, ép ugy mint
a rabszolgaságnál is, az összes termés csupán egy tulajdo
nost illett ; s a haszon- és munkabér közötti különbség nem
létezik . A társadalom e két állapota azonban minden más

tekintetben homlokegyenest ellenkezik egymással; az egyik
a munkásosztálynak legnagyobb fokú elnyomatása és meg

aláztatása ; a másikban pedig , a legellenőrizhetlenebb urok
saját sorsuknak.

Az apró földbirtokok előnyössége a legtöbbet vitatott
· kérdések egyike a nemzetgazdaság mezején. A continensen

habár vannak is nehányan, kik nem értenek egyet az uralkodó

nézettel : mégis a mennél nagyobb számú földbirtokos népes
ség létéből származó előny kétségtelen igazság gyanánt tű

nik fel a legtöbb ember elméje előtt. Az angol tekintélyek
azonban vagy nincsenek tájékozva a continentalis mezőgaz
dák itéletéről, vagy egyszerüen figyelembe sem

veszik azt,

azon körülmény folytán, mert, mint mondják : ezeknek
nem volt alkalmuk kedvező körülmények közt levő nagy
birtokról tapasztalatokat szerezni, -

ennek előnyei csak ott

lévén érezhetők, a hol szintén nagy bérletek is vannak ; és
minthogy ez a földmivelő területeken nagyobb tőkegyüjtést

tételez fel, mint a minő a continensen rendesen létezik : a
a continentalis nagy birtokok , — kivéve azon esetben, ha
legelőnek használtatnak , – legnagyobb részt apró részletekben

adatnak ki mivelés alá. És ebben van is valami igazság. A .
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felhozott okot azonban mégis lehet forditani, mivel ha a
continens igen keveset tudhat tapasztalásból a nagy tőkével

nagy birtokon való gazdálkodásról : ép ugy az angol irók
nagy része sincs gyakorlatból jobban tájékozva a paraszt
birtokosok felől; és csaknem mindig a legtévesebb fogal

makkal birnak ezek társadalmi helyzete és élet - módjáról.
S ezen kivül még Anglia régi hagyományai is a continen
siek általános véleménye felé hajlanak . A „ yeomanry “ mely

mint Anglia dicsősége

melyet annyiszor

emlegettetett, mig életben volt, s

szomoruan emlegetnek

mióta eltünt:

vagy kis -birtokosok , vagy kis-bérlőkből állott ; és ha

legnagyobb részt az utóbbiak voltak : legfeltünőbb jellem
vonásuk a nyers függetlenség volt. Van Angliának egy része,
- szerencsétlenségére azonban igen kis része, – a hol a
paraszt kisbirtokos még mindig elég gyakori, mivel ilyenek

a cumberlandi és westmorelandi „államférfiak,“ habár ezek
ugy hiszem , hogy ha nem mindnyájan is, de legnagyobb
részben még mindig fizetnek bizonyos adót, - mely azonban

meg lévén határozva, semmi több befolyással nincs földbir
tokosi jellegökre, mint a mennyivel a földadó van. Minden

felé csak egyező nézetet hallhatni azok között, kik az or

szágot ismerik , az ilynemű földbérletnek e vidékre gyako
rolt bámulatos hátásáról. Angliábán semmi más mezőgazda

dasági népesség nem volt soha képes Wordworh paraszt
osztályához az eredetit szolgáltatni. *)
*) Mr. Wodworthnak „ A tavak vidékéről“ megjelent leiró kis
müvecskéje ugy szól e völgyek felső részeiről, mint a mely már száza
dok óta „ egy tökéletes köztársasága a juhászoknak , földmivelőknek

földbirtokosoknak , azon föld legnagyobb részére nézve, a melyet elfog '
lalnak és mivelnek. Mindenki ekéje csupán saját családja fenntartására
vagy olykor-olykor a szomszédja segitésére szoritkozik . Mindenik csa
ládot két vagy három tehén látja el tejjel és sajttal. A kápolna az
egyetlen épület, mely mindezen lakházak felett kiemelkedik , mint a
tiszta köztársaság legfőbb ura , melynek tagjai egy hatalmas birodalom

közepett élnek ; – mint azon eszményi társadalom , vagy szervezett
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Az angol földnivelők általános rendszere azonban nem
szolgáltatván elegendő tapasztalatot arra nézve, hogy a pa

raszt - birtok természetével és hatásával teljesen megismer
kedhettünk volna, — az angol nép pedig teljesen tájékozat
lan levén más országok földmivelési rendszerei felől: már
maga a paraszt gazdaságok eszmélye is idegen az angol
elme előtt, és nem egy könnyen bir az abba behatolni. Már
maga a nyelv alakja is akadályozza azt, a

földtulajdonos

szokott neve „ földesúr“ (landlord) levén, a melyhez képest
a „bérlő “ név alatt mindig csak valami alárendeltet értenek .
A midőn az éhség idején a paraszt birtokosság behozatala ,

mint az irlandi viszonyok javitására szolgáló eszköz iránt
tett javaslatok eljutottak a hirlapi vitákba s a parlamentbe :
több előkelő író volt, a kinek a „ tulajdonos szó annyira
nem tartalmazott valami kölön eszmét, hogy az irlandi zsel

község , melynek alkotmánya azon hegységek által hozatott létre és

agok, sem Jean nagyonbb mint ötsz birtoka volte, hogy minat viharo

szabályoztatik , melyek védelmezik azt. Sem magas születésü urak, lo

vagok , sem nemesek nem voltak itt soha,hanem a hegyek ez egyszerü fiai
közül számosan nagyon jól tudják , hogy azon föld , melyen járnak , s
melyet ekéjök szánt : több mint ötszázad óta mindig az ő nevöket vi
selő és az ő vérökből való emberek birtoka volt . . . . Buza e völgyek

ben elegendő terem mindenik birtokon arra nézve, hogy mindenik csa
lád el legyen kenyérrel látva, de nem több ennél. Az éghajlat viharos
sága és nedvessége arra birta őket, hogy hegyvidéki birtokaikat fara
gatlan kövekből készült fészerekkel lássák el, – menedékhelyül juhaik
számára, a hova viharos időben tápláiékot hintenek azoknak . Minden
család maga szövi fonja saját kenderéből azon vásznakat, melyekből
fehérnemüit késziti, itt és ott lehetett ugyan találni köztük egy -egy ta

kácsot, de a szükséglet többi része azon darócz szővetből kerül ki,me
lyet saját házaikban szőnek s kártolnak , és vagy hónuk alatt visznek

a piaczra , vagy még gyakrabban teherhordó lovaikon, melyekből min
den héten egy egész vonat megy lefelé a völgyön, vagy keresztül a

hegyeken a vagyonosabb városok felé. A Description of the Scenery of
the Lakes in the North of England third edition . p . 50 – 53. and
63 – 65 .
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lér birtokos apró bérletét a paraszt birtokkal tévesztették össze.

Ily kevéssé értvén é tárgyat, nagyon fontosnak tartom , hogy
mielőtt ennek elméletébe, bocsátkoznám : némileg kimutassam ,

hogy tényleg hogyan áll a dolog. Ép. e czélból tehát terje
delmesebben tárgyalom , mint különben megengedhető volna,

azon bizonyitékok némelyikét, melyek a földmivelés állapota ,
és a földmivelők kényelme és boldogságára vonatkoznak
azon országokban, és ez országok egyes részeiben, melyek
ben a föld nagyobb részének ugy birtokosai, mint bérlői is
mindig azok , kik magok is mivelik azt. ' .
2 g . Én nem fektetek valami nagy sulyt az észak-ame

rikai állapotokra, a hol – mint eléggé ismeretes, – a föld
a hol csak megszabadult a rabszolgaság átkától, csaknem

kivétel nélkül azon egyén tulajdona, a ki az eke szarvát
fogja . Egy oly országnak, melynek Amerika természetes
termékenysége mellett a modern Európa ismeretei és mes
terségei állanak rendelkezésére : oly sajátságosak körülmé

nyei, hogy a tulajdon csekély biztonsága, vagy egy zsarnoki
kormány kivételével aligha van valami olyan , mi kártéko
nyan érinthetné az iparos osztályok boldogulását. Hanem

Sismondival egyetértőleg sokkal inkább hivatkozhatom a
régi Olaszországra, különösen pedig Latiumra, melynek ak
kor még azon vidékei is bővelkedtek lakosokkal, melyek
az ellenkező kormányrendszerek alatt lakatlanná lettek a

malária miatt. De hagyjuk inkább magát azon irót beszélni,
ki elött személyes tapasztalatokból ismeretesek e dolgok .
. „ Kiválólag Sweicz azon tartomány — ugymond Sismondi, .
- melyet legczélszerübb beutaznunk és tanulmányoznunk, ha a
paraszt-birtokosok boldogságáról akarunk fogalmat alkotni
magunknak . Sweiczban tanuljuk meg , hogy ha a földmive

lést ugyan azon személyek folytatják, a kik gyümölcsét is
nélvezik anak : mily nagyszámú népességnek is képes az
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lenségéből származó szabad jellemet, és fogyasztásikereskedel
met, mi azon könnyebb életviszonyoknak gyümölcse, melyek
közt a lakosok mindnyájan

élnek

– még oly vidékeken

is, melyeknek égbajlata zord, s földje csak mérsékelt termé
kenységü, és a hol a késői fagyok , s az évszakok válto

zékonysága gyakran meghiusitják a földmivelő reményeit.
Lehetetlen csodálkozás nélkül látnimég a legszegényebb pa
rasztnak is oly terjedelmes, oly jól készült és faragványok

kal oly gazdagon megrakott fából épült házait. A népes
család különböző szobáit belől tágas folyosók választják el
egymástól; mindenik szobában csak egy ágy van, mely bő
ven el van látva függönyökkel, ágynemüekkel és hófehér

ágyteritőkkel ; a falakat tisztán tartott butorok

veszik

körül, a ruhaszekrények telve vannak vászonnemüekkel; a
: -konyha tágas, szellős és felettébb tiszta , s ugyanezzel egy fe
dél alatt vannak a buza , sózott hús, sajt és fából álló gaz

dag éléstárak is elhelyezve ; az istálóban a legfinomabb és a
leggondosabban ápolt tehén , melyet csak Európában talál
hatunk ; a kert virágokkal van beültetve ; a nők és férfiak ,
egyaránt tisztán és melegen öltözködve ; a nők különösen
büszkék régi öltözékeikre, S valamennyinek arczából az
egészség és erő sugárzik felénk . Dicsekedjenek bár másnemze
tek a magok gazdaságával: Schweicz mindig büszkén mutat
hat a maga parasztjaira. *)
Ugyanezen kitünő iró, általában a paraszt - földbirtokos

ságot illetőleg következőképen fejezi ki magát:
„ A hol csak paraszt - földbirtokosságot találunk, ott
mindenütt feltaláljuk a kényelmet, biztonságot, jövőben ve

tett bizalmat és azon függetlenséget is, mely egyszersmind
a boldogság és erénynek is legbiztosabb őre. A paraszt , a
*) Studies in Political Economy Essay III.
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ki gyermekeivel együtt végezi kis örökségének minden mun
káját, a ki semmi felette állónak nem fizet haszonbért, sem
napszámot alatta állóknak ; a ki termelését maga szabályozza
fogyasztásával, a ki saját buzájából készült kenyeret eszik ,

saját szőlőjében termett bort iszik , saját kendere és gyap
jùjából készült rnhában jár : keveset törődik a piaczi árak

kal,mivelkevés eladniés venni valója van,és nem ruináltatik
a kereskedelmi forradalmak által . A helyett hogy a jövőtől
félne, mindig reményteljes szinben látja azt, mivel minden

perczét, melyet a szokott évi munkája nem vesz igénybe :
valami olyanra használja fel, mi előnyére lesz gyermekeinek ,

s ezzel a jövő nemzedéknek . Nehány percznyi munka ele
gendő neki elültetni azon magokat, melyek száz év alatt

nagy fákká nőnek , vagy megásni azon csatornát, mely egy
forrás friss vizét vezeti földjére ; s gyakran ismételt gondos

kodása által, – de a mely csak a felmaradt időből van

lopva, — tökéletesiteni az őt környező állat- és növényfajo
kat is. Kis öröksége egy valóságos takarékpénztár neki,
mely mindig készen áll minden apró nyereség elfogadására,

s a természet örökké tevékeny ereje százszoros gyümölcsöt
hoz számára. A paraszt igen élénk érzékkel bir azon bol
dogság iránt, mely a földbirtokosi állapottal jár együtt ; e
szerint, bármi áron , de mindig csak földvásárlására sovárog ;

ő többet fizet azért, mint a mennyi annak valódi értéke,
sőt talán még annál is többet, mint a mennyit az be fog
neki hozni ; - azonban nincs-e igaza, ha nagyon sokra be
csüli azun előnyt, hogy mindig van alkalma munkáját gyü
mölcsözőleg beruházni anélkül, hogy a munkabér a piaczról
kiszorittatnék , és mindig képes megkeresni kenyerét anél

kül, hogy a szükség-szabta árakon lenne azt kénytelen meg
szerezni ?

„ Valamennyi földmivelő között a paraszt földbirtokos az,

a ki legtöbbet vesz be a talajból, mivel ő az, ki legjobban
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gondoskodik a jövőről, és a ki legtöbbet tanul saját tapasz

talatából. Ő az , ki legelőnyösebben használja fel az emberi
erőt, mivel a teendőket családja tagjai között osztván meg,

az év mindenik napjára tart fel valamit, úgy hogy soha egyi

kök sincsen foglalkozás nélkül. Végül valamennyi földmivelő
közül a parasztbirtokos az, a ki leginkább előmozditja a
kereskedelmet és ipart, mivel valamennyi között ő a leg
gazdagabb.“ *)

A fáradhatlan iparkodás, és – hogy úgy szóljunk , –
szeretetteljes érdeklődés a föld iránt : az a mikülönösen feltünő

az angol utazó előtt, az értelmesebb sweiczi cantonoknál.
„Ha Zürich környékén bármerre megyiink, – úgymond Mr.
Inglis --- $ jobbra vagy balra tekintslink, mindenütt meg
lepetve látjuk a lakosok rendkivüli iparkodását ; és ha
azt halljuk, hogy a birtokosnak 10%) jövedelmet hoz földje,
*) Egy másik munkájában pedig (New Principles of Political
Economy. III. chor . 3 .) így szól: „Ha már csaknem egész Schweiczot,
Franczia -, Olasz- és Németországnak is több tartományát beutaztuk , és

valahol egy darab földet meglátunk : soha sem kell kérdeznünk , hogy
paraszt birtokosé-e az, vagy valamely bérlőé. Azon értelmes gondoskodás,
a munkások számára előkészitett örömmel együtt, azon sokféle disz ,
melyet a vidék az ő kezeinek köszönhet: mind világosan tanuskodik az

előbbiról. Igaz, hogy egy elnyomásra hajlandó kormány szétdulhatja e
kényelmet, s elbutithatja az értelmet, mely a birtoklás gyümölcse volna,
s az adóztatás a földeket a legjobb terménytől foszthatja meg ; a kormány
tisztviselők oktalansága háborithatja a paraszt biztonságát, s a hatalmasabb

szomszéd ellenében való igazság-nyerés lehetetlensége elkedvetlenitheti ;
és azon gyönyörű tartományban, mely a sardiniai király kormányzása
alá visszaadatott, a birtokos ép úgy mint a napszámos egyaránt viselik a
szükség igáját:“ (az író Savoyát érti ez alatt, a hol a parasztok rendesen
földbirtokosok voltak , és ma hiteles adatok szerint rendkivüli nyomorult
állapotban vannak,) , azonban -- mint M . de Sismondi folytatja , – nem elég

a nemzetgazdaságnak csak egy szabályára lenni figyelemmel, mert az nem
lehet magában elegendő valami jó előidézésére. – habár a roszat leg .
alább kevesbiti is.“
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hajlandók vagyunk azt felelni rá : „meg is érdemli azt.“
Jelenleg csak a mezei munkáról szólok ; s habár úgy vélem ,
hogy a zürichi nép bármi más foglalkozásnál is ép ily fel
tünő iparkodást tanusit : de mégis azt hiszem , hogy azon

iparkodásukban, mely a földmivelésnél nyilvánul, leginkább
felülmulhatlanok . A midőn reggel 4 és 5 óra közt ki szoktam

nyitni zsaluimat, hogy a tóra , és a távoli alpokra tekintsek :

már a mezőkön láttam a munkásokat; s a midőn egy esteli
sétáról hazatértem , sokkal naplemente után, oly későn , hogy

talán már fél nyolczra is lehetett : a munkások még mindig

kaszáltak , vagy kötözték a venyigéket. Lehetetlen egy me
zőre , kertre, keritésre vagy talán még egy fára, virágra, vagy
akár egy növényre is tekinteni a nélkül, hogy mindenütt a

földmivelésre forditott legnagyobb gond és iparkodás jeleivel
ne találkozzunk . Ha például egy gyalog ut buzaföldön ve
· zet kezesztül: nem engedik , mint Angliában , hogy a kalász å
járt útra hajoljék ki, hogyminden arra menő által elgázoltassék ,
hanem mindenütt korlát veszi körül, t. i. köriilbelől egy yardnyi

távolságra apró karócskák vannak leverve, s két-három láb ma
gasságra a föld felett faágak vannak rajtok keresztül téve.

Ha este felé kitekintünk a mezőkre , a hol terjedelmes kara
lábé- és káposztatáblák vannak : úgy találjuk, hogy ininden

egyes növénymeg van locsolva . A kertekben , melyek Zürich
körül igen terjedelmesek , a legrészletesebb gondoskodás lát
szik mindenen a mi itt tenyészik . A növények úgy látszik
mintha mathematicai pontossággal volnának elültetve ; egyet
len szál dudvát vagy egy darab követ sem lehetne látni kö

zöttök. E növények nincsenek feltöltve mint nálunk, hanem
mindenik egy kis gödörbe van elhelyezve, s mindenikhez egy
maroknyi trágya van téve, és mindenik naponként külön
meglocsolva . Ott, hol a magvakat vetik , a közvetlen felettök

levő föld a legfinomabb porrá van törve, minden bokor, min

den virág egy karócskához kötve ; és ott, hol felfutó növé
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nyek vannak : egy lécz-rácsozat van a fal mellé téve, a mely .
hez az ágak megerősitvék ; szóval semmi sincs , melynek al
kalmas nyugvó helye ne volna* ).

A magas álpok távol völgyei egyikéről igy nyilatkozik
ugyanezen iró :

„ Az egész Engadineban a föld mindenütt a parasztoké,
a kiknél itt ép ugy mintmindenütt, hol ezen rendszerrel találko
zunk : az egyes birtokok nagyságra igen különböző terjedel

müek . Általában szólva, az engadini paraszt egészen földje
terméséből él, — nehány külföldi czikk kivételével, mely a
háztartáshoz mégis szükséges, mint pl. a czukor, kávé és a

bor. A len otthon nő, készül, fonatik és szövetik meg, — a
nélkül, hogy valaha elhagyná a házat; sőt gyapjuja is ma
gának terem , melyet kék kabáttá alakitanak , a nélkül, hogy

akár a festő , akár a szabó kezén menne keresztül. E vidék
képtelen már nagyobb foku miveltetésre , mint a minőben
már eddig részesült. Mindaz megtörtént érte, a mit csak a

szorgalom és rendkivüli nyereségvágy kitalálhatott. Egy :
talpalatnyi föld sem hever haszontalanul. Engadineban, —
a melynek pedig legalantabb része sem fekszik sokkal alan
tabb mint a Snowdon bérczek legteteje , – a hol fű nőhet, ott meg

van az ; hol a szikla megtüri a kapát, vetés látható azon ;

a hol egy gabnakalász megérhetik , feltalálható az ott. Az
árpa és zabnak szintén megvan a maga legalkalmatosabb

helye, és a hol csak lehetséges , hogy egy kis darab buza

megérleltessék , megpróbálják ott annak mivelését; - és
Európában sehol sem található oly kevés szegény,mint En
gadineban . Suis falucskában, mely körülbelül 600 lakost

számlál, egyetlen ember sincs, kinek ne volna miből elég
. **) Switherland , the South of Frances, and the Pyrenees. 1830. By
H . D . Inglis vol. I. chap 2.

*) Ugyanott chap. 8 and 10.
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kényelmesen megélnie ; senki sincs , ki a másiknak egy mor
zsányival is tartoznék azért, a mit megevett.
A schveiczi parasztság ez általános boldogulása da

czára , a szegénység , sőt csaknem mondhatni, hogy szü
kölködés e teljes hiányát nem

lehet az egész országról

szóllva állitanunk : mert a legnagyobb

és leggazdagabb

canton is, mint Bern , ép az ellenkezőre szolgál például; mi
vel habár ennek némely részeiben, melyek a paraszt birto

kosok kezében vannak, ezek iparkodása ép oly feltünő, és
a jólét és kényelem

nálok is ép ugy

észrevehető, mint

bár hol másutt : mégis a cảntonra magára nagyszámu sze
gény népesség eltartása nehezedik , a mit azon szegény
ügyi rendszernek köszönhet ez, mely Angliának a szegény

törvényt megelőző állapota kivételével, az egész Európában
legroszabb igazgatásnak mondható. *) Sőt más tekintet
ben sem

épen

szolgálhat Schveicz kedvező például arra

nézve, hogy mi mindent eszközölhet a paraszt - birtokos
ság. Egész hosszu sora van előttünk a statisticai adatoknak a

schveiczi cantonokról, melyek

legnagyobb részt nagy

gonddal és értelmességgel szerkesztve, a föld és

lakos

ság állapotát illetőleg meglehetősen uj eredeti és pe
dig részletes értesitéseket tartalmaznak. Ezek szerint a föld
elaprózás gyakran annyira látszik menni, hogy alig felte
hető miszerint nem tulságos volna az, és a tulajdonosoknak
eladósodása a virágzó zürichi cantonban , „majdnem a hihe
tetlenséggel határos,“

–

ugymond

ugyanazon

iró ; ugy

hogy „ csak a legnagyobb iparkodás, takarékosság, mértékle
tesség, s teljes kereskedelmi szabadság képesité őket arra, hogy
**) Azóta azonban , mióta a szövegben levő itélet meg van írva, tekin

télyes mérvü változás történt a Bern canton szegényügyi igazgatásában ;
én azonban nem vagyok eléggé ismeretes e változás természete és mű

ködésével arra nézve, hogy részletesebben is nyilatkozhatnék itt felőle.
A ford itó .

A PARASZT-BIRTOKOSSÁG .

93

eddig is megállhattak helyeiken.* ) Mégis az ezen könyvek
ből levonható következtetés az, hogy a jelen század kezdete
óta , és számos oly nagy birtok felosztásával egyidejüleg ,

melyek a nemesek , vagy a cantoni kormány tulajdonát ké
pezték , meglepő és gyors változás mutatkozik a mezőgazda

ság csaknem mindenik ágában , ép ugy mint a nép házaiban ,
szokásaiban és élelmi szereiben is. A thurgaui jelentés iroja

annyira megy, hogy azt állítja ,miszerint a hübérbirtokoknak
parasztbirtokokká felosztása óta nem ritka eset, hogy most
a birtok 1/3 -ad vagy 1/4-ede ad annyi termést, és tart el
annyi barmot mint előbb az egész.**)

3. §. Norvégia azon államok egyike, melyekben a leg
régibb eredetű , és a népességhez aránylag legszámosabb
parasztbirtokok

léteznek. Ez ország társadalmi és nemzet

gazdasági viszonyairól érdekes jelentést adott Mr. Laing ;
s az adatok , mint máshol, ugy itt is, egész határozottsággal
a földbirtok előnyössége mellett tanuskodnak . Idézni fogok
belőle egyes helyeket.

„ Ha a kisbirtokosok nem

jó gazdák : az ugyanazon

okból származik itt, a mely , mint felőle értesülünk , Scot
honban is szerepel, – t. i. gondatlanságból és henye
ségből. Azon nagy terjedelmü öntözések , melyeket az it

teni hegyoldalakon láthatni, oly tevékenységről, és együttes
*) Historical, Geographical and Statistical Picture of Switerland
Part. I. Canton of Zürich By Gerold Meyer of von Knonau 1834 . p .

80 – 81. Vannak Zürich cantonban oly faluk , – ugymond továbbá a
jelentés, – a melyekben egyetlen birtok sincs terheletlenül. Ebből azonban
még nem következik , hogy mindenik birtokosmélyen el volna adósodva,
mivel a hypothekák egész tömege igen nagy. Igy például Schaffhausen
cantonban azt mondják, hogy a földbirtokok csaknem mindnyájan tör
lesztés alatt állanak, azonban ritkán megy az többre bejegyzett értékük
felénél (Part. XII. Canton of Schaffhausen by Edward In Thurn. 1840 .

p . 52.) és a kölcsön a birtok javitására és növelésére fordittatott. (Part

XVII Canton of Thurgau by F. A . Pupikofer 1837. p. 209.)

**) Thurgau p . 72.
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müködésről (különösen figyelembe venni kérem a pontot) ta
nuskodnak, melyre nézve az előbbi nem tud hasonlót felmu
tatni. A széna levén a marha-állomány legfőbb téli tápszere,

és ugy ez mint a szemes élet, sőt a burgonya is ki levén

annak téve, hogy a talaj csekélysége, és a napfénynek a
sziklákróli hatalmas visszaverödése miatt egyaránt kiég

és elszárad : a legnagyobb fáradsággal a hegyhátak tetejé

ről vizvezeték van csinálva oly magasságban, hogy minde
nik gazda földjének felső végénél kaphassa azt. E facsa

tornák , (ketté fürészelt s durván kivájott szálfák ) segélyé
vel történik , melyek a legmagasabb eredetű állandó hegyi
patakok vizét halmok , erdők , s hegyszakadékokon keresztül

vezetik a sziklás, s gyakran függélyes hegyoldalokra ; a
mely főérből aztán oldalágak szolgáltatják mindenik gazda
ság legfelsőbb részéhez a vizet, mit aztán mozgatható csator
nák segélyével oszt szélylyel a gazda földjén , és a meleg
évszakban mindenik tőre egymásután oly meritő lapáttal
osztja el azt, mint a minőt a vászonfehéritők a vászonlocso

lásra használnak , — a csatornát mindig két-két sor közé

helyezve el. Senki nem hinné, ki nem látta, hogy mily
nagy területű föld az, mely ezen mesterséges öntözéssel lát
tatik el. A főcsatorna oly terjedelmes, hogy egyszer 10 ang .
mfdet haladtam egy ily hegyoldalon, s mindkét felől csator
názva láttam azt. Egy másik esetben pedig 40 mfdre nyulik

az, mielőtt a fővölgyet éri* ). Azok lehetnek ugyan még azért
*) Reichensperger ( The Land Question) Mr. Kay idézete szerint
( Social Condition and Education of the people in England and in Eu
rope) azt állitja , „ miszerint Europa azon részei, melyekben a legterjedel.
mesebb és legköltségesebb föld és rétöntözési tervek foganatositoi van
nak : épen azok, a melyekben a föld igen eldarabolva és apró birtokosok
kezében van. Felhozza például a Velencze körüli sikokat, s Francziaor

szág több déli megyéit, de különösen Vaucluse, Bouches du Rohne, Lom

bardia, Toscana, Sienne, Lucca, Bergamo, Piemont tartományokat, Né
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rosz gazdák , kik ilyeneket mivelnek ; de az együttes munka,

elve és közjóléti intézmények fentartása felől tájékozatlanok
nak és csökönösöknek nem mondhatjuk őket. Mind e tekin
tetben kétségkivül sokkal alább állanak a scothoni felföldi

mezők a zsellér községek bármelyikénél. Mint földbirtokosok
jól érzik , hogy saját törekvésüknek ki veszi hasznát. A ki

tünő jó ország - és magán -utak is egy másik bizonyitėkul
szolgálnak arra nézve, hogy oly nép lakja ezen országot,
melynek közös érdekében áll jó karban tartani azokat,

és pedig vámok nélkül.“ *)
A paraszt birtokosságnak befolyásáról a continensen
általában , ugyanazon szerő következőleg nyilatkozik * *)
„ Ha a nagybérlőt, a tudományosan képezett mező
gazdát s az (angol) nemzetgazdászt megkérdezzük, mind
azt felelik , hogy a jó gazdálkodásnak a nagy gazdaságokkal

együtt el kell veszni; sőt még magát azon gondolatot is ab
surdnak tartják , hogy ha csak nem nagy birtokon és nagy tő

kével folyik az : létezhetnék jó gazdálkodás.Csatornázás, trágyá

zás,gazdaságiberendezés, kitisztítás, szabályos vetés forgatás,
becsesebb állatok és eszközök : mind ez kizárólag csak a nagy

tőke és fogadott munkások által mivelt nagybérlőkkel illik
Össze. S ez igy leirva igen szépen veszi ki magát ; ha azon
ban az életbe tekintünk , s azt, a mit a legjobban mivelt nagy

gazdaságokkal biró vidéken látunk , összehasonlítjuk azzal,

mit a legjobban mivelt kisgazdaságok vidékén találunk :
metország több részét stb . mint a hol a föld mindenütt igen föl van
darabolva a kisbirtokosok között. Mindezen vidékeken terjedelmes és
költséges öntözési tervek létesíttettek és tartatnak fel csupán magok a

kisbirtokosok által, – ez által bebizonyitva, hogy mennyire képesek a
munkaegyesités által a nagy mennyiségü tökét igénylő vállalatokat is
létesiteni.“ Kay I. 126 .

*) Laing : Journal of a Residence in Norway P. 36 – 37.
* *) Notes of a Traveller p . 299 stb .
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sokkal jobb aratást látunk Flandria , keleti Friesland, Holstein ,

egyszóval a continens hasonló minőségű szántóföldei egész
hosszában, a Szundtól fogva egész a csatornáig, mint az ezek kel átellenben fekvő britt partokon, és ugyanazon szélesség
alatt a Forthi öböltől köröskörül le egész Doverig . Az elaprózott
munka, a kisdarab szántóföldeken, világosan láthatólag több
termést ad ugyanazon minőségű föld és éghajlat mellett, ha
az aprós részek a gazda tulajdonai, Flandria -, Holland-, Fries

land - és Holsteinban Ditmarsch vidékén. Mezőgazdasági
íróink azt nem állítják , hogy nagyobb gazdaságaink akár
Berwickshire, Roxburghshire vagy Lothianban is megközelite
nék azon kertszerű gazdálkodást, trágyára való ügyeletet,
s a földnek oly szárazon és tisztán tartását, vagy egy erede
tileg nem kövér kis darab földnek azon termelő képességét,
mely a flandriaikis gazdákat, vagyis ezek rendszerét oly fel.
tűnővé teszi. Anglia vagy Scóthon legjobban kezelt községé

ben is több föld van használatlanul a nagy gazdaságok zu
gaiban és dűlő széleiben , az ezeken keresztül vezető széles
utakban (azért t. i. szükségtelenül széles, mivel rosz és azért

rosz, mivel széles), elhanyagolt közös területekben , ugaron
hagyott foltokban , haszontalan tüskés bokros sávolyokban ,

és több más ily terméketlen területekben, mint a mennyiből
ha mind egyesítve mivelés alá fogatnának , - el ne lehetne a
község szegényeit tartani. A gazdálkodásra fordított nagy
tőke azonban, természetes, hogy az országnak csak legjobbmi
nőségű földjeire alkalmazható. Az nem érintheti azon apró

terméketlen területeket, melyek több időt és munkát igényel
nek a termékenynyé tételre, mintsem a tőke minél gyorsabb
megfordításával megegyeztethető volna . Azonban habár a fo

gadott munka és idő nem használható is előnyösen az ily
mívelésre: magának a tulajdonosnak ideje és munkája igen ,

mert munkájáért eleinte nem kiván többet földjétől,mint csu
pán hogy megélhessen belőle. Több nemzedék alatt azonban

A PARASZT-BIRTOKOSSÁG .

97

nagyobb termékenység és érték jön létre, jobban lehet élni,
és sokkal jobb földmivelésimódot alkalmazni. Barázda-szári
tás, egész nyáron át istállózás, folyékony trágya : mind ez

egyetemesen el van terjedve Flandria , Lombardia és Schveicz
kis gazdaságainál; holott nálunk a legelőhaladottabb nagy

gazdasági területek is csak most kezdik ezeket elfogadni.
Tejgazdaság, és számos kis gazda' össze működése folytán
a legnagyobb méryü sajt termelés,* ) ugyancsak a kisbirtosok
egyesülése által tűz- és jégkár elleni kölcsönös biztositás,

a valamennyi ujabbkori mezőgazdasági működés közt legtöbb
tudományos ismeretet igényelő, és költséges répa-czukor gyár
tás, - az europai piacznak a kisbirtokos gazdálkodás által

len s kenderrel ellátása, — a főzelék , gyümölcs, és apró
*) Érdemes a megemlítésre még azon módszer is, a mint a schveiczi

parasztok tőkéik egyesitése által a sajtkészitésre szövetkeztek . Mindenik
schveiczi község felfogad egy embert, rendesen a gruyérei kerületből
Freyburg cantonból, a ki gondot viseljen a nyájra, és a sajtot elkészitse.

Minden 40 tehénre egy sajtkészitő , egy sajtnyomó vagyis segéd, és
egy pásztort tartanak szükségesnek. A tehéntulajdonosok számára , egy
e czélra szolgáló könyvben, ezek mindenike bejegyzi azon tej mennyisé

gét, melyet mindenik tehén adott. A tehenet a sajtár és segédje feji, s
mind összeöntvén a tejet, sajtot csinál abból. Az évszak végével aztán

mindenik tehén tulajdonosa megkapja azon sajtmennyiséget, a mennyi
aránylag a tehene által szolgáltatott tej mennyiségnek megfelel. Ez össze

működési terv szerint azon apró , a sajtpiaczon el nem

adható sajtok

helyett,minőket mindenik gazda előállithatna a maga 3 vagy 4 tehene
után : ugyanannyi súlyú , de jobb minőségű, nagy, s piaczra való sajt
jai vannak , – csupán azért, mivel oly ember csinálja azt, kinek semmi

más foglalatosságra nincs gondja . A sajtár és segédje vagy minden egyes
tehéntől külön pénzben vagy sajtban fizettetik , vagy néha ezek magok
bérelik ki a tehenet, s a gazdát pénzzel vagy sajttal fizetik “ — Notes
of a Traveller p . 351. Hasonló rendszer létezik a franczia jurák között is ,

(Lásd a részleteket Lavergne: Rural Economy of France second edition
p. 139 stb .) A munkaegyesités ez érdekes esetének egyik legnevezete
sebb pontja azon bizalom ,melyet ez megkiván, és melyet a tapasztalat
nak igazolni kell, az alkalmazott személyek egyeneslelküségét illetőleg .
Stuart Mill. Nemzetgazdaságtan. II.
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marhafélékkel még a legolcsóbb külföldi néposztályoknak
is bőséges eltartása, az ily neműekben való válogathatásnak
még a mi középosztályaink asztalán is teljes hiánya, - és

mind e bőség és választékosságnak épen a kisgazdaságokkal
való lényeges összefüggése :mindezek oly vonásai egy kisebb
birtokokból álló országnak , a melyeknél kell hogy kissé

megállapodjon a vizsgáló,mielőtt a mi hazai föld -doctoraink
dogmáit elfogadná , mely szerint csak nagy tőke és fogadott
munka által mivelt nagy gazdaságok hozhatják be a földből

azon legnagyobb termés mennyiségét, és láthatják el az or
szág lakosait az élet-szükségletekkel legjobban .“

4 . §. Németország számos oly virágzó vidékei köziil,
a hol a paraszt birtokosság az uralkodó, a Palatinatust vá
lasztottam ki azon czélból, hogy angol forrás után előnyö

sen idézhessem az ottani mezőgazdaság és népességre nézve
a legujabb személyes észlelés éredményét. Mr. Howitt, –
kinek szokása mindent, a mi angol, és az angol társadal
mat a legragyogóbb oldaláról tekinteni, és a Rajna vidéki
parasztságról szólva , kétségkivül nem igen hajlandó igen

kevésre becsülni azok eszközeinek durvaságát, s ekéik
alább valóságát : – mindamellett is kimutatja , hogy a tu
lajdon elevenitő érzete folytán, szerszámaik tökéletlenségét
azok egész lélekkel használata által pótolják . A paraszt ad
dig kapálgatja és tisztitgatja földjét, mignem a legjobb rend

ben van az s bámulva, látjuk azon termést, melyet ő nyer
arról. * )

A parasztság a vidéki élet legfőbb és mindenütt jelen

levő tárgya ; ez képezi ott a népesség tömegét, mivel ez
a birtokos, s az ország valóban legnagyobb részt e nép ke
*) Rural and Domestic Life of Germany p . 27. 40.
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zében van, e nép között van elparcellázva . . . Aparaszt

nincs itt legnagyobbrészt elszakitva a földtől, melyet mivel,
mint nálunk , hogy teljesen a mások által nyujtott munkától

függjön, mert itt ő maga a földbirtokos ; és talán ép ez az
oka, hogy ez a legiparkodóbb parasztság az egész világon .
Korán vagy későn egyaránt szorgalmasan dolgozik , mivel

érzi, hogy a maga számára dolgozik . . . A német paraszt
erősen dolgozik, de nem is szenved valódi szükséget ; min
deniknek megvan a maga háza, gyümölcsös kertje, utszéli

fái, melyek rendesen oly telve vannak gyümölcsökkel, hogy
kénytelen megritkitani és mindenkép feltámogatni, különben
összetörnének azok ; mindeniknek megvan a maga buza-,
répa - és kenderföldje , és igy tovább . Ő maga ura saját

magának , s igy nála , mint családja mindenik tagjánál a
legerősebb indok létezik a munkálkodásra . Láthatjuk ennek

hatását azon fáradhatlan igyekezetben , melylyel minden
környező népeket felülmul, és azon takarékosságában is, mely
még ennél is sokkal nagyobb . A német valósággal sohasem
oly tevékeny és élénk , mint az angol; sohasem lehet sebtiben
látni, vagy a mit e kifejezés alatt érteni szoktak : hogy t. i.

kevés idő alatt sokat végezne . . . Sőt ép ellenkezőleg lassu ,
de folyvást működő. Ott tanulmányoznak napról-napra , évről
évre, a legkitartóbb, fáradhatlanabb állati türelemmel. Az

angol paraszt annyira el van szokva a tulajdon eszméjétől,
hogy rendesen úgy nézi azt, melytől tartózkodásra intetik

a nagy földbirtokosok törvénye által, s ennek következtében
kedvetlen, és minden czélnélkülivé lesz . . . A német paraszt
ellenben úgy tekinti az országot, mint a mely az ő , és em

bertársai számára való ; az ország egyik polgárjának érzi
magát, ép ugy egy kapocs köti őt is ahhoz, mint szomszé

dai nagy részét. Senki sem fenyegetheti azzal, hogy kidob
ják vagy dologházba küldik , mindaddig mig csak dolgozik ,
és takarékos tud lenni. Biztus léptekkel halad azért előre
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s egy tiszteletteljes, de szabad ember tekintetével néz sze
meink közé.“
Iparkodásukat illetőleg ugyanazon iró alább ezeket

mondja : „ Nincs az évnek egy órája, mikorra nem találna
szünteleni foglalkozást. Tél közepén is, hacsak valamikép
megengedi az idő, hogy kimehessen , mindig talál valami
tenni valót. Még fagy van, de már a trágyát hordja ki föld

jeire . Ha már kiolvadt, az árkokat tisztitja, s a vén gyümölcs
fákat, vagy azokat vagdalja ki, a melyek nem termenek jól.
Azok , kik szegényebbek , mintsem elegendő fát szerezhetné
nek be télire, elég munkát találnak a hegyekre járni, és tü
zelőt hordani onnan . Elcsodálkoznék az angol köznép, ha

látná, hogy mily nehéz munkájával szerzi a német paraszt
a tüzifáját. Fagy és hó közepette jár ki a kisebb és na

gyobb hegyekre, és ott ásogatja ki a fatörzseket, vagy
galyakat vagdal, s az erdei rendőrség által megengedett
minden uton -módon gyüjtögeti a bokrokat, tüskéket és darab

fákat, melyeket aztán majdnem hihetetlen fáradság és törödés
között szállit baza .* )
Gondos és fáradságos szőlőtenyésztésük leirása után igy
folytatja tovább : „ Angliában, nagymennyiségü legelői és nagy
gazdaságai mellett, azonnal mihelyt a termés be van takaritva,
s a mezőkön a szénatermesztés bevégződött : a vidék arány
lag nyugodt és csendesnek látszik . Itt azonban mindig és

mindenfelé folyvást ásnak, kapálnak , kaszálnak , ültetnek ,
nyesegetnek , syomlálnak és gyüjtenek . Több egymás utáni

aratásuk van, mint a piaczi kertészeknek. Van karórépájok ,
mákjok , kenderjök, lenjök , lóheréjök , lucernájok , magvas
zöld - és fejeskáposztájok, fekete - svéd- és fehérrépájok , ta

kács-mácsonyájok , csicsókájok, tehén-répájok , futó - és gya
logbabjok , gömbölyü- és csicseri-borsójok , kukoriczájok , tar
*) Rural and Domestic Life of Germany p . 44. and 50.
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buzájok , festék -növényeik az iparosok számára, burgonyájok ,

sok dohányok és kölesök , – mind ezt vagy ezek nagyobb
részét a család vezetése alatt, saját családi illetményökön ter
melve. Ezeket először is el kell vetni, sokat közülök átplán

tálni, megkapálni, kigyomlálni, a bogaraktól megtisztitani,
megnyesni, sokat egy évben többször is lekaszálni és össze
gyüjteni. Vannak vizi rétjeik , — s csaknem minden rétjök
ilyen , - melyet eláraszthatnak , megkaszálhatnak és ismét el
áraszthatnak ; zsilipjeik , melyeket megnyithatnak és ismét el
zárhatnak ; korai gyjimölcseik , melyeket leszedhetnek , és kerti

terményeikkel együtt a piaczra hozhatnak ; teheneik , juhaik ,
bornyuik , csikóik, — és ezek legnagyobb része istálókban ; sza

badon tenyésző apró marháik , és szőlőik , melyek fürtjei ki
vannak rakva a nyári hőségben hogy jobban érjenek , leve
leik pedig megritkitva ha nagyon sürün voltak ; - képzel
hetni tehát, hogy micsoda szünteleni tevékenység kell mind
ehhez.“

Ez érdekes leirás, azon általános igazság mellett,
melyről minden szemlélő , ki e felettébb mivelt és népes vi

dékeken utazott, szintén tanuskodhatik , – megegyezik azon
gondosabb jellemzéssel is, melyet az ország egyik kitünő
polgára, Professor Rau adott „ A

palatinatusi földmivelés“ -

ről közzétett kis értekezésében . * ) Dr. Rau a parasztságnak
nemcsak iparkodásáról, hanem ügyessége és értelmiségéről
is egyformán tanuskodik , valamint a trágyakezelés körüli
okszerü eljárásuk és kitünő váltógazdasági rendszerökről, s

földmivelésöknek már több nemzedék óta fokozatos fejlődé
séről és a még mindig tevékeny további javitási szellemről

is. „ A vidéki népesség fáradhatlansága, melyet minden nap
és minden évben egyforma tevékenységben láthatni s mely
- --

*) On the Agriculture of the Palatinate, and particularly in the
territory of Heidelberg. By Dr. Heinrich Rau, Heidelberg 1830.
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sohasem henyél, mivel jól osztja be teendőit, és minden kis
szabadidejére ép alkalmas fogtalkozást talál : ép oly jól is
meretes,mint azon dicséretreméltó buzgalma, hogy minden kinál

kozó körülményt hasznára fordit, minden használható ujdon

ságot megragad, sőt maga is újabb és előnyösebb módsze
reket igyekszik feltalálni. Könnyen belátható, hogy az ezen
vidéki parasztság sokat gondolkodott saját foglalkozásáról,

okát tudja adni minden eljárási módjának , még ha az okok
magok nem mindig elfogadhatók is ; ép oly pontos észlelője

az arányoknak, a mennyire csak számadatok nélkül lehet
séges az, s annyira megfigyeli az időjárás általános jeleit,
hogy akár jót, akár roszat előre megérteni látszik abból. * )
Németország valamennyi más egyéb részeiben is ha
sonló tapasztalatokat tettek . „ Ismeretes tény Szászország

ban – ugy mond Mr. Kay, — hogy az utóbbi 30 év alatt,
és mióta a parasztság lett a föld birtokosává, azóta mindig
gyors és folytonos javulás mutatkozik a házak állapotában ,

a parasztság életmódja és ruházkodásában, s különösen pe
dig a földmivelés módjában. Kétszer utaztam Szászország
nak azon részén keresztül, melyet szász-schweicznak nevez

nek , és pedig egy német vezető társaságában, és azon czél
ból, hogy a falvak és gazdaságok állapotát tanulmányoz
zam ; és bizonyára nem találkozom ellenmondással, ha azt
állitom , hogy egész Európában nincs jobb gazdálkodás,mint
a minőt Szászország ezen fáradhatlan gonddalmívelt völgyei
ben találunk . Ezekben ép ugy,mint Berne, Vaud és Zürich -can

tonokban, és a rajnai tartományokban , különösen virágzók

a gazdaságok, jó állapotban tertatnak , s mindig csinosak
és jól kezeltek . A talaj oly tiszta, mintha kertvolna ; semmi
tüske vagy dudva, s bokor nem zavarja azt, alig található
csak egy kis bojtorján vagy folyóka is azun. A rétek min

* , Ugyanott p. 15.
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den tavaszszal jól megöntöztetnek folyékony trágyával,mely
a majorság lecsapolásából származik . A kaszáló annyira
tiszta a karóktól, hogy a szászországi rétek sokkal inkább
emlékeztettek engem az angol pázsitokra , mint bármi más,
à mit csak valahol láttam . A parasztság versenyezni törek

szik egymással a termés mennyisége és minősége, a föld
elkészitése és illető területök általános megmivelésére nézve.

Valamennyi kisbirtokos azon töri fejét, miként lehetne a
lehető legtöbbet termeszteni, gondosan felkeres mindent,

hogy mit lehet még javitani; gyermekeit azért küldi a föld
mives iskolába, hogy annál képesebbek legyenek atyjoknak
segiteni, és mindenik birtokos mihamar elfogad minden oly

ujabb javitást, mit szomszédai valamelyikénél lát. * ) Ha
nem túlzott ezen állitás : olyfokú értelmiségre mutat az,

mely nemcsak az angol munkások, hanem az angol bérlők
értelmiségét is fölülmulja .

A Mr. Kay munkája , mely 1850-ben jelent meg, nagy
számú, Európa különböző részeiben gyüjtött észlelések és

vizsgálatokból vont bizonyitékot tartalmaz, számos kitűnő

iróktól való erősitő idézetek mellett, a parasztbirtok jóté
kony hatására nézve. Azon bizonyitékok közül, melyeket
annak a földmivelésre gyakorolt hatásait illetőleg hoz fel,
a következőt tartom legérdekesebbnek :

„ Reichensperger, – maga is Poroszország azon részé

nek lakója, a hol a legjobban el van a föld darabolva, –
egy hosszú és becses dolgozatot bocsátott közre annak ki

mutatása végett, hogy mily bámulatos hatása van a szabad
földtulajdoni rendszernek . Ő igen határozottan nyilatkozik

a tekintetben , hogy egy bizonyos számú és apró vagyis pa
*) A nép társadalmi helyzete és neveltetése Angliában és Európá
ban , vagyis az elemi oktatás és külföldön a földbirtok felosztásának
eredményei, irta Joseph Kay Esq. M . A . Barrister of Law , and late
Travelling Bachelor of the University of Cambridge. Vol. I.p . 138 — 40.
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raszt birtokosok kezében levő, s ezek által mivelt hold föld
nek nemcsak nyersjövedelme nagyobb, mint hasonló meny

nyiségű, de csak nehány birtokos tulajdonát képező, és bér
lők által mivelt föld nyers jövedelme : hanem az előbbinek
mindenféle mivelési költség levonása után felmaradó tiszta

jövedelemeis nagyobb az előbbinél, mint az utóbbinál . . . 0
egy oly tényt emlit, mely azt látszik bizonyitani, hogy a
föld termékenységének, oly országokban, a hol az egyes bir
tokok kicsinyek, nagy gyorsasággal kell növekedni. Azt
állitja , hogy a földárak ott, hol az apróbb részletekre van
felosztva, mint a rajnai Poroszországban, sokkal magasab
bak , és sokkal gyorsabban emelkedtek , mint a nagybirto
kok hazájában. Ő és Professor Rau mindketten azt állitják ,
hogy a kisbirtokok ezen áremelkedése tönkrejuttatták volna

az ujabb vásárlókat, hacsak a kisbirtokok termelékenysége
legalább is ugyanoly mérvben nem emelkedett volna ; és
minthogy a kisbirtokosok fokonként mind jobb és jobb hely
zetbe jutottak a folyvást növekedő árak daczára is, melyet

a földért kellett fizetniök : szembetünőlég igaza látszik lenni,
midőn azt állitja , miszerint ez azt mutatja , hogy a kisbirto

koknak nemcsak nyers, hanem tiszta jövedelme is fokozoto

san nőtt, és hogy a holdonkénti tiszta nyereség nagyobb,
ha kísbirtokos, mint ha a nagybirtokos kezén van a föld .
Ugy látszik , szintén igaza van azon állitásának is, hogy az

apró birtokok folyvást növekedő ára nem lehet csupán a
verseny eredménye, mert különben alászállitotta volna a

kisbirtokosok básznát és virágzását, — holott ez eredmény
nem következett be az áremelkedéssel.

Thaer Albert, egy másik

kitünő német iró , a külön

" böző mezőgazdasági rendszerekre nézve utóbbi müvei egyi
kében (Az okszerü mezőgazdaság elvei) határozottan azon né
zetét fejezi ki, hogy a föld nyers jövedelme nagyobb,- ha
az kisbirtokosok kezében van , mint ha nagy birtokosok,
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vagy azok bérlői kezelik azt . . . Thaernek ezen nézete an

nál nevezetesebb, minthogy életének korábbi évei alatt épen
ő volt az, ki igen erősen fellépett az angol nagybirtok és
nagy gazdasági rendszerek védelmére.
Mr. Kay saját tapasztalatai után még azt adja ehhez,

hogy „ Porosz-, Szászország, Holland és Schweicz jelenlegi
gazdasági rendszere a legtökéletesebb és leggazdaságosabb
mindazok között, melyeket csak valaha valamely ország'
• ban láttam .“ * )

5 . §. A leghatározottabb például azonban azon angol .
előitélet ellenében , mely nem

helyesli a parasztbirtokosok

utjáni miveltetést : – a Belgium esete szolgálhat. A föld itt
eredetileg a legroszabb volt egész Európában. Nyugoti és

keleti Flandria és Hainault tartományok egy

terjedelmes

sikot képeznek , – ugymond Mr. Cullock * *) – melynek buja

növényzete világosan mutatja azon ernyedetlen munkát és
gondoskodást, mely ennek mivelésére fordittatik ; mivel a

természetes talaj csaknem egészen sivár homokból áll, s nagy
termékenysége egészen a különböző trágyaszerek igen ügyes

készitése és észszerii alkalmazásának köszönhető. Létezik
egy igen nagy gonddal készült és terjedelmes értekezés a
hasznos ismeretek

terjesztésére alakult társulat gazdasági

kiadványai között, a hollandi mezőgazdaságra vonatkozólag ,
melyben az iró azt mondja, * * * ) hogy a „ hollandi (flem ) me
zőgazdaságnak , ugy látszik , semmi másra nincs szüksége,

mint egy kis térre, a hol müködhessék ; bárminő legyen is
a talaj minősége és szerkezete , idővel mégis sikertil azon

valamit termelnie. A campinei homok csupán a tengerparti
.

s

* Kor
*)
Kay. Ugyanott 1. p . 116 – 18 .
**) Geographical Dictionary. art. „ Belgium .“

* * *) Ugyanott p . 11 – 14. .
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homokkal hasonlitható össze, a minthogy eredetileg való
szinüleg az is volt ; s felettébb érdekes a javitás folyamát lé

pésről-lépésre kisérni. Ott latunk legelőször is egy kunyhót
és egy igen kezdetleges tehén-istálót, melyet egy felettébb
keveset igérő darab földön állitanak fel. A laza fehér ho

mok , melyet szabálytalan hegyekké halmoz össze a szél,
csupán a jeneszter gyökérzete által köttetik némileg le ,

csupán egy kis darab van belőle elegyenlitve és árokkal
körülvéve ; ennek egy része aztán fiatal csemetékkel, más
része burgonyával és egy talán még kisebb része apró lóhe
rével van beültetve ;“ – a trágya azonban, ugy szilárd ,
mint folyékony része, gondosan összegyüjtetik , – és ez azon

mag, melyből nehány év alatt egy csinos kis gazdaság ke
letkezik köröskörül . . . Ha semmiféle trágya sem áll ren

delkezésre, az egyetlen tárgy. mit eleinte vetni lehet a
tiszta homokba : a jeneszter; ez a legkopárabb földön is
megterem , három év alatt alkalmas a megnyesetésre , és jö
vedelmül némi tüzelőszert szolgáltat a konyhához vagy tég

laégetéshez . A lehullott levelek némikép kövéritették a föl
det, és a gyökérszálak bizonyos mérvü kötöttséget adtak
annak, ugy hogy most már felszántható, és tatárkával vagy
épen rozszsal is minden trágya nélkül bevethető az. Azon
idő alatt, mig ez learattatik , némi trágyát is lehet összegyüj

teni s azzal aztán egy rendes gazdasági sorozat kezdhető
meg. Mihelyt a lóher és burgonya arra képesiti a gazdát,
hogy teheneket tarthasson és trágyát termelhessen , gyorsan

folyik a talajjavitás; nehány év alatt a talaj tökéletes vál
tozáson megy keresztül, porhanyós és nedvtartóvá lesz , s

megkövéredik azon növényi anyagok által, melyek a lóher
és más növények gyökereinek felbomlásából származtak . . .
Miután a föld igy fokozatosan jó állapotra hozatott és rend

szeresen miveltetik : sokkal kevesebb különbség mutatko
zik azon talajok között, melyek eredetileg is jók voltak, és
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azok között, melyek csak munka és iparkodás által tétettek

ilyenné. Legalább a termés mindkettőnél hasonlóbbnak lát
szik aratáskor, mint ha más országban különböző minőségi

földön termett volna. Ez nagy bizonyiték a hollandi rend
szer kitünősége mellett, mivel azt mutatja, hogy a föld foly
tonos javulási állapotban van, és hogy a talaj fogyatkozásai

kárpótolva vannak a mivelésre és trágyazásra , dekülönösen
az utóbbira forditott nagy figyelem által.
Azon népek , melyek ily sikerrel müködnek, mivel ma
gok számára dolgoznak , már századokkal azelőtt gyakorol

ták a vetés-forgatás és trágya -gazdaság azon elveit, me
lyek Angliában új felfedezéseknek tekintetnek ; – illetékes
birálók által még ma is el van ismerve, hogy mezőgazda
sági rendszerök egészben véve felette áll az Angliáé felett.
„ A sovány, könnyü vagy mérsékelt jóságú talaj mivelése
- ugymond ugyanazon iró *) – általában magasabb fokon

áll Flandriában, mint a legjobb ugyanolynemű gazdaság is
Nagy -Britanniában. Tőkére, a gazdasági eszközök és a te
nyész-marha és juh változatosságára nézve mi nagyban fö
lülmuljuk a hollandi gazdát (habár ugyanazon tekintélyes
iró szerint sokkal előttünk állanak

a tehenek

étetésére

nézve), és az angol bérlő gazda általában magasabb ké
peztetésű a hollandi parasztnál. A föld minőségéről való ap
rós gondoskodás, a különféle trágya kezelése és alkalma
zása, a vetés okszerü egymásután következése , s különösen
a földdel való olynemü gazdálkodás tekintetében , hogy
ennek mindenik része folytonos termelő állapotban le
gyen : még mindig van némi tanulni valónk a flamandok
tól,“ – és pedig nem egy képezett és vállalkozó flaudriai
tól, a minő itt-ott előfordul, hanem az általános gyakor
lattól.
* ) Flemish Husbandry p. 3.
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Az ország legmiveltebb részének nagy része paraszt
birtok, melyet tulajdonosai vagy egészben , vagy legalább

részben kapás-mívelés alá fogtak. * ) „ Ha valahol a föld
egészen kapa által miveltetik és nem tartanak lovakat : e
helyütt minden három holdra egy tehén esik , a mely mes

terséges takarmány és gyöknövényekkel tápláltatik . Főként
ezen mivelési mód van elfogadva a Waes-kerületben , hol a

földbirtokok igen kicsinyek s minden munkát a család kü
lönböző tagjai teljesitenek “ . A gyermekek csakhamar elkez
dik , koruk és erejök szerint, segitségül lenni szülőiknek

a különféle müködésekben, ugymint : a gyomlálás, piszkálás
és a tehén -etetésnel. Ha elegendő búzát és árpát termeszt

hetnek magok számára kenyérnek , burgonyát, lóhert, karó
és tehénrépát teheneik számára, – akkor jól élnek , és a
répamag, len, kender és vaj eladásából a vásárolt trágya
árának levonása

után fennmaradó jövedelem , a mi mindig

tekintélyes : igen jó nyereséget szolgáltat. Tegyük fel, hogy
a föld egész terjedelme 6 angolhold , - a mi nem ritka, és a
melylyel egy embermegbirhat, akkor (a mívelési költség le

vonása után ,) ha egy felnőtt férfit, nejével és három fiatal
gyermekével együtt negyedfél embernek vesszük , és a család

nak 39 bushel buzára és 49 bushel burgonyára , egy kövér
koczára és egy tehén vajára és tejére van szüksége; egy és
félhold föld azonban megtermi a búzát és burgonyát, sőt a
malacz hizlalására is · szolgáltat némi szemes életet, —

a mely ezenkivül a felesleges savót is felhasználja ; egy
másik hold pedig a tehénnek való lóher, gyökös, és száras
répával s burgonyával lát el, és pedig bőven ;következéskép

két és fél hold elegendő családja eltartására , a többi há
rom és félhold termése pedig eladható a vételár törleszté

sének vagy kamatainak fizetésére, saz eszközök kopásának ,
*) Ugyanott p. 73 .
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a vett trágyának s a család ruházatának fedezésére. Azon
ban épen e holdak a legjövedelmezőbbek a gazdaságban,
mivel len, kender, köles nő rajtok ; egy másik hold pedig
lóher és gyöknövények számára lévén használva, ebből egy
második tehenet is lehet tartani s annak tejét, vaját aztán

eladni. Megvan tehát oldva a kérdés, hogy hat hold mér
sékelt jóságú földből miként élhet meg és boldogulhat egy

földmives család.“ Miután igy számitás útján kimutatta ,
hogy ily terjedelmű föld a legtökéletesebben megmivelhető

egy család által anélkül, hogy fogadott munkásra volna
szükség : az iró igy folytatja tovább : „ Egy egészen ka

pával mivelt 10 holdas birtokon egy férfi és nőnek a csa
ládba jövetele még könnyebbé teszi a müködést, és egy ló

val és szekérrel — a trágya kihordására , a termény behoza
talára s alkalmilag az eke vonására, — 15 holdat is igen jól
meg lehet müvelni . . . Igy tehát látni való ( ez néhány lapra

terjedő reszletezés és számitás eredménye, * ) hogy a kapás
gazdálkodás által egy iparkodó ember kis tőkével csak 15
hold jó könnyi földön is nemcsak megélhet és családot
tarthat, s jó haszonbért fizethet, – hanem egész élete
folytán tekintélyes összeget is megtakarithat. Azonban kér

dés, hogy azon fáradhatlan iparkodásban, melylyel mindezt
teljesiti, és a melynek igen nagy része nemcsak a mive
lésre, hanem magának a talajnak a távol jövőre való te
kintetből történő javitásra fordittatik , – semmi összefüggése

nem volna azzal, hogy nem kell haszonbért fizetnie ? Valjon
mind ez igy volna -e , ha tegyük fel, hogy legalább állandó
bérlet nem volna ?
A mi a flandriai gazdák és munkások életmódját illeti,

„ sokkal takarékosabban élnek, mint ugyanazon osztály Ang
liában ; ritkán esznek húst, kivéve vasárnap , és aratás ide- .
*) Flemish Husbondry p. 81.
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jén , hanem napi eledelök tej, vaj és burgonya, egy kevés
barna kennyérrel.“ S ez az oka, a miért az angol utazók , a
mint átfutnak Europán , azt állitják , hogy a parasztság

valamennyi continentális államban szegény és nyomorult, s
hogy ezek mezőgazdasági és társadalmi rendszere téves, és
hogy egyedül az angol rendszer az, mely mellett a munkás

jól él. Az igaz, hogy ezen rendszer az,mely mellett a mun
kás, jól vagy roszul éljen is ,sohasem próbált jobb állapotra jutni ;
mert oly kevéssé vannak az angol munkások megszokva ahhoz,

hogy lehetségesnek tekintsék , miszerint egy munkás ne egészen
napi keresményétől függjön : miszerint a takarékosság jeleit
rendesen összetévesztik a szegénységgel. Nézzük csak a tü

nemény valódi magyarázatát.
„ E szerint fokonként mind több és több tőkét gyüjte
nek , s legfőbb ambitiójuk az, hogy saját maguknak legyen
földjök. Mohon ragadnak meg minden alkalmat, hogy egy
kis gazdaságotmegvehessenek , s a versenyzés miatt oly ma
gasra emelkedtek az árak, hogy a föld kevéssel hoz be a
a vételár 27 - énél többet. A nagybirtokok mindinkább el

tünnek és kisbirtokokra oszlanak fel, melyek magas ára
kon kelnek el. A nép vagyona és iparkodása azonban foly

vást nő, — inkább az egész tömegre lévén eloszolva ,mintsem
egyesek kezébe összegyüjtve.“
Ehez hasonló, mindenki előtt ismeretes , és megtekint

hető tények mellett kevéssé lehet meglepő, ha ugy találjuk ,
hogy Flandria példája a paraszt-gazdaságokra nézve nem

mint ajánlás, hanem mint az attól való óvakodásra intés
szokott felhozatni, — habár semmivel sem

jobb alapokon ,

mint a népesség ugy vélt túlságos elszaporodása alapján ,
melyet a brabanti és keleti flandriai parasztság közt a sze

rencsétlen 1846 — 47-dik években létezett nyomorúságból
következtettek . Azon bizonyitékok ,melyeket egy, e tárgygyal

eléggé ismeretes irótól idéztem , és a kinek semmi gazda
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sági elmélete nincs, melyet támogatni kivánna : világosan

mutatják , hogy a nyomor, bárminő erős lett légyen is az,
nem ezen kisbirtokoknak a szükséglet bőven ellátására való

elégtelenségébőlszármazott, — mert rendes körülmények kö .
zött mindazok szükségére elegendő lett volna az, a kik ab
ból szoktak élni; hanem azon lényeges feltételből szárma

zott az, melynek mind azok alá vannak vetve, a kik saját
földjükön termesztik saját élelmi szereiket, ha t. i. az évszak
viszontagságait is magoknak kell elviselni, és nem háritható
át, mint a nagy gazdaságok mellett, a fogyasztók vállaira
is egy részben . Ha visszaemlékezünk az 1846 -dik esztendőre ,
midőn egy részben valamennyi szemes élet meghibázott, a

burgonya pedig csaknem egészen elveszett : – nem lehet
rajta csodálkozni, hogy ily szokatlan szerencsétlenség idején
a hat hold termése, melynek fele len, kender , vagy olajnö

vényekkel voltbevetve; egy egész évi élelmétől fosztja meg
a földmivelő családját. Azonban nem is szabad a szerencsét
len flandriai parasztot az angol tőkepénzessel tennünk el
lentétbe. Ha a paraszt angol születésű volna, itt nem tőke

pénzes, hanem a tőkepénzes napszámosa volna. És valjon
szüktermés idején nincs- e nyomor a mi napszámosaink között ?

Valjon az ily években nem jelenik -e az meg az oly orszá
gokban is, melyekben a kisbirtok és kis gazdaság egészen
ismeretlen ? Semmi okom sincs azt hinni, hogy Belgiumban
nagyobb volt a nyomorúság , mintsem az más országokéval
összehasonlítva, a rosz aratáshoz aránylag várható volna .
Azon bajok nagy része, a melyekről a közelebbi időben

Belgiumban panaszkodtak, a mennyiben bizonyos mértékben
állandó jellegiiek : a népességnek csaknem egészen azon ré
szére látszik szoritkozni, mely vagy egyedül, vagy a mező
gazdasággal együtt kézműiparral foglalkozik , és a melynek

baját a belga gyártmányok kevesbedett kereslete okozta .
A Németország-, Schveicz - és Belgiumra

vonatkozó
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fenntebbi bizonyitékokhoz lehet még csatolni a római cam
panára vonatkozólag Niebuhrtól vett következő idézetet is, a
ki egy Tivoliból kelt levelében azt mondja : „ A hol csak

örökös bérlőt, vagy kis birtokost találunk , ott találunk egy
szersmind iparkodást és becsületességet is . Azt hiszem , hogy

ha valaki elegendő vagyonnal jönne ide, hogy a kisbirto
kosságot meghonositsa : véget vetne a hegyvidéken a rablá
soknak . * )

6 . S. A paraszt-birtokosságnak a csatorna szigeteken
jótékony hatása iránti bizonyítékok annyira határozott jelle
gűek , hogy lehetetlen , miszerint az eddigi, máris oly szá
mos idézetekhez még hozzá ne csatoljam ezen szigetek gazda

sági viszonyainak egy oly irótól származott leirását, a ki
saját személyes tapasztalatait a mások által szolgáltatott ér
tesitéssel köti össze. Mr. William

Thornton, az ő „ Paraszt

birtokosok védelme“ (Plea for Peasant Proprietors ) czimű
munkájában, – mely ugy magának a tárgynak , mint a

feldolgozásnak kitűnősége által is megérdemli, hogy minta
dolgozatul tekintessék a kérdés ezen oldalára nézve, –
Guernsey

szigetéről a következő módon nyilatkozik : „Még

Angliában sem küldetik csak megközelitő mennyiségű ter
més sem egy ily kis darab földről a piaczra. Ez már ma
gában is azt mutathatná, hogy a földmivelőnek messze kell
állani a szegénységtől, mivel az általa termesztett valameny
nyi termény absolut tulajdonosa lévén, természetesen

csak

azt adja el, a mire magának már nincsen szüksége. Hely
zetök kielégitő volta azonban minden észlelőnek is azonnal
szemébe tünik .“

A legboldogabb község, -

ugymond Mr.

Hill, – melybe valaha sorsom vezetett, ott, a Guernsey
szigetén van .“ Bármerre forduljon is az utazó, – ugymond
*) Life and Letlers of Niebuhr. vol. II. p . 149.
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Sir George Head – mindenütt jólét uralkodik . Az, a mi
bizonyára legjobban meglepi az angol utazót első sétája
vagy a St.-Péter kikötő határain túl kocsizása alkalmával :
azon

lakházak külseje, melyekkel bőven van

behintve a

tájék . Ezek közül számosan ugy néznek ki, mintha saját
hazájában a középosztály házait látná ; de aligha sejtené,
hogy miféle nép lakik azokban, melyek habár általában

véve nem elég tágasak egy gazda számára , csaknem kivé
tel nélkül nagyon és jók minden tekintetben a munkások
számára . . . Az egész szigeten , nehány halászkunyhó kivé

telével, a szó szoros értelmében nem található egyetlen oly
hitvány fészek sem , melyet az angol mezei munkások ren
des lakásaihoz lehetne hasonlitani. „ Nézd meg

az angol

putrikat — ugymond Mr. De L 'Isle Brock , Guernsey utóbbi
főbirája – és hasonlitsd össze a mi parasztházainkkal.“ Kol
dusok egyáltalán fogva ismeretlenek . . . A pauperismus,
legalább az éptestüeknél, ép oly ritka mint a koldulás. A

takarékpénztárak szintén a guernsey munkásosztály általá
nos jóléte mellett tanuskodnak . Angliában

1841-ben

csak

nem 15 millió lakosból alig 700.000 volt a betevők száma,
vagyis minden 20 közül egy, és a

betételek

átlaga

30

font volt. Guernseyben ugyanazon évben 2600 lakos közül
1920 volt a betevők száma, és a betéti átlag 40 font. * )
Ugyanezeket mutatják a Jersey és Alderney szigetekre vo
natkozó adatok is .
A csatorna-szigetek apró birtokainak mezőgazdasági si

keressége és termékenységéből bő bizonyitékot merit Mr.
Thornton ,melynek eredményét a következőkbe foglalja össze :

„ ugy látszik tehát, hogy a csatornabeli két főbb szigeten a
mezőgazdasággal foglalkozó népesség az egyiken kétszer, a
* ) Plea for Peasant Proprietors by William
p. 99 – 104.
Stuart Mill. Nemzetgazdaságtan . II .

Thomas Thornton
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másikon pedig háromszorta oly sürü mint Britanniában ,
mivel 22 hold megmivelt földre itt egy földmives esik , mig

Jerseyben csak 11, Guernseyben pedig épen 7 holdra esik

ennyi. És pedig e szigetek gazdasága a földmivelőkön
kivül négyszer, illetőleg ötször oly sürü nemföldmivelő né
pességet is táplál mint Nagy-Brittaniában. És e különbség
nem a talaj vagy éghajlat valami előnyösebbségének köszön
bető, melylyel e csatorna szigetek

dicsekedhetnének ; mivel

az előbbi természettől inkább szegény, az utóbbi pedig szinte
nem

jobb földü, mint Anglia déli része, hanem egészen a

gazdák kitartó gondoskodásának, s a trágya bőséges hasz
nálatának tulajdonitható az.“* ) „ Az 1837-ik évben — ugymond

egy más helyen ugyanazon szerző, — a buza átlagos termése
a nagygazdaságokon csak 21 bushel volt Angliában, s a
legmagasabb átlag egyetlen ország számára sem volt több

26 bushelnél. Azóta a legmagasabb átlag, melyet állitólag
felmutathatni: 30 bushel ;mig Jerseyben, hol a gazdaságok átla

gos nagysága csak 16 hold , a buza átlagos termése holdanként
Inglis szerint 1834-ben 36 bushel volt; a hivatalos adatok
szerint azonban az 1833-mal végződő 5 év átlaga 40 bushel
Guernseyben , hol még kisebbek a gazdaságok , holdan
ként 4 quarter ugyan jó , de mégis csak igen közönséges
termésnek tekintetik .“ Angliában 30 shilling igen jó ha
szonbérnek tartatnék egy középjóságu földért,* *) a csatorna
beli szigeteken

azonban igen hitvány földnek kell annak

lennie, mely legalább 4 font sterlingért ki nem adható .
7 . §. Főként Francziaország az, a honnan a paraszt
birtokok iránt oly kedvezőtlen benyomások terjedtek szét ;
s Francziaoszág az, a hol állitólag a lehető legnyomorusá
*) Ugyanott p . 38.
* *) A Plea for Peasont Proprietors p . 32 .
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gosabb mezőgazdaság lett e rendszer eredménye, mely a
föld eldarabolása által rohamos gyorsasággal vezeti a paraszt
ságot (ha ugyan még eddig el nem juttatta oda,) az éhhalál

magaslata felé. S valóban, igen nehéz az igazsággal az eny
nyire ellenkező benyomások általános elterjedésétmegérteni. A
forradalom előtt a franczia mezőgazdaság nyomorult, s a paraszt
ság nagy nélkülözésben volt. Ez időben még nem volt az
oly általánosan földbirtokos, mint jelenleg . Azonban tekin

télyes része volt az Francziaországnak, a hola föld már akkor is
a parasztság birtoka volt, ép ezek közül valók voltak az általá
ban rosz mezőgazdaság és általános szegénység számos

legfeltiinőbb kivételei. E pontra nézve kétségbevonhatlan
tekintély Arthur Young, a kisgazdaságok megesküdt ellen
sége, az ujabb angol mezőgazdasági iskola coryphaeusa,
a ki 1787 – 89 közt csaknem az egész Francziaországot
beutazva ,midőn feltünően jeles földmiveléssel találkozott, még

is soha sem habozott azt parasztbirtoknak tulajdonítani. „Igen
meg voltam lepetve, — ugy mond ő , — a mint Sauvet elhagytam ,
egy nagy darab föld láttára , mely látszólag pusztán óriás
sziklákból állott, és mégis annak

legnagyobb része beke

ritve, s a leggondosabb szorgalommal be volt ültetve. Min
denkinek van egy olaj-, málna“ , mandula - vagy baraczkfája ,

s ezek közt itt-ott elszórva egy-egy szőlőtő , ugy hogy az
egész

föld

e növények

és a kiálló

sziklák képzelhető

legbizarrabb keveréke. * ) E falu lakóimegérdemlik a dicséretet
és gyámolitást ez iparkodásukért, – és ha franczia miniszter
volnék , meg is kapnák azt, mert az egész pusztát csakhamar
kertté változtatták magok körül. A tevékeny földmivesek

egy kis csoportja , mely termékeny vidékké varázsolta át
szikláit, mivel ugy hiszem , hogy azok az övéik : ugyan
ezt tenné a pusztákkal is , ha ugyanazon mindenható
*) Arthur Young's Travels in France, vol. I. p. 50.
87
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eszme által lelkesíttetnék. Továbbá : „ eredj csak Resendolba :

(Dunkirkhez közel) hol M . de Brunnenek egy jeles gaz
dasága van a dunen (futóhomok ), melyet oly lekötelező
leg szives volt megmutatni nekem . A város és ezen hely
ség között a csinos kis házaknak

egy egész hosszu sora

van, mindenik a maga kis kertjével és egy vagy két darab

bekerített földjével, a legkietlenebb futó homokon, mely
eredetileg oly fehér mint a hó, de a szorgalom által nagy
ban megjavitva. A tulajdon varázsereje aranynyá változ
tatja a homokot is. Továbbá * ),,Gangeból kimenve, meglepetve
láttam a legnagyobb terjedelmü öntözési müveletet, melylyel
Francziaországban valahol találkoztam ; — azután pedig ne

hány meredek hegyen mentem keresztül, mely felettébb fárad
ságos terrasse-rendszerben volt mivelve. St.-Lőrincz körül is
mét sok öntözés. E vidék igen érdekes egy gazdára nézve .

Gangetől kezdve utam egy durva talajú hegyen vitt keresz
tül, s ez a legérdekesebb ut volt, melyet Francziaországban
tettem ; a legerélyesebb iparkodás, és a legélénkebb buzgalom

látható itt mindenütt. Oly tevékenység volt itt, mely előtt eltűnt
minden nehézség, s a legkopárabb sziklát is zöld pázsittal

vonta be. Sértés volna a józan ész ellen még kérdeni is, hogy
milehet ennek oka, mert a tulajdon élvezetének kellett ezt tenni.
Tégy biztossá valakit a kopár szikla birása felől, és kertté
fogja változtatni azt ; de engedj át neki egy kertet 9 évi hasz
nálatra, és pusztává fogja tenni azt.“

A nyugoti Pyrenék lábainál elterülő vidék leirásánál
nem beszél többé puszta sejtelem után , hanem határozott is

meret alapján. „Kövessük azonban az utat Moneng felé* )
és egy oly képet látunk , mely annyira új volt előttem Fran

cziaországban, hogy alig birtam szemeimnek hinni. Számos
* ) Ugyanott vol. I. p. 81 és 88.
* * ) Arthur Young's Travels in France vol. I.
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jól épült csinos és kényelmes paraszt ház kőből, és cserép

pel fedve, mindeniknek a maga nyírott tövis keritéssel kör
nyezett kertje, bent baraczk- és más gyümölcsfákkal bőven
ellátva , a sövényben pedig itt- ott pompás tölgyek és más
fiatal fák, oly gonddal ápolva, hogy csak a tulajdonos illető

figyelne volt képes valami ilyet előidézni. Mindenik házhoz
egy kis gazdaság tartozik , mely szintén teljesen be van ke
ritve ; a buzaföldek körül kaszált és csinosan tartott pázsit

szegélyzettel, és kapukkal az egyik keritett térről a másikra
átmehetés végett. Vannak Angliának még némely részei (a
hol a kisbirtokos némesség még fenn maradt) mely hasonlit
ezen bearni kerülethez ; olyan azonban igen kevés, minőt Pau
tól Monengig tett 12 mfdnyi utam alatt láttam . Itt minden a

kisbirtokosok kezében van, a nélkül, hogy oly aprók volná

nak a tanyák, miszerint egy hitvány és nyomorult népesség
létrejöttére adnának alkalmat. A tisztaság, kényelem és
jólét arcza sugárzik itt reánk mindenfelől ; látható ez az ujon

épült házak és istállókon, kis kerteiken , keritéseiken , sőt még
a tyúk -ketreczek és sertés-ólakon is. A paraszt soha nem
gondol arra, hogy kényelmes fészert csináljon hízói számára ,

ha a saját létele is egy 9 éves bérlet vékony czérna szálán
függ. Bearnben csak nehány mértföldre vagyunk IV . Henrik
bölcsőjétől, s talán e jó fejedelem áldása szállott örökségké
pen e népekre ; ez uralkodó jóltevő szelleme még mindig

hatni látszik ezen tartományra , – mindenik parasztnak van
tyúk a fazekúban.“ Gyakran emliti a franczia flandrok gazdasá
gának kitünőségét, hol a tanyák mind aprók, és legnagyobb
részt.kisbirtokosok kezeiben .* ) Pays de Caux megyében, mely

szinte kisbirtokosok hazája, a mezőgazdaság nyomorult álla
potban volt, mire nézve a magyarázat az, hogy „ez kézmű ipa
ros vidék , s a mezőgazdaság csak másodrendű foglalkozás
*) Young. p. 322 – 24
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a gyapot gyárak mellett, melyek az egész vidéken el vannak
terjedve.“ * ) Ugyanezen vidék még mostanáig is a kézmivesek
és kisbirtokosok fészke, és akár a termés kinézése, akár a

hivatalos jelentések után ítéljünk , most is a legjobban mivelt
vidékek egyike Francziaországban . Flandria , Elszász és Ar
tois egy részében ép ugy mint a Garonne partjain is, Franczia
országnak Angliáéhoz hasonló mezőgazdasága van .* ) Ezen

vidékek, valamint Ouercynek is egy tekintélyesrésze,ugymivel
tetnek , hogy inkább kerteknek néznek ki,mintsem tanyáknak;* *)
s talán a birtok kicsinysége miatt nagyon is hasonlitanak a ker

tekhez“ ** * ) E vidékeken már általános használatban volt azon
bámulatos vetés-forgatási rendszer, mely oly rég idő óta gya
koroltatik Olaszországban, de ez időben Francziaország
ban általaban el volt hanyagolvą. „ A vetéseknek oly gyors

egymásután következése, hogy az egyik learatását közvet
len követi a második vetése (ugyanazon eljárás, mely min

den észlelőt annyira meglep a Rajna völgyében ) aligha vi
hető nagyobb tökélyre; és talán minden mások között ez
a leglényegesebb ismertető jele a jó gazdálkodásnak , ha a

vetések oly helyesen vannak felosztva, mint azt ezen vidéken
általánosan tapasztaljuk.“
· Nem kell azonban feltételeznünk , hogy Young Arthur
· bizonysága e részben általánosan kedvező volna a paraszt
· birtokokra nézve. Lotharingia , Champagne és más vidéke
ken rosznak találja a mezőgazdaságot, a kisbirtokosokat

pedig igen nyomorultaknak , — a föld rendkivülnagy eldara
* ) Ugyanott p . 325 .

**) Ugyanott vol. I. p. 357.
* ** ) E szót e munkában többnyire azon értelemben használom , ,
mint a magyar alföldön, hol a tanya egy kis nyári-lakásra szolgáló haj

- o . lékkal ellátott gazdaságot jelent.
A forditó .

* *** ) Ugyanott p. 364.
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boltsága következtében , mint ő állitja . Véleménye a követ
kezőkben összpontosul: „ Mielőtt útra indultam volna, úgy
véltem , hogy az apró gazdaságok igen alkalmasak

a jó

miveltetésre, és hogy az ilyenek birtokosainak semmi ha
szonbért sem kellvén fizetni, meglehetősen

könnyebb hely

zetben vanak a javítmányok létesitése és erélyes gazdálkodás
folytatására ; az azonban , mit Francziaországban láttam ,
nagy mértékben alábbszállitá jó véleményemet e tekintet

ben . Flandriában kitünő gazdaságokat láttam 30 — 100 hol

das birtokokon ; itt azonban ritkán találunk oly tenyérnyi
kicsiny birtokokat, a minők más tartományokban igen kö
zönségesek . Elszasz és a Geronne vidékén, – mint a hol a
föld oly buja termékenységű , hogy csaknem semmi munkát
sem igényel, — nehány kisbirtok szintén jól miveltetik . Bearn
ban egy kisbirtokos vidéken utaztam át, melynek kjųézése,

tisztasága, jóléte és boldogsága egészen elbájolt; itt mindaz
megvolt, a mit csak a tulajdon , kis mértékben , eszközölni

képes; ezek azonban épen nem valami megvetendő apró
ságok voltak, hanem a mint az egyik háztól a másikig való
távolságból következtetém : 40 - 80 holdasok . Ezen , és egy

néhány más példa kivétei ével semmi tiszteletreméltót nem
találtam e kis birtokoknál, - kivéve a lankadatlan iparko

dást. Valóban igen szükséges, hogy mélyen benyomuljon az
olvasó emlékébe, miszerint habár azon gazdálkodás, melyet

nagy

változatosságban találtam

a kisbirtokokon, a kép

zelhető legroszabb volt : mégis a tulajdonosok iparkodása
oly szembetűnő , és oly elismerésre méltó , hogy nem lehetne
azt eléggé követendő például ajánlani. Ez teljesen elegendő

bebizonyitani, hogy a földbirtok mindenekfölött a legtevéke
nyebb ösztönző az erős és szünteleni munkálkodásra . És oly
erős, és oly általános érvényű ezen igazság, hogy én semmi
más biztos módját nem látom annak, hogy valahol a hegy
tetőkig lehessen felvinni a földmívelést : mint megengedni a
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környékbeli falusiaknak azoknak tulajdonul megszerzését; s
valóban ugy látjuk, hogy a languedoci stb . hegyekre hátai
kon kosarakban hordták fel a földet, hogy talajt képezze
nek ott is, hol a természet megtagadta azt.“

E hiresmezőgazdának és a nagygazdaságok apostolának
tapasztalatai tehát, lehet mondani, oda lyukadnak ki: hogy
a paraszt birtokosok által mivelt kisbirtokok bámulatos ered

ményt csak akkor mutatnak fel,ha nem nagyon t. i. nem annyira
aprók, hogy nem

veszik teljesen igénybe a család idejét

és figyelmét ; mivel gyakran s látszólag igen méltán panasz
kodik , hogy nagymennyiségű vesz el a parasztság rendel
kezésére levő idejéből haszontalanul, ha a föld igen apró ré

szekre van felosztva , - mind azon buzgalom daczára is,melylyel
kis örökségét minden módon igyekszik javitani, mit isme
rete és értelme tanácsolhat. Ő e szerint azt ajánlja, hogy a

földfelosztásnak egy bizonyos határa törvény által volna
megállapítandó, és ez semmi esetre nem épen védelmezhet

len ajánlat oly országokban, melyekben – ha ugyan léteznek

ilyenek – a föld felosztás már messzebbre haladván, mint
a tőke állapota , és a gazdálkodási czikk természete taná:
csolja : még mindig tovább és tovább folytatódik az. Hogy min
penik parasztnak legyen egy talpalatnyi földe, és épen örök
tulajdonként, — még ha nem elegendő is az kényelmesen eltar

tani őt : — ez egy oly rendszer, melyben a kisbirtokok alig
valami előnye mellett azok minden hátránya meg van ; mivel

vagy saját földje terméséből szüken kell megélvie, vagy ép
oly rendesen az idegen munkabérre kell szorulnia , mint ha
épen semmi földbirtoka nem volna , - a mire pedig , ha a kö

rülte levő birtokok mind hasonló terjedelmüek , kevés kilá
tása lehet e mellett. A paraszt birtokok jótékonysága azon

feltételtől függ, hogy nem nagyon aprók -e azok, t. i. hogy
nem kell-e több személyt eltartani belőlök , mint a mennyit
az ezen személyek által belőle nyerhető termésből aránylag
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eltartani lehet. E kérdés ép ugy mint a munkás osztályok álla
potára vonatkozó kérdések legnagyobb része: ismét a népesség

kérdésére vezet bennlinket; hogy t. i. valjon a kisbirtokok elő

mozdítják-e a túlságos, mértéktelen elszaporodást,vagy épen
akadályozzák azt ?

VII.

FEJEZET,

· A PARASZT-BIRTOKOSSÁG .
(Folytatás.)

1. § . Mielőtt i paraszt-birtokoknak a munkásosztály

legfőbb gazdasági érdekeire gyakorolt s a népesség növe
kedésétől függő befolyását kezdenénk vizsgálni : az ily terü

leti viszonyoknak erkölcsi és társadalmi befolyását illetőleg,
lássuk azon főszempontokat, melyeket – vagy a dolog termé
szete, hogy a fenntebbi fejezetben idézett tények és tekin
télyek alapján, – kétségkivülieknek kell tekintenünk .
Az e tárgygyal egészen ismeretlen olvasó bizonyosan

meg volt lepetve azon hatalmas benyomás által, melyet va
lamennyi szemlélőre azon „ csaknem több, mint emberfeletti

szorgalom “ tett,* ) – mint egy schweiczi statistikai iró nevezi
azt, melyről, a paraszt birtokusok részéről, az általam idézett
utazók tanuskodnak. E tekintetben legalább a tekintélyek

mind egyértelműleg nyilatkoznak . Azok, kik csak egyetlen
paraszt-birtokokból álló vidéket láttak is : mindig azt hiszik ,
hogy azon vidék lakói a legszorgalmasabbak az egész vilá

gon. Ép ily kevéssé lehet kételkedni a szemlélőnek affelől
is, hogy a paraszt birtok -viszonyok melyik sajátságának kö
szönhető e mindenek felett kitünő szorgalom . „ A tulajdon

varázsereje az , mely — hogy Young Arthur szavaival éljünk ,
- arannyá változtatja a homokot is.“ A tulajdon eszméjéből
* ) The Canton Schaffhausen (a fentebb idézett munkában) p . 53.
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azonban még nem következik szükségkép, hogy ne lehessen

évijáradék , épugy, mint az sem , hogy adó ne lehetne; mert az
csupán annyit jelent, hogy a járadék egy meghatározott
mennyiség legyen, mely nincs alávetve annak , hogy a birto
kos ellenében , annak saját javitmányaimiatt, vagy a földesur

akaratánál fogva, feljebb emelhető legyen . Egy örökbért fizető
bérlő minden tekintetben tulajdonosnak mondható ; egy örök
bériet ép olyan mint a nemesi birtok . Az, a mire szükség

van : határozott feltételek mellett való állandó birtoklás. „ En
gedj át egy

embernek biztos birhatás végett egy kopár

sziklát, és az kertté fogja varázsolni azt ; engedj át neki 9
évi bérletre egy kertet, s pusztává fogja változtatni azt.“

Az általunk már eddig idézett és azon még inkább apróságig
menő részletek , melyeket ugyanazon szerzőknél a rendesen
egészen kidolgozott mivelési rendszerekre vonatkozólag fel

találhatunk ; és a parasztbirtokosok ezerféle találmányai,
hogy minden szabad idejöket és felmaradt perczeiket a jö

vőbeli termés és a föld értékének növelésére fordithassák :
megérthetővé teszi mind azt, mit egyik fentebbi fejezetünk

ben *) azon sokkal nagyobb mennyiségü nyersterményre vo
natkozólag mondottunk, melyet némileg hasonló mérvü
gazdasági ismeretek mellett, az ugyanazon minőségü talajról

a kisgazdaságokból nyerhetni – legalább akkor, ha az a
földmivelő tulajdona . —

A „ Flemisch Husbandry“ czimi érte

kezés különösen azon eszközökre nézve tanulságos , melyek
segélyével a fáradhatlan iparkodás hüségesen kárpótol a
föld alábbvalósága, az eszközök tökéletlensége, és a tudo

mányos képzettség hiányáért. Azt állítják, hogy Flandria és
Olaszország paraszt földmivelői, ugyanoly körülmények közt
levő talajon nehezebb kalászt produkálnak mint Scóthon
vagy Anglia legjobban mivelt vidékei is. Kétségkivül oly
* ) Első könyv IX . fejezet 4 . §.
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munka árán jön létre e termés, mely , ha egy vállalkozónak
mindazért megkellene fizetni, sokkal többe kerülne neki
mint a mennyit az ér ; de a parasztnak az semmibe sem

kerül,mert csak szabad idejét szenteli ezzel egy kedves foglal
kozásra, — hogy ne mondjuk sokkal inkább : uralkodó szen
vedélyének .* )

Láttuk azt is, hogy nem csupán a nagyobb igyekezet
az, mely által a flandriai földmivelőnek sikerül a fényes
eredményt elérni. Ugyanazon indok, mely oly erőt kölcsö

nöz igyekezetének, oly mérvű mezőgazdasági ismeretek bir
*) Olvassuk csak például azon jellemző leirást, melyet Michelet

a történész ad egy paraszt-birtokosnak földje iránti érzelmeiről.
„ Ha ismernők egy franczia parasztnak legbensőbb gondolatait,
az ő szenvedélyét : mindezt könnyű volna megérteni. Menjünk csak
ki vasárnap a vidékre, s kövessük nyomon , a mint ott sétál csendesen

előttünk . Két óra van, nője a délutáni isteni tiszteleten, ő rajta pedig

ünnepi ruhája van, – azt hiszem , hogy kedvesét megy látogatni:
„ Miféle kedvesét“ ? Földjét !

„ Azt nem állitom , hogy egyenesen oda tart. Nem ,ma szabad napja
van, s ha tetszik megyen, ha tetszik nem . Nem megyre a nélkül is min
den nap az egész héten ? E szerintmost másfelé fordul, más utat választ,

valahol másutt van dolga. De mégis – ő megy.
Igaz, hogy épen erre visz utja , s az épen jó alkalom . Arra néz,

de láthatólag nem akar bemenni,minek ? De mégis – egy perczre belép .
„ Annyi legalább valószinű, hogy ma már nem dolgozik ; ma vasár
napi ruhájában van tiszta ing, és ujjas van rajta. De mégis nem vétek,

ha ezen dudvát kitépi és ama követ kidobja onnan . Egy tuskó is akad
útjába, de ma nincs nála fűrésze, majd holnap fogja azt eltávolitni.
„ Akkor aztán össze fonja mellén karjait, és néz , igen komolyan
és vizsgálódva néz. Soká, igen sokáig néz igy ; egészen elmélyedni lát

szik gondolataiba. Végre , ha azt gondolja, hogy valaki figyel reá,
ha valami arra menőt vesz észre , lassankint tovább indul. De harmincz
lépésre ismét megáll, körül fordul, s egy utolsó , szomorú és mély tekin
tetet vet földjére, — de arra nézve, a ki láthatja azt, egy szives, szenve
dély - és kegyeletteljes tekintet az.“ – The People by I. Michelet part.
I. chap. I.
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tokához is juttatja őt, melyre csak sokkal később jutnak el

olyan országokban, a hol a mezőgazdaságot csupán fogadott
munkásokkal végeztették . Ép ily magas véleményben nyi
latkozik Mr. de Lavergne is a kisbirtokosok gazdasági
ügyességéről Francziaország azon részeiben , melyekre a „pe
tit culture“ czim valóbar reáillik . „ Flandria gazdag sikjain ,
a Rajna , Garonne, Charente és Rhône partjain mindazon
gyakorlati eljárás, mely a föld termékenyitése, vagy a munka
sikeresebbé tételére használtatik : a legkisebb gazda előtt is

ismeretes és alkalmaztatik általok , bármily tekintélyes
mérvű előhaladottság kivántatik is meg ahhoz. Az ő kezeik
alatt, a nagy költséggel összegyüjtött bő trágyák – minden
tevékeny termelés daczára is ujra visszapótolják, sőt folyto

nusan növelik a föld termő képességét. A marhák kitünőb
bek ; a vetés bámulatra ragad . Némely helyeken a dohány,
len , repcze, festőbuzér, karó-répa, máshol pedig a szőlő ,
olajfa , szilva, málna bő kincseit csak egy iparkodó munká

sokból álló népességnek szolgáltatja ki. Nem szintén a „pe.
til cul.ure-e“ az, melynek köszönhetjük azon kerti terményeink
legnagyobb részét is, melyeket oly nagy költséggel termelnek

Páris közelében ?“
2 . $ . Egy másik lényeges jellemző vonása a paraszt

birtokosságnak, a mely eléggé fontos arra , hogy tekintetbe
vétessék , abban áll, hogy a népnevelés egyik eszközeül

szolgál. A könyv és iskolába járás feltétlenül szüksé
gesek a neveléshez, – de nem elegendő még magá
ban véve. A szellemi tehetségek ott fejlődnek ki leginkább, a

hol legjobban gyakoroltatnak ; és mi adhatna több gyakor
latot annak, mintha nagyszámú oly érdekeink vannak, me
lyek közül egyet sem lehet elhanyagolni, és a melyekről csak
az értelem és akarat különféle erőfeszitése által lehet gon
doskodni. A kisbirtokok némely ellepesei nagy súlyt fektet
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nek azon gondoskodás és aggodalomra , mely a rajnavidéki
és flandriai parasztbirtokosokat szállja meg. De épen ezen
aggódás és gondoskodás az, mely az angol napszámosnál
fenntebb álló lénynyé teszi azokat. Az kétségkivül csak
visszaélés egy helyes indokkal, ha valaki a napszámo

sok állapotát nem aggasztónak mondja. Én nem tudok kép
zelni oly körülményt, a melyben az ment volna az aggodal
lomtól, mig csak azon lehetőség áll előtte, hogy meg lesz
fosztva a foglalkozástól, - hacsak bőséges községi segélyre
nincs kilátása, és nincs benne semmi szégyen vagy vonako
dás : kérni is azt. A napszámos a társadalom jelen állapota

mellett számos oly aggodalomnak van kitéve, melyek egyi
kének sincs elevenitő hatása elméjére, ellenben egy oly ag
godalma sincs, melynek ily hatása volna.
Ép ellenkező a flandriai parasztgazdák helyzete . Azon
aggodalmak közül, melyek elbátortalanitanak és erőtlenite

nek , t. i. azon bizonytalanság, hogy lesz -e mit ennünk : ke
vés ember ment jobban nálánál; a körülményeknek oly

ritka összetalálkozása , minő a burgonya-betegség egy álta
lános rosz aratással összekötve, volna szükséges arra , hogy
azon veszélynek valóban ki legyen téve. Az ő aggodalmát
csak a több vagy kevesebb szokott viszontagságai ké

pezik , s gondoskodása oda irányul, hogy illően részesülhessen

az élet. esélyeiből; és hogy ő egy szabad ember, nem pe
dig örökös gyermek , mi a jelenlegi uralkodó emberbaráti
rendszer mellett leginkább helyeselt állapota a munkás osz

tályoknak.Különben nem képez külön osztályt a középosztály
tól. Neki ép ugy megvannak saját czéljai és foglalkozásai,

mint azoknak , kik

őtet alkalmazzák ; és szellemi képessé

geit a legnagyobb mérvben igenybe veszik az ily foglal
kozások . Ha van a szellemi fejlesztésnek valamely hatályos

eszköze, akkor ez az; mert azon helyreigazitások válnak az
elmének hasznára , melyeknél tevékeny részt vett az, és nem
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pedig azok , melyeknél tétlen volt. A képességek kifejlesz:
tésének titka az, hogy sok elvégezni valót adjunk neki, és
sok ingert annak elvégezésére. Ez semmit sem von le a
másnemű szellemi képezés fontosságából, sőt még szükséges

ségéből sem . A vagyon birása nem akadályozza meg a pa
rasztot, hogy azért ne legyen durva , önző, és szűkelméjű ;
mert e tulajdonok egészen másnemü befolyástól és oktatás
tól függenek . Az egyiknemű szellemitevékenységre való ezen

nagy ösztönöztetés semmikép nem akadályozza a szellemi
kifejlődés valamely más módjait. Sőt ellenkezőleg , azon szo

kás fejlesztése által, hogy minden parányi kis ismeretet
gyakorlatilag érvényesítsünk , azon tanulást és olvasást is
gyümölcsözőbbé teszszük, a mely valami ilyféle segítőbefolyás
nélkül igen sokaknál csak a sziklára hullott maghoz ha
sonlítható.
3 . . De nem csupán az értelmiség az, melyre egy paraszt

birtokos helyzete javitó befolyással van. Nem kevésbé ked
vező hatással van az az előrelátás, mértékletesség és ön

uralkodás erkölcsi erényére is. A napszámosok ott, hol
a munkásosztály legnagyobbrészint ezekből áll, rendesen
nem gondoskodnak a jövőről; minden jövedelmöket meg

gondolatlanul teljesen elköltik , s a jövő gondjaira bízzák
gondoskodni önmagáról. Annyira köztudomásu dolog , ez ,
hogy olyanok , kik erősen érdeklődnek a munkás osztályok

jóléte iránt: számosan azon szilárd meggyőződésben vannak ,
miszerint a munkabér növelése kevés jót eszközölne nekik ,

hacsak legalább izlésökben és szokásaikban is megfelelő ja
vulás nem jönne egyszersmind létre. A paraszt-birtokosok

nak és azoknak, kik birtokosokká lenni reméllenek , hajlama
az ellenkező szélsőségekre vezet ; a mennyiben felettébb is
aggódnak a holnapi napról, gyakrabban vádoltatnak fukar

sággal, mintsem tékozlással, s oly örömöket is megtagadnak
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magoktól, melyeket okszerűen nem lehetne megtagadni; és
gazdálkodási czélból épen nyomorultul élnek . Schweiczban
csaknem mindenki megtakarít valamit, kinek van valami al

kalma a megtakarításra ; a flandriai gazda esetét már em
litettük ; a francziák között, habár mint élvezetkedvelő és
önmagát szerető nép lett ismeretessé : a takarékossági szel

lem a falusi népesség között általában véve teljesen kielégitőleg

van elterjedve, – sőt egyes egyéni esetekben inkább

a

túlságbaesésre hajlandó. Azok között, kiket a miatt, mert

egész életökben nyomorult gunyhokban laknak , és zöldsé

gek és gyökerek képezik rendes táplálékukat – az általá
nos nyomor bizonyitékai és példányaiul tekintenek az uta
zók : számosan vannak olyanok , kiknek öt frankos aranyok

ból egész kincseik vannak bőrzacskóikban felhalmozva, me
lyeket talán egy egész nemzedéken keresztül magoknál tar
tanak, hacsak rég táplált vágyuk kielégitésére, földvásár
lásra nem kerül elő tőlük . Ha van valami erkölcsi kellemetlen

ség azon társadalmi állapotban, midőn a parasztnak földe
van : ez azon vészély , hogy nagyon is aggódóvá lesz saját finan
cziális érdekeire ; és hogy fukarrá és kárhoztatható módon
„ számitóvá“ lesz . A franczia paraszt nem egyszerü vi
déki ember ott, nem azon „ egyenes lelkü dunavidéki pa

raszt ; * )“ mert ugy tetteire,mint gondolkodásmódjára nézve is
ő most a „ zsugori paraszt.“ Ez azon fok , melyet az előha
ladó fejlődés folytán, melyet a dolgok természete az emberi
értelem és felszabadulás feltételül szabott, elérhetett. Az ezen
irányban való kis tulság azonban csekély és muló baj a mun
kás osztálynál való gondatlanság és elővigyázatlansággal

összehasonlítva, és igen olcsó ár azon megbecsülhetlen füg

getlenség

erényeért, mely általános jellemvonása az ily

népnek ; -

egy oly erény, mely az emberi jellem kitünősé

*) Lásd La Fontaine hires meséjét.
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gének első feltétele ; azon törzs , mely nélkül, – ha t. i.
nem ebbe vannak beoltva a többi erények, – sohasem verhet
nek azok gyökeret ; egy nélkülözhetlen minőség a munkás

osztályra nézve, hogy a physicai kényelem csak meglehetős
fokára juthasson is, a mi által a franczia parasztság s a
legtöbb európaiállamok parasztbirtokossága minden más mun
kás népességnek fölébe emelkedett.

4 . §. De valószinü-e , hogy az olynemű gazdasági viszo
nyok , melyek minden más tekintetben annyira kedvezők a

takarékosság és előrelátásnak : a népesség szaporodása leg
főbb kérdéseinél hátrányára lehetne ennek ? Hogy ez igy
van,

az mindazon angol nemzetgazdasági irók legnagyobb

részének nyiltan kifejezett nézete, a kik csak irtak valamit
e tárgyról. M . Culloch nézete eléggé ismeretes. Mr. Jones* ) azt

mondja , „hogy a parasztnépességre,melymunkabérét a földből
kapja, és természetben fogyasztja el azt, általánosan igen
gyönge hatása van a benső akadályoknak, vagy az oly indo

koknak, melyek visszatartóztatásra bírnák őket. Ennek követ
kezménye az, hogy ha csak valamely, az ő akaratoktól egé
szen független külső ok nem kényszeriti az ily paraszt-föld
mivelőket, hogy szaporodásukat csillapitsák : egy bizonyos
meghatározott területen igen gyorsan fognak a szükség és
nyomor állapota felé haladni, s csak ott fognak utoljára meg

állani, hol már physicai lehetetlenség élelmökről gondos
kodni.“ Ugyan ő * *) más helyen ugy beszél az ily parasztságról
„ mint a mely tökéletesen azon állapotban van, a midőn

még az állatias szaporodási hajlam csak a legkevésbbé
van korlátolva azon ellensulyozó indokok és vágyak által,
melyek a felsőbb osztályok vagy civilizáltabb népek szapo
rodását szabályozzák .“

Ezen különösség okait Mr. Jones

* ) Essay on the Distribution of Wealth p . 146.
* *) Ugyanott p. 68 .
Stuart Mill Nemzetgazda ságtan 11.

"
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egy későbbi munkájában igérte kimutatni, a mely azonban
sohasem jelent meg. En teljesen képtelen vagyok csak sej

diteniis, hogy az emberi természetnek, vagy azon indokoknak ,
melyek befolyással vannak az emberi cselekedetekre, miféle
elmélete az, melyből ő ezeket következteti. Arthur Young
ugyanezen „ sajátságot" tényként fogadja el; azonban, ha
bár igen is szokása részletesen kifejteni véleményét, nem
viszi e tant oly erőszakosan végletekre, mint Mr.

Jones

nél láttuk, maga tanuskodván azon különböző esetekről,
midőn oly paraszt népesség , a minőről Mr. Jones beszél,
nem hajlott azon „ szükség és nyomorteljes állapot felé,“
és egyáltalában nem

volt azon veszélynek kitéve , hogy

egész odáig jusson, hol azon physicai lehetetlenségnek van
kitéve, hogy nem szerezheti meg többé élelmét.“
Hogy e tekintetben eltérők a tapasztalatok : az könnyen
kimagyarázható . Akár napszámból, akár földjéből éljen is a
munkás népesség : mindig egészen azon határig terjed

sza

porodása, melyet megszokott életmódja szabott elébe. Ha
az alanti fokú volt, mely nem haladt túl a puszta legszükebb
megélésen : a birtokok nagysága ép ugy mint a munkabér
is oly alant maradt, hogy csupán az élet fentartására volt
elég . Az életszükségekről való felettébb szűk fogalmak tel

jesen összeférnek a parasztbirtokokkal ; és ha valamely nép

eleitől fogva szegénységhez volt megszokva, és a megszokás
kibékitette őket azzal: ott mindig túlnépesedés , és a föld
tulságos eldarabolása lesz feltalálható . A valódi kérdés az,

miszerint feltéve, hogy a parasztságnak valahol elegendő
földje van, de annyira, hogy kényelmesen megélhessen belőle :

valószinü-e, hogy a meggondolatlan szaporodás folytán többé
kevésbé inkább kiesnek ezen kényelmes állapotból, mint ha
ugyanily kényelmesen mint felfogadott napszámos munkások
élnének . Minden å priori okoskodás a mellett szól, hogy ke
-vésbé valószinü ez. A munkabérnek a népesedéssel való

.
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összefüggése még mindig szemlélődés és vità tárgya. Hogy
a munkabér nagyon leszállana, ha a népesség nagyon elszapo

rodnék : gyakran valóban kétségbe vonatik , és oly kérdés,
mely egy kissé gyakorlott gondolkodó képességet igényel,
hogy értelmesen felfogható legyen . Azonban minden paraszt
oly bizonyitékokból győződhetik meg a felől, melyeket töké
letesen képes felfogni: hogy valjon az ő darab földje több

családot képes-e eltartani ugyanazon kényelemmel, a mely
lyel egyet eltart. Kevés ember hagy gyermekei számára
roszabb életmódot, mint a minő az övé volt. Azon szüle, a

melyik földet hagy, teljesen képes azt megitélni, hogy val
jon gyermekei képesek lesznek -e abból megélni vagy sem ;
azok ellenben, a melyek napszámból élnek, semmi okot nem
látnak arra , hogy fiaik miért volnának képtelenek ugyan

oly módon fentartani magokat, mint ők ; és ennek megfelelő
leg a véletlenre bizzák magokat. „ A munkások kereslete —

ugymond Mr. Laing,* ) – még a leghasznosabb és szüksége

sebb iparágakban sem olyan, melyet előre látni, ösmerni s
állandóan felfogni lehetne ; de ilyen ez a kisbirtokosok me
zőgazdasága mellett. Azon munka, melyet el kell végezni, s

azon élelemmennyiség , melyet e munka az ő darab földjé
ből fog produkálni: látható és ismert tényezők egy ember

nek megélhetési eszközei iránt tett számitásában. Könnyen

meghatározhatja , hogy valjon képes-e az ő darab földje
eltartani egy családot vagy sem , s valjon megházasodhatik -e
vagy

sem ? ezek mind oly kérdések , melyekre mindenki

késedelem , kétkedés, vagy elmélkedés nélkül is megfelelhet.

Az egészen a véletlentől függés az,midőn semmi sincs tisztán
az itélet előtt, a minek az alsóbb néposztályok meggondo
latlan számitás nélküli házassága, valamintgyakran a felsőbb

osztályoke is köszönhető , - és a mely a tulnépesedési bajokat .
*) Notes of a Traveller p . 46.
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idézi nálunk elő . És e véletlen minden embernél bejön a
számitásba, a midőn a bizonyosság egyáltalában hiányzik ;
a mint mindenütt is igy történik az, hol a mi vagyonmegosz

lási rendszerünk mellett a biztos megélhetés, – a helyett,
hogy az egész népesség 2/3-ad része birna vele, — csak egy
egy kis töredéknek jutott osztályrészül.“
Nem volt író, a ki élesebb elmével birt volna mindazon
bajokat belátni, melyeket a munkásosztályok túlságos elsza
porodása idéz elő , mint Sismondi ; és épen ez a parasztbir

tokosság komoly védelmében általa felhozott okok egyike.
Nem egy államban elég alkalma volt ennek a népesedésre
való hatását észlelhetni. De lássuk , hogy ő maga mit mond.
„ Az oly országokban, melyekben az apró birtokok általi föld
mivelés még gyakorlatban van, a népesség szabályosan és
gyorsan emelkedik mindaddig , mig csak a maga természetes

határát el nem érte ; az örökség t. i. folyvást mindinkább
apróbb részekre oszlik a számos fiuk között mindaddig , mig

csak a munka növekedése által mindenik család egyforma

jövedelmet nem huzhat kisebb darah földből. Egy atya, ki
nek
fiai
ják
kik

nagyterjedelmű természetes legelői voltak , felosztja azt
között, a kik aztán szántóföldekké és rétekké változtat
azt; fiai aztán ismét elosztják azt saját fiaik között, a
aztán elhagyják az ugart, minden előhaladás a mezőgaz

dasági ismeretek terén egy újlépés lévén a birtokfelosztás felé.
Még ezért azonban semmi veszély nincs, hacsak a tulajdonos
koldusokká nem neveli fel gyermekeit. Pontosan tudja , hogy
mennyi örökséget hagyhat azokra ; tudja, hogy mit fog a tör
vény egyenlő mértékben felosztani közöttök . Látja azon kor
látokat, melyeken ha túlmegy a birtokfelosztás, alább szállitja

azokat azon társadalmi rangról, melyet ő maga elfoglalt ; és
azon méltányolható családi büszkeség, mely a parasztnál ép

oly közönséges,mint a nemes embernél, visszatartóztatja at
tól, hogy oly gyermekeket hozzon létre, a kikről nem tud il
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lően gondoskodni. Ha többen születnek, azok legalább nem
házasodnak , vagy pedig megegyeznek egymás között, hogy

több fitestvér közül melyik fogja megörökiteni a családot.
A schweizi cantonokban úgy tapasztalták, hogy a parasztok
atyai öröksége sohasem oszlik meg annyira , miszerint a
tisztességes életmódon alábbra sülyednének azáltal, - habár az

idegen országokban való szolgálat, az által, hogy a gyerme
keknek egy végtelen és kiszámíthatlan pályát nyit : néha
túlbő népesedést idéz elő . * )
Hasonló bizonyitékaink

vannak Norvégiára nézve is .

Habár semmi törvény vagy szokás nem

létezik is az első

szülöttségi jog szabályozására nézve, ésnem létezik gyáripar,

mely elszállítaná a fölösleget : a földbirtok eldarabolás nem
mentannyira , hogy károsnak volna mondható . „ A földbirtoknála
gyermekek közötti felosztásnak ,“ úgymond Mr. Laing, ** ), úgy

látszik nem volt meg azon hatása azon ezredévek alatt, mi
óta az folyvást gyakorlatban van, hogy azon minimumra

szállitotta volna le a földbirtok nagyságát, a mennyi csupán
az emberi élet fenntartására még maga elegendő. Én 25 – 40
tehenet számitottam egy tanyán , és pedig oly országban, hol
a gazdának egy esztendőből legalább hét hónapon keresz
tiil kell téli eleségről és hajlékról gondoskodni valamennyi
marha számára. Világos, hogy valamioknak kell lenni, mely

általában a földbirtokra levén befolyással, ellensulyozza a
gyermekek közötti felosztás hatását. Ez ok semmi más nem

lehet, mint az, melyrőlmár régóta sejditettem , hogy szerepel
nie kell az ily társadalmi rendszer mellett ; — t. i. hogy oly
országban , hol a föld nem (mint Irlandban ) csupán bérletben,

hanem teljes tulajdonjoggal biratik :annak felosztása, - az örö

kös társak kihalása, vagy a nő-örökösöknek a földbirtoko
sok közé való házasodása által – ellensulyoztatni fog a gyer
*) Nouveaux Principes. I, cap. 3.
* * ) Residence in Norway p . 18 .
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mekek egyenlő egymásután következése folytán. Az én felfo

gásom szerint a társadalom ilyen állapota mellett a birtok
egész tömege ugyanannyi 10,000 forintos birtokból fog ál
lani, mint a mennyi 1000 és 100 frtos létezik évenkint egyik
korszakban ugy mint a másikban. „ Hogy ez történhessék ,
arra nézve fel kell tételeznünk , miszerint a társadalomban igen

hatályos akadályok vannak a népesedés ellen elterjedve ;
és igen méltányos, hogy ezen okszerű öntartózkodás egy
részét a paraszt-birtokossági rendszernek tulajdonitsuk .

.

„ Schweitz némely részeiben -- úgymond Mr. Kay * ) –
mint pl. Argau cantonban, a paraszt sohasem házasodik ;
mielőtt az 25-dik életévét el nem érte, rendesen azonban

még sokkal később ; ugyanazon cantonban a nők ritkán
mennek harmincz éves koruk előtt férjhez . . . S a föld -fel
osztás, s az egyik kézből a másikba átszállitás könnyüsége
nemcsak a mezőgazdasági kerületekben foglalkozó munká
sok előrelátását növeli, hanem habár kisebb mértékben is, de

ugyanily módon hat az a kisebb városok munkásaira
is. A kisebb vidéki városokban szokott dolog a munkások
nál, hogy a városon kivül is birjanak egy kis darab földet .

E darabkát aztán mint konyhakertet mivelgetik estvénként,

főzeléket és gyümölcsöt termesztvén azon télire a család szá
mára . Miután napi szokott foglalkozása be van végezve,
maga és családja még a kertbe megy ki egy kevés időre ,
inelyet ültetéssel, vetéssel, gyomlálással, vagy a vetés vagy
aratásra való előkészülettel tölti el, a szerint, a mint az év

szak hozza magával. A vágy, egy ily kertet birhatni, igen
erősen befoly az észszerű szokások megerősitése- és a
meggondolatlan házasságok korlátozására . Némely gyárosok

Argau-cantonban azt álliták előttem , miszerint egy városi
ember igen ritkán nyugszik addig meg, mig csak egy kertet,
* ) Vol. I. p. 67 – 69, 75 — 79 és 90.
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vásárolt ; és hogy a városi

munkások rendesen elodázzák a házasságot nehány évig

azon czélból, hogy eleget megtakarithassanak – ezen fény
üzési czikkek egyikét vagy mindkettőjet is megszerezhetni.“
Ugyanezen iró statistikai adatokkal mutatja ki, misze

rint a házasulási idő közép - átlaga Poroszországban nem
csak sokkal későbbi mint Angliában, hanem hogy „ fokon
ként mind későbbivé lesz az mint azelőtt volt,“ — mig ugyan
azon idő alatt, „ kevesebb törvénytelen gyermek született Po

roszországban , mint az európai államok bármelyikében.“ „ A
merre csak utaztam , – ugymond Mr.Kay, - Észak -Németország

és Schweiczban mindenfelől arról biztositottak, hogy azon
földbirtok -vágy, melyet valamennyi paraszt érzett magá

ban , a lehető legcrősebb akadályként működött a népesség
tulságos elszaporodási ellen.“ * )

Flandriában Mr. Fauche** ), az ostendei britt consul sze
rint „a gazdák fiai, és azok, kiknek módjukban volt gaz

dákká lenni, mindaddig késleltetik a házasságot, mig csak
egy tanyát nem szereztek magoknak .“ Ha egyszer már bér

lők lettek : a legközelebbi czéljok azután, hogy földbirtoko
sokká legyenek. „ A legelső , mit a dán megtakaritott pén
*) A porosz statisztikai miniszter egyik munkájában, melyet másod
kézből, t. i. Kay után vagyok kénytelen idézni (Condition of the People
in Prussie) miután számadatokkal bebizonyitja az élelem és ruházat fo
gyasztásának fejenként nagy és fokozatosan emelkedő növekedését, mely
ből igen helyesen a mezőgazdaság termelékenységének megfelelő növe
kedésére következtet, igy folytatja előadását: „ A birtokfelosztás 1831
óta mind nagyobb és nagyobb előhaladást tett e tartományban. Sokkal
több apró független földbirtokos van most, mint azelőtt volt. És mégis,
habár számos panaszt lehet a napszámos -munkásoktól hallani a paupe
rismus felett : arról sohasem hallunk panaszkodni, hogy a pauperismus

növekednék a paraszt-birtokosok között.“ – Kay I. 262. – 6.
* * ) A szegényügyi törvény előkészitő bizottság elé terjesztett köz

leményben, p. 640. Appendix F. az első jelentéshez.
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zecskéjén vásárol – ugymond Mr. Browne* ) : – egy óra ,
aztán egy ló és egy tehén, melyet haszonbérbe ad, s mely
igen jó kamatot térit neki vissza . Nagyravágyása azután
oda irányul, hogy egy kis birtokocskát vehessen, mi
vel az emberek ezen osztálya sokkal jobban megél mint
bármelyik másik Dániában. Valóban senkit sem ismerek
valamely országban, kinek könnyebben rendelkezésére állana

mind az, a mire valóban szüksége van az életben, mint épen

ezen osztálynak , mely valóban oly számos is a munkásokhoz
képest.“

Azon tapasztalatok azonban, melyek a leghatározottab

ban ellene mondanak a parasztbirtokosság azon állítólagos
sajátságának , hogy tulnépesedést hajlandó előidézni : – ép
azok, melyek Francziaországból vétettek . Pedig itt nem is
a legkedvezőbb körülmények közt történtek ezen kisérletek ,

mivel a kis birtokoknak egy igen nagy része igen kicsiny.

A földbirtokusok száma Francziaországban nincs pontosan
meghatározva, azonban egyetlen becslés szerint sem lesz az

õ milliónál sokkal kevesebb ; a mi – a legkisebb számot

vevén fel a családtagokra nézve (és pedig Francziaország
ban igen is kevés az) : – a lakosságnak több mint felét tünteti

fel olyannak, mely vagy már bir földdel, vagy öröklési
joga van ahhoz. A földbirtokok nagyobb része oly kicsiny,

hogy nem szolgáltat elegendő élelmet a tulajdonosnak , a
kik közül a számitás szerint legalább is három millió kény
telen napszámra dolgozás, vagy rendesen mint feles ujabb

földek kivétele által tartani fenn életét. Ha az általa birt
föld nem elegendő arra, hogy a birtokot felmentsc a munka .

bértőli függéstől: a birtokosi állapot, mint a tulnépesedés
akadálya, igen sokat veszit jellemző hatályosságából; és ha

az Angliában oly gyakran tett jövendölgetés megvalósult
*) A koppenhágai consul. Ugyanott p . 268.
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volna, és Francziaország valóban egy „ szegény fészek " -ké lett
volna is : e tapasztalat semmit sem bizonyitott volna ugyan

azon mezőgazdasági rendszer iránylatai ellen más körülmé
nyek között. Kérdés azonban, hogy tényleg hogyan áll a
dolog ? Ugy, hogy a szaporodási arány a franczia népesség
nél a leglassúbb Európában . Azon nemzedék alatt, melyet a

forradalom a legkétségbeejtőbb nyomorból hirtelen bőségre
és jólétre segitett, nagy mérvü szaporodás észlelhető ; azon

ban a mint azon nemzedék fölnevelkedett, mely jobb viszo

nyok közt született már, és nem tanulta még ismerni, hogy
ini az a nyomor : ezekre nézve a takarékossági szellem igen

feltünőleg hatott, ugy hogy a népesség szaporodását arányban
tartotta a nemzeti vagyon gyarapodásával. Egy a kiilönböző
államok évenkénti szaporodásáról Dr. Rau által készitett

táblázaton *) a Francziaország szaporodási aránya 1817 — 27
* ) A táblázat (Rau nagy munkájának belga forditása 168-dik lap
járól) a következő :
1820 — 30 közt
az Egyesült-Államokban
2 .40 ,
Magyarországon (Rohrer szerint)
Angliában
1811 – 21 ,
1821 – 31 ,

1.60 ,

1. 30

Ausztriában (Rohrer szerint)
1816 — 27

Poroszországban

1820 - 30
1821 - 31

1 .37 ,

Németalföldön

1821 — 28

1 .27 ,
1. 28

Skóthonban
Szászol'szágban
Bádenben (Heunisch ) .
Bajorországban
Nápolyban
Francziaországban (Mathieu)

1821 - 31 ,
1815 – 30

1 . 15

1820 - 30
1814 – 24
1814 – 24
1817 — 27

0.63 ,

1 .30 ,

(Moreau de Jonnes szerint)

0 .55 ,
volt a szaporodás ; ez utóbbi adatról azonban maga Moreau de Jonnes
is azt jegyzi meg, hogy nem tarthat igényt teljes hitelességre.
A következő táblázat, melyet Quetelet szintén a Rau munkálata
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között 0.63 % , az Angliáé ugyanezen évtized alatt 1.60 % ;
az Egyesült Államoké pedig csaknem 3.00 % -tet mutat éven
ként. A hivatalos jelentés szerint, a mint azt Legoyt ele
után közöl. (On man and the Developement of his Faculties vol. I. .
chap. 7) ujabb adatokat is tartalmaz, de a melyek, valószinüleg a miatt,
mivel a szerző több év eredményéből vonta ki a maga átlagát, — né
mileg különböznek a fentebbi adatoktól; e szerint

Irlandban

a szaporodási arány 2.45 %
2.40 ,
Spanyolországban
,
1.66 ,
Magyarországon

1.65

Angliában

Rajnai-Poroszhonban
Ausztriában

1. 30 ,

Bajorországban

1.08 ,
0.94 .
0.83 ,
0 .63

Németalföldön
Nápolyban

n

on

1

Francziaországban
Svédhonban

Lombardiában

0,58
0.55

2

A „ Journal des Economist" 1847. májusi számában Legoyt kö
zöl egy igen nagy gonddal összeállitott tablázatot, mely Francziaor

szágra nézve az 1846-dik évig hozza fel a népszámlálás eredményeit, s
a követkéző adatokat mutatja , – az első rovatban a census-, a második

ban pedig a születésnek a halálozás feletti többlete szerint lévén azok
felsorolva, ugymint :
Svédhonban
a szaporodási arány 0.83 %
1.14 %

Norvégiában

1.30 ,

0 .61

Oroszországban

Ausztriában
Poroszországban
Szászországban
Hannoverában

0.85 ,
1.84 ,
1.45 1

0.90
1. 18 ,

0.90 ,
0 .85 ,

0.71 ,

Bajorországban
Würtembergben

1. 30

0 .95

Dániában

. 0.01 ,

Hollandiában

0.90 ,

Belgiumban
Szardiniában

1.08

1.00 ,
.
1.03 ,
0 .76
.

.
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mezte*), a népesség növekedése, mely 1801-től 1806 -ig

1.28 % volt évenként : 1806-tól 1831-ig csak 0 .47% , 1831 —

36 -ig 0.609., 1836 — 41-ig 0.41% , 1841— 16 -ig 0.680 volt
átlag évenként. * *) Az 1851-diki censusnál a kimutatott

évenkénti növekedés csak 0.21% , volt, vagyis 1.0806 az 5
év alatt; az 1857-diki censusnál pedig csak 0 .71 % az 5

évre , vagyis 0 .14 % évenként, — ugy hogy M . de Lavergne
szavaival élve : „ a népesség az időben csaknem megszünt
növekedni Francziaországban*** ), sőt még azon lassu növeke
dés is egészen a halál általi apadás eredménye, a születé

sek száma egyátalában nem növekedvén, mig ellenben a
születések aránya a népességhez folytonosan apad. *** *) A né
Angol- és Skóthonban
1. 95 %
1.00 % **
Francziaországban
0.68 ,
050 ,
Egyesült Államokban
3 .27
*) A „ Journal des Economistes“ 1847. márcz . - május.

**) M . Legoyt azon véleményben van, miszerint a népesség
1841-ben igen kevésre lett becsülve, és hogy a növekedés 1841 és 46
között ennek következtében túlmagasnak látszik , mivel a valódi gyara
podás ez egész korszakon keresztül némileg középen állott a két utóbbi

átlag között, vagyis nem sokkal volt több : minden kétszázra eg ynél.

* * *) „ Journal des Economist“ 1847. febr. Ugyanezen folyóirat 1865.
januáriusi számában M . Legoyt közli kevés változtatással ugyanezen
számokat, és pedig , ugy hiszem helyreigazitva. A százalék -sor e szerint
a következő : 1.28, 0 .31, 0.69, 0 .60 , 0.41, 0 .68, 0.22 és 0 .20 . A leg

utóbbi census, t. i. az 1861-diki, némi visszahatást mutat a perczentek
ben, mivel az ujon szerzett departementok kivételével is 0 .32 % -nak
mutatkozik az.

* ** *) Mr. Legoyt a következő számadásokat közli: a születések
szaporodása
1824 – 28
1829 - 33
1834 - 38
1839 - 43

közt

981.914 lévén
965 .444
972.993
970 ,617 ,

32.30 lélekre csak
34 .00
29

1
m

34 .39

35 .27

m

1844 – 45
980.573
35.58
A két utóbbi évben a születések , Legoyt szerint, a tekintélyes
mérvű bevándorlás következtében dagadtak fel. „ A születések ezen
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pesség számának ezen lassu növekedése , mig a tőke sokkal
gyorsabban növekedett, igen nevezetes javulást idézett elő a
munkás osztályok állapotában. Ez osztály azon részének
körülményei, mely már földbirtokos, nem könnyen határoz

ható meg pontosan, — mivel természetesen felettébb változéko
nyak azok ; de csupán magokat a munkásokat tekintve, a

kiknek semmi közvetlen előnyük nem származott azon vál
tozásból, mely a földbirtokra nézve a forradalomban létre

jött: kétségkivül szinte igen sokban javultak a viszonyok . * )
apadása , ugymond, mig másfelől mind a népesség, mind a házasságok
nak folytonos, habár nem gyors növekedése észlelhető , – csupán a

családok értelmisége és előrelátása fejlődésének tulajdonitható. Polgári
és társadalmi intézményeink előrelátható következménye volt az, mely

ugy az ingó, mint az ingatlan vagyon feloszlásának naponként való nö
vekedését idézvén elő , népünkben a conservative és kényelmiösztönöket
fölkeltette .

Négy departementben , melyek között kettő a legvirágzóbb egész
Normandiában , a halál még ekkor is föliilmulta a születéseket. Az 1956
diki census azon nevezetes tényt mutatja , hogy 86 departement közül
54-ben határozott apadás mutatkozik a népességnél, a mi igen nagyje
lentőségü commentár a szegény-ügy elméletére nézve. (Lásd M . Laverg .
netől a beküldött jelentések elemezését.)

* ) „ A mi népességünk azon osztályai, melyek csak napszámból
élnek , s azért leginkább ki vannak téve a szükölködésnek : jelenleg

(1846 ) sokkal jobban el vannak látva a tápszer, lakás és öltözetbeli
szükségletekkel, mintsem a század kezdetén voltak. Tanuságot tehetnek
erről mindazok , kik vissza birnak még emlékezni az egymással összeha- .

sonlitott két korszak elsőbbikére. De ha mégis volna valami kétség e

tekintetben , könnyen eloszlatható az, mihelyt a régi földmivelők és
munkásokkal beszélünk e tárgy felől, a mint különböző helységekben

én magam többször tettem ezt, a nélkül, hogy csak egyetlen ellenkező
bizonyitékra is találtam volna ; sőt az oly tényekre is hivatkozhatunk ,

minőket az oly éles elmű észlelő M . Villermé gyüjtött össze a maga
„ Picture of the moral and physical condition of the laboring classes
czimű munkájában (II. chap. 1. Researches on the Causes of Indigence,
by A . Clément p . 84 - 5 ). Ugyanezen iró alantabb (p . 118.) a mező

gazdasági napszámosok munkabérének azon tekintélyes emelkedéséről
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Dr. Rau is hasonló tényről tanuskodik egy másik országra
szólván, mely 1789 óta észlelhető, „ arra nézve, hogy a megszokott ki

vánalmak még a városi népesség azon részénél is mennyire emelked
tek , melynek helyzetét a legnyomorultabbnak szokták feltüntetni, – a
következő bizonyitékot hozza fel: „ Az utóbbi 15 vagy 20 év alatt te
kintélyes változás történt gyáriparos városaink munkás népességé

gének életmódjában ; ma ezek sokkal többet költenek ruhákra és ék

szerekre, mint azelőtt . . . . . A munkások bizonyos osztályai, mint
pl. a lyoni canutok , (valamennyi előadás szerint hasonlók collegáikhoz
a mi kézi takácsainkhoz a mesteremberek legroszabbúl fizetett osztá
lyához) nem

mutatkoznak többé, mint azelőtt oly piszkos rongyok

ban ( p. 164.)

E munka előbbi kiadásában a fentebbi állitások csak mint olya
nok lettek felsorolva, melyeknél jobbat nem találhattam akkor; ma már
azonban mind ujabb, mind részletesebb és határozottabb bizonyitékokat

lehet találni a Léonce de Lavergne „ Rural Economy of France since
1789“ czimű nagybecsü munkájában. Ezen semmi fáradságot nem ki
mélő , jól értesült és legrészrehajlatlanabb kutató szerint a franczia mun
kások napszám -átlaga a forradalom kezdete óta azon arányban emelke
dett, a mint 30 áll 19-hez , – mig az összes jövedelem a folytonosabb

alkalmazás következtében még nagyobb mértékben nőtt, ugy hogymajd
nem megkétszereződött. Mr. de Lavergne a következőket mondja : ( II.
kiad . 57. lap) :
„ Young Arthur 19 sousra (45 kr) becsüli a napszam átlagot, a

minek ma legalább is 1 franc 50 centime (65 kr) felelmeg ; - és pedig e nö
vekedés csak egy részét teszi a javulásnak . Habár a vidéki népesség
köriilbelől ugyanaz maradt számra nézve, a gyarapodás 1789. óta a
városokban központosult ; s a valóságos munkanapok száma,részint azért,
mivel az élettartam hosszabbodott, s az éptestű egyének száma nagyobb,
részint mivel a munka jobban van rendezve, s a különbféle ünnepnapok
eltörültettek , s már magának az élénkebb keresletnek következtében is

- növekedett. Ha a számosabbá lett munkanapot vesszük tekintetbe,
a munkások évi bevételének meg kellett kétszereződni. E munkabér-nö
vekedés pedig legalább is egyenlő mennyiségű kényelem növekedésnek
felel meg , mivel a fő életszükségletek ára csak keveset változott, a

gyártmányoké pedig, mint pl. a szövött áruczikkeké lényegesen ol

csóbbá lett. A munkások lakása szintén javult, ha nem mindenütt is,
de legalább a mi megyéink legnagyobb részében.
M . de Lavergne becslése szerint a napszámok átlagos mennyi

.
. ..
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t. i. a palatinatusra nézve, melyben a földelaprózás valo
színüleg a túlságba is ment. *)

·

Egyetlen példát sem tudok olyat, mely támogatná azon

állítást, hogy a gyors szaporodás előmozgittatnék a paraszt
birtokok által. Arra nézve kétségkivül lehet példákat fel
hozni, hogy az nem akadályoztatott meg általa ; és pedig
egyik legfőbb példa ezek közül a Belgiumé, melynek kilá
tásai a népesedést illetőleg , jelenleg meglehetős bizonytalan
ságban vannak . A continensen leggyorsabban szaporodó
népessége Belgiumnak van, és a midőn ez ország viszonyai

azt fogják kivánni, – a mint szükségkép csakhamar igy is

lesz az, — hogy a gyorsaság korlátoztassék : a jelenlegi élet
mód meglehetős akadályt képez, melyet előbb át kell törnie .

A kedvezőtlen körülmények egyikét azon nagyhatalom ké
pezi, melyet a kath . papság gyakorol a nép értelmiségére,
sége, ugy ezen, mint minden más gazdasági tekintetből is, Franczia
ország valamennyi különböző vidékeinek gondos összehasonlitásán
alapszik .
*) A palatinátusra vonatkozó és már idézett kis munkájában azt

mondja , hogy a munkás napibére, mely a háborus évek alatt szokatla
lanul magasan állott és igy tartott egész 1817-ig : azután alábbszállott
ugyan, minthogy azonban a tárgyak árai még nagyobb mértékben es
tek , a nép állapota kétségtelenül növekedett. A mezei munkásoknak
gazdájok által adott élelem is, ugy mennyiség, mint minőségre nézve

szintén nagyban javult. „ Ma tekintélyes mérvben jobban él az, mint 40
évvel ezelőtt, a midőn a szegény néposztály kevesebb húsételt evett, és
puddingot, sajtot, vajat és több ilyenfélét pedig semmit sem kapott.“
(p . 20.) A munkabér ilynemű növekedése – ugymond egy másik
helyen – melyet nem a pénz, hanem azon szükségletek és eszközök
szerint kell megitélni, melyet a munkás képes magának megszerezni,
- általános elismerés szerint egyik bizonyitéka annak, hogy a tőke tö
megének növekednie kellett.“ Ez azonban nemcsak azt mutatja, hanem

egyszersmind azt is, hogy a munkás népesség nem növekedett ugyan
azon mérvben , és hogy ezen esetben ép ugy, mint Francziaországban :
is láttuk azt, a földelaprózás, még a hol a túlságig ment is az, a né
pesedés észszerű akadályainak erősbitésére müködött.
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melynek befolyása mindenütt igen erős a népesedés korláto
zása ellenében . Mindeddig azonban nem kell felednünk, hogy
a nép fáradhatlan iparkodása és nagy földmiyelési ügyes

sége gyakorlatilag ártalmatlanná tette a létező szaporodási
gyorsaságot ; a még mindig felosztatlan terjedelmes birtokok

nagy száma pedig , fokonkénti feldaraboltatásuk által ele
gendő alkalmat nyujtott a nyers termékek szükségessé lett
növelésére ; semellett számos terjedelmes gyáriparos városok ,

bánya- és kőszén -területek léteznek, melyek

a népesség

évenkénti növekedésének tekintélyes részét felhasználják .
5 . §. Azonban még ott is, hol tulságos elszaporodás
követte a paraszt birtokosságot: e baj nem függ szükségkép
össze a föld tulságos eldarabolásából származó ujabb gaz
dasági hátrányokkal. Abból, hogy a földbirtok elaprózta

tik , még nem

következik , hogy a gazdaságok is ily

ap

rók legyenek . A mint a nagybirtokokon teljesen meg
férnek egymás mellett az apró gazdaságok : ép ugy az apró

birtokok mellett is léteznek hasonló nagyságu gazdaságok ;
és a birtok felosztása,még a tulságos elszaporodás mellett is,
nem kikerülhetlen következménye a parasztbirtokosságnak .
Mint azt bámulatos mezőgazdasági értelmiségökbőlkövetkez- .

tethetni, a flandriai parasztságmár régen megtanulta ezen lecz
két. „ Azon szokás, hogy nem osztják fel a birtokot – ugy
mond Dr. Rau * ) — és azon vélemény, miszerint ez előnyös is :

oly teljesen meg van gyökerezve a flandrok között, hogy
még most is, ha oly paraszt meghal, a ki több gyermeket
hagy maga után, nem gondolnak azok arra, hogy meg
oszszák magok között az örökséget, habár sem életjáradék ,
sem hitbizományba nincsenek is azok adva ; hanem inkább
egészben adják azt el, s az árán osztoznak meg , mintegy ék
* ) A brüsseli forditás 331. lapján . Erre nézve a Schvarcz tekinté
lyére hivatkozik . Paper on Agriculture I. 183 p.
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szernek tekintvén azt, mely az eldarabolás által elveszti
értékét.“ . Ugyanezen érzelemnek kell uralkodni nagy rész
ben Francziaországban is, a mit a földek oly gyakori el
adása mutat, hogy 10 év alatt az egész ország területének 1/ -ed

része kerül eladás alá . M . Passy „ Az Eure departmentme
zőgazdasági viszonyaiban 1800 óta történt változások “ - ról
irt értekezesében * ) más tényeket is hoz fel, melyek mind
ugyanazon eredményre vezetnek . „ E megye példája azt mu
tatja - - ugymond — hogy a vagyon -megoszlás és földmi

velés között nem létezik , mint némely iró képzelte, valami
olynemü összeköttetés , mely ellenállhatlanul assimilálni töre

kednék e kettőt. A tulajdonos változása e megye egy részé
ben sem volt valami észrevehető hatással a birtok nagysá
gára. Mig a kis gazdaságokat üző vidékeken az ugyanazon

egy gazda tulajdonát képező földek rendesen több bérlő kö
zött oszlanak meg : ugy oly helyeken, hol a nagygazdaság az

uralkodó,épen nem ritka eset, hogy ugyanazon egybérlő több tu
lajdonos földjét haszonbérli. Igy különösen a vexini sikokon
több tevékeny és vagyonos földmivelő nem

azzal, hogy csak egy tanyája legyen, hanem

elégszik meg

főbérletéhez

még több másokat csatol, t. i. mind azt, melyet szomszéd
ságában képes kibérelni; és ily módon oly terjedelmet fog

lal össze, mely néha 200 hectárt (500 angol hold ) is elér,
vagy épen tulhalad. Mennél inkább el vannak darabolva a
birtokok, s mennél gyakoribbá lesz ezen eljárás, - minthogy
valamennyi érdekeltek

érdekeire is befolyással van ez : va

lószinü,hogy idővel még inkább megszilárdul az.“
„Némely helyeken – ugymond M . de Lavergne **) — igy
-- -

* ) Azon nagy becsü dolgozatok egyike ez , melyek a legjelesebb
franczia nemzetgazdák közlönyében , a „ Journal des Economistes“ -ben
jelennek meg, s ujabb becsületére válik ezek szakértelme ésképességének.
Mr. Passy értekezése mint röpirat külön lenyomatban is megjelent.
**) Rural Economy of France p. 455.
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pl. Páris környékén , a hol a nagy mivelés előnyei igen
kézzelfoghatók , a gazdaságok terjedelme mindinkább növe

kedni hajlandó ; több gazdaságot olvasztanak eggyé, s a
gazdák számos apró birtokosok parczelláinak kibérlése által

nagyobbitják területöket. Másutt ellenben a gazdaságok ép

úgy, mint a birtokok is, megoszlásra hajlandók . A földmive
lés önként magától kilalálja azon szervezetet, mely legjob
ban illik hozzá.“ Igen meglepő tény , mit ugyanazon iró em

lit * ), hogy t. i. azon megyék , melyekben az adószedőknek
legnagyobb számú apró külön számláik vannak , u. m .

Le Nord, Le Somme, Pas de Calais, Seine Inferieure, Aisne
és Oise, mindnyájan a leggazdagabb és legjobban művelt
megyék közül valók ; sőt az elsőbbek a leggazdagabbak és
legjobban miveltek egész Francziaországban. '
A tulságos eldarabolás, és a birtokok feloszlottsága
kétségkivül igen uralkodó baj némely paraszt-birtokos álla

mokban, s különösen Francziaországban és Németország
egy részében . A bajor és nassaui kormány szükségesnek ta

lálta törvényes korlátot szabni a föld eldarabolása ellen, de
a porosz kormány hasztalan ajánlotta ugyanazon szabályo
kat a nyugot-rajnai tartományoknak . Azt azonban nem gon

dolom , hogy valahol azt tapasztalnák , miszerint a kis gaz
daság a

parasztok , a nagy gazdaság pedig

a nagybir

tokosok gazdálkodási rendszere ; mert ép ellenkezőleg, a hol
a kisbirtokok nagyon sok birtokos között oszlanak meg :
azt hiszem , ugy áll a dolog, hogy a nagybirtokok , szintén
apró részletekben, számos bérlő közt osztatnak ki; és hogy

az ok mindkét esetben ugyanaz, t. i. a tőke, ügyesség és

vállalkozási szellem elmaradottsága, Okom van binni,misze
* ) A 117, 141. 250. lapokon felhozott hasonló czélú tények egy
formán bővelkednek oly bizonyitékokban, melyek a föld -elosztás káros

hatását mutatják akkor, ha az már egész végletekig megy, vagy a mi
dőn a talaj s a termények természete nem alkalmas arra .
Stuart Mill Nemzetgazdaságtan. II.
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rint a föld eldarabolása semmivel sem tulságosabb Franczia
országban , mint a minőnek ezen ok folytán lenni kell annak ;.

éş hogy az, a helyett hogy növekednék, mindinkább apad, és azon rettegés, melyet némelyektől elmorzsáló szaporodása

iránt , lehet hallani: a valódi és tettetett aggodalmak között
a legkevésbbé bir valami alappal. *)
.
5. Ha a paraszt -birtokoknak van valami hatása a föld
The
) Mr. Laing legutóbb megjelent munkájában („ Az európai né
peknek 1848- és 49-ben volt társadalmi és politikai állapota felett tett

észleletek “), mely Anglia dicsőitésére és minden más, bárhol levő, vagy
még előbbi munkájában maga által is dicséretre érdemesnek vélt intéz- :
mények kisebbitésének van szentelve, - azt,állitja, hogy „habár a föld
nem osztatik is fel ujra meg ujra “ a tulajdonos halálával : a föld ér

téke ezáltal csökken mégis, a micsaknem ép oly káros hatású a tár
sadalmi fejlődésre, - mert mindenik osztályrész értéke a földre hagyott

adosság vagy teherként fog felmaradni. Következéskép a földmivelő né
pesség állapota visszamenőben lesz ; „mindenik nemzedék roszabbul fog
élni, mint a megelőző élt, habár a föld sem jobban, sem roszabbul nincs

mivelve vagy eldarabolva.“ És ő ezt magyarázatulhozza fel a kisbirtoko
soknak Francziaországban nagymérvű eladósodására nézve. (p . 97.) Ha
ez állítások correctek volnának, mindazt lerontanák, a mit Mr. Laing
oly határozottan állitott más munkáiban, sőt ebben is ismételt, a földbir

tokták a túlnépesedés megakadályozására való sajátságos · hatását ille
tőleg E tényt azonban teljesen tévesen fogta fel. Azon egyetlen ország
ról, melyről saját észlelése után beszél, t. i. Norvégiáról, nem állitja ,

hogy, a parasztbirtokosok állapota mindinkább romlik . A már fentebb
idézett tények azt bizonyitják, hogy ez állitás Belgium , Németország

és Schweiczra nézve is ép ily távol jár a valóságtól; és hogy az, a mi a né
pességnek Francziaországban való lassú felszaporodására nézve felhoza tott csak azt bizonyitja , hogy ha a franczja parasztság állapota romló .
félben, volna ; az nem származhatott volna a Laing által gondolt indok

ból. Ugy hiszem , a dolog valósággal ugy áll, miszerint a nép állapota
kivétel nélkül mindenik államban javul, a melyben a parasztbirtokosság
a tulnyomó ; sőt annak termékenysége is növekedik ; és hogy azon
nagyobb feleslegből, mely a mezőgazdasági osztály táplálkozása után

fenmarad , a városok ugy a népesedésre,mint lakóiknak jólétére nézve is
egyaránt érősbödnek. . .:
.
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nek azon mértéken túl való eldarabolására, mely az ország

mezőgazdasági gyakorlatának megfelel, és mely a nagy ter
jedelmű birtokokon szokásban van : ennek oka a rendszer
üdvös befolyásainak valamelyikében s azon kitünő szolgá
latban rejlik , melylyel az az előrelátást még azoknál is elő
mozditja , a

kik

nem

levén még

parasztbirtokosok : re

ményök van ilyenekké lehetni. Angliában, hol a mezei mun
kásnak nem levén más alkalma megtakaritott fillérei beru

házására ,mint a takarékpénztárakba tenni azokat, és semmi
olyan állás nincs, a melyre meggazdálkodása által felemel
kedhetni kilátása lehetne, – kivéve talán a kiskereskedést,

annak a bukásra való minden esélyeivel : – egyáltalában
semmi sincs, mi azon erős takarékossági szellemhez volna
hasonlítható , mely azokat megragadja , a kik napszámosság
ból takarékosságuk által a földbirtokosok állapotára emel

kedhetnek . A földbirtok elmorzsolásának valódi oka csak
nem valamennyi tekintély szerint azon magasabb árakban
rejlik ,melyeket a parasztoknak való eladás által kaphatni be
abból, kik apró megtakaritmányuk beruházására használják
azt ; mig ellenben , ha egészben valamely gazdag vásárlónak
adnák el, kinek semmi más czélja nincs , mint csupán meg
élni annak jövedelméből a nélkül, hogy javitani akarná azt :
csak sokkal kevesebbet lehetne érte kapni. Az ily beruhá
zások megnyerhetése iránti remény a legerősebb inger
azokra nézve, a kik még föld nélkül vannak , hogy iparko
dók , takarékosak és mértékletesek legyenek , mint a mely
.
tulajdonokból függ ez ambitiójuk elérhetése.
A paraszt-birtokosság közvetlen befolyása és közvetett
hatása felett folytatott mindezen vizsgálódásunk eredménye
gyanánt, azt hiszem , határozott tényként állithatjuk ,miszerint
semmi" összefüggés nincs a földbirtok ezen alakja és az ipar

termények tökéletlen állapota között; és hogy az ép oly sokféle
tekintetben kedvező a föld termelő erőinek lehető legjobb ki- :
10 *
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használására , mint kedvezőtlen arra nézve; és hogy ama lé
tező mezőgazdasági állapotok közül egyik sincs oly jóté

kony hatással a népesség iparossága, értelmisége, és taka
rékosságára, és egyik sem törekszik egészben véve annyira
elfojtani azok meggondolatlan

számbeli növekedéset, s

hogy tehát a létező viszonyok közül egy sincs, mely oly
kedvező volna ezeknek úgy erkölcsi, mint physicai jólétére,
mint épen ez. Ha a bérelt munkásokat használó angol föld

mivelési móddal hasonlitjuk ezt össze: ugy kell ezt tekin
tenünk, mint a mely kiválólag jótékony hatású a munkás
osztályokra nézve. * ) Az azonban jelenleg nem feladatunk,
*) A franczia történelem meglepőleg igazolja ezen következteté .

sünket. Az évszázadok hosszú folyama alatt három évben lettek a fran
czia parasztok földvásárlókká ; és mindig ép e korszakok előzik meg

közvetlenül a franczia mezőgazdaság három fővirágzási korát. . .
„ A legroszabb időkben, az általános szegénység idején, – ugy.
mond a történész Michelet („ A nép " czimű munkájában I. cap. I.) – a

midőn még a gazdag is szegény, és eladásra van szorulva : a szegény
még mindig képes vásárolni; s midőn semmiféle vevő nem jelentkezik ,

a paraszt előjön a maga rongyaiban a maga darabka aranyával, és egy
talpalatnyi földet vásárol. A szerencsétlenségek ily egyes pillanatait, a
midőn a paraszt olcsón képes földet vásárolni, mindig a felvirágzás oly
fellobbanásai követték, melyet sehogy sem tudtak az emberek magok
nak megmagyarázni. Igy pl. 1500 felé, midőn Francziaország XI. Lajos

által kimeritve, Olaszországot teljesen el látszott vesziteni: a nemesek ,
midőn háboruba mentek , kénytelenek voltak földjeiket eladni, a mely

ez uton uj kezekbe menvén által, hirtelen felvirágzás állott be, s az em
berek el kezdettek dolgozni és épiteni. E boldog korszak volt az , me
lyet az udvari történész kifejezése szerint a „jó XI . Lajos korának "
neveztek .

„ Szerencsétlenségünkre azonban ez nem tartott sokáig . Alighogy

kissé magához kezdett jönni a föld , az adószedők rontottak reá ; majd
a vallási háboruk következtek s mindent földig elpusztitani látszottak ;
borzasztó nyomor és isszonyu éhség állott be, midőn az anyák saját
gyermekeiket ették meg. Ki hitte volna, hogy az ország még ebből is
felépülhessen ? És mégis, alighogy bevegződött a háboru, – s az el
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hogy a munkás-egyesületek részvénytársasági tulajdonossá
gával hasonlitsuk azt össze.
pusztitott mezőkről és a még kormos kunyhókból előjönnek a parasz
tok ezrei, vásárolni kezdenek , s Francziaország 10 év alatt egészen uj
képet ölt ; 20, 30 év alatt pedig minden vagyon ismét kétszerte, há .
romszorta többet ért. E korszak aztán ismét azon királyinévvel lett meg
keresztelve : „ a jó IV . Henrik “ és a „ nagy Richelieu kora .“

A harmadik korszakról már szükségtelen is beszélnünk ; a for- .
radalom kora volt az.
Mind az, a ki e kép visszáját kivánja tanulmányozni: elég ha ezen

történelmi korszakokat, melyeket a „nagybirtokok eldarabolása és a
kisbirtokok alakulása jellemez, azon szélesen elterjedt nemzeti szenve
désekkel, és a munkásosztály állapotának állandó rosszabbá létével
hasonlitja össze, mely mindenütt kisérte a kisuemesség „ eltiszti
tását“ , mely mindenütt a legeltető nagygazdaságoknak adott helyet, s
mely a XVI. században az angol történelem legnagyobb gazdasági ese
ménye volt.

VIII. FEJEZET.

A FELES RENDSZER.

1. Ş. Mellőzve azon esetet, midőn a földmunka osz
, tatlanul a munkás tulajdona : lássuk már most azon másik
esetet, midőn az megvan ugyan oszolva, de csak két osz
tály között, t. i. a munkás és földbirtokos között, - a
tőkepénzes jellege a körülmények szerint most az egyik ,
majd a másik alakjába levén elrejtve. S valóban képzel

hető oly eset, midőn csupán két osztály között oszlik meg a

termés , s midőn ezek egyike képezi a tőkepénzesek osztályát,
- a munkások és földbirtokosok jellege a másik alakban le

vén egyesülve. Ez két módon történhetik . Lehetséges t. i.,
hogy a munkások , habár övék is a föld , bérlőknek adják
azt át, s magok aztán mint fogadott munkások dolgoznak

azoknál. E rendszernél azonban még azon egyes, igen ritka
esetekben is, a midőn valóban létrejött az, nincs szükség
valami különös fejtegetésre ; mivel semmi lényeges tekintet

ben nem különbözhetik az a munkások , tőkepénzesek , és
földbirtokosok hármas rendszerétől. A másik azon már kc

vésbbé szokatlan eset, midőn t. i. a paraszt-birtokos maga mi

veli saját földjét, de az ehez szükséges kis tőkét az árra
fölvett törlesztési kölcsön által szerzi be. De ez eset sem

mutat valami jelentékenyebb sajátságot. Itt meg már csak

egy személy van olyan, t. i. maga a paraszt, kinek joga
vagy hatalma van a gazdaság vezetésébe avatkozni. Ő egy

meghatározott évi járadékot fizet kamatként a tőkepénzes
nek, ép ugy mint egy másik meghatározott összeget adó
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ként az állam kincstárába. A nélkül, hogy tovább időžnénk
ezen esetnél, átmegyünk tehát azokra, melyek valami hatá
rozott különösséget mutatnak .

Ha a termésen osztakozó feleseket a munkások, vagy
" a munkások és földbirtokosok képezik : ez esetben az nem
igen lényeges körülmény , hogy melyik szolgáltatja a kettő
közül a tőkét, vagy hogy - mint néha megtörténik -- közöttök
megállapitott határozott arányban szolgáltatják-e azt? A lénye
ges különbség nem itt, hanem egy másik körülményben,

t. i. abban rejlik , hogy valjon a termény megoszlása
e kettő között szokás vagy verseny által szabályoztatik -e.
Mi az előbbit' veszszlik fel először, melyre nézve a feles mi
- velés a legfőbb és csaknem egyedüli példa Európában

15 .... A feles-rendszer abból áll, hogy a munkás vagy 'a pa
raszt közvetlen magával a földesuiral szerződik ; és akár
pénzben, akár természetben : denem valamimeghatározott ha
szonbért fizet, hanem a térmés bizonyos részét, vagyis inkább
lig termés azon 'részét adja oda, mely a tőke épségben fen

tartására szükségesnek vélt összeg levonása után fennnya
( rad. Ezen rész,mint már neve mutatja , rendesen 1/2, de Olasz
·(országi több vidékein % 3-ad szokott lenni. A tőke készletet
illetőleg a szokás helységenként igen változó ; néhol a föl

desur , szolgáltatja az egészet, máshol felét, máshºl ismét
- egy bizonyos részét, mint pl. az igavonó jószágot és magot,
-

a munkás szolgáltatván a többi eszközöket.* ) „ E viszony

riigilis :*) Franciaországban Young Arthur szerint a foradalom előtt nagy

- különbség létezett a különböző helyeken e tekintetben. A Champagne
: ban a földesúr 'rendszerint :az igavonó jószág és a mag felét, a feles
pedig a munkát, eszközöket és az adót adja ; némely vidéken azonban
toa földesúr ezeknek )is félét fizeti.Roussillonban a földesúr az adó felét viseli,

Guenneben pedig Auchtól Fleuronig számos, földesúr az egészet fizeti,
mig Aquillon környékén ,aGaronne mellett a feles az igaerő felét adja .Nan
11 gisban , France szigeten , oly egyességet találtam , hogy a földesúr szolgál
: tatją a: lábas-jószág, eszközök , kocsiszerszám és az adó: felét, a feles
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gyakran szerződésileg van megállapitva , – ugymond Sis
mondi,*) főleg Toscanáról szólván, – bizonyos szolgálatok
s bizonyos alkalmakkor teljesitendő fizetések is szabályozva

levén abban, a mire a feles magát kötelezi. Mind e mellett
a kötelezettség közötti különbség egyik és másik ily szerző
dés között igen csekély, mert a szokás mindezen szerző
déseket egyformán szabályozza ; és azon földesar , ki meg .
próbálná eltérni a szokástól, a ki többet kivánna mint szom

szédja, a ki más alapra akarná a szerződést fektetni mint
a termés egyenlő megosztására : oly annyira gyülöletessé

tenné magát, hogy biztos lehet felőle, miszerint egy becsüle
tes embert sem kapna felesnek ; ugyhogy valamennyi felesszer

ződés,legalább minden egyes vidéken , tökéletesen ugyanazonos
nak tekinthető, és sohasem támaszt versenyt a parasztoknál
a foglalkozás keresésében, vagy valami oly ajánlatot, hogy

olcsóbb feltételek mellett miveljék a földet mint mások .“

Ugyanezt állitja Chateauvieux is, midőn a piemonti felesek
ről szól.* * ) Ok úgy tekintik azt (t. i. a gazdaságot) mint
valami atyai örökséget, és sohasem gondolnak a bérlet meg
ujitására, hanem nemzedékről nemzedékre folytatják tovább,
minden irás vagy jegyzék nélkülugyanazon feltételek mellett***).
adja a munkát és fejadóját, a földesúr reperáltatja a házakat és kapu
kat, a feles az ablakokat ; a magvat az első évben a földesúr, az utolsó

ban a feles, a közben eső években pedig mindenik felét adja . Bourbon

noisban a földesúr ad mindenfele lábas jószágot, és mégis a feles, tet
szése szerint adja, veszi, vagy cseréli ezeket, a tiszt számlát vezetvén
ezen változásokról, mivel az eladásnál kapott árak fele a földes urat illeti,

valamint a vételár fele is őt terheli. „ Piemontban – ugymond — -ren
desen a földesúr fizeti az adót, és javítja az épületeket, a feles pedig

az igás jószágról, eszközökről, és magról gondoskodik .“ II p. 151.
*) Studies in Political Economy, Essay VI. On the Condition of
the Cultivators in Toscany.

**) Letters from Italy . Translated by Dr. Rigby p. 22.
* ** ) A bérletek ezen lényeges állandósága azonban már magában

Olaszországban sem általános, és ép ez az, a minek Sismondi a felesek
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2. g . Ott, hol a terménymegosztás megállapodott szo

kás, és nem változó egyesség tárgyát képezi: — semmi oly

vagyon-megoszlási törvény nem létezik, melyet nemzetgazda
ságilag lehetne megvizsgálni. Itt ép úgy mint a paraszt-bir

tokosság eseténél, csak annyit lehet figyelembe venni, hogy
e rendszernek mi hatása van : először is úgy moralis mint

physicai tekintetben a parasztság állapotára ; másodszor pe
dig a munka sikerességére. A feles rendszernek mindezen

részletek tekintetében ugyanazon jellemző előnyei vannak ,
mint a paraszt-birtokosságnak , csakhogy kisebb mértékben.
A felesnek sokkal kevesebb oka van a tevékenységre , mint

hogy iparkodása gyümölcsének csak fele jut neki, a helyett

hogy egészen az övé volna az; de annál mégis több van mint
egy napszámosnak , a kinek semmi több érdekeltsége nincs

az eredmény iránt, mint épen csak hogy el ne bocsáttassék

a munkából. Ha a feles nem vethető ki mig csak a szerző
dést meg nem töri : több oka van a szorgalmasságra mint bár
melyik bérlőnek is , — hacsak nem örök bérlete van ennek . A

feles legalább is földesurának társa és közös jövedelmöknek
felese ; és a hol még a szokás által bérletének állandósága
is biztositva van : Ő is ragaszkodni fog a helyhez és osztozni
fog a birtokos érzelmeiben . De mindezen okoskodásaimnál
mindig azon feltevésből indulok ki, miszerint a termés fele
elegendőarra ,hogy a feleskényelmesen megélhessen belőle . Hogy

valjon igy van -e ez (bizonyos meghatározott mezőgazdasági
nyomorultabb állapotát tulajdonitja némely vidéken , u . m . Luccában, Ná
poly körül, Genuában, a Riviera táján, - a hol a földesúr, habár mindig

egy meghatározott, de már nagyobb részét kapja a termésnek. E vidé
keken a földmivelés kitünő, a nép azonban nyomorult szegény. Valo
szinüleg ugyanezen szerencsétlenség érte volna a toscanai népet is, ha a köz

vélemény nem védte volna a földmivelőket ; itt azonban a földbirtokos
nem mer az országban szokatlan feltételeket szabni : és még ha változ

tatja is a felest, a szerződés feltételeiben semmi változtatást nem tesz“ .
New Principles of Political Economy, IV . chap. 5 .
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állapot mellett): az attól függ, hogy mily mérvben van a föld
felosztva, — a mi ismét a népesség növekedésétől függ. A
népesség oly mérvü szaporodása, mely meghaladja azt, a

mennyit a föld eltartani képes, vagy a mennyit a gyárak
befogadhatnak : a paraszt- birtokosság mellett is előfordul,
és természetesen nem hogy kevésbbé, hanem még inkább elő

jön az a feles népességnél. Azon hajlam azonban,melyet a tu
lajdon -rendszernél tapasztaltunk , t. i. hogy előrnozditja az
előrelátást e tekintetben : – nem kevésbbé közös a feles
rendszerrel is ; mert itt is könnyen belátható és könnyen ki
számitható, hogy valjon el lehet-e belőle egy családot tartani,
vagy sem . Ha könnyen belátható, hogy valjon az egész ter

més tulajdonosa annyira emelheti-e a termelést, miszerint na
gyobb számú egyént tarthat el épen oly jól: ép ily egyszerű
feladat azt is kiszámitani, hogy valjon a féltermés tulajdo

nosa teheti-e ugyanazt ? *) Egy oly akadály is jár még e
* ) M . Bastiat azt állitja, miszerint a felesrendszer hatása a népe
· sedés korlátozására nézve még Francziaországban is szemmel látható , a
mely pedig kétségbe vonhatlanul a legkedvezőtlenebb példa e rendszer

előnyössége mellett. „ Eléggé megállapitott tény, miszerint a rendkivüli
nagy szaporaságra való hajlandóság főként azon osztályoknálmutatkozik ,
melyek napszámból élnek. Ezekre igen kevés hatása van azon előre
gondolásnak, mely késlelteti a házasságot, mivel azon bajok, melyek a
túlságos versenybőlkeletkeznek : előttök csak igen homályosan és tekin

télyes távolban tünnek fel. A legelőnyösebb állapot azért egy népre
nézve az, ha úgy van társadalma szervezve, hogy a napszámra dolgo
zók ne képezzenek egy rendes állandó osztályt. A feles gazdaságot űző
államokban a házasság főként a földmivelési kereslettől függ ; ezek száma
· akkor növekszik , ha bármi ok miatt a feles földeken a termelésre hát
· rányos betöltetlen helyek mutatkoznak ; akkor ellenben fogy, ha a he
lyek be vannak töltve. Egy másik , szintén könnyen meghatározható tény ,

. - t. i. a gazdaság terjedelme, és a munkás kezek száma közötti arány : ha
· sonló módon, csakhogy még hatályosabban működik az előregondolás
nál is. E szerint úgy tapasztaljuk , hogy a midőn semmi sem történik a

fölösleges népességnek lecsapolására : a szám megállapodik , — mint az

A FELES RENDSZER .

155

rendszerrel együtt, melyet a tulajdon rendszernél sem talál
: hatunk fel; létezik t. i. egy földesur, a ki ellenőrző hatalmát

gyakorolhatja,megtagadván a túlságos eldarabolásba való be
leegyezését. Én azonban ezen akadályra nem fektetek valami

nagy súlyt, mivel úgy is meglehet a földet fölösleges kezek
kel terhelni, ha nem daraboltatik az el apróra ; mivel mind

addig,mig a kezek szaporodásával a nyers termény -mennyiség

is növekedik , - - a mipedig csaknem mindig igy van : - ez a föl
desúrnak , a ki a termés felét kapja , közvetlen előnyére van ,
mig a baj csupán a munkásokra háramlik . Dekétségkivül utól
jára a földesúr is meg fogja érezni azok szegénységét az által,
hogy különösen a rosz években kénytelen lesz előleget adni
azoknak ; és ezen utóljára mindig bekövetkező bajnak előre

látása jotékony hatással lehet az ily földesurakra , hogy a
jövőbeli biztonságot elébe tegyék a jelenlegi haszonnak .

A feles-rendszer jellemző hátrányait igen találóan adja
elő Smith Ádám , ki miután kimutatja, hogy a feleseknek vi
lágosan láthatólag érdekökben áll, hogy az egész termés oly
nagy legyen , a mint csak lehet, hogy az ő saját részök is
ilyen legyen “ , - igy folytatja tovább* ) : „ az ilynemű földmi

velőknek azonban sohasem lehet érdekében, hogy azon cse
kély tőkéjök egy részét is a föld további javitásába fektes

sék bele, melyet saját részökként megtakarithatnak a termés
. ből; mivel a földesur, a ki semmit sem költött, mindannak

felét fogja kapni, a mi igy termeltetett. Már maga a dézsma

is, a mi pedig csak egy tizedrésze a termésnek , nagy aka
dálynak tapasztaltatott a javitmányok ellenében. Egy oly adó
tebát, mely felét teszi annak , szükségkép igen hatályos kor
lát az előtt. Az érdekében állhat a felesnek, hogy a tulajdonos

által szolgáltatott tőke segélyével annyit vegyen ki a földből,
a déli departementekben látható .“ „ Considerations on Metayage“ Jour
nal des Economistes" .ban 1846. február.

* ) Wealth of Nations III. chap. 2 .
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a mennyit csak lehet ; de az már nem áll érdekében , hogy
a magáét is hozzá vegyitse ahoz. Francziaországban, hol az

egész ország 5/6-od részéről állitják ,hogy ilynemű mivelésben
részesül: a tulajdonosok arról panaszkodnak, hogy a felesek

minden akalmat felhasználnak , hogy a gazdák igás jószágát
inkább a szekerekben mintsem a földmivelésre használják ,
mivel az egyik esetben az egész nyereséget a magok számára

tarthatják meg, mig a másikban földesuraikkal kell azt meg
osztaniok . .
Az valóban már természetében van a bérletnek , hogy

minden oly javítmány, mely tőkebefektetést igényel, a föl
desur tőkéjéből létesítendő. Lényegileg azonban épen ez
történik Angliában is, valahányszor csak a bérlet évi fel
mondásra szól, vagy ha Young Arthur nem téved : „még ha
kilencz évre van is kötve.“ Ha a földesur kész a javítmá
nyokra szükséges tőkéről gondoskodni : a felesnek nagy
érdekében áll segitségére lenni, mivel az abból származó

haszon fele ő reá fog háramolni. Minthogy azonban a bérlet
állandósága miatt, mely az általunk vizsgált esetben a szo
kás által biztositva van számára, a bérlő beleegyezését szük

séges feltétellé teszi : a megszokási szellem és az ujitások
iránti ellenszenv, - mely annyira jellemzője a mezőgazdaság
népességének , ha az a nevelés által nem javittatik , mint azt

e rendszer védői is elismerni látszanak, – kétségkivül ko

moly akadályul szolgál a javítmányok előtt.
3. $. A feles-rendszert az angol irók kérlelhetlenül

elitélik . „ E rendszer mellett semmit, ellene azonban ezer
féle okot is lehet felhozni, ugymond Young Arthur.*) – Csu
pán végszükség alapján lehet védeni, ha t. i. a bérlők any
nyira szegények , hogy a földesurnak vagy igy kell benépe
siteni birtokát, vagy

egyáltalában

* , Travels vol. I. p . 404 – 5.

nem lesz az benépe
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sitve. Ez igen nagy teher egy birtokosra nézve, a ki igy
kényszerítve van , hogy azon koczkázatnak tegye ki magát,
miszerint valamennyi között a legveszélyesebb módon gaz

dálkodik , feltétlenül azon nép kezeire bizván vagyonát, a
mely általában tudatlan , nagyrészt gondatlan, és némi rész

ben kétségkivül romlott is. A baszonbérlet e valamennyi
közt legnyomoruságosabb módja szerint a kijátszott földesur

megvetendő csekély haszonbért kap, a bérlő a szegénység
legalsóbb fokán áll, a föld nyomorultan miveltetik , s a nem
zet egészben ép oly érzékeny veszteséget szenved, mint ma

gok a felek. Mindenütt, hol e rendszer uralkodik , készen lehe
tünk reá, hogy haszontalan és nyomorult népességet fogunk ta
lálni. A hol csak szegény és öntözetlen földet találtam ,

mint Majlandban, az rendesen felesek kezében volt;“ „ ezek

csaknem mindig adósak a földes urnak a magért és élel
mökért is ;“ „állapotuk még nyomorultabb mint a napszámo
soké is. Csak kevés oly föld van Olaszországban, hol a

föld a bérlőnek pénzbeli haszonbérre volna adva ; a hol azon

han ugy találjuk : ott a termés is nagyobb, világos jeléül
a feles rendszerroszaságának“ * ) „Mindenütt,hole rendszer van
elfogadva — ugymond M . Culloch* * ) - - minden javítást meg
akadályozott az, s a legnagyobb szegénységbe taszitotta a föld

mivelőt“ Mr. Jones* ** ) is az általánosan elfogadott nézet
ben osztozik , és Turgotot s

Destut-Tracyt idézi annak

támogatására . Mindezen irók benyomásai azonban (mind
amellett is, hogy Young Arthur néha Olaszországra is
hivatkozik ,) főleg Francziaországból látszanak származni, és
pedig a forradalom előtti Francziaországból.** ** ) A franczia
* ) Travels vol. II. 151, 217.

* *) Principles of Political Economy, third edition. p . 471.
* ** ) Essay on the Distribution of Wealth p. 102 — 4 .
* ** *) M . de Tracy egy részben kivételt képez, a mennyiben az ő
tapasztalatai tovább terjednek a forradalom korszakánál; azt azonba nő

.
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felesek helyzete a régi rendszer alatt épen nem képviselte
a szerződés typikus alakját. Ez alak lényeges kelléke, hogy
minden adót maga fizessen a tulajdonos. Francziaországban

azonban a nemességnek a közvetlen adóztatás alól való men
tessége arra birta a kormányt, hogy a folyvást növekedő

állami követelések egész terhét a birtoklókra vesse, - és ?
ép e követelések azok , a miknek

Turgot a felesek nyomó

rultságát tulajdonitja, – a mely némely esetben oly rend

kivüli, hogy Limousin és Angoumoisban (azon vidékek , me
lyek az ő kormányzása alatt állottak ) szerinte mindenféle :
teher levonása után ritkán marad több mint 25 - 30 livres

(10 — 12 frt) fejenként azok egész évi fogyasztására, és pedig
„nem csak a pénzbeli jövedelmet értem , hanem azt is, mit

természetben elfogyasztottak a termésből.“ *) Ha még hozzá
is elismeri, (a mint Mr. Jones maga is állitá azt egy másik helyen!
hogy ő csak egy kis teriilettel ismeretes, a melynek a föld eldarabolt

sága mellett terméketlen talaja van.
M . Passy azon véleményben van, miszerint a feles rendszer mel
lett a franczia parasztságnak szüken kell élni s a földnek roszul kell

mivelve lenni, mivel a földesur által igényelhető rész igen nagy, csak
a kedvezőbb éghajlat mellett levén az lehetséges, hogy valamely föld ,
- ha csak nem a legbujább ', termékenységü az, – a nyers termény
felét fizethesse haszonbérül, és még elég maradjon a paraszt bérlőnek
is arra , hogy képes legyen a költségesebb és értékesebb mezőgazdasági

terményeket is sikeresen termeszteni. (On systems of Culture p . 35 .) .
Ez azonban csak egy bizonyos számuesetekre illő ellenvetés, a mi
ugyan valóban eléggé közönséges, de magára a rendszerre nézve nem
lényeges. is :

A . ,

: , :. :

:

;

1. 1. !

iis

*) Memoir on the surcharge of Taxes, suffered by the Genera - ;
lity of Simoges, addressed to the Council of State in 1786 . Turgot

müve IV . kötet 260 — 304. lap. A földbirtokosoknak egyes alkalmakkor
napszámra menése (melyet Young Arthur `emlit) hogy az adó egy ré
szét ebből fizessék : Turgot szerint ujabb eredetű, és a valóságos szük
ség nyomása alatt jött létre . A tulajdonos csak akkor egyezhetik abba

belé, ha nem talál más föltételek alatt feleseket, következéskép a felé
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veszszük, hogy ezeknek nincs meg azon valóságos állandó
sága mint az olaszországi feleseknek , * ) – világosan lát
ható miszerint ez eset nem hozható fel okul a feles rendszer
ellenében , a hol t. i. legjobb alakjában jelenik meg az. Egy
oly népességnek , mely semmit sem mondhat magáénak, s a
mely — mint az irlandi parasztság, –

semmi körülmény

között sem lehet már roszabbul : semmi oka sincs, hogy
magát a szaporodástól és a

föld eldarabolásától visszatar

tóztassa, mind addig , mig csak a valóságos éhenhalás által
meg nem akadályoztatik ebben .
A legmegbízhatóbb tekintélyek egészen más képet tár
nak elénk az olaszoiszági feles mivelésről. Lássuk először
is a földeldarabolást. Lombardiában Châteauvieux * *) szerint

kevés oly gazdaság van , mely 60 ang. holdat meghaladna ;
de olyan sem sok van,mely 10-nél kevesebb volna. E gazdasá
gok mind fele haszonra , felesek kezében vannak. Ezek kivé
tel nélktil „ oly terjedelmű és oly értékes épületeket emelnek ,

a minőket ritkán lehet feltalálni Europa valamely más álla
mában.“ „ Az ő tervök szerintkészült épületek a legkevesebb

anyagfelhasználás mellett a legtöbb tért szolgáltatják, a leg
alkalmasabbak a termés elrendezésére és biztositására , s
egyszersmind a leggazdaságosabbak és legkevésbbé vannak
kitéve tűzveszélynek .“ „ Az udvar egészben véve oly szabályos

és kényelmes, s annyi gond és jó rend jeleit hordja magán ,
hogy a mi tisztátalan és rendetlen udvaraink nem képesek

csak megközelitő fogalmat sem nyujtani arról.“ Ugyan e jel
sek még ez esetben is mindig annyira vannak szoritva , a mi csupán
arra elegendő, hogy megmentse őket az éhenhalástól. (275.) *) Limousinban – mint Young Arthur mondja – a felesek ke
véssel becsültetnek többre, mint a házi cselédek , a kiket tetszésünk ,

szerint elbocsáthatunk , és a kik mindenben a földbirtokos akaratát tar
toznak teljesiteni.

* * ) Letters from Italy , translated by Ryghby p . 16 , 19, 24 .
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lemzés illik Piemontra is. „ Azt hiszem , hogy egy vidék sem
szolgáltat annyi termést a piaczra , mint Piemont,“ habár
a föld természettől nem valami igen termékeny, a városok
száma pedig roppant nagy is. Következéskép a mezőgazdaság

nak kiválóan kedvezőnek kell lenni a föld ép ugy tiszta
mint nyers jövedelmére nézve is . Minden eke 32 holdat szánt

fel minden évben . . . . Nem lehet tökéletesebb és tisztább
munkát képzelni, mint a tengeri-kapálást és töltögétést, mi
dőn azt a teljesen felnőtt növények közt egyetlen eke vé
gezi két ökörrel, a nélkül, hogy csak egyetlen szálat is meg

sértene, mig a dudvák tökéletesen kiirtatnak.“ Legyen elég
annyi a mezőgazdasági ügyességről. „Nem képzelhető kitü
nőbb termés, mint a minő e mivelésmódot jutalmazza .

A

buzát hengerek közt csépelik ki, melyet 16 forgat, és egy
fiu igazgat, mig a munkások a szalmát forgatják meg vil

láikkal. Ez eljárás köriilbelől két hétig tart; igen gyors és
gazdaságos az , s teljesen kiveri a szemet a kalászból . . . .
Sehol sem értik jobban a föld kezelését és a vele való gaz

dálkodást, mint Piemontban ; és innen lehet megmagyarázni
azon tüneményt, hogy nagy népessége mellett mégis oly rop
pant nagy élelmiszer kivitele van. És mind ez a feles rend
szer mellett van igy.
Az Arno valamennyi völgyét, - azok egész terjedelmé

ben, úgy Florenczen felül mint alól, — következőleg jellemzi
ugyanazon irói:* ) „ A hegyek alantabb részeit olajfaerdők
borítják , s lombjaik között megszámlálhatatlan apró gazda
ságokat rejtenek, melyekkel a hegyek e részei be vannak
népesitve ; a magasabb lejtőkön diófák emelik fejöket, egész
séges zöld szinökkel élénk ellentétet képezvén az olajfák

halványságával, és vidám színt adva e természetes amphi.
theatrumoknak . Iz utat mindkét felől falusi házak boritják,
*) Letters from Ito 'y ; translated by Ryghby p . 16 , 19 . 24.

i
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melyek száz lépésnél nincsenek távolabb egymástól . . . . Egy
kevéssé beljebb fekszenek

ezek az út mellett, s kőfallal és

nehány láb széles emelvény által vannak attól elválasztva.
A falakra rendesen számos ódon alakú vázák vannak fel

állitva, melyekben virágok , aloék, és fiatal narancsfák te.
nyésznek ; magok a házak teljesen be vannak szőllővel fut
tatva . . . . E házak előtt paraszt nőcsoportokat láttunk , me
lyek fehér vászon félékbe voltak öltözködve, selyem derékban ,
és virágokkal ékitett szalmakalappal fejökön . . . . E házak

oly közel levén egymáshoz : világosan látható , hogy a hozzá

jok tartozó földeknek is igen kicsinyeknek, és a földbirto
koknak e völgyekben igen elaprózottaknak kell lenni, e kis uradalmak terjedelme 3, legfeljebb 10 hold levén . A

föld a házak körül terül el, és kis csatornák vagy fasorok
által van elkülönitve egyes mezőkre, mely utóbbiak köziil
némelyek eperfák , de legnagyobb részük nyir, melynek leve
leit a marháknak takarmányul használják . Mindenik fára

egy szőllőtőke venyigéifutnak fel. . . . . E birtok -szaka
szok hosszas négyszög alakban levén rendezve, elég nagyok
arra nézve, hogy egy pár ökör és egy kereketlen eke által
megmivelhetők legyenek . Minden 10 - 12 gazdának van egy

pár ökre , melyet sorban egymásután használnak a tanyák
megmivelésére . . . . Csaknem mindenik tanyán van egy jó
húsban levő ló , mely után apró, csinos, vörösre festett kétke

rekü kocsi van akasztva ; ez szolgál a gazdaságnál minden
féle teherszállitásra, valamint a gazda leányait is ez viszi

a búcsúra vagy a bálokba. Igy ünnepnapokon száz meg száz
kocsit lehet látni, a mint minden irányban futkosnak , szala
gokkal és virágokkal felékesitett fiatal nőket szállitva .“

Ez nem a szegénység képe; – és a mennyiben csak a
mezőgazdaságról van szó, teljesen felmenti ez a feles rend

szert, a mint legalább az itt gyakorlatban van, az angol irók
vádjai alól ; magoknak a földmivelőknek állapotára nézve
Stuart Mill Nemzetgazdaságtan .II.

11
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azonban Chateauvieux bizonyságtétele némitekintetben már nem
oly kedvező . „ Nem a föld termékenysége, nem is azon bővöl
ködés – mely annyira feltünik az utazó előtt, – képezi a

lakosság jólétét ; hanem azon egyének száma, a kik kö
zött az egész termés megoszlik, s a melytől az függ, hogy kiki
mennyit fog élvezhetni. És e jutalék itt igen kicsiny. Én eddig
egy valóban gyönyörű, jólöntözött, termékeny és állandó nö
vényzettel fedett tartományt irtam le ; ugy mutattam azt be,
mint a mely meg annyi virág-ágy valamely kertben , – szám

talan apró kerítései közé felosztva, s ezerfélekép változó ter

melést mutatva. Említettem , hogy mindezen bekeritett térek
hez egy jól épült, szőllővel befolyatott, és virágokkal ékesített
kis ház tartozik ; ezekbe belépve azonban az életszükségle
tek teljes hiányával találkozunk , az étel több mint takaré
kos, s általában minden a nélkülözés szinét hordja magán ." * )
Valjon Chateauvieux itt öntudatlanul is a felesek állapotát

nem a más országbeli birtokosok állapotával hasonlítja -e
össze ? holott az összehasonlításra alkalmas mérték a mező
gazdasági munkások állapota volna .
Young Arthur azt állítja * * ), hogy őt értesitették felőle ,
miszerint ezen felesek (különösen Florencz közelében) na
gyon jó állapotban vannak ; és hogy különösen ünnep-napo
kon feltünőleg jól vannak öltözködve, arany-, ezüst és se
lyem fényüzési tárgyaknak sincsenek hiával, s kenyér, bor

és főzelék -félékkel igen jól élnek . Némely esetben valóban
igy is lehet ez ; általában azonban ép ellenkezőleg áll a do
log . Absurdum csak gondolni is, hogy olyan kis tanyán ,

melyet egy pár ökörrel meg lehet mivelni,kénye kedvére él
hetne a bérlő ; és szegénységök legvilágosabb jele az, mi
szerint a földesur, a ki felét adja a lábas jószágnak , gyak
ran pénzt is kénytelen kölcsönözni a parasztnak, hogy a
* ) Ugyanott p. 73 -- 6.

* * ) Travels vol. II. p. 156.
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reá eső másik felerészt az megszerezhesse . . . . A felesek , hol

nem egy város közvetlen közelében vannak, oly szegények, hogy
a földesur kölcsönöz nekik kenyérnek való buzát is ; élel
mük bükkönnyel vegyitett buzából készült fekete kenyér, s
italok vizzel vegyitett igen kevés bor, mit aquerollenak
neveznek ; húst csak vasárnap esznek ; ruházatok igen kö
zönséges. Mr. Jones elismeri, hogy a Florencz közelében

élő felesek nagyobb kényelemben élnek, de azt egy rész
ben a szalma- lapitásnak tulajdonítja , a miáltal a paraszt asz

szonyok Chateauvieux* ) szerint 15 — 20 pencet is (63 — 80 kr.)
megkeresnek naponként. Azonban még e tény is a feles
rendszer mellett szól; mivel Anglia azon részeiben, a hol

vagy a szalmalapitás, vagy a csipkecsinálással foglalkoznak
a munkás osztály női és gyermekei, mint Bedfordshire , és

Buckinghamshirben : ez osztály állapota épen nem jobb, hanem
még inkább roszabb mint másutt, a mezei munkások bére ép
annyival állván alantabb,mint a mennyit igy kereshetnek.
Mind

annak daczára, a mit Chateauvieux a felesek

szegénységére nézve felhoz : véleménye, legalább Olaszországot
illetőleg , mégis e rendszer mellett szól. Ez elfoglalja és
folyvást érdeklődésben tartja a birtokosokat, a mi soha sem

történik azon nagybirtokosoknál, a kik meghatározott ha

szonbérbe adják ki birtokaikat. Oly érdek -közösséget és szi
vélyes viszonyt hoz az létre a birtokos és feles között, a
melyet gyakran magam is szemléltem , és a melyből
nagy előnyök származnak a társadalom morális állapotára .
È

rendszer mellett a tulajdonos mindig érdeklődik a ter

més sikerülte iránt, soha

sem

tagadja meg előleget ad

ni arra , a mit a föld kamattal igérkezik visszafizetni. Ezen
előlegeknek, és az igy támasztottt reményeknek köszönhetni,
hogy Olaszországban a gazdag földbirtokosok fokonként
tökéletesitették az egész mezei gazdaságot. Nekik köszön

*) Letters from Italy p. 75.
11 *

164

II . 'KÖNYV . VIII. FEJEZET.

hetni azon számos öntözési rendszert,melylyel földeiket locsol
ják, valamint a hegyoldalok terrasse szerü müvelését is ; oly

fokozatos , de állandó javitmány ok ezek, melyeket a közön
séges parasztok, – a miattmert nincs módjukban, — sohasem
létesitettek volna; s a mi a bérlők vagy az oly nagybirtoko
sok által sem létesülhetett volna, a kik egy bizonyos haszon
bérbe adják ki földjeiket, — mivel nem áll ez eléggé érdekök

ben ; mig igy e rendszer maga teremté az érdeklettekből a

szövetséget : egyfelől a gazdag birtokosok között, kiknek mód
jukban áll a földmivelés javitásáért valamit tenni, másfelől a fe

lesek között, kiknek a közös érdek folytán minden gondjok és
munkájok oda irányul, hogy a legtöbb előnythuzhassák ebből.“
E rendszerre nézve legkedvezőbb bizonyiték azonban
az, mit Sismondi hoz fel, melynek azon előnye van, hogy

specialis és pontos helyismeretből származik ; értesülései nem
egy utazó , hanem egy állandóan ott lakó birtokos értesülései
levén , a ki maga is közvetlenül ismeretes a mezei élettel. Az
ő állitásai általában Toscanára, különösen pedig a nievolei
völgyre vonatkoznak , mint a hol saját birtoka fekszik , és a

mely nincs a Florencz közvetlen közelében elterülő úgy vélt
kiváltságos területen. Azon kerületek egyike az, a hol mint

látszik , a legkisebb gazdaságok léteznek . Az ezen vidéken
lakó felesek lakházai és életmódjáról a következő leirást adja.* )
„ A jó erős mészkő-falakból épitett házak mindig leg
alább is egy, de néha két emelettel is birnak a földszin fe

lett. A földszint van általában a konyha, tehén -ól, és a kamra ,
melyet tinai á nak neveznek , azon nagy edényektől (tini)

melyekben a bor kinyomás nélkül forrik ki; ide zárja a fe
les boroshordóit, olaját és buzáját is. A lakbázzal átellenben
csaknem

mindig feltalálható egy fészer is, a hol eszközeit

igazgatja , vagy élelmet vagdalhat tehenei számára. Az első

és második emeleten két-, három , sőt néha négy háló szoba
* ) A fentebb emlitett hatodik értekezésében .
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is van. A legnagyobb és legszellősebb ezek közül rendesen
május és június hónapokbap selymérek tenyésztésére van a
feles által fentartva. Nagy ruha - és fehérnemü- szekrények ,

és nehány faszék képezik a szoba főbutorozatát. A fiatal
asszony azonban mindig hoz magával egy diófából készült
rubaszekrényt. Az ágy ugyan nincs függöny és menyezettel

ellátva,-de a kukoricza-rostokból készült rugalmas, szöszszel
kitöltött jó párnák mellett mindig van bennök egy vagy két
gyapjú -, vagy a legszegényebbeknél kenderkócz-matrácz, egy ,
jó takaródzó s erős kender-vászon lepedők , a család legjobb

ágyán pedig selyem -kóczból készült takarók , melyeket ün
nepnapok alkalmával aztán ráteritenek. Az egyetlen tűz
hely a konyhában van ; s ott van azon nagy fa -asztal is, .
melyen a család ebédel, körülte az ülőpadokkal; s a nagy

láda , mely a kenyér és más élelmiszerek tartására , de
egyszersmind a dagasztásra is szolgál ; továbbá a serpenyők -,

tálak és cseréptányérok meglehetős hosszu sora , habár csak
az olcsóbb-neműek is azok ; egy vagy két érez -lámpa, egy
aczél mérleg, és legalább két vörös réz veder, vizet tartani

benne. A család fehérnemü- és dolgozóruháját mind a házinő
szőtte fonta . A ruhák , ugy a férfiaknál mint a nőknél is azon
anyagból készülnek , mely ha vastag : meza lana, ha vé

kony, akkor mola név alatt ismeretes, és durva kender
vagy csepü- czérnából készül, melyet gyapjuval vagy gyapot
tal kevernek össze, s ugyanazon nő festette, a ki szőtte. Alig
hinnénk, hogy mily nagy mennyiségű ruhát és mezza
lanát képes egy iparkodó házinő halomra gyüjteni, és
hogy mennyi vászon van a kamarájában , s mennyi ing,
átalvető , lábravaló , mellény és felöltője van a család min
denik tagja számára . Példának okáért közlöm az előttem
legjobban ismert paraszt család jegyzékét, mely sem nem a

leggazdagabb sem nem a legszegényebbek közé tartozik, és

megelégedetten él iparkodása mellett, kevesebb mint 10
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a rpentnyi föld fele terméséből.* ) A fiatal nő 50 koronás ara

nyat kap házasságihozományul,melyből 20 -at azonnal lefizet
nek, a többit pedig minden évben két darabjávalrészletenként. A
toscanaikoronás 6 franc értékű . Toscana más részeiben , hol a
feles birtokok nagyobbak , a paraszt leányok legközönsége

sebb házassági hozománya 100 koronás, vagyis 600 frank .“
S valjon szegénység-e ez, s vagy összeférhet-e a sze

génységgel ? Ha egy közönséges, sőt mint M . Sismondi
mondja , a közönséges házassági hozomány egy feles leá - nyánál 240 ft. angol pénzben , – a mi Olaszországban leg
alább is 500 forint értékű, – és hozzá ezen életmód ; ha az,
kinek hozománya csak felényi értékü, a fentebb leirt
ruhatárral bir , — melyet Sismondi jó középszerünek tüntet fel :
akkor ez osztálynak , általános viszonyaira nézve, bőven össze
hasonlithatónak kell lenni más országok még tőkepénzes bér

lői nagy részével is, és hasonlithatlanul felette áll valameny
nyimás ország napszámosai felett, — az uj gyarmatokat vagy
az Egyesült Államokéit kivéve. Ily bizonyítékok ellenében

igen keveset nyom a latban az , hogy egy utazóra mi be

nyomással volt ezek élelmének szegényes kinézése , mert e
tünemény inkább a gazdálkodás mintsem a szükség eredmé
* ) Janenak , Popini Valente leányának hozományi leltára , mely fel
vétetett Giovacchino Landihoz nőül menetele alkalmával 1835.april 29 -én
Porta vecchiában, Pescia közelében.
„ 28 drb . női ing, 7 drb. legjobb ruha (kiváló gyári selyemből); 7 drb .
festett gyapot · ruha, 2 téli dolgozó ruha (m ez z a la n a), 3 nyári dol
gozó ruha és derék (mola ), 3 fehér derék , 5 festett vászon kötény , 1 fe
kete selyem , 1 fekete merinó, 9 szines dolgozó kötény, (mola ) 4 fehér,

3 festett és 3 selyem keszkenő, 2 csipkével, 1 fátyollal szegélyezve, 3
zsebkendő, 14 pár harisnya, 2 kalap (az egyik selyem , a másik finom
szalma), 2 aranyba foglalt cameo, 2 arany függő, 1 koszorú két római
ezüst koronával, 1 coral nyakláncz arany kapcsolóval. . . . Az ezen osz

tálybeli vagyonosabb nőknek a v este di seta mellett még nagy ün
nepi ruhájok is van,melyet csak négyszer ötször viselnek e isz életükben .

A FELES RENDSZER .

nye lehet. A drága étkezés nem

167

kedvelt fényüzés a déli

népeknél; élelmök mindenik osztályban főként növény-ne
műekből áll, és a continensen semmiféle parasztságnak
nincs meg azon előszeretete a fehér kenyér iránt mint az an

gol munkásnak . A toscanai paraszt tápszere azonban Sismondi
szerint egészséges és változatos, melynek alapját kitünő

buza -kenyér képezi, mely barna ugyan, de minden keverék
től ment.“ A rosz évszakban csak kétszer esznek napon
ként, 10 órakor reggel megeszik a magok polentájokat,

estve pedig levesöket, azután pedig még kenyeret valami
nemü izelitővel (companatico ). Nyárban háromszor esznek ,
u . m . 8 órakor, 1 órakor és estve, tüzet azonban csak egyszer
csinálnak naponként, t. i. az ebédhez : mely leves, egy tál

sózott hús, vagy száritott hal, vagy vörös bab, vagy zöld

ségből áll, melyet kenyérrel esznek. Sózott hús igen kis
mennyiségben szerepel ily ebédnél, mivel ugy számitják ,
hogy 40 font sós disznóhús vagy szalonna, bőven elég egy

évre egy személynek ; hetenként kétszer tesznek abból egy
kis darabot a levesbe. Vasárnapokon mindig van az aszta
lon fris hús is, de egy oly darab, mely 1, vagy 11/2 fon
tos : az egész család számára elegendő, bármi számos legyen
is az. Nem kell felednünk , hogy a toscanai paraszt olajfa

olaját csak saját fogyasztására termeli, és nem csak a lám
pába, hanem minden asztalra jövő növénynemüek elkészité
sénél is használja azt, mely izletesebbé, táplálóbbakká

teszi azokat. Reggelire kenyér, néha még sajt és gyümölcs, s

vacsorára kenyér és salátából áll eledelök . Italul a vidéken
termő silány bort használják , melyet vin ellának vagy
piquettenek neveznek , s a vizben szétnyomott szőllősze

mek kiforrott levéből készült. Egy keveset azonban legjobb
boraikból is mindig megtartanak akkorra, widőn a cséplés
ideje elkövetkezik , vagy a családban megszokott némely

tinnepek tartatnak meg. Évenként köriilbelül 50 palaczk.
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vinellát és 5 zsák buzát (körülbelül 100 font kenyér) tarta
nak szükségesnek egy teljesen felnőtt ember számára .

Nem kevésbbé figyelemre méltó , a mit az ily társadal
mi állapot moralis befolyásáról mond Sismondi. A felesek

jogai és kötelességei megállapodott szokás által levén sza
bályozva, s valamennyi adó és illeték a tulajdonos által

fizettetvén , „ a feles azon előnyös helyzetben van, hogy
földbirtokos a nélkül, hogy annak védelmi terheit is viselnie
kellene. A földesur az, kit a földdel együtt mirden ez el

len irányult támadás illet, mig a bérlő békében él valamennyi
szomszédaival; közöttök semmi ok nincs a versengés vagy

bizalmatlanságra , hanem

jó egyetértésben élnek egymással,

ép ugy mint földesurokkal, valamint az adószedőkkel és az

egyházzal is ; keveset vesz, s keveset ad el, – kevés
pénz fordulmeg kezén , de kevés fizetni valója is van. Gyak
ran emlegetik a toscanaiak szelidségét és jószivüségét, a
nélkül, hogy eléggé ismernék azon okot, melynek legna
gyobb részt köszönhető e szelidség fenmaradása ; t. i. azon
bérleti rendszert, mely által a bérlők egész osztálya, - a la
kosság több mint 3/4-ede, — csaknem minden czivakodási
alkalomtól meg van szabaditva. A bérlet állandósága,

melyet a feles , szokásnál fogva, mindaddig megtarthat, mig
teljesiti saját kötelességét, habár a törvény nem biztositja
is ebben : ugyanazon helyhez ragaszkodás és csaknem ép oly
erős személyes érdekeltséggel ruházza fel azt, mely a tulaj

donos jellemvonása

szokott lenni. „ A

felesép ugy számit

a maga felerészére, mint öröklött vagyonára , ugyanazon
gyöngédséggel szeretvén azt, szüntelenül fáradozva annak

javitásaért, a jövő iránti teljes bizalommal, s biztos le

vén afelől, hogy az ő földét halála után gyermekei és gyer
meke gyermekei fogják, mivelni. Valósággal a felesek leg
nagyobb része nemzedékről nemzedékre mindig ugyanazon
földön él; ismeri azt minden részleteiben, oly parányiságig
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a mint csak a tulajdon érzelme mellett lehetséges az. Azon

sávolyok, melyek egymásfölött vannak felrakva , nem széle
sebbek 4 lábnál, és mégis egy sincs közöttük , melyet a
feles ne tanulmányozott volna. Az egyik száraz, a másik hi

deg és nedves ; itt a talaj mély , amott csupa szikla , melyet
alig fed valami kis humus-réteg ; az egyiken a buza , a má
sikon a rozs tenyészik a legjobban ; itt hasztalan

törekvés

volna kukoriczát vetni, amott meg babra és borsóra alkal

matlan a föld , de amott távolabb fönséges len van, s ama kis
patak melléke épen kendernek való föld . Ily módon meg
lepetéssel tanulja egyik feles a másiktól, hogy egy 10
arpentnyi területen a föld talaja , kinézése. és hajlandósága
nagyobb változatosságot mutat, mint a minőt egy gazdag
bérlő általában 500 heldon is képes volna megkülönböztetni,
-- mivel ez utóbbi jól tudja, hogy ő csak ideiglenes tulajdo

nos , s továbbá hogy működését rendes- szabályok szerint
kell vezetni, és nem

gondolni a részletekkel. A tapasztalt

feles értelmessége azonban annyira felébredt önérdeke és

hajlamai folytán , hogy a legjobb szenılélővé lett ; és előtte
az egész jövővel, nem csupán magára, hanem gyermekeire

és unokáira is gondol. Azért is, midőn egy olajfát ültet,
mely századokig tart, és az üreg fenekét ássa, melybe belé

ülteti azt, vagy pedig egy csatornát azon viz levezetésére,
a mely megrontaná azt, a föld mindazon rétegeit tanulmá
nyozza, a melyet ki kellett ásnia . * )
4 . §. Nem azért hoztam fel mindezen idézeteket, hogy belőlök a feles rendszer valódikitiinőségét bizonyitsam ; de ezek
*) Ez érdekes nép értelmességéről szintén igen kedvezőleg nyilat
kozik Sismondi. Közülök kevesen tudnak olvasni , gyakran van azon
- ban a családnak egy tagja , a ki papságra van szánva , a ki téli esté : ,
ken aztán felolvasásokat tart nekik . Nyelvök csak keveset különbözik a

legtisztább olasz nyelvtől; a versek rögtönzése iránti izlés igen általános.

;
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kétségkivül elegendők annak kimutatására ,miszerint sem „ a föld
nincs nyomorultul mivelve,“ sem a nép „nyomorult szegény
sége“ nincs ezzel szükségkép semmi összefüggésben ; és hogy

azon határtalan gáncsolás, melyet angol irók szórnak ezen
rendszerre, a tárgy felettébb szükkörü ismeretén alapszik . Én

az olasz mezei gazdaságot egyszerüen egy ujabb bizonyiték
nak tekintem

az állandó bérlettel összekötött kisbirtokok

előnyössége mellett. Ez is egy példa arra nézve, hogy mit
lehet, ezen két tényező által, még a feles szerződések különös
természetének hátrányaimellett is, létesiteni, mint a hol a tevé

kenységre való ösztönöztetés a bérlő részéről csak felényire
oly erős, mintha ugyanazon földön, vagy valamely meghatá

rozott, vagy valami oly szabály szerint változó haszonbér mel
lett gazdálkodhatnék az örökre, mely mellett a bérlőnek ma
radna saját munkájának egész gyümölcse. A feles bérlet nem

olyan,melyet igen kivánatosnak tartanánk még olyan helyekre
is bevinni, a hol a társadalmi viszonyok nem hozták azt ter

mészetszerüleg magoktól létre, de arra sem kell törekednünk ,

hogy pusztán a velejáró hátrányok láttára à priori eltörül
tessék az. Ha a toscanai rendszer csakugyan oly jól mükö
dik a gyakorlatban, mint azt egy oly hivatott biráló mint Sis
„ A nievolei völgy parasztjai gyakran meglátogatják nyári ünnepnapokon
a szinházat is, esténként 9 – 11 között, hová a belépti jegy kevésselkerül
többe 5 francia sousnál. (10 kr.) Kedvencz szerzőjük Alfieri ; az Atridok
egész történelme ismeretes ezen nép előtt, mely olvasni sem tud , s mely

ezen komoly költőnél keres nehéz munkájától felüdülést.“ A legtöbb me
zei népességtől elütőleg , ez gyönyörködik hazája szépségében. „ A nie
volei völgy dombjain minden ház előtt egy szérü van , mely ritkán több

25 — 30 négyszög fonalnál; gyakran ez az egyetlen sik terület az egész

gazdaságban ; egyszersmind ez azon emelvény, melyről az egész völgyet
be lehet látni, és melyről gyönyörű kilátás nyilik a vidékre, Aligha ál
lottam meg valaha ezeken , körültekintve, a nélkül, hogy a feles is ki
ne jött volna az én csodálkozásomban gyönyörködni, s ujjával rámutatni

azon egyes legszebb pontokra, melyekről azt gondolta , hogy talán el
kerülte figyelmemet.“
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mondi, a részletes ismeret minden jelei mellett előadja . Ha

a nép életmódja és a birtokok terjedelme nemzedékeken
keresztül még mindeddig fentartotta és fenn is tartja magát, * ).
a mint ő állitja azt : csak sajnálni lehetne, ha egy oly mező
gazdasági jólét, mely sokkal felette áll annak, a mit a leg
több europai államban eddig elértek, koczkára tétetnék azon

kisérlet által, mely mezőgazdasági javitmányok ürügye alatt
a pénzbeli haszonbér és tőkepénzes gazdák rendszerét hozná
be. Sőt még ott is , hol a feles szegény , a

földeldarabolás

pedig igen nagy : nem tekinthető egészen természetesnek, hogy
a változás jobb eredményeket idézne elő . A gazdaságok na

gyobbitása, és az u . n . mezőgazdasági javitmányok behoza
tala szokatlanul megosztja a gazdaságban használt munká
sok számát, és ha csak a kereskedelmi és ipari tőke növe

kedése elegendő alkalmat nem nyit a népesség elhelyezésére ;
vagy ha csak nagy terjedelmü puszták nincsenek , a hová

ezek elhelyezhetők : a verseny annyira le fogja szállitani a
munkabért, hogy azok valószínüleg roszabbul fognak kijönni
a napszámoskodásból, mint mig felesek voltak .
Mr. Jones igen valószinüleg azt fogja e mult századbeli
franczia nemzetgazdák ellenében felhozni,hogy kedvenczthemá
jokra t.i. a pénzbeli haszonbér behozatalára törekedvén : figyelmö

ket arra forditották, hogy a felest bérlővelcseréljék fel, a helyett
hogy a meglevő felest igyekeztek volnabérlővé átalakitani; – a
* ) „ Azt soha sem tapasztaljuk – ugymond Sismondi, — hogy egy
feles család azt tanácsolná földesurának, hogy az oszsza fölfeles földeit ; ha csak a munka valóban nem több mint a mennyit ők bevégezhetnek , és

biztositva nem érzik magokat affelől, hogy a kisebb darab földről is ugyan
annyit élvezhetnek . Sohasem találjuk, hogy valamennyi fiú mind megha
zasodnék , és megannyi új családot képezne; hanem csupán egy házaso
dik és veszimagára a háztartás gondjait,mig a többiek közül egy sem ,
- ha csak az első nem gyermektelen, vagy hacsak valamelyiköknek új

feles föld nem ajánlkozik .“ New Principles of Political Economy III.
chap. 5.
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mi,mintugyan ő helyesen megjegyzi, aligha eszközölhető , - ha
csak ugy nem ,hogy a feleseket arra képesitendő,miszerint meg

takaritva gazdasági eszközöket vehessenek : a földbirtokos
meglehetős ideig a jövedelem kevesbedésének veti alá magát, a

helyett hogy annak növekedését remélhetné, - a mi pedig ren
desen közvetlen indoka volt a kisérlet megtételére.Ha ez átala
kitás létesülvén , semmi más változás nem történt volna is

a feles állapotán ; ha minden más jogot megtartva, melyet
a szokás biztosit számára , csupán a földesurnak a fele ter

més iránti igényétől szabadul meg, e helyett egy mérsékelt
mennyiségü meghatározott haszonbért fizetvén annak : — any

nyiban mégis jobb helyzetben lenne a jelenleginél, a mennyi
ben minden javitmány fele gyümölcse helyett az egész az
övé lenne. Ez előny azonban még ekkor sem lenne minden
hátrány nélkül ; mivel most, habár maga a feles nem tőke
pénzes is, egy tőkepénzessel van szövetkezve, és, legalább
Olaszországban, tekintélyes tőke áll rendelkezésére, mint a
gazdasági épületek kitünősége bizonyitja azt ; és nem való

szinű, hogy a földbirtokosok még tovább is beleegyeznének
ingó vagyonuknak a mezőgazdasági koczkázatokban való .
veszélyeztetésébe, a midőn e nélkül is biztositvák egy bizonyos

mennyiségi jövedelemről. Ugyan igy állana a kérdés még
ha a változás érintetlenül hagyná is a feles bérleti állandó
ságát, és tényleg örök haszonbért fizető parasztbirtokossá
változtatná is azt által. Ha azonban pusztán oly bérlővé St
alakitva képzeljük őt magunk elébe, ki a földesur tetszése

szerint elmozdítható, és a ki ki van téve annak , hogy ha
szonbére a verseny folytán oda fog emelkedni, a mennyit
csak egy élelmi módot kereső szerencsétlen teremtés ajánlhat
vagy legalább igérhet azért : akkor a feles mindazon körül

ményeket elveszitenė, melyek most megóvják az alább sii

lyedéstől; s , jelenlegi helyzetéből, midőn mintegy felében
öldbirtokosnak tekinthető : zsellérré silyedne alá .

IX .

FEJEZET.

A ZSELLÉRE K .

1. g . Zsellér-bérlet elnevezés alá foglalom kivétel nél
kül mindazon eseteket, a midőn a munkás a tőkepénzes

bérlő közvetítése nélkül szerződik a föld mivelésére ; s a mi
dőn a szerződés egyes pontjai, de különösen a haszonbér

mennyisége nem a szokás, hanem verseny által határoztatik
meg. A legfőbb európai példa az ily bérletre nézve Irland ;
és ép ezen ország az, a honnan a „ cottier" szó is szárma
zott.* ) Mondhatni, hogy Irland mezőgazdasági népességének

legnagyobb része egész a legújabb időkig zsellér-bérlő
volt ; csupán annyiban nem állván ez igy, a mennyiben az
Ulster -bérletijog kivételt képez. – Valóban a munkások

osztályának egy igen nagy része volt az , mely (úgy hisz
szük, hogy vagy a földbirtokosok, vagy a birtokban levő
bérlők vonakodása következtében , a kik nem akarták a föld
további eldarabolását megengedni) á'landó bérletül nem volt
képes a legkisebb darab földre sem szert tenni. A

tőkehiány következtében azonban a munkabérnek földben

fizetése oly általánossá lett, miszerint még azon olykori:
munkások is, kik a zsellérek , vagy az oly nagyobb bérlők
helyett dolgoztak , a minők a vidéken találhatók voltak : * ) Eredetileg e szó az albérlők egy oly osztályát jelentette , a kik

egy parasztházat és ehez egy vagy két hold földet vesznek haszonbérbe
a kisebb bérlőktől. Az ireknél azonban már régóta szokássá

lett ma

gokra ezen kisebb bérlőkre is kiterjeszteni ezen kifejezést, általában
mindazon paraszt bérlőket értvén alatta , kiknek haszonbére a verseny

által határoztatik meg . .
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rendesen nem pénzben, hanem egy darab földdel fizettettek ,

melyet mivelés alá egy évre engedtek át nekik , s mely ren
desen jól megtrágyázva adatott át a haszonbérlő által, és

„ conacre“ név alatt volt ismeretes. Ezért aztán azok pénz
haszonbért igértek fizetni, a mi gyakran 10 , 20 , 30 frtra is
felment egy holdtól ; valósággal azonban semmi pénz nem
fizettetett, hanem az adósság pénzbecslés szerint dolgoztatott
le napszámban .
A termény a zsellér-rendszer szerint két részre oszlott,

11. m . a haszonbérre és a munkás fizetésére, az egyik világosan
láthatólag a másik által határoztatván . A haszonbér azonban

a versenytől, ez pedig a földkereslet és kinálat közötti vi
szonytól, s ez ismét a versenyzők számától friggvén , – a kik
sorába pedig az összes vidéki népesség is oda tartozott : az ily

bérletek hatása az lett, hogy a népesség szaporodását közvetle
nül a földdel s nem pedig – mint Angliában, — a tőkével
hozza összeköttetésbe. A haszonbér ily rendszer mellett a né

pesség és a föld közötti aránytól függ. Minthogy a föld egy

meghatározott mennyiség , mig a népesség szaporodási ké
pessége határtalan, hacsak valami nem korlátozza ezen sza
porodást: a föld utáni verseny csak hamar azon legmagasabb
pontra hajtja fel a haszonbért, a mely a nép életbenmara
dásával még

összeegyeztethető.

A zsellérrendszer hatása

tehát attól függ, hogy a népesség szaporodási képessége akár

a szokás, akár az egyéni előrelátás, vagy az éhség és
járványok által mennyire van korlátok közé szorítva.
Nagyitás volna azt állitani, miszerint a zsellér -rendszer
teljesen összeférhetlen a munkás osztály virágzó állapotá

val. Ha fel lehetne tételeznünk, miszerint egy oly népnél
létezik ez igy, mely magas fokú kényelemhez van szokva ,
melynek igényei olyanok, hogy nem ajánlhat magasabb
haszonbért a földért, mint a mennyi mellett még maga is
bőven megélhet, és a melynek mérsékelt szaporodása nem
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engedimeg , hogy a foglalkozás nélküli népességversenye
magasra csigázza fel a haszonért, kivéve midőn a földnek az
emberi ügyességgel együtt növekedő terménye képesité min
den megerőltetése nélkül, magasabb haszonbért fizetni : e rend

szer mellett a földmivelő osztály ép oly jól fizethető , ép oly

mérvben részesülhet az élet szükségletei- és kényelmeiből,
mint bármely más bérleti rendszer mellett. Ezek azonban

mindaddig nem fogják azon örömeket élvezni,melyeket a tos
cánai felesek húznak a földdel való összeköttetésökből, mig
csak az önkénytől fog haszonbérök függeni. Sem azon tőkét

nem fogják használhatni, mely azelőtt a földesúré volt ;
sem ennek hiányátnem fogja pótolni azon testi és lelki erőfe

szitésre való hatalmas ösztönöztetés , mely azon parasztnál
szerepel, kinek állandó bérlete van. Sőt ellenkezőleg a föld
értékének a bérlő erőfeszitése következtében való növeke

dése csak azon hatással lenne reá nézve, hogy saját maga
ellenében emelné feljebb ez által a haszonbért, – akár már
a legközelebbi évben , akár később , midőn bérlete letelt. A

földes uraktól meg lehetne ugyan várni, hogy elegendő mél
tányosság, vagy józan értelem legyen nálok arra nézve, mi
szerint ne használják fel a verseny előnyeit ; s több földesúr

különböző mértékben teszi is azt. Azonban sohasem biztos
arra számitani, hogy az emberek egy egész osztálya saját
közvetlen pénzügyi érdekével ellenkezőleg fog cselekedni;
. és pedig már a legkisebb kétkedés is e tekintetben csaknem
ép oly rosz hatású, mint maga a teljes bizonnyosság ; mivel
a mpikor valaki azon gondolkozik , hogy valjon alávesse-e
magát jelenleg valamitörődésnek vagy áldozatnak egy arány
lag távol jövőért: - a mérleg nyelvét azon igen parányi

valószinűség dönti el, miszerint a jelenlegi munka vagy
áldozat gyümölcse nem fog -e elvétetni tőle.
.
Mindezen bizonytalanságok ellen az egyetlen biztosi
ték azon szokás létrejötte lenne, mely biztositaná az állandó
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bérlet felől ugyanazon bérlőt a nélkül, hogy ki volna téve a
bérösszeg bármi másféle emelésének , mint a mi a község

általános érzülete által lenne szentesítve. Ily szokáson alap
szik az Ulster bérletijog . Már maga azon igen tekintélyes

összeg , melyet a távozó haszonbérlő kap utódától a gazda
ság jókarban átengedéseért : * ) először is valósággal csak
azon személyekre korlátolja a földért versenyzők számát,
kiknek elegendő pénzök van ennyit ajánlani ; másfelől e

tény azt is mutatja , hogy a földesúr még ezen korlátoltabb
versenyt sem használja fel, minthogy a földesúrnak fizetett
haszonbér nem megy fel egészen azon összegre, a mennyit
az új bérlő nem csak kinál, hanem valósággal ki is fizet
azért. S ez azon teljes bizalomból teszi azt, hogy a haszon
bér nem

fog emeltetni ; és erre nézve biztositva is van a

szokás által, mely habár a törvényes elismerésben nem ré
szesült is, egy Irlandban teljesen értett másik forrásból

vette kötelező erejét. * * ) Ezen támogatások egyike vagy má
*) Nem ritkán megtörténik , hogy egy bérlő , minden örökbérlet,
vagy hosszabb időre szóló szerződés nélkül, az évijáradék

10 - 16

szorosától fogva fel annak 20-, sőt40-szeres értékeig menő összegértadja
el pusztánmagát a bérlethez való jogát, a nélkül, hogy az általa eszközölt
javitásnak legkisebb nyoma is volna. — (Digest of Eividence taken by
Lord Devons Commission. Introductory Chapter ). Az összeállitó ehhez

még azt teszi hozzá, miszerint „ meglehet, hogy ezen területnek (Ulster )
aránylag nagyobb nyugodtságát főként e ténynek lehet tulajdonitani,“
. * *) „ A legtöbb esetben nem a történt kiadásokért vagy a megtett

talaj javitásokérti kárpótlás, hanem csupán egy életbiztositás vagy a

veszélyek elleni mentesség eladása ez . (Digest of Evidence etc.) „ A je
lenlegi Ulster-bérletjog egy keletkezőben levő örökbérlet, – mint az iró

igen helyesen megjegyzi.“ „Még itt is, ha a bérletjog nem tiszteltetik ,
és a bérlő kivettetik a nélkül, hogy beleegyezésének dijját megkapná :
ennek erőszakoskodások a rendes következményei. (Chap. VIII.) A

„ Tipperary ” e megbomlott állapot gyümölcse , s az egész Irlandban elha
rapódzott mezőgazdasági szövetségek csak az ulsteri bérlegjogért foly
tatott rendszeresitett harcznak tekinthetők.“
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sika nélkül nem valószinű, hogy a földbérletet szabályozó
szokás kifejlődhetnék valamely haladó társadalomban. Ha

a vagyon és népesedés megállapodnék : akkor rendesen
a haszonbér is állandóbb volna , és hosszú ideig változatlan
maradván , valószinüleg változhatlannak fogna tekintetni. Azon

ban a vagyon és népesség minden előbbhaladása a haszon
bér emelésére törekszik . A felesrendszer mellett egy hatá

rozott módja van annak, hogy a földbirtokos biztosan része
sülhessen a földből nyerhető több termésből ; de a zsellér
rendszer mellett csak a szerződés megváltoztatása utján történ

hetik az meg . – mivel a változtatás, egy előhaladó társada
lomban, csaknem mindig előnyére leend annak. Az ő érdeke

tehát határozottan ellenkezik valamioly szokás kifejlődésével,
mely egy határozott összegre szoritaná a haszonbért.

2. § . Ott, hol a haszonbér mennyisége vagy törvény,
vagy szokás által nincs meghatározva : a zsellér-rendszer, a
legroszabb feles-rendszer minden hátrányai mellett, alig

tud felmutatni azon előnyök közül csak egyet is, mely e
rendszer legjobb alakjában kárpótlásul szolgál a

vesztesé

gekért. Alig lehetséges, hogy egy zsellér- földmivelő elnyo

morodott ne legyen. Semmi ok nincs reá, hogy a földmivelők
viszonyai szükségkép mind ilyenek legyenek , minthogy a

népesedésre gyakorolt eléggé korlátozó befolyások által fé
kezni lehet a földért való versenyzést is. Ép igy a rendkivüli
szegénységet is meg lehet akadályozni; észszerü szokások és
magasabb foku kényelem , a hová egyszer már betették lábokat,

igen valószinüleg fel is fognak ottmaradni, — habár az észszerü
öntartózkodásra való indokok a zselléreknél még e kedvező
körülmények mellett is tekintélyesmérvben gyengébbek , mint

a feleseknél, ha t. i. azok (mint Toscanában ) a szokás által
védetnek, hogy bérletöktől meg ne fosztassanak ; mivel egy

igy védett feles család csupán csak sajátmeggondolatlan szapo
Stuart Mill. Nemzetgazdaságtan . II.

12
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:

rodása által szegényedhetik el, mig egy zsellér-családra nézve,

bármily előrelátó és öntartózkodó legyen is ktilönben, a más
családok szaporodása következtében, szintugy feljebb emel
kedhetik a haszonbér. E baj ellenében valami védelem a zsellé

rekre nézve csak az egész osztályt átható kötelesség és
önérzet üdvös hatásától várható ; – és pedig e részben tekin

télyes védelmet nyerhetnek ettől. Ha a megszokott életmód
szükséglete igen magas ezen osztálynál: akkor a fiatalabb gene

ratio sem ajánlhat oly nagy haszonbért, a mennyi mellett ro
szabb állapot várakoznék reá , mint az előbbi bérlőre; vagy pedig
az lenne általános szokássá, a mint valósággal igy is van
ez némely vidéken , hogy mindaddig nem
csak valamely bérlet nem ürül meg . . .

házasodnak , mig

Azonban nem is arra vagyunk hivatva, hogy ott vizs
gáljuk a zsellér -rendszer hatását, hol magas foku kényelem
vert gyökeret a munkás osztálynál ; - mert hisz e rend

szert épen csakis ott találjuk , hol a munkás osztályok
mogszokott szükségletei a lehető legalantabb fokon állanak ;

a hol, mig csak valóságos éhenhalás nem következik be,
mindaddig tovább szaporodnak , és a népesedést csupán a

betegségek , és az élettartamnak a legelső physikai szükség
hiányos kielégitéséből származó rövidsége akadályozza. Ez

volt állapota az irlandi parasztság legnagyobb részének is. Ha
egy nép már ezen állapotra sülyedett, — - és pedig még alább
fog sülyedni, ha már emlékezetet haladó idők óta volt ezen
állapotban : ~ a zsellér-rendszer csaknem legyőzhetlen akadály

azabból való kiszabadulhatás előtt. Ha a nép szokásaiolyanok,

hogy szaporodásukat csupán a legelső életfeltétel megszerzésé
nek lehetetlensége akadályozza , és ez életfeltételt csupán a
földben lehet feltalálni: akkor a haszonbér mennyiségére vonat

kozó mindenféle egyességek és megállapodások csupán csak
névlegesek ; mert a földért való versenyzés arra birja a bér

1őket, hogy több fizetésére vállalkozzanak , mint a mennyit
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lehetséges fizetniök ; és a midőn mind azt kifizették , a mit

kifizethettek : csaknem mindig még több marad fen adósság
gyanánt.

„Mithogy az irlandi parasztságról méltán azt lehet
mondani – ugymond

Revans, az irlandi szegény -törvény

ügyi bizottság titkára,* ) –

hogy mindenik irlandi család,

melynek nincs elegendő földje arra nézve, hogy megélhetne
belőle, egy vagy több tagját koldulásból tartja fenn : tehát

könnyen belátható , hogy a parasztság mindent elkövet,
hogy egy kis bérlethez juthasson ; és hogy ajánlataikra a

föld termékenysége, vagy fizetési képességök nincs befolyás
sal, hanem csupán azon gondolat, hogy miként kerithetnék

kezökre a birtokot. Azon haszonbért, melyet megigérnek,
csaknem kivetel nélkül, sohasem képesek megfizetni ; s kö
vetkezéskép csaknem

azonnal adósaivá lesznek

azoknak ,

kiktől haszonbéreltek , a mint birtokukba vették azt. Haszon
bérül, az önfentartásukra szükséges burgonya kivételével, a

föld egész termését kénytelenek oda adni; minthogy azonban
az ritkán elég a haszonbér fedezésére : az adósság számlája

folyvást növekszik ellenökben. Némely esetben azon legna
gyobb mennyiség sem volna elengedő a haszonbér fizetésére,
melyet földjük valaha

szolgáltatott, vagy a mennyit az ő

mivelésmódjuk mellett a legkedvezőbb időjárás mellett is
adhatna az ; következéskép a paraszt, még ha a legpontosabban

teljesitené is ura iránti kötelezettségét :mégis a föld megmun
kálásaért semmit sem kaphatna ; sőt még mintegy ő fizetne

a földesurnak azért, hogy megengedtetett neki a földet
megmunkálni. A tengerparton a halászok , és az éjszaki tar
tomảnyok ban azok , kiknek szövő -székjök van otthon , gyak
: . * ) Evils of the State of Irland, their Causes and their Remedy,
p . 10. Ez egy röpirat, mely több más dolgok között azon bizonyitékok
becses kivonatát is tartalmazza,melyeket a Whately érsek elnöklete alatt
működött bizottság gyüjtött össze. .

.

.

.
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ran szintén többet fizetnek haszonbérbe, mint a mennyit

az

általok birt föld egész termése érne a piaczon ; ugy hogy
azt lehetne föltételezni, miszerint még jobb volna, ha ily
körülmények között semmi földjük sem volna. Azonban meg

történhetnék, hogy a halászat egy vagy két hétig nem sikerülne,
vagy ép igy a szövőszék terménye iránt nem mutatkoznék
semmi kereslet, – a mely esetben tehát, ha nem

volna

földjük, a melyen élelmök megterem , éhen is halhatnának.
Az ajánlott haszonbért azonban egészben igen ritkán fizetik

meg. A paraszt folyvást adósságban marad földesuránál,
azon csekélységért a mivel bir ; – saját maga és családja
nyomorult ruházata , azon két vagy három szék , és nehány
darab cserép-edény, mely hitvány vityillójában feltalálható :

ha elliczitáltatnék , nem fogná fedezni az állandó és rendesen

növekedő adósságot. Ily helyeken a parasztság legna
gyobb része egy egész évi tartozással van hátralékban, s
mentsége mindig az, hogy nem fizethet többet, mert földhöz
ragadt szegény. Ha valamely évben több lenne a föld ter
mése, mint a mi rendes bő termés szokott lenni, vagy ha

valahogy véletlenül valami vagyon jutna a parasztra : az ő
helyzete ezáltal épen nem javulhat, abból sem jobban, sem
bővebben nem táplálkozhatik, butorzata nem szaporodhatik ,
valamint neje ésgyermekei sem ruházkodhatnak jobban ; mert

e szerzeménynek arra kell szállani, a kitől haszonbérel, e
véletlen vagyon csak arra képesítvén, hogy kevesbitse haszon
bér-hátralékát, és igy késleltesse a birtokból kilöketését, de ennyi kilátással aztán meg is kell elégednie.“
Arra nézve például, hogy mily rendkivül erős lehet a
földért való versenyzés , és hogy egyes esetekben mily óriás

magasra felcsigázhatja ez a névleges haszonbért, – a Lord
Devon- féle bizottság előtt felhozott adatokból fölemlithetjük
azon tényt, melyről Mr. Harly, a Kerry kerület korona-ügyésze
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tanuskodik.*) „ Ismertem egy bérlőt, ki egy előttem jól is
mert birtokért 500 frt haszonbért igért egy évre, -

és lát

tam , hogy a versenyzés oly magasra csigázta azt, miszerint

kijelentetett, hogy most 4500 frt haszonbért fizetnek érte.“
3 . S. Kérdés már most, hogy mit nyerhet ily helyzetben
bárminagy iparkodás vagy öntartózkodás által is, vagy mit
veszithet bármily könnyelmüsége mellett is a bérlő ? Ha a

földesurnak bármikor eszébe jutna teljes törvényes jogait
gyakorolni : a zsellérnek annyi sem maradna, a miből képes

volna életét fentartani. Ha rendkivüli tevékenység által meg
kétszerezné is darabka földje jövedelmét, vagy teljesen ész

szerüen tartózkodnék is új evő szájakat hozni létre , melyek

felemészszék azt : — mindezzel csupán azt nyerné, hogy több
maradna földesurának mit oda fizetni ; mig ellenben ha 20
gyermeke volna is, először is mégis csak eltartanák őket vala

hogy, és a földesur csak annyit vehetne el, a mennyi ezek
után felmaradt. Az egész emberiség közt csaknem egyedül az

ily állapotban levő zsellér az, mely saját igyekezete alapján
aligha jöhet jobb vagy roszabb helyzetbe. Ha iparkodó, vagy

előrelátó : ez által csupán csak földesura nyerhet ; ha henye,
vagy kicsapongó : az földesura rovására történik . Képzelni
sem

lehet oly helyzetet, mely akár a munkásság , akár az

önmérséklésre kevesebb indokot szolgáltatna ennél. A sza
bad emberre hatással biró körülményektől meg van fosztva,
s e helyett nincsenek a rabszolgára ható tényezők megadva.
Nincs mit remélnie, s nincs mitől félnie, kivéve azt, hogy kivetik
a birtokból ; ez ellen pedig egy önvédelmi polgári háború,
mint ultima ratio, mindig rendelkezésére van. A „ Rockis
muss és „Whiteboyismus“ oly nép. elhatározásábólkeletkezett,
mely semmi mást nem mondhatott magáénak, mint a legsi
lányabb napi eledelt, - - és a mely nem akarta magát alá

*) Evidence p. 851.
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vetni, hogy még ettől is megfosztassék – más emberek annál
nagyobb kényelmeért.
Nem csak egy keserü gúny-e tehát az emberiség leg
fontosabb életkérdéseire nézve, midőn azt látjuk , hogy a leg
nagyobb tekintélyü tanárok , – kik a közvélemény alakitá

sára oly nagy befolyással vannak, - az irlandi ipar elma
radottságát, s az irlandi nép helyzete javitására való teljes

erélytelenségét a celta fajjal veleszületett valami különös
renyheségnek és könnyelmüségnek tulajdonitják. Mindazon
közönséges fogások között, melyek arra szolgálnak, hogy az
emberi szellemre való társadalmi és erkölcsi befolyások ha

tásának mérlegelgetése alól kimenekülhessünk : a legközön
ség esebb az, hogy az emberek cselekedetei és jellegében mu
tatkozó különbséget a velökszületett természeti különbségnek

szokták tulajdonitani. De valjon melyik faj nem lenne reny
hévé, és könnyelmüvé, ha a viszonyok úgy alakultak körülte ,

miszerint semmihaszna nem származhatik a meggondoltságból
és tevékenységből. Ha ilyenek a viszonyok, a melyek között
él és munkálkodik : lehet-e azon csodálkozni, ha a gondat
lanság és könnyelmüség annyira erőt vett már rajta, hogy
nem rázhatja azt le magáról az első pillanatban , midőn al

kalom kinálkozik , hogy tevékenységét valósággal- felhasznál
hassa ? Az igen természetes, hogy egy oly élyhajhász és ér
zéki szervezetü nép, mint az irlandi: kevésbbé képes ugyan

azon állhatatos megszokottsággal szentelni oda magát a mun - . .
kára , mint az angol, — mivel az élet több ingert ad neki e
nélkül is ; de nem kevésbbé alkalmás arra , mint celta testvé

rei, a francziák

vagy a - toscanaiak , vagy a régi görögök

voltak . Epen ez izgékony szervezet az,melyben – megfelelő esz

közökkel – a legkönnyebb a lelkesült tevékenység szellemét

felgyulasztani. Az,hogy addig nem akarnak dolgozni, mig csak
elegendő indokuk nincs reá : semmit sem bizonyit az emberi

természet ipari képessége ellen. Egy munkás sem dolgozik
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erősebben Angliában vagy Amerikában az irlandinál, — de
nem ám a zsellér-rndszere mellett.
4 . g . Azon tömeg helyzete, mely India földjét miveli,
eléggé hasonló a zsellér-rendszerhez ; de egyszersmind eléggé

is különbözik attól arra nézve, hogy tanuságos legyen a
kettő közötti összehasonlitás. India legnagyobb részében je

lenleg, és talán örök időtől fogva is, csak két szerződő
fél van , t . i. a paraszt és a földesur ; a földesur rendesen '

a fejedelem , kivévén ott, hol valamiintézkedések folytán egyes
egyéneknek engedte át e jogát, a kik aztán az ő képviselőjének

tekintetnek. A parasztok , vagy a mint ott nevezik , a ryoták
által fizetett összeg azonban igen ritkán vagy talán soha
sem szabályoztatik a verseny által, a mint Irlandban látjuk
azt . De habár az egyes helyeken divatozó szokás végtelenül

változó is, és habár gyakorlatilag semmi szokást nem lehet is
érvényesiteni a fejedelem akarata ellenében : mindig volt va

lami nemü szabály , mely az egész környéken el volt fogadva.

Igy pl. az adószedő nem számol külön minden egyes paraszttal,
hanem mindeniket a többire nézve is elfogadott szabály sze

rint adóztatja meg ; ugy hogy e szerint a tulajdoni jog vagy
legalább az állandó birtoklási jog fogalma a bérlőre nézve
folyvást fentartatott, és csak e mellett jött létre azon ano

mália , hogy habár a paraszt bérlete örök bérlet volt is : a
haszonbér följebb emelése mégis a fejedelem tetszésétől
függött. -

. Midőn a hindu kormányzókat India legnagyobb ré
szében mindenütt a mogul uralom váltotta fel : ez ismét más
elvek szerint járt el. A földek uj részletes felvétel alá ke

rültek, és e fölvételre alapitották aztán az uj becslést, külön
meghatározván mindenik darab földtől a kormány illetősé

gét. Ha e becsléseket sohasem hágták volna átal: a ryoták
azon aránylag előnyös helyzetben lettek volna a paraszt
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birtokosok felett, hogy habár nehéz, de állandó örökbérnek
volnának alávetve. A törvénytelen zsarolás elleni valódi vé

delem hiánya azonban inkább csak névlegessé tette e javit
.nányt azok helyzetében ; és az egyes esetlegesen előforduló
emberies és erélyes helybeli igazgatás kivételével, a zakla
tásnak gyakorlatilag semmi más határa nem volt, minthogy
a ryota nem volt már képes többet fizetni.
Igy állottak a dolgok, midőn India az angol kormány
zók alá került ; és már nagyon korán azon nagyfontosságu
változást tették , hogy a földadó önkéntes jellegét eltörülve,
határozott korlátokat szabtak a kormányi követelések elébe.

Nem is kisérlették meg, hogy a mogul becslésekre vissza
térjenek . Általában igen észszerü eljárás volt az indiai an

gol kormánytól, hogy igen kevés tekintettel voltak arra,
mit a nemzeti intézmények elméleteként adták elő a ben
szülöttek ; hanem azon jogokat keresték fel, melyek a gya
korlati életben megvoltak és tiszteletben tartattak , s azo

kat védték és terjesztették kijebb. Mind e mellett is so
káig erős viták folytak a tényleges viszonyok felett, és
durván

félreértették az életben talált jogokat és szokáso

kat. Ezen félreértés a közönséges elmék azon képtelenségé
ből származott, mely szerint nem tudták elképzelni a társa
dalmi viszonyoknak egy, attól tökéletesen különböző állapo

tát, a melyhez gyakorlatilag meg voltak szokva. Angliában
nagybirtokok és nagy földesurakkal leven ismeretesek , az
angol kormányzók egészen természetesnek tekintették azt,

hogy Indiában is ugyan igy kelljen annak lenni ; és aztán
oly emberek után kutatva, kik az általuk eléretni kivánt
czélnak megfelelnének : fel is találták azokat az adószedők egy

bizonyos nemében, az u . n . „Zemindárok “-ban. „ A zemindá
rok – ugymond India philosoph történésze, * ) — birnak azon
* ) Mill : History of British India I. chap. VIII.
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tulajdonságok némelyikével, melyek a földbirtokosoknál ta
lálhatók fel ; begyüjték azon bizonyos vidék haszonbérét, kormá
nyozták ott a földmívelőket, aránylag fényesen éltek , s ha
meghaltak : fiaik követték ez állomáson. Azért is nem haboztak

azon következtetést vonni le, hogy tehát a zemindárok voltak
a föld birtokosai, a földbirtokos nemesség, és India kisbirto

kos osztálya (gentry). Azt nem vették tekintetbe, hogy habár
a zemindárok magok gyüjtötték is be a haszonbéreket:
nem tarthatták azt meg magok számára , hanem egy csekély

levonással által kellett azt adniok a kormány számára ; s
azt sem vették tekintetbe, hogy habár ők igazgatják is
a ryotákat, és több tekintetben zsarnoki hatalmat gyakorol

nak azok felett : nem ugy igazgatták azokat mint saját bér
lőiket, a kik vagy felmondás vagy szerződés szerint az ő
földjüket mivelik . A ryoták birtoka örökölhető birtok , a mely
ből jogtalanság ha a zemindár kimozditja őket, mivel minden

fillérről, melyet a zemindár beszed tőlök , számolni tartozik

az ; és csak csalás volt, ha mindabból, a mit begyüjtött, csak
egy anával is többet tartott meg a maga számára , mint
azon csekély osztályrészt, melyet mintegy fizetésül a be
gyűjtésért, meg volt engedve maga számára levonnia .“

„ Indiában egy oly intézménynyel találkozunk , – foly
tatja a történetiró, – melyhez hasonlót sehol sem mutat
fel a világtörténelem . A fejedelem után közvetlenül a föld
mivelők

azok , a kik legjobban érdekelve vannak a talaj

által, mivel a zemindárok jogát (a mint az gyakoroltatott)
könnyen meg lehetett teljes kárpótlás által váltani, azon emel

kedett szellemü határozat levén érvényben, hogy az ország
javulásának a fejedelem tulajdonjoga feláldozandó. A javi
tásra való ösztön, melyet a tulajdonjog ad meg, s melyet
oly helyesen fogtak itt fel: ezzel ép azoknál támasztatott fel,
a kiknél hasonlithatlanul nagyobb erővelmüködhetik az, mint

· bármely más osztályánál az embereknek ; a kiktől minden
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országban egyedül várható minden jótékonyabb javulás a '
földmivelésben, — t. i. a föld közvetlen mivelőinél. És egy ily
rendszabály, melyet méltán lehet a legnemesebb intézmé
nyek közé sorozni,melyeket valaha valamely ország vagy vidék
javulására létesitettek : nagy részben segithetett kárpótolni
India népét mindazon nyomoruságokért, melyeket oly sokáig
kellett türni annak . A törvényhozók azonban angol aristokraták
voltak , és az aristokrata előitéletek lettek az uralkodók .“
A rendszabály egészen eltévesztettnek bizonyult azon

főhatására nézve, melyre annak jó szándékú kezdeményezői
czéloztak azzal. Nem levén megszokva azon különböző

módszerek megitéléséhez , a melyek szerint egy bizonyos rend
szer működése csak oly kevésbbé változatos körülmények ál

tal is módosittatik , a minők egyes országokban előfordulnak :
azzal hizelegtek magoknak , hogy az egész Bengáliában min

denütt angol földesurakat teremtettek '; és kitünt, hogy csak
ir földbirtokosok lettek azok. Az uj földbirtukos-aristokratia
a reá épitett reményeknek és várakozásoknak épen nem felelt

meg . Semmit sem tettek birtokaik javitásáért, de mindent el
követtek saját romlásukra. Itt nem lehetvén mindent meg
tenni, a mit Irlandban megtettek , hogy a földesurak képe

sek legyenek saját oktalanságuk következményeinek ellen
állani : csaknem az egész Bengáliát le kellett foglaltatni, és el
árverezni a kincstári adósságok vagy illetékek fejében , és a

régi zemindárok legnagyobb része egy nemzedék alatt meg
szünt létezni. Ma már egészen más családok , legnagyobbrészt

a calcuttai pénzkereskedők vagy azon benszülött tisztviselők
utódai foglalták el ezek helyét, a , kik a britt uralom alatt
meggazdagodtak , és mint hasztalan herék élnek azon föld
ből, mely az ő kezeikre került. Mindaz, mit a kormány finan
cialis érdekeiből ez új osztály teremtéseért feláldozott : a leg

jobb esetben is teljesen elveszettnek mondható .
India mindazon részeiben , melyek az ujabb időben ke
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rültek az angol uralom alá , nem követték el másodszor azon
botrányt, hogy a nagy földbirtokosok egy haszonvehetlen tö

megét ajandékozzák meg a köz-jövedelmekből. Madras leg
nagyobb részében, sőt a bombayi elnökség egy részében is ,
közvetlen magok a földmivelők fizetik be a haszonbért a kor
mánynak . Az észak -nyugoti tartományokban is maga a kor- .
mány egyezkedik a falusi községekkel együttesen, meghatá

roztatván azon rész, melyet minden egyes egyén fizet, de
kölcsönösen felelősek ‘lévén egymás mulasztásáért. India na
gyobb részében azonban magok a közvetlen földmivelők nem

nyertek örök bérletet meghatározott haszonbérrel. A kormány
, maga kezeli a földeket azon elvek szerint a mint egy jó ir - . .

landi földesur kezeli saját jószágát : nem bocsátyán azt ver

senyre, s nem kérdve a földmivelőtől, hogy mit kész az érte
ajánlani, hanem maga határozváp meg , a mit azok érette fizet hetnek , s ehez mérve aztán követelését. Több kerületben a

földmivelők ,egy része úgy tekintetik mint a többiek bérlője ,
a kormány csak azokhoz fordulva követeléseivel (habár gyak

ran egy számos egyénekbőlálló osztály is ez), a kiket úgy tekin
tenek mint a község eredeti telepitői vagy hóditóinak utódait.

A haszonbér néha csak egy évre van megállapitva , de néha
3 – 5 . évre ; a jelenlegi politica azonban általában a hosz
szu bérletek felé törekszik , — India északi tartományában

30 évre is kiterjesztvén a batáridőt. De e rendszer még nem
elég régi arra nézve, hogy ' tapasztalatból lehetne megmon

dani, hogy mennyivel gyengébbek azon indokok, melyeket
a haszonbérletek keltenek a földjavitás iránt a mivelő el
méjében : az örökös mégtelepedés befolyása alatt keletkezet
teknél. * ). Az elébbi két terv

azonban, t. i. az évenkénti

* ) Azótà már, mióta e sorok eredetileg irattak , azon határozatot
. hozta az angol kormany, hogy az éjszaki tartományok hossza bérleteit
- határozott haszonbérü örökbérletekké változtatja át.

.
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ujra telepités és a rövid bérleti rendszer, visszavonhatlanul el

van itélve ; csak annyiban mondhatók ezek sikerülteknek, a
mennyiben az őket megelőzött korlátlan elnyomási rendszer

rel állíttattak ellentétbe. Ma már senki sem helyesli ezeket,

és sohasem is tekintették őket másként mint ideiglenes rend
szerül, melyet azonnal el kell hagyni, mihelyt az ország

képességéről teljesebb tájékozottságunk elég adatokat fog
szolgáltatni valami állandóbb rendszer alkotására .

X.

FEJEZET.

A ZSELLÉR-RENDSZER ELTÖRLÉSÉNEK ESZKÖZEI.

1. §. Midőn e mű első kiadása megjelent, a legégetőbb
gyakorlati kérdés volt az angol kormányra nézve, hogy mit
kellene tenni a zsellér-népességgel. A nyolcz millió népesség

nagy többsége már régóta önmagával is tehetetlen reny
heség és lealázó szegénységben fetrengve, sa zsellér-rendszer
mellett, ennek befolyása alatt, a legolcsóbb minőségü tápszerre

szorítva, és saját sorsa javitásáért sem tenni, sem akarni va
lamit nem lévén képes : végre ezen legalsóbb minőségü tap

szer hiányában oly állapotra sülyedt, a midőn csak azon vá
lasztás állott előtte, hogy vagy meghal, vagy állandóan má
sok segélyére szorul, vagy pedig gyökeres változást eszközöl
nek azon gazdasági rendszerben , a melyben elég szerencsét

len volt eddig élni. Ez eshetőségek úgy a törvényhozó testület
mint a nemzet figyelmét is egyaránt ezen tárgy felé forditották ;
csakhogy alig mondhatni, hogy valami sok eredménye volna ,
mivel a baj azon földbérleti rendszerből származván, mely az
éhen - halás félelmén kivül megvont a néptől minden indo

kot az iparkodás- vagy takarékosságra : a parlament által aján

lott gyógyszer az volt, hogy még ezt is el kell tőlük venni
az által, hogy a kegy-adományból való gyámolitásra törvé
nyes igénynyel ruháztassanak fel ; mig ellenben a baj okának
eltávolitásáért semmisem történt az üres panaszkodáson ki
vül, habár 10 millió font sterlingbe került az államkincs

tárnak e mulasztás.

„Nem szükség még több okot hozni fel annak bebizo
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nyitására, hogy Irland közgazdasági bajainak

alapja

a zsellér - rendszerben fekszik ; és hogy mig a verseny
által határozott paraszt-haszonbérek lesznek gyakorlatban
ez országban, mindaddig azt várni, hogy talán mégis
majd iparkodás, hasznos tevékenység is fog kifejlődni,
és a halálozáson kivül még valami más korlátozója is lesz

az elszaporodásnak, vagy hogy a szegénység csak legkevésbé
is apadni fog, — annyi volna,mint a tövisről várni szőlőt és
a bojtorjánról figét. Ha a gyakorlati államférfiak még nem
jutottak el e tény elismerésére, vagy ha bár elismerik is azt

az elméletben , de nincsenek eléggé meggyőződve annak való
sága felől, hogy képesek is volnának valami eljárási módot
alapitaniarra :mégis van egy másik , és pedig tisztán physi
cai tekintet, a mely alól lehetetlennek fogják. találni a
menekülést. Ha azon egyetlen termés , melyből e nép eddig
fentartotta magát, még tovább is szűkül: vagy valamely új

és hatalmas lökést kell adni a mezőgazdaságiügyességnek és
iparkodásnak , vagy pedig Irland földje nem

lesz képes a

jelenlegi népességet tovább is eltartani. A sziget nyugoti.

felének összes termése -- semmitsem hagyván felhaszon
bérre — már most sem tarthatja el állandóan az egész népes
séget ; azok tehát szükségkép az egész birodalom adózóinak

terhére maradnak minden évben, mindaddig mig csak vagy
kivándorlás, vagy éhen halás által csekély mérvű iparuknak
megfelelő fokra nem szál alá számuk ; vagy arra nem talál
nak valami módot, hogy maga az ipár legyen termelőbbé.“
Mióta e szavakat irtam , senki által előre nem látott

események kisegitették Irland angol kormányzóit azon za

varból, mely különben méltó büntetése lett volna közönbös
ségök - és a jövővel való mitsem gondolásuknak . Irland a
zsellér földmívelés-inód mellett nem képes többé elegendő
élelmet szolgáltatni népességének ; és a parlament, hogy a
bajon segitsen, a népesedésnek új ösztönt, a termelésnek
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pedig egyáltalában semmi segedelmet nem adott. Azon se

gélymód azonban, mit a politicai bölcsesség nem volt képes
Irland népe számára feltalálni: egy egészen váratlan forrás
ból jött. Az önsegélyző kivándorlás, – a wakefieldi rendszer,

– melyet az önkéntesség elve szerint és óriás nagymérvben
foganatosítottak (a később kivándorlók költségei azok keres

ményétől fedeztetvén , a kik már előbb kivándoroltak ), je
lenleg is már annyira leapasztotta a népességet, hogy a mai
mezőgazdasági rendszer elegendő munkát és önfentartási
módot nyujthat a benmaradtaknak . Ha az 1851-diki censust
az 1841-dikivel hasonlitjuk össze : kerek számban 11/2 millió

apadását mutatja az a népességnek. A későbbi 1861-diki cen
sus ismét fél millió apadást mutat. Az irlandi tehát e szerint
megtalálván az utat azon virágzó világrész felé , – mely még

több nemzedékig lesz képes csökkenetlen kényelemmel látni
el az egész föld népességének szaporodását; az irlandi pa
rasztság megtanulván szemeit egyszer az oceánon tul levő
földi paradicsomra függeszteni, – mint a mely biztos menedé
kül szolgál reá nézve mind az angloszászfaj elnyomása , mind
a természet zsarnoksága ellenében : alig lehet rajta kétel
kedni, hogy bármily mérvben apadjon is ezután már a me
zőgazdaságimunkás foglalkozása egész Irlandban az angol
gazdálkodási rendszer általános behozatala által, vagy pedig

az által, ha mint Sutherland vidékén , az egész Irland egy
nagy legeltető-gazdasággá változtatnék is át, — a feleslegessé
lett népesség ép oly gyorsasággal, és ép ugy a nemzet
minden terheltetése nélkül fog Amerikába átvándorolni,

mint az irek azon milliói, a kik az 1851-et megelőző 3 év
alatt mentek oda ki. Azok , kik azt hiszik , hogy egy ország
földje : csupán egynehány ezer földbirtokos kedveért létezik ,
és hogy mindaddig mig a haszonbért megfizetik , a társadalom
és kormánymegtette a maga kötelességét : - e végeredményben

szerencsés megoldás módjátláthatják az ir bonyodalmaknak .
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Most azonban már nem azon időkben élünk , s az
emberi ész sincs többé azon állapotban, midőn fel lehetne

tartani az ily oktalan követeléseket. Irland földe, ép úgy mint

mindenik ország földe : azon ország népét illeti. A földbirtoko
soknak nevezett egyének sem erkölcsileg, sem az igazság
szerint nincsenek a haszonbérnél , vagy annáltöbbre jogosítva,
a mennyit annak eladható értékeért kárpólásul kapnak . Magát

a földet illetőleg : a legfőbb érdek az, hogy melyik birtoklás
és miveles-mód az, mely által legjobban hasznosítható az

a lakosság összeségére nézve. Lehet hogy a hoszonbér tulaj
donosára nézve igen kényelmes, ha a lakosság nagy tömege,
- kétségbe esve a felől, hogy igazságot találhasson ott, bol ők

és elődeik éltek és küzködtek : egy más világrészben keresse
azon föld tulajdonjogát, mely hazájában megtagadtatott tőle .

Az állam törvényhozó testületének azonban egészen más szem
pontból kellene tekinteni a nép millióinak erőszakos kiköl
töztetését. Ha valamely ország lakosai tömegesen hagyják el
hazájokat, mivel a kormány nem akarja azt alkalmas hely
lyé tenni reájok nézve : az ily kormány kárhoztatandó ; mivel

semmiszükség sincs reá , hogy a földesurak , törvényes jogaik
ban, pénzügyi oldalról, csak egy fillérrel is megrövidíttessenek ;
mert az igazság csak azt kivánja , hogy a valóságos földmi
velők Irlandban is azokká lehessenek , a mikké Amerikában
lesznek , — t. i. azon föld tulajdonosaivá , melyet mivelnek .

Nem kevésbé igy kivánja ezt a jó közigazgatás is. Azok ,
a kik sem Irlandot, sem a többi külföldi államokat nem isme

rik , s az angol gyakorlatot veszik a társadalmi és gazdasági ki
tinőség egyedül követendő mintaképeül: mint egyetlen gyógy

szert az irlandi nyomoruságok ellen azt ajánlják , hogy változ

tassák át a zsellér-rendszert napszámos -rendszerre. Ez azonban
inkább csak az ír földmivelés,mintsem az ir nép számára volna
javulás. A napszámos állapotnak semmi varázsereje nincs arra,

hogy előrelátást, takarékosságot és mértékletességet kelt
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sen egy népben , mely mindezeknek hiával van. Ha a mellett,
hogy a nép régi szokásai és szellemi jellemvonásai változatla

nulmaradnának , sikerülne is az ir parasztságot mindenütt nap
számosokká változtatni által: csak azt nyernénk vele, hogy
4 vagy 5 millió embert látnánk élni mint napszámost ugyan

oly nyomorult módon , mint azelőtt a zsellér állapotban él
tek ugyanazok , — ép úgy megnyugodva minden kényelem hiá
nyában, ép oly,meggondolatlanul elszaporodva, sőt még talán

ép oly figyelmetlen levén a munkálkodásnál is, – mivel
mind egyszerre nem bocsátható el; sőt még ha lehetséges
volna is ez : ez most egyszerűen csak a szegény adóra utalná
őket. Egészen másforma lenne az eredmény, ha paraszt gaz

dákká tennék őket.Egy oly népnél, melynek iparkodás és elő
relátás tekintetében mindent még csak most kell tanulnia , s

melyről elismert dolog , hogy iparkodás tekintetében leghátrább
áll Europa valamennyinépei között : ujjáalakitása végett a leg
hatalmasabb ingerekre van szükség , melyek által ezen ere

nyek nála felkölthetők , de még eddig semmimás inger nincs,
mely összehasonlítható volna a föld -tulajdonjoggal. Egy ál
landó érdekeltség a talaj iránt : csaknem teljes biztosíték a
legernyedetlenebbmunkásságra nézve, valamint a tulnépesedés
ellen is ; habár nem csalhatatlan, de valamennyi eddig ismert

közöttmégis ez a legjobb óvszer ; és a hol ezzel nem sikerült
boldogulni: mással valószinűleg még sokkal kevésbbé si
került volna az.
Irland esete, a kivánalmakra nézve, igen hasonlít az
Indiáéhoz. Habár időről időre Indiában is nagy botlásokat kö

vettek el: azt soha senki nem merte tanácsolni, hogy a földmi

velési javitás ürügye alatt a ryotákat, vagyis a paraszt-bérlő
ket kivessék birtokaikból ; ha nem a rég várt javitás az által
eszközöltetett, hogy a bérlet biztosíttatott számokra ; - és csu

pán annyiban léteznek

eltérő vélemények , hogy míg az

egyik a birtok megörökitésére törekszik : a másik elegendő
Stuart Mill. Nemzetgazdas gtan. II.
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nek véli a hosszú bérletet is. Ugyane kérdés áll Irlandra
nézve is ; - és hiába tagadnánk, hogy a hosszú bérlet olyan

földesurak alatt, a minőkkel néha találkozunk, még Irland
ban is csodákat mivel ; hanem erre megkivántatik , hogy a
haszonbér alacsony legyen. A hosszú bérletekre azonban sem

mikép nem lehet támaszkodni, ha a zsellérségtől akarunk
megszabadulni; mert hiszen a zsellér-rendszer mellett a bér
letek mindig hosszú idejüek voltak ; 21 év és három ember

kor igen szokott bérletidő volt ; a haszonbér azonban a ver
seny által levén meghatározva, magasabb volt,mintsem meg
lehetett volna azt fizetni, úgy hogy a bérlőnek minden igye
kezete daczára sem lehetett valami jótékony érdeklődése a
föld iránt, mivel a hosszú bérlet előnyei csupán névlegesek

voltak . Indiában a kormány, a hol csak meggondolatlanulnem
ruházta át tulajdonjogát a zemindárokra, képes volt meg
akadályozni a bajt, mivel maga levén a földesúr, saját be

látása szerint szabhatta meg a haszonbért ; az egyes föld
birtokosok alatt azonban , hol a haszonbér verseny által ha
tároztatik meg, s a versenyzők a megélhetésért küzdő pa

rasztokból állanak : ha csak nem oly gyér a népesség, hogy
maga a verseny is csak névleges : kikerülhetlen a névleges
haszonbér. A földesurak legnagyobb része örömest nyúl a

közvetlen kinálkozó pénz és hatalom után, és mindaddig ,
mig találnak oly zselléreket, kik igyekeznek mindent fel

ajánlani nekik : hiu remény arra támaszkodni, hogy e hibás
gyakorlatot magoktól mérsékelni fogják . .

Az örök tulajdon sokkal erősebb ösztön a föld javí
tására , mint a hosszú bérlet ; nemcsak azért, mivel a leg
hosszabb bérlet is, mielőtt lejárna, a rövid bérletek vala
mennyi változatán keresztül, végre is egyáltalában a semmi
bérlethez lyukad ki, hanem még sokkal mélyebben rejlő okok
miatt is. Nem valami mélyre ható értelem az, mely még a

tisztán gazdasági ügynél is nem veszi tekintetbe a képzelet

·

A ZSELLÉR -RENDSZER ELTÖRLÉSÉNEK ESZKÖZEL.

195

befolyását. Oly hatalom rejlik e szóban „örökre “, mely töb
bet ér az évek leghosszabb soránál is. Még ha elég hosszu
is ez idő arra, hogy a gyermekeket, sőt mindazokat is alá

lehessen foglalni, a kik iránt valaki egyénileg érdeklődhe
tik , mégis — ha csak azon magas szellemimiveltségre nem
emelkedett, a midőn a közjó (a mi szinte az örökség esz
méjét foglalja magában) túlnyomó befolyással van érzelmeire
és kivánságaira : — nem fog ugyan oly buzgalommal törekedni
valamely birtok értékének növelésére , mely iránt érdekelt
sége minden évvel kevesebbé és kevesebbé lesz . E mellett

mindaddig ,míg csak általános szabály lesz az,hogy a földbirtok
örök bérletnek tekintetik , – a minthogy valamennyi európai

államban igy is van ez: egy korlátolt idejü bérlet, – bár
mily hosszu legyen is különben ezen idő,

–

kétségkivül

csekélyebb becsünek fog tekintetni, és kevésbbé fognak tö
rekedni annak elnyerésére ; vagy ha már egyszer megvan :
kevésbbé fognak hozzá ragaszkodni. Ott azonban , a hol a

föld zsellér-rendszer alatt van, az örökség kérdése egészen
másodrendű azon sokkal fontosabb másik pont,t. i. a haszonbér
mennyiség kérdése mellett. Az oly haszonbért, melyet egy
tőkepénzes fizet, a ki nem a mindennapi kenyérért, hanem
a haszonért gazdálkodik , bátran lehet a verseny hatására

bizni; de a munkások által fizetett haszonbért nem , — ha csak
a munkás oly polgárosult, és jó állapotban nincs, a minőt a
munkások sehol sem értek és nem érhetnek el az ily bérlet

mellett. A paraszthaszonbérnek soha sem kellene önkényes
nek , a földesur tetszésére hagyottnak lenni, s elodázhatlan

sziikség, hogy vagy szokás, vagy törvény által meg legyen
az határozva ; és ott, hol oly kölcsönösen előnyös szo
kás nem fejlődött ki, mint pl. a toscanai feles-rendszer : az

ész és tapasztalat egyaránt a mellett szóll, hogy a hatóság
által kellene azt megállapítani, – a haszonbért örök ha
szonbérré, s a bérlőt parasztgazdává változtatván át.
13 *
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Hogy e változást elengedő nagy mérvben vihessük keresztül
arra nézve, hogy a zsellér -bérlet teljes eltörlése eszközöl

tessék : e czélból azon közvetlen eljárási mód látszik legin
kább ajánlhatónak , hogy egy parlamenti törvény által töről.
tessék el az egész mostani rendszer, s az irlandi földeket a bér
lők tulajdonává változtatva, ezektőlaztán a ma valósággal fize

tett ( és nem pedig névleges ) haszonbért tartoznának azok egy
meghatározott összegben fizetni évenkint. Ez volt „ a bérlet ál
landósitása" czim alatt a „ Repeal Association " -nak is egyik
kivánsága, az általa kifejtett agitatió legsikeresebb korsza
kában s a mit még jobban kifejeznek Connernek ez ügy leg .
első, legbuzgóbb és legfáradhatlanabb

apostolának *) ezen

szavai: „megbecslés és örökösités“ . Semmiigazságtalanság
nem lenne ez eljárásban , ha a földesurak mindazon jövede
lem -növekedésre való kilátásuk jelenlegi értékeért is kárpótol

tatnának , a melyről e változásért le kellmondaniok . A tár
sadalom jelen viszonyaiban alig idéztetnék elő ezáltal na
gyobb és erősebb rázkódás, mint a minőt Stein és Harden

berg miniszterek eszközöltek a jelen század elején, — midőn .
egynehány kormányrendelet által felforgatták a földbirtok
viszonyokat Poroszországban, és mint hazájok

legnagyobb

jóltevői hagyták át nevüket utódaikra. Olyan felvilágoso
dott külföldiek szerint is, kik – mint Von Raumer és Gustave
de Beaumont, — Irland felől irtak : annyira teljesen és világo
san láthatólag ez volna azon gyógyszer, melyet a baj ter
mészete megkiván , hogy alig birják felfogni, miért is nem

történt ez mindeddig .

Ez azonban legelőször is Irland magasabb osztályának
teljes kitulajdonítása volna , a mi, -

ha van valami igaz

*) A ki egyszersmind számos röpiratnak szerzője, u. m . „ True
Political Economy of Ireland.“ „ Letters to the Earl of Devon .“ „ Two
Letters on the Rackrent oppression of Ireland" stb . Mr. Conner már
1832 óta agitál e tárgyban.
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ság azon elvekben, melyeket fentebb kifejtettünk, – teljesen
jogosult eljárás volna ugyan : de csak akkor , ha csupán ez
volna egyetlen módja a közjó előmozditásának. Másod
szor pedig korántsem kivánatos, hogy valamely országban

csupán csak parasztbirtokosók legyenek, mivel a jó föld
mivelési rendszernek igen fontos részét képezik az oly na
gyobb birtokok , melyek nagy tőkével biró és oly tulajdono

sok által miveltetnek, a kik a lehető legjobb nevelésben ré
szesültek , a melyet csak az ország adhat, s a kik ennél
fogva képesitve vannak a tudományos felfedezések becsé

nek felfogására, és képesek a költséges kisérletekre is időt és
vagyont szentelni. Számos ily földesur van magában Irland

ban is, és közszerencsétlenség volna ezeket elüzni helyeikről.
Emellett a jelenlegi birtokok egy nagy része valószinüleg
sokkal csekélyebb, mintsem ép e miatt a legnagyobb előny
nyel lehetne megpróbálni a tulajdoni rendszert ; sőt a jelen
legi bérlők sem mindnyájan olyanok , a minőket kivánni
lehetne a parasztbirtokok első birtokosaiul. Számosan van
nak olyanok is ezek között, kikre nézve sokkal jobb hatás

sal volna, ha azon reményt adnánk nekik , hogy iparkodá
suk és takarékosságuk által földbirtokra tehetnek szert,
mint ha azonnal birtokukba is bocsátanánk azt .
Van azonban egy sokkal szelidebb utja és módja is e
czél elérésének , a mely ellen nem lehet ez ellenvetést fel

hozni, és a mely — ha a lehető legnagyobb terjedelemben való
sittatnék meg, - nem kis mérvben mozdítaná elő a kivánt

eredményt. Ilyen volna pl. annak törvényben kimondása ,
hogy mind az, a ki puszta földet fog mivelés alá : tulajdono
„ sává lesz annak , egy bizonyos örökbér fizetése mellett, mely
mérsékelt kamatja volna e puszta föld belértékének . Ter - .
mészetes, hogy ez eljáráshoz szükséges volna a puszta föl
dek átengedésére mindannyiszor rákényszeriteni a földesura
kat, valahányszor csak – a diszítményi területek kivételével
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- mivelés alá felkéretnek azok. Egy másik és pedig olyan
mód volna,melynél az egyes egyének is közreműködhetnének :

mindazon földeket megvásárolni, melyeket eladásra ajánla
nak , s mint apró paraszt-birtokokat adni el ismét azokat.
Egy időben terveztetett is egy e czélra szolgáló társulat
alakítása (habár a kisérlet sikertelennek bizonyult), mely a
lehetőségig

a „ szabad -földbirtok társulatok

elvei szerint

járt volna el, melyek habár eredetileg nem földmivelési, ha
nem választási czélokra is, de oly nagy sikerrel működtek
Angliában.

És pedig egy oly mód volna ez, melynél a magán

tőke nem csak áldozat nélkül, hanem a tulajdonosoknak te
kintélyes nyereségével volna használható Irland társadalmi
és mezei gazdaságának ujjáalakitására. A „ puszta -föld jayitó

társulat“ feltünő eredményei, – mely pedig sokkal kevésbbé
előnyös terv szerint járt el a bérlőkre nézve, – jó például
szolgálhat arra, hogy mennyire · lehet az ir parasztot
ösztönözni, ha eléggé biztositva van affelől, hogy saját ja
vára fog az válni. Sőt nem is mulhatlanul szükség, hogy

szabályul az örök tulajdonjog legyen elfogadva ; mert mér
sékelt haszonbér mellett az oly hosszu bérletek , minők a

„ puszta -föld javitó társulatéi“ voltak : szintén elegendők, ha
azon kilátása van e mellett a bérlőnek, hogy megengedte
tik azon földet megváşárolnia azon tőkével, a melyet azon

szerezhet a minthogy a társulat bérlői oly gyorsan ismeg
szerezték azt e jótékony

rendszer befolyása alatt.*) Vi

* ) Habár e társulat az éhséget követő évek alatt kénytelen volt

is lebonyolitani üzletét : méltó , hogy megőrizzük annak emlékét, a mit
ez tett. Az alább következő kivonat a Lord Devon- féle bizottsági jegy* zőkönyv ( p. 84 ) azon jelentéseiből van kivéve , melyeket a társulatban

annak kitünő igazgatója , Robinson tábornok, 1845-ben terjesztett elő . .
„ Azon 245 bérlő , a kik közül számosan még nehány évvel ezelőtt
a pauperismus szélén állottak,mamint 10 — 20 holdas apró telepek birto
kosai, saját szabad munkájok által, a társulat segedelmével 43,960 fntra

.
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dőn a földek eladatván, a társulati alaptőke felszabadul : a . . .

működést más vidékeken ujra" lehet kezdeni. .

.

2 . $ . Eddig irtam meg e fejtegetést 1856 -ban . Ezen idő
óta az irlandi nagyszerű ipar-crisis ujabb előhaladást tett;
szükség téhát, hogy megvizsgáljuk, hogy annak jelenlegi ál
lapota mi befolyással van az ezen fejezet előbbi részében ki

fejtett nézetekre, t. i. a mai kilátásokat és gyakorlati eljárást .
illetőleg.
emelték gazdaságuk értékét, 6050 fnttal növekedvén ez az utóbbi év
alatt is, – az egész időre 17 font és 18 shilling, az utóbbi évre pedig 2
font 9 shilling esvén mindenik bérlőre, – a mely javitmányok hasznát a

még hátralevő 31 évig fogják azok használni.“
„ E 215 bérlő , családjával együtt 1032 ültetvényi hold földet fogott
kapa alá , mely azelőtt terméketlen puszta hegyi vidék volt, s a melyen
ezek a mult évben , illetékes gyakorlati emberek becslése szerint, 38 ,960

fnt. értékü vetést termesztettek, mindenik bérlőre 15 font és 18 shilling
ára jutván ebből. Lábas jószáguk pedig, a mennyi ma valósággal e bir
tokokon van s mely szarvasmarha, ló, juh és sertésből áll : a szomszéd
piaczok árfolyamå szerint becsülve, 41,620 ftot ér ; melyből 13,040 ára
1844 február óta adatott hozzá , vagyis az egész korszakra 16 font 19 shil

ling, az utóbbi évre 5 font 6 shilling mindenik bérlőnél ; a mely idő .
alatt tehát gazdaságikészletök e szerint ép annyivalnövekedett, a meny
nyit jelenlegi évi haszonbérök tesz. S a statistikai táblázatok és az előbbi
jelentésekhez csatolt kimutatások által be van bizonyitva, miszerint
a bérlők csaknem ép oly arányban javitják kis birtokukat és terjesztik
földmivelésüket : a mint a családjukhoz tartozó mindkét nembelimunka
képes személyek száma növekszik ."

Alig lehet ennél erősebb bizonyitéka annak , hogy csak tűrhető
földbérleti rendszer mellett is nagyobb mennyiségü nyers, sőt tiszta jö - *
vedelmet is lehet a kis gazdaságokról beszerezni. Es figyelemre méltó .
tény, hogy a legnagyobb iparkodás és buzgalom még ezek között is a
kisebb birtokosoknál volt feltalálható, ezen feltünő és gyors előhaladás
• közt ép azon bérlők képezvén kivételt, - mint Robinson tábornok meg

jegyzé – a kik 20 holdnál többet birtak, s a kiknél gyakran hiányzék
azon kitartó szorgalom , mely annyira nélkülözhetlen a hegyvidéki javit

mányok sikeres keresztülviteléhez.

.
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A legfőbb változás abból áll, hogy a zsellér - bérlet

nagy mérvben apadt, és igy annak teljes megszünésétle
het reméleni. A kisbirtokok számának óriás apadása, a
közép nagyságuakénak pedig növekedése, - a mint ezt a

statisticai adatok bizonyitják : - eléggé tanúskodik e tény ál
talányossága mellett ; és minden oda mutat, hogy e törekvés
még folyvást fejlődőben van. **) Valószinü, hogy a gabna
*) Létezik azonban némi részben bizonyos ellenkező irányu áram
lat is, de a mire nézve semmi nyilvános adatot nem találtam . „ Az emberek
egy bizonyos osztálya, - - mely, habár nem nagyon, de mégis eléggé szá
mos arra nézve, hogy sok roszat tegyen , – a földbirtok -törvényszék által
sok földnek jutott Irlandban birtokába ; a kikről pedig az emberek va

lamennyi osztálya között a legkevésbbé feltehető, hogy el fogják ismerni
a földesur állásából folyó kötelességeket. Ezek a városi kiskereskedők,
a kiknek – gyakran a nagy uzsorára való pénzkölcsönzéssel összekötött
fukar fösvénység homályos utain haladva, — sikerült az egész élet folytán
annyi pénzt összekaparitani, a mennyi elegendő egy 50 vagy 100 holdas

birtok vásárlására. Az efajta nép soha nem is gondol arra , hogy valaha
gazdálkodáshoz kezdjen , hanem kevély levén arra , hogy most már ő is
földesur : – e mellett folyvást a lehető legnagyobb hasznot igyekszik
földjéből zsebre rakni. Egy ily példa jött közelebbről is tudomásomra

A bérlők, a birtok eladása idején valami 12 évvel ezelőtt, meglehetős
jó álla potban voltak a birtokon. Ez idő alatt azonban három izben emel
tetett feljebb haszonbérök ; és mint a kerület lelkészétől értesültem , most

körülbelől kétszer annyi az, mint a jelen tulajdonos birtokba jöttekor
volt. A végeredmény az, hogy azon nép, mely akkor türhető kénye
lemben élt: most teljesen szegény, úgy hogy ketten már el is hagyták a
birtokot, s a szomszéd turfásmocsárok közé vonultak, a hol olykori fosz

togatásból tartják fel magokat. Ha az ily embert előbb nem lövik agyon :
saját birtoka elpusztulása által sok kárt fog okozni magának, de azon
közben már 8 — 10 -ot nyert a birtok vételárába fektetett pénzén . Es

az ilyen épen nem ritka eset. Azon megbotránkozás, melyet az ilyféle
eljárás felmerülte okoz : hátrányos színben tünteti fel azon egészen más

nemű és teljesen jogos eljárást is, midőn a bérlők eltávolítása mindkét
félre nézve valóságos jótéteménynek tekinthető.

És a földesuraknak a zsellérektőlmegfosztás miatti aggodalmát némi
leg ellensulyozza a bérletközvetitőknek azok megnyerhetése iránti erős
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törvény eltörlése — szükségkép változást idézvén elő Irland ki
vitelében,mivel a mezőgazdaságiterményekrőlaz átlattenyésztés
felé terelte azt, – már magában is elegendő lett volna a bér

let-forradalom felköltésére,mert legeltető gazdaságot csak egy
tőkepénzes bérlő, vagy maga a földesur folytathat. De a né

pesség ily nagymérvi áthelyezésével járó változást roppantul
előmozditá, és még gyorsabbá tevé azon nagymérvü kiván

dorlás, valamint azon legnagyobb jótétemény is, melylyel va
laha egy kormány Irlandotmegajándékozta, t. i. „ az eladósitott
földbirtok -törvény“ , - azon intézmények legáldásosabbika, a
melyek a földbirtoki törvényszék általállandóan be lettek kebe

lezve ezen ország társadalmi rendszerébe. Okunk van hinni,
hogy Irland földjének legnagyobb részét ma már vagy ma
vágya. Irland egész területének körülbelől egy negyede van ma hosz
szú bérletek alatt, s az ilyenekért kapott haszonbér rendesen nagy mér.
tékben alatta áll a föld valódi értékének. Az azonban ritkán történik ,
hogy az ilyféle bérlet maga az ily bérlet tulajdonosa által miveltetnék ;

hanem e helyett sokkal magasabb haszonbérre (rack rent) kisebb bér
lőknek adja az azt ki, s maga azon nyereségből él, mely az igy bevett ha

szonbérből még az általa fizetetten túl felmarad . Mindig akad e bérletek

közől olyan, mely vége felé közeleg , s az ily bérletközvetitőknek semmi
más érdeke nem levén, minthogy a birtok állandó kirongálása árán a lehető
legtöbbet vehessenek be a még hátralevő bérletévek alatt abból : e
czélra tökéletesen alkalmasak a zsellér-bérlők . A bérletközvetitők ily

helyzetben ép annyira igyekeznek zsellérbérlőket kapni, mint a földes

urak azoktólmegszabadulni ; s a végeredmény az, hogy az ilynemü bér
lők az egyik fajta birtokról csak a másikra mennek által. E mozgalom
ugyan korlátolt terjedelmü, de mégis létezik ; és a mennyiben létezik ,
neutralizálja az általános iránylatot. Sőt talán azt is lehetne gondolni, hogy
e rendszer reproducálja magát ; és hogy ugyanazon okok, melyek a bér
letközvetitők létrejöttét előidézték : meg is fogják örökiteni ezen osz
tályt. Ettől azonban nem kell félni ; a földbirtokosok ma már teljesen
érzik e sendszer romboló következményeit, bármikényelmesnek látszott

is az egy ideig : ma már egészen természetes dolognak tekintik , hogy
minden bérleti szerződésbe beigtatják az albérleteket tiltó záradékot.

Professor Carnes magánközleményei után .
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gok a földbirtokosok , vagy a tőkepénzes kisbérlők mivelik .
Hogy ezen birtokosok viszonyai mindinkább javulnak, és hogy

azok tőkét gyüjtenek : azt számos körülmény bizonyitja ; de külö
nösen az, hogy azon bankokban , melyeknek legfőbb üzlet-felei
e bérlőkből állanak :mindinkább növekszik a betét mennyi
sége. Ezen osztályt illetőleg, az , mire még legnagyobb szükség
van : a bérlet, vagy a javitmányokérti kárpótlás felől való
biztosittatás. E hiányon segités foglalkoztatja ‘ma az erre
hivatottak legnagyobb részének elméjét ; Longfield főbirónak
1864 őszén tartott beszéde, és az ez által támasztott mozga

lom : korszakot alkotó e tárgyra nézve; és egy oly időponthoz
értünk már el e tekintetben , a midőn bizton remélhetni, hogy
néhány év alatt valósággal fog is valami létesülni.

Kérdés azonban, hogy micsoda állapota van az elmoz
ditott zsellérnek , - -- ha t. i. nem vándorol ki, - 'és átala

ban azon egész osztálynak , mely mezeimunkából él : ha nincs
valami darabka földje , melyen foglalkozhassék ? Mindeddig ·

csak a nagy szegénység, — és pedig kevés kilátással valami
jobb jövőre ! A pénzbeli napszám , igaz, igen sokat emelkedett

az egy nemzedékkel ez előtt szokásban volt nyomorult fize
tés fölébe ; azonban az élelmi szerek ára is ép oly mérvben
emelkedett a régi burgonyaárak fölé; ugy hogy a valódi javulás
nem felel meg a névleges javulásnak , és az általam megsze
rezhetett legjobb értesülések szerint igen kevéssé látszik ,

hogy ez osztály életmódja valamivel javult volna. Bár meny
nyire megapadt légyen is a népesség : valósággal még min

dig sokkal több az annál, mint a mennyinek ez ország, mint

Anglia legeltetési területe, képes élelmet szolgáltatni. De ta
lán az sem lehet tökéletesen igaz, miszerint ha a lakosok
jelenlegi számát itthon meg akarnák tartani: ez csak ugy
eshetnék meg, ha vagy a régi romlott zsellérrendszerre tér
nének vissza, vagy ha mint kisbirtokosok magok termelnék sa

ját élelmöket. Azon földek, melyek még eke alatt maradtak, -
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ha elegendő biztositék adatnék a költségek megtéritése iránt,
kétségkivül még sokkal számosabb munkás alkalmazását is
megengednék az apró tőkepénzes bérlőknél ; és ez által némely
illetékes birók véleménye szerint, képesítve lenne az ország

a mai népességet mai állapotában eltartani.
Azt azonban senkinem akarja állítani, hogy e segély

forrásmagában is elegendő volna azokat oly körülmények kö
zött tartani, a minők között czélszerü liogy egy államban a
földmivelő nép nagy tömege élhessen ; mert ép ennek köszön
hető , hogy a kivándorlás, mely egy idő óta megszünt, a
rosz évek által méginkább ösztönöztetve, teljes erővel éledt

fel ujra. Ugy számitják, hogy 1864-ben nem kevesebb mint
100,000 emigrans hagyta el az ír partokat. A mi mago
kat a kivándorlókat, és azok utódait, vagy az emberi faj álta

lános érdekeit illeti : együgyüség volna sajnálkozni ez eredmé
nyen . A kivándorló irek gyermekei americai nevelést kapnak ,

és sokkalhamarabb lépnek egymagasabb polgárosult állapot
előnyeinek élvezetébe, mint őseik hazájában lehetséges volna
az. Husz-harmincz év mulva már, gondolkodás-módra nézve,
nem különböztethetők meg az amerikaiaktól. A veszteség

és szégyen csak Anglia részén van.Az angol nép és kormány
az, melyet főként megillet azon kérdést tenni önmagához :
mennyiben válik előnyére és becsületére Irlandnak csupán

földjét tartani meg, lakosságát pedig elveszteni. * ) Az ir nép
*) E tétel is egyike azoknak , melyek felett – mint már egy má- .
sik alkalommal megjegyeztük

–

lehetetlen elhallgatni sajnálkozásunkat

a miatt, hogy Stuart Mill még e tételei megállapitásakor nem lehetett
ismeretes a Darwin tételeivel ; mert különben meg vagyuňk felőle győ
ződve, hogy az írkérdés, – a mennyiben t. i. annak csupán népmozgalmi

oldaláról van szó,mely annyi fennakadást okoz neki, – szintén igen szé
pen elsimulna gyakorlott ujjai között.Ma, a darwinismus szempontjából te
kintve az egészet, alig lehetne e kérdést egy államférfiúnak fel is tenni;
mert tudván, hogy a fajok végtelen szaporodásra képesek, és hogy az
uj viszonyok között mindig előnyösebben fejlődnek : könnyen belátható,
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jelenlegi érzülete , és azon iránylat mellett,melybe e népnek

helyzete javulása iránti reményei folytonosan visszatérni lát
szanak : Angliának ma már valószinüleg csak a között lehet

választania , hogy vagy egészen elnépteleniti Irlandot, vagy
pedig a munkás osztály egy részét parasztbirtokossággá vál

toztatja át. A köztisztviselőknek, a mezőgazdaság mindazon
alakjait illetőleg, melyek csaknem minden más mivelt állam

ban ma már tulnyomólag uralkodók , valódi insularis tudat
lansága nagyon is valószinűvé teszi, hogy a kettő közül a
roszabb alternativát fogják választani. Azonban el vannak

már vetve a magvak Irlandban is egy paraszt földbirtokos
osztály képződésére ; ugy hogy csak egy jóakaratu törvény
hozó testület segitségére van szükség, hogy az tenyészésnek
is indulhasson, mint az kitünő és nagyra becsült barátom ,
Professor Cairnes velem közlött következő magán értesitésé
ből látszik :

„ A thomondi,portarlingtoni és kingstoni birtokoknak a
csődtörvényszék (Encumbered Estates Court ) általi eladatása

alkalmával, valami nyolcz vagy tiz évvel ezelőtt, ugy ta
pasztaltatott hogy a bérlők egy tekintélyes része volt az,
mely lefizette saját gazdasága árát. Nem voltam képes to

vábbi értesülést nyerhetni arra nézve, hogy mi történt aztán ez
eljárás után ; hogy valjon a vevők megtartották -e gazdálkodásra
hogy Angliára nézve csak előny, ha közelében még egy nagy szigeten
nyilik hely a megtelepedésre . Másfelől pedig , - a mennyire egy kevéssé
mi személyes észlelésből ismerjük az irlandi népet, és a fajok termé

szetét, - azt hisszük, hogy bármennyire életrevalóvá lesz is e nép uj
hazájában, Amerikában : ősi szigetén aligha volna egy könnyen még
ugyanoly viszonyok között is megváltoztatható . Egy természeti törvény
nyel állunk itt szemben. Tudjuk , vannak oly növények, melyek, mig
régi telephelyekön semmikép nem javithatók : egy más területre helyez
tetve át, ujra virágzásnak indulnak. Ez áll sok részben ez emberekre
nézve is .
A forditó .
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saját kisbirtokaikat, vagy pedig a földes uri mánia befolyása
alatt talán megpróbálták megszabadulni előbbi életmódjuktól.
Vannak azonban másféle tények, melyek némi felvilágositást

adnak a kérdésre nézve. Az ország azon részeiben, hol a
bérletjog uralkodik , óriás dijakat fizetnek a bérletjog áten
gedéseért. A következő táblázat, – melyet egy Newry közelében
fekvő birtokról vettünk , mely a földbirtoki törvényszék ke
zén most ment keresztül, — némi tökéletlen fogalmat fog szol
gáltatni azon árakról, a mibe_ e csupán szokásbeli jog
megszerzése rendesen kerülni szokott.
„ Bizonyos Newry közelében fekvő birtokok bérletjogá
ért fizetett árak mennyiségét mutató bevallások :
Sorozat

Hold

-co o

23

Haszonbér
74 font st.

24

240 ,

39
34 ,
33 .

110

85 ,,
172 ,

S

Cco A o

o

14

A bérletjog vételára
33 font st.

11

13 ,
26 ,
33 ,

75

,

130 ,

130
5 .

összesen

110 h .

334 fnt st.

980 fnt st.

„ Az itt felmutatott árak egészben véve körülbelől há
rom évi haszonbért képviselnek ; azonban mint fentebb em

litém , csak igen hiányos fogalmat adnak azon árakról, a
mennyit gyakran, sőt valósággal rendesen fizetni szoktak
azért. E jog , pusztán szokáson alapult leven : rendesen a

földesur becsületességébe vetett bizalom szerint változik
árára nézve. A jelen esetben a birtokeladással összefüggés

ben levő eljárás folytán oly körülmények jöttek napfényre,
melyek azon föltevésre adtak okot, miszerint a bizalom
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nem valami magasan állott ezen esetben ; következéskép a
fentebb adott árakat ugy lehet venni, mint a melyek tekin

télyesen alatta állanak annak , a mit rendesen fizetni szok

tak e jog átruházásaért. A legmegbízhatóbb forrásból ugy
vagyok értesülve, miszerint az ország más vidékein , szintén
a földbirtok -törvényszéknél, oly esetek merültek fel, me

lyeknél a bérletjogért fizetett árak
kéig

kik

a birtok

egész érté

emelkedtek . Feltünő tény, hogy találkoznak emberek ,

20 – 25 évi bérletárat is megfizetnek

oly földekért,

melyektőlmég e mellé meglehetős összeg haszonbér is fizetendő.
Deazt lehetne kérdezni,hogy miértnem vásárolják ugyanazon,
vagy csak kevéssel nagyobb összegért örökáron meg a bir
to kot? A felelet a kérdésre, ugy hiszem , földbirtok -törvénye
ink állapotában rejlik . A földbirtok -átruházás költségei, ap
rós részleteknél aránylag igen nagyok a vételárhoz képest

még a földbirtok -törvényszék előtt is; mig ellenben a gazdálko

dási jog egyáltalában minden költség nélkül átruházható . A
legolcsóbb átruházás, mely a törvényszék előtt eszközölhető
hol pedig szigorúan ügyelnek reá , hogy épen csak annyiba
kerüljön az eljárás, a mennyi a törvényes szolgálatok jelen
legi dijjazásmódja mellett okvetlenül szükséges, - a bélyeg
illetékekre való tekintet nélkül legalább is 100 ft., a mi igen

érezhető pótlék egy kis parasztbirtok vételáránál ; mig egy
1000 holdas birtok átruházása szinte nem kerülhetne, s

valószinüleg nem is kerülne többe. A valóságban azonban
maga csupán az átruházási költség csak a legkisebb ré
szét képezi azon akadályoknak , melyek a föld kis rész

letekben megszerzésének ellene állanak. Egy sokkal ko
molyabb akadály a föld tulajdonjog bonyolult állapota,
mely miatt gyakorlatilag sokszor nem ajánlható oly ap
róbb részekre osztani fel egy birtokot, a midőn aztán a
kistőkepénzesek is megszerezhetnék azt. A dolgok ez álla
potának megszüntetése végett azonban sokkal gyökeresebb
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orvoslási rendszabályokra volna szükség, mint a minők alko

tására félő , hogy a képviselőház, igen nagy valószinüséggel,
még sokáig nem fog elég türelemmel birni. A jogczimek be

jegyzése által sikerülhetne a tulajdonjog e bonyolult állapotát
a legegyszerübb alakra vinni vissza * ) ; ott azonban, hol valaha
ily bonyolult esetek léteztek : a nehézségtőlnem lehet csupán a

forma egyszerűsitése által megszabadulni. És mindaddig ,mig
a földesurak által jelenleg élvezett rendelkezési hatalom csor
b)ttatlanulmarad, s mig valamennyi hagyományozó vagy vég
rendelkezőnek csaknem korlátlan szabadságában áll a földre

vonatkozó jogigényeket sokasítani, a mint büszkesége, ren
delkezési szenvedélye vagy puszta szeszélye hozza magával: —
egy puszta telekjogczim -jegyzőkönyv véleményem szerint nem

lesz elég gyökerén találni a bajt. E körülményeknek most
az az eredménye, hogy roppant nyereségessé van téve a nagy

földbirtokokkal való kereskedés, sőt gyakorlatilag a legtöbb
esetben minden más módot kizár az ; és mig törvényeink ily

állapotban vannak : könnyen belátható , hogy a parasztbir
tokokkal való gazdálkodás sikerültére nem lehet valami ki
Játás. A tény azonban , melyet fentebb felmutattam , azt hiszem ,

teljesen igazolja : miszerint a nép hajlamában semmi akadály

nincs e rendszer behozatala ellen.“
Ezzel befejeztem azon vitát, mely csaknem annyi tért

foglalt el, hogy nincs arányban a munka terjedelmével; s itt
tehát berekesztem a társadalmi gazdálkodás azon egyszerübb
alakjai felett való vizsgálódást is, midőn a föld terménye vagy
osztatlanul csak egy osztály tulajdonát képezi, vagy pedig

csak két osztály között oszlik az meg. És most azon hypo
* ) A mult 1873. évi ülésszak alatt nyujtatott is már be egy
képviselő által az angol alsóházba e részben, t. i. a birtoktelek
könyvek behozatala iránt, egy törvényjavaslat; hogy azonban mi lett e
javaslat eredménye, arról még eddig nem vagyok értesülve.
A fordító .
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thezisekre térek által,midőn a termés három felé, t. i. a mun.
kás,a földbirtokos és a tőkepénzes között oszlik meg, — és pedig
azon czélból, hogy a következő fejtegetéseket a lehető közeli

összefüggésbe hozzam azokkal, melyekkel eddig foglalkoz
tank . Ép ezért a „munkabér“ kérdésével fogom kezdeni.

XI. FEJEZET.

A MUNKABÉR.
1. § . A munkabér elnevezés alatt kell értenünk : először is
általában mindazon okokat, melyektől a munkabér befolyása

függ ; másodszor pedig általában mindazon különbségeket,
melyek a különböző czélra alkalmazott munka között felta

lálhatók. Czélszerü dolog, hogy e két kérdés vizsgálatát
különválaszszuk egymástól; és hogy a munkabér törvényeit
tárgyalva : eleinte ugy tegyünk , mintha semmi más nemü
munka nem léteznék , mint azon középszerü fáradsággal járó

és kellemetlen munka , melylyel a mindennapi életben, a ké

pezetlen munkásoknál leggyakrabban találkozunk .
A munkabér, ép ugy mint bármely más tárgy is, vagy
a verseny, vagy a megszokástól függ. Angliában kevés oly
munka létezik , melynek bére nem alantabb állana a jelenlegi
nél, ha a munka-adó teljesen felhasználhatná a versenyt. A

versenyt tehát a társadalom jelen állapota mellett ugy kell
tekintenünk , mint a munkabér legfőbb szabályozóját ; a szo

kást vagy egyéni jellemet pedig :mint változtató körülményt,
– és pedig mint olyat is csak igen csekély mértékben.
A munkabér tehát főként a munka keresletétől és ki

nálatától függ, vagyis mint gyakran mondani szoktuk : a

tőke és a népesség egymáshoz való arányától; - a népes
ség alatt itt csupán a munkás osztályt vagyis inkább

azokat értvén, a kik bérért dolgoznak ; a tőke alatt pedig
csupán a forgalmi tőkét, sőt még azt sem egészen, hanem

csak azon egyik részét annak, melyet közvetlen a munka
Stuart Mill. Nemzetgazdaságtan. II .

14
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megvásárlására forditanak. Ehhez kell azonban adni mind
azon tényezőket, melyek , a nélkül hogy a tőke egy részét

képeznék , cserébe adatnak a munkáért, — mint pl. a katonák ,
házi-cselédek, és minden más nem termelő munkások napi
bére. Szerencsétlenségünkre nincs oly ismeretes kifejezés,
mely alá mindazt összefoglalhatnánk , a 'mit egy ország mun
kabér - alapjának nevezünk ; – és minthogy csaknem egészen

a termelő munkabére képezi ezen alapot szokott dolog, hogy
a kisebb és kevésbbé' fontos részt tekintet nélkül hagyván ,

csupán azt mondjuk, hogy a munkabér a tőke és a népes
ség arányától függ. Czélszerűen használhatni ugyan e kife
jezést, csakhogy soha ne feledjük , miszerint az egész igaz
ságnak nem szószerinti, hanem csak ellipticus kifejezéseként
kell azt tekintenünk .
Ily korlátolt értelemben vevén a kifejezést: a munka

bér nemcsak hogy a tőke és népesség aránylagos mennyi
ségétől függ , hanem a versenyzés elvénél fogva nem is le
het rá valami más tényező befolyással. A munkabér, (termé

szetesen annak középátlagát értvén ez alatt) csupán a mun
kások felfogadására használt összes tőkék növekedése, vagy

pedig a bérért versenyzők számának apadása miatt emelked
hetik ; valamint alább sem szállhat, hacsak a munkások fizeté

sére szánt tőkék nem apadnak, vagy a fizetésért ajánlkozó
inunkások száma nem növekedik .

2 .- § . Vannak azonban némely tények , melyek ellen
kezni látszanak ezen tannal; melyeket tehát kötelességünk

megvizsgálni és kimagyarázni.

Igy pld . rendesen azt szokták mondani: hogy a mun
kabér akkor magas, midőn az üzlet jól megy . A munkake

reslete valamely bizonyos foglalkozásban sokkal élénkebb,
és magasabb munkabért fizetnek : ha azon iparág terményeire

hirtelen nagy kereslet állott be ; mig megforditva az u . n .
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stagnatio vagyis üzletpangás idején ép az ellenkező törté
nik ; a munkásokat ilyenkor elbocsátják , a megtartottaknak
pedig munkabér-leszállitásnak kell magokat alávetni: habár
a tőke az esetben sem több sem kevesebb mint az előtt volt.

És ez valóban igy is van, s e complicált tüneményben azon con
eret esetek egyikével van dolgunk , melyek elhomályositják , és

elrejtik az általános okok müködését, valósággal azonban nem
ellenkeznek a fent kifejtett elvekkel. Az oly tőke, melyet a tu
lajdonos nem

alkalmaz munkavásárlására , hanem

haszná

latlanul tart meg magánál: ép olyan a munkásokra nézve
az idő alatt, mintha nem is léteznék . Az üzlet változandó
sága miatt olykor-olykor minden tőke bele jut az ily hely

zetbe. Egy iparos kevés keresletet tapasztalván áruira nézve :
óvakodik munkásokat használni azon készlet növelésére, mely
től nehezen tud megszabadulni; vagy ha mégis mindaddig

folytatja azt, mig csak valamennyi tőkéje bele nem re
kedt az eladhatlan árukba : akkor végre szükségkép meg
kell szünnie a termeléstől mindaddig , mig csak pénzt nem

kap annak egy részeért. Azonban ez esetek egyikét sem le
het állandónak reméllenünk ; mert ha igen : akkor a legelső
alkalommal valamely más foglalkozásba helyezik át a tőkét,

a melyben még mindig lehet a munkát használni. A tőke
ilyenkor egy ideig alkalmazás nélkül marad, mialatt a munka

piacz túlhalmozva van, és a munkabérek hanyatlanak. De
a kereslet aztán ismét feléled, és talán szokatlan élénkké ,
lesz , – képessé tevén az iparost, hogy áruitmég gyorsabban

adhassa el mintsem

ujakat termelhet ; ekkor tehát tőkéje

teljes forgalomba jön , sőt ha teheti, más tőkét is kölcsönöz
még hozzá, a mely különben valamely más alkalmazást ke
resett volna magának . Ilyenkor aztán azon bizonyos foglal
kozásnál a munkabér is emelkedik . Tegyük fel pl. hogy a

hirtelen élénkülési láz, vagy az üzletpangás, valamennyi foglal
kozást mind egy időben érintene,

a mi tulajdonkép nem
14*
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épen absolute lehetetlen: – akkor a munkabérek is minde
nütt egyszerre emelkednének vagy sülyednének . Az ilyenek

azonban csak ideiglenes ingadozások ; mert a most basználatla

nul heverő tőke a legközelebbi évben már élénk müködésbe
jön, s az a mi ez évben képtelen a kereslettel versenyt
futni: a következő évben megreked a felhalmozott áruházak
ban. És e különböző viszonyok között a munkabér is meg

felelő ár- és apály -hullámzatot fog mutatni. Állandóan azon
ban semmi sem képes megváltoztatni az általános munka
bért, hanem

csak magának a tőkének (e kifejezés alatt

mindig a munka fizetésére szolgáló bármiféle tőkéket értvén,)
az eladásra ajánkozó munka mennyiségéhez viszonyított nö
vekedése vagy apadása .

Továbbá egy másik nagyon elterjedt nézet az, hogy
magas árak magas munkadjjakkal járnak ; mivel a termelő
és kereskedő jobban levén ellátva, többet fizethet munkásai

nak . Azt már emliténk , hogy az élénk kereslet, mely egy
időre magas árakat teremt, ideiglenesen a munkabért is

magasra emeli. A magas árak azonban magukban véve csak
akkor emelhetik a munkabért, ha a kereskedők midőn töb
bet kapnak , többet is hajlandók megtakaritani, és ez által
tőkéjüket, vagy legalább munkavásárlásukat gyarapitják . S

igen valószinü,hogy ez valóban igy is történik ; és ha a magas

árak közvetlen ezen forrásból,vagy épen külföldről származnak :
a munkásosztálynak nem a magas ár, hanem az ez által oko
zott tőkegyarapodás válik előnyére. Gyakran megtörténik
azonban, hogy ugyan ily hatást tulajdonitanak az oly magas

áraknak is,melyek a restriktiv törvények eredményei ; vagyis
a melyeket egy vagy más módon a társadalom többi tagjai
fizetnek meg , habár semmivel sincs több módjuk megfizetni
azt, mint azelőtt. Az ilynemü magas árak , ha a munkások

csak egy osztályának válnak előnyére: csupán a többiek ro
vására tehetik ezt ; mivel ha a kereskedők a miatt, mert
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magas árakat szednek , többet is képesek megtakaritani,

vagy munkavásárlásukat másként növelni: e magas árak fize
tése által a többiek megtakaritási vagy munkavásárlási
eszközei apadtak megfelelő mérvben ; és az egészen vélet

lenségnek tekinthető , hogy valjon melyik változás fog a
munkapiaczra a legnagyobb hatással lenni. A munkabérek

egy ideig valószinüleg magasabbak fognak lenni azon fog
lalkozási ágaknál, melyeknél az árak emelkedtek , a többiek
nél pedig valamivel alacsonyabbak ; a mely esetben mig a

tünemény első fele magára vonja a figyelmet : a másik ész
revétlenül marad, vagy ha észrevétetik is, nem azon oknak

tulajdonittatik , mely valósággal előidézte azt. Sőt a munka
bérek részletes emelkedése sem fog sokáig tartani, mivel
habár a kereskedők többet nyernek is ezen egy foglalko
zásnál: ebből még nem következik , hogy elegendő tér van

nagyobb mennyiségü megtakaritást is alkalmazni saját üzle
tükben ; hanem tőke-növekedésük valószinüleg más foglalko
zásiágakba fog általfolyni, és itt ellensulyozni fogja azon
apadást, melyet az előtt a többi osztályok kevesbitett meg
takaritása által a munkakeresletben előidézett.

Egy másik , gyakran feltalálható vélemény az : hogy a
munkabér (természetesen csak a pénzbeli fizetést értvén itten

e kifejezés alatt) a tápszerek

árával együtt változik , -

emelkedve ha az emelkedik , és sülyedve ha az sülyed. E vé

lemény azonban, a mint én felfogom , — csak egyrészben
igaz ; és a mennyiben igaz : semmi befolyással nincs a mun

kabérnek a munka és tőke közötti aránytól való függésére;
mivel a tápszerek ára, ha egyátalában van valami befo

lyással a munkabérre, csupán ezen törvény folytán érinti azt.
A tápszerek azon olcsósága vagy drágasága, melyet az év
szakok változékonysága okoz : semmi befolyással nincs a
munkabérre (kivéve ha csak törvény, vagy jótékonyság ál
tal mesterségesen nem alkalmaztatnak azok ahoz); vagy még
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inkább ép ellenkezőleg hajlandók azok némileg azt érin
teni mintsem mi gondoljuk, — mivel a szükség idején az embe
rek rendesen erősebben versenyeznek az alkalmazásért, és
alább szállítják a munkapiaczot saját magok ellen . A táp

szerek azon olcsósága vagy drágasága azonban, mely már
állandóbb jellegű, és előre kiszámitható : lehet befolyással a

munkabérekre. Legelőször is, ha mint igen gyakran megtör
ténik , a munkások csak épen annyit kapnak , hogy munka
képes állapotban maradhassanak , és csupán arra legyenek

képesítve, hogy rendes számú gyermekeket bírjanak eltar
tani: ebből az fog ' következni, hogy ha az élelmiszerek állandóan mind drágábbá és drágábbá lesznek , a nélkül,

hogy a munkabér is emelkednék , a gyermekeknek mind
nagyobb száma igen korán fog elhalni; és igy a munka
bér utoljára mind magasabbá lesz, de csupán azért mivel a

népesség kevesebb lesz, mintha az élelmi szerek olcsóbbak
maradtak volna . De másodszor még ha a munkabér elég

magas lett volna is arra nézve, hogy megengedje az élelmi

szerek drágúlását, a nélkül, hogy a munkás és annak csa
ládja a legszükségesebbtől is megfosztassék

(habár physicai

lag szólva, az még a legroszabbat is elviselheti) : – talán
nem engedték volna, hogy ez igy történjék. Ezeknek is

meg lehet a magok kényelmes szokásaik , a mely mintegy
életszükség nekik , és inkább szaporodási képességök szen
ved ujabb korlátoztatást, semhogy ezeket nélkülözzék ; úgy
hogy a munka-árak emelkedni fognak, de nem a halálozás
növekedése , hanem a születések apadása által. Ez esetek

ben tehát a munkadíjak az élelmiszerek árához fognak al
kalmazkodni, habár csaknem egy egész nemzedék múltával
fog is ez bekövetkezni. Mr. Ricardo úgy tekinti ezen két
esetet, mint a mely minden más esetet magában foglal. Ő

azt veszi fel, hogy mindenütt létezik a munkabérnek egy
bizonyos minimuma; vagy is, hogy létezik oly legalacso
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nyabb bér, a mely mellett phisicailag még lehetséges fentar
tani a népességet, vagy a mely mellett az embereknek még

tetszik életben maradni. S ő azt hiszi, hogy az általános

munkabér mindig ezen minimum felé törekszik ; és hogy soha
sem állhat az alantabb azon időn túl: a mennyi arra szük

séges, hogy a szaporodás kevesbűlése érezhetővé legyen ; és
sohasem lehet sokáig magasabb ennél. E feltevés elegendő
igazságot tartalmaz arra nézve, hogy elfogadható legyen az

elvont tudományok czélját illetőleg ; s azon következtetés,
melyet maga Mr. Ricardo von le abból, - hogy t. i. a mun
kabér

hosszu pályáján

az élelmiszerek árának állandó

emelkedése mellettmost emelkedik ,majd sülyen , – mint csak
nem miuden más feltevése is : csak hypothetice igaz, ha t. i.
elfogadjuk azon feltevényt, a melyből ő kiindúl. A gyakor

latra alkalmazásnál azonban szükség azt is tekintetbe ven

nünk, hogy azon minimum , a melyről ő beszél, – különösen
ha az nem physicai, hanem , hogy úgy szóljunk morális mini
mum : – maga is alá van vetve a változásnak . Ha az árak

már azelőtt is oly magasak voltak , hogy elbírnak némi leszál
lítást, a mi előtt eddig a munkások közt megszokott kényelem
magas mértéke volt az akadály : akkor az élelmi szerek árá

nak emelkedése, vagy a körülmények bármi hátrányos vál
tozása két módon hathat. Meglehet t. i. hogy a munkabér

emelése által szabályozza magát, — a mit a népesség szaporo
dása elé az előrelátás által vetett akadály fokozatos hatá

sának tulajdonithatni; vagy pedig ugy lehet, hogy ezen
osztály életmódjának folytonos alábbszállítása idézte azt elő ,
- azon esetben t. i.ha a népesedésre vonatkozó azelőtti szo

kásaik erősebbeknek mutatkoznak ,mint a kényelemre vonat
kozó előbbi szokásaik Ez esetben a baj állandó fog lenni;
és még rosszabbá lett állapotuk egy újabb minimumot fog
képezni, mely szintúgy állandósitani törekszik magát, mint a

még magasabb minimum azelőtt. S attól lehet félni, hogy
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azon két mód közül, a melyen ez okok befolyásukat gyako
rolják : az utóbbi a leggyakoribb ; — vagy mindenesetre eléggé
gyakori arra nézve, hogy mindazon javaslatok, melyek a

munkás osztályt érő calamitásoknak önsegélyző képességet
tulajdonitanak : a gyakorlati életben semmi érvénynyel ne
bírjanak . Igen tekintélyes okok szóllanak a mellett, hogy a
mezőgazdasági munkások állapota Angliában a történeti kor
szak óta többször szenvedett nagymérvű állandó csökkenést

azon okok folytán , melyek a munka keresletét kevesbítették ,
és a melyek , - ha a népesedés valóban gyakorolná helyre

igazitó képességét, – a kényelem előbbi mértékének megfe

lelőleg , csak ideiglenes hatásúak lehettek volna. Szerencsét
lenségünkre azonban azon nyomor, a melybe ez osztály az

évek hosszú sora alatt sülyedett : a kényelem ez előbbimér
tékét kiszorította a használatból; és a legközelebbi nemze
dék , mely már a nélkül nőtt fel, hogy ezen előbbi kényelmet

ismerte volna, szintén tovább szaporodott, a nélkül, hogy
csak meg is próbálta volna visszaszerezni azt. *)

Ép az ellenkező eset áll be akkor, ha a mezőgazda
sági javítmányok , a gabnabehozatali törvény visszahuzása ,
vagy más ily okok folytán : a munkások szükségletei olcsób .

bodtak , és ugyanazon munkabérek mellett is képesítve van
nak nagyobb kényelemmel élnimint az előtt. Ekkor a munkabér

nem fog azonnal visszaesni; sőt lehetséges , hogy még épen
emelkedni fog ; de utoljára mégis mindenesetre esni fog az,
úgy hogy nem fog a munkásnak jobb megélést engedni
mint az előtt, hacsak ezen jobb időközben az ezen osztály
*) Lásd az angol parasztság állapotáról a legjobb tekintélyek után

W . Thornton âltal készült történelmi rajzokat,„ A tulnépesedés és annak
gyógyszere " czímű munkájában, melyet méltó tisztelettel különböztetnek
meg a jelen nemzedék idején megjelent legtöbb más művek közül: a
munkás osztályok gazdasági állapotára vonatkozó kérdések észszerű tár
gyalását illetőleg .
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által nélkülözhetlennek tekintett kényelem mértéke állandó

ságra nem emelkedett. De fájdalom , ez üdvös hatásra nem
igen lehet számítanunk ; mert sokkal nehezebb feljebb emelni,

mint alább szállitani azon életmódot, melyet a munkások
nélkülözhetlenebbnek tekintenének mint a házasodást és csa

lád képezést. Ha megelégednek a nagyobb kényelem élveze
tével a mig tart, de nem kivánják állandósitani azt: a régi

életmódra fognak ismét elszaporodni. Ha gyermekeik a sze
génység miatt eleinte nem eléggé tápláltatnak , vagy helyte
lenül ápoltatnak is : most nagyobb szám fog azokból felnöve

kedni; s ezeknek versenye aztán, ha felnőttek , le fogja nyomni
a munkabért, — és pedig valószinűleg tökéletesen azon arány

ban, a mint az élelmi szerek nagyobb olcsósága áll az előbbi
árakhoz. Ha ez eredmény nem következik be ezen az uton :
be fog az következni a további és számosabb házasságok

által, vagy a születéseknek a házasságokhoz képest növeke
dése által. Valamennyi tapasztalat szerint kivétel nélkiil min

dig nagy növekedés észlelhető a házasságok számában az
élelmi szerek olcsósága, és a munka-bőség idején . Én azért
nem érthetek egyet azokkal, kik oly nagy fontosságot tulaj
donítanak a gabona behozatali törvény visszavonásának , ha

t. i. azt pusztán a munkáskérdés szempontjából tekintjük ;
valamint azon más rendszabályok bármelyikével sem , a me
lyek közül egyik vagy másik , minden időben elég bőségben
kerül felszinre, hogy a munkásoknak egy kissé jobb megél
hetést biztosítsanak. Iz oly dolgok , melyek csak igen ke
véssé érintik őket : nem lehetnek állandó hatással életmódjuk

és szükségleteikre , és csakhamar visszasiklanak előbbi álla
potukra . Hogy állandó javulást idézzünk elő : a reájok ható
ideiglenes okoknak elegendőknek kell lenni, hogy nagy vál

tozást idézzenek elő állapotukban , — egy oly változást, mely
még akkor is több évig megérezhető legyen , ha ez egy nem
zedék alatt nagy lökést ad is a szaporodásnak . Ha a javit
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mány valóban jelentékenyebb, és már egy egész nemzedék
nőtt fel, mely egészen meg van szokva a kényelemi egy
magasabb fokához : ez uj nemzedék szokásai, a népese
dést illetőleg, egy magasabb minimum alapján képződnek ki,
és viszonyaik javulása állandóvá lesz . E tekintetben a leg
nevezetesebb esetet a forradalom után Francziaország szol

gáltatja . A népesség nagyrésze hirtelen függetlenségre és
aránylag nagyobb jólétre jutván az azelőtti nagy nyomorból:

ennek közvetlen eredménye az lett, hogy a népesség, az
ezen korszakban folyt pusztitó háborúk daczára is, példátlan

gyorsasággal szaporodott: részint azért mivel a javult körül
mények több gyermek felnevelésére képesité, a melyek más

különben elhaltak volna ; részint azért mert valósággal több
is született. A következő nemzedék azonban már meglehető

sen változott életviszonyok között nővén fel, habár az
ország soha az előtt nem volt o'y virágzó állapotban : a szü

letések száma most évről évre csaknem ugyanaz* ), és a né
pesség szaporodása felettébb lassú.**)
* ) Lásd fentebb a 138. stb. lapokon.
* *) Hasonló , habár nem épen ugyan ily mérvű javulás történt az
angol munkások életviszonyaiban az 1715 -től egész 1765 -ig terjedő neve
zetes 50 évi időszak alatt, mely a jó aratások oly rendkivüli egy
másután következéséről lett feltűnővé (a határozottan rosz termésű

évek mindössze sem tevén ötnél többet ez egész korszak alatt), hogy a
közép buza-ár ez évek alatt sokkal alantabb állott mint a megelőző
félszázad alatt. Mr. Malthus számitása szerint az 1720 előtti 60 év közép
eredménye szerint a munkás egy napi keresménye csak 2/ 3-rész zsák

(peck ) buza vásárlására volt elegendő, mig 1720 -tól 1750-ig egy egész
zsákkal vásárolhatott azon. Az etoni táblázat szerint a buza közép ára
az 1715 -ttel végződő 50 évre 41 shilling s 7 3/4-ed pence volt quarteren

ként, és az utóbbi 23 évre 45 shilling, 8 pence ; mig a következő 50
évre nem volt több 34 sch . és 11 pencenél. A munkás-osztály helyzeté
nek ily

tekintélyes változása, habár csak az időjárás esetlegességéből

származott is, mégis több mint egy nemzedékig folyvást tartván : volt rá
idő, hogy nagy változást idézzen elő a munkás osztály megszokott szükség
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3. $. A munkabér tehát egyfelől a munkás népesség
számától,másfelől pedig a tőke vagyis a munkavásárlásra szánt
alapok egymáshozi arányától függ, — mit rövidség kedvéért
ezután csak tőkének fogunk nevezni. Ha a munkabérek egykor,
vagy az egyik helyen , magasabbak mint máskor vagy a másik
helyen, s ha a bérelt munkásosztály egész létele és életmódja

kielégitőbb : ez csupán onnan származik ,mivel a tőke arány
lag nagyobb lett a népességhez képest. Nem a termelés vagy tőke

gyüjtés absolut mennyisége tehát az, mely nagy fontosságú

a munkásosztályra ; sőt nem is a munkások között elosztásra
szánt alapok mennyisége : hanem

az ezen tőkék és azok

száma közötti arány, a kik ezeken megosztozkodnak . Ezen

osztály állapota semmi más módon nem javitható, mint ezen
aránynak az ő előnyére való változtatása által; ésminden javi
tási terv, mely nem

ebből indul ki mint alapból, minden

állandó eredményt illetőleg : – csak egy nagy csalódás.
Oly tartományokban mint Észak -Amerika, és az ausztrá

liai gyarmatok, – a hol a polgárosult élet ismerete és eszkö
zei, és a tőkegyűjtés iránti erős tevékeny vágy a még el
foglalatlan föld végtelen terjedelmével esik össze : - a tőke

növekedése könnyen lépést tarthat a népesség lehető legna
gyobb növekedésével ; és főként csak

annak

kivihetetlen

sége által tartatik vissza , hogy nem lehet elégséges mun - .
kást kapni. Mindaz tehát a mennyi csak születik , könnyen
találhat alkalmazást, a nélkül, hogy túlnépesitve lenne a
piacz ; s mindenik munkácscsalád bőven el van látva a szüksé- gesekkel, sőt számosan kényelmi, némelyek pedig fényüzési
leteiben ; és pedig e korszakot mindig ugy jellemzik mint az elfogyasz
tott élelmiszerek minőségére, és a munkások öltözet - és lakásbeli ké

nyelmeire nézve határozott javulás és emelkedés korát. (Malthus Prin
ciples of Political Economy p. 225 .) E korszak jellegére nézve lásd Mr.
Tooke kitűnő müvét : „ History of Prices“ vol I. p. 38 — 61; a buza árakra nézve pedig az Appendixet.
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czikkekkel is ; és hacsak az egyén rosz magaviselete, vagy töké

letes és valóságosmunka képtelensége nem okozza : szegénység
nem létezik , s a másoktóli függés nem szükségképeni. Hasonló

előnyös helyzetbe jönnek néha, — habár csak kisebbmérték
ben is , – a régibb államokban is

egyes munkás-osztá

lyok, annak következtében, hogy nem ugyan általában a tőke,
hanem

annak egy bizonyos foglalkozáságban alkalmazott

része hirtelen növekedésnek indul. Igy például oly óriás
előhaladást tett a gyapotgyártás azon idő óta, a midőn
Watt és Arkwright a gőz- és szövőgépeket feltalálták : hogy

az ennél alkalmazott tőke valószinüleg megnégyszereződött
azon idő alatt, amennyi a népesség megkétszerezésére szüksé
ges. Mig tehát csaknem mindazon kezet más foglalkozásoktól
el s magához vonta, melyet a geographiai viszonyok és a nép
szokásai s hajlamai elérhetővé tettek ; és mig azon kereslet,

melyet a gyermekmunka számára teremtett, a működők

közvetlen financiális érdekét a népesség szaporodásának
előmozditására és nem pedig akadályozására ébresztette :
e mellett a munkabérek is, ez ipar nagyobb telep helyein
rendesen oly magasan állanak : hogy egy család összes ke

reslete , évi középátlag szerint, igen kielégitő összegre emel
kedik ; s az állandó apadásnak mindeddig semmi jele sincs,
— mig annak hatását a szomszéd mezőgazdasági vidékek mun
kabér-mértékének általános emelkedésén is megérezték .

Egy ország, vagy egy foglalkozásra nézve,oly körülmények,
melyek közt a népesség minden későbbi káros következmé
nyek nélkül a legnagyobb mérvben növekedhetik : igen ritkán
és csak átmenetileg fordulnak elő . Igen kevés van oly állam ,
mely a feltételeknek erre szükséges összetalálkozását mu

tatná. Vagy az iparos foglalkozások maradtak hátra , és tes

pedt állapotban, s azért a tőke lassan növekszik ; vagy a
gyüjtésre való tevékeny bajlam áll igen alant, ugyhogy a

növedék csakhamar eléri annak határát; vagy még ha ez
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elemek mindenike az előttünk ismeretes legmagasabb fokon
áll is : a tőke növekedése az által van akadályozva, hogy
nincs több ép oly minőségü föld , a melyhez fordulni lehetne,

mint a minő már el van foglalva. Habár egyideig a tőke is meg
kétszerezheti magát a népességgel egyidejüleg, -- ha t. i.
mindazon tőke és népesség alkalmazást talál ugyanazon föl

dön : — mégis a földmivelési találmányok példátlan gyors egy
másután következése nélkülnem képes folytonosan megkétsze
rezni a termést is . A miért is ha a munkabérek nem esnek alább :
a haszonnak kell kevesbedni; ha pedig a haszon kevesbül :

a tőke növekedése is lassúbbá lesz. E mellett még ha a
munkabérek

nem

estek is : az élelmiszerek árának (mint

alább bőven kifogjuk mutatni) szükségkép emelkedni kell, —
a mi pedig ismét a munkabér esésével egyenértékü.

Kivéve tehát azon igen sajátságos eseteket, a melye
ket épen most emlitettem , – melyek közül az uj gyarmatok,

vagy egy annak teljesen megfelelő körülmények közt levő
ország esete bir egyedül gyakorlati fontossággal: — lehetetlen ,

hogy a népesség a lehető a legnagyobb mértékben növeked
jék, a nélkül hogy ez által a munkabér alá ne szállittatnék .

És mindaddig nem fog ez megállani, mig akár physicai, akár
moralis befolyásnál fogva meg nem akadályozzák a né
pesség szaporodását. Egyetlen régibb államban sem szapo
rodik a népesség a lehető legnagyobb mértékben, hanem a
legtöbben csak igen mérsékelt arányban ; némely országban
pedig épen nem . Mind e tényeket csak két módon lehet ma

gyarázni; t. i. vagy nem történik oly mértékben a születésmint
a természet megengedi azt, és a mint bizonyos körülmények
közt meg is történnék az ; vagy ha igen, akkor a szülöttek igen

nagy része ismét elhal. A szaporodás lassúsága vagy a halan
dóságnak vagy a tartózkodásnak eredménye, t. i. a Malthus
által u . n . positive, vagy preventive akadályé ; és ezek egyi
kének vagy másikának létezni kell, és valóban létezik is az
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- és pedig igen hatalmas mérvben, — minden régibb társada

lomban. Ott, hol a népesedés nem korlátoztatik az egyének
vagy az állam előre látása által: az éhhalál vagy ragályok
által fog az korlátok közé szorittatni.

Mr. Malthus vette magának a nem mindennapi fárad
ságot, hogy a föld csaknem nindenik államára nézve meg

határozza , hogy melyik szerepel azoknál ezen akadályok közül;
és azon bizonyságok , melyeket ő „ Essay of Population“ czi

mü munkájában összegyüjtve hagyott e czélra , még most is
sikerrel tanulmányozhatók. Egész Ázsiában , sőt ez előtt az
európai államok legnagyobb részében is, a hol a munkás

osztályok nincsennek személyes szolgálatra vetve : semmimás

akadálya nincs a népesedésnek a halálnál. De a halandóság
nem mindig a szegénység gyümölcse volt, hanem nagy rész

ben a gyermekek ügyetlen és gondatlan kezeléséből a felnőt
tek tisztátalan, és máskilönben is egészségtelen életmódjá
ból, és ép ezek folytán a pusztitó ragályoknak időközönként
csaknem szabályszerű megjelenéséből származott az. Az

élet megröviditésének ez okai az egész Európában mindenütt

nagymértékben kevesbedtek, de egészen nem szüntek meg .
Nem

rég mult még azon idő, midőn a már létező angol

nagyvárosok köziil alig volt egy is, mely a mezei népesség
nek csaknem folytonos belé áramlása nélkül fel tudta volna

tartani. népességi létszámát; és ez Liverpoolról a legujabb
időkig állott ; sőt Londonban is nagyobb a halandóság, és

rövidebb a közép élettartam , mint bármely vidékén az or-,
szágnak , a hol pedig sokkalnagyobb szegénység van. Irland
ban a burgonyatermés legcsekélyebb fogyatkozását is járvá

nyos lázak , s az elégtelen táplálkozás miatt a szervezet
kimerüléséből számazott halálozások kisérik . Mind e mellett

is ma már nem lehet azt mondani, hogy Európa bármely részé
ben is főként a betegségek , – annyivalkevésbé, hogy éhha
lálozások — tartóztatnák vissza, akárközvetlen , akár közvetett
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alakban a népesedést. A tényező, a mely által ez korlátozva
van (a Mr. Malthusnyelvén szólva): főként preventive, és nem
positiv. E preventiv gyógyszer azonban azt hiszem ritkán
származik valamely osztálynak , – mely főként, vagy egé
szen bérelhető munkásokból áll, a

kiknek

semmi más

sorsa nincs kilátásuk , — pusztán előrelátási indokai befolyásá
ból. Angliában például nagyon kétlem , hogy a mezőgazda

sági munkások nagy többsége valami nemű előrelátásból szár
mazott tartózkodást gyakorolna. Rendesen igen korán háza
sodnak és minden házasságból annyi gyermekük születik ,
mintha valahol az Egyesült. Államokban telepedtek volna le .
Azon nemzedék alatt, mely a jelenlegi szegényügyi törvény
alkotását megelőzte : a legközvetlenebb bátoritást kapták az

ily nemű meggondolatlan eljárásia, — nemcsak könnyű szeré
vel nyerhető segélyről levén biztositva , ha valamikor foglal

kozás nélkül maradtak , hanem még foglalkozás alatt is igen
gyakran kapván hetenként oly segélyt az egyházközségtől,
mely gyermekeik számához volt arányositva ; és a nagy
családdal biró nős munkásnak - egy rövid látó politika

következtében --- mindig előny adatván a nőtelenek felett. Ez.

utóbbi népesítési jutalom még mindig érvényben van. Az
ily késztetések között a mezeimunkások oly meggondolatlan
szokásokat sajátitottak el, a melyek igen is tetszősek a
miveletlen elmének ; s a melyek bármely módon keletkeztek :

rendesen sokkal túlélték közvetlen előidéző okaikat. Annyi
uj elem működik össze most a társadalomnak még azon

mélyebben eső rétegeiben is, a melyekig nem birnak a fel
szinen történő események behatolni: hogy meglehetős kocz
káztatott vállalat valamit határozottan állitani azon osztályok
és testületek szellemi állapota , és gyakorlati ösztöneire

nézve, – mivel ugyanazon állitás, mely ma igaz lehet, ke
vés idő mulva már nagy módositást igényel. Mind e mellett

is ugy látszik , hogy ha a népesség növekedési aránya csu
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pán a mezőgazdasági munkásoktól függene, és ha a halál ál
tal nem szorittatnék vissza : csupán a születések következté

ben ép oly nagy lenne az Anglia déli tartományaiban mint
Amerikában. A korlátozó elva középosztályok és képezett

iparosoknak a népességhez képest igen nagy arányában
rejlik , mivel ezeknek száma csaknem egyenlő ez országban
a közönséges munkásokéval, s magaviseletére tekintélyes

befolyással van az értelem intő szózata .
4 . Ş. Ott, hol a munkásosztály , — melynek semmi vagyo

na nincs napibérén kivül, s reménye sincs hozzá , hogy azt
szerezhessen , -- tartózkodik a túlgyors szaporodástól: én azt

hiszem , hogy mindig vagy valóságos törvényes akadályok, vagy
oly nemű szokások szerepeltek , a melyek , anélkül hogy

maguk ugy akarták volna, - észrevétlenül is bizonyosan át
alakitották azok magaviseletét, vagy közvetlen indokokat
szolgáltattak a nem

házasodásra. Nincs általánosan tudva ,

hogy a közvetlen törvényes akadályok Európa hány államá
ban korlátolják a meggondolatlan házasságot. Az eredeti sze
gényügyi törvényt készitő bizottságnak a külföldi angol

követségek és consulátusok által Európa különböző részei
ből megszerzett közlemények tekintélyes felvilágositást nyuj
tanak e tárgyban. Mr. Senior, az e közlemények * ) elé bo

csátott előszavában azt állitja , hogy azon országokban, me
lyekben elismertetik a segély iránt törvényes jogosultság : a
valóságos segélyben részesülő személyek részéről ugy látszik

mindenütt meg van tiltva a házasság; azok házassága pedig,
a kikről nem valószinű, hogy elegendő megélési módokkal
birnak arra nézve, hogy függetlenül megélhessenek : csak

igen kevéssé van megengedve. Igy például úgy vagyunk
értesülve, hogy Norvégiában senki sem házasodhatik a nél
*) Mely egy függelékét képezi a bizottság általános jelentésének,

és a bizottság engedélye folytán, egészen külön kötetben is megjelent.
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kül, hogy a lelkész előtt községi bizonyitványt ne mutas
son fel arra nézve, miszerint oly nemü állandó megtelepe
dési helye van, mely szerint elegendő kilátás van reá , hogy
képes is lesz egy családot fenntartani.

Mecklenburgban „ a házaság az összeirásnál fogva a
22-dik , a katonai szolgálatnál fogva pedig a 28-dik évig
van elhalasztva, e mellett a feleknek állandó lakással kell

birni, a mi nélkül a lelkésznek nincs megengedve összees
ketni őket. A férfi 25 – 30 , a nő is nem sokkal elébb léphet
házasságra , minthogy előbb mindeniknek clegendőt kell arra

szerezniök, hogy berendezhessék magukat.“
Szászországban , „ a férfi ha hadköteles, nem házasod
hatik 24 événél előbb ; s Drezdában az üzlettel foglalkozók

(a kik alatt valószinüleg a mesterembereket kell érteni, nem
házasodhatnak elébb mintsem saját üzlettel birnak .“

Würtembergben , „ katona kötelezettsége miatt senkinek

sem szabad 25 -dik éve előtt megházasodni, ha csak külön
engedélyt nem nyert vagy vásárolt erre ; sőt ez életkorban

is csak engedély mellett teheti ezt, mely csak annak kimu
tatása után adatik meg , hogy a férfi és nő együtt elegendő

jöver?elemmel birnak egy család eltartására , vagy viszo
nyaik berendezésére , -- a mi czélból a nagy városokban 800,

1000, a kisebb városokban 400 — 500, a falukban 200 dél
német forint szükséges.* )“
„ A müncheni udvarnál lévő követ azt állitja , miszerint

annak oka, hogy miért oly kevés a szegények

száma ezen

országban , ott rejlik , mert oly esetekben , midőn ki nem mu
tatható , hogy a feleknek elegendő eszközeik vannak a meg
élésre : a törvény által van megakadályozva a házasság ; és e
szabályzatokat mindenhol és mindenkor igen szigoruan meg
tartják . E szabályzatok állhatatos és szilárd megtartásának
*) Preface p. XXXIX .
Stuart Mill Vemzetgaz'aságtan . II.
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kétségkivül tekintélyes befolyása volt Bajorország népessé
gének oly alanti fokon tartására , mely, habár jelenleg cse
kély is az ország terjedelméhez képest, de üdvös befolyással
van a nagy szegénység s ennek következtében a nyomor

elhárítására .“ * )

Lübeckben „ a szegények közötti házasságok az által
akadályoztatnak , hogy a férfinak először is ki kell mutatni,

miszerint oly rendes foglalkozással vagy hivatallal bir, mely
képesiti őt egy nő eltartására ; másodszor pedig polgárrá kell
lennie , s a polgár-őrség egyenruhájával ellátni magát, a mi
mindössze 41 - 42 frtjába kerül.“ * *)

Frankfurtban

a kormány nem

szabott ki valamely

életkort a házasodhatásra nézve ; a házassági engedély azon
ban csak akkor adatik meg , ha kimutatható, hogy az ille
tőnek van miből megélnie .“ * * * )
E szabályzatok némelyikében a katonakötelezettségre

hivatkozás indirect akadályul szolgál a házasság előtt, me
lyet némely államok törvényhozása a közvetlen törvényes
akadályok pótlására

állitott be. Igy

pl. Poroszországban

azon intézmények, melyek minden ép testü egyént több évi
szolgálatra köteleznek a hadseregben, ép azon életkorban
midőn legvalószinübben követne el meggondolatlan házas

ságot : – a népesedésre vonatkozó hatásukat illetőleg, va
lószinüleg teljesen kárpótolnak, a kisebb német államok

törvényes megszoritásáért.
„ Oly erősen érzik a Sweicziak – ugy mond Mr. Kay .
- a tapasztalatok folytán annak czélszerüségét, hogy fiaik
és leányaik házassága mennél későbbre halasztassék , misze

rint a legdemokraticusabb szellemü négy vagy öt canton
egyetemes szavazatjog mellett választott államtanácsa oly
* ) Preface p . XXXIII. v . az Appendix 554, I.
* * ) Appendix p . 419.

* * * ) Ibid . p. 567.
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törvényeket alkotott, melyeknél fogva azok , kik előbb háza

sodnak mintsem kerületök hatósága előtt bebizonyitanák,
hogy képesek egy családot eltartani : sulyos büntetésnek

vannak alá vetve . Lucerne, Argau," Unterwalden, s azt hi
szem hogy St. Gallen, Schwitz és Uri cantonokban is több

évig érvényben voltak ily nemü törvények .«* )
5 . §. Ott, hol nem léteznek általános törvények a há

zasság korlátozására : gyakran ezekkel egyenértékü szo
kások vannak életben. Midőn a czéhek vagyis a közép
kor iparos társulatai teljes virágukban voltak : szabályzataik

vagy utasitásaik őrszemekkel vigyáztak azon előnyökre, me
lyek a verseny korlátozásából az általuk folytatott üzletre
származott ; és igen hathatósan szivére kötötték a mesterek
nek : nem engedni növendékeiket megházasodni mig csak a
tanonczi és vándor éveket és fokozatokat áthaladva, mesteri

rangra nem emelkedtek .**) Norvégiában, hol a munka főleg
- *) Kay fentebb idézett munkája I. 68. l.
* * ) „ Általában a mesterek száma minden testületben meg volt ha
tározva, s ha csak mester nem volt, senki nem tarthatott boltot, s nem
adhatott és vehetett saját számlájára, – úgymond Sismondi. - Minde

nik mester csak egy bizonyos számú tanonczot fogadhatott üzletébe ok
tatás végett, s némely társulatokban csupán egy volt ilyenül megengedve.
Mindenik mester hasonlókép csak bizonyos mennyiségü munkást alkal

mazhatott, a kiket segédeknek , vagy vándorlóknak neveztek. Senkinek
nem volt szabad valamely üzletben adni, venni, vagy dolgozni, ha csak
vagy tanoncz, vagy vándorló , vagy mester nem volt ; senki nem lehetett

vándorlóvá anélkül, hogy elébb mint tanoncz bizonyos évig nem szol
gált volna ; sem mesterré nem lehetett, ha csak ugyanannyi évig nem

vándorolt, és hacsak egy oly darab — üzletébe vágó — munkát nem ké
szitett, melyet remek műnek (chef d 'oeuvre, masterpiece) neveztek ,
s melyet aztán az egész testület megbírált. Mint látható, a szervezet egé
szen a mesterek kezébe tette le az üzlettel foglalkozók újonczozását.

Egyedül ők fogadhattak tanonczokat ; de nem voltak rá kényszeritve,

hogy ezt tegyék , s ennek folytán gyakran igen magas áron megfizettet
15 *

.
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földmivelésből áll : tiltva van gazdasági cselédeket egy év

nél rövidebb időre fogadni; s Angliában is ez volt az ál
talános gyakorlat egész addig , mig a szegényügyi törvények
eltörülték azt, – ez által képesitvén a gazdát, hogy a község
nyakára lökje munkásait, valamikor csak közvetlenül szük

sége nincs reájok . E szokás, és annak törvény általi meg
erősitése következtében , Norvégiában a mezőgazdasági mun

kások meglehetősen korlátolt egész osztálya foglalkozásban
volt legalább egy évig , a mi – ha a felek meg voltak elé
ték magokat ; és egy fiatal ember sem léphetett az üzletbe, ha már a

kezdetnél nem volt meg a szükséges összeg, melyet a tanonczságért
kellett fizetnie, és a tanulás alatt megélhetésre szükséges eszközei, mi
vel négy, öt vagy épen hét évig is minden munkája gazdáját illette. S ez

idő alatt teljesen gazdájától függött, mivel annak akarata vagy épen
szeszélye örökre bezárhatta előtte egy jövedelmező foglalkozás ajtajait. A

tanoncznak több év után, midőn vándorlegénynyélett,egy kissé több sza
badsága volt már ; bármely mesternél beállhatott a hol neki tetszett,
vagy elhagyva aztmásikhoz mehetett tőle ; és minthogy a vándorlegény

ség csupán a tanonczság után volt elérhető, most már kezdte használni
azon monopoliumot, a mely alatt azelőtt ő maga szenvedett, és csak
nem biztos lehetett, hogy jól fog fizettetni oly munkáért, melyet senki

másnak nem volt szabad végezni. Azonban még mindig a testülettől
függött, hogy mesterré lehessen, és még nem tekinthette magát biztc
sitva sorsára nézve, vagy hogy állandó helyzetet szerezhet magának . Azért

rendesen nem házasodott addig meg, mig mesterré nem lett.
„ Ugytényleg mint elméletileg is bizonyos, hogy az iparos testületek
létele akadályozta, – a mint nem is lehetett másként – a túlnépesedést.

Csaknem valamennyi czéh szabályai olyanok voltak, hogy 25 éve előtt
senki sem lehetett mesterré ; ha azonban nem volt saját tőkéje, ha nem

tudott elegendőt megtakaritani, még sokkal tovább is vándorló legény
nek kellettmaradnia ; némelyek, - és pedig a műiparosok nagyobb része,
-- egész életökben is ilyenek maradtak . Arra azonban alig volt eset,

hogy előbb házasodtak volna, mintsem mesterekúl lettek elfogadva ;
ha elég oktalanok lettek volna ilyenre vágyakodni, egy apa sem adta

volna leányát egy embernek, kinek semmi állása sem volt „ New
cipal of Political Economy“ IV. Chap. 10 . part. 2.
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gedve egymással, — természetszerüleg állandó szegődséggé vál
tozott ; a miért is a környéken mindenütt tudva levén , hogy
hol van vagy hol lesz valamely hely megürülve : mindaddig ,

mig ilyen nem volt, a fiatal ember nem házasodott meg, jól
tudván, hogy nem kaphat alkalmazást. E szokás még min
dig meg van Cumberlandban és Westmoorelandban, csakhogy
egy év helyett fél év a szegődségi idő, és mégis ugyanazon

eredményekre látszik vezetni. A mezei munkások „ gazdáik
házában kapnak lakást és kosztot, melyet ritkán hagynak
el addig , mig csak valamely rokonuk vagy szomszédjuk
halálozása folytán egy kis jobbágytelket nem örökölnek , vagy
kapnak haszonbérbe. Az, a rnit munkásbőségnek neveznek :
itt nem létezik .« *) Más fejezetben már emlitettem azon nehéz
séget, melyet Angliában a mult században azon körülmény

háritott a házasság elébe, hogy nehéz volt elkülönitett lak
helyet találni * * ). Más ily korlátozó szokásokat is lehetne még

felsorolni; igy pl. Olaszország némely részében szokásban
van a szegény emberek között – ugymond Sismondi, — hogy
egy kivételével a többi fiu nőtelenül maradjon, – mint eléggé

ismeretes az a felsőbb rendüek előtt. Az azonban nem való
szinü, hogy ilyszerű családi rendelkezések a napszámosok
között is léteznének . Ily eszközökhöz csak az apró föld

birtokosok és felesek folyamodnak, hogy a föld tulságos
elaprózását kikerülhessék .

Angliában

csaknem

semmi nyoma sincs a népesség

ilyszerü akadályozásának, — kivéve, hogy oly községekben ,
melyek egyetlen vagy csak igen kis számu földbirtokos tu

lajdonát képezik : a helybeli munkások szaporodása olykor
olykor mégis akadályozva van az által, hogy nem engedte

tik meg uj parasztházak épitése, vagy a már létezők lebon
* ) Thornton „ On Overpopulation" p . 15
* * ) Fentebb (I. 233. 1.)
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tása, igy korlátolván az oly népesség elszaporodását, a kik

ért a földbirtokosok helybeli adókkal lennének terhelve, –
a nélkül, hogy mégis valami lényegesebb hatással volná

nak az általános népességre, s az ily községekben szükséges
munkák a másutt valahol megtelepedett munkások által vé
geztetvén. A környező vidékek mindig nagyban sértve érzik

magukat ezen gyakorlat által, amely ellen nem védhetik
magukat hasonló eszközökkel ; mivel egy hold föld , mely
egy oly valakié, a ki nem lép a szövetségbe : ezt magát igen
előnyösen arra képesiti, hogy visszaverje a támadást az

által, hogy e holdat parasztházakkal épiti be. Hogy mind
e panaszoknak eleje vétessék : már tanácskozott is afelett a

parliament, hogy a községi telepitvényeket eltörülje, és a
szegényadót nem a községekre, hanem az egész államra
vesse ki. Ha e terv fogadtatnék el, — a mi különben más
okokért igen kivánatos lenne : - ezzel a legutolsó csekély

maradványa is el lenne háritva a népesedés eddig létezett
akadályainak , – a minek befolyása azonban, azon körök cse

kélysége miatt, a melyekre annak müködése szoritkozik,
igen jelentéktelennek tekinthető .
6 . $. A közönséges mezeimunkást illetőleg tehát csak

nem azt mondhatni, hogy többé nem

létezik akadály a

népesedés előtt. Ha a városok és az azokban használt tőke

növekedése, – a mely által a gyárakban jelenleg müködés
ben levők gyors szaporodások

daczára is megmaradhat

nak jelenlegi közép munkabérökön , – nem emésztené
fel a mezei népesség évi szaporulatának nagyrészét : – a

nép jelenlegiéletmódjában semmiakadály sincs az előtt, hogy
miért ne jöhetne az ép oly nyomorult helyzetbe mint Irland

ban a megelőző 1846-ik évben –
ink piacza, nem

és ha a mi gyártmánya

akarom mondani, hogy egészen megszün

· nék, hanem csak nem terjeszkednék tovább ugyanazon nagy
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gyorsasággal, mint az utóbbi 50

tünk biztosak felőle , hogy nem

év alatt : -

nem lehe

ugyanazon sors várako

nék -e reánk is. A nélkül, hogy annyira vinnők szemlélődé
seinket, miszerint azon nagy társadalmibaj elemezésébekezde
nénk , a melyet a gyárnépesség nagyobb és folytonfejlődő értel
misége remélhetőleg elhárithatna szokásainak a körülmények

hez alkalmazása által: amukások állapota a kizárólag földmi
velésből élő vidékeken, (minők Yorkshire , Somersetshire , Dor
setshire, Bedfordshire , Buckinghamshire) már jelenleg is
olyan mely, elég tárgyat szolgáltat a kínos elmélkedésre. E
vidékek rendesen nagycsaládu munkásai, teljes alkalmazás
mellett is 8 vagy talán 9 shilling hetenkénti munkabérrel,

egy ideig kimerithetlen tőkeül szolgáltak a népért rajon
góknak ; de ideje, hogy a közönséges emberi józan észnek ezek
is hasznát vegyék .
Szerencsétlenségükre rendesen azonban inkább az érzelgés ,
mintsem a közönséges józan ész uralkodik e tárgy felett, s

még mindig nagyobb foku sajnálkozás kap lábra a szegény
nép küzdelmei felett, és nagy hajlandóság mutatkozik a má

sok jotékonysága iránt formált igények elismerésére; másfe
lől általános vonakodás vehető mindeniitt észre: bátran sze

mébe nézni a bajnak , vagy azon eszközökhöz nyulni, a me
lyeket a természet mulhatlanul megkiván physikai sorsuk

javitásához. A munkások helyzete feletti vitatkozások , s annak
nyomorusága feletti panaszkodások , és mindazoknak gyanusi

tása , kikről feltehető, hogy közönyösök az iránt: annak javi
tására czélzó egy vagy másféle tervekkel együtt soha egy or

szágban sem voltak oly bőséggelmint a jelenleginemzedéknél ;

abban azonban hallgatagon mindnyájan egyet értenek, hogy
a munkabér törvényét teljesen ignorálják , vagy legfeljebb is

zárjel közt említik azt, ilyféle kif: jezések kiszéretében : „ szív
telen malthusianistaság:“ ; - mintha nem eerszerte nagyobb
szivtelenség volna azt tanácsolni az embereknekhogy bátran
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létre hozhatják azon lények rajait, a kikről már előre bizto
sak lehetünk, hogy nyomorultak lesznek , és minden valószi
nüség a mellett szól, hogy elfognak pusztulni ; és elfeledni,
hogy azon magaviselet által, melynek nem helyeselését
oly kegyetlenségnek tekintik : csak az állati ösztön rabszol

gájává alacsonyitják magukat az illető lények , másfelől
pedig rendesen élhetetlenülmeghunyászkodnak a hatalommal
való leglázitóbb visszaélés előtt is.

Mindaddig , mig az emberiség, a vadak közönbösségével
és kevés szükségeivel együtt, félbarbár állapotban volt : va

lószinüleg nem volt kivánatos a népesedés korlátozása. A
physikai szükség nyomása lehetett egyik szükségképeni ru-,

gója annak, hogy az emberiség akkori fejlettségi állapotá
ban az emberi munka és találékonyság annyira fokozódott,

hogy megtörtént az emberiseg eddigi életmódjában a legna

gyobb változás, a melynél fogva az iparos-élet túl-uralomra
jutott a vadász, állattenyésztő , katonáskodó vagy épen
rabló-állapot fölött. Azon korban a nélkülözésnek ép ugy
mint a rabszolgaságnak is megvolt a maga haszna ; és le

hetnek a földnek olyan félre eső részei, a hol ezek még
eddig nem mellőzhetők , habár könnyen megtörténhetnék is
az, mihelyt a polgárosult világ segédkezet nyujtana hozzá .
Európában azonban rég elmult azon koi, ha ugyan létezett
ilyen valaha, a midőn a nélkülözésteljes élet az embert
jobb munkára szoktatta , vagy polgárosultabb lénynyé tette

volna. Sőt ellenkezőleg világosan látható, hogy ha a mező

gazdasági munkások jobban jöhetnének ki: sokkal jobban
dolgoznának , és jobb polgárok lennének .
Azt kérdem

tehát : igaz- e vagy sem , hogy ha számok

kevesebb volna, magasabb munkabért kapnának ? Ez a fő
kérdés és semmi más; és hiu törekvés a figyelmet másfelé

tériteni a Malthus vagy valamely más iró

valamely

esetleges állítása által, és azt állitani, hogy egyes ily tétel
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megezáfolása az egész népesedési elméletet megbuktatja. Né
melyek pl. könnyii győzelmet arattak Malthusnak egy mel
lékes megjegyzésén, melyet főként magyarázat végett kocz
káztatott, hogy t. i. a tápszer növekedése ugy vehető fel,
mint a mely csak számtani arányban történik , mig a né

pesség mértani arányban szaporodik * ), – holott minden
őszinte olvasó el fogja ismerni, hogy Malth : s nem fektetett

valami nagy sulyt e szerencsétlen kisérletre, hogy számtani
pontossággal tüntessen fel oly dolgokat, melyek nem tűrik
azt meg ; és minden itéletképes egyén be fogja látni, hogy
egészen fölösleges is az argumentum . Mások pedig roppant
nagy fontosságot tulajdonitottak egy oly helyreigazitásnak , me

lyet ujabb nemzetgazdasági irók tettek Malthus korábbi kö
vetőinek csupán nyelvezetén . Több iró azt állitá t. i., hogy a

népesség gyorsabb növekedésre hajlandó mint az élelmi szerek
összesége . * *) Ez állitás igaz is azon értelemben, a melyben

ők vették azt, hogy t. i. a népesség a legtöbb körülmények
közt gyorsabban növekednék , mint az önfentartási eszközök :
ha vagy a halandóság, vagy az előrelátás által nem kor
látoztatnék . A mennyiben azonban a különböző helyen és
időben nem egyforma erélylyel müködnek ez akadályok : le
hetséges ez irók szavait ugy is magyarázni, mintha ők azt

értették volna ez alatt, hogy a népesség rendesen túlsulyba
jut az élelmiszerek fölött, és a nép szegénysége mind na
gyobbá lesz . Ezek értelmének ily magyarázata mellett azt

igyekeztek bebizonyitani, hogy ép ellenkezőleg van a dolog,t. i.
hogy a mint a polgárosodás mind előbb és előbb halad : az előre
látásból származó akadályok is mind erősebbekké lesznek,
és ezzel a népesség növekedési aránya is mind inkább
*) Vagyis oly formán viszonylik egymáshoz mint pl. 3 + 3 = 6 + 3

= 9, és 3X3= 9.X3= 27 . .
** ) Valószinüleg ide értve az önfentartás többi eszközeit is, u, m .
ruházat, lakház, eszközök stb .
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csökken az élelmiszerekhez képest; és hogy nagy tévedés
azt hinni, hogy a népesség valamely boldoguló községben

erősebben , vagy csak oly erősen is hajlandó növekedni,
mint az életfentartási eszközök növekednek . A hajlandóság
kifejezést egészen más értelemben kell itt használni, mint

azon iróknál, kik e tételt felállitották ; azonban mellőzve e
szófejtegetést : nem ismertetett-e el egyaránt mindkét oldal

ról, hogy a régi államokban, a népesség igen közel jár az
önfentartási eszközökhöz ? És habár ennek veszélye azon
mértékben mind kisebb és kisebb lesz is, a mint a legsze
gényebb munkás osztályok nézetei és szokásai is mindin
kább tökéletesednek , – a mely iránt pedig remélhetőleg

mindig van valami hajlam az előhaladó államokban : -- mégis,
minthogy e hajlam ekkoráig , sőt még jelenleg is fölöttébb
gyenge, és (hogy a részletekbe bocsátkozzunk ) nem terjedt
annyira, hogy a wiltshirei munkásoknak magasabb munka
bért eszközöljön a hetenkénti hét shillingnél, – csupán azt

szükségés megvizsgálnunk , hogy valjon elegendő és illendő
ellátás-e ez egy munkásra nézve ? Mivel ha nem : akkor a
népesség, mint a tények bizonyitják , tulságos nagy a munka
bér az alapokhoz aránylag ; és az, hogy valjon ezelőtt még
roszabb volt-e helyzetök , vagy nem egészen oly rosz : gya
korlatilag igen csekély fontosságu, — annak kivételével, hogy
ha ez arány javulóban van, annál több remény lehet rá,
hogy illő segély és bátoritás által még inkább javulhat és
erősbödhetik az.

Nem is az értelem ellen kell az e tárgyra vonatkozó

argumentumoknak küzdeni, hanem az ellenszenves érzelem
ellen , mely csak akkor tud megbarátkozni e kellemetlen
igazsággal, ha már oly minden menedék el van előtte zárva ,

mely által kikerülhető volna az igazság elismerése. Szüksé
ges azért, hogy e kibúvó ajtók részletesebb vizsgálatába is
bele bocsátkozzunk , és minden oly positiót megostromoljunk ,
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melyet a népesedési elmélet ellenségei oly elhatározásból
foglaltak el, hogy valami elfogadhatóbb módot találjanak a

munkások helyzete javitására , - a nélkül,hogy az állati szapo
rodásiösztön fölött,akár kényszeritve akár önkéntesen ,a jelen
leginél nagyobb ellenőrködés vagy önuralkodás gyakorlását
kivánó módokhoz kelljen nyulniok. Ez képezendi tehát a
legközelebbi fejezet tárgyát.

XII.

FEJEZET.

AZ ALACSONY MUNKABÉR NÉPSZERÜ SEGÉDSZEREI.

1. §. A képzelhető legegyszerűbb mód arra nézve, hogy
a munkabéreket a kivánt magaslaton tartsuk : az volna, hogy
törvény által határoztassanak meg azok ; és valósággal ez is a

czél mindazon különböző terveknél, melyek a munkás és
munkaadója közötti viszony ujra átalakitására nézve, a külön

böző időben eddig forgalomban voltak , sőtmég jelenleg isvannak .
Valószinüleg soha senki nem tanácsolta volna, hogy a munka
bérek absolute meg legyenek szabva,mivel az azok által érdek
lettek érdeke egyaránt gyakran megkivánja , hogy változtatha

tók legyenek azok , Némelyek azonban egy minimálismunkabért
kivántak megállapittatni, az ennél magasabb változatokat a
verseny által engedvén szabályoztatni. Egy másik

terv ,

melynek igen sok védői akadtak a működő érdeklettek ve
zetői között:abbóláll, hogy oly tanácsok alakittassanak ,minők
Angliában „ local boards of trade“ (helybeli üzleti bizottsá

gok ), Franciaországban pedig „ Conseils de Prudhomme,“ és
más ily elnevezések alatt ismeretesek ; smelyek a munkások és
munkaadók küldötteiből állanának , a kik

összegyülve köz

megegyezéssel állapitanák meg a munkabért, s tekintélyök
nél fogva általában kötelezőknek nyilatkoztatnák azt: ugy a

munkásokra mint a munkaadókra nézve is ; a határozatok
alapjául nem a munkapiacz állapota , hanem a természetes
osztó igazság szolgálván , arra levén mindig tekintettel, hogy

a munkásnak illendő napibér, a tőkepénzeseknek pedig il
lendő nyereség jusson .
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Mások ellenben (a kik azonban már inkább philantro
pok , kik sokkal inkább a munkás osztályért, mint a mun

kás népességért magáért érdeklődnek ) félnek a hatóságnak

a munka-szerződésekbe való beavatkozását megengedni, s attól
tartanak , hogy ha a törvény avatkozik be : nem lesz köszönet
benne; megvannak róla győződve, hogy ha az egymással hom
lokegyenest ellenkező érdekkel biró felek , méltányossági
elvek alapján , képviselők utján próbálnák érdekeiket ki
egyenliteni, - a midőn semmi szabály nem szolgálhat zsinór
mértékül annak meghatározásánál, hogymitekintessék méltá

nyosnak : - ez csupán csak a köztök levő ellentét kiélesitésére

szolgálhat; s így azt, mit hasztalan törekvés volna egy tör
vény szentesitése által megkisérteni: erkölcsi eszközökkel

kivánják az ilyenek elérni. Ezek ugy vélik , hogy minden
munkaadó elegendő munkabért tartozik fizetni, és ha önként

magától nem teszi azt : a közvélemény által kényszeritendő

arra , – amunkabér elegendőségének bizonyitéka saját öntuda
tok , vagyis az ezzel egynek vehető közvélemény levén . S
ezzel azt hiszem , meglehetős hiven előadtam az e kérdés

fölött ma felszínen levő vélemények legnagyobb részét.
Én csupán a mindezen különféle javaslatokban benfog
lalt elvekre kivánok m gjegyzéseimmel szorítkozni, anélkül
hogy a gyakorlati nehézségeket is tekintetbe venném , me
lyek már az első pillanatra is oly tekintélyeseknek fognak

feltűnni. Azon feltevésből indulok ki,hogy ezen tervek egyike
vagy másika által képesek volnánk valóban azon ponton
tartani fenn a munkabért, a hová a szabad verseny útján
emelkednék az, — vagyis azon legmagasabb fok felett, mely a
létező tőke, s valamennyi munkás alkalmazásának együttes

hatása folytán éretett el. Mivel nagy tévedés volna azt téte
lezni fel, hogy csupán a verseny tartja oly lenyomva a
munkabéreket, – minthogy ép ez azon eszköz, a mi által az

jelenlegimagaslatán fenntartatik . Ha van valahol még foglal
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kozás nélküli munkás, ha csak kegyadományból nem tar
tatik az el : ez is versenyezni fog a munkáért, és a mun
kabérek esni fognak ; a midőn azonban valamennyi mun
ka nélküli talált foglalkozást: a munkabér a legszaba
dabb versenyzési rendszer mellett sem fog alább szállani.
Különös nézetek azok , melyek a verseny természetét illető
leg ma a felszinen úsznak . Némelyek azt képzelik , hogy

ennek hatása valami végetlen, és hogy az eladók versenye az
árakat, a munkásoké pedig a munkabért egész a nallig ,

vagy valamely más meg nem jelelhető minimumig leszállít
hatja . De alig lehet e nézetnél valami alaptalanabb okos
kodás, mert az áruk ára a verseny utján csak azon pontig

szállítható alább , a melynél már elegendő vevők jelentkez
nek reá ; s a munkabérek is csak addig szállíthatók alább
a versenyzés által, míg elegendő hely nyilik, hogy vala
mennyi munkás részesülhessen a munkabér -alapból. Ha még

annál is alább szállana : a tőke egy része haszontalanná lenne

a munkások szükségeire nézve ; a tőkepénzesek részéről
kezdődnék tehát az ellenkező verseny, s a munkabérek is
mét emelkednének .

Minthogy tehát a munkabér azon aránya, mely a ver
senyzésből származik , az egész

munkabér - alapot szét

osztja az egész munkás népesség között : ha sikerülne valami
törvény, vagy közvélemény által ez aránynál magasabbra
állapitani meg a munkabért, némely munkások foglalkozás
nélkül maradnának ; és minthogy az nincs szándékában a

philantropoknak , hogy ezek aztán éhen haljanak : a munka
bér-alapok erővel növelése által kellene ezekről gondoskodni,
valamikényszeritett megtakaritás utján. Az még semmit sem
segitne, ha amunkabérek egy munkabér-minimum általlennének
megállapítva : ha csak arról is nem gondoskodnánk egyszers
mind, hogy mindenki számára legyen munka vagy legalább

munkabér, a ki kivánni fogja azt. Eu e szerint mindig egy
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részét fogja képezni a tervezetnek, és több mások nézetével
összeegyeztethetőbb, mint akár a törvényes, akár a morális
munkabér-minimum megállapitása. A közérzület mintegy a
gazdagok, vagyis az állam kötelességének tekinti azt : hogy
alkalmazást találjanak a szegények számára . Ha a közvéle

mény morális befolyása nem elegendő arra , hogy reá birja
a gazdagot, miszerint tegyen annyit félre saját élvezetéből,
a mennyi elegendő arra, hogy illendő munkabérért minden
szegény munkát kaphasson : ugy vélik , hogy az állam köte
lessége akár a helyi szükségek, akár a közállampénztár
számára adóval terhelni azokat. A munka és a munkabér

közötti arány ez uton a munkások előnyére változnék meg, –
és pedig nem a népesedés korlátozása, hanem a tőke növe
kedése által.

2 . §. Ha a társadalom iránt támasztott ezen igény csu
pán a jelen nemzedékre szorítkoznék ; s ha arra nézve, hogy
a ma létező népesség számára , illendő munkabér mellett,
állandó foglalkozásról legyen gondoskodva, semmi több

másra nem volna szükség,mint a kényszerített tőkegyüjtésre:
akkor az ily javaslatoknak senki nem volna buzgóbb támo

gatója mint én . A társadalom legnagyobb részt olyanokból
áll, a kik kézimunkából tartják fel magokat; és ha e társa
dalom , t. i. a munkások társadalma, arra fordítja phisikai
erejét, hogy egyes egyéneket a felesleg élvezetében védel
mezzen : erre teljes joga van ; és mindig is igy tette az ezt,

azon hatalom fentartásával, hogy e felesleget a közhasznu
czélokra megadóztathassák , a mely czélok között a népesség

fenmaradása a legelső . Minthogy senki sem tartozik azért
felelősséggel, hogy ő született : semmi pénzbeli áldozat nem
sokalható azok részéről, kiknek több van az elégnél, azon

czélért, hogy minden más létező számára is biztosíttassék az
elegendő .
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De egészen más dolog az, midőn azok bivatnak fel arra, a
kik a mit termeltek azt összegyüjtötték : hogy tartózkodjanak
ennek fogyasztásától mindaddig , mig csak elegendő ételt és

ruházatot nem adtak nemcsak azoknak, a kik most létez
nek , hanem mindazok számára is, a kiket ezek vagy ezek
utódai czélszerűnek találnak létrehozni. Ily kötelezettség el

ismerése , és ennek megfelelő intézkedés : mindenféle, ugy
positiv mint praeventiv öntartózkodásnak is utjátmetszené, és
semmi sem volna , mi a népesedést visszatartaná a lehető leg

gyorsabb szaporodástól ; és minthogy a tőke természetes sza
porodása a legjobb esetben sem lenne gyorsabb mint azelőtt :
hogy a növekvő hiány pótoltassék , az adóztatásnak is ép ily

óriás léptekkel kellene felfelé emelkedni. Természetesen
megkisérlenék munkát kivánni cserébe a gyámolításért ; de
a tapasztalat megmutatta, hogy miféle munka az, melyet a
közadakozás fejében

lehet várnunk . Ha a fizetést nem a

teljesített munkáért adjuk, hanem munkát találunk ki a fize
tés viszonzásáért : biztosak lehetünk a sikertelenségről. Hogy
valóságos munkát nyerjünk a napszámosoktól, anélkül hogy
elbocsáthassuk őket: ez csak akkor kivihető , ha a korbács ha

talma van keziinkben. Nem épen lehetetlen, hogy e nehézség
elháríttassék ;mert lehetséges, hogy az adóztatásból keletke

zett alapok oly általánosan osztassanak meg a munkapiaczon, a
mint azt a „foglalkoztatási jogos védői szándékoznak tenni Fran
cziaországban , a nélkiil, hogy valamely munka nélküli mun

kásnak jogot adnának egy bizonyos helyen, vagyegy bizonyos
hivatalnál követelnigyámolítást. Ekkor tehát az elbocsátási ha
talom az egyes munkásokra nézve megmaradna, a kormány
csupán annyit vállalván magára , hogy pótlólagos alkalmazást

nyujtson, midőn szükség van reá ; – mint más vállalkozók ,
fentartván a jogot, hogy munkásait maga választhassa. De

dolgozzanak bár ezek még egyszer oly sikeresen is : a népesség
növekedése, mint már gyakran kimutattuk, azt nem képes
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megfelelő arányban növelni a terményt ; s az, mi valamennyi
nek jóltartása után fenmaradna, mind kevesebb és kevesebb
lenne az egész terménymennyiséghez s a népességhez arány
-lag . Esmig a népesség növekedése folytonos progressiot mu

tatna : a termény mind kisebbedő arányokat tüntetve fel
idővel a felesleg teljesen felemésztetnék ; és a szegények eltar
tására való

adózás az ország

egész jövedelmét támadván

meg : a fizetők és a segélyezettek egy tömegbe olvadnának
össze, s a népesedésnek a halál vagy előrelátás általi korláto

zása nem

volna tovább elodázható, hanem hirtelen és egy

szerrejutnamindkettő érvényre, – mindazt elvesztvén e halo
gatás közben , a mi az emberfajt feljebb emelte egy hangya
fészek vagy egy hódtelepnél.

Mind e következményeket a nagy hirü irok ismeretes,
és mindenki által hozzáférhető műveikben , annyiszor és oly
világosan kimutatták , hogy az e részbeni tudatlanság többé
nem bocsátható meg egy mívelt embernél. Alig hihető nyilvános

tanárként fellépő egyéneknél oly tudatlanság, hogy hallga
tással mellőzzék ezen szemlélődéseket, – szó nélkül hagyván

ezeket ; s a munkabér vagy szegény-ügyi törvényről vitat
kozzanak vagy szónokoljanak , — nem mintha ezeket meg le

hetne czáfolni, hanem mintha nem is léteznének ezek.
Élni mindenkinek van joga ; - e tételt mint általánosan
elfogadottat kivánjuk tekinteni; de ahoz már senkinek nincs
oga, hogy oly lényeket hozzon létre , a kiket másoknak kell
eltartani. Annak , ki az első joghoz ragaszkodik : le kell mon

dani az utóbbihoz való igényéről. Ha valakimagát sem tudja
fentartani, ha csak más nem segit rajta : akkor másoknak joguk

van azt mondani, hogy nem vállalják magukra mindazon utódok
eltartását is, a mennyit az ilyen physicailag képes világra

hozni. És mégis elég iró és szónok van, – s köztök számos
olyan, ki sokat tart nemesebb érzelmeire, — a kinek az életrőli
nézete annyira valóban állatias, hogy nagy kegyetlenségnek
Stuart Mill Nemzetgazdaságtan II .
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tekintik , ha a földhöz ragadt szegényeket megakadályozzák
abban, hogy magokhoz hasonló nyomorult koldusokat nemz
hessenek még a dologházakban is. Egy napon ugy lehet cso

dálkozással fogja kérdeni az utókor, hogy micsoda nép le
hetett az,mely közt ily predikátorok is találtak proselitákra ?
Lehetséges volna ugyan az államra nézve, hogy bő mun

kabért biztositson mindenki számára, a ki született ; deha tenni
fogná ezt : akkor önvédelmi tekintetből, és mind azon czélok

elérhetése végett, a melyekért egyátalában kormány létezik,

arról is köteles gondoskodni, hogy beleegyezése nélkül
egy lény se szülessék . Ha az önmegtartóztatás rendes és
önkéntes indokai eltávolíttatnak : akkormásokkalkell ezeket

helyettesiteni; s nélkülözhetlenek az oly házassági megszori
tások, melyek legalább is megfelelők a némely német államok

ban létezőknek ; vagy pedig a szigoru büntetések mindazokra
nézve, kiknek gyermekeik vannak, ha nem képesek azokat
eltartani. A társadalom eltarthatja a szükséget szenvedőket,
ha ellenőrködik azoknak elszaporodása felett, vagy ha minden
erkölcsi érzést megtagad e nyomorult teremtmények iránt)
szülőik tetszésére hagyhatja azokat, saját magokra hagyva

azokat magokat is. Ezek táplálását azonban nem vállalhatja
büntetlenül magára, – és mégis szabadon engedje tehát azokat
szaporodni?
Bőven ellátni a népet mindazzal, a mi kegyadomány
vagy foglalkozás neve alatt ismeretes, - és pedig a nélküli

hogy oly hatások

uralma alá helyeznénk , miszerint az

észbeli indokok hatalmas befolyással lehessenek reájok :
- ez annyi volna mint eltékozolni az emberiség javára való
eszközöket, a nélkül hogy mégis czélt érnénk általok. Hagy
juk csak a népet egy oly helyzetben , midőn állapotuk vi
lágosan láthatólag számukkal van összefüggésben, és a
lehető legnagyobb állandó jótétemény csak onnan várható ,
ha a jelenlegi nemzedék physikai jólléteért hozunk valami
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áldozatot; és bármi eszközök által emeljük gyermekeik szo
kásait, a munkabér szabályozását azonban vegyük ki ke
zeik közül, s akár törvény, akár közérzület által biztositsunk

nekik egy bizonyos összeget : – és semmiféle jólét, melyet
adni képesek vagyunk , nem fogja reábirhatni őket vagy
gyermekeiket, hogy az önmegtartóztatáshoz, mint az ily
állapotban maradások legalkalmasabb eszközéhez folyamod

janak ; és csak annyit fogunk nyerni, hogy boszankodva fog
ják követelni maguk és lehető utódaik egész sora számára

a biztositott jólétet.
E szempontokból tekintve : némely iró kárhoztatja

az

angol szegényügyi törvényt, és az ép testtek bármely más
segélyezési rendszerét, – a mennyiben nincs a tulnépesedés
elleni törvényes óvó rendszabályokkal összekötve az. A hires
XLIII-dik törvényczikk Erzsébet uralkodása alatt a közön

ségre rotta minden éptestü szegény számára munkáról és
munkabérről gondoskodni ; és alig lehet rajta kételkedni, hogy
ha a törvény intentiója tökéletesen betöltetett volna, és a segély
kiosztással megbizott hivatalok nem

folyamodtak

volna oly

eszközökhöz ,melyek által neutralizálták ennek természetes
következményeit : a szegényadó ez időben az ország egész
munkáját és a föld egész tiszta jövedelmét felemésztette

volna. Epen nem lehet meglepő tehát, hogy Malthus és má
sok eleinte egyátalában minden szegény adónak ellene vol

tak. Sok tapasztalat, és a szegény-ügyi törvény kivitele
különböző módjainak gondos megviszgálására volt szükség,
hogy biztositva lehessünk affelől, miszerint a mások terhé

vel való gyámolittatás iránti absolut jog elismerése valóban
törvénybe jöhet, és megtörténhetik a nélkül hogy az ipar

rugói, és a józan ész korlátai veszedelmesen megne tágit

tassanak ez által.
.
Ez azonban a eredeti szegényügyi törvénybizottság
visgálódásai által teljesen el lett döntve. Bármily ellensé
16 *
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ges állást foglaljanak is el ennek tagjai - a mint igazságtalanul
vádolták őket – a törvényes segély elvével szemben

mégis

ők voltak az elsők , kik teljesen bebizonyították valamely

szegénységi törvénynek, melyben a segélyezésre való jog
elismertetik , a munkásosztály és utódai érdekeivel összefér
hetőségét. A tények egy hosszú sorozata által, melyek

egész Angliában szerte szét kisérletileg állapittattak meg
az egyházközségekben : kimutatták, hogy a segély biztosítása
megszabadítható annak a

nép elméjére és szokásaira való

ártalmas hatásától, ha a segély – bár bőven nyújtatik is a
szükséghez aránylag, – oly feltétellelköttetik össze,mely a miatt,
mert a szabadság korlátozása vagy valamely élvezettőli meg

fosztatással jár : kellemetlen reájuk nézve. E kikötés mellett
visszavonhatlanul megállapitottnak

tekinthető az, hogy

a

társadalom egyetlen tagjának sorsát sem szükséges a velet
lenre hagyni; – hogy a társadalom minden ik tagját bizto
síthatja és tartozik is biztosítani a végső szükség ellenében ;
hogy még azok állapotánál sem szükséges kik , nem képe

sek sajátkenyeröketmegkeresni, — miszerint physicai nélkü
lözés vagy efféle aggodalomnak legyenek kitéve , hanem csu
pán élvezeteik korlátozása és szigorú fegyelem alá szoritá

suk kivántatik meg . Ez minden bizonynyal oly nyereség az
emberiségre nézve, mely már magában véve is igen fontos , és
méginkább azért, a mit ez előrelépés jövőre nézve tartalmaz ;
s az emberiségnek nincsenek gonoszabb ellenségei mint azok ,

a kik vagy öntudatosan vagy öntudatlanul, de minden áron
gyűlöletessé igyekeznek tenni e törvényt, vagyis azon elve
ket, a melyeknek eredetét köszöni az.

3. $. A munkabér szabályozására irányúlt kisérletek

és azon törekvések után, hogy mesterségesen gondoskodja

nak arról, miszerint mindenkinek legyen munkája, a ki dol
gozni kíván, és hogymunkájaért megfelelő jutalmat is kap
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hasson az : a népszerű gyógymódok egy másik osztályát
kell megvizsgálnunk , a melyek állitólag nem akarnak a
szerződési szabadságba beavatkozni, s megengedik , hogy
a munkabért a piaczi verseny állapitsa meg, – ha azonban
nem

elegendőnek látszik az : valami segédforrások által igye

kezni kell kipótolni a munkásoknak a hiányt. Ily termé.
szetű volt azon kisegítő mód, melyhez az 1834-et megelőző

30 — 40 év alatt folyamodtak a községi hatóságok , s mely
általában az „ engedély-rendszer “ (Allowance-System ) név
alatt volt ismeretes. Ez legelőször akkor jött be, midőn az

egymásután következő rosz évek, s ennek folytán az élelmi
szerek drágasága miatt a munkabér nem volt elegendő, hogy

a mezőgazdasági munkások családjának életszükségletei oly
mérvben fedezhetők legyenek , mint a minőhöz azok már
meg voltak szokva. Emberiségi érzelmek , azon magasabb kö

rökbe is beférkezett eszmével egyesülten , hogy nem kell szen
vedni hagyni a népet, mely a lakosság oly nagy számával
gazdagitá az országot : — arra birta a mezőgazdasággalfoglal

kozó vidékek hatóságait, hogy községi segélyt kezdjenek
osztogatni az oly szegényeknek is, kik már magán foglalkoz
tatásban részesültek ; és a midőn e gyakorlat egyszer már

szentesítve volt: a gazdák közvetlen érdeke, – kik ez által
képesítve voltak, hogy munkásaik fentartási költségeinek
egy részét a község más lakosaira háritsák, - nagy mérvű
és gyors kiterjedést adott annak. E rendszernek nyilván
bevallott elve levén , hogy minden család önfentartási esz
közeit annak szükségleteihez alkalmazza : ennnek természetes

következménye az volt, hogy több segélyt adtak azoknak ,
kik

megházasodtak , mint a nőteleneknek ; és

a nagy

családdal bíróknak is, mint a családtalanoknak ; vagyis tény
leg rendesen minden gyermek számára lett segély engedé
lyezve. E közvetlen és positiv előmozdítása a népesedésnek
azonban nem elválaszthatatlan a megkezdett rendszertől, mert a

.
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munkabér kipótlására lett engedélyezések , minden munkás
nak egyformán adva,meghatározott összegek lehetnek ; - és

minthogy ez a legkevésbbé kárhoztatható alak, a melyben
e rendszer megjelenhetik : nem akarjuk tőle azon feltevést
megtagadni, hogy igy hasznos is lehet az.
Világosan látható , hogy ez csak más módja a munka
bér-minimum megállapításának : semmiben másban nem kü

lönbözvén a közvetlen megállapítás módjától,minthogy meg
engedi a munkásnak a piaczi áron eladni munkáját, a kü
lönbséget aztán a közalapból pótolván neki utánna. A

biztosítás egyik neme azonban mind azon ellenvetéseknek
épen úgy ki van téve, melyeket a másik ellen fel szoktak
hozni. Megígéri ez a munkásoknak , hogy bármily számosan
legyenek is : meg fognak kapni bizonyos mennyiségű munka
bért ; a korlátlan szaporodás positiv és észszerű akadályait

tehát hasonlóképen eltávolítja. Azon ellenvetéseken kivűl
azonban, melyek rendesen felhozatnak minden oly munka

bér szabályozási kisérletek ellen, melyek nem szabályozzák
egyszersmind a népességet is : az engedélyezési rendszernek
még egy sajátságos fonáksága is van ; s ez az, hogy a mit

a munkabérhez ad az egyik kezével, azt okvetlenül elveszi

attól a másikkal. Van a munkabérnek egy minimuma, – akár
az, mely mellett a nép még megélhet, akár az, melylyel
még meg van elégedve. Tegyük fel, hogy ez hetenként 7

shilling. Megborzadva e csekélység fölött, az egyházi ható
ságok

emberségesen 10 -re pótolják azt ki. A munkások

azonban már meg vannak szokva a 7 shillinghez, és habár
örömmel vennének többet is , még is inkább megérik ezzel,
(mint a tények bizonyitják ezt), mintsem szaporodási ösztö
nüket korlátozzák . Életmódjuk nem fog azért jobbra vál
tozni: hogy községi segélyben részesülnek . Az által, hogy
három shillinget kapnak az egyházközségtől, ép oly jól ki

fognak jönni mint az előtt : habár eléggé elszaporodnak
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arra nézve, hogy a munkabért 4 shillingre nyomják le. E
szerint tehát egész ennyire el fognak szaporodni ; vagy talán

a nélkül, hogy a számbeli növekedést megvárnák : vannak
elegen foglalk ozás nélküli munkások

a dologházakban, hogy

ezen hatást azonnal előidézzék. Eléggé ismeretes, hogy a ki
segitési rendszer gyakorlatilag a jelzett irányban működött ;
és annak befolyása alatt még lejjebb sülyedt a munkabér,
mint bármikor azelőtt volt Angliában. A múlt század folya
mában a szegényügyi törvényeknek meglehetős rideg végre

hajtása alatt a népesség igen lassan szaporodott, s a mező
gazdasági munkabérek tekintélyesen magasabban állottak ,
semhogy a munkásnak éhezni kellett volna ;

ellenben a ki

segítési rendszer alatt oly gyorsan növekedett az, s a mun
kabérek annyira leestek : hogy a munkabér és segély mellett

együtt-véve is nehezebben, s roszabbúl tudtak megélni a csa

ládok , mint az előtt csupán a munkabérből. Ha a munkás
egyedül a munkabérre van utalva : mindig lesz egy bérminimum .

Ha azon legalsóbb foknál is alább esik a munkabér, mely
mellett a népesség még fentarthatja magát :

végre is az

elnéptelenedés, úgy a hogy, visszasegiti őket az előbbi leg
alantibb munkabérre. Ha azonban a hiány egy – mindenki
től, a ki valamivel bír — erővel kicsikart segélyből pótoltatik :
a munkabérek az éhségi ponton is alábbra sülyednek s csak

nem egészen a null-fokra szállhatnakle . E szomorú eredmé
nyekre vezető rendszer, -- mely roszabb volt valamennyinél,

melyeket csak a szegényügyi törvényekkel való visszaélés
kitalált, a mennyiben a népességnek nem csak foglalkozás

nélküli részét szegényíté el, hanem az egészet is, : – azóta
eltörőltetvén : legalább ezen visszaélésnek azt lehet tulajdo
nitani, hogy ma senkisem mutat valami nagy hajlamot an
nak visszaállítására .

4. Ş. Azonban mig e rendszer remélhetőleg örökre meg
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van semmisitve : van a munkabér-segélyezésnek egy másik
módja is, a mely még mindig nagy népszerüségnek örvend ;
egy módszer, mely ugy erkölcsileg mint társadalmilag is
sokkal többre becsülendő a községi segélyrendszernél, de a
mely félő , hogy a fentebbihasonló gazdaságieredmények felé gra
vital; értem t. i. a sokat dicsőitett „ Allotment-rendszert“ . Ez
is arra való találmány , hogy a munkást a munkabér elég

telenségéért kárpótolja az által, hogy ráadásul még valami
mást is, ad neki , de a helyett, hogy a szegény-adóból tenné
ezt : arra képesíti, hogy maga tehesse ezt, - egy darabka föl
det engedvén a

munkás használatára , melyet kert gya

nánt kézzel mivelve, burgonya és más házi fogyasztásra,
vagy talán egy részben eladásra is szánt növények termesz
tésére használ az. Ha a jól elkészitetts megtrágyázott földet a
munkásnak magának kell kibérelni: néha holdanként 80 frt

haszonbért is kell érte fizetnie ; de a sajátmaga és családja
munkája semmibe sem kerülvén ,mégis ily magas haszonbér
mellett is képes rajta nehány forintot nyerni. * )
.
A rendszer védői fontos különbség gyanánt hozzák fel,

hogy az allotment segitségére jön a munkabérnek , de nem
helyettesiti azt; hogy nem annyi az, a mennyiből a munkás
megélhetne, hanem csak épen arra elegendő, hogy egy megle

hetősen szabályosmezőgazdaságimunkától felmaradó szabad
óráit és napjait elfoglalja, nejének és gyermekeinek segéd
kedése mellett. Az egyes allotmentek terjedelme rendesen

egy negyed, "vagy 1/4 és 1/2 hold köztinek van szabva. Ha

nagyobb az ennél, a nélkül hogy mégis elég volna a munkás
családját egészen elfoglalni: mint mondják , ez rosz és bi
zonytalan napszámossá teszi azt; ha pedig elegendő arra ,

hogy egészen kivegye a napszámra járó munkások osztá .
*) Lásd az „ Allotment-rendszer

mellett a szegényügyi törvény

vizsgáló bizottság előtt összegyüjtött bizonyitékot.
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lyából, és egyedüli élelem forrásává legyen : irlandi paraszttá
fogja változtatni, – a mely állítást azon óriás magas haszon

bérek is látszanak támogatni, melyeket rendesen kivánni
szoktak az ily földekért. A paraszt kis gazdaságtól való
féltökben azonban nem veszik észre e jó akaratu emberek,

hogy ha azon rendszer, melyet ők védelmeznek, nem a pa
raszt-gazdasági rendszer: akkor sem több sem kevesebb az,
mint az u . n . „ Conacre-rendszer“ .

Kétségkivül lényeges különbség van az elégtelen mun
kabérnek

adóztatás utján szerzett alapból kiegészítése, és

ugyanannak oly eszközök által elérése között, melyek az
ország nyers terményének világos növekedésére szolgálnak.
Nagy különbség van továbbá a között is, hogy egy munkást
saját iparkodása utján , vagy pedig oly módon segélyezünk - e,

mely gondatlanná s henyévé hajlandó tenni azt. Mindezen
pontokat tekintve, a földosztási rendszernek sok előnye
van a községi pótlék -rendszer felett. A munkabér és népes

ségre való hatásában azonban nem látok semmi okot, hogy
miért különbözne a két terv lényegesen egymástól. Minden
munkabér segély csak arra képesíti a munkást, hogy keve

sebb jutalommal is megérje, s tehát hogy utoljára ép any.
nyival szállítsa alább a munkabért, a mennyit segélyül ka
pott ; – ha csak a munkás-osztály eszméi- és igényeiben ,

vagyis azon nézeteiben , melyek szerint ösztöneik kielégi
tését, s a maguk és velük összeköttetésben állók kényelmé
nek növekedésétmérlegeli : valamely változás nem jön létre.

Hogy azonban a föld -osztási rendszer képes. volna valami
ilyféle változást jellemükben előidézni: szerintem nem igen
látszik valószinünek . -

Némelyek azt mondják , hogy a földbirtok előrelátóbbá

teszi a munkást. A föld örök tulajdonjoga igen ; — vagy a mi
ezzel egyenértékü : a meghatározott feltételek melletti ál

landó bérleti foglalkozás. De az évről évre megujuló puszta
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földbérlet soha sem bizonyult ily hatásúnak. Avagy a föld
használata előrelátóbbá tette -e az irlandit ? Igaz, hogy szá

mosan vannak olyanok, – snem akarom kétségbe vonni álli
tásaikat, — kik amellett tanuskodnak ,hogy a föld -illetmények
megkapása mily jótékony hatással volt a munkás magavi

seletére és viszonyaira . Ily hatásra mindaddig lehet kilátás,

mig nem sokra megy azoknak száma, kik ilyenben részesül
nek . Egy kiváltságos osztály ,mely a közönséges szinvonal fe
lett áll: elfoglalt állását nem örömest veszitené el.Ezek továbbá
kétségkivül már eredetileg is csaknem mindig egy kiváltsá
gos osztályt képeznek , mely a munkás nép legkiválóbb egyé
neiből alakul meg, – a mi azonban azon kellemetlenséggel

jár, hogy azon személyek, a kiknek a rendszer megkönnyiti
a megházasodást és gyermekek birását : épen azok, a kik

máskülönben a legvalószinűbb, hogy az észszerü öntartózko
dást gyakorolták volna.
De e rendszer, a mennyiben a munkás-osztályok általános

viszonyait érinti : szerintem ugy látszik , hogy vagy csak va
kitás, vagy épen káros hatásu , Ha csak egy nehány mun
kásnak van földilletménye : ezek természetesen épen azok
lesznek , a kik anélkül is a legjobban boldogulhattak volna ,

s ezzel az egész osztálynak semmi jó nem eszközöltetett; mig
ha e rendszer általános

volna , és mindenik

vagy

csak

nem mindenik munkásnak volna földilletménye : azt hiszem ,

hogy az eredmény igen ugyanaz lenne, mint midőn minde
nik , vagy csaknem mindenik munkás munkabér-segélyben
részesül. Azt hiszem nem lehet rajta kételkednünk , hogyha
már a mult század végén a földosztási rendszer lett volna

Angliában általánosan elfogadva a munkabér-segély helyett :
az ép ugy széttörte volna azon népesedési korlátokat, me

lyek ez időtájt valósággal léteztek , és a népesség ép ugy
szaporodott volna,mint e nélkül valósággaltörtént; és hogy 20
év mulva a munkabér a földilletménynyel együtt is csak annyi
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lett volna, mint a mennyi az egyházközségek által nyujtott
segély mellett volt, — vagyis a mennyi az előbbi,minden föld

illetmény nélküli munkabér lett volna. A földilletmények
mellett felhozható előnyös különbség csak annyi, hogy ez a
néppel magával állíttatja elő a szegényadót.

Ugyanekkor azonban igen hajlandó vagyok azt is elis
merni, hogy a tisztességes haszonbér melletti földbirtoklás

némely körülmények között, — még ha tulajdonjog nem járul
is hozzá , — a napszámosok legnagyobb részénél nem csökken
tőleg, hanem emelőleg hat a munkabérre . Ez azonban csak
akkor történik , ha földjük – legalább az élet legelső szüksé

geire nézve – függetleniti őket a munkapiacztól. Felettébb nagy
különbség van azon munkás helyzete,ki munkabérből él, – a

mimellett földjébőlis van egy kis jövedelme, – és azon mun
kás helyzete között, a ki szükség esetében egészen is meg

élhet földje jövedelméből, s csak azért megy napszámra ,
hogy annál több kényelmet szerezhessen meg magának . Csak
ott lehet rá kilátás, hogy magas fog lenni a munkabér, hol

a munkások nincsenek kényszerítve eladni munkájukat.
„ Azok, kiknek van otthon maguknak is valami kis birtokuk,

a hová fordíthatják munkájukat : nem fogják azt oly munka
bérért eladni, mely nem nyujt a burgonya és tengerinél
jobb táplálékot számukra, — habár a maguknak megtakarítás
végett, meglehet hogy szintén csak burgonyán és tengerin táp

lálkoznak. Gyakran meglepetve halljuk ,midőn a continensen
utazunk , hogy az élelmiszerek bőségéhez és olcsóságához

képest mégis mily”magas munkabéreket fizetnek ott. A szükség
vagy hajlam hiánya : mások számára dolgozni, az a mi a
continens több részében , — hul t. i. a földbirtoklás igen el van

terjedve a nép közt, – a munkást ritkává, és az élelmiszerek
árához képest drágává teszi. * ) Vannak Európának oly ré
*) Laing Notes of a Traveler 456. 1.
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szei, a hol még a városi lakosok közül is alig van egy, a

ki csupán látható foglalkozásából élne ; és semmiből sem
lehet másból magyarázni azon magas árakat, melyeket szol gálataiknak szabnak, és azon fel sem vevést, melylyel azon
kérdést tekintik , hogy valjon lesz-e foglalkozásuk vagy sem .
Egészen más lenne azonban a hatás, ha földjük, vagy más

jövedelemforrásaik csak egy kis töredékét szolgáltatná bevé
teleiknek, mert akkor teljesen kényszerülve lennének, hogy egy
túltelt piaczon adják el bérértmunkájukat. Földjük akkor csak
arra képesítené őket, hogy kevesebb munkabér mellett is

megélhessenek , és hogy annál inkább elszaporodjanak, mi
előtt azon pontot elérnék , a minél alábbra már vagy nem
képesek vagy nem akarnak szállani.
Semmi oly érvet nem látok ,mely a Mr. Thornton* ) által

felhozott kivételével, – a kivel különben egy értelemben va
gyok a tárgyra nézve, - megállhatna a föld -osztás hatására
nézve elfogadott nézetem ellenében. Az ő védelme a föld
illetményekre nézve azon általános tanra van alapítva, hogy

csak az igen szegények azok , a kik a következményekre
való minden tekintet nélkül szaporodnak ; és hogy ha a
jelenlegi nemzedék állapota nagy mérvben megjavulhatpa, —
a mit ő a földosztási rendszer által elérhetőnek vél : -- ezek
utódai már nagyobb igényekkel nőnének fel, és mindaddig
nem képeznének családot, mig csak ép oly kényelemmel el
nem tarthatnák azt, mint a minőben ők maguk nevelkedtek.

Annyiban elismerem ez érvet, à mennyiben azt bizonyítja,
hogy a szegényosztály állapotában történő hirteleni és igen
nagymérvű javulásnak az életmódra gyakorolt hatásánál fogva
mindig lehet azon kilátásunk , hogy az állandó marad . Jó

például szolgálhat erre nézve az, mi a franczia forradalom

alatt történt. De azt nem gondolhatom , hogy minden paraszt
Thornton : On Over population , chap . VIII.
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kunyhóhoz 14 vagy 1/2 hold hozzáadása, s ehez még igen
magasra csigázott haszonbér mellett (miután a munkabér

annyira esett, a mennyi szükséges arra, hogy a már meg
levő szegény-munka alkalmazást találjon) : oly nagy különb
séget idézne elő a családok kényelmére nézve a jövő nem
zedékig , hogy egy oly munkás-osztály nevelkedhessék , mely

már gyermekkorától fogva valóban állandóan magasabb igé
nyekkel és finomabb szokásokkal lépne az életbe. Ily kis da

rab föld csak akkor lehetne állandó jó hatással, ha arra
birna ösztönözni, hogy iparkodás és megtakarítás által annyit
sikerüljön összeszerezniök , hogy örök áron is megvehessék
azt, - egy oly eljárás, a mely ba nagy mértékben alkalmaztat

nék : az egész osztályra nézve az előrelátás és takarékos
ságra nevelés egy neme lenne, a minek hatása nem tünnék
el az alkalommal együtt. A haszon nem abból származnék
rájok nézve, a mit nekik adtunk ; hanem abból, a minek

megszerzésére ösztönöztettek .
Az alacsony munkabérek ellensulyozására ajánlott gyógy
szerek közül egyiknek sem lehet sikerre kilátása, mely nem

a nép eszméire s szokására, és aztán ezek által igyekszik hatni.

Mig ezek érintetlenül maradtak , bármely elmés találmány, még ha egy ideig sikerülne is valamit segíteni az igen sze

gény néposztály sorsán, — csak azon korlátok eltolását engedné
meg, melyek a népesedést addig fékezték ; és tehát csak
ugy lehetne valami állandó hatással, ha az adóztatás kor
bácsa és sarkantyuja által a tőke is hasonló gyorsított

léptekkel haladásra lenne kényszerítve. E folyamat azonban
nem tarthatna együtt sokáig ; és bármikor állana is meg :

még nagyobb számú szegényt hagyna az országra ; és a leg
szegényebbek kivetelével minden más osztályból kevesebb ,
vagy ha elég sokáig tartana : épen semmi sem maradna fel;
mivel a dolgok ezen állapotához mindazon társadalmi intéz
ményeknek is hozzá kell járulni, melyek eltávolítják ugyan

a népesedés akadályait, de anélkül, hogy ujakat állítaná
nak elő helyettök .

XIII.

FEJEZET.

AZ ALACSONY MUNKABÉR GYÓGYSZEREI.
(Folytatás.)

1 . $ . Kérdés tehát: melyek azon eszközök , melyekkel a

szegénység ellen legjobban meg lehet küzdeni? s hogyan le
het az alacsony munkabérből származott bajokat orvosolni?
Ha az e czélból ajánltatni szokott gyógymódok nem alkal

masak arra : nem lehetne-e másokról gondoskodni? Vagy
talán egy megoldhatatlan kérdéssel állunk szemben ? és
semmi egyébre nem képes a nemzetgazdaság, minthogy
mindent ellenezzen , és csak

azt bizonyitsa be, hogy

e

baj ellen semmit sem lehet tenni ?
Ha ez így volna , akkor a nemzetgazdaság csak egy
nélkülözhetlen , de szomoru és hálátlan foglalkozás volna .

Ha az emberfaj nagy többsége, mint jelenleg, örökre arra
volna rendeltetve, hogy rabszolgaként olyanért fáradozzon, a
miből semmi haszna , és a mi iránt ép ezért semmi érdeklő
dése sincs, — kora reggeltől késő estéig izzadva,hogy az élet

első szükségeit megszerezhesse, – és pedig mindazon szellemi
és erkölcsi fogyatkozásokkal együtt, melyek az ily élettel

együtt járnak ; minden lelki és testi gyámolítás és képezte
tés nélkül, mert nem lehetnek jobban nevelve, mint a hogy
táplálva vannak ; önzően , mert ugyancsak szükség van rá ,
hogy minden gondolataikat a maguk ügyére fordítsák ; min

den polgári és társadalmi közérdekeltség és közérzület nél
kül; fejökben az igaztalanság örökös érzetével ugy arra
nézve a mivel ők nem , mint arra nézve, a mivel mások bir

nak : – akkor nem értem ,hogy a kinek bármikevés értelmi
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sége van is, miért törődnék az emberiség rendeltetésével.
Akkor nem lehetne okosabbat tennünk, mint epicurei kö

zönbösséggel az élettől félrevonulni , s önmagunkkal és
azokkal, kikkel rokonszenvezünk , a mennyiben kárunk nél

kül lehet, békében élve : az u . n . polgárosult élet mozgal
mait figyelem nélkül engedni elfolyni fejünk felett. Azonban
nincs reá ok , hogy miért hagynánk igy magukra az em

beriség ügyeit. .
A szegénység , mint a legtöbb társadalmi baj, csupán
onnan van, mert az ember illő meggondolás nélkül követi
állati ösztönét. A társadalom azonban ép annálfogva lehet
séges, mivel nem szükségképeni dolog, hogy az ember ok

talán állat legyen ; s a polgárosultság, bárminő alakjában ,
ép ez állati ösztönök ellen való harcz ; és ezek némelyike,
sőt épen legerősebbjei ellen képesnek is mutatta azmagát az
ellenőrködés gyakorlására ; oly mérvben átalakitotta , mester

ségesebbé tette ez az emberek életmódját: hogy számos , leg
természetesebb ösztöneiknek alig maradt fenn valami nyoma
vagy maradványa . Ha ez nem szorította még a népesedést
a szükséges korlátok közé : nem kell felednünk , hogy ko

molyan sohasem is törekedtek erre ; mert sőt inkább a mit
csak tettek , azzal mindig ép az ellenkező irányba törekedtek .

Papok , irók és államférfiak versenyeztek egymással a
házasságra és a faj szaporítására való ösztönzésben , ugy
hogy az csak látszólag voltmegszoritva. Sőt az egyház még

mindig nem hagyott fel az erre való bátorítással. A róm .
kath . klérus ( a többiről szükségtelen szólani,minthogy egyik
sem tett szert ezen kivül valami tekintélyesebb befolyásra

a szegényebb osztályok felett) mindenütt kötelességének hi
szi előmozdítani a házasságot, hogy az erkölcstelenség meg
akadályoztassék . Sokaknál még erős vallásos előitélet is állja
utját az igaz tanoknak. A gazdagok , a mennyiben semmi
befolyással sincs reájuk e nézet következménye : azt hiszik ,
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hogy a gondviselés bölcsességébe avatkozás volna azt felté
telezni, miszerintnyomor származhatnék egy természeti törvény

működéséből; a szegény pedig azt hiszi : „ az isten sohasem
teremt egy evő szájat sem

anélkül, hogy kenyeret is ne

adna hozzá“ . Az ilyen beszédekre hallgatva , nem is gondol
nak reá , hogy talán az embernek is van beleszólása e do
logba.

Az egész kérdést illetőleg teljesen össze vannak az esz
mék kuszálva , - a mit pedig nagy részint azon rejtélyesség- ,
nek lehet köszönni, a melylyel azon gyanús gyöngédség kö

rülvette e tárgyat, mely inkább kivánja, hogy a jó és rosz
összezavarva és megkülönböztethetlen legyen egy, az em
beriség jólétére nézve ily felettébb fontos kérdésben : mint

sem hogy e tárgyat szabadon megbeszélni és megvitatni le
hessen. Aligha tudják az ilyenek , hogy mennyibe kerül az
emberiségnek e beszédbeli szűkmarkúság . A társadalom ba

ját ép oly kevéssé lehet megakadályozni, vagy meggyógyi
tani anélkül, hogy nyiltan ne szóllanánk felőle, mint a testi
betegségeket sem . Minden tapasztalat oda mutat, hogy a

tömeg sohasem

gondolkodik a maga fejével az erkölcsi

kérdések felett, s mindaddig nem lát valamit jónak vagy
rosznak, mig csak gyakran nem hallotta azt ilyenül említ

tetni; és mindaddig , mig a házassági korlátok között tart
ják magukat : ki prédikálta valaha nekik , hogy még más
kötelességük is vannak e tekintetben ? Ki találkozik csak a

legkisebb kárhoztatással is, vagy ki ne találkoznék épen ro
konszenvvel és jóakarattal azért, bogy annyi bajt és sze
rencsétlenséget hozott

magára

és hozzátartozóira nézve

ilynemü mértéktelensége által? Mig attól, ki az ivásban kö
vet el mértéktelenséget, mindenkimegvetéssel fordul el, a ki

t. i. jobb erkölcsűnek kiván tekintetni : addig másfelől az,
hogy valakinek nagy családja van, és nem képes azt eltar
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tani, főokul hozatik fel arra nézve, hogy az emberiség jóté
konyságához folyamodhasson.* )
Nem csodálkozhatni rajta , hogy az emberi kötelesség

ezen egyik főága felett gyakorolt mély hallgatás oly öntu
datlanságot idézett elő az erkölcsi kötelezettségekre nézve,
hogy a physicai tényekről is képes volt az megfeledkezni. Hogy

lehetséges a házasságot késleltetni, és míg meg nem háza
sodott valaki, önmegtartóztatással élni : azt a legtöbb ember

kész elismerni; de hogy ha már egyszer valaki megházaso
dott, akkor is sajátakaratátólfügg ,hogy legyen - e családja vagy
sem , vagy hogy minő számos legyen az : – ez már Angliában

senkinek nem fér a fejébe. Némelyek még épen azt képzelik ,
hogy a gyermekek egyenesen az égből hullanak alá a há
zas emberekre , a nélkül, hogy nekik is lenne valami részök
a dologban ; vagyis, a mint közönségesen ki szokták ma
gokat fejezni, az hogy mennyi gyermekök legyen : valóban
az isten akarata volt és nem az övék . Lássuk csak , hogy

egy európai philosoph mi véleményben van e tekintetben ;
és pedig olyan, ki talán legtöbb jót cselekedett saját ko
rában, és a ki hires volt családi életbeli boldogságáról.
Ha e veszélyes előitéletek nem találtak volna közhi

telre – ugymond Sismondi ** ) — és ha az egyházi tekinté
lyek védelme alatt nem tanittattak

volna oly erkölcsi tanok,

melyek embertársaink, de különösen az azok iránti valódi
kötelességeinkkel homlokegyenest ellenkeznek, a kiknek mi
adtunk lételt : egy okos ember sem kötne mindaddig házas
*) Mindaddig kevés javulást lehet az erkölcsiségre nézve remélleni,
mig csak a nagyszámú családok produkálói is ugyananazon érzelemmel

nem találkoznak, mint a részegesek vagy bármely más physikai kicsa
pongásban élők . Mindaddig azonban , mig maga az aristokratia és a lel

készi rend tagjai járnak az e nemü mértéktelenségben jó példával legelől :
mit lehet várni a szegény embertől ?

* * ) New Principies of Political Economy. vol. VII. chap. 5 .
Stuart Mill. Nemzetgazdaságtan . II.
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got, míg csak oly állapotban nincs, mely által biztosítva
van a megélhetés módjai felől ; és egy házas embernek sem
volnának több gyermekei, mint a mennyit illendően fel tud

nevelni. A család feje méltán gondolhatja , hogy gyermekei
nem

fognak megelégedni oly viszonyokkal, a minők között

ő maga élt ; és azt is fogják kivánni, hogy a következő nem

zedék kipótolja az előbbi helyét ; hogy a teljesen érett korra

jutott egy fiú és egy leány atyját és anyját helyettesitse ; és hogy
unokáik a magok idejében őket és nejeiket szintén helyette .

sitsék ; s hogy az ő leányuk teljesen ugyanazon sorsot találja

meg egy másik családban, a melyet egy más család leánya
talál az ő családjukban ; és hogy annyi jövedelem , mely elég
volt a szülők számára , legyen meg a gyermekek számára

is.“ Egy vagyonilag növekedő országban némi számbeli nö
vekedés szintén megengedhető ; ez azonban már nem elvi, ha
nem részlet-kérdés .

„ Valahányszor egy család megalakúlt : az igazság és
az emberiség azt kivánja , hogy ugyanazon megszorításokat
érvényesítse az önmagára is, a melyeknek a még nőtelenek

alávetették magokat. Ha tekintetbe veszszük, hogy mily cse
kély minden országban a természetes gyermekek száma : el

kell ismernünk , miszerint ez önuralkodás egészben véve elég
sikeresen gyakoroltatik . Egy országban, hol a népességnek
nincs már hely a további szaporodásra : vagy a hol oly

lassunak kell lenni a szaporodásnak, hogy csaknem észre
vehetetlen az; a hol nincsmár üres hely az új telepítésekre: –
az oly apának, kinek nyolcz gyermeke van, készen kell reá
lenni, hogy ezek közül hat vagy már gyermek korában meg
hal, vagy hogy három nő és három férfi saját kortársai kö

zűl, s a legközelebbi nemzedékből pedig szinte három fiú és
három leány nőtelen, illetőleg férjtelenül fog maradni ő
miatta .“
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2 . §. Azok , kik azért nem tartják remélhetőnek azt, hogy
sikerülne a munkásosztályokat reá venni, miszerint elegendő

mérvű előrelétást gyakoroljanak családjuk szaporítását ille

tőleg, mivel eddig sem sikerült az : –

nem képesek az

emberi cselekedet rendes rugóinak felismerésére . Valószinű
leg semmire másra nem

volna szükség ez eredmény eléré

sére, mint hogy az ennek kívánatossága felőli nézet ép ily ál
talánosan elterjedjen. Még eddig egy országban sem hirdet

ték azt ki, mint erkölcsi szabályt ; és érdekes, hogy mégis
az egyéni előrelátás önként magától is elég erélyesen korlá
tolta a bajt. Azt, mit már észszerűségből gyakorolnak ,köteles
ségnek még mindig nem ismerték el ; a szónokok és írók leg
nagyobb részt az ellenkező oldal mellett nyilatkoznak még

Francziaországban is, a hol az érzelgők iszonyata Malthus
iránt csaknem

ujabb

ép oly határozott mint Angliában . E

tan

eredetűségén kivűl még számos más okot is le

hetne arra nézve felhozni, hogy miért nem nyert az még
általános elfogadtatást. Némi tekintetben merev igazsága
volt hátrányára. Kétkedni lehet rajta , hogy valjon å sze
gények kivételével ( a kiknek előitéletét e tárgyat illetőleg
könnyebb kimagyarázni) volt volna valaha társadalmi osz

tály , mely őszintén és komolyan kivánta volna, hogy a
munkabér magas legyen.

Arra nézve elég kivánság nyil

vånúlt, hogy a szegényadó alább szállíttassék ; de ha az meg
történt: igenis készek voltunk megengedni, hogy a munkás
osztálynak

roszúl menjenek dolgai. · Azok , a

kik

magok

nem munkások : csaknem mindnyájan munkaadók, és nem

igen törődnek vele, ha olcsón kapják a tárgyakat. Tény,
hogy még magok a szegényügyi hatóságok is, - a kikről pe
dig feltehető , hogy már hivatalból is ellenségei e népesedési

tan apostolainak, — ritkán képesek türelemmel meghallgatni
valami olyat, mit nekik tetszett „ malthusianismus“nak ke
resztelni el. A szegényügyi hatóságok a vidéken főként
17 *
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bérlőkből állanak ; és eléggé ismeretes, hogy a bérlők álta

lában nem szeretik a föld -engedményeket, mint a melyek
„ igen függetlenné“ teszik a munkást.

A kisbirtokos -nemességtől, mely már kevésbbé jön
közvetlen érintkezésbe, és érdekösszeütközésbe a munká
sokkal: valamijobbat lehetne várni, - a minthogy az angol

„ gentry“ rendszerint jótékonyabb is. Azonban a jóltevők
nek is meg vannak a magok emberi gyengeségei; és titok

ban nem kevésbbé volnának vele elégedetlenek , ha senkinek
nem volna szüksége jótéteményükre ; ezektől lehet leggyak
rabban

hallani azon gonosz tant, „miszerint isten akarta

úgy, hogy mindig

legyenek szegények .“ Ha még

ehez

hozzáveszszük, hogy azok nak, kikben van egy kevés tevé
keny szellem a társadalmi czélok iránt, csaknem mindig
van valami létesitendő kedvencz reform -eszméjök is, (igy

pl. az egyik a gabnatörvényt akárná megszűntetni, a másik
az adót alább szállítani, a harmadik apró

papírpénzt óhaj

tana, a negyediknek nép -charter kell, az ötödik az állam -

egyházat szeretné elevenebbnek , vagy eltörülve látni, a
hatodik pedig az aristocratiát megsemmisíteni), melyeket e
nagy elv elismerése háttérbe szorítana , és mindenkit ellen

ségének tekint, ki még valami más fontosabbat is lehető
nek vél az ő tervén kivűl: — alig lehet rajta csodálkozni,
hogy mióta a népesedési eszme legelőször lett hangoztatva,

a beszéd 9/10-ed része mindig ellene fordult, a fenmaradt
1/10-edrész pedig csak néha néha volt hallható, és nem ba
tott messzire azok között, kikről előre is gondolni lehetett, hogy
a legkevésbbé lesznek készek annak elfogadására , — t. i. ma

gok a munkások között.
Próbáljuk meg azonban magunk elé képzelni, hogy
mi történnék akkor, ha azon eszme általánossá lenne
a munkásosztályok között , miszerint a túlságos nagy

számuk miatti verseny fő oka szegénységöknek ; – úgy

.
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hogy (Sismondival együtt) minden munkás úgy tekintené
mindenik oly társát, kinek több gyermeke van, mint a
mennyit a társadalom körülményei megengednek : mint a ki

kárt tesz neki, elfoglalván azon helyet, melyben ő is jo.
gosítva van osztozni ? Mindaz, ki azt feltételezi, hogy az
ilynemű közvélemény nem volna nagy hatással a munkás
magaviseletére : teljesen ismeretlen az emberi természettel;

az soha sem vette tekintetbe, hogy azon indokok nagy ré
sze, melyek az embereket általában arra bírják , hogy leg
alább saját érdekükről gondoskodjanak : a mások vélekedé
sétől való félelemből származik , és azon kilátásból, hogy

nem fogják kedvelni, vagy megfogják vetni, ha nem fogja
tenni azt. A jelen esetben felmerült kérdésben mit sem
ér azt mondani, hogy a túlságos élvezetnek

ép úgy oka

a közvélemény általi ösztönöztetés , mint a csupán állati

ösztön ; mivelhogy a közvélemény mindenütt, de kivált a
legmiveltebb osztályoknál, az életrevalóság és erőteljesség

fogalmát az ösztön erejével szokta összeköttetésbe hozni,
mig ellenben az e tekintetbeni mértékletességet vagy tartóz

kodást gyengeségnek szokta tekinteni; – a mia gondolkodás
mód oly kificzamodása, mely

mások által gyakorolt

világosan magán hordja

a

szellemi uralom nyomait, ugy hogy

már csak annak is nagy hatása lenne, ha e mesterséges

inger eltávolíttatnék ; és ha a közvélemény egyszer az el
lenkező irány felé fordulna : csakhamar egész forradalom
keletkeznék az emberi cselekedetek ezen mezeje körű .

Gyakran halljuk azt is felhozatni, hogy még ha a
legteljesebben felfognák

is a munkás a munkabérnek

a

népességtől való függését: ez nem lenne befolyással ma
gaviseletére, mivel nem csupán az ő gyermekei azok , me
lyeknek valami hatása

lehet a munkabér általános alább

szállítására . Igaz ! valamint az is igaz, hogy nem

csupán

egy katonának elszaladása fogja elveszteni az ütközetet ;
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úgy hogy e szerint nem e szempont az, mely mindenik
katonát helyén tartja , hanem a gyalázat, mely természet- .
szerűleg és kikerülhetlenül kiséri minden egyén oly maga
viseletét, melyet ha a nagytöbbség követne, mindenki ál

tal könnyen belátható, hogy az egészre veszedelmes lenne.
Ritkán tapasztalható , hogy az emberek szembe merjenek
szállani saját osztályuk közvéleményével, — ha csak valami

más, a közvélemény iránti tekintetnél magasabb elv , vagy
egy másutt levő, s még erősebb közvélemény által nem tá
. ' mogattatnak .
Sőt azt sem kell felednünk , hogy az itt kérdésben
levő vélemény, mihelyt csak kevés uralomra is vergődnék :

hatalmas szövetségéstársakra

találna a nők nagy többségé.

ben is. Ritka eset az, a midőn a nő tetszésétől függene a

család túl nagy-számúsága ; mert a mindenféle physicai szen
vedés, és a nélkülözésekben való legalább is teljes osztályrész
mellett, ő rája báramlik a túlságos elszaporodásnál elvisel

hetetlen házi vesződések egész serege is. Az ettőlmegszabadú
lás áldásként fogna üdvözöltetni a nők nagy része által, a
kik most nem mernek ily igénynyel előállani; de a kik kö

vetelni fognák azt akkor, ha tudnák , hogy a közönség er
kölcsi érzete által támogattatni fognak . Azon vadságok kö
zött, melyeket a törvény és erkölcs még mindeddig nem

szűnt meg szentesitésével gyámolítani: a legfeltűnőbb kétség
kivűl az, hogy egyik .emberi lénynek megengedtetik úgy
tekinteni magát, mint a kinek joga van egy másik lény
személyéhez.
Ha a munkásosztálynál egyszer általánosan elterjedne
azon nézet, miszerint saját jólétük kivánja , hogy családjok
száma illően korlátoltassék : ez osztály tiszteletre méltóbb és

jobb módú tagjai meghajlanának a szabály előtt, és csak
azok képeznének kivételt, kik megszokták már a társadalmi

kötelezettségeket általában félvállrólvenni; s akkor aztán vi

.
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lágosan igazolható lenne, hogy az erkölcsi kötelezettséget
törvényessé változtassák azok ellenében , kik oly számos

gyermeket hoznak létre, hogy azok csak a társadalomnak

lesznek terhére ; ép úgy mint a közvélemény-fejlődés annyi
más esetében is , a vita azzal végződvén : hogy a törvény

erővel rákényszeríti a

vonakodó kisebbségre azon kötele

zettségeket, a melyeknek hasznosságát általában el kell is
merni, és a melyeket hasznosságuk érzetében a nagy többség

önmagától kész volt magára vállalni. A törvényes szentesi
tésre azonban semmi szükség nem volna, ha a nőknek is
ugyanazon polgári jogok engedtetnének mint a férfiaknak , —
a mint minden más téren is a legvilágosabb jogosultságok
van erre. Ne legyenek csak a szokás által csupán egy physi
cai működésre korlátolva , mint a melyből élniök , s befolyásu

kat érvényesíteniök kell ; engedtessék meg csak egyszer,
hogy a férfiakkal egyenlő beleszólásuk

lehessen ezen mű

ködésbe : — és látni fogjuk , hogymindazon jövőbeli fejlődés
közül, melyet most előre lehet látni, úgy erkölcsi mint min

denféle társadalmi előnyökre nézve egy sem fog oly dúsan
jövedelmező lenni, mint épen ez.

Most tehát azt következik megvizsgálnunk , hogy mi
kilátásunk lehet arra, miszerint e gondolkodásmód és közér
zület -- a munkabérnek a népesedéstől függését mutató tör

vény következtében, — fel fog támadni a munkásosztályoknál ?

Mielőtt az e tárgyra vonatkozó remények alapját vizsgál
nánk , — a mit minden további meggondolás nélkül kétség

kivűl számosan agyrémnek lesznek hajlandók nyilatkoztatni –
meg kell jegyeznem , hogy mig csak kielégítő válasz nem

adható ezen két kérdésre: mindaddig azon iparrendszer,
mely ezen országban uralkodik , s több iró által a polgáro

sultság „non plus ultrajá “ -nak tekintetik (t. j. a társadalom
egész munkásosztályának a napszámosok munkabérétől füg

gése ) : kérlelhetetlenül kárhoztatandó. A kérdés , a mire mi
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itt fő figyelemmel vagyunk , az, hogy valjon a dolgok ez
állapotának a túlnépesedés, és a munkásosztály sülyedt
állapota szükségképeni következménye-e ? Ha a népesedés
okszerű szabályozása összeférhetlen a bérelt munkások rend
szerével : akkor e rendszer hibás; és a közgazdasági állam
férfiak főfeladata az volna, hogy a munkás népesség (a
tulajdon bármiféle rendezése, s az ipar alkalmazásmódjá

nak megváltoztatása által) az olynemű előrelátás erősebb és
könnyebben érthető befolyása alá kerüljön , mint a minő a
munkás és a munkaadó közötti jó viszony mellett feltalálható .
Ily összeférhetlenség azonban nem létezik . A szegény
ség okai nem oly könnyen láthatók be az első pillanatra ,

egy napszámosokból álló népességnél : mint ha földbirtokosok
ból vagy egy sociálista községből áll az . Azonban még ezért
épen nem felderíthetlenek azok . A munkabérnek a munkáért
versenyzők számától való függése oly nagyon távol áll attól, hogy
nehezen felfogható , vagy épen megérthetlen volna a munkás

osztályok előtt : miszerint azoknak egyes nagyobb testületei
már is félismerték azt, és rendesen a szerint is járnak el. Is

meretes az valamennyi iparszövetség“ (Trade-Union) előtt. A
munkabér fentartására irányult minden sikeres szövetkezés
a versenyzők számának korlátozására való intézkedésnek kö
szöni eredményét ; minden ügyes iparos azon igyekezik , hogy
mennél kevesebb számmal legyenek ; és számosan azon felté

tel elfogadására szorítják , vagy legalább próbálják szorítani a
munkaadót, hogy az nem fogad fel egy határozott számú növen

déknél többet. Természetesen nagy különbség van a között,
hogy valjon mások kizárása, vagy pedig sajátmagok fékezése

által korlátolják-e saját számukat; azonban akár egyik , akár
másik eléggé mutatja , hogy világosan felfogták a munkások

száma és a dijjazás közötti összefüggést. Ez elvet jól értik egy
foglalkozásra való alkalmazásában ; de nem értik a fog

lalkozások egész összeségénél, – a mi több körülmény össze
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hatásából származik ; így pl. először is abból, hogy az okok
könnyebben és tisztábban beláthatók a határozottabb terüle
ten ; másodszor pedig a képezett iparosok értelmesebb osz
tályt képeznek mint a rendes kézimunkások , s az össze
tartás és üzletök általános viszonyai fölött való áttekintés
megszokása : közös érdekeiknek helyesebb

felfogását idézi

elő ; harmadszor pedig és utoljára ezek a legelőrelátóbbak ,
mivel a legjobb helyzetben vannak, és a legtöbb veszteni

valójuk van. Az azonban mit, tisztán felfognak és elis
mernek egy bizonyos esetben : nem valószinűtlen , hogy ké

sőbb általános igazságúl is el fog ismertetni. Legalább el
méletileg elismerése oly dolognak
kor szükségkép

látszik , melynek

ak

és közvetlenül be kell következni, ha a

munkások szellemi állapota már annyira haladt, miszerint
képesek összes viszonyaik okszerű áttekintésére. Ezek nagy

többsége azonban vagy értelmiségök fejletlensége, vagy
a szegénység miatt, mindeddig képtelen volt erre ; mivel
sem

roszabbtól már nem félhetvén , sem valami jobb iránt a

legkevesebb reményük sem lehetvén : ez meggondolatlanokká
teszi őket cselekedeteik következményeit illetőleg és gon
datlanokká a jövő iránt.

3. §. Azon czélból tehát, hogy a munkás népesség szoká
sait megváltoztassuk : kettő sműködésre van szükségünk , t. i.
értelmiségökre és szegénységökre hatni egyszersmind . E te
kintetben a munkásosztályok gyermekeinek sikeres nemzeti
rendszerben képezése az, mire mindenek előtt szükség van ;
és ezzel együttesen oly rendszabályok egész sorozatára (mint

Francziaországban a forradalom tette azt), mely a felettébb
nagy szegénységet egy egész nemzedékre eltörőlje.
Ez nem

azon

hely, hol a nemzeti nevelésrendszer

nek akár elveit, akár módszerét csak a legáltalánosabb mó
don is megvitathatnám ; az azonban remélhető , hogy az e
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tárgyra vonatkozó nézetek mindinkább kifejlődnek ; és hogy
egy pusztán szavakból álló neveléssel nem fogunk megelé

gedni, — bármily lassú is legyen különben nálunk az eljárás,
mely azon osztálynak valami ellátására irányul, melynek a

lehető legjobb nevelést kívánja adni a társadalom . A nél
kül, hogy egyes vitás pontokba elegyednék : minden éle
sebb critica nélkül is lehet állítani, hogy minden a nép
nagy tömege számára való szellemképezés czélja kell hogy
a közönséges józan ész fejlesztése legyen ; hogy képesek

legyenek egészséges ítéletet formálni az őket környező viszo
nyokról. Mindaz, a mit még a szellemi téren hozzáadhatni
ehhez : legnagyobbrészt csak ékítményűl szolgál; míg ellen

ben ez azon nélkülözhetlen alapváz, melyen az egész ne
velésnek nyugodni kell.

Ha ezen elvet egyszer elismer

jük és folyvást szem előtt tartjuk, mint oly czélt, melyre
mindenek előtt törekednünk kell : kevés nehézségbe kerül
aztán annak eldöntése, hogy mit és miként kelljen tanítani.

Egy oly nevelésrendszer, mely az olynemű ismeretek
mellett, melyek arra képesítik a népet, hogy tetteik végered
ményét is megítélhesse az, és a józan gondolkodás terjedé

sére törekszik : kétségkivül minden közvetlen beavatkozás
nélkül is oly közvéleményt teremtene, a mely által bárminemű
mértéktelenség és meggondolatlanság elitéltetnék ; azon köny
nyelműség pedig , mely a munkapiaczot túlhalmozná : mint a
közjólét elleni törekvés, szigorúan kárhoztattatnék. Azonban –

habár mint hiszem , nem igen lehet rajta kételkedni, hogy az ily
közvéleménynek, ha már egyszer megalakult, elegendő ha

tása is 'van a népességnek illő határok között tartására: –
mégis egy ily közérzület kiképződésére nem volna tanácsos

csupán a nevelésre támaszkodni. A nevelés nem fér össze
a felettébb nagy szegénységgel, mert lehetetlen sikerrel
tanítani egy nyomorba sülyedett népet, s igen nehéz a jólét
becsét azokkal felfogatni, a kik sohasem

érezték azt ; vagy
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a szűkölködés nyomorúságait éreztetni azokkal, a kik ép
azért lettek könnyelmüekké, mivel mindig csak egyik nap-.
ról a másikra éltek . Egyes egyéneknek gyakran sikerül
meglebetős jó állapotra küzdeni fel magokat ; a nagy tömegtől

azonban legfeljebb is csak annyit kivánhatni, hogy a már lé
tező állapotban
zetlen

fentartsák magukat; és a teljesen képe

napszámosok

életmódja és szükségleteiben kellő ja

vítás csak nebezen és lassan eszközölhető, — hacsak az egész

tömegnek meglehetős jólétre emelésére és abban a következő
nemzedék fölnövekedéseig föntartására szükséges eszközök
nem állanak rendelkezésünkre

. És pedig e czél elérésére csupán két oly mód kinál
kozik előttünk , mely senkinek kárt nem tesz ; s mely sem
az önkéntes, sem a törvényes kegyadományokat kisérő hát

rányokkal nincs összekötve ; s az iparkodásra és meggondo
lásra való ösztönöztetést nemcsak nem gyengíti, hanem épen
erősíti azt.

4. §. Ezek egyike egy nagyszerű , országos gyarmato
sítási rendszer létesítése, a mi alatt azt értem , hogy az ál
lampénztárból elegendő összeg fordíttassék a mezeinépesség
ifjúsága egy tekintélyes részének egyszerre eltávolítása s
gyarmatokban megtelepítésére. S ba ez eljárásnál — mint Mr.

Wackfield ajánlja , – a fiatal házasoknak , vagy a hol ilye
nek nem találtatnának , a már csaknem felnőtt gyermekek
kel biró családoknak adatnék elsőbbség : az erre fordítot

költség a lehető legmagasabb előnynyel használtatnék a vég .
czél elérésére ; másfelől a gyarmatok is ép azzal

láttatná

nak el legnagyobb mértékben, a mire azokban a legnagyobb,
idehaza pedig

a legkevesebb szükség van , t. i. jelenleg

meglevő és jövendőbeli munkaerővel. Mások azt is kimutat

ták, – és az erre szolgáló alapokat e műnek egy későbbi
részében mi is elő fogjuk

adni – hogy a gyarmatositás
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a szükséges mérvben is vezethető úgy, hogy az országnak
semmijébe se kerüljön , vagy ne annyiba, amennyi bizonnyal
vissza nem téríttetnék ; és hogy azon alapok , melyek csak
előlegként kivántatnának is : ne a munka fentartására for

dított tőkétől vonatnának el, hanem csupán azon feleslegtől,
mely már úgy sem találhat oly jövedelmező alkalmazást,
a mi megfelelő kárpótlás volna a tőkebirtokos önmegtartóz
tatásáért, és a mi ép azért vagy külföldre vándorol beruhá
zást keresni, vagy meggondolatlan speculatiókra idehaza

vesztegettetik el. Az ország jövedelmének azon része , mely a
munkásosztály

érdekeinek rendesen semmi hasznára nem

válik : bármioly költséget is elviselhetne, a mi a czélba vett
kivándorlás létesítésére szükségessé lenne.
A másik niód pedig az volna, hogy mindazon községi,

vagy állami földek , melyek ezután mivelés alá fogatnak :
egy kisbirtokos-osztály képezésére fordíttassanak . Már elég

rég óta folytatjuk azon gyakorlatot, ·hogy az ily földek , –
csupán azért, hogy általok a gazdagok uradalmai növeltesse
nek, – a közhasználattól elvonatnak . Ideje volna, hogy az,

a mi a szegények számára hagyatott fel, az ő javokra szen
telt birtokként maradjon meg. Az ennek igazgatására szük
séges gépezet, a „General Inclosure Act“ által megteremtve

már létezik is. Az, a mit én e részben ajánlok (habár meg
vallom kevés reményem van hozzá , hogy az egyhamar elfogad
tatnék ) abból áll, miszerint jövőre nézve, azon esetekben, a
midőn közföldeket engednek magánbirtokba venni: ezekből

legelőször is annyi, a mennyi a földesúré, vagy a községi jo
gokért való kárpótlásra elegendőnek itéltetik , adassék el,

vagy ruháztassék át a jogok birtokosaira ; a többi ellenben
körülbelül 5 holdas részletekben, teljes tulajdonjoggal adas

sék át a munkásosztály azon egyéneinek , a kik saját erejök
kel megmunkálás alá felkérik és felhasználják azt. S ily
esetekben elsőbbséget kellene adni az oly munkásoknak , a
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kik elegendőt megtakarítottak már eddig arra , hogy az első
aratásig legyen miből kitartaniok magokat, vagy a kik úgy
ismeretesek, hogy valaki elvállalja érettök a felelősséget a
csupán személyes hitelre nyujtandó szükséges előlegre
nézve. A gazdasági eszközöket, a trágyát, sőt némely
esetben még magát az élelmiszert is, maga a község vagy

az állam is szolgáltathatná, az előlegekért járó kamat, —
a közalapítványoknál használtatni szokott perczent szerint,

örökbérként fektettetvén a birtokra, – de a paraszt azon
jogának fentartásával, hogy egy bizonyos számú évek illeté
kének lefizetésével bármikor megválthassa azt.

E kisföldbirtokokat aztán , ha szükségesnek mutatkoz
nék , a törvény utján oszthatlanoknak is lehetne nyilatkoz

tatni; – habár, feltéve, hogy a terv a czélba vett módon
sikerülne, – nem látom okát, hogy miért kellene a föld
bárminő felaprózását akadályozni. Végrendelkezés esetén,
ha barátságosan

nem

tudnának

az

örökösök

egymással

megegyezni, az ily földeket becsárban visszaválthatná a
kormány ismét ; s aztán ujra oda adhatná valamely más
munkásnak , a ki elegendő biztosítékot volna képes nyuj

tani az árra nézve. Azon vágy, hogy ezen kisbirtokok
valamelyikére szert tehessen , valószinűleg mint Európa többi

részében , úgy Angliában is elég ösztönzésül szolgálna
azon előrelátás és takarékosságra, mely az egész munkásosz

tályt áthassa ; és ez uton a napszámos és a munkaadó

között egy középosztályról lenne gondoskodva, a mi any
nyira kívánatos ; - a miből kettős előny származnék ama

zokra nézve, t. i. reményeiknek czélja lenne, s mint mél
tán feltételezhetni: követésre indító például szolgálnának.
Annak azonban még kevés hatása lenne, ha e segéd

módoknak akár egyikét, akár mindkettejét felhasználnánk is ;
hacsak oly mérvben nem történnék az, hogy ez által a még
fenmaradó többi napszámosok képesítve lennének nemcsak
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elegendő foglalkozást találni, hanem még annyi pótlékot is
kapni a jelenlegimunkabérhez, a mely általképesek lennének

nemcsak magok megélni, hanem gyermekeiket is oly mérvű jó
lét- és függetlenségben felnevelni, a minő eddig ismeretlen
volt előttük . Ott, hol az a czél, hogy a nép állapota mara

dandólag javíttassék : e csekély eszközök nemcsak hogy ke
vés -, hanem egyáltalában semmi eredményt sem producál
nak . Mindaddig , mig csak a jólét, legalább egy nemzedé

ken keresztül, ép oly megszokottá nem

lesz, mint a minő

jelenleg a nyomor : semmit sem lehet e tekintetben kieszkö

zölni; és gyenge félrendszabályokkal csak azon segélyfor
rásokat is eltékozolnánk , melyeket sokkal helyesebb e sze
rint mindaddig félretéve tartani, mig csak a közvélemény
és közoktatásügy javítása oly államférfiakat nem hoz létre,

kik nem ugy gondolkoznak, hogy mivel egy terv nagy

eredményeket igér : az államférfiaknak ép azért nem kell
azzal semmit sem foglalkozni.
.
Változatlanul hagytam meg az előbbi paragraphust,

minthogy az, a mi ebben még van irva , elvileg igaz ; habár többé nincs is rá valami sürgető szükség az ország
jelen állapota mellett, hogy különösen figyelembe ajánljuk e
sorokat, minthogy a szállitási eszközöknek rendkivül meg
olcsóbbodása – a mi korunkban a tudomány legnagyobb vív

mányainak egyike – és azon tájékozottság, melylyel ma
már a népnek csaknem minden osztálya bir a munkapiacz
állapotáról a világ távoli részeiben is : oly kiáramlást nyi
tottak meg Nagy-Brittániából a tengerentúliuj hazákba,

mely a helyett hogy apadni volna hajlandó : mindinkább
növekedik ; és a mely anélkül, hogy rendszeres gyarmatosi
tásra valami országos intézkedés történnék : ugy lehet ma
gában is elegendő lesz Angliában is oly lényeges munkabér
emelkedést eszközölni, s aztán egy vagy két nemzedékig

változatlanul fenn is tartani, a mint már Irlandban megtette

271
AZ ALACSONY MUNKABÉR GYÓGYSZEREI.

ezt. A kivándorlás egyes esetleges kirajzás helyett, ma már

a felesleges számnak állandó levezető csatornájává lett ; és
a modern történelem ezen új jelensége, a szabad kereskedés
által előidézett hirteleni felvirágzással együtt, egyidőre sza
badabb fellélegzést engedvén e túlnépesitett országnak : ez
által képessé tette ezt mindazon erkölcsi és értelmi javít
mányoknak a nép legszegényebb rétegeiben is foganatosi
tására, a melyek aztán valószinűleg nem fogják megengedni,
hogy ismét visszaessen az a túlnépesített állapotba .

Hogy ezen megbecsülhetlen alkalom illően fel fog-e
használtatni: az tanácskozó testületeink belátásától függ ; és pedig mindaz, a mi attól függ, mindig felettébb kétes.
Csupán abba lehet vetni reményünket, hogy sohasem volt

az angol történelemben oly korszak , a midőn a szellemi fej
lődés oly kevéssé függött volna a kormánytól, és megfor
ditva , annyira

a lakosság általános hangulatától függött

volna, s à midőn a javítási szellem az emberi ügyek annyi
ágára kiterjedt volna, s a midőn a közjóra
féle javaslatok, — habár a legegyszerűbb
legmagasabb erkölcsi vagy értelmi érdekre
is azok , – oly kevés előitélettel találkoztak

törekvő bármi
physikai, vagy
vonatkozzanak
volna, és annyi

kilátás lett volna reá, hogy megismertetvén , illően méltányol
tatni fognak : – mint épen most.

XIV . FEJEZET.

A MUNKABÉR KÜLÖNBFÉLESÉGE
a különböző foglalkozásoknál.

1. Ş. A munkabérről szólván mindeddig , részint csak
azon okokra szorítkoztunk, melyek

általában és en masse

vannak erre befolyással; részint pedig azon törvényekre,
melyek a rendes középmunka díjazását szabályozzák ,
anélkül, hogy a munkánk azon különféle nemeire is tekin
tettel lettünk volna, melyek rendesen különböző mérték

ben fizettetnek, s némi részben különböző törvényektől is
függenek . Most tehát e különbféleségeket tekintjük át, és azt

veszszük vizsgálat alá, hogy a már felállított végkövetkezte
tések mi befolyással vannak ezekre ; vagy megfordítva :
ezek mi hatással vannak azokra.

Smith Ádám ismeretes és igen elterjedt művének egy
fejezete * ) adja a legjobb magyarázatot, mely a kérdés

ezen része felett mindez ideig megjelent. Részemről ugyan
nem gondolom e fejtegetést oly teljes- és kimeritőnek , mint

azt néha tekintették ; annyiban azonban , a mennyit fell

ölelt : fejtegetései meglehetősen sikerülteknek mondhatók.
„ A különbség — ugymond – egyrészben az európai
politikából származik , mely sehol sem hagyja a dolgokat
teljesen szabad fejlődésükre ; részben pedig magának a fog

lalkozásnak bizonyos körülményeitől függ , a melyek miatt
az - vagy valóban, vagy legalább az emberek képzelődése
*) Wealth of Nations I. könyv, 10. fejezet.
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szerint, — némely esetben kevesebb pénzbeli nyereséggel jár,
másoknál pedig a nagy nyereséget ellensúlyozza .“ Ilyen
körülmények szerinte : „ először is magának a foglalkozás

nak kellemessége vagy kellemetlensége ; másodszor azon
foglalkozás megtanításának könnyisége és olcsósága, vagy

megfordítva : nehézsége és költségessége; harmadszor magá
nak a foglalkozásnak állandósága vagy változékonysága ;
negyedszer azon bizalom kisebb vagy nagyobb mértéke,
melylyel az ily foglalkozások teljesitői iránt kell viseltet

nünk ; és végre ötödször azok sikerültének

valószinüsége

vagy valószinütlensége.“
Se pontok némelyikét igen érdekes példákkal világo
sitja , — habár nem illenek is azok a mai viszonyokra .

A

munkabér a foglalkozás könnyebbsége vagy nehezebbsége,

tisztasága vagy piszkossága s tisztességessége szerint válto
zik . Igy például, az egész évi átlagot számítva, egy szabó
segéd mindenhol kevesebbet kap, mint egy takács-segéd ,
mivelmunkája könnyebb .“ De Smith Adám ideje óta, a takács
legények dijazását illetőleg, a viszonyok sokat változtak ; sőt
azt hiszem , hogy sohasem is épen a közönséges takács volt

az, kinek munkája nehezebb volt a szabóénál. „ A takács
legény ismét kevesebbet kap, mint egy lakatos legény, mert
habár foglalkozása nem mindig könnyebb is, de minden

esetre sokkal tisztább.“ Még valószinűbb magyarázat az,
hogy kevesebb testi erőre van nála szükség. Egy kovács
legény, habár bizonyos ipari kiképeztetésre is van szüksége :
ritkán szerez 12 óra alatt annyit, mint egy kőszénbányász
8 óra alatt, — habár ez utóbbi csak egy közönséges munkás
is, – mivel annak foglalkozása nem oly piszkos, nem jár
annyi veszélylyel, s napvilágon és a földszinen folytatható .

A tisztaság nagy szerepet játszik minden tisztességes fog
lalkozás jutalmazásánál, melynek

tekintetbe veszünk , alatta
Stuart Mill. Nemzetgazdaságtan . II.

nyeresége, ha mindent

áll Smith

véleménye szerint
18
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az átlagos jutalmaztatásnak . Ép ellenkezőleg hat a foglal
kozás megvetettsége. A mészáros üzlete valami vad és
utált foglalkozás ; a legtöbb helyen azonban sokkal jöve
delmezőbb az, mint a közönséges ipar legnagyobb része.

Valamennyi foglalkozás között legutálatosabb a hóhéré — s
fáradsága, a teljesitett munkához aránylag, sokkal jobban
fizettetik , mint bármely más közönséges foglalkozás.“
Azon okok egyike, melyek azt eszközlik , hogy a szö

vőszéken dolgozó takács , munkája minden kevéssé jövedel
mezősége daczára is, oly feltünőleg ragaszkodik foglalkozá
sához : az ezzel járó működési szabadságból származik ..
Játszhat vagy henyélhet, – ugymond egy újabbkori tekin
télyes iro * ) – a szerint, a "mint érzelmei vagy hajlamai
késztetik ; kelhet jókor vagy későn, dolgozhatik

szorgalma

san vagy hanyagul, a szerint a mint kedve hozza magával ;
s kettőzött igyekezettel bármikor helyrepótolhatja az előbb
mulatságra vagy pihenésre forditott órákat. Aligha van a
munkás néposztálynak valamely része oly állapotban , mely
ennyire ment volna minden külső kényszerűségtől. A gyár

munkásnak nemcsak levonnak napibéréből, ha későn jön a
gyárba, hanem ha ez gyakran ismétlődiķ : helyét egészen el
is veszíti. A kőmives, asztalos, ács, kőfaragó, szobafestő s

más külső napszámosoknál mindenütt szinte meghatározott
munkaórák vannak, melyeknek meg nem tartása ugyanazon
eredményre vezetne,“ – s ez annak oka, hogy „ a takács
tehát mindaddig megmarad szövőszéke mellett, mig csak ,
pármi nyomorultul is, képes az eltartani őt;

és többen

olyanok, kik egyidőre elhagyták már azt, ismét visszatértek,
ha munkát találtak annál.
Némely iparág sokkal állandóbb foglalkozást nyujt,
mint a másik , — folytatja tovább Smith Adám . – A kéz
*) Mr. Muggeridge's Report to the Handloom
quiry Commission .

Weavers In
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műipar legtöbb ágánál meglehetősen biztos lehet egy segéd
afelől, hogy csaknem minden napra talál munkát az egész

éven keresztül, — ha t. i.képes dolgozni (természetesen nem

számítva az oly munkaszüneteket, melyek vagy a piacz
túlhalmozottságából vagy a kereslet fennakadásából, vagy
kereskedelmi crizisekből származnak ). „ Egy kőműves vagy
téglavető ellenben sem a nagy hidegben, sem az esős időben

nem dolgozhatik ; sőt foglalkozása máskor is csak attól
függ, hogy akad- emunkája , – ugy hogy gyakran ki van téve
annak , miszerint nincs mit dolgoznia . Annak tehát, mit

munkájáért kap, nemcsak arra kell elégnek lenni, hogy az
alatt is megélhessen belőle, mig nincs foglalkozása : hanem
hogy azon aggodalmakért is kárpótolva legyen, a melyek
nek ily bizonytalan helyzetben szükségkép gyakran ki van

téve ; s ez annak oka, hogy mig az iparosok nagy részének
összes jövedelme csaknem egyenlő a közönséges munkás
napibérének összegével : addig a kőmivesek vagy téglahor
dók napibére általában még egyszer annyira is felmegy,
- habár nincs olymesterség,melyet könnyebben meg lehetne

tanulni, mint épen a kőmivességet, vagy téglahordást. Az
ily munkások magas napibére tehát nem annyira ügyessé
gök dijja, mint inkább foglalkozásuk bizonytalanságáért való

kárpótlás.“
„ Ha a foglalkozás. bizonytalansága mellett,még nehéz,
kellemetlen és piszkos is : a körülmények néha még a leg
ügyesebb mesterember dijjánál is magasabbra emelik a leg

közönségesebb munka bérét is. Ugy számitják pl. hogy egy
darab számra dolgozó kőszénbányász Newcastleben rendesen
kétszer, Scóthon némely részeiben pedig háromszor annyit
is megkeres , mint másféle közönséges munkás ; – és e ma
gas munkabér csupán a foglalkozás nehézsége, kellemet
lensége és piszkosságából származik ; mert e munka a leg
több esetben annyira állandó, a mint csak neki tetszik . A
18*
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kőszén -szállítók foglalkozása Londonban piszkosság, nehéz
ség és kellemetlenségre nézve csaknem

fölér a kőszénbá

nyászokévalt ; és a kőszenes hajók megérkezésében elkerül
hetlen rendetlenség miatt ezek nagyobb részének foglalko
zása szükségkép igen bizonytalan ; ugy hogy ha a kőszén
bányászok kétszer vagy háromszor annyit keresnek, mint a
közönséges bányászok : nem látszik okszerűtlennek , hogy a

kőszénszállítók miért ne kereshetnének néha négyszer vagy
épen ötször annyit is. Es a kőszénszállítók viszonyainak
kipuhatolása iránt nehány évvel ez előtt létesített vizsgálat

úgy találta, hogy valóban körülbelől négyszerte annyi mun
kabért kapnak , mint a más közönséges munkások

London

ban . Bármily nagynak látszassék is azonban a munkabér,
ha bőven kárpótolna a foglalkozás kellemetlenségeiért : csak
hamar oly nagy számmal jelentkeznének reá, hogy mint
minden oly foglalkozásnál, melynél nincs kizárólagos privi
legium , – csakhamar alább szállíttatnék az.

A dijazás ezen egyenlőtlensége, mely az emberek vé
leménye szerint a bizonyos foglalkozással járó kellemetlen

körülményekért szolgál kárpótlásul : bizonyos viszonyok kö
zött a tökéletesen szab ad verseny következménye volna ;
a minthogy a körülbelől egyforma, és csaknem ugyanazon
nemű munkások által teljesített foglalkozásoknál a gyakor

latban legnagyobb részt kétségkivűl igy is van ez. Az azon
ban tökéletesen hamis felfogása volna a dolgok állásának ,
ha ezt azon viszony kifejezésefil tekintenénk , mely általá
ban a kellemes és kellemetlen foglalkozások között létezik ;

mert hiszen épen a legkimeritőbb és legund oritóbb munka
az, mely , ahelyett hogy

jobban

fizettetnék

mint a többi :

kivétel nélkül valamennyi között a legroszabbul fizettetik ,
mivel olyanok által végeztetik , a kiknek nincs mibe válo
gatni. Egészen másként volna ez az általános munkapiacz

kedvezőbb állapota mellett. Ha a munkások , a helyett, hogy
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mint jelenleg átlag véve meghaladják a munka szükségle

tét, — kevesebben volnának, mint a foglalkozás mennyiségé
hez megkivántatnék : oly munkákra, melyeket általánosan
nem kedvelnek , senki sem vállalkoznék , - hacsak a rendes
munkabérnél többet nem fizetnének érettök . De ha a munka

kinálat annyira túlhágja a keresletet, hogy a munkás nem

biztos afelől, valjon egyáltalában talál-e foglalkozást, és
bárminő feltétel mellett szivesen elfogadja azt : épen meg
fordítva áll a dolog. Az oly munkások, kiket mindenki örö
mest felfogad, még ily körülmények között is elég fogla )
kozást találnak ; de a roszabbaknak azt kell elfogadni, a
mit kaphatnak . Mennél kellemetlenebb a foglalkozás, annál

biztosabb, hogy a lehető legkisebb jutalmazás fizettetik érte,
- mivel azon gyámoltalan és nyomorult lényekre várakozik

az, a kik foglalkozásuk piszkossága, vagy pedig ügyetlen
ségök és képezetlenségök miatt minden más foglalkozásból

ki vannak zárva. Részint e miatt, résziut azon természetes
és mesterséges monopolium miatt, melyről azonnal szólani
fogunk : a munkabérek egyenlőtlenségei rendesen ép ellen
kező irányt követnek azon igazságos kárpótlás elvével,
melyet Smith Ádám tévesen a munka -dijazás általános tör

vénye gyanánt állított fel mert a jutalom

és fáradság ; a

helyett hogy egyenes arányban állanának egymással, mint
a társadalom igazságos berendezése mellett történni kellene

annak : rendesen épen megfordított arányban állanak .
A Smith Ádám által legjobban kifejtett pontok egyi

két : a siker bizonytalanságának valamely foglalkozás dija
zására gyakorolt hatása képezi. Ha igen nagy kilátás van
a teljes megbukásra : a sikerülés esetében elérendő jutalom
nak átlag véve elegendőnek kell lenni arra nézve is, hogy
az ellenkező esélyekért is kárpótlást 'nyujtson . Azonban az

emberi természet egy másik törvénye következtében , ha a
jutalom csak egyes nagyobb dijak alakjában jelentkezik :
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az rendesen oly nagyszámú versenyzőket idéz elő , hogy az
átlagos díjazás nemcsak a nullpontra , hanem még annál

alábbra is leszállítható . Hogy mennyire lehetséges ez, eléggé
bizonyitja a sorsjátékok sikerülte ; minthogy az ilyeneknél

a játszók nagy többségének szükségkép vesziteni kell, mert
máskülönben a vállalkozók nem nyer hetnének .

Bizonyos keresetmódokat is ehez hasoņlónak tekint
Smith Ádám . „ Azon valószinűség , hogy bizonyos személyek
képesek is lesznek azon életmódra , a melyre neveltetnek :
a különböző ipar-ágaknál nagyon különböző. A kézműipari

foglalkozás nagy részénél a siker csaknem biztos, — de nem
igy van ez a tudományos életmódoknál. Ha valaki fiát pl.
czipész-inasnak adja : kevéssé lehet rajta kételkedni, hogy
meg is fog az tanulni egypár czipőt elkészíteni; de ha már a
jog tanulására küldi, legalább is husz közül csak

egynek

sikerül annyi előhaladást tenni, hogy képes legyen megélni
e foglalkozásból. Egy teljesen honette sorsjátéknál, annak ,

ki a nyerőszámot húzta , mindazt meg kell nyerni, a mit a
többiek valamennyien elvesztettek ; ép igy oly foglalkozás
nál, mely 20 közül csak egynek sikerül: ez egynek kell
mindazt megkapni, a mit a többi megbukott husz kapott

volna. A jogi tanácsosnak , a ki talán már 40 éves kora
felé valami hasznát kezdi venni foglalkozásának : annyi kár
pótlást kell nyernie, a miből nemcsak saját fáradságos és

költséges nevelése, hanem a többi más 20-nak osztályrésze
is kiteljék , a kik valószinűleg sohasem fognak abból vala
mit kapni. De bármily rendkivül nagyoknak látszassanak is

néha a jogtanácsosok dijai : valódi kárpótlásuk sohasem éri
el ezen határt ;mert próbáljuk csak például összeszámítani'egy
bizonyos helyen , hogy egy valamely közönséges üzlethez
tartozó valamennyi munkás, . -- pl. czipész vagy takács -

mennyit költ el, és mennyit vesz be évenként : ugy fogjuk
találni, hogy az utóbbi összeg rendesen meghaladja az
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előbbit. S tegyük meg ugyanezen számítást a valamennyi
törvényszéknél levő jogtudós és jogtanulóra nézve is : és

látni fogjuk, hogy ezek évi bevétele aránylag csak igen kis
részét teszi évi kiadásuknak , – még ha az előbbit a le
hető legnagyobbra, az utóbbit pedig a lehető legkisebbre
veszszük is .

Hogy valjon ez igy áll- e még napjainkban is , a midőri

az egynehány szerencsésebb jogtudós jövedelme hasonlit
hatlanúl nagyobb mint a Smith Ádám idejében volt, de a
nem boldoguló aspiránsok száma is sokkal nagyobb : ennek
eldöntését azokra hagyjuk , a kik kellő értesüléssel birnak e

tekintetben . Azt azonban Smith Ádám ugy látszik nem vette

kellőleg tekintetbe, miszerint azon jutalom , a melyről beszél,
nemcsak a jogtudós dijját foglalja magában : hanem azon
kitüntetéssel járó és tiszteletbeli állásokat is a melyekhez,

mint a nagy közönség szemében oly sokra becsült előnyök
höz, csak ez úton lehet eljutni.

Sőt még hol a jutalom nem valami nagy is : csupán
a változatosság kedvelése is elegendő, hogy a kalandos
életpályákra számos versenyzők özönöljenek . „ Világosan látszik

ez a közönséges embereknek a katonai,vagy tengerészi élet
· módra való nagy készségében . . . Az annyi veszélylyel és nyak

töréssel járó kalandos élet, a helyett hogy vissza rettentené
az ifjakat : gyakran nagyon is ajánlatosnak tűnteti fel előt

tök az ily foglalkozást. Az alsóbb néposztályból való gyöngé
debb anyák a tengerparti városokban gyakran azért félnek az
iskolába küldeni fiaikat, nehogy a hajók látása vagy a ten
gerészek kalandjainak hallgatása szintén a tengerre csalja
őket. A távoli veszélyekre való kilátás, de a melyekből
.. ügyesség és bátorság által kiszabadíthatjuk magunkat :'ném

kellemetlen , és épen nem emeli valamely foglalkozás mun
kabérét. Egészen másként van ez azon életpályáknál, me
lyeknél kevés hasznát vehetni az ügyesség és bátorságnak ;
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s azért is az oly foglalkozásoknál, melyek köztudomás sze
rint igen egészségtelenek , a munkabér mindig feltünőleg ma

gas ; az egészségtelenség a kellemetlenség egyik neme, s ennek
hatása a munkabérre ugyanezen általános törvényt követi.“
2. §. A fentebb előadottak oly esetek voltak , melyek
azt mutatják, hogy a jutalmazás egyenlőtlensége csak a
különböző pályák iránt való vonzalom egyenlőségének szük
ségképeni feltétele ; és a szabadverseny kiegyenlitő hatásának
feltüntetésére szolgáló példák voltak . A következő esetekben

azonban a jutalmazás egyenlőtlensége már valósággal létezik ,
és egészen más törvény következménye. „ A munkabér azon
bizalom kisebb vagy nagyobb mértéke szerint változik , a

melylyel a munkás iránt kell viseltetnünk. Az aranyműves
és ékszerész munkája mindenütt sokkal drágábban fizettetik
mint sok más hozzá hasonló , vagy még nagyobb képességet
igénylő ipar munkája is; és pedig csupán azon anyagok nagyobb
értéke következtében , melyeket reá bizunk . Egészségünket

az orvosnak ; vagyonunkat, becsületünket, sőt néha életünket
is, az ügyvédnek
ban tehát nem

és birónak köszönhetjük ; ily dolgok

lehet egy igen középszerű vagy alacsony

sorsú ember iránt teljes bizalommal lennünk. Ezek jutal
maztatásának tehát oly mérvünek kell lenni, hogy oly állást
foglalhassanak el a társadalomban , mely az ilynemi bi

zalomnak megfelelő legyen.
A magasabb fokú dijjazás itt nem a versenynek , ha

nem ép ellenkezőleg a verseny hiáuyának következménye :
nem a foglalkozással járó hátrányokért való kárpótlás, hanem

egy különös előny ez , — az egyedárúsági dijj egy neme, mely
nem ugyan a törvényes, hanem mint kifejezni szokták magukat:
a természetes monopóliumból származik . Ha valamennyi

munkás egyformán megbizható volna : nem volna szükség
még extra dijjat fizetni az aranymíresnek annak megbiz
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hatósága miatt. Az kinek sikerül oly fokú becsületességet
tételeztetni fel önmagáról, mely mint nem közönséges tűnik

fel előttünk : fel is használja e különösségének előnyeit, s
annak ritkasága arányában dijjakat is fog kapni. És e
tény az elmélkedésnek egy oly mezejét nyitja meg, me
lyet Smith Ádám és más nemzetgazdasági irók kevéssé vettek
tekintetbe, s melynek számításba nem vétele tette oly töké
letlenné a közönséges és képzett munkás foglalkozásának

dijjazása közötti különbségről szóló fejtegetését.
Némely foglalkozásmódot sokkal több időbe kerűlő ,

és sokkal költségesebb tanfolyam után lehet csak megta
núlni; az ilyeneknél tehát Smith Adám magyarázata szerint
magokban rejlik annak oka, hogy ugyanily mértékben job

ban jutalmaztatnak mint a többiek . Ha egy művésznek
több évig kell tanulni foglalkozását, mig végre sikerül neki

valamit keresni azzal, és ismét még több évi gyakorlatot
kell rá

forditani, mig elég ügyessé lesz finomabb művelet

végezésére is : szükség, hogy legalább annyi keresetre legyen
kilátása, a mennyiből mind az eddigi foglalkozás munkabére,

mind a fizetési késedelemért való kárpótlás, mind saját ne
velésének költségei kiteljenek . Munkabérének azert a rendes

mennyiségen túlmég egy bizonyos törlesztési járadékot is kell szol

gáltatni, mely elegendő legyen mindezen összegeket, azok
rendes kamatjával együtt, azon évek alatt megtéríteni, mig

kilátása lehet az illetőnek életben és mukaképes állapotban
maradnia . Ez tehát, — miazért szükséges, hogy a képezett
munkás, minden körülményt tekintetbe véve, az előnyöket

illetőleg egyenlő szinvonalra jusson a képezetlennel: - oly
csekély különbség, mely örök időkig fennállhat a kétnemű
munka jutalmazása között ; mivel máskülönben senki sem
menne az előképeztetést igénylő foglalkozásra . S ez azon

összes különbség, melyet a Smith Adám elvéből ki lehet

magyarázni. Oly eseteknél azonban, hol a dijjak egyenlőt
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lensége nagyobb ennél: ő úgy látszik azt véli, miszerint ezt a
tanoncz-fogadási törvényekből, s az illető iparos testület azon
szabályzataiból lehetmegfejteni,melyek sok kiképzett foglalko- ,

zásnál bizonyos számra korlátozzák a beléphetést. Azonban
mindezen, s több más ilynemű mesterséges egyedáruságtól

függetlenül is létezik a képzett munkásoknak a képzetlenek
ellenében való előnyére egy természetes monopolium , — mely
azt eszközli, hogy a dijjkülönbség néha aránylag többszö

rösen is felülmúlja azt, mi elegendő volna " csupán ezek elő
nyeinek kiegyenlítésére. Ha a képezetien munkások már
csupán annál fogva is képesítve volnának a képzettekkel
való versenyzésre, hogy vették magoknak a fáradságot, ugyan
azon foglalkozást szintén megtanulni: a munkabér-különb

ség nem hághatná túl azon összeget, a mennyi, — azon szo
kott arányban számítva, a mint a munka azon a vidéken
fizettetik, - - ezen fáradságukért való kárpótlásul járna nekik ?
De azon tény, hogy bizonyos előképeztetésre van szükség ,

bármi kevéssé költséges legyen is az, — vagy pedig , hogy
a munkásoknak tekintélyes ideig kell más segédforrásokból
élni, mielőtt saját munkájok jövedelmezne : már magában is

elegendő a munkás népesség nagy többségét mindenütt ki
zárni minden ily verseny lehetőségétől.
Az utóbbi időkig minden oly foglalkozás, mely csak

az irni és olvasni tudás igen csekély feltételeihez volt is
kötve, csak egy bizonyos válogatott osztályból kaphatott

újonczokat, mivel a nagy tömegnek nem volt alkalma csak
e tulajdonságot is megszerezni; s ennek következtében min
den ily foglalkozás, a rendes munka dijjazásához képest fe
lettébb magasan fizettetett. Mióta azonban az írni és olvasni

tudás a nagy többségnek is könnyen elérhetővé lett : a tu
dományos foglalkozás alsóbb fokozatainak egyedárúsági dij
jai nagy mérvben elestek , az ezek felé irányult verseny csak

nem hihetetlen mértékben növekedvén . Egy irnok, kitől a
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másolás mechanicus műtétén kivül semmimás nem kiván
tatik : csupán e fáradságért többet kap ha mint kőműves

dolgozik ugyanannyi ideig ; igen ! mert munkája tizedrész
nyire sem oly nehéz, és ép oly könnyű azt is megtanulni;
e mellett kevésbé bizonytalan , mivel egy irnoki állomás ren

desen az egész életre megmarad. Magasabb fokú dijjazása
azért egy részben mégis az egyedáruságnak tulajdonítandó, —
még az erre megkivántató igen csekély fokú pevelés sem

levén oly általánosan elterjedve, hogy a versenyzők teljes
számmal jelentkezhetnének ; részben pedig a régimegszokás
fenmaradt befolyásának rovandó fel,az,mely megkivánja, hogy
az irnokok úgy legyenek öltözködve, s általában úgy nézzenek
ki, mint a jobban fizetett osztály .
Némely kézbeli foglalkozásnál, melynél a megkivántato
tiszta munkát csak hosszas gyakorlat után lehet elsajátítani:

bármiáron is nehéz oly munkásokat elegendő számmal kapni,
a kik képesek a legfinomabb nemű munkát is elvégezni; és
az ilyeneknek fizetett munkabér csak azon áraktól függ,
melyeket a vásárlók készek megadni az ilyenek által ter
melt áruczikkekért. Igy van ez pl. némely órással és bizo

nyos csillagászati vagy opticai eszköz készítővel; ha az ily
foglalkozásra alkalmas munkás tízszer annyi volna is mint
jelenleg :minden készítményökre találhatnának vevőt, - habár

nem a jelenlegi, hanem egy kissé alacsonyabb árakon is, a

mi az alacsonyabb munkabér természetes következménye
lenne. Ugyan ez áll, csak hogy még nagyobb mértékben ,
az oly foglalkozásokra is, melyek csak bizonyos társadalmi
rangú egyenekre vannak korlátolva , – mint pl. az u. n . mű

vészetek, szabad foglalkozások (liberalprofessions), a melyekre
a társadalom nagyon alanti osztályaiba tartozónak tekintett
egyén nem könnyen juthat el; vagy ha eljut is, nem köny
nyen boldogulhat.

.

S valóban a munkásosztályok kü önböző fokozatai kö
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zött mind eddig oly tökéletes volt az elkülönítés, az elvá
lasztó vonal oly szigorúan meg volt tartva , hogy csaknem

a kasztok öröklött különbségével voltaz egy-értékű ; mindeník
foglalkozás ujonczait azok gyermekeiből kapván , kik már

magok is ugyanazon, vagy a közvélemény előtt tisztességre

nézve hasonrangú foglalkozásuak voltak ; vagy pedig olyanok
gyermekeiből, a kik habár magok eredetileg alacsonyabb
osztálybeliek voltak is : — de saját erőfeszitésök által sike

rült feljebbre küzdeni magokat. A szabad művészetekre
vagy az ezen , vagy pedig a henye osztály fiai adták mago

kat; a magasabb képezettséget igénylő kéziműiparok : vagy
a képzett mesteremberek, vagy a hasonrangú kereskedő

osztály fiaiból láttattak el ; az alsóbb osztálybeliek hasonló
képen, — az egészen képezetlen foglalkozás-módok , ős ere

deti állapotukban , apáról fiura maradván. Igy állván a
dolgok, következéskép mindenik osztály munkabére min

dig inkább a magának ez osztálynak, mintsem az egész
ország népességének szaporodása által szabályoztatott. Ha

valamely foglalkozás nagyon is elszaporodott : az onnan eredt,
mivel azon társadalmi osztály, melyből ez ujonczai legna
gyobb részét kapta , szintén nagy mérvben elszaporodott: és
mivel ez osztály legnagyobb részének igen számos családja
volt, és fiai közül legalább egynehányat mindig ugyanazon
foglalkozásra nevelt. Hogy a mesteremberek munkabére mégis
annyival magasabbnak maradt a közönséges munkásoké fe
lett : annak oka az, mert a mesteremberek osztálya sokkal
előrelátóbb, és nem házasodik oly korán, vagy annyira min
den meggondolás nélkül.

Azon átalakulás, mely a szokás és eszmék mezején
oly rohamosan terjed napjainkban : e soktéle megkülönböz

tetést mind eltörli; s azon szokások, vagy gyarlóságok, me
lyek ősi megszokott állapotához bilincselték a népet : gyor
san pusztulnak ; és mindenik osztály , legalább a közvetlen
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alatta álló osztály részéről mindinkább növekedő versenynek
van kitéve. A régi szövetségszerü korlátoknak általános meg

lazúlása , s a kiképeztetésnek mind könnyebbé és köny

n ay már most
ezután– peda imely
nyebbé létele,
már most is mindenkinek könnyen
elérhető , ezután pedig még inkább az lesz, – többféle jóha

ásai mellett egy ép ellenkező természetű bajt is hajlandó
ttásai
terjeszteni: t. i. a képzett munkás munkabérének leszállítá

sát. A dijjazási különbség a képezett és képezetlen munkás
között kétségkivül nagyobb , mint igazság szerint lenni kel
lene; de az is kivánatos, hogy a kiegyenlítés e tekintetben

nem a képzettmunkás dijjának alább szállítása,hanem a képzet

lenének feljebb emelése által történjék. Ha azonban a társa
dalomban történő másnemű változásokkal együtt általában

a szaporodás akadályai is nem erősbittetnek a munkások
nál: ekkor a képzett munkások alsóbb osztályaiban oly sza

porodási arány lesz uralkodóvá , mely az övénél alantabb
fokú életmód által szabályoztatik , és igy ezek állapota foly
vást sülyedni fog. a nélkül, hogy ez által az egész tömegé

emelkednék, – az alsóbb osztályok szaporodásának adott
lökés bőven elegendő levén a közvetlenül felettök állóktól
elfoglalt új területek betöltésére .
3. §. Egy oly módosító körülményt kell még megemli
tenünk , mely bizonyos mérvben szintén befolyással van az
eddig fejtegetett elvek hatására. Ugyanis mig egyfelől általános
szabályul állítható , hogy az előképeztetést igénylő, s különö
sen az oly munka, melyhez iskolai nevelés szükséges, – a
miatt, mert a nép nagy tömegének lehetetlen az ily neve

lést megszerezni, – monopol- dijakkal fizettetik : másfelől
azt is el kell ismerni, miszerint részint az államok kormá
nya, részint egyesek bőkezűsége azelőtt igen sokat tett a
korlátolt verseny hatásának ellensulyozására az által, hogy

ingyen kegyelemből sokkal nagyobb számú egyénnek tette
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lehetővé a kiképeztetést, mint a mennyi képes lett volna
megfizetni ez előny árát. Smith Ádám ez eljárás hatását a
tudományos osztály tagjainak , jelesiil az irók , lelkészek , ta

nárok s mindenféle ifjusági tanítóknak dijazására oly vilá
gosan kifejtette, miszerint alig tehetnék jobbat, mintha az ő
saját szavait idézem .
„ Oly nagyfontosságúnak tekintették ezelőtt azt, hogy
bizonyos hivatalokra

elegendő számú ifjúság legyen kine

velve : miszerint néha a nagy közönség , néha pedig egyes
magánosok számos alapítványokat, jutalmakat stb . tűztek
ki azon czélból, hogy sokkal többen jöjjenek az ily életpá

lyákra, mint a mennyien máskülönben vállalkoztak volna
azokra. Azt hiszem , hogy az egyházi férfiak nagyobb része

valamennyi keresztény államban ily módon neveltetett ; vagy
legalább igen kevés nevelkedett közülök saját költségén.

Azok hosszú , fáradságos és költséges nevelése tehát, kik
igy képeztettek , nem mindig hozza meg számukra az illető
jutalmat ; mivel az egyház mindig bőven el van látva oly
emberekkel, a kik — csakhogy hivatalt kapjanak , -- készek
sokkal kevesebb kárpótlással is megelégedni, mint a meny
nyire különben neveltetésök

jogosítaná őket ; s ez úton a

szegények versenye elfoglalja a gazdagok illetékét. Kétség

kivül nem illő dolog volna akár egy lelkészt, akár egy ta
nítót bármiféle közönséges mesterlegénynyel hasonlítani
össze ; a lelkész vagy a tanitó fizetését azonban miért ne

lehetne egy mesterlegény munkabérével ugyanazon termé

szetűnek tekintenünk ? Ezek mindhárman munkáikért és pe
dig azon szerződés szerint fizettetnek , melyet talán

illető

munkaadójukkal megalapítottak. Egész a XIV-dik század
közepéig , sőt még később is azután, öt márka volt Angliá
ban egy lelkész vagy pedig egy tanitó fizetése , a mint több
különböző nemzeti zsinaton megállapitva látjuk azt, – a
mi annyit tett akkor, mint tiz font ezüst a mai pénzláb
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szerint (110 osztr. frt ). Ugyanekkor naponként négy penny

- a mi jelenleg egy shilling értéknek felel meg (54 kr.) -

határoztatott egy építőmester fizetéseül, a kőmives legény
nek pedig három penny napibér , a mi ekkor annyi volt,
mint ma 9 penny (40 kr.) * ) E két utóbbi munkás fizetése
tehát, - feltéve, hogy folytonosan volt munkájok - - sok
kal több volt a két előbbiénél, mert az épitőmester fizetése,

még ha az év 1/3 -ad része alatt nem volt ismunkája ,mégis

teljesen felért azokéval. Anna királyné XII. tvcz. 12 . S-a
azt határozta, miszerint a „ lelkészi pályára készülők ösztön

zése és eltartása végett, – a mennyiben a lelkészek több
helyütt roszúl vannak ellátva , – a püspök felhatalmazta
tik , hogy saját neve és pecsétje alatt egy bizonyos elegendő
mennyiségű fizetést utalványozzon az ilyenek számára, de

a mely 50 fontnál több, s 20 fontnál kevesebb ne legyen

évenként.“ Negyven font évi jövedelem

igen jó fizetésnek

tekintetik jelenleg egy falusi lelkész számára , és e parla
menti határozat daczára még mindig számos lelkészi állo
más van , melynek jövedelme nem megy fel 20 fontra esz

tendőnként; – ez utóbbi összeg alig lévén annyi, mint a
mennyit számos falusi községben gyakran a napszámosok

is megkeresnek. Valahányszor csak a törvény megpróbálta
szabályozni a munkások fizetését, mindannyiszor inkább még
csökkentette ahelyett hogy emelte volna azt. A törvényhozás
több alkalommal megpróbálta emelni a lelkészek fizetését,
és az egyház méltósága iránti tekintetből kötelezni a köz
ségek

előljáróit, hogy

többet adjanak a lelkésznek

azon

nyomorú eltartásnál, a melyet azok magok készek elfo
gadni; – de a törvény törekvése mindkét esetben si
kertelennek

látszik , és sem

a lelkészek

fizetését oda .

emelni, sem a munkások napibérét oda leszállítani nem volt
* , Lásd : The Statute of Laborers. Edw. III. chap . 25.
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képes, a hova czélozta azt ; – mivel nem képes megaka
dályozni az egyiket abban, hogy helyzetének bizonytalan

sága és a versenytársak nagy száma miatt kevesebbet is ne
legyen kész elfogadni, mint a mennyire törvényes igénye

volna, - a másikat pedig abban, hogy azok ép ellenkező
versenye miatt, kik a munka alkalmazásából valami hasz
not vagy gyönyört reméltek nyerhetni, többet ne kapjanak

a megállapítottnál.“
„Az oly hivatali pályáknál, melyeknél nincsenek kegy

alapítványok , – mint a jog- (?) és természettudományok, —
ha ugyanannyian neveltetnének közköltségen : a verseny
csakhamar oly nagy lenne, mely szintén leszállítaná ezek

jövedelmezőségét ; s ugy lehet, hogy nem lenne többé érde
mes valakinek saját költségén e pályákra képeztetni ki
fiát, és egészen azok számára hagyatnának azok, a kik a köz
adományokból neveltetnek , – de a kiknek nagy száma és
szűkebb anyagi viszonyai általában oda kényszerítené őket,

hogy a legnyomorultabb fizetéssel is megelégedjenek .“
„ Az emberek azon kevésre boldoguló faja, melyet kö

zönségesen tudósoknak (man of letters ) neveznek : meglehe

tősen ugyanazon helyzetben van, a melyben az ügyvédek
és orvosok is volnának valószinűleg, ha a fentebbi fel
tevés beteljesedne rajtok . – Európában ezek legnagyobb ré

sze mindenütt az egyházi pályára neveltetett ; de különböző
okok megakadályozták aztán az egyházi rendbe belépésöket.
Ezek tehát általában közköltségen neveltettek ; és ezek
száma mindenfelé oly nagy : hogy épen e körülmény mun
kájok diját a legnyomorultabb kárpótlásra szállitotta le.“ .
A nyomtatás feltalálása előtt az egyetlen foglalkozás,
a melynél egy tudós valami hasznát vehette képességeinek :
a nyilvános- vagy magán -tanítóskodás volt, vagyis hogy az
általok szerzett ritka és hasznos ismereteket másoknak ad

ják által; - és ez kétségkivül még tiszteletreméltóbb, hasz
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nosabb, sőt általában véve magokra nézve is előnyösebb ,
foglalkozás, mintha egy könyvárus számára irunk , a mire
a könyvnyomtatás feltalálása adott alkalmat. Azon idő, ta

nulmány, képesség , ismeret, és mindezek alkalm azása, a mire
a tudományok kitünő tanítóinál szükség van : legalább is

felér azokkal, a mik a jogi vagy orvosi pálya gyakorlóinak

:

legnagyobb részénél megkivántatnak . Egy jeles tanár szo

kott díjja azonban nincs arányban az ügyvéd vagy orvos
dijjaival, - mivel az egyik pálya szükölködő egyénekkel
van ellátva , a kik közköltségen neveltettek , mig ellenben a :

másik pályán igen kevesen vannak olyanok , a kik nem a
magok költségén nevelkedtek volna. A nyilvános és magán
tanárok fizetése azonban , bármily csekély legyen is az, két

ségkivül még kevesebb lenne, ha azon még szűkölködőbb
tudósok , kik csak a mindennapi kenyérért irnak, nem vol

nának leszorulva a versenytérről. A nyomtatás feltalálása
előtt a tudós és a koldus elnevezés meglehetősen synonym
neveknek lászottak. A különböző egyetemi kormányzók ez
idő előtt ugy látszik gyakran engedélyt adtak növendékeiknek

arra ,hogy kéregethessenekek .“6 . ** ))

'

!

*) Smith Adám e jellemzése igen találó bizonyiteka annak, hogy
mily hatással van egy önérdekének tudatára ébredt nemzetnél a nem
zetgazdaságilag cgészséges gondolkozásmód elterjedése. Ha csak meg
közelítőleg ugy állottak is a dolgok Smith Adám idejében , mint ő
irja a fentebbi soraiban : nem lehet eléggé csodálnunk azon bámulatos

haladást, melyet aránylag oly rövid idő alatt tett è tekintetben is az
angol nép , — hol Mr. Gladstonenak a „ Literary Society “ mult évi köz- . .
gyülésén tartott egyik beszédje szerint ma majdnem ép ellenkező vi

. . . szonyokat látunk . Ott, hol egy iró jelesebb munkája átlag véve számit
hat 15 — 20.000 vevőre: gondolhatni, hogy mennyire nem illik ma már
a tudósokra Smith Adám e jellemzése. Angliában utazásom alkalmával
magam is több helyt találkoztam még azon divat nyomaival, mely sze
rint az előkelőbb rangra igényt tartó családoknál szokásban van, hogy

a közelebb megjelent jelesebb munkák feltalálhatók legyenek a társalgó
terem asztalán, még ha talần nem olvassák is mind el azokat, - a honnan
.
19
, Stuart Mill Nemzetgazdaságtan. II.
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4 . § . Az irodalmi foglalkozás azon idő óta , midón
Smith Adám a fentebbi sorokat irta , nagy méryben növeke

dett ; mig a kegyadományból nevelésre szólgáló intézmények
sehol sem gyarapodtak, – sőt azon országokban, melyek for
radalmakon mentek azóta keresztül, nagyban megapadtak ;

ugy hogy ma már az irodalmi munka csekély jövedelmező
ségét kevéssé lehet az ily intézmények befolyásának tulaj
donítani. Most azonban csaknem ugyan e hatással van egy
másik hasonló természetű körülmény, - t. i. azok versenye,
a kiket a más ,müvészetekkel való hasonlat kedvéért : mű
kedvelőknek lehetne neveznünk . Az irodalmiműködés t. i. oly

nemű foglalkozás, melynél némi sikerre az oly személyek
nagyobbrészének is lehet kilátása , a kik más életpályákon

vannak elfoglalva ; s az ehez szükséges nevelés ugyanaz, a
melyre minden mivelt embernek szüksége van . Es az erre
való ösztönöztetés , a társadalom jelen állapota ' mellett mind

azoknál, kiknek ez uton kielégitendő hiuságaik , vagy pe
dig – a pénztől eltekintve – valami más személyes avagy
közczéljaik

vannak : mindenütt igen erős. Ez indokok ma

már mind nagyobb számú egyéneket vonzanak e pályára, a

kiknek nincs is szükségök annak pénzbeli gyümölcseire, és
a kik még akkor is ráadnák magokat e foglalkozásra, ha
egyáltalában semmi jutalma nem volna is annak . Angliá
ban – hogy csak ismeret esebb példákat idézzünk - az
újabbkor legnagyobb befolyá sú s egészben véve legkitünőbb

irója (Bentham ), legnagyobb nemzetgazdája (Ricardo), leg
hiresebb tüneménye és valóban legnagyobb költője (Byron
és Schelley), s végül legjobb regényiroja (Scott) mind oly
aztán az ujabbak jöttével a család könyvtárába vándorolva, ez uton a

legtöbb valamire való polgári házaknál is elég csinoskönyvgyüjteményt
lehet találni. És e divat gyümölcse ma egy hatalmas fejlett irodalom ,
s élénk, egészséges szellemiproductió, és mindennek végeredményéül:
" Ey sebes léptekkel haladó nemzet.
A forditó.
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egyének voltak, kik nem irodalmi működésükből éltek , és
a kik közül csak kettő , (t. i. Scott Walter és Lord Byron )
tarthatták

volna fel magokat az általok

irt munkák díjai

ból. A nagy nevű szerzők csaknem valamennyien nagyrészt
hasonló viszonyok közül valók voltak:
Ennek következtében , habár a jelesebb irók tisztelet

dijai hasonlíthatlanul magasabbak , mint bármikor ezelőtt
voltak : mégis az eshetőségek észszerű tekintetbe vétele után
a jelenlegi verseny mellett alig remélheti valamely iró, hogy

könyvek készitéséből megélhessen ; a tárczaczikkek és szem
lék által való kereset pedig naponként szintén mind nehe
zebbé lesz ; ugy hogy csak az irodalmi működés azon leg

fáradságosabb és legkellemetlenebb neme: a hirlapok vagy
kisebb folyóiratok irása az, a melyből egy műveltebb egyén
megélhet, — de a mely meg semmi személyes dicsőséggel nem

jár. Ezeknél a díjazás egészben véve kétségkivül igen ma
gas, mivel habár ki vannak is téve az u . n . „ szegény tudó

sok“ (oly személyek , kik valamely köz- vagy magán-ala
pítványból tudományos nevelésben részesültek ) versenyének :
de legalább mentek a műkedvelőktől, mint a kiknek más

módjuk is lévén a megélésre, ritkán lépnek fel az ily fog

lalkozásra jelöltekül. Hogy valjon ezen felfogásban nem rej
lik -e valami nagy tévedés az irodalmiműködésnek – mint

rendes foglalkozásmódnak — alapeszméjét illetőleg ; vagy hogy
egy társadalmi rendszer, midőn az emberiség tanitói oly
személyekből állanak, kik a mindennapi kenyérért árulják
tanaikat, alkalmas-e az állandóan fenmaradásra : – mindezek
oly kérdések , melyek méltók

volnának

a

gondolkodók

figyelmére .
Ép ugy az egyházi, mint az irodalmi működést is –
vallásos buzgalomból, vagy a tiszteletért, vagy azon haszon
és magas dijakra való kilátásért, mely néha ezzel van össze

kötve, – gyakran oly személyek vállalják el, a kiknek
19 *
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máskülönben elég van

miből megélniök ; és épen ennek

következtében történt az, hogy a főbb egy házi személyek

nek már elv szerint oly kevés fizetésök van ; - e fizetések ,
habár a közvélemény befolyása alatt tekintélyesen emelked

tek is, – mint egyedüli megélési módok, általában még
mindig elégtelenek léven ' azon külfény fentartására , melyet
az állam -egyház főbb méltóságaitól megszoktak várni. Ha
valamely foglalkozást főkép oly személyek végeznek , a kiki
nagyobbrészt . más jövedelemforrásból élnek : ezek díjazása

csaknem hasonlíthatlanul alacsonyabb lehet, mint más fog
lalkozásoknál a hasonló nehézségű munkáé. Legfőbb pél.
dául szolgál erre a házi ipar. Midőn a szövés és kötés min - .

den falusi kunyhóban feltalálható volt azon családoknál,
melyek főjövedelmöket a mezőgazdaságból nyerték : az árak , .
melyeken e terményök eladatott, (a mi a munka jutalmát
képezte ), gyakran oly alacsonyak voltak , hogy a szövő gé

peknek igen nagy tökélyesbülésére volt szükség, mig ezek
kel kibirták szorítani a házi terményeket a piaczról. A di
jazás mennyisége ily esetekben főként attól függ, hogy val
jon az ilynemű munka által termelt áruczikk elegendő mérv

ben van-e az egész kereslet kielégítésére. Ha nincs , s kö

vetkezéskép szükség van reá , hogy némely munkások egé
szen az ilynemű foglalkozásra szenteljék magukat: az áru
czikk árának elegendőnek kell lenni ezen munkások szo

kott munkabérének megfizetésére,következőleg a házi térme
lőknek is meglehetős dijazására . Ha azonban a kereslet . .

annyira -korlátolt, hogy a háziipar bőven elláthatja azt : az
árak természetesen a lehető legalantabb fokon maradnak , - a
mely mellett t. i. a paraszt- családok még érdemesnek talál
ják tovább folytatni a termelést. Mivel a schweiczi iparosok

.

nem egészen szövőszékeikre támaszkodnak : kétségkivül ez .

az oka annak, hogy a zürichiek még az angol tőke, s angol

..

.
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:

tüzelőszer és gépezettel is kibirják állani a versenyt az

európai piaczokon. *)
De legyen elég ennyi a segédfoglalkozások díjazásáról.
A mi pedig az ily pótjövedelem forrásoknak a munkásokra
való hatását illeti : az csaknem bizonyosnak vehető , hogy
(hacsak valami különös ellensulyozó okok nem lépnek közbe)

. .

· e miatt tulajdonképeni foglalkozásuk dijazásának csökkenése

fog bekövetkezni. A nép , mint már gyakran megjegyeztük,
szokásainál fogva mindenütt csak

egy bizonyos életmó

dot kiván meg arra nézve, hogy családot nevelhessen . Az;
hogy valjon azon jövedelem , mely ezen életmód fentartására
képesíti, egy jövedelemforrásból származik -e vagy kettőből :

semmi különbséget nem tesz reá nézve. Ha egy második
jövedelemforrása is van : kevesebbet kiván még az elsőtől, .. ,
és egész addig szaporodik , (legalább eddig mindig igy tör
történt ez), a mig csak mind a két jövedelemforrásból csu

pán annyi jut egyre, a mennyi valószinűleg akkor is jutott
volna , hacsak egyetlen foglalkozásuk lett volna .

Ennek folytán a tapasztalat azt mutatja , hogy caeteris
paribus rendesen azon foglalkozások fizettetnek a legroszab
búl, a melyeknél neje és gyermeke is segitségére van

a mester-embernek. Azon jövedelem , melyet ez osztály szo - ;
kásai megkövetelnek , és a meddig csaknem biztosan tovább

szaporodnak : az ily üzleteknél az egész család keresményé

ből áll.; mig ellenben a többieknél ugyanannak csupán a
férfi munkája után kell bejönnie. Sőt még az is valószinű,
hogy azok összes keresménye sem fog annyira menni, mint
*) A zürichi canton gyárosainak 4 ;-öd része kis gazdálkodó, a
ki általában saját birtokát miveli. A gyapotszövés kizárólag, vagy idő
közönként, 23.000 embert foglalkoztat, a mi körülbelől 10-ed része a
lakosságnak ; és ezekre fejenként nagyobb mennyiségü gyapot-szövet

fogyasztás esik , mint akár Angol- akár Francziaországban . (Lásd a fen- . . .
tebb idézett zürichi statistikai kimutatás 105 , 108 és 110. lapjait.)
.

.
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emezeknél csupán a férfié, mivel a házasságtól való ok

szerű tartózkodás szokatlanúl gyenge ott, hol annak követ
lenül érzett következménye csak a körülmények javulása,

- mivel kettőnek együttes keresménye a házasság után
többet mutat a családi háztartásban, mint az egyiké az előtt.
Ez történik a kézi szövőszéken dolgozó takácsoknál is, mi

vel a nők a szövés legtöbb fajánál ép úgy használhatók ;
a család összes jövedelme azonban mégis kevesebb, s a
házasság mégis korábban megtörténik , mint az ipar bár

mely más ágánál.Érdekes továbbá, hogy a kézi szövő -iparnak
vannak bizonyos ágai, melyeknél sokkal több a munkabér,
mint az iparnál általában, és hogy épen ezen ágak azok
melyeknél sem a nők sem a gyermekek nem segithetnek.
E tényt igazolták a kézi szövőipar bizottságos vizsgálatai
is, mely 1841-ben adta be jelentését.
Ebből azonban semmi indokot nem lehet meríteni a
nőknek a munkapiaczon valo versenyzési szabadságtól el

zárása mellett ; mert még azon esetben is, ha a nő és férfi
együttes munkája sem szerez is többet mint csupán a férfié :
azon előny, hogy megélbetéseért a nő nincs egészen férjére

szorúlva , bőségesen kárpótol azon veszteségért. Az azonban
nem látszik kivánatosnak a munkásosztály állapotára nézve,
hogy állandó tényezővé váljék azon szokás, miszerint a csa

ládanyáknak is (mert az egyedül álló nők egészen más szem
pont alá esnek,) szükségkép dolgozniok keljen a megélhetésért ;

vagy legalább saját tüzhelyüken kivül ne történjék ez. A
gyermekeket illetőleg , a kik szükségkép szüleiktől függenek :

ezeknek a munkabér lenyomására gyakorolt befolyásuk igen
fontos tényező azon kérdésnél, hogy jobban felnevelhetésök
czéljából mennyire korlátozandó ezek munkája .

3 . $ . Azon kérdés is megérdemli figyelmiinket, hogy

miért alacsonyabb, és pedig általában sokkal alacsonyabb
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a nők munkabére, mint a férfiaké ? mivel ez nem minde
nütt így van kivétel nélkül. Ott hol a nők ugyan olyan munkát

végeznek mint a férfiak, — feltéve t. i. hogy olyan az,melyre
fizikai erő tekintetében egyformán képesítettek : — fizetésük
nem mindig alacsonyabb azokénál. A gyárakban pl. a nők
néha ép annyit keresnek mint a férfiak , valamint a szövés

nél is, a hol darabonként fizettetvén : ez biztos jele képessé
güknek. Ha pedig a képesség egyenlő, de a fizetés még is

nem egyenlő : a magyarázatot erre csupán a megszokásban
találhatni fel; – a mely vagy előitéleten, vagy a társadalom
jelen szerkezetén alapulván, társadalmilag szólva : csaknem
minden nőt egy valamely férfi függelékeül tekint, és ez ál

tal arra képesitette ezeket, hogy mind abból a mi mind

kettőjüket illeti, a férfi rendszeresen magának tartsa meg
az oroszlán részt. A főkérdés azonban a tulajdonképeni női
foglalkozásokra vonatkozik ; ezek dijjazása úgyhiszem min
dig alatta áll a férfi hasonló mérvű ügyességgel, és kelle
metlenséggel járó foglalkozásáért adott jutalomnak . Az ily
esetek némelyikére nézve a magyarázat kétségkivül ugyan

az, melyet már fentebb a házi cselédekre nézve adtunk , a
kiknek munkabére, általában szólva, nem

szabályoztatik a

verseny által, hanem sokkal túl haladja a munka piaczi
árát ; és e részben , mint csaknem mindenütt is a hol a ver
seny uralkodik , a férfi-nem nyeri el a sokkal nagyobb részt.

Az oly foglalkozásoknál,melyeknél amunkaadó teljesen
felhasználja a versenyt: a nőknek, a férfiak rendes keres
ményéhez képest, oly alacsony munkabére annak bizonyí
téka, hogy túl van halmozva a munkapiacz ; és hogy habár
sokkal kevesebb nő tartja is fel magát munkabérből: még is
azon foglalkozások , melyeket a szokás és törvény az ő
számukra jelelt ki, aránylag oly ritkák , hogy azok munka
piacza még e kevesebb számuk mellett is túlhalmozott. Sőt
azt sem kell feledni, hogy a dolgok jelenlegi állása mellett,
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a munkapiacz elegendő mérvü megtöltése még sokkal alan
tibb minimumra is leszállithatja a nők munkabérét mint a

férfiakét. Az egyedül élő nők munkabérének legalábh ele
gendőnek kellene lenni azok eltartására ; de nem is kellene
annak ennél többnek lennie ; s a minimum reájok nézve

:

azon véghetlen csekélység , mely absolute szükséges egy em
beri lény tartására . A férfira nézve a legalsó minimum a
meddigt. i. a túlbő verseny állandóan lenyomhatja ennek muuka

bérét :még mindig magasabban áll e poutnál ;mert mig egy mun
kás férj neje az általános szokás szerint semmivelsem járul annak
keresményéhez : a férfimunkabérének legalábbis elegendőnek

kell lenni még egy nő, és bizonyos számú gyermekek eltar
tására is, hogy a népesség fenmaradhasson ; mivel ha keve
sebb az ennél : a népességnek is apadni kell. Sőt még

ha a nő keres ' is valamit : együttes keresményüknek nem
csak saját maguk, hanem legalább nehány évig gyermekeik
eltartására is elegendőnek kell lenni. Az alacsony munka

bér non plus ultrája tehát (egyes mulékony krizisek , vagy
némely hanyatló foglalkozás ágak kivételével) alig fordulhat "
elö oly munka nemeknél, melyekből a munkás meg tud
élni; – hacsak nem nőifoglalkozás az
6 . § . Fejtegetésünkben mindeddig azon feltevés alapján . :
állottunk ,

hogy a verseny , - a mennyiben emberi beavatko

zásról van szó , - teljesen szabad ; csupán a természeti
okok , vagy az általános társadalmi körülmények nem
szántszándékos befolyása által levér korlátolva. Azonban

az is lehet, hogy a törvény vagy a szokás beavatkozólag

lép a versenyzők közé; mert ha pl. a tanonczfogadási vagy
más testületi szabályok nehézzé, költségessé, vagy lassúvá
teszik egy bizonyos foglalkozáshoz az eljuthatást: az ily
foglalkozások mnnkabérei sokkalmagasabban tarthatók , mint
sem a közönséges munkás munkabéréhez való természetes

:
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arány hozná azt magával. És pedig a végtelenségig fel volna
ez igy tartható, ha csak az oly munkabérek , melyek túl

hágnak a rendes arányon : megfelelő magas árakkal is nem
járnának együt; és az áraknak is nem volna egy bizonyos

határa, a melyen túl még égy bizonyos számra szorított

termelő sem adhatja el minden terményét. Az ilynemű meg
szorítások , melyek egykor mindenütt léteztek : ma már a
legtöbb polgárosúlt államban vagy eltöröltettek , vagy nagyon
meglazúltak , és kétségkivül nem sokára egészen is elfognak
tiinni. Némely üzletágban azonban , bizonyos mértékig ha
sonló hatással van a munkás combinatió is ; az ily combi
natióknak

sohasem sikerül mesterséges magaslaton tartani

a munkabért, ha csak a versenyzők számát is nem korlá
tolják egyszersmind ; néha azonban ez is sikerül nekik . Több :

iparágnál képesek voltak a mesteremberek csaknem kivi
hetetlenné tenni idegenekre nézve, hogy akár mint segé
dek , akár mint tanonczok , egy bizonyos számon túl felvéte

tést találjanak ; és még ekkor is csak oly feltételek alatt, a
minőket nekik tetszett szabni. A kézi szövő-széken dolgozó
takácsok ügyében kiküldött bizottság előtt felmerült bizonyí

tékokból világos, miszerint épen ez képezi ezen nyomorúlt

osztály nehéz viszonyainak egyik fő okát; mivel saját foglal
kozásuk túl népes, és csaknem tönkre ment már, — de szá
mos más iparág van , melyet nem volna nehéz megtanul

niok ; a bejuthatás elé azonban mint mondják , eddig le
győzhetlen akadályokat gördítettek az ezen foglalkozást üző
iparos egyesületek . '

Azonban bár mily kegyetlen módon nyilvánuljon is az
ily iparszövetségeknek e kizárási elve az ily különös ter

mészetű esetekben : azon kérdést, hogy valjon hasznos, vagy
káros-e ezen eljárás, csak az oly következményeknek sok

kal terjedelmesebb megvizsgálása után lehet eldönteni, a
melyek között az ily tények, mint épen ez, nem a legna
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gyobb fontosságuak . Ha azon kegyetlenségeket nem tekint

jük is, melyeket ily esetekben a személyes boszú , vagy fenye
tés alakjában gyakorolnak a mesterembere's, – amitnem lehet
eléggé szigorúan büntetni, – ha nép általános szokásainak

jelenlegi állapota örökre tökélyesbütlenül maradna : akkor
az ily részletes szövetségeket – a mennyiben a munkások
számának korlátozása által sikerül valamely üzletben maga

san tartani a munkabért, - egyszerűen úgy lehetne te
kinteni, mint egyes helyeknek a túl népesedés betörései el
len körül sánczolá sát ; és ezen osztály munkabérének , – a he

lyett hogy egy nálok meggondolatlanabb, és kevésbé előrelátó
osztály befolyásának engednének tért, – csak saját szapo
rodásoktól függővé tételét. Az a mi első pillanatra igazság
talanságnak látszik , hogy t. i. a nagyobb tömeg kizárassék
egy aránylag csekély számú másik tömeg nyereségéből:
megszűnik ilyennek látszani, mihelyt azt vesszük tekintetbe,

hogy ha megengedtetnék is ez : csak igen rövid ideig lenne
e miatt jobb dolguk , mivelaz engedély állandó eredménye csu
pán az lenne, hogy azon kevesek is az ő színvonalukra sü
lyesztetnének alá . Hogy mily mérvben semmisül meg ez in
dokok ereje akkor ha a munkásosztályokban általában a

gyérebb népesedés iránti hajlam kezd mutatkozni, és hogy
mily különböző természetű okok azok , melyek folytán az
ipar-egyesületek létét inkább kivánatosnak mintsem eltör

lendőnek lehet tekinteni: mind e kérdésekre a következő

fejezetben , az egyesületi törvények tárgyalásánál fogunk
kitérni.

7. §. E szakasz befejezéseül még tehát csak azon fen

tebb már említett megjegyzésemet kell ismételnem , hogy
t. i. vannak oly nemű munkák, melyeknél a munkabér a

szokás, nem pedig a verseny által van megállapítva . Ilye
nek a honoratior osztálybelieknek , u . m . orvosok , sebészek ,
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ügyvédek , sőt még a meghatalmazottaknak fizetett dijjak
is . Az már általános szabály, hogy ezek nem változnak , és

habár a verseny ép úgy befolyással van is ezen osztályokra ,
mint bármely másokra : az inkább a foglalkozás megoszlá
sánál, s nem

pedig általában a fizetés alább szállításánál

nyilvápúl. Ennek oka meglehet azon szélesen elterjedt vé
leményben rejlik , miszerint az ily személyek munkájában
sokkal inkább lehetakkor bizni, ha jólmegfizettetnek a telje
sített munkához aránylag ; a mennyiben ha egy ügyvéd

vagy

orvos olcsóbban ajánlaná szolgálatát a rendesen

fizetett dijjnál: a helyett hogy több megbízást nyerne, való
szinűleg még azt is elvesztené a mije már van. Hasonló

okok miatt szokott dolog az is, hogy a munkaadó sokkal
többet fizet a piaczi árnál mindazon személyek munkájaért, a
kikben valami különös bizalmat kiván helyezni; vagy a

kiktől a puszta szolgálaton kivül még valami többet is ki
ván. Igy pl. a legtöbben többet fizetnek házi cselédeiknek ,
mint a mennyiért a munkára teljesen alkalmas személyek

szolgálatát megkaphatná a munkapiaczon. És pedig nem pusz
tán feltünési vágyból, hanem valami észszerű indokból te
szik azt ; vagy azért t. i. mivel azt kivánják , hogy a kik
őket szolgálják , jó kedvvel tegyék azt, és féljenek szolgála
tuk elvesztésétől; vagy azért, mivel nem szeretnek mindig
vesződni azokkal, akikkel folytonos érintkezésben vannak ;

vagy mivel kinem állhatják maguk körül az olyan lényeket,
a kiknek már egész kinézése a hitvány fizetés kisérője
szokott lenni.

Hasonló érzület van befolyással az üzlet-embereknél
is azok segédjei s más munkásaira nézve. A munkaadó

bőkezűsége, nemeslelkűsége, és bizalma is mind oly indo
kok , melyek bármily mérvben szerepeljenek is, mindig ki

zárják a verseny teljes előnyének felhasználását; és pedig
ily indokok kétségkivül lehetnek, sőt vannak is befolyással
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az ipar valamennyi nagy osztályaiban a munkaadókra ; és
* felettébb kivánatos is , hogy igy legyen az ; – az átlagosmunka-'.

bért azonban sohasem emelik a népességnek a tőkéhez való .

arányán túl. Az által, hogy ez úton mindenik általunk hasz
nált személynek többet adunk : azon képességünk korlátol

tatik , hogy nagyobb számot használjunk fel belőlük ; és bár
mily kitünő moralis következményei legyenek is az ily el
járásnak : nemzetgazdaságilag igen keves jó származik be
1őle ; – hacsak az nem , hogy azoknak nyomora , kik igy kivàn- .

nak zárva : közvetve a szaporodástól való tartózkodás erősbü
Jésére vezet.

Y . FEJEZET.

ATŐ K E -JÖ V EDELE M .

.

1. $. Miután a terményből a munkásnak jutó osztály .

részt megvizsgáltuk : most tehát a tőkepénzes osztályrésze ,
vagyis a tőke jövedelme, – a kamat, t. i. azon személyek
nyeresége következik tárgyalás végett, a kik a termelés költ
ségeit előlegezték ; a kik a birtokukban levő készletekből fizet

ték a munkások munkabérét, vagy pedig élelmezték azokat a
munka folyama alatt ; a kik a szükséges épületeket, anyago
kat és eszközöket vagy gépeket szolgáltatták ; és kiket a szo

kott szerződési feltételek szerint a termés illet, hogy tetszésök
szerint rendelkezzenek azzal; s a kiknél a kiadások levonása
után még valamifelesleges is marad . Ez a ő hasznuk , a tőke

tiszta jövedelme, – azon mennyiség , melyet akár személyes
szükségleteikre, akár élvezeteikre költhetnek , akár újabb meg

takarítás utján vagyonukhoz csatolhatnak .
. .
A mint a munkabér a munka dijazása : 'úgy – Mr.
Senior igen találó kifejezése szerint – a tőkepénzes jöve.
delme meg tulajdonkép az önmegtartóztatás jutalmazása ;

mivel azért kapja azt, hogy megtagadta magától saját hasz
nálatára felemészteni tőkéjét, – és a termelő munkásoknak

engedte át, hogy saját használatukra azok emészszék azt
fel. Személyes élvezetét tekintve : igen gyakran többet érne
ránézve, ha eltékozolná tőkéjét ; mivel azon évek

alatt, a

mig remélni lehet, hogy életben marad , mindössze sem hoz
az annyi hasznot, a mennyi most maga a tőke. Ha azon ban csonkittatlanul megtartja : mindig módjában áll el
fogyasztani azt, ha neki tetszik , vagy szüksége lesz rá ; ha

;
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lála után pedig másra hagyhatja azt ; azon közben hasznot
is húz belőle, melyet szükségei vagy hajlamai kielégitésére

fordíthat anélkül, hogy azért szegényebbé lenne ez által.
Azon nyereményeknek azonban, a melyekre valamely
tőke birása képesit valakit : csak egyik része az tulajdon
képen , mely magának a tőkének használatáért járó jutalék
nak tekintendő, – a mennnyit t. i., egy fizetésképes
egyén kész volna annak kölcsönül használatáért megfizetni.

Ezen , köztudomás szerint kamatnak nevezett összeg képezi
mindazon jutalmat, melyet valaki pusztán tőkéjének közvet
lenül elfogyasztásától való önmegtartóztatásáért, és annak
termelő czélokra mások által lett felhasználtatásra átengedé
sért kap. Azon dij, melyet valamely országban valaki pusz
tán magáért a megtartóztatásért kap : a legteljesebb biztos
ság mellett kiadott kölcsönökért fizettetni szokott kamat al

tal fejeztetik ki, – a midőn t. i. a tőke elveszésének min
den eshetősége ki van zárva . Azon nyereség , melyre oly
egyénnek lehet kilátása , a ki maga ügyel fel saját tőkéje
használatára : mindig több, és pedig rendesen sokkal több
ennél. A haszon mindig sokkal több a kamatnál. A felesleg

egy részben a koczkázatért való kárpótlás. Ha tőkéjét két
ségtelen biztosságra kölcsönözte volna : ez esetben kevés,

vagy épen semmi koczkázatnak nem tette volna ki magát.
Ha azonban saját számlájára üzletbe bocsátkozik : ezzel tő
kéje mindig ki van téve némi-, sőt sok esetben igen tekin

télyes veszélynek, hogy t. i. részben , vagy talán egészen is
elveszíti azt. E veszélyért kárpótoltatnia kell tehát, külön

ben máskor nem fogja ennek kitenni tőkéjét. Hasonlókép
meg kell jutalmaztatnia ideje és munkája feláldozásáért is.

Az ipari műveletek vezetése rendesen oly személyek kezé
ben van , a kik vagy egészen, vagy legnagyobb részt ma
gok szolgáltatják azon tőkéket, melyekre azok folytatásánál
szükség van , és a kik vagy csak egyedül vannak érdekelve
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a végeredményben, - a mi legszokottabb ; vagy legalább

közvetlenül a legnagyobb részt érdeklettek abban . De hogy
a vezetés sikerrel eszközölhető legyen , ha az üzlet igen ter

jedelmes és bonyolult természetű : nagy kitartásra és gyak
ran nem mindennapi ügyességre van szükség. E kitartást és
és iigyességet tehát szintén meg kell jutalmazni.

A tőke nyers jövedelmének, vagyis azon nyereségnek
tehát, mely azoknak jut, kik az alapokat szolgáltatták a
termeléshez, mind ezen három czélra elegendőnek kell lenni;
- elegendő egyenértéket kell szolgáltatnia az önniegtartóz

tatásért, kárpótlást a koczkáztatasért, jutalmat a müvelet
vezetézéhez megkivántatott munkáért és ligyességért. Mind
e különböző kárpótlások, vagy egy ugyanazon, vagy több
külön személynek is fizethetők. Lehet, hogy a tőke, vagy
annak egy része kölcsönzött ; s lehet, hogy oly valaki- e az, a

ki nem akarta magára vállalni az üzlettel járó koczkázatot
vagy fáradságot. Ez esetben a kölcsönadó, vagyis tőketu

lajdonos az, ki az önmegtartóztatást gyakorolta , és a ki a neki
fizetett kamatok által jutalmaztatik azért ; mig azon különb
ség, mely a tőkék kamatai és a nyers jövedelem között je

lentkezik : a vállalkozó erőfeszítését és koczkázatát jutal
mazza. Néha továbbá az is megtörténik , hogy a tőkét, vagy

annak egy részét egy u . n . alvó-társ szolgáltatta, a ki az
iizlet minden koczkázataiban osztozik , de semmi fáradság

gal nem járul ahoz ; és a ki ezen koczkázatért való kárpót
lásul nemcsak pnsztán a kamatot kapja , hanem a nyers
jövedelemnek egy bizonyos előre megállapitott részét is. Néha

a tőkét is csupán egy személy szolgáltatta , s a koczkázat
is egészen az ő rovására történik , és az üzlet is kizárólag

az ő nevében vezettetik , deja vezetési teendők egy más sze
mélyre vannak átruházva, a ki egy bizonyos fizetésért van
e czélra felfogadva. A

azonban, – kiknek

fogadott szolgák általi kezeltetés

csak annyi érdekök van a végered
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. menuhi

ményből, hogy fizetésöket megkaphassák : példabeszédszerű- . '

leg igen sikertelen, hacsak nem a legfőként érdeklett sze
mély

felügyelete, - vagy talán

épen ellenőrzése alatt

történik az ; és a józan ész csaknem mindig azt tanácsolja ,

hogy az ily ellenőrzés alatt nem levő igazgatónak inkább
egy részben a haszontól függő dijjazást kell adni, a
mi azonban lényegileg ismét az „alvó társ “ esetére változ
tatja az ügyet. Vagy végül lehetséges az is, hogy ugyan - ::
azon személyé a tőke, a ki maga vezeti az üzletet is, de a
ki ha akarja és teheti, a saját tőkéje kezeléséhez hozzá

fogja még annyi mások tőkéje kezelését is, a mennyien ké
szek azt reábizni. Mind ezen , sőt valamennyi más rend
szer mellett is azonban mindig ugyanazon három tárgy az,
mely a nyers jövedelemből megjutalmaztatását követeli és
meg is kapja azt, t. í, a takarékosság, a koczkáztatás és a

tevékenység . És minthogy a haszon e három

részre fel

osztya is képzelhető : ugy is lehet azt tekinteni, mint ka- .

matot s biztosítási- és felügyeleti díjat.
2 . A lehető legkevesebb haszon, a mely mellett még

állandóan fenmaradhatni : annyi, a mennyi egy bizonyos
helyen és bizonyos időben épen csak hogy elegendő az ön

megtartóztatás és tőke használatával járó koczkáztatás és
tevékenység díjazására. A nyers jövedelemből mindenek
előtt levonandó annyi, a mennyiből egy oly alapot lehessen

képezni, mely átlag véve elegendő lesz a használattal járó

veszteségek fedezésére; aztán pedig kárpótlást kell nyuj
tania atőketulajdonosnak önmegtartóztatásáért, hogy elegendő

oka legyen továbbra is megmaradni abban. Hogy a czélból
mennyi egyenérték nyujtására van szükség : az a társada
lom egy bizonyos állapota mellett a jelennek és jövőnek tú
lajdonított érték egymáshoz való arányától függ ; vagyis a

fentebb használt szavakkal élve : a tevékeny gyüjtési vágy
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erejétől. Továbbá a mindenféle veszteségek törlesztésén , s a
tőke tulajdonosnak az élvezetről lemondásért nyujtandó ju
talomon kivül kell még valaminek maradni azon személy

ügyessége és munkája kárpótlására is, a ki ez üzletnek szenteli
idejét; söt elegendőnek kell annak lenni még arra is, hogy
legalább a nagyobb tőkék birtokosai képesek legyenek vagy

magok annyit nyerni fáradságukért, vagy pedig magok he

lyett másoknak annyit fizetni: a mennyi reá birhatja őket,
hogy a vállalatba bocsátkozzanak. Ha a felesleg nem több
ennél: akkor csak nagy tömegű tőkék alkalmazhatók pro
ductive ; – ha pedig ennyire sem megy : akkor a tőke vissza –
vonul a termeléstől, és nem termelőleg fogyasztatik el, mind
addig , mig csak azon apadás következtében , melyet alább
fogunk tárgyalni, a kamatláb ismét feljebb nem emelkedik .
Ily természetü tehát a haszon minimuma; e minimum

azonban, magában véve, a képződésére befolyó három tényező
közül kettőnek nagy változékonysága miatt, felettébb válto

zékony, s némely helyen és némely időben rendkivül ala
csony. Hogy az önmegtartóztatásra szükséges jutalom , vagyis

más szavakkal: a tevékeny gyüjtési vágy, a társadalom
és polgárosultság különböző állapotai mellett nagy mérvben

különböző , azt már egy fentebbi fejezetben láttuk. De még
nagyobb különbség mutatkozik a koczkáztatásért való kár
pótlásnál; a mi alatt nem azon különbséget értem , a mely, a

társadalom ugyanazon állapota

mellett, a tőke különbféle

használtatásánál koczkáztatás tekintetében mutatkozik : hanem
a vagyon -biztonság azon igen különböző allapotát, mely a
társadalom különböző állapota mellett tapasztalható . Ott, hol
a vagyon egy zsarnok kormány vagy annak ragadozó, s nem

eléggé ellenőrzött tisztjei általvaló elraboltatás örökös veszélyé
nek van kitéve ,mint több ázsiaitartományban ; ott, hol az, ki va
gyonnal bir, vagy csak a vagyonoság gyanúja alatt áll is : nem

csak a kiraboltatásra , hanem talánmég személyes bántalmazás
Stuart Mill. Nemzetgazdaságtan, II .
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ra is készen lehet, hogy elrejtett kincsei felfedezésére és átadá
sára kényszeríttessék ; ott, hol mint Europában a középkor alatt,

a kormány gyöngesége, még ha az maga nem hajlandó is
::

az elnyomásra, minden védelem vagy visszatorlás nélkül en
gedi alattvalóit egyes hatalmas egyének általi fosztogatás
nak vagy vakmerő jogbitorlásnak kitéve lenni : — a haszonnak ,

melyet a közönségesebb hajlamú egyének megkivánnak azon
czélból, hogy megtagadva magoktól annak közvetlen fel

használását, a mi véletlenül birtokukba került, azzal e
gyütt magokat is mindezen veszélyeknek kitegyék , - ter
mészetesen valami igen tekintélyesnek kell lenni. És e körül
mények egyformán hatnak mind azokra , kik tőkéjöknek
pusztán kamataiból élnek , valamint azokra is, a kik személye
sen vezetik azt a termelési folyamatnál. A

társadalom

ál

talában biztos állapota mellett azon koczkázat, mely bizo
nyos foglalkozás természetével együtt jár : ritkán éri až
oly személyeket, kik kölcsön adják . tőkéiket , - ha t. i. jó

biztositékra adják azt; de a társadalom oly állapota mellett,mint
a minő Ázsia nagyobb részében feltalálható : talán a valóságos
arany - ékszer zálogon kivül semmi biztositék sem elegendő ;

és a kincsnek már puszta birtoka isoly koczká ztatásnak teszi
ki vele együtt annak birtokosát, ha csak sejditik is azt : a
melyért, alig lehet oly nagy nyereségre kilátásuk, mely eléggé
kárpótolhatná őket. Ugy hogy ha ép é biztonság nélküli álla

pot nem szaporitaná az oly alkalmakat, midőn csak a kincs
csel lehet megmenteni az életet, vagy pedig elháritani vala
mely komoly veszélyt :még kevesebb tőkegyüjtés történnék ,
Azok a kik az ily nyomorult kormányok alatt kölcsönöz- . .
nek : azon felettébb nagy veszély tudatával teszik azt, hogy
pénzöket sohasem fogják visszakapni. India benszülött fe
jedelemségeiben a legolcsóbb pénz, melyet valakinek
kölcsönöznek , : - habár maga a kormány legyen is .
az, – mindig oly feltételek mellett adatik , hogy ha csak
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néhány évig fizetik is a kamatot : a kölcsönző meglehetősen
kártalanitva van, még ha tőkéje aztán egészen oda vész is ;
és ha a tőke s a kamatok kamatja fejében utoljára sak né
hány shillinget kap is minden font helyett : általában mégis

.

azt mondhatni, hogy előnyös üzletet csinált.

.

3. §. A tőke dijjazása , — azon körülmények szerint,

melyek

egyik

foglalkozást kellemesebbé vagy visszataszi- *

tóbbá tesznek mint a másikat, = sokkal inkább változik :
a

különböző

foglalkozásokkal

együtt, mint a munka

dijjazása . A kiskereskedés jövedelme például, az általa használt tőkéhez aranylag, sokkal tulbaladja a

nagy - keres- .

kedés vagy a gyáripar jövedelmét ; - a minek többek közt az
is egyik oka, hogy kevesebb gondot igényel annak ily nemű
használata. A legnagyobb különbség azonban az,melyeta kocz
kázattal járó veszély különbsége okoz. A lőpor-gyáros jöve
delmének tekintélyes mértékben nagyobbnak kell lenni az
átlagos tőkejövedelemnél, hogy azon kiváló koczkáztatásért
kárpótolva legyen , a melynek úgy maga, mint vagyona is
.
folytonosan ki van tévé. Ha azonban lehetséges, mint pl. a
'
tengerészeti vállalatoknál, hogy a szintén felettébb nagy
koczkáztatás egy bizonyos összegért egy más valakire há - . .

rittassék át, – a mint közönségesen ugy is szokott az tör
ténni::- akkor a biztositási dijj, mint rendes kiadás, a terme
lési költségek között foglal helyet ; és azon dijj, melyet a

hajó vagy a szállitmány tulajdonosa kap ezért kárpó tlásul:
-

nem

nem szerepel jövedelmeinél, hanem
fordittatik.

::

tőkéje helyre pótlására

Ép ily kiilönböző a nyers jövedelem azon része is,mely a

különböző foglalkozásoknál a kereskedő vagy termelő mun
kája és ügyessége dijjazására esik . E magyarázatot szokták
adni a gyógyszerészek rendkivül nagy nyereségére nézve is ;

mivelmintSmith Ádám megjegyzi legnagyobb részint nem megy
20* :

:

.
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ez többre mint egy más tanult ember mérsékelt munkabére ;

de a melyért — a legutóbbitörvényhozási intézkedésig, – a
gyógyszerész semmikárpótlást nem kaphatott,hacsak készitmé

nyei árában nem szedi be azt. Némely foglalkozáshoz meg
lehetős mérvü tudományos vagy technicai képzettségre van
szükség, és csupán oly személyek által végezhető az, akik ily

képzettséggel még tekintélyes tőkét is birnak egyesiteni;
ilyen pl. a mérnök foglalkozása , - akár eredeti, akár átvitt

értelmében, t. i. akár a gépész mérnökre, akár az u . n .
közmunka vállalkozóra használjuk is e kifejezést. Ép azért
ezek mindig jövedelmezőbb foglalkozások .
Vannak továbbá oly esetek is, midőn tekintélyes mérvü

munkára és ügyességre van szükség egy oly üzlet vezetésénél,
mely csak korlátolt terjedelemben lehet jövedelmező ; ily ese
tekben a rendesnél nagyobb jövedelem kivántatik csupán a
közönséges dijjazásra is . „ Egy kicsiny tengerparti városban,

ugymond Smith Ádám , egy kis szatócs 40 – 50 % hasznot húz

néhány száz forintnyi tőkéje után ; mig ugyanazon helyen egy
tekintélyes nagykereskedő alig kap 8 – 10 % - et 10,000
forintnyi tőkéjéből. Ugy lehet, hogy a szatócs üzletére a la

kosok könnyebbsége kedvéért nagy szükség van, de a piacz
korlátoltsága nem

engedi meg az üzletben nagyobb tőke

alkalmazását. A kiskereskedőnek azonban nemcsak hogy
meg kell élnie üzlete után, hanem oly tisztességesen is kell
élnie, a mint képességeihez mérve megkivánható az. A mel
lett, hogy egy kevés tőkéjének is kell lenni : az irás, olva
sás, és számoláshoz is kell értenie ; sőt meglehetős képesség
gel kell birnia a tekintetben is , hogy talán 50 — 60 külön
féle áru minőségét, árát, s azon piaczokat is megitélhesse,
melykről legolcsóbban lehet azokat kapni. Harmincz vagy
negyven font évi jövedelem tehát nem tekinthető nagy ju
talomnak egy ennyiféle képességekkel bíró egyén számára ;
ha pedig ennyit levonnánk tőkéjének látszólag oly nagy jöve
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delméből : aligha valamivel több marad fel abból, mint a
mennyi a tőke rendes jövedelme szokott lenni. Az oly fel
tünően nagy haszon nagyobb része tehát ez esetben való
sággal nem egyéb : mint egyszeri munkabér.
Mind azon

természetes monopoliumok ( csupán azokat

értvén e kifejezés alatt, melyeket a körülmények, és nem

pedig a törvények összehatása hozott létre), melyek a kü
lönféle munka dijjazása közötti eltéréseket előidézik , vagy
pedig erősbitik : hasonló befolyással vannak a

tőke külön

féle alkalmazására nézve is. Ha valamely üzletet előnyösen
csak nagy tőkével lehet folytatni: e körülmény a legtöbb
államban annyira megszoritja az oly egyének számát, kik
ily foglalkozást folytathatnak, hogy azok jövedelmöket ép
ennek folytán magasabban tarthatják az általános szinvonal

nál. Lehetséges azért, hogy valamely üzlet, már természeté

nél fogva, oly kevés egyénre szoritkozik : miszerint lehetséges ,
hogy a haszon az

egyes kereskedők összetartása folytán

magasabban fog állani, mint máskilönben . Ismeretes dolog ,

miszerint még oly eléggé számos testületnél is, mint a lon
doni könyvkereskedők testülete , sokáig fentartotta magát az
ilynemü combinatio ; a gáz és vizvezetéki társulatok példá

ját pedig már fentebb emlitettem .
4 . S . Ha a jövedelem egyenlőtlenségének mind e kü
lönbözo kait, - t. i. a koczkáztatás nagysága , és a külön

böző foglalkozások kellemessége közötti különbséget, vala
mint a természetes ésmesterséges monopoliumokat is leszámit
juk : magában véve a tőke jövedelmezősége mindenféle fog

lalkozásnál egyenlőségre törekszik . Legalább igy szóllanak
a nemzetgazdászok által rendesen hangoztatni szokott tanok ;
és illő magyarázás mellett kétségkivül igazak is azok .

A jövedelem azon része, melyet tulajdonk ép kamatnak
kell tekintenünk, és mely az önmegtartóztatás jutalmát ké
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pezi, bárminő legyen is a foglalkozás: ugyanazon helyen , és
ugyanazon időben tökéletesen ugyanaz. A kamatláb , egyforma

jó biztositék mellett, nem változik a tőke rendeltetése szerint;
-- ha bár a piacz körülményei szerint időről időre nagyon vál

tozik is. Nem létezik foglalkozás-ág, a melynél (az ipar je
lenlegi állapota mellett) élénkebb és szüntelenibb

verseny

volna : mint épen a pénz kölcsönadása és kölcsönvételénél.
Olykor-olykor valamennyi üzletember, sőt a legnagyobb rész
folytonosan is rá van szorulva a kölcsönzésre ; mig , ellenben

minden oly személy , a ki nem folytat üzletet, hanem pénz
alakjában helyezte el minden vagyonát : kölcsön kénytelen
adni azt. Az emberek e két nagy osztálya között áll a
közvetítőknek egy eléggé számos, élesbelátású , és értelmes

osztálya; t. i. a bankárok, tőzsérek, váltóüzérek stb., a kik a
legkisebb jelből is észre veszik , hogy hol lehet valamit nyerni.
A legcsekélyebb körülmény- változás, vagy a legmulékonyabb
behatás, mely a kölcsön-kereslet növelésére vagy apasztá
sára hajlandó hangolni a közvéleményt: vagy azonnal, vagy
a legközebbi jövőben közvetlen a kamatláb felemelését vonja
maga után ; és az általános üzleti viszonyokban történő oly
· változások, melyek a keresletben valósággal ,különbséget
hajlandók

előidézni : folyvást fordulnak

elő , – és pedig

sokszor oly terjedelemben, hogy néha még a legjobb kereske

delmi váltók is, kevesebb mint egy év alatt, (a kereske
delini válságoknak nevezett nagy zavarok nélkül is) tudva
levőleg 3 — 4°% -ről 8 - 9 % -re estek a leszámitolásnál. Ugyan
azon helyen, és ugyanazon időben azonban, mindarra nézve, ki
egyforma jó biztositékokat képes nyujtani': a kamatláb mindig
ugyanaz. A pénz- piaczi kamatláb minden időben egy általá
nosan tudva levő és határozott dolog.

Egészen másként van ez a nyers jövedelemmel ; mert ha
bár (mint azonnal látni fogjuk ) a foglalkozások különbsége

szerint szintén nem változik is az: de annál inkább változik

i
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a különböző egyének szerint ; s alig lehetséges, hogy csak
két esetben is egyforma legyen az, – mivel vagy magának a

tőkepénzesnek , vagy az általa felfogadott ügynöknek is
merete, képessége, takarékossága és erélyességétől függ az ;
sőt néha a személyes összeköttetések , vagy épen maga a
puszta véletlen is nagy befolyással van arra . Aligha van

két oly kereskedő ugyanazon fajta üzletben, a kiknek – még
ha az árúk mindkettőnél tökéletesen egyforma jók és egy
forma olcsók is : – sikerülne ugyanazon költséggel foly
tatni üzletöket, vagy pedig ugyanazon idő alatt ugyanannyi
eredményt felmutatni tőkéjük után . Azon tétel, hogy

egyenlő nagyságu tőke egyenlő, minőségi jövedelmet
hajt : általános üzleti elvül elfogadva , ép oly hamisnak bizo
nyulna be, mintha valaki azt állítaná, miszerint egyenlő élet
kor és egyenlő testi nagyság egyenlő erővel jár ; vagy hogy

egyforma mennyiségű olvasás vagy tapasztalat mindenkinek

ugyanannyi ismeretet ad. Az eredmény mindez esetekben ép
annyira függ még talán húszféle több más tényezőtől, mint .
annak megjelelt, de csak egyik okától.
Azonban habár a haszon e szerint nagyon viltozékony
is : mégis a tőke használatának különböző módjai között,

( valamely természetes vagy mesterséges monopolium nem lé
tében) egészben véve mindig megmarad egy bizonyos és
igen lényeges paritás. Bárminők legyenek is az egyes eset
leges hullámzások : általában véve a tőke különféle hasz

nálati módjaioly alapokon nyugszanak,miszerinthabár az átla
gos képességgel és előnyökkel biró egyéneknek nem ád is az
tökéletesen egyforma hasznot, de egyforma haszonra nyujt

kilátást; — az egyformaság alatt ez esetben azt értvén , hogy
a foglalkozásnak kellemetlenség és biztonság tekintetében
való hátrányaiért is illő kárpótlás adassék . Ha nem igy
volna ez, ha világosan láthatólag , és a köztapasztalat sze

rint is kedvezőbb esélyek állanának az egyik üzlet pénzügyi
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sikerére nézve, mint a másikéra : akkor többen fordítanák

tőkéiket amaz egyikre, vagy többen nevelnék arra gyer
mekeiket; - a mi valósággal mindig is igy történik, ha va
lamely foglalkozás-nemnél, mint pl. jelenleg a mérnökség
nél, vagy valamely ujon keletkezett és virágzó gyáriparnál
mindenki boldogulni látszik . Ha ellenben megfordítva , épen

nem látszik valamely üzlet szerencsésnek , ha kevesebb ha

szonra van mellette kilátás, mint másféle üzletnél : a tőke
lassankint kihuzódik abból, vagy legalább uj tőke nem
vonzódik hozzá . És a tőkének a jövedelmezőbb és a kevésbé
jövedelmező foglalkozások közt történő e vándorolgatása ál
tal egy bizonyos nemű sulyegyen tartatik fenn azok között.
A haszonra való kilátás nagy különbsége a különböző fog

lalkozásoknál tehát nem tarthat igen sokáig ; mert egy kö
zös átlag felé törekednek azok , — habár rendesen e közös át
agnak hol egyik hol másik oldalán oscillálnak is egy ideig .
És e kiegyenlítési folyamat, melyet rendesen a tőké
nek egyik foglalkozásról a másikra átvándorlásaként irnak
le : nem szükségkép oly nehéz, lassú, s gyakorlatilag majd

nem kivihetetlen művelet,mint azt gyakran feltüntetik . Mert
először is ez nem mindig azt jelenti, hogy valamely foglal

kozásba befektetett tőke valósággal ki is vonulna abból ; —
hanem a tőke növekedése idején e kiegyenlítés gyakran az
által történik , hogy mindenik év uj gyüjteléke kiváló elő

szeretettel a sikeresebb üzletek felé fordul. Sőt még akkor
is, ha a tőke valóságos áthelyezésére van szükség : ez
semmikép nem azt teszi, hogy ezen tőkék valamelyike,mely
már be van valamely nem jövedelmező vállalatba fektetve,

elhagyva helyét, felbontaná az üzletet. A hitel számos és
sokféle alakú csatornái képezik azon eszközt: melyen át a
nem használt tőke a kereskedelmi világban szétoszlik az al

kalmaztatás mezején , - mind nagyobb bőségben folyván az

alantibb szinvonalokra ; és mely által a szükséges kiegyenli
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tés megtörténik . A folyamat abból áll, hogy a termelők ,

vagy kereskedők , üzletök azon részét, melyet kölcsönzött
pénzzel folytatnak : az egyik üzletágban kiterjesztik , a má
sikban pedig összébb huzzák . Aligha van oly -tekintélyesebb
termelő vagy kereskedő, a ki csupán annyira szorítkoznék
üzletében , a mennyit saját tőkéjével létesíthet. Ha az üzlet

jól megy : nemcsak saját tőkéjét használja fel a lehető leg
nagyobb mértékben, hanem nagyrészben felhasználja azon

hitelt is, melyet épen e tőke szerzett meg számára. Ha ellen
ben akár a piacz árukkal túlhalmozottsága, akár a kereslet

valaminemű csökkenése miatt ugy tapasztalja , hogy mind
lassabban adhatja el áruit, vagy pedig hogy mind keveseb
bet kap azokért : összébb vonja működését, és nem fordul
többé a bankárokhoz, vagy más pénzemberekhez , előlegeiknek
ugyanoly mérvben való megujitásaért mint azelőtt. Az oly
üzlet ellenben , mely mindinkább növekszik : mind nagyobb

mérvű forgalmi tőke előnyös használtatására nyujt kilátást ;
és azok , kik

azáltal érdekelve vannak , mind nagyobb elő

legekért fordulnak a pénz-kereskedőkhöz, a melyeket javuló

körülményeik következtében könnyen is megnyerhetnek. .
A forgalmi tőkének e kétféle foglalkozás közt ily el
térő megoszlása époly hatással van azok jövedelmében

à sulyegyen helyreállására ,mintha egyhasonló nagyságu tőke
tulajdonosa elhagyván egyik üzletét, tőkéjét egy másik üzlet
be vinné által. A termelésnél a kereslethez alkalmazkodás ezen
könnyű és hogy ugy szóljunk önkéntes módja épen ele

gendő mindazon egyenlőtlenségek helyreigazitására, melyek
az üzlet ingadozásaiból, vagy a rendes események valamely
más okaiból keletkeznek . Egy átalában hanyatló üzlet ese

tében , – a midőn arra van szükség , hogy a termelés ne csak
egyes alkalmak szerint ingadozzék, hanem nagy mérvben és
folytonosan alább szállíttassék, vagy talán teljesen be is

szűntettessék : a tőke kivonásának

eszközlése kétségkiviil
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Jassu és nehéz folyamat, és csaknem mindig tekintélyes

veszteséggel jár, – mivel az épületekbe, gépekbe és állandó
javítmányokba stb . fektetett tőke vagy épen nem alkalmaz
. "

ható valamely más czélra , vagy csak költséges átalakítás
után használható arra ; és ritkán van rá elég idő, hogy oly

módon eszközöltessék ez átalakulás, a mint a legkevesebb
veszteséggel volna az létesithető, -- t. i. a befektetett tőké
nek az elkopás után helyre nem pótlása által.
.

.

.

Emellett a tőke rendeltetésének ily teljes megváltoz
20
tatása, a már megállapitott üzleti összeköttetések s a meg

.

.

szerzett ügyesség és tapasztalat tekintetében oly nagymérvű
áldozatokkal jár, hogy az emberek mindig csak igen nehe
zen , és azelőtt talán sohasem bírják valami ilyenre elhatá -

.

rozni magokat, mig csak többféle szerencse -próbák után
minden reménynyel fel nem kellett hagyniok . Ez azonban
határozottan kivételes eset; és a kiegyenlítés még ennél is

esak legutóljára létesül. Sőt az is megtörténhetik , hogy a
súlyegyenre visszatérés meglehetősen akadályoztatik az által,
hogy előbb mintsem az egyik visszásság kiigazíttatott volna :
már uj egyenlőtlenség oka keletkezett, – a mely mint mond
ják , folyvást igy ment. Északamerika déli államainak gya

pot-termelésével hosszu évek során keresztül, mivel az árú
egyideig oly árakon kelt, a mi önkényszerű monopol árn ak
tekinthető , mert a kereslet növekedése – a gyapot-gyártás

ban egymást követő javítmányok miatt — oly minden várako
zást túlhaladó gyorsasággal ment előre, hogy nehány évig
a termelés soha sem

érhette el azt. Azonban tudomásunk

szerint az nem gyakori eset, hogy az oly zavaró okok, melyek

mind ugyanazon egy irányba hatnak, ily minden megszűnés
nélkül következnének egymás után. Ha monopolium nem
volna : az üzleti jövedelmek valószinűleg hol alatta , hol felette
volnának az általános színvonalnak ; demintaz inga oscillatioi:
mindig annak elérésére törekednének .

.
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Általában tehát; habár a haszon a különböző egyének
szerint, sőt ugyanazon egyénnél is a különböző évek szerint

nagyon különböző : mégis a különféle foglalkozások átlagos
jövedelmezőségére nézve, ugyanazon helyen, s ugyanazon
időben, - egyes rövidebb időszakok vagy oly korszakok
kivételével, midőn egy bizonyos üzlet valami nagyobbszerű .
állandó rázkódáson megy keresztül, — nen: lehet valami nagy
eltérés ; legfeljebb azon állandó különbségmaradhatván fel, me

lyet a foglalkozások különböző kellemetlenségeért járó kár
pótlás tesz szükségessé. Mindazon esetekben ,midőn valamely

általánosan elterjedt vélemény azt tartja, hogy némelyűz
let a monopoliumtól eltekintve is nyereségesebb mint a
többi, vagy az oly ritkább eseteknél, minőt a gyapot-keres

kedésre vonatkozólag jegyeztünk fel : az ily nézetek minden
valószinűséggel hamisak ; - minthogy ha e nézetben vol
nának azok is, a kiknek pe lig legtöbb módjuk és okuk
van a pontos vizsgálatra : oly nagy menyiségű tőke özönlenè

az ily üzletekre, a menyi csakhamar a közönséges szinvo
nalra sülyesztené le azok nyereségét.
Az igaz, hogy némely személyeknek ugyanazon mennyi
ségű eredeti tőkével is nagyobb kilátása lehet egy bizonyos

foglalkozásban többre boldogulni, mint a többiben ; – de
azt is tapasztalták , hogy a bukások ugyanezen foglalkozá

soknál gyakrabban is előfordulnak ; és hogy a nagyobb nyereség
valószínűségét ugyancsak ellensulyozza a teljes bukásra való
nagyobb kilátás. Sőt igen gyakran még nagyon is ellensulyoz
za azt, - mivelmint egy másik esetnélmegjegyeztük : a nagyobb

nyereségre való kilátás nagyobb erővel hata versenyzők előidé
zésére ,mintsem a számtani tételek javaslanák azt ; és nem kétel

kedem rajta ,miszerint oly üzletekben,melyekben nagy vagyont
lehet szerezni: az átlagos nyereség sokkal kevesebb mint
azokban, melyekben a nyereség csekély , habár aránylag
sokkal biztosabb ; és a melyekben utóljára is semmi többet
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nem lehet remélleni az illetőségnél. A canadai fakereskedés
is egyik példája a tőke olynemű használatának, midőn
anynyira a sorsjáték természetével bír az, miszerint teljesen

hiteles állításnak mondható , hogy ez üzletben átlag véve
több pénzt vesztettek el mint nyertek ; vagy is más szavak
kal: hogy az átlagos haszon kevesebb a semminél is. Igen
sok függ e tekintetben a nemzetek jellemétől is, – a szerint a
mint többé vagy kevésbbé vesz részt az ily vállalatokban ;
vagyis attól, hogy szédelgő hajlamú-e vagy sem , – a mint
akkor szokták az ily vállalkozási szellemet nevezni, ha nem
tisztességes irányú az. E szellem sokkal uralkodóbb az
Egyesült Államokban mint Nagy -Britaniában ; s itt ismét na

gyobb mint a Continens bármely más államában .* ) Némely
continentalis államban annyira ép az ellenkező hajlam

az

uralkodó, miszerint a biztos és nyugodt foglalkozás valószi

nűleg kevesebb átlagos jövedelmet szolgáltat a belé fekte
tett után tőke : mint azok , melyek igaz! nagyobb koczkázat.
árán , de nagyobb nyereséget is igérnek .

. Nem szabad azonban felednünk , miszerint még az oly
országokban is, melyekben a legtevékenyebb verseny ural
kodik : a szokásnak szintén tekintélyes része van az üzlet

jövedelmének meghatározásánál. Néha biz nyos nézet lesz
arra nézve uralkodóvá , hogy mennyi lehet valamely foglal
kozás jövedelme, a mely - habár nem fogadják is el azok
mindnyájan , a kiket érdekel a kérdés, sőt mereven egyik sem
ragaszkodik hozzá : – mégis határozott befolyással van
azok működésére. Egy időben Angliában nagyon el volt ter

jedve azon nézet, (hogy azonban mennyire volt uralkodó :
azt nem tudom , miszerint a részlet kereskedéseknél, 50 %
a szükséges és illendő jövedelem , — t. i. nem az egész tőke

50 % -jét,hanem a nagykereskedési árak fölött lévő 50 % -et
*) Nem kell felednünk, hogy mindez az 1868 – 72diki európai
A fordito.
szédelgési korszak előtt iratott.
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értvén ez alatt ; a melyből a behajthatlan adósságok, bolt

bér, segédek fizetése, boltszolga, mindennemű ügynök ,
szóval egy kiskereskedés mindenféle kiadásai fedezendők .
Ha e szokás általános volna, és szigorúan ragaszkodnának
hozzá : a verseny valósággal mégis működnék ; a fogyasztók
azonban – legalább az árakat illetőleg, – semmi hasznát
nem vennék annak , és csupán az üzlet nagyobb megoszlása
által csökkentené a kiskereskedéssel foglalkozók előnyeit.
A continens némely részein az átlagos nyereség az üzletnél

100 % -et is tesz ; Angliában azonban a verseny növekedése

mind inkább megtörni hajlandó az ilynemű szokást, s igen
sokféle üzletnél (legalább a nagyobb terjedelműeknél)

mos kereskedő van már, kinek jelszava a
gyakori nyereség ,“ – vagyis olcsó árakon
mat eszközölni inkább, mint nagy nyereség
vés üzletet csinálni; s valóban ha gyorsan

szá

„ csekély , de
nagy forgal
mellett ke
megforgatja

a kereskedő tőkéjét, sőt ha kell, kölcsön tökét is foglal ahoz :

ő maga gyakran több nyereséghez jut ez uton ; – habár
ez által szükségkép csökkenti is azon versenytársai nyere

ségét, a kik nem fogadják el ugyan ezen elvet. Minde
mellett a verseny, – mint egy fentebbi fejezetben megje
gyeztük * ) - mindeddig csak igen mérsékelt befolyással
volt a kiskereskedési árakra ; s következéskép azon föld és

munka összes terményének azon része, mely csupán a szét
osztással foglalkozók dijjazására emésztetik fel : még mindig
rendkivül nagy ; s a társadalom háztartásában nincs oly
működés, mely az általa teljesitett munkához aránylag több
személyt tartana el, mint épen ezen foglalkozási ág .

5 . §. A fentebbi megjegyzések azt hiszem eléggémeg
világították , hogy mit kell értenünk a szokott kifejezésmód
alatt: „ a rendes nyereség ;“ valamint azt is, hogy mily ér
telemben , és mily korlátok közöttmozog ez valósággal. Most

*) II. könyv IV . fejezet 3. §.
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tehát azon okokat következik megvizsgálnunk , a melyektől

e „ rendes nyereség“ :mennyisége függ.
A népies felfogás szerint úgy tetszik , mintha az üzleti .
nyereség az áraktól függene. A termelő vagy

kereskedő úgy

látszik az által kapja ' jövedelmét, hogy magasabb árakon
adja el árúját mint a mennyibe az nekikerült. Az emberek
rendesen azt hiszik , hogy a haszon egyátalában csak a

.

:

-vételtől és eladástól függ ; s úgy vélekednek , hogy csupán
azért van valamely áruczikk termelőjének haszna azon, mi
vel ők megvásárolják azt; és hogy valamely árúczikk keres
lete , fogyasztói, és piaczai együtt szolgáltatják a tőkepénzes : : .

nyereségét ; s csupán az áruk eladása azon mód, hogy tő :
kéjét megkaphassa, vagy valamitmég pótolhasson is ahoz. :;
: . Ez azonban a társadalom gazdasági gépezetének csak

kivülről tekintése ; s ha közelebbről vizsgáljuk azt : ugy ta
láljuk , hogy csupán a pénz, mely egyik kézből a másikba
megy átal, sohasem képezi a gazdasági tünemények lénye
gés alapját; és ha jobban megnézzi:k a termelési működést:

úgy tapasztaljuk , hogy azon pénz, melyet a termelő kap
árújáért, nem oka nyereségének , hanem csak a nyereség
kifizetésének alakja .

A nyereség oka az, hogy a munka többet producál,
mint a mennyi fentartására szükséges. Annak oka, hogy
miért szolgáltat a mezőgazdaságilag használt tőke nyeresé

get : csupán ott rejlik , hogy az ember több eledelt képes
termelni, mint a mennyi annak termelése, s a termeléshez
szükséges eszközök és mindenféle előkészületek megtétele

alatt az ő eltartására szükséges. A miből az következik ,
hogy ha a tőkepénzes azon feltétel alatt vállalja magára
a munkások táplálását, hogy a termény az övé legyen : az
előleg levonása után marad fel még valami az ő számára .

Vagy hogy változtassuk az elmélet alakját : annak oka, hogy

a tőke nyereséget hoz, onnan van,mert az étel, ruházat,anyag

A TÖKE-JÖVEDELEM . '

319

szer, és eszközök tovább tartariak , mint azon idő, a mennyi

ezek termelésére szükséges volt. Ugy , hogy ha egy tőke pénzes -

egy munkás társaságot azon feltétel alatt lát el mindezen
dolgokkal, hogy a mit ezek termelnek, azt mind ő kapja :
ezek a saját szükségleteik és eszközeik előállitása után
még fenmaradó idejöket a tőkepénzes számára való mun - ·

kára forditják . "Látjuk tehát;hogy a nyereség e szerint nem
az eladás esélyeitől, hanem a munka termelő -képességétől
függ ; és hogy valamely ország átlagos nyeresége annyi: a .
mennyi a munka termelő képessége, - minden arra való tekin - ' ,
tet nélkül, hogy valjon eladatik -e az vagy sem . Ha nem volna : .

munka-felosztás : adás-vevés sem történnék , — de nyereség
azért mégis volna. Ha az ország munkásai, mind együtt véve,
20°% -tel többet termelnek , mint a mennyit ezek összes mun
kabére tesz : bárminők legyenek is az árak , a haszon
mégis 20 % lesz. Az árak esélyei meglebet ugy hozzák ma
gokkal, hogy a termelők egyik része többet, a másik ke
vesebbet kap 20 % -nél ; vagy hogy az egyik társaság többre ,
a másik pedig

kevesebbre becsültetik természetes értéké

nél a többihez képest, — mig t. i. az árak ismét ki nem egyen
litődnek ; de mindnyájok között együtt véve mindig épen

csak 20 % haszon lesz felosztható.
Hogy tehát az eddig röviden érintettelveket jobban kifejt
hessem : azon módozatok részletesebb vizsgálatába kellbocsát
koznom , a melyektől a haszon aránya, vagyis a kamatláb függ.

6 . §. Én a dologok azon állapotát veszem zsinórmértékül,
mely , kevéskivétellel, oly helyeken az uralkodó,hol a munká -

: .

sok, és tőkepénzesek egészen elkülönített osztályokatképeznek ;
t. i. hol a tőkepénzes előlegezi az összes költséget, – a
munkások dijjazását is ide számítva. Hogy azonban ez igy

történjék , az nem

elkerülhetlen szükség ; mert a munká

sok munkabérök mindazon részeért, mely túl esik a legelső

:
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szükségleteken, mindaddig elvárhatnak , migcsak a termény
teljesen el nem készül ; - sőt ha legalább egyideig való
fentartásokra elegendő készletök van : az egészért is elvára
kozhatnak . Ez utóbbi esetben azonban, — legalább ily mérv
ben - a munkás is tőkepénzesnek tekinthető , mint a ki
maga szolgáltatván a termelésre szükséges alapok egy részét:
tőkéjét az üzletbe ruházta be ; sőtmég az előbbi esetben is ilye

nűl tekinthető az, mivel olcsóbban adván oda munkáját,

mint a hogy az a piaczon elkelt volna : ez ugy veendő,
mintha a munkaadónak

kölcsönözte

volna a különbletet,

hogy ( az előre történt megegyezési feltételek szerint) kamat
tal kapja azt vissza a vállalat eredményéből.
Ugy vehető tehát dolog , hogy mégis csak a tőkepénzes
az, a ki mindent előlegez , és minden terményt megkap ;
s kinek nyeresége azon termény-többletből áll,mely az előleg

levonása utánmég fenmarad ; és nyeresége perczentje oly arány
ban áll tőkéjéhez ,mit a

termény - többlet az összes előleg

hez . Kérdés azonban, hogy miből állott ezen előleg ?
E czélból egyelőre azt kell feltételezünnk, hogy a tőke
pénzes semmi haszonbért sem fizet ; t. i. valamely már bir
tokba vett természeti tényező használátáért nem kell fizet
nie . De a valóságban ez aligha történik valaha igy, mert hacsak nem

saját tulajdona az általa használt föld :

< a

mezőgazdaságot űző tőkepénzesnek is csaknem mindig kell
valami haszonbért fizetnie ; sőt a gyáriparnál is (hogy a ta
lajbért ne is említsük ) a termelésnél használt anyagokért, a
termelés valamelyik állapotában rendesen meg kell fizetni
a haszonbért. A haszonbér természetét azonban még mind
eddig nem vettük tekintetbe ; de úgy fogjuk tapasztalni, hogy
az általunk épen most vizsgált kérdésnél semmi tévedés nem
származik ennek tekintet nélkül hagyásából.

Ha tehát a haszonbért egészen kérdésen kivül hagyva,
csupán azt kutatjuk , hogy mi az, mit a tőkepénzes terme
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lési czélból előlegezett : ugy találjuk, hogy az a munkások
munkabéréből áll.

Minden tőkepénzes által eszközölt költségek igen nagy
része közvetlenül a munkabér

fizetéséből áll. A mi nem

erre ment fel: az anyagszer, eszközök és épületek alakjá
ban rejlik . Az anyagszerek és eszközök azonban szintén munka

által jöttek létre; és minthogy a mi elméleti tőkepénzesünk
nem egy bizonyos foglalkozást folytat, hanem az egész or
szág termelő-iparát képviseli : azt is feltehetjük róla , hogy
maga késziti eszközeit, s maga termeli a szükséges anyag
szereket is, és pedig oly még régebbi előlegek utján esz

közli ezt, melyek ismét egészen munkabérekből állanak . Ha
azonban ugy képzeljük magunk elébe, mint a ki vásárolja
az anyagszereket és eszközöket, a helyett hogy maga ter

melné azokat: akkor a példa annyiban eltérő , hogy ez eset
ben egy előbbi termelőnek fizeti vissza azon munkabéreket,
a melyeket megelőzőleg az fizetett ki a munkásoknak . Igaz ,

hogy ő haszonnal együtt tériti azt meg annak ; vagy ha
maga termelné ezen tárgyakat : költségének ezen része, mint

minden más többi része után is , magának kellene ezen hasz
not megkapnia . A tény azonban változatlanul áll, hogy a

termelés egész folyamata alatt, — mely az anyagszerek és esz
közök termelésével kezdődve, a kész terménynyel együtt
végződik be: – valamennyi előleg csupán csak munkabérből

állott ; - kivéve, hogy bizonyos érdeklett tőkebirtokosok ,
könnyebbség kedveért, jutalékokat a nyereségből előbb kap

ták ki, mintsem még a termelés bevégződött volna . Mindaz,
a mi a végleges terményből nem haszon : csak munkabér

megtérítés lehet.

7. 9. Ugy látszik tehát, hogy azon két tényező , mely
től a tőkepénzes jövedelme, és pedig kizárólagosan függ :
először is a termés nagysága, – vagyis más szavakkal, a
Stuart Mill Nemzetgazdasigtan II.
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munka termelő képessége ; másodszor a termés ' azon része,
mely magoknak a munkásoknak jut, - , vagyis azon arány, a
mint a munkások dijjazása az egész termény mennyiségéhez
viszonylik . E két tényező képezi azon feltételt, a mely ..
től az ország valamennyi tőkepénzese közt megoszló nyers

jutalék mennyisége függ ; mig maga a jutalék aránya, vagyis a
tőke kamatja e két tényező közül csupán a másodiktól, t. i.
a munkások jutalékának az egészhez való arányától függ,

– és nem pedig magátóla termés egészmennyiségétől. Ha a
munka termése megkétszereztetnék , de a munkás aránylag
ugyanannyit kapna mint az előtt, vagyis ha az ő dijjazása

is megkétszereztetnék : igaz, hogy a tőkepénzes is kétszer
annyit kapna ; minthogy azonban kétszer annyit kellene elő -,;
legeznie is : az ő nyeresége csakugyan annyi lenne mint ;
azelőtt volt. ,. .
Igy jutunk el a Ricardo és mások azon elméletéhez, mi. .
szerint a haszon (a tőke jutaléka, kamatja ) a munkabértől .
függ, – emelkedvén , ha az alább száll, és alább szállván , . .
ha az emelkedik . Mielőtt azonban e tant elfogadnánk , némi

mulaszthatlan igazitást kell e kifejezésen tennem ; a helyett
t. i. hogy azt mondanánk , miszerint a haszon a munkabér

től függ : azt kell mondanunk, a mit Ricardo valóban értett,
.

t. i. hogy az a munkára fordított költségtől függ.
A munkabér (a munkára fordított költség (vagyis : , ;

a mit a munka jövedelmez amunkásnak, - és az a mibe e
munka a tőkepénzesnek került : egészen különböző fogal
mak ; —

a mit felettébb fontos, hogy soha sem téveszszünk

szem elől. E czélból igen előnyös soha sem jelelni e kettőt ugyan .
azon névvel, a mint eddig csaknem kivétel nélkül tették azt.
A munkabér ugy az élőszóval mint nyomtatványokban fel

merülő közvitáknál sokkal gyakrabban tekintetvén a fizető ,
mintsem az elfogadó szempontjából: semmit sem lehet
gyakrabbn hallani mint azt, hogy a munkabér magas, vagy

.
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alacsony, - csupán azt értvén ez alatt: hogy a munka
termelési ára sok , vagy pedig kevés. Többnyire azonban ép
ellenkezőleg áll a dolog : a munka előállitási költsége gyak

ran ép akkor levén a legnagyobb, midőn a munkabér a leg
alacsonyabb. Ez kétféle okból származhatik . Egyfelől t. i.
abból, hogy a munka, habár;olcsó is, nem kapható elegendő
mennyiségben. Egyetlen európai államban sem áll, vagy

legalább állott a munkabér oly alant, mint épen Irlandban,
mivel e tartomány nyugoti részében , a mezőgazdaságimun.
kás munkabére nem több az Angliában legroszabbúl fizetett
dorsetshirei munkás napi bérénél. Habár azonban e szerint
a kevesebb képesség és szorgalom miatt egy irlandi mun

kás két napi munkája sem ér többet az angol munkás egy
napi munkájánál : az irlandi munkás munkája ép annyiba

kerül, mint az angol munkásé, jóllehet felényivel keve
sebbet hoz az be neki. A tőkepénzes jövedelme e két dolog

közül az előbbitől függ, és nem az utóbbitól. Hogy e nagy
mérvű különbség valósággal létezett a munka értékére nézve :
azt nem csak számos végrendelet, hanem azon tény is bi

zonyítja , miszerint köztudomású dolog, hogy Irlandban a
tőkepénzes nyeresége, a munkabér alacsonysága mellett is,

nem volt nagyobb mint Angliában.
A második ok, a miért a munkabér, és a munka előálli
tási költsége nem lehetnek valódi criterionai egymásnak :

az, hogy a munkások által elfogyasztott czikkek előállitási
költsége is változó . Ha az élelmiszer olcsó : akkor a mun

kabér - a munkásra nézve lényeges értelemben véve - ma-. .
gas, és a munka előállitási költsége mégis olcsó lesz , ha ellen
ben drága : a munkás csak a legnyomorúltabban jön ki, smég
is munkája sokba kerül a tőkepénzesnek . Ez utóbbi eset all

egy oly országra nézve, mely földje területéhez képest túlnépe- . .
sitett ; s a hol az élelmiszer drága levén, a munkások valódi ju
. . talmának bármi csekélysége sem menti meg tőkepénzest at-,'.
21*
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tól, hogy ezek munkája mégis sokba ne keiüljön neki, és hogy
az alacsony munkabér csekély nyereséggel ne járjon együtt.

Ép ellenkezőleg látjuk ezt az amerikai Egyesült-Államokban.

A munkás itt sokkal nagyobb kényelemben él mint bárhol
másutt az egész világon, - kivéve a legujabb gyarmatok némelyi
két ; de azon árak olcsóbbsága következtében, a melyeken
e kényelem megszerezhető, a munka nagyobb sikerével együtt

a munka előállítási költsége legalább nem nagyobb, sem a
tőke jövedelme nem kevesebb mint Európában.
A munka előállítási költsége tehát, a mennyiségtan

nyelvén szólván, három változó tényező összehatásának ered
ménye : a minők a munka sikeressége, a munkabér, (a brun
kásoknak ez alakban nyujtott valódi jutalmat értvén ez

alatt) és azon több vagy kevesebb költség, a melyen az
ezen jutalmat képező czikkek előállíthatók , vagy megsze

rezhetők . Világosan látható , hogy azon költségre, a meny
nyibe a munkás munkája kerül a tőkepénzesnek : csu
pán e három körülmény lehet befolyással, és semmi más.
Ezek tehát azon körülmények is , a melyektől a tőke jö
vedelme függ ; és ezek egyike vagy másika kivételével,
erre sem lehet semmi más valami befülyással. Ha akár

általában a munka sikeressége emelkednék , – annak na
gyob jutalmaztatása nélkül; akár a nélkül, hogy kevésbé si
keressé lenne, annak dijjazása szállana alább, és pedig úgy
hogy a dijjazást képező czikkek előállitási ára sem emelked
nék ; akár ha ezen czikkek lennének olcsóbban előállíthatók ,
a nélkül hogy a munkásnak is több adatnék aztán belőlök : -

a tőke jövedelme ez esetek bármelyikében is emelkednék . Ha
ellenben a munka (akár a nép csekélyebb testi ereje , akár az

állandó tőke elpusztulása , akár a hitványabb nevelés miatt) ke
vésbé sikeressé lett; vagy ha a munkás magasabb dijjazást
kap, - a dijjat képező tárgyaknak olcsóbbodása nélkül; vagy
ha a nélkül hogy többet kapna, az adott tárgyak kerülnek
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többe : – a nyereség mindezen esetekben csökkenést szenved .

Ezeken kivül nem létezik a körülményeknek más oly össze
találkozása, mely miatt a tőke átlagos jövedelme valamely

országban, kivételnélkül valamennyi foglalkozásban eshetnék ,
vagy emelkedhetnék .
E tételek igazságát fejtegetésünk jelen részében csak

általánosságban – habár hiszem , hogy még igy is eléggé meg
győzőleg , — lehetett előadnom . Késsőbb azonban, midőn t. i.
„ az árak és értékek elméletéről szólva, képesek leszünk a

tőkejövedelem törvényeit a körülményeknek mindazon con
crecte és complex bonyodalmaiban kimutatni, a melyek közt az
valósággal át huzódik : - e tárgyat is még teljesebben és

meggyőzőbben fogjuk kifejteni. Ez azonban csak a következő

könyvben történhetik . Csupán egy kérdés maradt tehát még
a fentebbiekkel összefüggőleg, ezennel megvitatandó, a meny
nyiben t. i. az érték - elmélettől függetlenül való tárgyalás
megengedi azt : és ez a „haszonbér“ : — a melynek azonnal
vizsgálatához is kezdünk.

XVI. Fejezet.

EJE

A HASZONBÉR.
. .1 . . A termelés kellékei a munka, a tőke, és a ter
. mészeti tényezők levén , azon egyetlen lény, kinek. beleegye-.
zésére a munkás és tőkepénzesé mellett még szükségünk van :

a termelésnél, azon személy, kinek – a társadalom vala
mely intézkedésénél fogva — kizárólagos joga van valamely

természeti tényezőhöz. A birtokba vételre alkalmas természeti
tényezők közül pedig a legfőbb a föld , s az ennek haszná
latáért fizetett jutalom

haszonbérnek neveztetik . Csupán a

földbirtokosok azok, kik — ugy számukra , mint fontosságukra
nézve – egy oly jelentékeny osztálytképeznek ,melynek vala
mely oly tárgy iránti tulajdon jognál fogva van igénye a
termény felosztásánál annak egyik részéhez, a melyet sem ő

maga, sem

valaki más soha nem hozott létre . Ha valahol

másutt is fordulna elő ily eset : az – mihelyt a haszonbér
természetét és törvényeit megértettük – könnyen felismer
hető lesz.

Az első pillanatra belátható , hogy a haszonbér egymono
polium gyümölcse';

habár e monopolium oly természetű is,me

lyet szabályozni lehet, s mely ugy is kezelhető , mint általában
községnek egyesekre ruházott bizománya ; — de a melynek
létezését nem lehet megakadályozni. Annak oka, hogy a

földbirtokosok miért kivánnak földjökért haszonbért :ott rejlik ,
hogy oly tárgy az, melyre sokaknak szüksége van , s melyet

csupán ő tőlök lehet megkapni. Ha az ország egész terüle- .
te egy személyé volna : oly magasra vihetnéaz a földhaszon

bérét, a mint esak neki tetszenék, mivel az élet első szük

..
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ségleteire nézve az összes népesség az ő akaratától függene ;

oly feltételeket szabhatna tehát, a minőket magára nézve
legjobbnak tartana. S valósággal igy is van ez azon ke
leti tartományokban , a hol a föld az állam tulajdonának

tekintetik ; ily esetekben a haszonbért az adóval tévesztik
össze, és a kényúr mindaddig zaklathatja a szerenesétlen
földmivest, migcsak van annak mit oda adnia ; s az ország
földjének kirázólagos birtokosa valóban csak kényura lehet
цеt annak. Nagy mérvben hasonló eredménye lenne annak is,

ha a földbirtok a lehetőségig kevés egyén kezére szorit
koznék , a kik aztán egyetértőleg járván el, a baszonbért
kölcsönös megegyezések szerint állapítanák meg. Ez eset

azonban tudtunkkal sehol se létezik ; - ugy hogy a fentebbi
eset után csupán a szabad verseny maradtmég feltételezhető

nek, a midőn a földbirtokosok , – a mint a valóságban ugy
is van, — sokkal számosabbak , mintsem

egyetértőleg járhat

. . . nának el. .

. 2 . §. Az oly tárgyak, melyek csak egy bizonyos kor
látolt,mennyiségben léteznek , – még ha tulajdonosaik nem

értenek is egyet : – mégis monopol árút képeznek . Egy
oly tárgy azonban, mely csupán a természet adománya, és
semmi munkát nem kiván fentartására, még ha monopol
árú is : mihelyt a verseny feltámadt annak birtokosaiközött,
azonnal elveszti előbbi árát, - kivéve ha kevesebb mennyi

ségben létezik mint a mennyire szükség van. Ha az ország
egész területe kerestetik földmivelés alá : annak mindenik

· része hozhat haszonbért. Azt azonban egy csak bármi ke
vésbé kiterjedt tartományban sem követeli a lakosság szük

sége, hogy mindazon föld , mely képes a müveltetésre, mü
velés alá vétessék. Az eledel és más oly mezőgazdasági ter

mék , melyre a népességnek szüksége van, s melyért kész is,
: és képes is oly árt fizetni, melylyel a termelő megelégszik :
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mindig megnyerhető a nélkül is, hogy minden földet mive

lés alá fognának ; sőt néha a nélkül is, hogy többet müvel
nének meg annak egy kis részénél; – a társadalom kez
detleges állapotában a legkönnyebben művelhető , előhaladot

tabb állapotában pedig a legtermékenyebb vagy legjobb fek
vésű földek lévén a legkedveltebbek . Mindig van tehát olyan

föld , mely a létező viszonyok mellett semmi haszonbért sem
hoz ; és soha egyetlen föld sem

hoz haszonbért, hacsak

termékenység , vagy fekvés tekintetében azon jobbnemü föl
dek közé nem tartozik , a minő kevesebb mennyiségben ta

lálható mint kerestetik ; s melyen nem lehet a társada
lomnak szükséges terményeket mind előállitani, ha csak oly

nehéz feltételek teljesitése után nem , hogy előnyösebb in
kább a kevésbbé kedvező fekvésű földekhez folyamodni.
Vannak földek , mint pl. Arabia pusztái, – melyek
bármenyi munkára is semmit nem teremnének ; de viszont
vannak olyanok is, mint pl. a mi homokos pusztáink néme

lyike, a melyek képesek volnának ugyan valamit termelni,
csakhogy a föld jelenlegi állapota mellett nem lenne az ele
gendő a termelési költségek fedezésére. Az ily földek, ha

csak valami oly vegytanimódszert nem alkalmaznának reá
jok , mely mindeddig még ismeretlen : nem képesek haszonnal
művelhetésre, — kivéve ha valaki a felszinnek

uj alkatré

szekkel beboritása, vagy
azoknak
a létező anyagokkal
k
l tal alkatrésze "men teremt ay
összekeverésezzeáltalfelegészen
uj talajt nem teremt azokon. Ha
az ily czélra alkalmas alkatrészek magán a földön, vagy
legalább közzel feltalálhatók : speculatio czéljából még a

leghitványabb föld is méltó lehet a fáradságra ; ha azonban
az ily alkatrészek drágák , vagy pedig csak távolról szállit
hatók , haszon tekintetéből ritkán fog az a várakozásnak meg
felelni, — habár „ a tulajdon varázsereje“ néha még ezt is ki
birja eszközölni.

Megtörténik néha az is , hogy oly földek , melyek nem
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képesek hasznot hajtani: veszteséggel is miveltetnek , - a föld

mives részben más segély forrásaiból pótolván szükségeit, –
mint pl. a szegény koldusok

földjei, vagy pedig némely

zárdák vagy jotékony intézetek telekje, melyek közé lehet
számitani Belgium „ szegény telepeit“ is. A legroszabb föld ,
melyet

életfentartási czélból még

mivelhetni: az, mely

a Dr Chalmers által u . n .másodrendű költségeken kivül, ~
a mi t. i. a munkásoknak eszköszökkel és más élet szükség

letekkel elátására szükséges : épen — csak hogy a magot és
a müvelésre használt munkások élelmét hozza meg. Az hogy
valjon egy bizonyos föld képes-e ennél még többet is

szolgáltatní : már nem a ! nemzetgazdaságot, hanem a
physicai tudományokat illető kérdés. A mi feltevésünk sze
rint sem a tőke dijjazására, sem a munkások számára
semmi nem maradván a puszta szükségletek levonása
után : az ily földek vagy csak magok a munkások által,
vagy különben csak veszteséggelmivelhetők ; és igy láthatólag
semmi haszonbért nem szolgáltathatnak . A tőke befektetésre

hásználható legroszabb föld pedig az, mely a maga vissza
téritése után nemcsak a mezei munkásokat, és az ezekről
gondoskodó másodrendbelieket látja el élelemmel: hanem a

szokásos munkabért is behozza nekik , a mely sokkal több
lehet a puszta szükségletnél ; s ezeken felülmég azok számára
is, kik a kétrendbelimunkások munkabérét előlegezték , annyi fe

lesleget hagy , mennyi felér azon jövedelemmel, a mennyire tőké
jök más foglalkozásnál felhasználása utáu lehetett kilátásuk.
De hogy valamely föld többet szolgáltathat- e ennél : az már
nem pusztán fisikai kérdés, hanem egy részben a mezőgazda
sági termények piaczi értekétől is függ ;mert az , hogy mennyit
hozhat a föld a munkások és tőkepénzesek számára azon túl
még, hogy az utobbiak által közvetlen vagy közvetve használ

takat is élelemmel elássa : természetesen attól függ, hogy
mily áron adható el a termés fenmaradt része. Mennél ma
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gasabb a termény piaczi ára: annál hitványabb földekre
is, kiterjedhet a földmivelés, a mellett hogy a felhasznált
tőke szokott jövedelmét is képes legyen az,behozni.
Minthogy azonban a termékenységi külömbségek csak
nem észrevétlenül olvadnak át egymásba, valamint a hozzá
férhetési, vagyis a piacztoli távolságra vonatkozó külömb
ségek is ; és minthogy léteznek oly kopár földek is, melyek
egyátalában semmi jövedelmet nem szolgáltathatnának mü.
veltetésökért : világosan látható , hogy bárminő legyen is a
piaczi ár, minden nagyobb vidéken kell lenni oly földek
nek is,melyek azon árak mellett épen csak a mivelési költsé
get és a tőke rendes kamatját hozhatják be, de ezen kivül
semmi többet. Az ilyeneknél tehát, mindaddig mig csak az
árak nem emelkednek, vagy mig valamely javitás által fel- :
jebbre nem emelkedik az ily föld a termékenység fokoza
tán : nem képes az haszonbért szolgáltatni. Világosan látható
azonban az is, hogy a községnek szüksége van az ily mi
nőségü földnek termésére is, minthogy ha termékenyebb
vagy jobb fekvésü földek kielégithették volna a társadalom
szükségleteit :az árak nem emelkedtek volna oly magasra, hogy
még az ilyenek mivelése is , kifizesse magát. Az ily földek
azért tovább is miveltetni fognak , babár elvül kimondható
is hogy a tényleg mivelés alatt levő, s termékenység és
. fekvés tekintetében legroszabb földek, – mindaddig migcsak
van az országnak müveletlenül oly földje is, mely alkalmas
a mivelésre, és valamely törvényes vagy más tényleges 'aka
dály miatt nincs az alól kizárva az : - semmi haszonbért nem
lognak hajtani. '

.

.

. 3. §. Ha tehát a mivelés alatt lévő föld azon része,
. . mely a reá forditoit munka és tőke után a legkevesebb jövedelmet szolgáltatja, a tőkének csak rendes kamatját hozza
meg , a nélkül hogy haszonbérül is maradna még fel valami:
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ez által a valamennyi többi más földek után kapható , ha

szonbér megitélhetéséhez szükséges mértéket is megtaláltuk ;
mert minden föld csak anyival szolgáltat többet a tőke ren -.

des jövedelménél, a menyivel többet ad annál, a mennyit a
még mivelés alatt levő legroszabb

földek szolgáltatnak .

E felesleg az, mit a bérlő a földes urnak adhat haszonbérül.
És minthogy, ha annak nem kellene a feleslegest e czélra
forditani, többet nyerne a tőke rendes jövedelménél : azért
a többi tőkeyénzesek versenye, – azon verseny, mely a kü
lönböző tőkék jövedelmét kiegyenlíti, - a földbirtokost arra

képesíti, hogy magának tartsa azt meg. A haszonbér tehát,
melyet valamely föld szolgáltat; azon termény feleslegből áll,

a mely azon tul felmarad, a mit ugyanazon tőke után akkor
kellett volna fizetni, ha az a legroszabb föld mivelésére fordit
tatott volna . Természetes, hogy a felesre vagy zsellérre, nézve
nem ez a haszonbér határa, a mint soha senki sem is állitotta
azt; a bérlő által fizetett haszonbérre nézve azonban igen is

igy van ez , mert egy tőkepénzes bérlőnek kiadott föld
soha sem fog ennél több haszonbért hozni ; ha pedig ennél .
kevesebbet hoz : az onnan van, mivel a földes úr lemondhat

annak egy részéről, ha neki úgy tetszik , á mivel különben
.
még többet kaphatna azért.
Ez azon haszonbér elmélet, melyet a múlt század végén

legelöször Dr. Anderson állitott fel, és a mely figyelembe sem
vétetvén akkor, 20 évvel késöbb Sir Edward West, Mr. Malthus,

és Mr. Ricardó által csaknem egyidejüleg lett ujra felfedezve. '
Ma a nemzetgazdaság egyik alaptanát képeziaz ; és mindaddig
imig csak ezt fel nem fogtuk : számos bonyolultabb ipari tü
neményekre nem vagyunk képesek elfogadható magyarázatot

adni. Ez állitás igazságát sokkal világosabban akkor fogjuk
belátni, midőn az érték és ár-tünemények törvényeit fogjuk

vizsgálni. Mindaddig mig ez meg nem történt: nem lehet e
tant mind azon nehézségektöl megszabaditani, melyek jelen
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leg mutatkozhatnak annál; és azoktól, kik már az elött is
nem voltak ismeretesek e tárgygyal: talán nem is lehet
többet várni azon okoskodás némi általános felfogásánál, a
melyen át ez elmélethez eljutottak . Az ez ellen rendesen

felhozatni szokott ellenvétesek némelyike azonban oly te mészeti , hogy arra vizsgálódásaink jelen stádiumán is telje .
sen megfelelhetünk .
Sokan tagadták hogy lehetne oly földmivelés alatt,
mely semmi haszonbért nem hozna ; — mert különben, mint
álliták , a földbirtokos nem engedné földjét fizetés nélkül
használni. De az, ki valaminagy sulyt fektet ez ellenvetésre ,

bizonyosan azt képzeli, hogy oly minöségü föld , mely csak
épen a mivelési költséget tériti meg , minden más jobb minő
ségü földektöl elválasztva ,nagy tömegekben is fordul elő . Ha

valamely nagybirtok csupán ily földekböl állana, vagy

pedig ilyenek böl s még roszabbakból, vegyesen : meglehető
sen valószinü hogy annak tulajdonosa nem engedné azt át
ingyen használatra, banem (kivált ha gazdag ember) való
szinüleg inkább valami más czélra , pl. test-gyakorló terület

vagy diszkertnek, vagy talán vadász területnek tartaná azt
meg . Mivelési czélokra egy bérlő sem akadna, ki ajálhatna
neki azért valamit ; habár természetes legelőül, vagy vala

mely más, magától nővő terményre használtatva : hozhat is

az annak némi jövedelmet. Ebből azonban még szükségkép
nem következik , hogy az ily földek valósággal miveletlenül
maradjanak'; mert Angliában nem ritka eset, hogy saját bir
tokosa által művelés alá vétetik az. Sőt lehet annak egyes

részeit akár pusztán ember szeretetből, akár a szegény adó
megkimélése czéljából,megmunkálás végett a szegény csalá
doknak is kiadni; vagy pedig ingyen települőknek enged

ni át, azon reményben, hogy ezek munkája egyszer vala
mikor értéket adhat annak. Mindezek igen gyakori esetek ;
úgy hogy még ha valamely birtok egészen oly földekből
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állana is, melyek a haszonnal mivelésre alkalmasak közt a

legroszabbak : ebből még nem következik , hogy annak csu
pán azért, mivel nem hoz haszonbért, szükségkép miveletle
niil kell maradnia . Roszabb földek azonban rendesen nincse
nek egy tömegben, minden megszakitás nélkül, oly menyi
ségben , hogy több négyszög mértföldet is elfoglalnának ,
hanem egy-egy darab jobb területtel vegyesen itt és ott
széllyel szórva ; és az aki a jobb földekért haszonbért fizet :
azokkal együt a köztök levő rosszabakat is megkapja , és

egy átlagos haszoubért fizet az egész birtokért, de a mely
csupán azon részek jövedelmére van számitva (bármily cse
kély legyen is az az egészhez képest), melyek a közönséges
jövedelemnél jóval többet képesek szolgáltatni.
4 . §. Tegyük fel azonban, hogy valóban áll az ellenve
tés, – a mi semmi esetre el nem ismerhető ; – és hogy
valamennyi ily minőségű földek , a tulajdonosnak abbeli

makacssága által, miszerint nemcsak

valamely csekély ,

mondhatni csupán névleges haszonbért kiván , hanem annyit,
a mennyimár eléggé érezhető tényező a gazda számitásában,
– még akkor is visszatartatnak a mivelés alá vétetéstől,
midőn a kereslet annyira felvitte már az élelmi szerek árát,

hogy az ily minőségű földön termelés már kifizetné magát :
- kérdés mi történik akkor ? Csupán az, hogy azon ter

mény - többlet, melyet a társadalom

szükségei igényel

nek, egészben véve egy ideig nem a mivelés kiter
jesztése által (a mint egyes kisebb részletekre nézve min
dig történik az), banem csak a már mivelés alatt levő föl

dekre több munka és tőke alkalmazása által eszközöltetnék.
Azt azonban már fentebb láttuk , hogy a tőke ily na
gyobb mérvben való alkalmazása , — ha a többi körülmények

változatlanul maradtak , aránylag mindig csekélyebb jövede
lemmeljár. Tegyük fel pl. hogy ép ez idő tájban semmi ujabb
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mezőgazdasági találmány nem merül fel, és hogy a mező

gazdasági ügyesség - és ismereteknek semmi valami olynemü
hirtelen elterjedése nem történik , a mi ép ekkor általános

gyakorlatba hozna oly találmányokat,melyek egyes vidéken
már különben " rég használatban vannak ; tegyük fel, hogy
semmimás változás nem történik , mint hogy több búza keres
l

od .

tetik , és az árak ennek következtében folytonosan emelked

·nek : az árak emelkedése oly féle eljárásokra fog képesíteni a
termés nevelését illetőleg, melyeket az előbbi árak mellett
nem lehetett volna sikerrel foganatositani. A bérlő ugyanis

ez esetben drágább trágyát használhat, vagy pedig oly föl.
deket is megtrágyázhat, melyeket azelőtt csak a természet
termékenyítő erejére bízott ; vagy a föld behintésére távolról

is hozat mészet vagy márgát ; vagy jobban elporhanyítja és

kigyomlálja azt ; vagy egyes részét csatornákkal öntözteti,
vagy felásatja annak,
amely miveletek az előbbi árak
mellett mind nem fizették volna ki magokat Mindezen jobb
mivelés-módok , vagy legalább ezek némelyike, csak olyan
helyeken érvényesülhetnek , a hol több táplálékra levén
szükség mint a mennyi eddig termeltetett : arra nincs alka

lom , hogy a mivelés új földeket vehessen hatalma alá . Ha
pedig a lökés már meg van adva, hogy ugyan azon föld
ről mind több és több termeltessék : a bérlő vagy földja
vitó, mindig csupán azt veszi tekintetbe, hogy valj on azon
költség, melyet ezen czélból tesz , megfogja -e hozni rendes

kamatját; és arra soha sincs figyelemmel, hogy valjon marad-e
: még valami felesleg a haszo nbér számára is.

'

".

.

; ' . Sőt még ha az állana is, hogy oly földek , melyekért
; emlitésére méltó haszonbér nem fizettetik , nem vétetnének
mivelés alá : mind a mellett az is nem kevés bé áll, miszerint

·mindig vannak bizonyos mezőgazdasági tőkék is, melyek
szintén nem hajtanak haszonbért ; mivel semmi többet nem hoz

nak a tőké rendes kamatján felül, a tőke azon része min
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dig a legutóljára alkalmazott tőke leven, — az a rész t. i.
melynek a termés legujabb növelése' köszönhető; vagy hogy
még világosabban szóljunk : azon rész , mely a legkedvezőtle

nebb körülméuyek között talált alkalmazást. Ugyanazon
mérvü kereslet és ugyan azon ár-folyam ,mely a tőke ezen leg .
kevésbé termelő részét csak arra képesíti hogy csupán a ren

des % -et hozza meg : ugyanannak többi részét arra képe
síti, hogy az előbb nyers előnyökkel arányos felesleget is
szolgáltasson . Es e felesleg az, melyet a földesúr a ver

seny következtében a maga kezére keríthet. Minden föld
haszonbére azon feleslegtől függ, a mennyi a reá fordított
egész tőke jövedelméből, az e tőke helyrepótolására , s . a
rendes kamatok fedezésére szükséges összegek levonása
után , vagyis más szavakkal : még az után fenmarad , a mennyit
ugyan azon tőke akkor jövedelmezne, ha az egészen oly

kedvezőtlen körülmények között talált volna alkalmazást,

mint a legkevésbé termelő része annak ; – akár a miatt nem
termelhetvén ez többet, mert a legroszabb földre fordíttatott,
akár a miatt, mert oly földből való több termény előállítására
használtatott, a mely már mindazt kiszolgáltatta ,' a mi
csak olcsóbb feltételek mellett kikapható volt abból.

Nem szándékom azt állitani, hogy egy valamely concrét
eset mindenben tökéletesen összevág ezen, vagy bármely
más ilynemü tudományos elvvel; mert sohasem

szabad fe

lednünk , hogy a nemzetgazdaság tételei csak átalános ér
vényű igazságok , melyek habár magokban nézve állanak
is : nem bírnak az exact tudományok kimért pontosságával
Igy pl. nem áll szorosan véve, hogy a bérlő nem fog mivel

ni olyan földet, vagy nem

fog használni olyan tőkét, mely

kevesebb jövedelmet hoz a rendes kamatlábnál; mert ez a

rendes kamatot egész tőkéje után méri, ha azonban a ta
nyájával együtt egyszer mindenkorra , ügyeségét ésmunkássá
gát is összefoglalva veti a mérlegbe annak ellenében a
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mit e tanya fog neki szolgáltatni: valószinűleg kész lesz
tőkéjét(egy bizonyos közvetlen jövedelemért,) bármioly módon
reá költeni arra , a mely habár csak keveset is, de elegendő
jövedelmet igérkezik szolgáltatni arra nézve, hogy — a kocz
kázat árának , és azon kamatoknak levonása után, melyeket a

tőkeért fizetnie kell, ha kölcsön vette azt, vagy mástól meg .
kaphatna azért, ba t. i. sajátja az, — még valami felesleg is

maradjon fel számára . Egy uj bérlő azonban mielőtt a földet
kivenné, egészen más számitást tenne ; és nem kezdene raj
ta gazdálkodáshoz, ha csak arra nem

volna kilátása, hogy

mind azon tőkéje után, melyet e vállalatba befektetni szán
dékozik , teljesen meg fogja kapni a rendes kamatokat.
Továbbá az is megtörténhetik , hogy az árak fel
jebb vagy lejebb mennek a bérleti évek ideje alatt : mint
sem a szerződés megkötésekor kilátásba helyezték azt ; és
igy meglehet, hogy a föld vagy túl-magas, vagy túl-ala
csony árakon lett bérbe adva . Sőt az is megtörténhetik ,

hogy midőn a bérleti idő letelik : a földbirtokos sem lesz
hajlandó a szükséges bérleszállitást megengedni; a bérlő pe

dig, csakhogy félbe ne kelljen hagyni a foglalkozást, vagy
pedig akkor keresni már valahol másutt tanyát, mikor mind

el van foglalva: inkább bele nyugszik , hogy e túlmagas

bér mellett is folytassa azon a gazdálkodást. Ilyen és ehez
hasonló szabálytalanságra mindig készen lehetünk , mert a
nemzetgazdaságban lehetetlen oly általános érvényü elmé

letekre szert tenni, melyek mindazon bonyolult körülmé
nyeket felölelhetnék , melyek
befolyással lehetnek .

az

egyes egyének eseteire

Ha továbbá a bérlő osztály , - a miatt mert kevés tő
kéje van, – inkább csak a megélhetésért, mintsem a ha
szonért dolgozik , és eszébe sem

jut elhagyni tanyáját a

mig csak megélhet belőle : akkor már ezek haszonbére — jel
legére nézve – a zsellérek haszonbérét közeliti meg ; és ha
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a hérleni kivánók száma meghaladja a tanyák számát: a
verseny által oly magasra felcsigázható az, hogy nem ma
rad többé miből fedezni a bérlő munkája rendes jövedel

mét. Azon törvények , melyeket a haszonbér, kamat, munka
bér és árakra vonatkozólag képesek voltunk megállapítani:

csak annyiban állanak , a mennyiben az illető személyek men -.
tek minden más indokok befolyása alól, mint a melyek
épen a felvett eset általános körülményeiből származnak ; - .
ezekre nézve pedig a haszon és veszteség rendes kereske

delmi becslése által engedik magokat vezettetni. Ha pedig
e kettős föltevést a bérlők és földesurak
zuk : világos, hogy a bérlő

egész

tőkéje

esetére alkalmaz
rendes kamatját

meg kivánja ; s mind azt, mi jövedelméből még ezen felül
marad, a földesúrnak tartozik által adni, de ennél töb
bet nem fizethet; hogy a mezőgazdaságra forditott tő

kének, ily termelési viszonyok között van egy része, mely
csak a rendes kamatot hozza be ; és hogy a tőke ezen ré
sze, és minden más hasonló nagyságú tőke jövedelme kö

zötti külömbség mértékét azon osztalék képezi : melyet ha
szonbér neve alatt azon más tőke fizethet, és fizetni is fog

a födesurnak. Ez a haszonbér azon törvénye, mely oly .
közel jár az igazsághoz, a mint csak egy ilyféle törvénynél
lehetséges az ; — habár az egyes egyéni esetekben a meg
levő szerződések , egyéni hibás számitások , s a szokás be

folyása , sőt az illető felek különös érzelmei és hajlamai
által nagyban módositható és elcsavarható is az.

5 . §. Gyakran tétetik e tárgyra nézve egy megjegyzés,
melyet nekem sem lehet itt egészen hallgatássalmellőznöm ;

habár azt hiszem , hogy sokkal nagyobb fontosságot tulaj
donítottak neki mint érdemli. A haszonbér neve alatt rende

sen többféle fizetések vannak összefoglalva,'melyek nem a . . .
föld eredeti erőinek dijjazásaúl, hanem az arra költött tőkék

megtéritéseül szolgálnak. Azon baszonbér többlet, melyet a
- Stuart Mill. Nemsetgazdasrigtan II.
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haszonbé
r k.
b
á
u
s
föld ezen tőke reáfordítás következtébenneszolgáltat,
némely
irók véleménye szerint nem haszonbérnek, hanem mkamat
egk
egy megkü
nak tekintendő. Mielőtt azonban ezt elfogadnánk, egy
lönböztetést kell tennünk. A bérlő által teljesített évi fizetés
reáfordít

csaknem

mindig magában foglalja a gazdasági épületek

használatáért járó dijjakat is, nemcsak a csűröket, istálló
kat, és más külön épületeket értvén ez elnevezés alatt, hanem

azon házat is a melyben lakik , valamint a kerítést és több
más ilyféléket is. A földbirtokos t. i. megfogja kivánni, a

bérlő pedig megfogja ezekért adni mindazt,mit elegendőnek
vél a

rendes jövedelem , vagyis inkább (koczkázat és

fáradság itt nem jöhetvén számításba ) az épületek értékének
rendes kamatja fedezésére, — nem azt értve t. i. a mennyibe

azok felépitése került, hanem a mennyibe most más ép ily
állapotban levők felállitása kerülne ; a bérlő e mellett még
kötelezve levén ép oly jókarban is hagyni azokat, a mint ta
tálta , mivel máskülönben az egyszerű kamatnál sokkal több
fizetés követeltetnék érettök . Ez épületek ép oly külön álló

dolgok a gazdaságban, mint a gazdasági eszközök, vagy

pedig a fa -állomány ; és mindaz, a mi ezekért fizettetik , ép
úgy nem mondható haszonbérnek, mint az ökrökért való
fizetés sem , - - ha t. i. szokásban volna, hogy a földesur

lássa el szarvasmarhával is bérlője tanyáját. Az épületek
ép úgy mint az igavonó marhák is, nem földnek, hanem tő

kének tekintendők , melyek rendszeresen elfogyasztatnak ,
és ujra termeltetnek ; és mindazon fizetés, mely

ezekért

szolgál kárpótlásúl, tulajdonkép kamatnak tekintendő.
De azon tőkét illetőleg, melyet valósággal javitmá
nyokra forditottunk , — és a melyet nem szükséges időnkéntujra
termelni, hanem egyszer mindenkorra átadatván a földnek,

az annak állandó termelési növelését eszközli : – úgy látszik
előttem , hogy az ily tőke jövedelme egyáltalában elvesziti
a kamat jellegét, és a haszonbér elvei által szabályoz
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tatik . Igaz,hogy a földbirtokos nem fog költeni földje javitá
sára, ha csak arra nincsen kilátása, hogy a javitmány foly

tán annyira fog jövedelme növekedni, hogy túlhaladja az
ujabb kiadás kamatait. A távolból tekintve, e jövedelem növe

kedésmeg lehet hogy kamatnak fog látszani; ha azonban már
a költség megtörtént, és a javítmány be van fejezve : a javi
tott föld haszonbére ugyanazon szabályok alá

a

nem

esik , mint

javitotté. Egyforma termékenységű földek egy

forma haszonbért hoznak , legyen bár azok terménykenysége

eredeti vagy mesterséges módon szerzett is. Én nem lá
tom be, hogy azok jövedelme, kik most a bedfordi la
pályt, vagy pedig a linconi síkot birják, miért volna ka
matnak és nem haszonbérnek nevezendő, – csupán azért,
mert e földek ma semmit sem

ditottak volna reájok . E

hoznának , ha tőkét nem for

földek bivetokosai nem tőkepén

zesek , hanem földesurak , a kik örökre megváltak tőkéjök

től; mert az felemésztetve megsemmisült, s abbó mit e
földek jövedelmeznek, nem térül, és sohasem fog az meg

térülni nekik , mint egy bérlő vagy egy gyáros tőkéje.
Hanem e helyett most egy bizonyos termékenységü tföldet
birnak, mely ugyanannyi haszonbért hoz , és pedig ugyanazon
okok müködése következtében : mintha már eleitől fogva
ugyanazon termékenységgel birt volna az, melyet mester
ségesen adtak annak .

Némely irók, – igy különösen H . C . Carey , – még tö
kéletesebben elvetik azon külömbséget,mely a haszonbér ezen
kétféle forrása között létezik , mint én próbáltam azt tenni;
mivel azok egyikét egyátalában el nem ismerik , és minden ha

szonbért az elköltött tőke gyümölcsének tekintenek . Ennek
bebizonyitására Mr. Carey azt igyekszik kimutatni, hogy egy

valamely ország valamenyi földjének összes pénzértéke,

-

pl. az Angliáé, vagy az Egyesült-Államoké, — csak megkö

zelitőleg sem tenne ki annyit, a mennyit már ezekre elköltöt.
22*
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tek ; vagy pedig a mennyit még ma is szükséges volna. re

ájok költeni, ha azt akarnánk, hogy az országot az ősere
deti erdei állapotbol a jelenlegi állapotra hozzuk . E meg

lepő állitást ragadták meg aztán Bastiát és mások, hogy
még erősebbé tegyék állásokat a földbirtok védelmét illető

leg , mint más különben lehetne az. Mr. Carey állitása leg

világosabb értelmében oda megy ki, mintha azt mondaná,
hogy ha Anglia földjéhez hirtelen egy hasonló természetes
kövérségű , s még elfoglalatlan terület volna csatolható : azt ez

idő szerint nem volna érdemes Anglia lakosainak elfoglalni,
mivel a földmüvelés jövedelme nem

fogná meghozni à reá

költött tőke rendes kamatját; - a mely állításra ha képzel
hető , hogy szükséges még valami felelet: elegendő csak
annyit megjegyezni, hogy a már eddig mivelés alá fogott

földekkel nem egyenlő termékenységű , hanem sokkal hit
ványabb földeket is folyvást foglalgatnak Angliában , és pedig
annyi költség reá forditásával, a mennyit a folytonosan emel
kedő haszonbér néhány év leforgása alatt teljesen képes

megtéríteni.
E tan továbbá Mr. Careynak saját gazdasági nézetével
is homlokegyenest ellenkezik . Senki nem ragaszkodik jobban

mint Mr. Carey azon kétségbevonhatlan igazsághoz, hogy
azon mérvben a mint a társadalom népesedés, vagyon és

munka-combinatio tekintetében mind előbbre és előbbre ha
lad : a földek értéke és ára is folytonosan növekedik . En
nek azonban lehetetlenség volna igy lenni, ha a föld jelen

legi értéke kevesebb volna, mint annak kitisztitási, és mive
lésre alkalmassá tételének költségei ; mivel annyit közvetlen
az eltisztitás után is érni kellett annak, pedig Mr. Carey szerint

azóta is folytonosan emelkedett értékérenézve. Midőn azonban
Mr. Carey azt állítja, hogy valamely ország összes földterülete
nem ér annyit, mint azon tőke, melyet már arra reá köl
töttek : ez alatt nem azt érti, hogy minden egyes birtok
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is kevesebbet ér, mint a mennyit annak javítására ráfor
ditottak; és hogy a földbirtokosára nézve e javitás, végered
ményileg tekintve, elhibázott számítás lett volna. Sőt még

azt sem érti ez alatt, hogy pl. Nagy-Brittannia földjei ma
nem volnának annyiért eladhatók , a mennyit azokra reá
költöttek : — hanem hogy nem volnának eladhatók annyiért, a

mennyit e költség az utak, csatornák és vasutak épitési
költségével együtt tesz ki. !

És ez valószinüleg igaz is ; ez azonban ép oly kevéssé
tartozik a mi czélunkra, és ép oly kevés fontossággal bir
a nemzetgazdaságban , mintha valaki azt állitaná, hogy e

földek nem volnának annyiért eladhatók , hogy a reájok for
ditott költségek és a francia forradalmi háboruért, vagy
valamenyi valódi vagy képzelt közjóért tett kiadások is mind
kiteljenek az eladási árból. Mert az ország-utak, csatornák

és vasutak nem

is azért késztilnek, hogy a föld érté

két emeljék, hanem

ép ellenkezőleg, az által, hogy más

verseny területet is könyebben elérhetővé tesznek : ezek
természetes hatása mindig azok értekének csökkenésére
irányúl; és a déli vidékek földbirtokosai valóban ép ez ala

pon kérelmezték a parlamenttől a vasutak meg nem enge
dését. A közlekedési eszközök javitásának rendeltetése : a
létező haszonbér csökkenése ; mivel meg töri azon vidékek

monopoliumát, melyek legközelebb vannak azon helyekhez, a
hol nagyszámú fogyasztók gyültek össze. Az utak és csatornák
nem arra hivatvák , hogy azon földek értékét növeljék a melyek

már eddig is ellátták a piaczokat: hanem több más czélok

mellett főképen arra , hogy a többi, és távolabbi földek ter
niényeinek bebocsátása által az élelmi szereket tegyék ól
csóbbá, - åmely czél annál teljesebben el lesz érve, mennél

alantabb fog állani a haszonbér. Ha lehetne azon esetet
képzelnünk , hogy pl. az Egyesült Államok vasutai és csator

nái, a helyett hogy csak olcsóbbá tennék a közlekedést, oly

:
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sikeresen oldanák meg feladatukat, miszerint egészen eltün
tetnék a szállitási költséget, és arra képesitenék Michigán
termését, hogy ép oly gyorsan és olcsón megjelenhessen New

York piaczain mint Long Island termése : ~ okkor az Egye

sült Államok valamennyi földének (azok kivételével, melyek épí
tésre alkalmas helyen fekszenek ) összes értéke megsemmi
sitethetnék ; vagyis inkább a legjobb földek is csupán az
irtási költség, és a holdanként 11/4-ed dollart tevő állam
adóért adatnának ; mivel Michiganban az Egyesült Államok

legjobb földjeihez hasonló minőségű földek , ugyanennyi költ
ségért határtalan bőségben találhatók .

Az azonban igen különös, hogy Mr. Carey e tényt ösz
szeférhetlennek tartja Ricárdó haszonbér elméletével ; mert
még ha mindazt elismerjük is a mit ő állit ; az is nem kevésbé igaz,

hogy mindaddig mig létezik oly föld ,mely semmi haszonbért nem
hoz, azon föld, melyért haszonbért lehet kapni, valamioly előnyé

nél fogva szolgáltatja azt,mellyel a termékenység vagy a piacz
hoz való közelség tekintetéből nagyobb mérvben bir a töb
bieknél; és ép ez előny mérveül szolgál a haszonbér mennyi
sége. Annak oka pedig hogy haszonbért szolgáltat, az hogy

természeti monopoliummal bir, — ép ily kedvező körülmények
között levő földek nem

levén elegendően a piacz szükség

letének ellátására . E tételek képezik azon haszonbér elmé
letét, melyet Ricardó állitott fel ; és ha ezek igazak : nem bi
rom belátni, hogy micsoda nagy jelentőséggel birna az, hogy
valjon a haszonbér, melyet valamely föld jelenleg szolgáltat,
több -e vagy pedig tán kevesebb azon tőke kamatjánál, a
mely annak értéke emelésére elköltetett, - azon tőke kamat

jával együtt véve, mely annak értéke csökkentésére forditatottt.

A Mr. Carey ellenvetése azonban, megkell vallani,
némileg több belátással van kigondolva, mint a minővel a
haszonbér elmélet ellenében rendesen találkozni szoktunk, ·

- mely elméletet méltán a nemzetgazdaság „ pons asino

A HASZONBÉR .

343

rum -ának lehet nevezni, mivel hajlandó vagyok hinni, hogy
igen kevés oly egyén létezik , ki másért ellenezte volna
annak elfogadását, minthogy nem értette azt meg tökélete
sen . Feltünő hogy gyakran mily hibásan és könnyedén fog .

ták azt fel annak ellenzői is . Sokan például azért állitják ab

surdnak Ricardó elméletét, mivel fonák dolog azt állitani,
hogy a roszabb földek mü velése oka a jobbak haszonbéré
nek. Mr. Ricardó azonban sehol sem állitja hogy a roszabb
földek mivelése, hanem hogy ezek mivelésének szüksége ennek

oka, mivel nincs elegendő jó föld a növekvő népesség el
tartására ; - a mely két állitás között nem kevesebb a kü
lömbség, mint a kereslet és kinálat között. Mások meg is.

mét azt hozzák fel, hogy ha valamennyi föld egyforma ter
mékenységüi volna : mégis mind szolgáltathatna az haszon

bért. Igen de Ricardo is tökéletesen ugyanazt mondja ;
ugyanis azt állítja , hogy ha minden föld egyforma termé
keny volna : azok melyek közelebb vannak a piaczokhoz,

mint mások , és a melyekről ép azért kevésbé terhes a szál
lítási költség,

ez

előnynek megfelelő mennyiségű ha

szonbért hajtanának ; és hogy a semmi haszonbért nem

hozó

föld ez esetben nem a kevésbé termékeny, hanem

a kevésbé előnyös fekvésű lenne, – azok között t. i. me
lyeket a közönség szükséglete mivelés alá kényszerítene. Az is
határozottan egy részét képezi a Ricardó elméletének , hogy

még ha minden helyzeti különbségektől eltekintünk is : egy
ország valamennyi földje, ha egyforma termékenységünek
vétetik fel, egy bizonyos esetben mind szolgáltatna haszon

bért, – akkor t. i. ha a közönség szükséglete megkivánná,
hogy azt valamennyit mivelés alá kelljen venni, és azon
ponton túl is mivelni, a midőn az ujabb tőke alkalmazása

aránylag mind kevesbedő jövedelemmel kezd együtt járni;

a minthogy lehetetlen is volna kimutatni, hogy hacsak erő
szak nem használtatnék : egy ország valamennyi földje mi
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II. KÖNYV . XVI. FEJEZET. "

csoda más köriilmények között fogna haszonbért szolgál.
tatni.
6. §. Megvizsgálván e szerint a haszonbér" okait és
természetét : térjünk ismét vissza a tőkejövedelemhez, és ve

gyük ujra vizsgálat alá az utóbbi fejezetben is felállitott
. egyik tételt. Akkor azt állitottuk, hogy a tőkepénzes előlegei,
vagy más szavakkal: a termelés költségei csupán a munka-",

bérekből állanak ;'és hogy a termelési költség mindazon része,
a mi nem munkabér: csak egy már előbb meglevő tőke ka

matja ; és mindaz a mi nem ez: csak is munkabér. A ha
szonbér azonban oly tényező levén ,-melyet lehetetlen akár

kamatnak , akár munkabérnek tekinteni: egy pillanatra kény
telenek voltunk azt feltételezni, hogy a tőkepénzesnek nincs
szüksége haszonbér fizetésére, - vagyis hason -értéket adni

valamely eltulajdonított természeti tényező használatáért ; és.
megpróbáltam a inaga helyén kimutatni, hogy ez egy igen is
elfogadható feltevés, és hogy a haszonbér valósággal sem a

termelési költségnek , sem a tőkepénzes előlegeinek nem ké
pezi egy részét. Most már világosabban belátható , hogy
mily alapokon állítottam én ezt. Igaz, hogy minden bérlő ,

sőt a termelőknek több másféle osztálya is fizet haszonbért ;
*

de azt is láttuk , hogy mindaz, ki oly földet , mivel, mely- . .
vinő .
ért haszonbért fizet: a fizetésért kárpótlásul jobb minő

ségű termelési eszközt nyer, mint azon földek , melyekért
nem kell haszonbért fizetni. S ez eszköz előnyössége töké- ·
letesen arányban áll az érette fizetett haszonbérrel. Ha egy

nehány embernek oly gőzgépe van, mely minden más létező
gépeknél kitünőbb , de valamely physicai törvénynél fogva

ilyen nem állítható annyi elő a mennyire szükség volna :
akkor azon haszonbér, melyet egy gyáros kész ily gőzgép
használatáért megfizetni, nem

tekinthető

ujabb ' termelési

költségnek, mivel ennek használata által másféle kiadásainál
:: :

ép. anayit takarít meg, a mennyibe e gép használata kerül;
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e nélkül nem volna képes ugyanannyi munkát végezni, ha

csak a haszonbérnek megfelelő ujabb költségekre nem ha
tározná elmagát. Ugyan ez áll a földre nézve is. A valódi
termelési költség annyi, a mennyibe a legroszabb földön

vagy pedig a legkedvezőtlenebb körülmények közt al
kalmazott tőke mellett is belekerül az. Az ilyen föld
vagy tőke, mint láttuk, semmibaszonbértnem hoz ; azon költ
ség azonban, a mennyit az ezen való termelés igényel, azt
okozza, hogy minden más föld , vagy mezőgazdaságilag hasz
nált tőke, haszonbér alakjában szinte megfelelő mennyiségű

költséggel jár. Mindaz, ki haszonbért fizet, valami külö

nös előny alakjában teljes értékében vissza kapja azt ; és
azon haszonbér, melyet oda fizetett, nem tette őt roszabb
helyzetbe, mint a vele különben minden más tekintetben

hasonló körülmények közt levő azon termelő társai vannak ,
a kik nem fizetnek haszonbért, — de a kiknek aztán terme
lési eszköze is hitványabb minőségű .
Ezzel tehát befejeztük volna azon törvények vizsgála
tát, melyek a föld , munka , és tőke terményeinek szétosz

lását szabályozzák, – a mennyiben t. i. ezen törvények vizs

gálata azon eszköznek, a forgalom
megvizsgálásától

elkülönítve

is

és árak gépezetének

eszközölhető , a mely ál

tal egy polgárosult társadalomban maga

e megoszlás esz

közöltetik . Az általunk felállitott törvények teljesebb kifej
tése , felvilágosítása és végleges bebizonyítása , valamint az
azokból vonható nagyfontosságú következtetések azonban
csak ama gépezet természetének és működésének megma

gyarázása után adható elő , — mely előbbi tárgy azonban oly

terjedelmes és complicált kérdés, hogy egy egész külön
könyvet vesz igénybe.
Vége a második kötetnek .

O

:

