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BEVEZETÉS

Ezen írásunk alapvetően egyetemi oktatási anyagnak készült. Az utóbbi években a 
lassan - lassan a bölcsészettudományi karok történelem szakos hallgatóinak 
tudományos képzésébe is kezd beépülni a közgazdaságtan története. Jelen sorok 
írójának van szerencséje két egyetemen is történelem szakosokat oktatni, ezért 
jegyzetünk alapvetően a JPTE BTK és a PPKE BTK történelem szakos 
hallgatóinak próbál meg felkészülési hátteret biztosítani az általunk már három 
éve oktatott és képviselt "A gazdaságtörténet és a gazdaságelmélet 
kapcsolatrendszere" című tárgyhoz.

A jegyzet alapvetően a 18. századi gazdaságelméleti gondolkodás elindulásával és 
annak gazdaságtörténeti hátterével foglalkozik. Közismert tény, hogy a 
gazdaságtörténetben ez volt az az időszak, amikor a nyugat-európai gazdasági és 
társadalmi modernizáció megindult. A folyamat a mezőgazdaság 
modernizációjával kezdődött, amit néhány évtizedes késéssel követett egy 
rendkívül jelentős népességrobbanás, megindult a demográfiai forradalom. A 
folyamat harmadik és negyedik eleme kronológiailag már karöltve keletkezett: az 
ipar és az infrastruktúra (pénzügy, közlekedés, stb.) előbb lassúbb, aztán a 
századforduló felé egyre gyorsabb változásai alapvetően dúlták fel, változtatták 
meg a tradicionális, alacsony termelékenységű és gyenge jövedelem
felhalmozásra képes társadalmak életét. Ez volt az a makrogazdasági folyamat, 
amelynek során a mai modem polgári gazdaság szervezeti és intézményi keretei 
kialakultak, érvényüket azóta sem veszített életelvek, magatartásformák 
bukkantak fel. A jegyzet gazdaságtörténeti fejezetei ezt az átalakulást mutatják be 
- dióhéjban.

A történeti fejezetekhez szervesen illeszkednek a korabeli közgazdaságtani 
nézetek. Időben leghamarabb a merkantilista gondolatkör alakult ki, 
összekapcsolódva a 16. századi árforradalommal. Az elmélettörténet következő 
nagy paradigmája a mezőgazdasági változásokat magyarázni kívánó fiziokrata 
szellemiség által született a század közepén. Ezt követi az első rendszeres 
összefoglalás Adam Smith tollából. A századvégi gyorsuló átalakulás, az inflációs 
folyamatok elindulása módosításra késztette a gazdaságtant, Dávid Ricardo volt 
az, aki új típusú értelmezést és válaszokat adott az akkori problémákra. S végül 
foglalkoznunk kellett a népesség szaporodása kapcsán felmerülő kérdések 
Malthus-féle megválaszolásával, hiszen rendkívül népszerű, sokat hivatkozott 
elképzelésről van szó.

írásunk egyedi jellegű, hasonlóval eddigi szakmai kutatásainkban nem nagyon 
találkoztunk. A terjedelem az ismeretanyag - előállíthatóság - szabad 
munkakapacitás - tanulhatóság tényezőinek eredője. A vizsgálat időben való
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kiteljesztése a (19-20. századra) erősen foglalkoztatja a szerzőt, de meg kívánjuk 
várni a szakmai fogadtatást. A feldolgozás során felhasználtuk eddigi 
gazdaságtörténeti és elméleti kutatásaink eredményeit, jegyzet- és tankönyvirási 
tapasztalatainkat. Megpróbáltunk - szándékunk szerint - történeti, antropológiai, 
demográfiai, közgazdasági kérdések együttes tárgyalásával, azok 
összefüggéseinek feltárásával interdiszciplináris igényű jegyzetet létrehozni, 
írásunkat oktatási anyagnak szántuk, így természetesen az idézetek feltüntetése 
csakis a legszükségesebb esetekben történhetett, az esetleges tudományos 
indexálási apparátustól eltekintettünk, az - felfogásunk szerint - nem egy 
tankönyvbe való. Ragaszkodtunk ahhoz a - korábbi könyveinkben, jegyzeteinkben 
bevált - módszerhez, hogy minden egyes fejezet végén rövid tájékoztató irodalom 
álljon, megkönnyítve az esetleges hallgatói érdeklődés elindulását, a szakirodalmi 
tájékozódást. Az anyag megírása, a szöveg megszerkesztése, nyomdakész 
formájának elkészítése a szerző munkája.
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1. KÜLKERESKEDELEM ÉS GAZDASÁGPOLITIKA 
A 16-17. SZÁZADBAN

A gazdaságelméleti gondolkodás az ökonómia "társadalomba ágyazottsága" miatt 
a 18. század előtt nem vált önálló diszciplínává. Ennek egyik legfontosabb oka az 
volt, hogy a tradicionális gazdaság és társadalom szigorú zárt rendszereket 
(nagybirtok, város, stb.) alakított ki, amely biztosította a társadalmak jogrendjét, 
fennmaradását, és lassú, minimális ütemű fejlődését. A gazdaság működéséről 
sokat gondolkodtak az ókorban (Arisztotelész, Platón, stb.), de ezek az eszmék a 
politikai filozófián belül születtek. A középkori közgazdasági gondolatok 
alapvetően a skolasztikus teológiai tanulmányokban találtatnak, olyan kérdéseket 
feszegetnek, mint például az igazságos ár létrejötte, a tisztességes gazdasági 
magatartás. Vizsgálataik szemlélete inkább etikai jellegű volt, semmint racionális. 
A tudomány fejlődése aztán a modernebb időkben előhívta a normatív 
gondolkodást: már nemcsak azt vizsgálták, ami volt, hanem azt is, hogyan kellene 
működnie egy elképzelt, tökéletes gazdasági rendszernek.

1.1. Gazdasági változások Európában a 15-16. század fordulóján

Az európai gazdaságban alapvető változás a 15. század közepe táján, a "fekete 
halál" évszázada után indult meg. Az 1450-es évektől a mezőgazdasági árak 
elkezdtek egyre jobban emelkedni, a növekedő népesség egyre komolyabb 
keresleti forrásként jelent meg. Jelentősen megnőtt az egyes térségek közötti 
nemzetközi munkamegosztás szerepe. A már régóta létező európai 
intrakontinentális kereskedelem - melynek során Közép-Európából 
mezőgazdasági termékek kerültek (elsődlegesen állat, bor és gabona) Nyugat- 
Európába, míg onnan iparcikkek (főleg fém- és textiltermékek) a kontinens 
belseje felé - egyre szorosabbá tette a két térség közötti kapcsolatokat. 
Felgyorsitotta a változásokat a század végén Amerika felfedezése és India 
tengeren való elérése, hiszen a hamar elkezdődő gyarmati kirablások hatására az 
1520-as évek végétől megindulhatott a nagy tömegű nemesfém-beáramlás 
Európába. Hatalmas nemesfémrakományok - főleg ezüst, kisebb részben arany - 
áramlottak a spanyol és a portugál kikötőkbe, s onnan tovább, a kontinens 
belsejébe. A nemesfémek behozatala radikálisan megnövelte a forgalomban lévő 
fémpénz mennyiségét, amelynek értéke csökkent, ugyanakkor az árak 
dinamikusan emelkedni kezdtek, míg a kamatok a korábbi 5-6 százalékról 2 
százalék körülire estek.

8



A gabona árának növekedése a nyugat-európai piacokon 
a 16-17. században (ezüstgramm/100 kg-onként)

1. ábra

1500 1550 1600 1650

Forrás: ÁBEL, W.: i.m. 1966. 114.p. alapján

Ma már nagyjából pontosan lehet azt tudni, hogy a nemesfémbeáramlás nem oka, 
hanem csak egyik tényezője, "gyorsítója" volt az amúgy is meglévő áremelkedési 
folyamatnak. Ennek viszont természetesen távolabbi hatásai voltak. Az emelkedő 
árak következtében a termelés gyors ütemben növekedett, a piaci kinálat pedig 
soha nem látott méretűvé bővült. Az alacsony termelékenység miatt a 
létfenntartási cikkek - főleg az agrártermékek - árai gyorsabban nőttek, mint az 
ipari termékeké, s ebből következően a kontinensen felértékelődött a 
mezőgazdaság, jobban megérte gabonát termelni, állatot tartani, mint kézműves 
tevékenységet folytatni. A változások hatására a legtöbb európai országban 
felgyorsult a gazdasági növekedés üteme, nőtt a kereskedelem és a pénzforgalom 
volumene. A társadalom számára gyors jövedelem-átcsoportosodás történt, a 
korábbi időszakokhoz képest nőttek a megtakarítások, s a korábbi időszakoknál 
sokkal gyorsabban lehetett meggazdagodni. Elsődlegesen a távolsági 
kereskedelem nyújtotta a gyors pénzforgás, s így a hirtelen felemelkedés esélyét. 
Talán nem véletlen, hogy a 16. század vége felé meginduló gazdasági 
gondolkodás is elsődlegesen a kereskedelemhez kapcsolódott, hiszen a viszonylag 
gyors makrogazdasági változásokat valahogyan magyarázni kellett, különben 
nem lehetett kiszámitani a gazdaság racionális működését.
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1.2. A merkantilista kereskedelmi gondolat kialakulása

A merkantilista eszmék első jellegzetes kifejtője Thomas Mun (1571-1641) volt. 
Kereskedő család sarja, maga is ebből gazdagszik meg, 1615-ben már a nagy 
befolyással bíró Kelet-Indiai Kereskedelmi Társaság igazgatótanácsának tagja. De 
ismert ember volt a Cityben és a Westminsterben is. Két jelentősebb műve maradt 
fenn. Az első fontosabb munka az "Értekezés az Angliából Kelet-lndiába irányuló 
kereskedelemről..." címmel 1621-ben jelent meg. Ebben egy vita kapcsán 
rögzített véleményét fejti ki, miszerint nem káros az, ha a kereskedelmi társaság 
30 ezer fontot ki akar vinni az országból, mégpedig azért, mert később mindez 
nagyobb pénzbehozatalt eredményez. Hosszan elemzi, hogy az Angliából kivitt 
ezüst áttételes csatornákon hogyan kerül vissza a szigetországba, s gazdagítja 
végül is Angliát.

Ennél is fontosabb Munnak az "Anglia kincse amely a külkereskedelemből 
fakad" című alkotása, amit csak halála után, 1664-ben adtak ki. Tömören 
megtalálható már benne az érett merkantilizmus lényege. A gazdagságot 
mindenekelőtt pénz formájában, aranyban és ezüstben látja. "A gazdagság és 
kincs növelésének általános eszköze a külkereskedelemben rejlik, ahol mindig 
szem előtt kell tartani ezt a szabályt: az idegeneknek többet eladni évente, mint 
amennyit az övéikből értékben elfogyasztunk". Azt hangoztatja, hogy az országnak 
a kereskedelem útján kell meggazdagodni azáltal, hogy az árukivitel meghaladja a 
behozatalt. A termelést csak az értékesítés, a kereskedelem függelékeként 
értelmezi. Olyan fogalmakkal operált, mint pl. az áru, pénz, profit, tőke. Mun 
gazdasági érvelése korát jóval megelőzve racionális.

Tizenkét pontba gyűjtötte össze azokat a gazdaságpolitikai javaslatokat, 
amelyekkel az áruexport növelését és az import csökkentését kívánta elérni. 
Javasolta, hogy a még parlagon lévő, nem használt földeken olyan termékeket 
állítsanak elő, amelyeket addig Anglia alapvetően importból szerzett be (kender, 
len, dohány, stb.). Azt írja, hogy "hasonlóképpen csökkenthetnénk importunkat, 
ha étkezésünkben és öltözködésünkben józanul tartózkodnánk az idegen áruk 
túlzott fogyasztásától, mivel minél gyakrabban változik a divat, annál nagyobb a 
pazarlás és a költség növekedése." Körül kellene nézni a szomszédos 
országokban, mi az, amit ők nem tudnak megtermelni, s azután arra kellene 
szakosodni. Növelhetné Mun szerint az export értékét, ha saját hajóikon 
szállítanának. Figyelme kiterjedt a raktározás kérdésére is: árulerakatokat akart, 
ahonnan aztán az igényeknek megfelelően tovább exportálhatnának termékeket. 
Foglalkozott az állam szerepével is, azt állította például, hogy ha a kormányzat 
néhány termék esetében (bársony, selymek, stb.) engedélyezné a vámmentes 
kivitelt, akkor "ez nagyon sok szegény embert látna el munkával". 
Elengedhetetlennek tartotta, hogy a kiviteli vámokat csökkentsék, hiszen az a 
hazai termelésre valamint az exportra sem lenne jó hatással. S végül, de nem
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utolsósorban komoly figyelmet szentelt a humán tényezőnek, úgy gondolta, hogy 
azok az országok vannak előnyben Angliával szemben, amelyekben nagy a 
népesség, a munkaerő. Ezzel Anglia csakis a szakértelmét állíthatja szembe: 
"törekednünk kell, amennyire csak lehet, a legtöbbet kihozni magunkból", s 
mindezt úgy képzelte, hogy jövedelmező mesterségeket kell űzni az embereknek, 
s ez lehet az ország gazdagságának forrása.

A pénz és a kereskedelem elválaszthatatlanul összefonódik Thomas Mun 
gondolkodásában. "A pénz nemzi a kereskedelmet, a kereskedelem növeli a pénzt" 
- írja. A kereskedelem terjeszkedésében a fokozatosság híve volt. A pénz 
exportálása összekapcsolódott ezzel a gondolattal, azt tartotta a lényegnek, hogy a 
pénzt áruvá alakítsák, s ezzel megsokszorozzák a jövedelmet. Ugyanakkor a nagy 
pénzbőségtől is óvott, hiszen ahogy "a pénzbőség a királyságban megdrágítja a 
hazai árukat... úgy a drága áru lanyhítja azok használatát és fogyasztását...". A 
külkereskedelemnek Mun szerint három fajta nyeresége van. Az egyik a 
commonwealth-é, a másik a kereskedőé, míg a harmadik a királyé. A 
commonwealth és a király nyeresége értelemszerűen a kereskedő nyereségét 
csökkenti, viszont a kereskedő túladóztatása nem biztos, hogy a király és a köz 
hasznára válik. A külkereskedelem lényegét frappánsan fogalmazta meg: "ami 
nem más, mint a király nagy bevétele, a királyság méltósága, a kereskedő nemes 
hivatása, szegényeink foglalkoztatása, földjeink javítása, tengerészeink bölcsője, 
királyságaink védőfala, kincsünk eszköze, háborúnkhoz hadianyag és pénz, 
ellenségeink réme."

1.3. Merkantilista gazdaságpolitika néhány európai országban

Merkantilista eszmék, gazdaságpolitikák sok országban léteztek, így pl. 
Franciaországban a 17-18. században, a Habsburg-birodalomban a 17-18. 
században kameralista formában, Erdélyben a 17. század első felében, Itáliában, 
ahol élénk kereskedelmet folytattak, avagy említhetnénk Hollandiát, néhány 
német fejedelemséget, Oroszországot is. A következőkben a merkantilizmus 
három jellegzetes országát, azok különböző és hasonló vonásait tekintjük át 
dióhéjban.

1.3.1. A franciaországi merkantiliznuis a 17. században

A 16. századi árforradalom hatásai az 1640-es évekre kifulladtak: a korábbi 
pénzbőséget pénzhiány váltotta fel, a nemesfém értéke elkezdett növekedni, az 
árak pedig viszonylag gyorsan csökkentek. A korabeli országok, uralkodók 
számára ez a folyamat elkerülhetetlenül vezetett a központi bevételek 
csökkenéséhez, így a 17. század közepén új eszközöket kellett keresni a 
nagyhatalmi súly fenntartásához. Átrendeződött a világgazdaság, a vezető szerepet
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egyre inkább a hollandok és az angolok játszották a spanyolok és a portugálok 
előtt. Franciaországnak nagy nemesfémkészletei, tartalékai nem voltak, így a 
külkereskedelem volt az a tényező, amely lehetővé tette a nemesfém-beáramlást, s 
a Lajos-arany és az ezüsttallér verését. A merkantilista gazdaságpolitikának egy 
különleges formája alakult itt ki, amit általában colbert-izmusnak hívnak.

Az irányzat létrehozója nevét Jean Baptisle Colbert-ről kapta. 1619-ben született 
egy posztógyártással és kereskedelemmel foglalkozó családban. Tisztviselői 
pályát futott be, kapcsolatba került Mazarin-nel, aki a Fronde után pénzügyi 
intendánssá nevezte ki. 1661-ben aztán Mazarin helyére ült: a pénzügyek 
korlátlan ura lett, 1665-től a titulusa már a pénzügyek főellenőre. Meglehetősen 
puritán ember volt, kemény, következetes pénzgyűjtögető típusnak mutatkozott, 
egyszerűségével kirítt környezetéből, s ezen még az sem változtatott, hogy 
időközben Seignelai márkija lett. Colbert igazi bürokrata volt, több mint száz 
kötetnyi feljegyzés, dokumentáció maradt utána. Gondolkodásmódja abszolút 
racionális, ahogy Hajnal István írta róla "Nem látta a húst-vért a 
társadalomszerkezetben, csak az okszerű mechanizmust, amelynek minden 
alkatrésze a pénzen gördül s a pénz által mozog". Életrajzírói számos esetben 
megjegyzik, hogy cinikus volta megengedte neki, hogy akkor is mindenkinek a 
kincstár pénzhiányáról panaszkodjon, amikor az éppen tele volt. Modora miatt a 
porosz uralkodóhoz hasonlították. Haláláig, 1683-ig próbálta a kincstárat 
gazdagítani. A colbert-izmus jellemzője az volt, hogy egyszerre próbálta a 
központi bevételeket növelni, az ország gazdasági szerepét erősíteni, a belső 
gazdasági szerkezetet átalakítani, kereskedelmi társaságokat alapítani, a belső 
önállóságot megteremteni és ezzel egyetemben a fejlődést felgyorsítani. Mai 
szemmel nézve óriási tőkeigénye volt a folyamatnak, nem véletlen, hogy csak 
néhány területen sikerült érdemi változást elérnie.

Colbert Hollandiát tekintette példaképnek, ahogy Papp Imre írja, a "...francia 
gazdaságot akarta hollandizálni". Franciaországot a király előtt süllyedő, míg 
Hollandiát emelkedő országnak mutatta be, amely maga a mozgás, a 
kereskedelem. Első fontos lépése az 1664-es királyi vámrendelet volt, eszerint 
elsődlegesen a behozott nyersanyagokat és a kivitt ipari késztermékeket 
preferálta. 1667-ben még rátett egy lapáttal: jócskán megemelte a vámokat, s 
ezzel párhuzamosan a holland termékeket valósággal kitiltotta Franciaországból. 
A hatás azonban nem az lett, mint amit vártak: Hollandia csökkentette 
Franciaországban a vásárlásait, így a két ország között a kereskedelem volumene 
alaposan lecsökkent, s az üzleti forgalom visszaesése nem tett jót a francia 
gazdaságnak, különösen a kereskedők rétegének. A rendelet csúfos kudarcának 
beismerése volt, hogy 1678-ban visszaállították a tizennégy évvel korábbi 
vámszisztémát.

A holland és az angol gyarmati kereskedelem közismerten hatalmas hasznot 
hajtott a két ország számára. A távolsági kereskedelem gazdag polgárok által 
létrehozott részvénytársasági formában történt, ahol az állam monopoljogokat 
biztosított a vállalkozás biztosításához. A franciák későn ébredtek, s ezt próbálta
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Colberl 1664-70 között francia társaságok létrehozásával kompenzálni, amely 
kereskedelmi szervezetek megalapításuk időpontjában kamat nélküli állami 
kölcsönt és vámkedvezményeket kaphattak, s ráadásul monopoljogokat is 
biztosított volna egyes területekkel való kizárólagos kereskedelemre. Colbert-nek 
ez sem sikerült: a gazdag polgárok túl kockázatosnak és túlzottan szabályozottnak 
érezték az állami kísérletet, s nem szívesen fektették tőkéjüket külkereskedelmi 
vállalkozásba. Végül is sikerült elérnie, hogy az állam létrehozott ugyan néhány 
kereskedelmi társaságot - maga XlV.Lajos is jegyzett kettőt -, de tudni kell róluk 
azt is, hogy nagy hasznot nem hoztak, mivel a hetven éves előnyben lévő angol és 
holland szervezetek már rátették a kezüket a jól jövedelmező területekre, a 
franciáknak inkább csak morzsák maradtak. A franciák végül is megvetették 
lábukat Kanadában, Nyugat-Indiában és Indiában is, de ez messze elmaradt a nagy 
hódító szomszédok teljesítményétől. Egy csomó gyarmati próbálkozás megbukott, 
vagy éppen nem hozta meg a várt eredményt. A colbert-i mű ezen felvonása is idő 
előtt ért véget: a nyolcvanas évekre a frissiben alapított külkereskedelmi 
társaságok sorra csődbe mentek, s csak néhány maradt belőlük. Ettől a 
hagyományos francia külkereskedelem persze még nem sérült, csak az új társasági 
formula nem működött úgy, ahogyan azt létrehozói eltervezték. A 
külkereskedelmi vámokon túl Colbert próbálkozott a belső vámhatárok 
eltörlésével is, de ott sem járt sok sikerrel, még a mértékek, súlyok egységesítése 
is nehezen haladt.

A nagyhatalmi súly fenntartásában a flottaépítési programnak is nagy szerepe volt. 
A flottaépítés látványos eredményeket hozott, mind hadi, mind kereskedelmi 
téren. Mintegy kétszáz kereskedelmi hajó körülbelül száz hadihajó volt a Colbert 
alatti növekmény. A flottához kikötő is kellett, ez a mérnökök, munkások, 
építőemberek és más szakemberek számára hozott nagy keresleti felfutást. 
Colbert nagy büszkesége az Atlanti-óceánt a Földközi-tengerrel összekötő 
Languedoc-csatoma volt, amely lehetővé tette, hogy elkerüljék az ekkor spanyol 
ellenőrzés alatti Gibraltár vidékét. A csatorna 241 km volt, hetvenöt zsilippel 
rendelkezett, korabeli mércével mérve monumentális építkezésnek számított, bár 
kétségtelen, hogy nagy tengeri hajók továbbítására ekkor még nem volt alkalmas, 
de a kisebbek tudtak rajta közlekedni. A Loire-Szajna-csatoma elkezdése is az ő 
műve, de annak befejezését már nem érte meg.

A Colbert-féle gazdasági átalakítás leglényegesebb eleme kétségtelenül az ipar 
területén végzett szabályozás. Ennek alapvető elve az volt, hogy Franciaországnak 
önellátóvá kell válnia ipari és luxus termékek terén. A terv főleg az ipari 
manufaktúrákat érintette. Colbert rendeletéi ösztönözték a különböző 
manufaktúrák létrejöttét, annak szinte minden típusát, így az állami, a királyi és a 
privilegizált manufaktúrákat egyaránt. Az állam gazdasági beavatkozásának 
köszönhetően az eredmények sem maradtak el: Franciaországnak a hadiipar 
területén sikerült külföldi függőségét csökkentenie; a luxusipar terén pedig az 
egyik legnagyobb európai exportőrré vált. Nagyon magas költséggel, de kiváló 
minőségben dolgoztak a támogatott manufaktúrák. A Colbert-féle rendeletek 
részletesen előírták a gyártás minden egyes lépését, a rendeletek végrehajtására és
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ellenőrzésére külön testületet állított fel. A túlszabályozottság következménye a 
rendeletek folyamatos kijátszása lett, az abszolutisztikus állam hatalmas 
bürokráciája szinte csírájában fojtotta meg a műszaki fejlődést. A egyik 
legnagyobb probléma kétségtelenül az volt, hogy az ipar egész területén - és 
nemcsak az új fejlesztések esetében - bürokratikus túlszabályozottság kezdett 
eluralkodni. Tipikus esete volt ennek az, amikor Colberl számba vette a párizsi 
nyomdákat, s elszömyűlködött azon, hogy volt belőlük vagy 84 darab. Ezek után 
minden nyomdamesteri kinevezést a király jogává tett, minden könyv kiadására 
külön engedélyt kellett kérni, előzetes cenzúra alapján.

Colberí hithű katolikus volt, de tisztában volt az országában élő protestáns 
(hugenotta) vallású iparosok, pénzemberek gazdasági szerepével, így 
folyamatosan fenntartották a korlátozott szabadságjogaikat. Ugyanakkor nem 
lehet azt sem elhallgatni, hogy a minőségi termelés - még ha kontinentális 
méretekben jelenik is meg - ebben a korban alapvetően elhibázott 
gazdaságpolitikai prioritás. Ez a korszak viszonylag gyorsan növekedő 
népességével az olcsó tömegáru létrehozását favorizálta, amit alapvetően a 
költségek csökkentésével lehetett elérni. így aztán nem véletlen, hogy a 17-18. 
századi Európában Franciaország elsősorban nem gazdasági fejlettségével, hanem 
inkább gazdaságának méretével válik kontinentális hatalommá.

1.3.2. Az erdélyi kereskedelempolitika Bethlen Gábor korában

Mint ahogy azt a francia példából is láthattuk, az államhatalmak a központi 
bevételek növelése céljából előszeretettel nyúltak merkantilista eszközökhöz. 
Különösen így volt ez Erdélyben már a 16. század második felében Báthori 
Istvánnal kezdődően, de főleg a 17. század első felében teljesedett ki ez a 
gazdaságpolitika, ahol Bethlen Gábor fejedelemsége alatt (1613-29) az önálló 
politikai lét lehetőségének elérése, esetlegesen távolabbi célok felmerülése 
(egyesítés Magyarországgal, a török visszaszorítása, stb.) egyaránt ugyanazt 
követelte meg: az uralkodói jövedelmek viszonylag gyors emelését.

Alapvető módszere egyes termékek kivitelének állami monopolizálása volt. 
Rögtön trónra kerülése után, 1614-ben kimondatja a szarvasmarha kiviteli 
tilalmát, s kimondatja arra a fískus monopóliumát. Ezt ugyan a következő évben 
eltörlik, de aztán újra és újra visszahozzák. A gyakorlatban ez egyfajta 
kényszereladást jelentett, a fejedelmi felvásárlóknak lehetett csak eladni a 
kivitelre szánt termékeket, állatokat. A szarvasmarhán túl szintén fejedelmi 
exportmonopóliumot mondtak ki a méhviaszra, az állati bőrökre, a higanyra, a 
sóra, a kénre, valamint 1628-tól a vasra és más bányakincsekre. Az exportpiacok 
Velencében, Törökországban és a román vajdaságokban voltak. A bevételekről is 
van némi információnk: a fejedelem által irányított exportjövedelmeket a 
szakirodalom nagyjából akkorára teszi, mint amekkora jövedelme Bethlennek az 
egyéb forrásokból (adókból) származott. Az exportkereskedelmen túl a
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belkereskedelmet támogatta, annak fontosságát elismerve adott 1623-ban zsidó 
kereskedők számára letelepedési és szabad kereskedelmi tevékenységet 
engedélyező kiváltságlevelet. 1627-ben görög kereskedőknek adta meg a 
meghatározott helyre szóló termékárulási lehetőséget.

A francia példához hasonlóan megjelent a bethleni gazdaságpolitikában az erdélyi 
ipar támogatása is. Először 1621-22-ben telepített idegen, morva kézműveseket 
Erdélybe, ami aztán folytatódott a húszas években. Ezzel vélhetően az erdélyi ipar 
technikai színvonalát akarta emelni, s egyben az adófizetőket szaporítani. A 
külföldről hozott ipar termelékenysége magasabb volt, mint a tradicionális 
erdélyié, így számos súrlódási pont keletkezett a két társadalmi réteg között 
(.Bethlen Gábor halála után el is érték, hogy az idegeneket kitiltsák Erdélyből). 
Nagy figyelmet fordított a fejedelem a bányaművelésre. Az 1620-as évek elején 
mintegy ötszáz bányászt hoztak Körmöczbánya vidékéről. A kibányászott só, réz 
és nemesfém egyaránt állami beváltásra került, a nyersaranyat kizárólagosan 
Kolozsvárott lehetett beváltani. Bethlen ragaszkodott a bányaművelés 
szabadságához.

1.3.3. A kameralizmus a 17-18. századi Habsburg-birodalomban

A merkantilista gondolatnak sajátos kifejeződése volt a Habsburg-birodalomban, 
a 17-18. században kialakult gazdaságpolitika. Különbözősége a nyugat-európai 
merkantilizmustól nagyon enyhe, lényegében azért nevezik kameralizmusnak ezt 
az irányzatot, mert képviselői - az udvarhoz közel állván-, elsődlegesen a 
birodalmi kincstár feltöltése érdekében fejtették ki gondolataikat. A Habsburg- 
országok a 16. században dinasztikus úton világbirodalommá váltak, s ezzel 
párhuzamosan jelentősen megnövekedtek az uralkodói és államfenntartási 
költségeik is. A 17. században a birodalom ugyan veszitett jelentőségéből, ám 
még így is lényegi eleme maradt a kontinens politikai és gazdasági életének. 
Kikezdte viszont az állami bevételek és kiadások egyensúlyát a 17. századi 
háborúk sorozata, amely nem sok jót hozott a dinasztia által egyben tartott 
konglomerátumnak: előbb a harmincéves háború, majd pedig a franciák elleni 
háborúskodás okozott nagy méretű állami eladósodást. A 18. században sem 
javult a helyzet, hiszen az örökösödési háborúban elvesztette a Habsburg-dinasztia 
a relatíve gazdagnak számító Sziléziát, amit a későbbiekben sem tudtak már 
visszaszerezni. A szerény növekmények (Tirol, Vorarlberg, Bukovina, stb.) nem 
tudták kárpótolni a veszteségeket.

Ezek a történeti körülmények magyarázzák, hogy már a 17. század második 
felében Lipót császár alatt megpróbálták a bevételeket erőltetetten növelni. A 
közgazdasági irodalomban ekkor jelentek meg a három nagy, Becher, Schrőder és 
Hörnigk munkái. Johann Joachim Becher 1668-ban adatta ki a Politischer 
Diskurs című alkotását, amelyben némi naiv, romantikus elképzeléssel abban 
bízott, hogy az általa jól ismert tengeri hatalom, Hollandia segitségével
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gyarmatokat szerezhetnek. Erre azért lett volna szükség, mert a belső 
tőkemennyiséget nem tartotta megfelelőnek egy gyors fejlődéséhez. Wilhelm 
Schrőder angliai követ volt, eredetiben tanulmányozta Thomas Mun munkáit, az 
angol piacon azt kereste, mely osztrák árucikkeket lehetne ott nyereségesen 
eladni. Később az angol ipar újdonságait próbálta ellesni, s otthon meghonosítani.

A kameralisták is a külkereskedelemben látták a gazdagság forrását, a minél 
nagyobb pénzmennyiség országba áramlásának hasznosságát vallották. A 18. 
században Sonnenfels azt írja, hogy "A kereskedelem az, ami az emberek 
legnagyobb tömegeit képes foglalkoztatni és egyúttal eszköz is arra, hogy az 
állam vagyonát növelje". (Mint arra Mátyás Antal rámutatott, Sonnenfels 
kereskedelemről beszél ugyan, de ez valójában külkereskedelem) Azt hirdették, 
hogy az uralkodónak támogatni kell az ipar fejlesztését, manufaktúrák létrejöttét, 
gyarmatok szerzésével is gondoskodni kell az iparosok olcsó nyersanyag 
behozatali lehetőségéről.

A Habsburgok által uralt országokban egyszerre kellett kiépíteni az egységesen 
működni tudó birodalmat, amely nagyon sok népességből és területből állt össze, 
s ezzel párhuzamosan kellett a vezetésnek a bevételeket növelni. A rendszer 
összegyúrására leginkább Theodor Wilhelm von Hörnigk (1640-1" 14) 
munkássága hatott. Ő ismerte fel talán először, hogy a Habsburg-birodalom 
országai egymásra utaltak, egymást jól kiegészítik, s ezzel együtt képesek az 
autarchiára. Programja is ennek megfelelő volt. A tizenhat kiadást megélt 
"Österreich über alles, wann es nur will..." (1685) című írásában kifejtette, hogy 
a birodalom akkor járna legjobban, ha a földművelés és a nyersanyagkitermelés 
területén optimális együttműködésre törekednének a tagországok. A birodalom 
számára az a legjobb, ha a fogyasztás döntően belföldi termékekből áll; a 
készárukivitellel ezek után csak nyerni lehet. A leghatásosabb eszköznek azt 
tartotta, ha néhány termékre behozatali tilalmat rendelnek el. Hörnigk a 
birodalom gazdasági egységéből indult ki, Magyarország helyét "...valóságos 
kenyér, zsír és húsbányaként" definiálta.

Hörnigk elképzelése csakis a törökök Magyarországról való kiűzése után, de 
igazából mégis csak a 18. század közepén, Kaunitz kancellár irányítása alatt 
valósulhatott meg. Ennek az elképzelésnek központi eleme egy speciális 
vámrendszer volt, amit 1754-ben vezettek be a birodalom országaiban. Alapelve 
az volt, hogy a birodalom területét egy viszonylagosan magas tiltó vámmal 
megvédték a fejlettebb - főleg a németországi - termékek versenyétől, ugyanakkor 
a magyarországi agrárfölösleget megpróbálták Ausztria felé fordítani, míg az 
osztrák kézművesek, iparosok árufölöslegei Magyarország felé áramolhattak. 
Kifelé szabad volt exportálni, azt természetesen nem tiltották. Ez az un. "kettős 
vámrendszer" a birodalom gazdaságpolitikájának csaknem száz éven keresztül 
meghatározó vonása maradt, lényegi módosítás csak 1850-ben történt meg, de 
autarchiás jellegét azt követően is fenntartották. S bár sok kritizálója maradt a 
vámrendszernek, kétségtelen tény, hogy jelentős szerepe volt az osztrák - magyar 
gazdasági munkamegosztás elmélyülésében, hiszen folyamatosan nőtt a két
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országrész közötti kereskedelmi hányad. Román Sandgruber adatai szerint a 18. 
század vége felé ez még csak mintegy 2,5-3 százalék volt, de a 19. század 
közepére már elérte a 10 százalékot.

A kétségtelenül meglévő komparatív előnyök mellett maradt negatív vonása is a 
gazdasági munkamegosztásnak. Az iparcikk és az agráráru cseréjénél irányított, 
hatalmi eszközökkel is befolyásolt piaci kapcsolatok esetében az iparcikkek 
szállítója kerül előnyösebb árpozícióba. Következésképpen az ilyen kontaktust 
úgy tekinthetjük, hogy egy lassú, folyamatos, évszázados tőkeelszívás történik, 
ami természetesen megakadályozhatja, vagy legalábbis hosszú időn keresztül 
hátráltathatja a mezőgazdasági térség tőkeakkumulációját. De talán még ennél is 
fontosabb az, hogy az agrár-ipari autarch termékcsere hosszú távon konzerválhatja 
az elért gazdasági struktúrákat, az addig megszerzett piaci pozíció kényelmessé 
teheti a termelőket, s szinte egyáltalán nem ösztönöz a termelékenység 
növelésére. Ezek után nem meglepő, hogy a bécsi udvar nem akadályozta, de nem 
is fejlesztette Magyarország iparát, ami azután egy folyamatos lemaradást hozott 
magával a kedvezőtlen terms of trade miatt. A jelenség nagyon elevenné vált a 
reformkori magyar gondolkodók írásaiban, szinte mindenki foglalkozott 
valamilyen mértékben a kereskedelem problémájával. Annyit még hozzáteszünk, 
hogy az ilyen kényelmes autarchiás gazdaságszerkezet megváltozása általában 
erőteljes külső impulzusok alapján szokott bekövetkezni.

A kameralista elképzelések másik lényeges pontja a népesség mérete alapján 
determinálódott. Közismert tény volt, hogy Közép-Európa népsűrűsége, 
népességnagysága a 17-18. században messze elmaradt a nyugati területektől. A 
lakosság nagysága egy alacsony termelékenységű korszakban nagyon fontos 
tényező a hatalom számára, hiszen a népesség egyrészt adóalany, másrészt 
állítható katona, harmadrészt pedig - főleg az urbanizált térségekben - a 
gazdagság kulcsa is. Közép-Európa térsége, s benne Magyarország is, nagyon 
alacsony népességnagyságot tudhatott magáénak, s a 18. század során - még a 
nagy betelepülések ellenére is - a lemaradottsága csak növekedett. A kincstári 
gondolkodóknak, korabeli gazdaságpolitikusoknak kedvenc gondolatává vált az 
"ubi populus, ibi obulus" (ahol a népesség, ott a pénz) elv, így nem véletlenül 
születnek például a 17. század végén Kollonich Lipót (Einrichtungswerk) avagy 
Esterházy Pál nádor benépesítési tervei. A népesség kérdése végül is a már 
említett Sonnenfels professzornál épült be véglegesen a gazdaságtani 
gondolkodásba. Sonnenfels mondta ki világosan, hogy "Minél nagyobb a 
népesség, annál több a szükséglet, annál sokrétűbb a táplálkozási mód".

1.4. A merkantilista gazdaságpolitikák közös vonásai Európában

Közös vonásuk a merkantilista gondolkodóknak, hogy szinte valamennyien a 
gazdaság működését a kereskedelmen keresztül szemlélték, a piaci csere 
folyamatát vizsgálták. A gazdaság növekedését, az emberek életszínvonalának
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emelkedését mint a kereskedelem eredményét jelenítették meg. Ezért céljuk volt, 
hogy a kereskedelmet szélesítsék, a lakosság egyre nagyobb hányadát vonják be a 
kereskedelembe. Tevékenységükhöz, elgondolásaikhoz erős államhatalmat 
igényeltek, rugalmas pénzrendszert.

Nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy a merkantilizmus egy gazdaságpolitika, s 
nem egy gazdaságelméleti rendszer de - mint ahogy ez már kiderülhetett - nagyon 
sok formája, változata van, az egyes országokban más és más eszközöket 
használtak a végcél elérésére. Edmund Whittaker szerint (1960) a merkantilizmus 
nem más, mint "egymáshoz lazán kapcsolódó elképzelések és gyakorlati 
intézkedések együttese, amelyek kb. 1500-tól 1800-ig döntő szerephez jutottak 
a nyugat-európai országokban és azok gyarmatain". Rondo Cameron munkája 
alapján a következő közös eszközöket lehet megállapitani a merkantilista 
gyakorlatban.

1. A nemesfém gyűjtése, felhalmozása
2. A hazai termelés védelme érdekében a külföldi termékek kitiltása
3. A hazai termékek monopoljoggal való megtámogatása
4. A hazai termékek szubveniálása, exporttámogatása
5. A hazai termékek védelmében vámpolitika alkalmazása
6. A költekezés és a túlzott fogyasztás korlátozása
7. Kereskedelmi flották létrehozása
8. Hajózási törvények megalkotása
9. Hangsúlyozták a gyarmatszerzés fontosságát
10. A kormányzatok pártfogolták a tengerészek képzését, iskolaépítéseket, stb.
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2. A MEZŐGAZDASÁG ÁTALAKULÁSA A 18. SZÁZADI 
NYUGAT-EURÓPÁBAN

2.1. A mezőgazdasági forradalom fogalmának értelmezése a 19-20. század 
fordulóján az angol gazdaságtörténet-írásban

A mezőgazdasági forradalom kérdése a nyugat-európai gazdaságtörténeti 
kutatások örökzöld témája. A fogalom - az 1750 utáni változások érzékeltetésre - 
a 19. század első éveiben alakult ki, először az arisztokraták használták, s úgy 
állították be, mint egy általuk kezdeményezett és végrehajtott nemzeti 
hőstettet. Használta a fogalmat Marx is a 19. század közepe után született 
írásaiban, felfogásával azonban - annak prekoncepcionális volta miatt - nem 
nagyon tudunk azonosulni. Marx nem látott különbséget a 16., a 17. s a 18. 
századi mezőgazdasági változások között, s a folyamat meghatározó 
elemének hitt bekerítéseket úgy írta le, mint a parasztok földtől való 
megfosztásának folyamatát. A mezőgazdasági változások megteremtették a 
potenciálisan fölös népességet, s ez képezhette az alapját a városi ipar olcsó 
munkaerőbázisának.

Sokkal megtermékenyítőbben hatott a tudományra Arnold Toynbee 1883-ban 
megjelent munkája, aminek alapgondolata csírájában már tartalmazta a későbbi 
vita szinte minden elemét. Toynbee alapgondolata az volt, hogy az agrotechnikai 
újítások csakis a régi open-fíeld rendszerének megváltoztatásával mehettek végbe. 
Toynbee úgy vélte, hogy az open-fieldet (vagyis a klasszikus háromnyomásos, 
nyílt mezős rendszert) az 1760-as bekerítési törvény után számolták fel, aminek 
közvetlen hatása az lett, hogy a mezőgazdaság robbanásszerűen fejlődhetett, 
hiszen megteremtődött a nagyüzemi rendszer alapja, ugyanakkor a mezei 
lakosság lényegesen csökkent. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a bekerítések 
miatt már a 16. században meglehetősen nagy tömegek maradtak föld nélkül, 
hiszen a zsellérektől elvették korábbi birtokaikat, s a hajdani kis parcellákon egy 
tagban lévő táblák kialakításával bérleti gazdaságokat létesítettek, ahol - a 
világpiaci árhelyzetnek megfelelően - elsődlegesen gyapjútermeléssel 
foglalkoztak. Ez a folyamat elsodorta a parasztságot, de helyette funkcióját 
átvéve felemelkedhetett a kereskedők rétege, ami aztán fontos szerepet töltött 
be a gazdaság és a társadalom átalakulásában.

A századforduló környéki nagy angolszász tudományos pezsgés szülötte Lord 
Érnie munkája. Érnie vizsgálataiból azt szűrte le, hogy az 1760 utáni változások 
adják a folyamat lényegét, azon belül is elsődlegesen az új takarmánynövények 
és az istállózó állattartás fejlődése. Emié is úgy gondolta, hogy a változásokban 
két társadalmi réteg vált leginkább érdekeltté: az arisztokraták (korabéli neveiken
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Farmer George, Tumip Towshend, Coke of Norfolk, stb.) és a gentry, vagyis a 
városi iparban szerzett tőkéjével a mezőgazdaságban

megjelenő üzletember (Jethro Túli, Arthur Young, stb.)- Emié sajátos kétlépcsős 
gondolatmenetet épített fel, amelyben először bemutatta az új agrotechnikai 
eljárásokat, majd pedig kijelentette, hogy az új elemek teljesen
összeférhetetlennek bizonyultak a hagyományos nyomásos rendszerrel. 
Következésképpen az új agrotechnika bevezetéséhez a korábbi rendszer 
radikális felszámolása szükségeltetett.

Megjelent a századforduló környékén a szociális szempontok előtérbe helyezése 
is. J.L. és B.Hammond egy 1911-ben megjelent könyvében elfogadja ugyan Érnie 
gróf kétlépcsős gondolatmenetét, de másra helyezik a hangsúlyt. A két szerző 
úgy vélte, hogy a bekerítések a társadalom egy részét bizonytalan helyzetbe 
hozták, s ennek oka az arisztokrácia vad osztályönzése. A Hammondok szerint 
az angol vidék tipikus alakja korábban a kisbirtokos volt, míg a bekerítések 
után szinte teljesen eltűnt ez a társadalmi kategória.

R.H.Tawney 1912-es művében a 16. századi bekerítések hatását vizsgálta. Tawney 
véleménye szerint már a 16. században lezajlott az, amit a többi szerző a 18. 
századra datált. Tawney kifejtette, hogy a 16. században emelkedtek a gyapjúárak, 
ezért a legelőket kiterjesztették, s ebből az is következett, hogy a korábbi 
földműveseket elűzték. így értelemszerűnek tűnik, hogy a szántó helyét a legelő 
foglalta el, s ugyanakkor nagy földbirtokok jöttek létre. Tawney szerint a 
bekerítések igazi vesztesei a korábbi copy-holderek és a zsellérek voltak, mert 
őket nem védték a törvények.

Látható ebből a rövid áttekintésből, hogy az angolszász gazdaságtörténet-írás 
kialakulásakor a fentebb jellemzett gazdasági folyamat értelmezése komolyan 
érdekelte a kutatókat. Meg kellett valahogyan magyarázni a mezőgazdasági 
változások okozta társadalmi és makrogazdasági változásokat. Különösen fontos 
azt kiemelnünk, hogy ezek az elemzések már egyben az elméleti általánosítás 
felé való elmozdulást is magukban hordozzák. A századforduló óta eltelt időben 
lényegesen módosult a kérdéskör megítélhetőségének objektív forrásbázisa, s az 
sem utolsó szempont, hogy ma már számos kvantitatív analízis tud segíteni a 
probléma megválaszolásában.

2.2. A mezőgazdasági árviszonyok változása a 18.században

Az intenzívebb mezőgazdasági fejlődés a 18. század elejétől indult meg 
Angliában. Ennek egyik oka kétségtelenül az volt, hogy jelentősen javultak a 
mezőgazdaság ár - és költségtényezői. Az 1731 és 40 közti árakat 100-nak véve a 
század végére az árak már 190-en álltak. Elsődlegesen a gabona ára nőtt, ezzel
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az állati termékek és az ipari termékek árai és a bérek nem tudtak lépést tartani. 
A mezőgazdasági jövedelmek emelkedtek, de ezzel együtt megnőtt a munka - és 
a tőkeráfordítás is.

2. ábra
A gabonaárak Nyugat-Európában a 18. században
(10 éves átlagokban, egy ezüstgramm/100 kg-onként)

százalék

A folyamatos árnövekedés - a szakirodalmi munkák egybehangzó adatai szerint 
- a napóleoni háborúk végéig tartott, utána az agrártermékek árai 1850-ig 
stagnáltak. Fontos azt is megjegyeznünk, hogy az angol gazdasági trendek 
beleilleszkednek az európai tendenciákba, amit az is bizonyít, hogy míg 1730- 
1830 között a gabona ára Angliában 250 százalékkal nőtt, addig Németországban 
210 százalékkal, Ausztriában 259 százalékkal.



1. táblázat

A búza árindexének változása Angliában (1695-1805)

1695-1705: 122 1750-1760: 101
1705-1715: 121 1760-1770: 117
1715 -1725: 92 1770-1780: 136
1725 -1735: 94 1780-1790: 142
1735-1745: 86 1790-1800: 196
1745-1755: 90 1795- 1805: 250

Forrás: DEANE,Ph.-COLE,W:A.: i.m. 1969. 91.p. alapján

A gyors árnövekedésnek több oka is volt. Szerepet játszhatott benne, hogy a 18. 
században gyorsan nőtt az ezüst mennyisége, hiszen Mexikóból, Spanyolországból 
(és részben Magyarországról) jelentős mennyiség került az európai forgalomba. 
Ugyanakkor gyorsan emelkedett az európai népesség nagysága is. Angol 
szakirodalmi szerzők viszont alapvetően azzal magyarázzák a változást, miszerint 
a drágaságot az élelmiszerek növekvő kereslete okozta (mind a belső, mind a 
külső kereslet). Kiemelhetjük még a háborús kereslet árfelhajtó szerepét, hiszen 
háború a 18. században Anglia s egyben a kontinens országai számára is bőven 
adódott. Rövid távon a terméskiesések is komoly áremelő hatással bírtak. Gregory 
King a 17. század végi Angliában úgy becsülte, hogy

10 %-os terméskiesés 30 %-os gabonaár-emelkedést,
20 %-os " 80 %-os
30 %-os " 450 %-os gabonaár-emelkedést okoz.

2.3. Tulajdon és üzemszerkezet

A földadójegyzékek alapján azt is megállapították egyes szerzők, hogy a 
nagybirtokosok és a nagybérlők már az 1760 előtti időkben is uralkodó elemei 
voltak az angol agrárrendszernek. 1760 előtt a használt terület legalább 85-90 
százaléka a nagybirtokosok tulajdonában volt. Természetesen más a helyzet, ha az 
üzemszerkezetet nézzük, hiszen a bérletek már régóta meghatározónak az 
angol mezőgazdaságban. A klasszikus manorgazdaság a piacosodás 
megindulásával hamar átalakult bérleti gazdasággá (lease-hold), s mivel a 
bérletek nagyon sokszor hosszú lejáratúak - például 99 évesek - voltak, alkalmat 
adtak a mezőgazdasági nagyüzemek kialakítására. A bérletek mellett 
természetesen nagyon sokszínűvé vált az angol agrikultúra üzemrendszere: a 
gazdagparasztság (yeomanry), a városi tőkések (gentry), stb. mellett 
természetesen továbbra is voltak - bár egyre csökkenő számban - hagyományos
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telkesek (copy-holderek), zsellérek, telepesek, stb. Egy szakirodalmi adat szerint 
a használt földek 85 százaléka bérleti gazdaság volt a 18. században.

Arra is rá kell azonban mutatnunk, hogy - egy-két kontinentális ország 
gyakorlatával ellentétben - az angol nagybirtokosi réteg élénken részt vett a 
mezőgazdaság fejlesztésében. A 18-19. században az angol nagybirtok nem szűnt 
meg, hanem alkalmazkodott a makrogazdasági változásokhoz. Barrington Moore 
és Róbert Melwille voltak azok a tudósok, akik kimutatták, hogy Angliára 
egyáltalán nem húzható rá a "hanyatló nemesség és fejlődő polgárság" teória. 
Dávid Spring adatai szerint az 1870-es években a szőkébb értelemben vett 
nagybirtokosok (mintegy 2250 fő) birtokolták a föld 55 százalékát. Sok 
olyan arisztokrata volt, aki támogatta a vasútépítést, a városok fejlesztését. 
S azt is meg kell jegyeznünk, hogy az angol nagybirtok korántsem csak 
mezőgazdasági struktúra volt, hiszen az iparosodás megindulásától nagyon fontos 
jövedelmi forrássá vált a birtokon lévő ásványkincs: az arisztokraták egyre- 
másra nyitották az új bányákat, s ezzel megjelent az ipari innovációt létrehozó 
vállalkozó arisztokrata típusa.

2.4. A földhasználat kiterjesztése

A tradicionális agrárrendszer egyik alapvető vonása volt, hogy a népesség és a 
hasznosított földek nagysága egy egyensúlyi elv szerint változott. A 18. 
században azonban emelkedtek a piaci árak, ami újabb és újabb földek 
feltörésére, igénybevételére ösztönözte a mezőgazdasági dolgozókat. Angliában 
a legnagyobb mocsárlecsapolás az azóta már nemzeti hőstettként elkönyvelt 
"Fen" nevű hatalmas mocsár eltüntetése. Délkelet-Anglia nagy részére
kiteijedt, több megyét érintett. A munkálatokat végül is 1 Jakab uralkodása alatt 
készítették elő, s 1.Károly idejében indították meg. 1634-ben szerveződött meg 
Cornelius Vermuyden holland mérnök vezetésével egy társaság, s a munka 
jelentőségére jellemző, hogy a király személyesen is támogatta a lecsapolást, ő 
lett a társaság első számú embere. A konkrét munkák 1663-ban indultak meg, s 
egészen 1801-ig tartottak. Az eredmény: javult a föld minősége, kiváló 
gabonatermő területeket nyertek, ahol már korszerű módszerekkel lehetett 
gazdálkodni.

A fentebb leírtak jelképértékűek. A 18. században szinte egész Európában 
mindenki mezőgazdasági termőterületet akar szerezni. Dél-Hollandiában a 18. 
század második felében a "polder-mozgalom" eredményeképpen 600 ezer hektár 
mocsarat csapoltak le; Franciaországban 1766-1780 között 400 ezer hektárra 
adtak engedélyt a kormányzati szervek; Írországban 1784-1808 között 80 ezer 
hektárral nőtt a szántó területe; Németországban a korábban állattartásra 
használt legelőket felszántották és gabonát termeltek rajta. Schleswig-Holsteinben 
mintegy 20 százalékkal nőtt a használt föld nagysága a 18. században. A 
megművelt földek kiteijesztése általában mocsárlecsapolásokat, legelők
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feltörését, erdőirtásokat, a tengervíz visszaszorítását jelentette. Az európai 
trendnek megfelelő az angol és walesi átalakulás is: 1695 és 1750 között a 
gabonával bevetett föld még csak lassan emelkedett, 5,3-ról 5,7 millió acre-re 
nőtt; de 1750-1850 között már annál dinamikusabb a növekedés, hiszen a 19. 
század közepére már 13 millió acre-nyi földet használtak szántóként. Ezt a 
szakirodalmi álláspontot tendenciajelleggel megerősítik a korabeli szakértők is: 
a 17. század végén Gregory King szerint még csak az ország felét művelik, 
viszont a 18. században - Arthur Young leirása szerint - már mintegy 90 
százalékosnak vehetjük a művelés arányát.

Ha a művelési arányok változásait nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy a 18. 
században legdinamikusabba a legelőterület növekedett Angliában. Az 1700-as 
10 millió acer-es terület 1800-ra 17,5 millióra nőtt. A legelők viszonylag gyors 
szaporodás a textilipar fejlődésével, valamint a már említett hústermelés 
felfutásával volt kapcsolatos. Ebben a században a szántók még kisebb arányban 
növekedtek. A gabonatermelés nagy konjunktúrája a 19. században következett 
be, amikor is az első ötven évben mintegy 25 százalékkal nőtt az e célra 
hasznosított földek nagyságrendje. Ez a szántónövekedés ekkor már részben a 
legelők rovására történt: 1800-1850 között mintegy 2-3 százalékkal csökkent a 
legelők mennyisége. A két fő művelési-hasznosítási rendszeren túl végig 
folyamatosan kisebbedett az erdők területe, a tradicionális parlagföldek mérete.

Újabb statisztikai anyagok alapján van módunk a szántóföldi termelés szerkezeti 
változásainak bemutatására is. A különböző termények által bevetett területek 
méretét a következő táblázat szemlélteti.

2. táblázat

A szántóföldi termelés szerkezete a bevetett földterület alapján
(millió acre-ben)

1700 1750 1 8 0 0 1850

búza Ú4 1,8 2,5 3,6
rozs 0,9 _ 0,5_____ _____0,3______ 0,1_____
árpa 1,9 1,4 1,3 1,5
zab 1,2 2,0 2,0 2,0
bab és borsó 1,3 1,0 1,2 1,
tarlórépa 0,4 1,0 1,3 2,0
burgonya 0,1 0,2 0,3 0,4
lóhere 0,5 1,0 1,2 2,2
ugar 3,3 2,5 1,5 1,8
összesen 11,0 11,4 11,6 14,6

Forrás: ALLÉN, R.: i.m. 1994. 112.p.
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Az újkori angol agrártörténet legneuralgikusabb pontja a közföldhasználat 
megváltozása, a bekerítések ("enclosure") folyamata. A bekerítésekről is 
módosult a tudomány álláspontja a századforduló tudósainak véleményéhez 
képest. A 16. századi bekerítések estek először áldozatul az újabb elemzéseknek: 
egyértelműen tisztázódott, hogy főleg Midlands (Közép-Anglia) környékén 
voltak bekerítések a 16. században, de ott is csak néhány területen. Ugyanakkor 
ártörténeti vizsgálatok egyértelművé tették azt is, hogy a 16. században a gabona 
ára gyorsabban emelkedett, mint a gyapjúé, így semmiképpen nem ösztönözhetett 
arra, hogy a szántókból legelőket formáljanak. Bernesdorf légi fényképezéses 
eljárással arra a következtetésre jutott, hogy a 16. századot megelőző időkben 
lehetett csak beszélni néhány midlandsi vidéken bekerítési hullámról, először 
az 1420-40, majd pedig 1450-1520 közötti időben. Úgy is fogalmazhatunk, 
hogy a marxi, a Toynbee-i és a Tawney-i kisajátítási elképzelések ténybeli 
félreértésekre alapozódtak.

Többfajta bekerítés létezett, volt, amikor az egész faluhatárra, esetleg annak 
egy részére terjedt ki, de előfordult úgynevezett darabonkénti elkerítés is. A 
bekerítéseknél elismerték a parasztok tulajdonjogát, az örökölhető
érdekeltségeket. A parlamenti bekerítések a 18. században egy északkelet - 
délnyugat irányú sávban foglaltak helyet, és korántsem terjedtek ki az egész 
országra.

A bekerítéseket persze nem ekkor találták ki, már az 1235-ös mertoni és az 1285- 
ös westministeri statútum is szabályozta az "enclosure"-t. Ezek a régi bekerítések 
még csak a parlagon lévő földeket érintették, s ha esetleg a földesurak olyan 
földeket kerítettek volna el, ahol a tradicionális közösségi rendszer létezett, 
akkor azt a rendelet nem engedte. A 15. században azonban már olyan bekerítések 
is történtek, ahol művelés alatt lévő földek estek a gazdaságracionalizálás 
áldozatává (főleg Midlandsben). A 16-17. századi bekerítések általában 
megnövelték a föld értékét, ugyanakkor lehetőséget adtak a birtokok 
tulajdonosainak arra is, hogy emeljék a földek bérleti díját. Az elkerített 
birtokokon olcsóbbá vált a gazdálkodás. A kormányzat viszont nem mindig örült 
a magánbekerítéseknek, főleg a társadalmi elégedetlenségtől és a hadrafogható 
emberek számának csökkenésétől tartott. Hogy napirenden volt a téma, azt jelzi 
az is, hogy a 16. század során hatszor kellett a parlamentnek törvényi úton 
szabályozni az "enclosure"-t.

A bekerítések főleg a 18. század második felében szaporodtak meg. Az emelkedő 
mezőgazdasági árak a termelés fokozására ösztönöztek. Peter Kriedíe adatai 
szerint egy valóságos "bekerítési robbanás" következett be ekkor. 1721-1750 
között Angliában mintegy 100 bekerítés ment végbe, ezzel szemben 1750-1780 
között már 642 darabról maradtak fenn információk. A csúcspontot a napóleoni 
konjunktúra idején érték el. Chambers és Mingay adatai szerint 1750-1850 között 
mintegy 2,4 millió hektárt érintett a kb. 4000 bekerítési engedély. Az áttörés
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minden bizonnyal az 1760. évi parlamenti törvénynek köszönhető, amikor az 
angol törvényhozás is felismerte az agrártermelés növelésének ezen módját.

3. táblázat

Az angol parlamenti bekerítések száma és mérete

idő kiterjedése millió 
acre-ben

Anglia területének 
százalékában

1793 előtt 2,6 7,9

1793-1815 2,9 8,9

1816-1829 0,4 1,2

összesen 5,9 18,0

Forrás: TURNER,M.E.: i.m. 1989. 24.p. alapján

A bekerítéseknek nagyon komoly gazdasági és társadalmi következményei 
voltak. A tulajdonos számára a jelentős ráfordítással végbevitt tagosítás 
természetesen emelte a föld értékét. Nem kevésbé fontos, hogy ha nem adta 
bérbe, úgy intenzívebb nagyüzemi termelést folytatva növelhette jövedelmeit. 
Ugyanakkor széttörhette a klasszikus faluközösségi földrendszert, új tulajdonos - 
bérmunkás viszonyt hozhatott létre a társadalom különböző csoportjai között.

2.5. A termelékenység növekedése

A bekerítések nagy kérdése az volt, hogy az addigi szétparcellázott kisbirtokok 
helyett létrejött nagyüzemi művelésre is alkalmas üzemtípus termelékenyebb-e, 
mint a tradicionális családi gazdaság. A régi "open-field" rendszernek is voltak 
előnyei, s ez részben pontosan a széttagoltságból eredt, ugyanis az egy 
birtokoshoz tartozó, a falu különböző részein lévő birtokdarabkák relatív 
védelmet is nyújtottak az elemi csapások ellen. (Tételezzük fel, hogy jégeső 
pusztítja a falu gabonatermését a birtok egyik részében, a másik viszont 
érintetlen marad). Az egybevont birtok termésének viszont egészét elpusztíthatja a 
vihar, a nagy táblás termelés tehát több mint kockázatos. Figyelembe kell még azt 
is venni, hogy a racionálisan kezelt birtok lényegesen magasabb költségtényezőket 
is feltételez (pl. trágyavásárlás, munkabér, stb.).

Anglia 18. századi gazdaságát 200 év óta vizsgálják, így a fenti kérdésre végül is
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nem nehéz válaszolni. A levéltári kutatások, az üzemi vizsgálatok, az útleírások, 
élménybeszámolók egy folyamatosan növekedő össztermékkibocsátást és javuló 
munkatermelékenységi szituációt tárnak elénk.

4. táblázat

Terméshozam-különbségek a bekerített és az open-Jield gazdaságok 
között 1801-ben (levéltári adatok alapján) egy acre-re (0,4 hektár) jutó

bushelben (36 liter)

üzemforma búza árpa zab

open-field 17,9 24 22,7

bekerített 19,5 27,6 27,0

Forrás: TURNER,M.E.: i.m. 1989. 30.p. alapján

5. táblázat

Egy korabeli agrárszakértő’ (Arthur Young) szerint

üzemforma búza árpa zab

open-field 17 36 32

bekerített 26 40 44

Forrás: TOYNBEE.A.: i.m. 1909. 19.p.

Van lehetőségünk arra is, hogy folyamatában is megfigyeljük a hozambeli 
változásokat. Az egy acre-re jutó módosulások tekintetében a legnagyobb 
különbséget a búza esetében lehet felfedezni, hiszen az 1700-as 16 bushel-es 
terméseredmény nagy átlagban 1850-re mintegy 28 bushelre nőtt. Ennél 
valamivel alacsonyabb, de még mindig nagyon jelentős növekedést figyelhetünk 
meg a rozs, az árpa, a zab és borsó és babfélék esetében is.

A bekerített gazdaságok folyamatosan növelték termelésüket, egyelőre még

28



csak a hagyományos termelési folyamatok modernizálásával, később pedig már 
tőkeigényes gépek és egyéb eszközök beszerzésével, használatával. A fejlődés 
nagyobb időszakokat tekintve lényegében folyamatosnak tekinthető. Norfolk és 
Suffolk megyékben 1580-1700. között 25-40 százalékkal emelkedett az egységnyi 
területre jutó termelés. 1750 után felgyorsult a folyamat:

1750-1770 között 18,0
1795-1800 között 21,5 bushel gabona termett
1800-1810 között 23,0 ugyanakkora területen.
1851 után 28,0

A 18-19. századi angol mezőgazdaság termelékenységének növekedése nem 
utolsósorban a tőkeráfordítások következménye. A korszak első felében még 
kisebb mértékben nőttek a ráfordítások, a lassú modernizálódás ekkor még nem 
volt túlságosan tőkeigényes. A ráfordítások a század második felében lassan 
elkezdtek emelkedni, s igazából a koalíciós háborúk, a felértékelődő 
agrártermelés korszakában váltak dinamikussá. A földbirtokosok tőkebefektétesei 
az 1800-as 143 millió fontról 1850-re 232 millióra növekedtek. A földbérlők 
esetében kisebbek voltak a beruházások, de rendkvül érdekes, hogy. százalékos 
mértékben a felszerelésekre, technikai eszközökre fordított összegek nőttek 
leginkább.

Az újabb kiadású angol gazdaságtörténeti szakirodalom alapján van lehetőségünk 
arra is, hogy nezetgazdasági méretekben is megbecsüljük az agrártermelés 
outputjának növekedését. Róbert Allén adatai alapján 1700-1850 közötti időre 
vonatkoztatva a mezőgazdasági termelés szinte minden ágazatában jelentős 
előrelépést regisztrálhatunk. A gabonatermelés területén az 1700-as 65 millió 
vékás termelés 1850-re megháromszorozódott. A hústermelés mág ennél is 
gyorsabban növekedett, csaknem megnégyszereződött az ágazat kibocsátása. De 
egyéb termékek esetében is hasonló volumenemelkedés látszik: a textilipar 
szempontjából jelentős gyapjútermelés esetében, akárcsak a sajttermelésnél 
szintén legalább háromszoros növekményt figyelhetünk meg. Az agrártermelés 
un. "nettó output indexe" - ami talán a legegzaktabb mérőszámok egyike -, 1700- 
1850 között 3,37-szeres növekedést mutat. S ami különösen fontos, az az, hogy a 
kibocsátás értéke is hasonló mértékű változást mutat, mint az output önmagában. 
Ez pedig azért lényeges, mert az agrárágazatnak nem sok jót jelentene, ha 
folyamatos cserearány-veszteséget szenvedne el a piacon, s csak a kibocsátás 
extenzív növelésével tudná súlyát megtartani. Adataink alapján azt mondhatjuk, 
hogy nem volt ebben a korszakban agrárolló, sőt egyes esetekben - például a 
hústermelés területén - értékének növekedéssel is számolhatunk.

A munka termelékenysége is látványosan nőtt. E.A. Wrigley adatai szerint 
1500-ban az angol és a francia mezőgazdasági munkás termelékenysége azonos 
volt. 1600-1800 között Angliában 73 százalékkal nőtt a munka produktivitása, 
Franciaországban viszont csak 17 százalékkal. Bizonyítja ezt más adat is. 1760- 
ban egy angol mezőgazdasági dolgozó már el tudott tartani egy nem a
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mezőgazdaságban dolgozót (pl. iparost), ellenben 1841-re már 2,7 főt 
mentesíthetett az élelmiszertermelés alól. Átfogó adataink is vannak: 1700-1850 
között a mezőgazdasági munka termelékenysége 50-75 százalékkal nőtt, vagyis 
évi szinten kb. 0,5 százalékkal. Hozzájárulhatott ehhez az is, hogy - a korabeli 
deskriptorok ezt megerősítik - az átlagos angol mezőgazdasági munkás többet 
dolgozott naponta, mint kontinentális kollégája. Francois de la Rochefoucauld 
az 1780-as években azt írja, szerinte a korábban kelő és később nyugvó angolok 
mintegy 20 százalékkal több időt töltenek munkával a mezőgazdaságban, mint a 
franciák. Modem kvantitatív számítások is megerősítették mindezt: Gregorv 
Clark vizsgálatai szerint a 19. század első felében egy angol és egy lengyel 
™ez^ ar | aSá8Í dolgozó munkájának termelékenysége közötti különbség

A mezőgazdasági foglalkoztatottak száma lényegében stagnált a 18. században, és 
még utana is egy darabig: a vizsgált korszakban hozzávetőlegesen mintegy ’l,5 
millióan dolgoztak az angol mezőgazdaságban. De a létszámbeli azonosság 
lényeges strukturális változást takar. 1700-1800 között a férfiak létszáma 
mintegy 80 százalékos növekedést mutat, arányuk az 1700-as 38 százalékról 64 
százalékra növekedett. Közülük legtöbben alkalmazottak voltak, s nem 
birtokosok. A férfiak arányának növekedésével szemben látványosan visszaszorult 
a nők es a gyermekek alkalmzasa, s ez is a termelékenység növekedését hozta 
magaval. Mivel ezen időszak alatt a farmok, üzemek hasznos területe igencsak 
megnőtt, ebből következően az 1700 = 1 arányból kiindulva azt mondhatjuk, 
hogy az egy munkásra jutó megművelt földterület 1800-ra 0,7-és, 1850-re pedig 
0,85-ös arányt ért el. A hosszú távú következményekre is utalnunk kell: míg a 18. 
század elején még a családi típusú agrárfoglalkoztatottság volt a tipikus a 
szigetországban, addig a 19. század elejére már az alkalmazás vált 
meghatározóvá. Ehhez a folyamathoz persze azt is hozzá kell tennünk, hogy 
ebben a száz évben jelentősen nőtt az átlagéletkor, következésképpen a 
etszámában azonos, de minőségében javuló munkaerő mintegy 10 százalékkal 

nagyobb munkaerőmennyiséget jelent 1800-ban, mint a 18. század elején. 
Továbbra is jelentős maradt a szezonális foglalkoztatottság, elsődlegesen 
etakarítási időszakban fogadtak fel nagy tömegben idénymunkásokat a nagyobb 

üzemek.

Kérdés persze, hogy melyek voltak azok az új művelési eljárások, amelyek az 
agrártermelés növekedéséhez vezettek ?

I. Az ugar elhagyása, a váltógazdaság létrejötte. A tradicionális földművelésben 
kényszerszerűen be kellett iktatni a föld felének, harmadának kötelező 
pihentetését, amikor is az ugart évente felszántották ugyan, de nem vetettek 
bele semmit. Erre a talaj regeneráció, illetve az élősködők negligálása miatt volt 
szükség. Most viszont a takarmánynövények termelésével megoldódott a 
tápanyag-visszacsatolás problémája, s létrejöhetett egy olyan rendszer, amelyben 
már a föld egészét művelték, s nem kellett pihentetni. A termeívényeket a
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váltógazdaságban általában 4, 8, 12 és 16 éves rotációba rendezték úgy, hogy a 
földek fele, harmada általában takarmánynövényekkel volt bevetve. Híres volt 
például az ún. "norfolki négyes"; négyes rotációban cserélték a termelvényeket, 
először búzát, majd lóherét, aztán vagy árpát vagy zabot, s végül répát vetettek.

2. Új növények bevezetése. A váltógazdaság csakis a 16-17. században már 
Európában is meghonosodott új növények termelésével lehetett hatékonyabb a 
hagyományos háromnyomásos rendszernél. Ezek az új termel vények elsődlegesen 
takarmánynövények, amelyek állati táplálásra alkalmasak. Ilyenek voltak például 
a pillangósok (lucerna, lóhere, angolpeije, pázsitfű, bükköny, stb.), de rajtuk 
kívül nagy szerep jutott a kukoricának, a répának, a burgonyának, ugyanis az 
állati tápláláson túl valóságos néptáplálékká váltak egyes területeken. (Közismert 
például Írország esete, ahol az 1840-es években a krumplivész valóságos 
éhínséget idézett elő, aminek hatására 800 ezer alultáplált embert regisztráltak a 
statisztikusok, ugyanakkor egy millióan vándoroltak ki az országból.) Fontosak 
voltak az ipari hasznosítású növények, mint például a repce, amiből olajat 
sajtoltak, s ezzel világítottak, illetve a komló, amiből a sört főzhették. Egyre 
nagyobb jelentőségre tettek szert a kerti növények. Főleg a déli megyékben 
terjedtek el a gyümölcsösök. Szembetűnő változás történt a komló termesztését 
illetően, összekapcsolódva a feltűnően gyorsan fejlődő sörkultúrával. A komló 
termesztése egyre hatékonyabban folyt: mintegy harminc év alatt megduplázódott 
a hozama. A len és kender termesztését az állam hivatalosan is ösztönözte, s ez 
alapját képezte a honi vászonipar fejlődésének.

A takarmánytermelés meghonosodásával két probléma is megoldódott: 
egyrészt lehetővé vált a téli istállózás, ami egyben koncentrált trágyanyerési 
lehetőséget nyújtott, másrészt pedig a talaj regenerációját is elősegítette, ami a 
szántóföldi gabonatermeléshozamainak a növekedését eredményezhette. Mindez a 
két legfontosabb ágazat közötti szoros összefonódást eredményezte: az állattartás 
sikeressége hozzájárult a gabonatermelés emelkedéséhez, ugyanakkor a 
szántóföldi termelés outputjának emelkedése az istállózó állattartás sikerét 
alapozta meg. Ez a komplementaritás mindkét ágazatot generálta, s ez 
alapozta meg hosszú távon a 18-19. századi agrárátalakulást mind Angliában, 
mind a kontinensen. Növelte az eredményességet, hogy a 18. században az 
ökörrel való szántás helyett áttértek a ló hasznosítására, mivel az utóbbi 
vontatási sebessége mintegy 50 százalékkal magasabb, s a takarmánytermelés 
már biztosítani tudta a komoly törődést igénylő lovak nagy tömegű tartását 
(lassan tenyésztését). Szintén elősegítette a folyamatok összekapcsolódását, hogy 
fokozottan ügyeltek a vetőmag kiválasztására, a vetés idejének eltalálására.

3. A hagyományos eszközök felújítása, újak bevezetése. A vasekét már régóta 
ismerték, de a 18. században már gyors ütemben terjed mindenhol. Élettartama 
lényegesen hosszabb, szántási mélysége pedig összehasonlíthatatlanul nagyobb 
volt, mint a korábbi, vasalkatrészekkel rendelkező faekéé. A vaseke 
meghonosodásával a gabonatermelés hozamai javultak, ugyanakkor kötöttebb 
talajok feltörésére is lehetett már vállalkozni. Az új eketípus megkövetelte a
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vonóerő növelését is. Az ekén túl a kasza elterjedése is forradalmi változásokat 
idézett elő a gabonatermelésben. Az aratás ideje lecsökkent, hiszen a kaszás 
aratás sokkal - mintegy kilencszer-tízszer - gyorsabb munkavégzést jelentett, mint 
a hagyományos sarlós aratás. Az aratás idejének csökkenése miatt kevesebb 
munkás is elég volt, ugyanakkor a különböző tájakon az eltérő vegetációs ciklus 
miatt vándorló vendégmunkások jelenhettek meg. Érdekes módon a kaszás 
aratás még a táplálkozásban is változásokat okozott: a nagyobb erőkifejtést 
igénylő munka egészen eltérő kalóriabevitelt igényel. Már a 17. század közepe 
felé felvetődött a sorvetőgép ötlete is, amivel szabályozhatták a vetést, s így 
lehetővé vált volna a gyomlálás is, ami megint csak hozamnövekedést 
eredményezhetett. A sorvetőgépet végül is 1701-ben Jethro Túli 
szabadalmaztatta.

A 19. században ezek az új technikai módszerek tovább finomodtak. A nagy 
áttörést a gőzgépek elterjedése jelentette. A lokomotívok, gőzekék, 
gőzcséplőgépek megjelenése újabb lökést adott a mezőgazdasági termelésnek. 
Különösen az 1830-as évektől gyorsan terjedő, gőzzel hajtott cséplőgép vált 
meghatározóvá: a korábbi kézi cséplés ideje - ami akár több hónapig is 
eltarthatott - most néhány hétre szűkült, s ezzel a piacra jutás ideje lerövidült, 
gyorsult a tőkemegtérülés, emelkedhettek a jövedelmek a pótlólagos befektetési 
lehetőségek miatt. A szigetország mezőgazdaságának az 1830-as évektől 
látványos lökést adott a vasútépítkezések megindulása is, amely csökkentette a 
szállítási költségeket, s növelte a profitot.

Az angol mezőgazdaság a 18. században dinamikusan növelte outputját, s ez 
elsődlegesen a fentebb említett produktivitás emelkedésének következménye. 
Hozzávetőleges becslések szerint száz év alatt az angol mezőgazdaság 
megháromszorozta produkcióját, miközben az angliai népesség csak duplájára 
nőtt, így jobb táplálkozási lehetőséget nyújt a lakosságnak, hiszen emelkedett 
az egy főre jutó termelés mennyisége. Ennek eredményeképpen egyre kevesebb 
tradicionális éhínséggel kellett szembenéznie a társadalomnak, amit az is 
bizonyít, hogy a 17. században még 12, a 18. században már csak öt, a 19. 
században pedig már csak egy éhínség jelentkezett az országban, s az sem 
terjedt ki a teljes területre.

A javuló közellátás mellett Angliának még gabonaexportálásra is lehetősége 
nyílott, amivel megfordult egy nagyon hosszú trend, hiszen 1750 előtt a 
szigetország már több mint kétszáz esztendeje gabonaimportőr volt, most viszont 
komoly haszna származott abból, hogy - például - 1750-ben már az ország 
agrárprodukciójának kb. 13 százalékát (mintegy 200 000 tonnát) külföldön 
értékesíthette. A korabeli statisztikusok "Európa magtárának" nevezték Angliát. 
Mindezt úgy sikerült elérni, hogy bár a populáció nagysága gyors ütemben 
emelkedett, a mezőgazdasági népesség aránya viszont még csökkent is.

Az agrárágazat fontosságát bizonyítja az is, hogy - nyilván a gyors növekedést 
látva - a 18. század sok gazdaságelméleti gondolkodója (pl. F.Quesnay, A.Smith,
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stb.) vélte úgy, hogy a gazdasági dinamizmus motorja továbbra is a 
mezőgazdaság; megjelentek azonban olyan - némileg szkeptikusabb - vélemények 
is (pl. Thomas Malthustóí), miszerint a népesség növekedésével az 
agrárkibocsátás nem tud majd hosszú távon lépést tartani, s bekövetkezhet egy 
tömeges pauperizáció.

2.6. Az agrár-szakirodalom (szaktudomány) kialakulása

Nagyon fontos vonása a 18. századi mezőgazdasági átalakulásnak, hogy a 
gazdasági változásokat, az individuális kísérleteket az utazók, a mezőgazdasággal 
behatóbban foglalkozók és egyben irói vénával is megáldott egyének által 
írásban is közvetíteni, terjeszteni lehetett. Az új szakmai kísérleti eredmények 
főleg akkor terjedhettek gyorsan, ha ismert arisztokraták, esetleg maga a 
király végezte azokat. Az első híres kísérlet Viscount Townshend (1674-1738) 
nevéhez fűződik, aki az udvarból elment raynhami birtokára, s ott létrehozta a már 
említett "norfolki négyes"-t. Mivel a répa terjesztése alapvetően az ő nevéhez 
fűződik, a kortársak röviden csak - minden gúny nélkül - Tumip Townshendnek 
nevezték. (Egyébként hágai nagykövetként Hollandiában ismerkedett meg a 
répatermesztéssel, csak akkor még Richard Westonnak hívták.)

Róbert Bakewell (1725-1795) az állattartási kísérleteiről vált híressé a 18. 
században, alapvetően az új tartási módszerek bevezetőjeként tartja számon a 
szaktudomány. Bakewell egy 178 hektáros farmot vásárolt azért, hogy 
elképzeléseit megvalósíthassa. Foglalkozott a szarvasmarhák táplálékával, a juhok 
megváltoztatott etetésével, az istállózó tartás keretén belül a takarmánynövények 
kipróbálásával, s különböző fajták keresztezésével. Az volt a célja, hogy jó 
húsban lévő, gyorsan nöekvő állatfajtát kísérletezzen ki, s ennek eredménye az 
lett, hogy az általa kifejlesztett típust (az új Leicester-fajtát) már két évesen el 
lehetett adni. Bár érték kudarcok is, mégis alapvető szerepe van gyakorlati 
tapasztalatainak közreadásával abban, hogy a kortársak és a követő nemzedék 
már tudta, hogy milyen tápláléktól lesz erős az állat, s milyen tartási szabályok 
mellett lehet sikeresen gazdálkodni.

Bár nem arisztokrata, de annál nevesebb személlyé vált Jethro Túli (1674- 
1741). Nevéhez fűződik a már említett sorvetőgép kitalálása, illetve lótenyésztési 
tapasztalatainak publikálása 1733-ból. Joseph Főijeimbe o f Rotherham új 
eketípusával hívta fel magára a figyelmet. Arthur Young (1741-1820), aki 
beutazta egész Angliát, s a kontinens egy részét, az általa látott mezőgazdasági 
termelésről készített szisztematikus feljegyzéseket, leírta az üzemek működését, 
a jövedelmezőséget, a termelési eljárásokat, stb. 1771-ben kiadta a "Farmer's 
Calendar1 című munkáját, amelyben napi tudnivalókat közöl a mezőgazdasági 
tevékenységről, ezt a munkáját a későbbiekben nagyon sokan adaptálják majd a 
kontinens országaiban. William Marshall (1754-1818) 1787-ben adta ki a 
"General Survey of the Rural Economy of England" című alkotását, amelyben
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főleg a Norfolk körüli gazdaságokról elmélkedik, s foglalkozik azzal is, 
hogy mitől válik egy mezőgazdasági üzem jövedelmezővé. S végül emlitsük 
meg magát III. György királyt, aki - kortársaitól kiérdemelve a "Farmer 
George" nevet - személyesen is nagy híve volt a váltógazdálkodás rendszerének, 
s maga is publikált, többek között hozzájárult az "Annals of Agriculture" 
kiadásához. Fontosnak tartjuk még azt is megjegyezni, hogy az európai 
országokban nagyon sokan használták fel ezeket a munkákat, az angol 
mezőgazdasági gyakorlat átültetése más éghajlati viszonyok közé alapvető 
kérdéssé vált a 19. században szinte minden országban.

2.8. Az agrártársadalom változása

Mind a korábbi, mind a mai agrár-szakirodalom egyik legvitatottabb témája a 
szegénység és a bekerítések hatása a paraszti társadalomra.A szegénységről 
még mindig sokan azt hiszik, hogy a modernizációs korszak hozta magával. 
Az újabb kutatások azonban egyértelműen kimutatták, hogy a tradicionális 
agrártársadalmak népességének - átlagos körülményeket feltételezve - legalább 
25 -30 százaléka szegénynek minősíthető. Ez az arány szélsőségesen rossz 
termőévben akár 50 - 60 százalékra is felduzzadhatott. Tény az, hogy Anglia az 
első olyan ország, ahol kormányzati szinten már a 18. században segélyezték a 
rászorultakat (Speenhamland-system). A jelen ismeretek tükrében két folyamatot 
lehet már szétválasztani. Az 1740 előtti bekerítések általában a landlordok és 
a parasztok közötti megegyezés eredményeképpen jöttek létre. Ennek során a 
kisbirtokosok cserebirtokot kaptak, kevés az olyan jellegű történelmi forrás, ami 
az erőszakos kisajátításra utalna.

Más a helyzet azonban a bekerítési törvény megindulása utáni 
birtoktagosításoknál. Itt már számtalan korabeli információ van arra, hogy a 
birtoktalan elemek száma rohamosan növekszik. A két legfontosabb társadalmi 
kategória a zsellér és a telepes volt. A zsellérek a bekerítések során korábbi 
törpebirtokaiknak megfelelő földet kaptak a falu határában. Az is tény azonban, 
hogy 1780-1832 között a törpebirtokosok száma megduplázódott. A telepesek 
nem kaptak földet, belőlük bérmunkások lettek, de ki kell emelnünk, hogy 
általában nem ipari bérmunkások. Ennek oka az volt, hogy a bekerítések 
agrárkonjunktúrával párosultak, ugyanakkor el is húzódtak, sokszor 4-5 évig is 
eltartott egy birtok racionalizálása. Az új növények termelése viszont 
munkaigényes kultúrát feltételezett (kapásnövények), s ezek műveléséhez 
előszeretettel használták fel a mezőgazdaságban található olcsó munkaerőt. A 
kisbirtokosok helyzete váltja ki a legtöbb vitát, a bekerítések költségeit nem 
bírták, sokszor előfordult, hogy el kellett adniuk földjeiket. Egy elemzésből az is 
kiderült, hogy a bekerítések alatt az eredeti tulajdonosok 40-50 százaléka 
kicserélődött. Mindazonáltal úgy tűnik, hogy a 18. századi vidéki társadalmi 
zavargások elsődlegesen nem a parasztság tömeges elnyomorodásának jelei - 
mint azt korábban oly sokan felvázolták -, hanem regionális szinten jelentkező,
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általában csak kisebb területekre kiteijedő éhségmozgalmakról van szó. 
Társadalmi zavargást ebben a korszakban sok minden elindíthatott (politikai 
motivációk, vallási türelmetlenség, fogyasztási adó kivetése, élelmiszerek 
árának hirtelen növekedése, stb.),s ebben a sorban a bekerítéstől való félelem 
vagy maga a bekerítés csak egy az okok között.

A 18-19. század során az angol mezőgazdaságban dolgozók aránya elég gyors 
ütemben csökkent. A mezőgazdaság alapvetően népességkibocsátóvá vált. 1688- 
ban az angliai népesség 75 százaléka még a mezőgazdaságban dolgozott, de a 
19. század közepére Anglia vált Európa egyetlen olyan országává, ahol a 
mezőgazdasági népesség már a lakosság 25 százalékát sem érte el. Az összes 
férfikeresőt tekintve 1851-ben 20 százalék dolgozott az agrárágazatban, 1881-ben 
16 százalék, 1911-ben pedig már csak 5 százalék. A 19. század viharos 
gyorsaságú iparosodásának következtében nagyon sokan hagyták el 
mezőgazdasági foglalkozásukat, ugyanakkor meglehetősen magas azok száma, 
akik az Újvilágban keresték boldogulásukat. A freeholderek már a 18. század 
végén is maximum 20 százalékát birtokolhatták az összes művelt földnek. A 19. 
század hetvenes éveire meglehetősen szélsőséges birtokmegoszlási képet 
kaphatunk Angliáról és Walesről: a földterület 55 százaléka az 1000 acre, és 81 
százaléka a 100 acre feletti földdel rendelkező birtokosok kezében volt.

2.7. Mai szakirodalmi vélemények a mezőgazdasági forradalomról

Az utóbbi két évtizedben a mezőgazdasági forradalom kapcsán három markáns 
értelmezési kísérlet született.

1. Az első interpretáció szerint az angol mezőgazdasági forradalom 1750-1850
között zajlott le. (A nézet képviselői között a két legfontosabb személy 
Chambers és Mingay.) A nézet képviselői úgy vélik, hogy a technológiai 
újítások (főleg a takarmánynövények termelésével működő vetésforgók) 
növelték a föld termékenységét, aminek hatására létrejöhetett a modem 
gazdálkodás, megvalósulhatott a nitrogén visszajuttatása a talajba, s az sem 
elhanyagolható, hogy az istállózó állattartás komplementer módon
kapcsolódhatott a szántóföldi gabonatermeléshez. Chambers és Mingay 
számításai szerint ezek a változások 1750-1850 között 6,5 millió plusz ember 
ellátását tették lehetővé.

2. A.HJohn és E.LJones szerint a mezőgazdasági forradalom 1650-1750 között
ment végbe a szigetországban. Szerintük a technológiai megújulás már ekkor 
megtörtént. Ebben az időszakban a mezőgazdaság növekedése megelőzte a 
népesség növekedését, így nőtt az egy főre jutó agrároutput is. Két nagyon fontos 
tényező mutatja a szerzők szerint igazukat, mégpedig az, hogy a gabonatermelés 
egységnyi területre eső hozama illetve a gabonaexport megindulása nem lett 
volna lehetséges a hagyományos mezőgazdaság erőforrásaival és
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technológiájával.

3. E.Kerridge a harmadik nézet képviselője. Kerridge szerint a mezőgazdasági 
forradalom ideje 1560-1767 közé tehető. Úgy vélte, hogy a későbbi datálások 
esetében a mechanizáció elterjedése vitatható, a parlamenti bekerítések 
szerepét irrelevánsnak tartotta, s leszögezte, hogy az innovációk korábban 
történtek meg. Kérdés persze, hogy mi mutatja az álláspontja igazát ? Kerridge 
hét tényezőt sorolt fel állítása igazolására: h

- a vizsgált korszakban megjelent az ún. átalakítható (convertible) 
gazdaság típusa, vagyis az open-field helyett

- létrejött a kevert (mixed) gazdaság
- komoly méretű mocsárlecsapolások történtek
- egyértelműen bizonyítható ezen időszak alatt a termelékenység 

növekedése
- az újítások között megjelent az árasztásos rét
- elterjedtek az új (takarmány) növények
- új művelési eljárások keletkeztek (pl. a vetésforgó)
- egy-két helyen néhány új technikai eszköz is megjelent, pl. a kasza és a 

sarló.

Kerridge szerint ezek a vonások már a 16. század második felétől jelen voltak az 
angol agrikultúrában, amit az is alátámaszt, hogy - feltételezése szerint - 1550- 
1750 között az angol népesség majdnem kétszeresére nőhetett. Ugyanakkor arra 
is fel kell hívnunk a figyelmet, hogy egy jelenség léte még nem jelenti a teljes 
átalakulást. Az angol mezőgazdaság átalakulásának négy nagyon fontos vetületét 
érdemes megkülönböztetni.

1. Az átalakulással együtt járt a művelt területek kiteijedése.
2. Szinte mindenhol nőttek a ráfordítások (inputok).
3. Az átalakulással párhuzamosan helyi vagy regionális specializációk 

jelentek meg egyes vidékeken.
4. A technológiai innovációk nélkül egy rettentően elhúzódó folyamattá vált 

volna az átalakulás, de az új módszerek forradalmasították a termelést

így talán nem véletlen, hogy az angol mezőgazdaság hosszú távú átalakulását 
tekintve egymáshoz szorosan kapcsolódó elemeket figyelhetünk meg. 1650 előtt 
nőtt a gabona vetésterülete, de a fejenkénti output még nem nőtt lényegesen- 
ugyanakkor megjelent az átalakított gazdaság formája, de az újdonság a népesség 
növekedésének nyomására következett be. 1650 után új növények jelentek me > 
de lényeges hatást ekkor még nem tudtak gyakorolni az össztermelésre s §a 
hozamokra. Az output növekedése inkább a helyi vagy regionális specializáció 
következményeképpen változott. 1750 után már a fejenkénti output is gyorsan 
nőtt, megtörténtek az innovációk, új művelési eljárásokat vezettek be, s már 
bérmunkásréteget is alkalmaztak. Vagyis azt láthatjuk, hogy a mezőgazdasági 
forradalom folyamatos, lassú evolúciós előzmények után a 18. században ment
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végbe Angliában.

Az angliai agrárátalakulás - bár kétségtelen, hogy számos termelési, technológiai 
eljárást Hollandiából importált - méreteivel, kontinentális hatásával a 
19. században már meghatározó lett minden ország számára. A szigetország 
mezőgazdasági változásai messze megelőzték a "követőkét". Ha azt vizsgáljuk, 
hogy az egyes európai országokban a mezőgazdasági forradalom mikor kezdődött, 
akkor azt láthatjuk, hogy Franciaországban 1750-60 felé, az észak-amerikai 
gyarmatokon 1760-70 felé, Németországban 1790-1800 felé, Ausztriában, 
Itáliában, Svédországban, Magyarországon az 1820-30-as évek felé, 
Oroszországban, Spanyolországban pedig 1860 felé indultak meg hasonló 
folyamatok. Addigra azonban a követő országokban már lefordították az angliai 
szakpublikációkat, meghonosították az eredményeket, s így sokkal gyorsabban 
járhatták végig azt az utat, amely a szigetországban több száz éven keresztül 
bontakozott ki.
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3. A FIZIOKRATA GONDOLKODÁS JELENTŐSÉGE

A 18. századi mezőgazdasági növekedés, az exportképesség javulása, a 
termelékenység emelkedése az agrárágazat felértékelődését hozta magával. így 
nem véletlen, hogy a gazdasági gondolkodásban is a mezőgazdaság egyre 
kitüntetőbb szerephez jutott. Míg a mezőgazdaság üzemi - üzemszerkezeti 
változásairól író angolszász szerzők elsődlegesen az agrárium mikroviszonyaival 
foglalkoztak, addig Franciaországban a 18. század derekára kialakult az első 
rendszeres makrogazdasági eszmerendszer, amelynek már a gazdaság egészének 
funkcionálásról volt mondandója. Ezt a gazdaságelméleti irányzatot 
flziokratizmusnak nevezik, amelynek megteremtése elsődlegesen Francois 
Quesnay érdeme. Mellette a gazdaságpolitikájáról híres Turgot volt az, akinél 
talán a legteljesebben képviseltetett ez a gazdaságfilozófia. Az alábbi fejezetben 
velük foglalkozunk.

3.1. Francois Quesnay: a tudós orvos és közgazdász

Francois Quesnay 1694-ben született egy Méray nevű franciaországi kis faluban, 
egy tizenhárom gyermekes paraszt család nyolcadik gyerekeként. Magát a falusi 
életet és a gazdálkodást ebből következően mindvégig, egész életében kedvelte. 
Maga a család nagyon szegény volt, tanulásra nem is gondolhatott, így nem 
véletlen, hogy tizenegy éves koráig Quesnay analfabéta volt, általában a mezőn 
dolgozott. Életében a döntő fordulatot az okozta, hogy egy falusi pap vette 
gondozásba, s ezzel lehetősége nyílott tanulásra. Tizenhárom éves, amikor újabb 
családi tragédia éri: meghalt az apja, s még kritikusabbá vált a família anyagi 
helyzete.

Quesnay olvasási szenvedélye nagy volt, s egy lehetséges fennmaradási esélynek 
tűnt számára, ha beáll sebésznek a helyi orvoshoz (borbélyhoz), ahol elsajátíthatta 
a kor univerzális orvoslási módszerét, az érvágás művészetét. Közben sokat tanult, 
képezte magát. 1711-17 között már Párizsban élt, egy kórházban dolgozott. 
Huszonhárom éves korára már saját lábán állt, jó hozománnyal egy fűszeres lányát 
vette el. Ezt követően Párizstól nem messze, Mantes városában dolgozik tizenhét 
éven keresztül. Páciensei között a társadalom minden rétege feltűnik, kapcsolatba 
került híres arisztokratákkal is.

1734-ben egy, az udvarban élő herceg háziorvosa lett, s ezt kihasználva 
nemsokára a versailles-i sebészek vezetőjévé vált. 1749-ben Pompadour márkinő 
orvosaként ismerjük, s így a versailles-i palota félemeletén rendezkedhetett be. A 
század közepére Quesnay már tehetős emberré vált, s a továbbiakban, csaknem 25
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éven keresztül az udvarban élt. Quesnay versailles-i lakása lett a tudósok, 
felvilágosult emberek találkahelye, állandó vendégnek számított itt Diderot, 
d'Alambert, Helvetius, Turgot, stb. 1766-ban még Adam Smith is megfordult itt. 
XV. Lajos kedvelte Quesnay-t, érdekesség, hogy 1758-ban a király két kezével 
nyomtatta ki orvosa írásos tudományos munkáját, amit egyébként orvosa előírása 
volt a fizikai munkahiányban szenvedő uralkodó számára. 1764-ben meghalt a 
márkinő, és Francois Quesnay a király háziorvosává vált. Mindebből persze az is 
következik, hogy kora egyik legnagyobb karrierjét futotta be, egy nincstelen 
parasztgyerekből az udvar megbecsült, elismert orvosává vált, akinek szavára 
szinte mindenben adtak.

Francois Quesnay kora rendkívül sokoldalú tehetsége volt. Hatvan évesen kezdett 
a figyelme a gazdaság felé terelődni. Mindez olyan alapossággal, hogy az 
enciklopédiában már ő írhatta 1756-57-ben a "Fermiers" (Bérlő) és a "Grains" 
(Gabona) cikkeket, amelyben részletesen fejtegette a mezőgazdaság változásait, a 
nép súlyos tehertételeit. 1758-ban Qusnay kiadta a "Tableau économique" című 
írását, ez volt az a munka, melynek nyomtatásában a király maga is részt vett. 
Ugyanebben az évben egy másik mezőgazdasági munkát is kiadott, Általános 
alaptételek földművelő országok gazdasági kormányzatáról" ("Maximes générales 
du gouvernement économique d' un royaume agricole") címmel. Később, 1768- 
ban még egy tanulmánygyűjteménnyel jelentkezett Sokoldalúságát világosan 
mutatja, hogy hetvenhat évesen elkezdett matematikával is foglalkozni, s még 
publikált is belőle. Kora minden elismerését megkapta, nemesi rangra emeltetett, 
tagja lett a Tudományos Akadémiának is. Quesnay 81 évesen, 1774-ben halt meg.

3.2. Quesnay fontosabb gazdasági gondolatai

3.2.1. A föld mint kizárólagos értéktényező

Francois Quesnay alapvetően a mezőgazdaság működéséből vont le elméleti 
következtetéseket. 1756-ban megjelent fő müvében fogalmazza meg sarkalatos 
tételét: "...a föld minden gazdaság kizárólagos forrása". Quesnay elméletében ez 
egy olyan alaptézis, amely tételes bizonyítást nem nagyon kíván. Persze nem 
valami kitalációról van szó. Franciaországban az ipartámogató merkantilista 
gazdaságpolitika a megelőző ötven évben nem minden társadalmi csoport 
esetében talált támogatásra, sokan érezték úgy, hogy az agrárágazat, amelyben a 
foglalkoztatottak legalább 80 százaléka dolgozik, ésszerűtlenül háttérbe szorított 
ágazattá vált. Ráadásul - mint ahogy említettük - a század közepe felé egy egyre 
inkább emelkedő agrárár alakult ki, s ez erősítette a mezőgazdaság pozícióit, s 
azért hatott a francia agrárius gondolkodásra az is, hogy az angliai agrár
szakirodalom eljutott Franciaországba, s megtermékenyítette a mezőgazdasági
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gondolkodást. Egy adat szerint Franciaországban a 18. században 110 
mezőgazdasági témájú könyvet adtak ki.

Az árak mellett nagy hatást gyakorolt Quesnay-re a század meghatározó 
eszmeáramlata és gondolkodásmódja: a felvilágosodás és a racionalizmus vált 
gazdaságszemléletének meghatározó vonásává, a "természetes rend" kategóriája 
Quesnay számára is alapvető volt. Maga a fiziokrácia kifejezés is erre épül: 
fíziokrácia = a természet uralma. Az ipart és az áruforgalmat is fontosnak tartotta, 
de úgy gondolta, hogy "...mindkettő csupán a külföldről jövő javak révén tarthatja 
fönn magát; egyébként az efféle erőforrások erősen korlátozottak és 
bizonytalanok, s csak kis államok számára lehetnek elégségesek." A 
mezőgazdasági termékek egy egész ország számára a gazdagságot jelenthetik, ha 
bőségben vannak, magas az áruk, nagyarányú a fogyasztásuk, és mindebben a 
külkereskedelem is segít. Quesnay híres mondása szerint "Amikor a 
mezőgazdaság virágzik, az összes mesterség virul, de amikor a földművelést 
elhanyagolják, bármilyen ok váltsa is ki, minden szárazföldi és tengeri munka 
vele együtt sorvad".

De a földművelést másképp magyarázza, mint elődei: "A földművelés sok 
befektetést követelő vállalkozás: befektetés nélkül meddő és nem kifizetődő. Nem 
az emberi munkának köszönhető a gazdag termés; a szántást lovak vagy ökrök 
végzik; a mezőket a jószág trágyázza: a gazdag termés szükségszerűen tételezi fel 
a már meglévő vagyont, amit az ember munkája, bármennyire sokrétű is, nem 
pótolhat." Természetesen mindez nem valami determinizmus szempontjából 
fontos, hanem azért, mert annak feltételezéséről van szó, miszerint a jó 
mezőgazdasági tevékenységhez sok feltétel kell, de ha az üzemi körülmények nem 
adottak, akkor az emberi tőkeérték önmagában nem sokat ér. Máshol azt írja: "A 
föld ajándékai mindig a földművelő befektetéseivel arányosak, s az őket előkészítő 
kiadásoktól függenek." Mindez világosan bizonyítja, hogy Quesnay felfogásában a 
mezőgazdaság már egy modem üzleti szemlélettel, tőkés módon működő, 
alapvetően árutermelő mezőgazdaság.

De azzal is tisztában volt, hogy sok esetben a mezőgazdaság mégsem működik 
tökéletesen, s ennek több oka van. Quesnaynek sok baja volt a kormányzattal, 
hiszen az államban mezőgazdaság-ellenes irányultságot látott: úgy gondolta, hogy 
a nem-optimális működés a kormányzati gazdaságpolitika miatt vagyon, s ennek 
egyik eszköze a rossz adópolitika. Quesnay szerint a jó adó az "ártalmatlan adó", 
amely "... ne legyen romboló, vagy a nemzeti jövedelem összességéhez 
aránytalan". A mezőgazdasági jövedelmek emelkedése kulcskérdés nála, amit a 
kormányzat elősegithetne kedvezményekkel, amit a termelők kaphatnának. Az 
állam "ne terjessze ki túlságosan a pénz és az emberek alkalmazását gyártásra s 
fényűzési kereskedésre, a mezőgazdasági munkák rovására...". Ne hagyja a 
kormányzat a földművelő területek elnéptelenedését. A gazdag emberek vagyonát 
vidékre kell csábítani, s a befektetéseket nem szabad adóval sújtani. "Az önkényes 
adóztatás szembeszökő módon bénítja meg a földművelő minden erőfeszítését" -
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íija az enciklopédiában. Alapelve volt a fiziokrata gondolkodásnak, hogy az 
adókat nem a földre, hanem a föld hozadékára kell kivetni.

Nagyon fontos szempont Quesnay gondolkodásában a termelői - gazdálkodói 
döntési szabadság, szinte már - korát megelőzően - liberális elveket fogalmaz meg 
ez ügyben. Azt írja alaptételeiben, hogy "Mindenkinek legyen szabad földjén azon 
terményeket előállítani, melyeket érdeke, tehetsége s a talaj természete neki 
lehető legnagyobb eredményt ígérőül ajánl." Gondoskodni kell a földművelők 
személy- és vagyonbiztonságáról. A személy és vagyonbiztonság követelése mint 
előremutató elem nagyon lényeges, hiszen Franciaországban - szemben Angliával 
- a 18. század végi forradalmi törvényhozás előtt feudális, kötött jogrend élt, 
amely a mezőgazdasági termelőket alapvetően jogi keretek közé zárta.

3.2.2. Társadalmi osztályok és a javak elosztása

Mivel a mezőgazdaság az alapvető termelési ágazat, nagy kérdés, hogy az ebből 
az ágazatból származó jövedelem milyen társadalmi csoportok között oszlik meg. 
Quesnay úgy számolta, hogy a parasztnak önfenntartásán túl marad még feleslege, 
amire több társadalmi csoport is igényt tarthat: A földesúr (senior) mintegy 4/7- 
et, a király 2/7-et, az egyház mintegy 1/7-et kap ebből a fölöslegből. A kérdés az, 
hogy ezek hárman milyen jogon sajátítják el a fölösleget, másrészt honnan ered a 
fölösleg ? A seniorok esetében Quesnay válasza az, hogy ez a járadék nem más, 
mint törvényes kamata a "földbe eszközölt befektetéseknek", vagyis a korábban 
végrehajtott termővé tétel kamata. A másik kettő társadalmi réteg eredete szerint 
istentől való, vagyis erről nincs mit mondani, az általuk végrehajtott elsajátítás 
természetes dolog.

Quesnay azt íija, hogy, "A nemzet a polgárok három osztályából áll: a termelő 
osztály, a tulajdonosok osztálya és a terméketlen osztály." A "termelő" kategória a 
földművelő, a bérlő, a mezőgazdasági munkás. Funkciója az, hogy fenntartja 
önmagát, tőkebefektetéseket hoz létre, amivel tiszta terméket alkot. A 
"tulajdonos" a földesúr, a királyi udvar, az egyház. A "terméketlen" csoporthoz 
sorolódik mindenki más. Ide tartozik például a kézműves, az iparos, a kereskedő. 
Ezek ugyan szerinte dolgoznak, munkájuk azonban nem kapcsolódik a földhöz, 
ezért ugyanannyi terméket hoznak létre, mint amennyit elfogyasztanak, csak 
átalakítják a mezőgazdaságban létrehozott termékek naturális formáját. Quesnay 
szerint az ipar csak annyi értéket ad vissza a társadalomnak, amennyit onnan kap, 
ezért nem járul hozzá a nemzet vagyonának szaporodásához. Mindebből az 
következik, hogy a földművelőket kell az államnak támogatni, hiszen ezek tarják 
fenn az országot.

Azt a mezőgazdasági termékfelesleget, amely az összes termelési költség levonása 
után marad, tiszta terméknek nevezte. A tiszta termék, "a jövedelem a föld és az 
ember terméke". Fontosnak tartotta, hogy a "jövedelem teljes összege jusson újra
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az évi forgalomba és járja be azt egész kiterjedésében". Quesnay jövedelem- 
vizsgálataiban ennek a tiszta terméknek az elosztását, körforgását elemezte, 
számára a mezőgazdaságban volt a tiszta termék leginkább megfogható. A tőke 
összetételéről azt állította, hogy "...egy nagy állam elsődleges javait az emberek, a 
földek és az állatok teszik". A tőkeösszetételt vizsgálva szétválasztotta a termelési 
költségben az eredeti előleget (nevezzük egyszerűen egy későbbi formulával 
állótőkének), ezek alatt olyan befektetések értett, amelyeket csak egyszer kell 
kifizetni. Ilyen volt például a földek termékennyé tétele, a lecsapolások költsége, 
épületek emelésére, erdőirtásokra szükséges tőkék (dépenses primitives). Ezek 
Quesnay szerint a földbirtokosok befektetései, aminek következtében megilleti 
őket a föld tiszta hozadéka. Külön választotta ezektől a mezőgazdaságban 
használt technikai eszközkészletet, az állatállományt. S végül megkülönböztette 
az "évi előleget" (dépenses annuales), amelyhez a mezőgazdasági bérmunkások 
fizetését, a vetőmag költségeit, a karbantartási munkálatok díjait sorolta, vagyis 
azokat a költségeket, amelyeknek minden évben meg kellett térülnie. (Később ezt 
forgótőkének nevezték.) Ezek az "előlegek" lényegében a termelési folyamatban 
részt vevő termelő tőkék, amelyeket Quesnay megtérülési idejük szerint 
különböztetett meg.

A mezőgazdaságot csak akkor vélte jövedelmezőnek, ha a termelő megszerzi a 
termelés folyamán az "évi előleget", s ugyanakkor hozzájut az első két tőkerész 
kamataihoz. Ez azonban csak akkor érhető el, ha a termelők intenzifikálják a 
termelést: folyamatosan a belterjesség felé mozdulnak el, ugyanakkor növelik a 
tőkebefektetések mértékét, fokozzák a hozamokat, csökkentik a termelési 
költségeket, s új piacokat tárnak föl. így a mezőgazdaság jövedelmezőségének 
kérdése általános gazdaságpolitikai kérdéssé válik, amelynek egyik legfontosabb 
vonása a szabadkereskedelem hirdetése az agrártermékek számára (amely persze - 
kimondatlanul is - az ipar háttérbe szorulásával kapcsolódik össze). Óriási érdeme 
Quesnay-nek, hogy a pénzforgalom bekapcsolásával az áru- és pénzforgalmat 
együttesen elemezte.

3.2.3. Az újratermelés sémája

Ezekkel a fogalmakkal megteremtette az alapot a tőke körforgásának és 
újratermelésének elemzéséhez, magát az "újratermelés" terminust is Quesnay 
használta először. A gazdaságot nem statikusan, hanem annak dinamikájában 
vizsgálta. A különböző társadalmi csoportok közötti tőkeáramlást körforgásként 
értelmezte, ami persze nem véletlen, hiszen W. Harvey nem sokkal előtte fedezte 
fel a vérkeringést. Quesnay az 1758-as ökonómiai táblázataiban különböző 
számításokkal, képletekkel próbálta bizonyítani, hogy a mezőgazdasági termények 
évi összege az említett három osztály között hogyan oszlik meg, s miként 
lehetséges az, hogy az improduktív csoportok csupán saját fogyasztásuk 
ellenértékét képesek létrehozni, vagyis tevékenységük nem járul hozzá a nemzeti 
össztermék növekedéséhez. Sajnos az eredeti táblázatok nem maradtak fenn, így
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az utólagos értelmezések is sok mindenben különböznek. A tudós orvos példája a 
következő volt.

Nézzük a kiinduló feltételeket. A tőke körforgásának kezdeti időpontja az aratás 
befejeződés. A mezőgazdaságban megtermelt bruttó érték 5 milliárd livre. Ez a 
fiziokrata felfogás szerint mezőgazdasági termékekből és nyersanyagokból áll: 4 
milliárd livre értékű élelmiszer és 1 milliárd livre-nyi nyersanyag. Összetételét 
tekintve pedig az 5 milliárdnyi tőke három egységre oszlik: 40  %-a (2 milliárd) 
forgótőke, 20 %-a (1 milliárd) amortizáció és 40  % (2 milliárd) a tiszta termék, a 
haszon. Ugyanakkor a steril osztálynál van 2 milliárdnyi iparcikk, amely 
értelemszerűen 2 milliárdnyi készpénzzel mozdítható meg. A körforgás 
kiindulópontján a földtulajdonosok kezén van 2 milliárd livre összegű készpénz. 
A keretfeltételek meghatározása után beindulhat a rendszer működése, amit Csató 
K., Mátyás A. és N.Baudeau tanulmányai alapján vázolunk fel.

1. Első lépésként a földtulajdonosok a bérlőktől 1 milliárdért élelmiszert 
vásárolnak, a pénz tehát a bérlőkhöz áramlik, s ugyanakkor - vele párhuzamosan - 
1 milliárdnyi élelmiszer kerül a földtulajdonosokhoz.
2. A föltulajdonosok a maradék egy milliárdért iparcikket vásárolnak, a pénz tehát 
tőlük az iparosokig halad, onnan 1 milliárd értékben áru kerül a 
földtulajdonosokig.
3. Az iparosok a most kapott 1 milliárdért élelmiszert vásárolnak a bérlőktől, az 
iparosoktól a bérlőkig hatol a pénz, s ugyanakkor a bérlőktől az iparosokig az 
élelmiszer.

Szinte úgy néz ki, hogy az első három lépcső a naturális termékcsere bemutatása, 
hiszen nem történik semmi más, mint néhány társadalmi - gazdasági szereplő 
elcserélgeti saját pénzét, termékét. Van azonban még két lépcső, ami a fejlett 
munkamegosztásból, az árutermelésből, a szakosodásból fakad.

4. Most a bérlők vásárolnak 1 milliárdért munkaeszközöket az iparosoktól, ebből 
következően a pénz visszaáramlik az iparosokhoz, ugyanakkor az iparcikkek az 
iparosoktól a bérlőkhöz kerülnek.
5. Az iparosok 1 milliárdért nyersanyagot vásárolnak a bérlőktől, tehát a pénz az 
iparosoktól a bérlőkig vándorol, míg a nyersanyag a bérlőktől az iparosokig.

A végső stádiumban 2 milliárd livre van a bérlőknél, akik ezt a 
földtulajdonosoknak fizetik bérleti díj fejében. Ezzel lezárul a körforgás, nézzük a 
három csoport által elért anyagi kondiciókat. A csere folyamán a körforgásba 
bekerült 2 milliárd készpénz a bérlet kifizetésére, valamint 3 milliárdnyi termék, 
aminek kétharmad része élelmiszer, egyharmad része pedig nyersanyag, míg a 
steril iparosok 2 milliárdot adtak a rendszerbe iparcikk formájában. A körforgás 
során

- a földbirtokosok megkapták a tiszta termék értékét
- az iparosok termékeikért élelmiszert és nyersanyagot kaptak, így újra kezdhetik
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termelésüket
- a bérlők megkapták a számukra szükséges iparcikkeket, köztük a számukra 

szükséges munkaeszközöket is.

Végül is megállapíthatjuk, hogy Quesnay lényegében egy általános egyensúlyi 
modellt fogalmazott meg, amelyben az egyensúly fennmaradásának feltételei 
állandóan újratermelődnek. Természetesen a modell tele van 
gyermekbetegségekkel. Ilyen például, hogy az iparosok 2 milliárdnyi terméke 
nem adatott hozzá az összértékhez, hiszen akkor nem 5 hanem 7 milliárd a bruttó 
termékérték. Nem választotta szét a szerző az ipari forgótőkét és állótőkét, holott 
a mezőgazdaságot illetően megtette. Nem számoltak az iparosok saját iparcikk
fogyasztásával sem. De ettől függetlenül kétségtelen Quesnay érdeme a körforgás 
megfogalmazásában.

3.3. Quesnay hatása a gazdaságelméletre

Francois Quesnay fő érdeme kétségtelenül az volt, hogy elsőként próbálkozott egy 
viszonylag teljes makroökonómiai elemzéssel, ahol aggregét közgazdasági 
mutatók használatával (társadalmi termék, beruházás, nemzeti jövedelem, stb.) a 
gazdaság egészének működésére kívánt közgazdasági válaszokat adni. Gulyás 
Gyula írása alapján az alábbiakban foglalhatjuk össze munkáságának 
legfontosabb eredményeit:

1. Kimutatta, hogy a termelés, az elosztás és a csere összefüggő makroökonómiai 
egységet alkot.

2. Elsőként adta a tőke, a termelés és elosztás beható analízisét.
3. Elsőként fogalmazza meg a szabadkereskedelem lényegét
4. Egy lazuló, de még mindig feudális rendszerben a magántulajdon és a 

személyes szabadság mellett érvel a hagyományos kiváltságokon alapuló 
mechanizmussal szemben.

Francois Quesnay eszméi nagy hatást gyakoroltak a későbbi közgazdasággal 
foglalkozók számára, elsődlegesen Adam Smithre. Tény az, hogy a fiziokrata 
rendszer nagyon sok egyoldalú értelmezéssel próbálkozott, mégis ez volt az első 
érdemi kísérlet a gazdasági folyamatok átfogó ábrázolására. Még megjegyezzük, 
hogy a kortársak és követőik igen nagyra tartották Quesnay-t. V.R.Mirabeau 
szerint a világ kialakulása óta három nagy felfedezés történt: az írás feltalálása, a 
pénz létrejötte, valamint a kettő betetőzéseként a Tableau économique. Még Marx 
is el volt ragadtatva: a legzseniálisabb teljesítménynek tartotta a klasszikus polgári 
gazdaságtant illetően. S megemlitjük még Mátyás Antal azon véleményét is, 
miszerint a mai polgári közgazdaságtan is sokra értékeli F'.Quesnay tudományos 
teljesítményét, ugyanis az input-output elemzések előfutárát látják benne.
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3.4. Turgot munkássága

A történettudomány számára Anne Róbert Jacques Turgot (1727-1781) sokkal 
ismertebb személyiség, mint Quesnay. Pedig a két személy sorsa nagyon szorosan 
összekapcsolódott, mégpedig azért, mert Turgot orvos barátjától szerezte 
gazdasági ismeretei nagy részét, s később, már Quesnay halála után két évig tartó 
minisztersége során - XVI.Lajos uralkodása alatt - fíziokrata elvek alapján próbált 
meg a gazdaságpolitikát irányítani.

Személyéről érdemes megjegyezni, hogy kora egyik legkiválóbb elméje volt. A 
Sorbonne elvégzése alatt megtanult hat nyelvet s fényes egyházi tudományos 
karrier előtt állt, ám 23 évesen váratlanul otthagyta a pályát. Már 22 évesen 
filozófiai munkákat írt, ezekbe néha gazdasági fejtegetések is becsúsztak. 1752- 
től Párizsban bírósági beosztást kapott, hivatali munkát folytatott. A 
felvilágosodott gondolkodás őt is megihlette: szoros kapcsolatba került Diderot- 
val, d'Alembert-rel s az enciklopédiával. Közgazdasági gondolkodásának 
fejlődésében fontos szerepet játszott Vincent Gournay, aki Turgot tanítója volt. 
Mindez azért fontos, mert Turgot ismerte és magáénak tudta a fiziokraták legtöbb 
tételét, ám Gournay révén - aki a fiziokratáktól eltérően az ipart és a 
kereskedelmet abszolutizálta - teljesebbé, többoldalúvá vált látásmódja. 1761-től 
intendánsi kinevezést kap Limoges tartományba, ahol tizenhárom évet tölt. 
Megismerve a gyakorlati gazdasági irányítást, szembesül az archaikus 
jogrendszerrel, a primitív paraszti léttel, a tudatlansággal, az állami hatalom 
kíméletlenségével. így nem véletlen, hogy tartományában azonnali reformokat 
kezdeményez, amelyek elsődlegesen az adóbeszedés egyszerűsítését, az 
állategészségügy megszervezését, új növények meghonosításában testesültek meg. 
Limoges-ból is tartotta a kapcsolatot Párizzsal, még az ekkor éppen ott tartózkodó 
Adam Smithszel is megismerkedett. Számos írást közölt különböző lapokban 
ebben az időben is, s ezek elsődlegesen limoges-i gazdasági jelentések. 
Legfontosabb közgazdasági munkáját 1776-ban írja, ugyanakkor, amikor 
Angliában megjelenik Smith öt kötetes makrogazdasági írása.

A munka címe "Észrevételek a javak képződéséről és eloszlásáról". Szigorú, zárt 
gondolatvilága van a műnek, feszes a szerkezete. A mintegy hetven oldalas 
alkotás száz pontba sűríti szerzője gazdasági nézeteit. Mondandónk 
szempontjából alapvetően az első harminc tézis a fontos, ugyanis ezek azok a 
pontok, amelyek a Turgot fíziokrata felfogását bizonyítják, s egyben 
megalapozzák más területekre vonatkozó (ipari-kereskedelmi, valamint 
pénzelméleti) nézeteit.

Turgot számára is a mezőgazdaság a gazdaság alapja. Úgy gondolta, hogy a 
földművelés olyan tevékenység, amit alapvetően meghatároz a természeti 
körülmények különbözősége, éppen ezért a földművelés szorosan összefügg a 
munkamegosztás kialakulásával. A munkamegosztás egyrészt ágazaton belüli, 
másrészt makrogazdasági jellegű is ebben a felfogásban. A nyertes természetesen
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a társadalom. "Ezen elrendezésnél mindenki nyert; mert mindenki a munkának 
csak egy fajára adván magát, ebben sokkal többre ment. De ez nem azt jelenti, 
hogy a különböző munkatevékenységek egyenértékűek lennének, mert a mezei 
ember "...munkája a társadalom különböző tagjai közt eloszló munkák sorában 
megtartja ugyanazt azt az elsőséget, ugyanazt a kiváló rangot, mellyel az 
elszigeteltség korában az élelemre fordított munka a más nemű szükségletre szánt 
különféle munkák fölött bírt." Úgy vélte, hogy az alapvető különbség a más 
foglalkozások üzésétől az, hogy "A földműves általánosságban szólva, megélhet 
minden másnak munkája nélkül: de más munkás nem képes dolgo.ni, ha a 
földműves nem táplálja". Az iparosokról, kereskedőkről azt gondolta, hogy az 
általuk megtermelt nagyságrend csakis akkora, amekkora nagyságrendet a 
földművelőkkel el lehet cserélni. Mindebből következett ezen logika szerint az, 
hogy a mezőgazdaság kivételes helyet kell, hogy kapjon a nemzetgazdasági 
megítélésben, a földművelés "... egyedüli forrása a gazdagságnak, amelynek 
forgalma élteti a társadalom összes munkáját, minthogy ő az egyetlen, kinek 
munkája a bérnél többet termel". Látható, hogy alapvető felfogásmódja nem 
különbözik Quesnay nézetétől.

A fiziokrata felfogásából adódik Turgot társadalomszemléletének 
meghatározottsága. A népességet két alapvető csoportra bontotta. Az egyik a 
termelő vagyis a földmívesek osztálya, a másik fizetéses vagyis kézművesek 
osztálya". A korabeli szemléletnek megfelelően úgy vélte,, hogy kezdetben még 
nem vált el egymástól a földtulajdonos és a földműves, de a népesség 
szaporodásával lassan minden földnek gazdája lett, s ...akik nem kaphattuk 
birtokot, eleinte ahhoz folyamodtak, hogy s fizetéses osztály foglalkozásaiban 
kezük munkáját cserébe adták a földmívelő tulajdonos élelmi csikkéinek 
fölöslegeiért". Turgot saját intendánsi tevékenységében világosan tapasztalta a 
nagy birtokkülönbségekből fakadó társadalmi differenciákat, ezért tényszerűnek 
tűnő magyarázatot adott a vagyoni különbségek létére. Úgy gondolta, hogy a 
birtokeloszlás egyenlőtlenségében meghatározó oka volt a földek 
termékenységbéli eltéréseinek, a bele fektetett munkamennyiségnek, az öröklés 
sajátosságainak, valamint az értelmességnek s a takarékosságnak. Ugyanakkor 
elemzésében hamar rájött, hogy az alapvető osztályt szét kell bontania az eltérő 
gazdasági magatartás alapján: immáron megkülönböztette a "tulajdonosok" és a 
"földmívesek" osztályát. A tulajdonosokat elnevezte "rendelkezésre álló 
osztálynak" s olyan társadalmi csoportnak gondolta őket, amely megengedheti 
magának hogy a gazdaság, az állam és egyéb területeken irányítási tevékenységet 
végezzen A tulajdonosok leválasztásával viszont egybe vonhatta a földműves és a 
kézműves csoportot, a munka 16. pontjától kezdve már mindegyiket munkás 
csoportnak tartja, ugyanakkor továbbra is fenntartja a "termelő" és "meddő" 
osztály megkülönböztetést.

Tureot elemzése során foglalkozik a mezőgazdasági tevékenységek 
alapformáival. Történelmi és gyakorlati ismeretei alapján öt fajtáját különbözteti 
meg az agrártermelésnek.
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1. a fix bérrel fizetett emberekkel való művelést
2. a rabszolgákkal való termelést
3. a hűbéri (jobbágyi) termelést
4. a részes művelést
5. s a bérleti rendszert.

Ez a sorrend egyben a gazdasági fejlődés sorrendje is Túr got-nál. A neves 
államférfi azt is pontosan tudta, hogy a különböző országokban ezek a 
gazdálkodási-üzemi formák előfordulnak. A megkülönböztetés alapja többoldalú 
megfigyelésre utal. Szemléletének alapja az eredményesség, amit viszont a 
munkaerő érdekeltségével, szabadságfokával hoz kapcsolatba. A rabszolgákról 
például azt tartotta, hogy "...nincs semmi okuk a rájuk kényszerített munkát oly 
értelmesen és gondosan elvégezni, hogy annak sikere biztosítva legyen." A bérleti 
rendszer - amit a legfejlettebb gazdálkodási mechanizmusnak gondolt - viszont 
csak olyan országokban jöhet létre, amelyek relatíve gazdag országok, gyakorlati 
példái is kifejezetten jómódú területekre utalnak, megemlíti például Normandiát, 
Picardiát, Párizs környékét. Azt írja, hogy "az északi tartományok 
összehasonlítahutallanul gazdagabbak és jobban vannak mívelve, mint a déliek." 
Mindenesetre tény, hogy a gazdálkodás két utolsó formáját vélte a leginkább 
elteijedtnek, az első hármat nagyon költségesnek, barbárnak módszernek tartotta.

Turgot fiziokrata elveit miniszterként is alkalmazta. XV.Lajos halála után új 
szellők fújtak a nagypolitikában, s Turgot előbb a tengeri ügyek felügyelője, majd 
pedig a pénzügyek felügyelője (pénzügyminiszter) lett. Miniszterként ötvöznie 
kellett gazdaságelméleti elgondolásait az állam szempontjából fontos kérdésekkel. 
Amit örökölt, az a katasztrofális költségvetési hiány, az állam eladósodottsága 
volt. Reformlépései is elsődlegesen ezt próbálták meg orvosolni: fel kívánta 
számolni az adóbehajtás bérleti rendszerét, s meg akarta adóztatni a 
földtulajdonból eredő jövedelmeket. Igyekezett csökkenteni a költségvetési 
kiadásokat, az udvar fenntartására fordított összegeket. Legjelentősebb fiziokrata 
intézkedése a híres 1774-es rendelete volt, amelyben helyreállította a 
gabonakereskedelem szabadságát. Ennek az intézkedésnek hosszú távú 
következményei lettek, ugyanis ez az esztendő nagyon rossz termőév bizonyult 
(nemcsak Franciaországban), következésképpen a gabonaárak felszöktek, s 
sajátos tradicionális zavargások, népmozgalmak keletkeztek ("lisztháború"). Nem 
véletlen, hogy gazdaságpolitikai ellenfele, Necker könyvet írt a 
gabonakereskedelem szabadsága ellen. Turgot elvei végül is az 1776-os 
ediktumaiban teljesedtek ki. A robot helyett annak megváltását írta elő, 
megszüntette a parasztok útjavítási kötelezettségét, elrendelte a céhrendszer 
megszüntetését és az iparszabadság biztosítását írta elő. Később, leváltása után 
ezeket az ediktumokat visszavonták. Életének utolsó öt évét a szabad életnek 
valamint a tudománynak szentelte. 1781-ben halt meg, májbetegségben.
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4. IPARI VÁLTOZÁSOK EURÓPÁBAN A 
18-19. SZÁZADBAN

4.1. Ipari struktúrák a 18. század előtt Európában

Míg az európai agrárrendszer a 13-18. század közti időben egy lassú, de 
folyamatos fejlődést mutatott, addig az iparban sokkal karakterisztikusabb 
változások mutathatók ki a 18. század során, amit jól jelez az is, hogy egy 
permanensnek mondható technikai megújulás ment végbe, amivel párhuzamosan 
az ipari termelés szervezeti rendszere is jócskán módosult.

A tradicionális ipar egyik legfontosabb jellegzetessége az volt, hogy szorosan 
kötődött az agrárrendszerhez. Ez egyrészt a mezőgazdasági ipar fontosságát 
tükrözi (gabonaőrlés, mezőgazdasági nyersanyagok feldolgozása, stb.), másrészt 
pedig azt, hogy az ipar egy része az agrártermelést látta el késztermékkel 
(pl. fémeszközök, építőanyagok, stb.), s akkor még nem is említettük a háziipar 
fontosságát. Az idők folyamán azonban egyre fontosabbá vált az ipari 
struktúrának az a része, amely már kevésbé volt az alacsony termelékenységű 
mezőgazdaság kiszolgáltatottja, aminek inputforrásait már maga az ipar tudta 
biztosítani (bányászat, fémmegmunkálás, stb.). Ez a fordított arányú változás 
hosszú időszak alatt ment végbe, s a 18. század elejére Nyugat-Európa egyes 
területein az ipar már szervezeti formájában sem emlékeztetett a korábbi, 
hatóságilag kötött, ellenőrzött, függő ipari struktúrára. A 15-16. századtól a 
nyugat-európai ipar egy modernebb kereskedelmi szisztémával is 
összekapcsolódott, kialakult a Verlag-system (termékkiadási rendszer), egyes 
termékek létrehozása és forgalmazása monopoljoggá válhatott néhány tőkeerős 
és politikailag is befolyásos csoport kezében.

A hagyományos céhes erők sokáig tartották magukat, őrizvén a 10-12. században 
elért vagy kivívott pozíciójukat. A céhek kiváltságos testületek voltak, termelési 
és szervezeti rendszerük a kizárólagosságon alapult (ezt hívták Angliában 
guildnek, Németországban Zunftzwangnak). A céhek természetesen nem csak 
városi képződmények voltak, bár kétségtelen, hogy szülőhelyük a középkori 
város volt. A 16. század után Európában és azon belül Magyarországon is 
(utóbbiban főleg a 18. századtól) gomba módra szaporodtak a vidéki, falusi céhek 
is.

A hagyományos céhes termelés elsődlegese munkaintenzív volt, a műhelyek 
egyszerűek, a munkamegosztást általában-kiiktatták a termelési folyamatokból, 
ami lehetőséget adott az egészen speciális luxustermékek létrehozására is. A 
céhszervezet funkcionális célja a céhtagok számára szükséges jövedelem
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biztosítása volt. Ugyanakkor kétségtelen tény, hogy a céhek gazdaságpolitikája 
nem volt abszolút növekedésellenes, hiszen a céhek szaporításával s a termelés 
növelésével a lassan szaporodó lakosság megnövekedett igényeit egy bizonyos 
határig ki lehetett elégíteni. Hosszú távon azonban a lassú ipari növekedés és a 
hirtelen dinamikussá váló népességfej lödés a társadalmi egyensúly felborulásával 
veszélyforrásokat hozhatott felszínre.

A folyamatos technikai fejlődés nyomán - az agrárrendszerhez hasonlóan - 
Nyugat-Európában következett be változás. A 16. századtól dinamikusan 
szaporodó népesség, a hozamait lassan növelni tudó agrárágazat megteremtette 
az ipari változások materiális alapjait, hiszen növekedhetett az iparral 
foglalkozók aránya. Ugyanakkor a kereskedelmi tőkék egy részének az iparba 
fektetése, a tőkeigényesség lassú növekedése és az üzletszerű gondolkodás 
megjelenése, az állami finanszirozás megteremtődése, a pénzügyi rendszerek 
modernizálódása és a birodalommá fejlődő gazdasági struktúrák életre hívtak 
egy dinamikusabb ipari fejlődést, régebbi nevén az ipari forradalmat.

4.2. Iparosodás vagy ipari forradalom ?

És ezzel el is érkeztünk a 18. századi nagy változás rövid értelmezésének 
problémájához. Az 1980-as évekig ez nem okozott gondot, úgy vélték, hogy 
az ipari forradalom kategóriája bizonyított történelmi folyamatnak tekinthető. 
Ipari forradalom alatt az 1740-80-as évektől elkezdődő, s az egész gazdaságra 
kiható technikai találmányok elterjedését értették. A változás során létrejött, 
megerősödött és később meghatározóvá vált a gőzenergia, a nagyipar; a vasút 
elterjedése alapjaiban rázta meg és formálta át az egyes nyugati országok 
gazdasági szerkezetét, társadalmi rendszerét. A régi értelmezés hívei látványos 
számokkal, adatokkal próbálták alátámasztani a folyamatot, ami a vasutak 
hosszában, a tőkeexportban, a városi népesség és azon belül persze az ipari 
foglalkoztatottak emelkedésében, stb. öltött testet. Természetesen történelmi 
tényekről van szó, a technikai találmányok az 1698-as Savery-féle gőzgéptől 
kezdődően Hargreaves tizenkét orsót hajtó fonógépén át Fulton gőzhajójáig és 
Trevithik illetve Stephenson gözmozdonyáig terjedtek. A probléma nem is a 
találmányok léte, hanem inkább az egyes országok iparosodására gyakorolt 
hatása, illetve az egész folyamat kronológiai meghatározása.

Az 1980-as évek legelején az európai szakirodalomban többen megkérdőjelezték 
a fenti folyamat forradalmi voltát. R.Cameron és N.F.R.Crafts kvantitatív 
(ökonometriai) elemzései és újszerű megközelítései, következtetései, növekedési 
számításai nem bizonyították a 18. századra vonatkozóan az indusztrializálódás 
korábban vélt dinamikusságát. Nézzük meg ezt egy táblázatban, amelyben 
Crafts újabb számsorait hasonlítottuk össze az ipari forradalom két régebbi 
típusú felfogását tükröző (Colé és Deane-féle) számsorral.

52



6. táblázat

A reál output növekedési rátái Angliában 1700-1860 között

idő ipari output 
Crafts

ipari output 
Cole-Deane

egész gazd. 
Crafts

egész gazd. 
Cole-Deane

1700-1760 0,7 1,0 0,7 0,7

1760-1780 1,5 0,5 0,7 0,6

1780-1800 2,1 3,4 1,3 2,1

1800-1830 3,0 4,4 2,0 3,1

1830-1860 3,3 3,0 2,5 2,2

Forrás: CRAFTS,N.F.R: i.m. 1988. 66.p.

A táblázat adatainak elemzése több következtetés levonására ad lehetőséget. Úgy 
tűnik, hogy a 18. századra vonatkozó újabb adatok egyáltalán nem utalnak valami 
óriási ipari áttörésre, hiszen alig múlják felül a tradicionális gazdaságokra 
jellemző nagyságrendeket. Az is tény, hogy a 19. század már egy gyorsabb vagy 
talán gyorsuló ütemű növekedést hozott, azonban Crafts adatai még ekkor sem 
tanúskodnak "forradalmiságról".

Másik következtetésünk még ennél is általánosabb jellegű. Az alacsonyabb 
növekedési mutatóknak ugyanis van egy meghatározó vonásuk, mégpedig az, 
hogy az új nagyipari vertikum kiépülése egyben a régi kézműipari rendszer 
leépülésével járt együtt (főleg a textiliparban), ez azonban még nem tudta igazán 
dinamizálni az ipari növekedés folyamatát, hiszen az új technikai eszközök, 
gépek bevezetése nem jelentett nagyarányú tőkeinveszticiót; a 18. századi 
technikai újdonságok még nem voltak képesek a munkaerőpiacot alapjaiban 
befolyásolni és átalakitani, így a nyugati ipar szerkezetében továbbra is a 
hagyományos kisüzemi kézműipari termelés maradt a meghatározó. Arról van 
szó tehát, hogy a modem ipar a hagyományos ipar munkaerejére és erőforrásaira 
építhetett, így a modem szektor fejlődése egyben iparsorvasztással járt, s ezért 
nem volt képes az ágazat magasabb növekedési rátát elérni a 18. században.

Az ipari forradalom egyik legújabb értelmezése is - az előzőeknek megfelelően - 
a 18. századi technikai megújulást megelőző kumulációs folyamatra helyezi a 
hangsúlyt. John Komlos úgy vélte, hogy az ipari forradalom egy, a neolit 
mezőgazdasági forradalomtól kezdődő folyamatos felhalmozás eredménye, s 
nem a múlttal történő strukturális szakítás. Más amerikai és angol szerzők
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szerint az ipari forradalom a megelőző események sorozatának evolúciós csúcsa. 
Rondo Cameron pedig azt írja egyik tanulmányában, hogy az ipari forradalom 
egy hosszúra nyúlt fejlődés következménye. Az eddigi rövid áttekintésből is 
látható, hogy a mai modem szakirodalom nem a dinamizmust (ami 
megkérdőjelezhető), hanem a folyamatszerűséget tekinti a 18. századra 
vonatkozóan alapvető tendenciának.

4.3. Az ipar és a mezőgazdaság kölcsönhatásai

A korábban tárgyalt mezőgazdasági forradalom eredményeképpen megnőtt az 
agrártermelés kibocsátása (outputja), ezzel együtt pedig a fejenkénti 
élelmiszerkészlet is. E.Engel szerint az élelmiszerfogyasztás rugalmasságának a 
jövedelmekhez való viszonya csak nagyon csekély, ugyanakkor az agrártermelés 
növekedése, ami párhuzamos lehet az élelmiszer-fogyasztás növekedésével, egy 
bizonyos szinten már fiziológiai határokba ütközhet. Summa summarum: az 
agrártermelés növekedése a vásárlóerő növekedéséhez vezetett, ami az ipari 
és az agrártermelés hagyományos egyensúlyának helyreállítását követelte. Nem 
tekinthető véletlennek, hogy a mezőgazdasági birtokosok és az ipari vállalkozók 
között szoros korrelációt állapíthatott meg az egyik neves svájci kutató (Paul 
Bairoch) egy 1977-ben megjelent tanulmányában.

A mezőgazdasági forradalom és az ipari forradalom kezdetei között komoly 
időbeli különbségek voltak. Láthattuk, hogy az agrárrendszer egyik legfontosabb 
változása a mezőgazdasági termelékenység növekedése volt a 18. században. Egy 
korreláció-számítás a mezőgazdaság és az ipari ágazatok között nagyon szoros 
kapcsolatot (0,89) állapított meg. Paul Bairoch nyomán úgy is fogalmazhatunk, 
hogy a mezőgazdasági termelékenység növekedésének hiányában nem lett volna 
lehetséges semmiféle gyors iparosodás, hiszen az agrártermelés produktivitásának 
emelkedése szabadíthatta fel azt a munkaerőt, amelyet az ipari tömegtermelésre 
berendezkedett ágazatok használhattak. S az is igaz persze, hogy ha csökkent 
volna a mezőgazdasági jövedelem, azzal a az iparcikkek vásárlóereje is csökkent 
volna, vagyis nem nőtt volna az ipari kereslet (ez az oka a tradicionális 
válságoknak, ahol a gabonatermelés kiesése egyben ipari krízishelyzetet is 
előidézhet). A két ágazat tehát elég szorosan kapcsolódott egymáshoz.

A kereskedelem esetében már jelentős különbségeket lehet felfedezni. Anglia 
gazdaságtörténetének nagyon fontos vonása, hogy már a középkor elejétől 
nagyarányú külkereskedelmet folytatott, s ugyanakkor a magas városi 
népességarány miatt a belkereskedelem is masszívabb alapokon nyugodott, mint 
a kontinentális országokban. Az iparcikkek kereskedelmének van egy nagy 
előnye az agrárcikkekkel szemben, mégpedig az olcsóbb szállítási költség. 
Egy száz kilométeres szállítás ugyanakkora értékű agrár és ipari termék esetében 
háromszor, négyszer többe kerül a mezőgazdasági terméknél, aminek oka a 
feldolgozatlan illetve félkészforma (a relatíve nagy tömeg), illetve a termék
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bérköltségtartalmának alacsony volta, ami egyben az eladási árat is alacsonyan 
tarthatja. Az ipar viszont hozzájárulhat a mezőgazdasági szállítási költségek 
lefaragáshoz, csökkentéséhez, pl. új technikai eszközök kitalálásával, s ez 
megint csak erősitheti a két ágazat közötti kölcsönhatásokat.

Az agrárágazat ugyanakkor jelentős ipari termékkészletet tud felvenni. Egyrészt a 
mezőgazdasági dolgozók számára szükséges tartós fogyasztási cikkek vásárlására 
gondolunk, másrészt viszont az ágazat termelő eszközeinek pótlására is. Az a 
tény például, hogy a 18. században Angliában nagy kereslet támadt vaseke 
iránt, alaposan megnövelte a vastermelés jövedelmeit. De vasból készültek a 
patkók, később a textilipari gépek, a szivattyúk, stb.is. Egy számitás szerint 
például, ha Angliában a 18. században minden lovat megpatkolnak, akkor 
mintegy 15 százalékkal nagyobb lett volna az évi vasszükséglet. Tény, hogy egy 
állandó és gyors kereslet jelentkezett vastermékek iránt ebben a korszakban. A 
tradicionális társadalmakban a vasfelhasználás általában alacsony mértékű 
szokott lenni, évi 1-3 kg./fo. Angliában 1720-60 között 50 százalékkal nőtt a 
vasfelhasználás, mialatt a népesség csak 10 százalékkal. Ennek legfontosabb oka 
a mezőgazdasági technikai eszközkészlet átalakulása volt. Fordítva is igaz a fenti 
tétel: mivel a 18. században a leggyorsabban fejlődő ágazatok egyike a textilipar, 
ennek nyersanyagbázisát a mezőgazdaság állítja elő (Angliában 1840-ben például 
az ipari dolgozók 75 százaléka a textiliparban foglalatoskodott).

Egy további összefonódási pontot jelentett a tőkeallokáció. Ma a szaktudomány 
úgy tartja, hogy az ipar kezdeti szakaszában a vállalkozók tőkéi elsődlegesen a 
mezőgazdaságból, s csak kisebb részben a kereskedelmi tőkékből származtak. 
Nagyon sok vállalkozó származott a mezőgazdasági szférából (például a 
parasztságból, nemességből, stb.). Számítások azt mutatják, hogy az egy átlagos 
ipari vállalkozás beruházási költsége egy átlagos ipari bérmunkás 4-5 havi 
bérének megfelelő összeget tett csak ki, vagyis alacsony tőkeigényességű volt az 
ipari beruházás a 18. századi Angliában.

7. táblázat

A beruházások aránya a nemzeti jövedelem százalékában

1700-1760 5,0
1760-1800 7,0
1801-1830 10,0
1831-1860 11,3

Forrás: CRAFTS.N.F.R.: Lm. 1988.68.p.
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4.4. Technikai, technológiai változások a 18-19.századi angliai iparban

4.4.1. A nehézipar (vaskohászat, szénbányászat)

Nagy-Britannia helyzete természetföldrajzi szempontból szerencsésnek mondható, 
hiszen minden olyan ásványkinccsel, amely az ipari forradalom alatt relatíve 
növelte fontosságát, bőséggel rendelkezett. Szénbányászattal, vaskohászattal már 
nagyon régóta foglalkoztak a szigetországban, sőt, a két ágazat egymás mellett 
élt, ugyanis a kitermelt kőszén nem volt alkalmas vasolvasztásra, a vasat 
faszénnel olvasztották. A 18. századra azonban a fából egyre kevesebb volt, ára 
megnőtt, így új fűtőanyagra lett szükség.

Az áttörés Abraham Darby 1709-es felfedezése volt, aki kitalálta a szén 
kokszosítását, amivel jelentősen megnőtt a szén fűtőértéke. A koksztűz magasabb 
hőmérsékletű volt a hagyományos szénnél, a vas megolvadt, olvadt állapotban 
szénnel ötvöződött, s így alacsony olvadáspontú, formába jól kiönthető nyersvas 
jött létre. Szakemberek azt is feltételezik, hogy Darbynak szerencséje is volt, 
mégpedig azért, mert alacsony kéntartalmú érccel dolgozhatott, s így a finomítás 
hiánya nem okozta az általa gyártott termékek gyors törését, ami tipikus betegsége 
az öntöttvas eszközöknek ebben a korszakban. A Darby-családban 
hagyományozódott a vasművesség, a család több tagja is jelentős technikai 
találmányokkal járult hozzá az alapító vállalkozás nagyüzemmé fejlődéséhez: 
a Coalbrookdale-ben lévő üzem valóságos óriássá fejlődött a 18. század végére: 
az 1750-es 30 000 tonnás termelés 1806-ra már 272 000 tonnásra növekedett. III. 
Abraham Darby vasgyártó üzemében építették a világ első vashídjának, az írón 
Bridge-nek az alkatrészeit, pilléreit, a hidat egyébként 1781-ben adták át, s a 
forgalmas Sevem folyó felett ívelt át. A Darbyk érdemeit nehéz elvitatni, Trevor 
Rowley szerint például találmányuk "...vezetett az ipari fejlődéshez az egész 
világon". S bár a családi vállalkozás óriás lett, mindazonáltal az is tény, hogy 
makrogazdasági szempontból mégis csak lassan terjedt a kokszosítás: 1750-ben 
az angliai kohóknak még csak 4 százaléka dolgozott koksszal, de 1791-ben már 
91 százaléka. Az ok a kokszos kohók rossz hatásfoka volt, de a léghevítés 
módszerének feltalálása segített a gondon.

A szén kokszosításának megoldása után már csak arra volt szükség, hogy az 
így nyert nyersvasat rugalmasabbá tegyék, ugyanis a magas széntartalom miatt 
könnyen tört, s ez akadályozta sokoldalú hasznosítását. (A korábbi faszenes 
technológia mellett sokkal kevesebb szennyezőanyagot tartalmazott az angliai 
vas.) A hagyományos vashámorok, ahol a kezdetleges finomítás megtörtént, már 
nem bírták a kohók nagy tömegű nyersvasát finomítani. A megoldást Henry 
Cort (1740-1800) dolgozta ki, 1783-84-ben sikerült a nyersvasat oxidálnia, így az 
megtisztult kísérőanyagaitól: ez lett a korszerű kohászat alapja az elkövetkező 
kétszáz évben. Az általa kidolgozott módszer az ún. kavarókemencés eljárás, ami 
a rideg vas újraolvasztását kívánta. A Cort által kifejlesztett módszer az 1880-as
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évekig a leggyakrabban használt módszere maradt az acél előállításának, pedig 
igazából nem is válhatott a nagyüzemi technológiává, aminek legprózaibb oka az 
volt, hogy az eljárást nem sikerült gépesíteni.

Darby és Cort újításai alapjaiban változtatták meg a vasipart. Az új vaskohászati 
eljárásokkal lényegesen jobb minőségű nyersvasat tudtak már termelni, s ez 
átrendezte a vasfeldolgozás településrendszerét. Korábban a faszénnel való 
olvasztásnál főleg a nagyobb erdők mellé települtek a vasolvasztók, most 
viszont a nyersanyagbázis miatt a szénbányák mellé kerültek. A rugalmasabb, 
kevésbé rideg vas (acél) alkalmassá vált olyan technikai eszközök létrehozására 
is, ahol egyszerre volt követelmény a hosszú élettartam, a nagy szilárdság, a 
relatív rugalmasság. Ilyen volt például a gőzgép.

4.4.2. A gőzgép

A gőz mint energiaforrás a 17. században került az érdeklődés homlokterébe. A 
német Ottó von Guericke 1654-ben Magdeburgban végzett kísérleteivel a 
légnyomás erejét próbálta bizonyítani; Később Denis Papin 1687-től ismerte az 
atmoszferikus dugattyús gőzgép működési elvét, kutatási eredményeit, számításait 
1690-ben publikálta is. Papin megszerkesztette a róla elnevezett fazekat, amivel a 
gőzenergiát már kezelni is lehetett. Az atmoszferikus elnevezés arra utal, hogy 
nem a gőz tolóereje volt az, amely a munkát végezte, hanem a melegítés 
megszüntetése után a lehűlés hatására a lecsapódó gőz vákuumot hozott létre, ez 
volt a "munka ütem".

Európában az első - hosszú távon is működőképes - gőzgépet Thomas Savery 
(1650-1715) építette. Savery Comwallból származott, 1698-ban építette tűzgépét 
(teljes nevén: The Engine fór Raising Water by Firé), amin aztán 1733-ig 
komolyabb változtatást nem is hajtottak végre. Mintegy 3 atmoszféra 
teljesítményre volt képes, nem tudott nagyon sok vizet emelni, de azért a londoni 
tűzoltók egészen 1820-ig nagy hasznát vették. Nem volt dugattyúja és hengere, a 
víz felszívása és kinyomása egy csappal és szeleppel ellátott edény segítségével 
történt. A gépezet robbanásveszélyes volt, s félévente rendszeresen elromlott, 
ugyanakkor megtermékenyítő volt a mérnökök számára, hiszen számos fejlesztő 
vette alapnak a szerkezetet. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Savery 35 évig 
visszatartotta a szabadalmat, s ezzel monopolizálni kívánta a gőzgépfejlesztést.

Thomas Newcomen (1663-1729) Dartmouthból jött, foglalkozását tekintve 
vaskereskedő volt. Saveryvel egy időben kísérletezett, s 1712-re sikerült egy 
bányavízszivattyút létrehoznia. Mai szemmel nézve nem volt igazán nagy 
teljesítményű, de a kortársak számára soha nem látott energiát tudott kifejteni: 
percenként 500 liter vizet tudott 50 méter magasságra emelni. Ez a gőzszivattyú 
mechanikai elvét tekintve visszatérés volt Papin dugattyús-rendszeréhez. A gőzt 
nem a hengerben, hanem egy erre szolgáló külön kazánban fejlesztette. A gépezet
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egyirányú mozgás kifejtésére volt képes (alapvetően a gőztúlnyomás elvére 
épített), tehát nem végzett forgómozgást, az ide-oda mozgást egy hatalmas himba 
továbbította a szivattyúhoz. Ezekről a lengő himbákról a Newcomen-féle 
gőzszivattyúkat vasangyaloknak nevezték a kortársak. A gépezetet a bányák 
mellett a felszínen helyezték el, a hajtóerőt hosszú lánc avagy egy rudazat 
közvetítette a bánya mélyében lévő pumpához. A gőzgépet leginkább bányavíz 
eltávolításra használták, erre a speciális célra nagy hatásfokkal lehetett 
alkalmazni, amit az is bizonyít, hogy az 1770-es években már 100 darab 
működöt az országban, egyedül a Newcastle-medencében 57 volt belőle. 1800 
körül hozzávetőlegesen meghaladta a számuk az ezret. Pedig nem volt olcsó: 
Endrei Walter adatai szerint 1745-ben 1700 fontba került, ugyanakkor drága volt 
a fenntartása is. A gépet Londonban még arra is felhasználták, hogy a Temzéből a 
lakásokba vizet szállítsanak. Nagyon hamar megjelent a Newcomen-féle gőzgép 
az egyetemi oktatásban is: a glasgow-i egyetemen 1:25 arányú kicsinyített 
modellel dolgoztak. A modell azonban alig-alig működött normálisan, ezért az 
egyetem technikusát, James Wattot bízták meg annak tökéletesítésével. Még 
megjegyezzük, hogy a későbbi Watt-féle gőzgép a bányavíz eltávolításból 
egészen az 1830-as évekig nem tudta kiszorítani Newcomen gőzgépét.

James Watt (1736-1819) a harmadik meghatározó feltaláló az erőgépfejlesztők 
között. Watt egyetemet végzett szakember volt. Újítása abban állt, hogy az 
általa kifejlesztett gőzgép már folyamatos, egyenletes járású üzemre volt képes. 
1769-ben szabadalmaztatta a különálló sűrítőkészüléket, az új típusú gőzgép 
lelkét, ugyanis rájött, hogy nem a hengerben kell lecsapatni a gőzt, hanem egy 
különálló tartályban, a kondenzátorban. Ezzel a módszerrel elérte, hogy a 
dugattyú nem találkozott a hideg levegővel, s így jelentősen javult a hatásfok. A 
találmány szabadalmaztatása után két évtized alatt kidolgozta a kettős hatású 
expanziós gőzgépet, amely a dugattyú mozgásánál mindkét irányban egyszerre 
fejtett ki ugyanakkora erőt. A gyártás tőkeszükséglete azonban Watt számára 
csak azt tette lehetővé, hogy társuljon Michael Boulton gépgyárossal. 1776-ban 
tudták bemutatni azt az óriási modellt, amelynek dugattyúátmérője 12,5 
centiméter volt már. Hatalmas kereslet kezdett kibontakozni a Watt-Boulton-féle 
gőzgép iránt, hiszen ez a gőzgépfajta már nemcsak vízszivattyúként, hanem forgó 
mozgást végezve is tudott működni. A század utolsó két évtizedében már 
gyorsan terjedt a gőzgép, elsődlegesen fonógépek hajtására használták. 1800-ban 
már 496 üzemben működött Watt-féle gőzgép, darabonként általában 15-16 LE 
teljesítménnyel. A fonás mellett lehetett azonban ilyen gőzgépet találni 
vasműveknél, bányáknál, malmoknál, sörgyárakban. Watt végig életében próbálta 
még tökéletesebbé tenni technikai találmányát, saját maga legjelentősebbnek azt 
tartotta, hogy 1784-re sikerült megoldania az egyenes vonalú hajtást egy 
forgattyús tengellyel továbbadni, s ezzel már tényleg univerzális felhasználású lett 
a gőzgép.

A gőzgépet nagyon sok helyen tudták alkalmazni a 18. században, azonban relatív 
költségessége miatt csak lassan terjedt. A hagyományos energiaforrásokat 
használó gépezetek még sokáig nem adták át a vezető szerepet a gőzgépeknek,
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ugyanis például a vízikerék üzemben tartása lényegesen olcsóbb volt még akkor 
is, amikor a gőzgép beruházási költsége már csak a töredékét tette ki a 
vízikeréknek.

8. táblázat

A gőzgép és a vízikerék beruházási költsége (fontban)

vízenergia gözenergia
Tőkeszükséglet

vízi jogok megszerzése 2 0 0 -
gőzgép ára - 150
vízkerék ára 190 -

alapozás 90 20
ebből amortizáció 17 évre 29 10

Üzemelési költségek
szén - 35
munkabér - 7
fűtés 11 -

szállítás 8 -

Forrás: ENDREI W.: Lm. 1993. 174.p.

A Watt-féle szabadalom lejárt 1800-ban, a továbbfejlődés alapvetően két irányba 
haladt: egyrészt a hatalmas monstrumokat kisebbíteni kellett, másrészt az addig 
használt alacsony nyomású gépektől el kellett mozdulni a nagy nyomású 
gőzgéptechnika felé. A technikai modernizáció számos egyéb is területre 
kiterjedt: John Wilkinson (Írón Mad) a kovácsolást tökéletesítette egy gőzkalapács 
segítségével. H.H.Maudsly modem esztergapadot szerkesztett, stb. A fejlődés 
tehát elég egyértelmű irányt mutatott: a fosszilis energiabázisra építő új iparokról 
lehetett sejteni, hogy előbb-utóbb radikálisan fogják megnövelni a 
termelékenységet. Nézzük, milyen volt a felhasznált gőzenergia ágazati 
megoszlása.

59



3. ábra

A felhasznált gffzenergia megoszlása 1800-ban Angliában

Forrás: TUNZELMANN: i.m. 1986. 78.p.

A számok jelentése: l=élelmiszer, dohány, ital; 2. fémipari termékek; 3=textíliák; 
4=szállítás; 5=egyéb ipari termékek; 6=más hasznosítási formák; 7=nem ismert 
felhasználási formák, 8=bányászat.

Tunzelmann báró ábrájáról leolvashatók a felhasznált gőzenergia iparági arányai. 
Látható, hogy a 18. században felfedezett gőzenergia csaknem felét még a század 
végén is a szén-és kőbányászat használta, a textilipar ekkor még messze 
lemaradva a bányászat mögött tudta csak hasznosítani.

4.4.3. A textilipar

A textilipar Angliában már nagyon régóta az egyik legfontosabb ipari ágazat 
volt, hiszen a 15. század előtt jelentős méretű gyapjúkivitel helyett egyre 
inkább a kiépülő belső hazai feldolgozóipar adta a keresleti bázist a juhtenyésztés 
számára. A 16-17. században a gyapjúiparon kívül (aminek Nyugat-Yorkshire, 
illetve Kelet-Anglia volt a központi területe) Lancashire-ben kiépült a pamutipar, 
Norwich, Coventry és London környékén a selyemfeldolgozás kapott erőre, míg a 
lenfeldolgozás, a vászonkészítés főleg Észak-írországban vált meghatározóvá. 
Ez a tradicionális, több ágazaton nyugvó textilipar az ún. "domestic system"- 
be szerveződött, aminek legfontosabb vonás az volt, hogy a textíliakészítés 
folyamatának valamelyik fázisa családi otthonokban történt. A textilkészítés
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általában négy munkafázist feltételezett: az anyag előkészítését, a fonást, a 
szövést és a kikészítést.

A 18.században ezt a tradicionális textilipari rendszert alakította át a nagyüzemi 
szervezet kialakulása, amelyben persze jelentős szerepük volt a textilipari 
találmányoknak. A textilipar változásait egyben a korábban forradalminak hitt 
ipari átalakulás meghatározó ágazatának vélték. A közhelyszámba menő 
értelmezés szerint - lényegében minden gazdaságtörténeti értekezés felhasználta 
a logikát - a technikai találmányok mindig szükségessé tették más területeken 
a technikai megújulást. így például az 1733-as John Kay-féle gyorsvetélő 
berendezés a szövés termelékenységét megnövelte, s ezáltal fonaléhséget hozott 
létre, ami nyilvánvalóan hozzájárult a fonógép létrejöttéhez. Az újabb kutatások 
azonban cáfolni látszanak ezt a hiedelmet: Endrei Walter mutatott rá, hogy a 
gyorsvetélő csak az 1750-60-as években kezdett teijedni, John fia, Róbert Kay 
1764-ben azt a választ kapta a Society o f  Árts and Manufacturers-Xő 1, hogy 
"... a társaság egyetlen embert sem ismer, aki érti ezen vetélők használatának 
módját". Vélhetően tehát nem a megnövekedett szövőkapacitás okozta a 
fonóipari gépek létrejöttét. Ugyanezt lehet elmondani a Cartwright-féle 
szövőgépről is, a gépezet létrehozójának vállalkozása elenyészett az 1790-es 
években, s ma már közismert, hogy csak a híres 1822-es Sharp and Roberts-féle 
gép bevezetése hozott tényleges áttörést a szövés területén.

Mindazonáltal nagyon komoly változások jöttek létre a 18.században az angliai 
textiliparban. A már említett Kay-féle vetélő 30-50 százalékkal növelhette meg 
a szövés termelékenységét. A már említett társaság 1761-ben pályázatot írt ki egy 
olyan gépre, amely hat ember munkáját legalább helyettesíteni a fonás területén. 
Ma már az is közismert, hogy 1764-68 között James Hargreaves (1720-78) 
elkészítette nyolc orsós, szakaszos meghajtású fonógépét (jenny), ami egyszerű 
találmány volt, egy kisipari műhelyben is működtetni lehetett, amúgy kézzel 
hajtották, de kétségtelen, hogy 8-10 ember munkáját tudta helyettesíteni. 
Vélhetően azonban nem is tudott a pályázatról, s a találmányt nem is jelentette. A 
konstruktőr eleinte titokban tartotta találmányát, később azonban árulni kezdte. 
Az áttörést inkább Richard Arkwright (1732-92) vízikerékkel hajtott, 
folyamatos fonásra alkalmas fonógépe jelenthette (frame) 1769-ból. Arkwright 
ügyes üzletember volt, találmányával 100 orsót lehetett egyszerre meghajtani, 
s ezzel jóval túllépte már a kisipari kereteket. Azt pontosan nem tudni, hogy csak 
bitorolta-e a szabadalmat, vagy ténylegesen saját találmányról van szó, de az tény, 
hogy halála előtt minden feltalálói jogától megfosztották. De ettől függetlenül 
Arkwright nevéhez fűződik a gyári textilnagyipar létrejötte, élete végére 
milliomosnak számított. Első gyára Nottinghamban volt közvetlenül a 
Hargreavas-féle üzem mellett, később azonban több városban is céget alapított, 
így például Manchesterben is.

A jenny és a frame azonban csak durva fonal elkészítésére volt alkalmas. A 
megoldást végül is Sámuel Crompton (1753-1827) öszvére (mule) hozta el 1779- 
ben, amivel egyszerre lehetett már finom fonalat készíteni, s ugyanakkor
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alkalmassá vált a későbbiekben gőzgéppel való hajtásra is. Crompton 
találmányában az Arkwright-féle mule-t és a Hargreaves-féle jennyt egyesítette. 
Az 18. század végére eljutott a 650 orsós meghajtásig. 1794-95-ben már gőz 
hajtotta mule-t is üzembe állítottak. A három fonógép-típus egyre 
meghatározóbbá vált az angliai pamutfonal-termelésben, egy francia kémjelentés 
szerint a század végén már 143 water-gép, 550 mule és 21 ezer jenny működött a 
szigetországban. A további szaporodás, teijedés elsődleges kérdése az önműködő 
szerkezet létrehozása volt, végül is R.Roberts 1830-ban szabadalmaztatott 
eljárása teljesen mechanizálta a fonást, a találmány neve a szelfaktor ("self-acting 
mule") volt.

A következmény látványos lett: megszűnt a két ágazat közötti szűk 
keresztmetszet, csökkent a fonal ára, szaporodtak a fonógyárak. 1784-ben még 
10 shilling, 1812-ben 2,5 shilling, 1832-ben pedig már csak 0,1 shilling volt egy 
font pamutfonal ára. A pamut alapanyaga, a gyapot az összbehozatalban mintegy 
20 százalékot ért el, ugyanakkor a pamutáru a kivitel felét tette ki. A 
pamutfonaltermelés a 19. század közepe felé gyorsult fel látványosan: az 1840- 
ben 523 millió font 1880-ra 1324 millió fontra emelkedett. A pamuttermelés 
fokozatosan átvette a gyapjútermékektől a vezető szerepet.

9. táblázat

Textilipari output arányai Angliában 1798-1861 között (százalékban)

Idő pamut gyapjú len

1798-1800 16„08 42,15 41,77

1829-1831 41,47 25,48 33,05

1859-1861 68,40 17,42 14,18

Forrás: ENDREI W.: Lm. 1993. I92.p.

A pamutfonás meghatározóvá válásának, s ezzel együtt a gyapjúipar 
visszaszorulásának több oka is volt. Egyrészt igaz, hogy a pamutipar relatíve új 
ágazat volt, s nem hátráltatták a termelés terjedését tradicionális kötöttségek. 
Ugyanakkor a pamut technikai szempontból jóval könnyebb terepet kínált a 
technikai mechanizáció számára, hiszen a pamut növényi szál, egyben erős és 
homogén, míg a gyapjú szerves anyag, viselkedése kiszámíthatatlan, ingadozó. 
Az sem elhanyagolható szempont, hogy a gyapot kinálati rugalmassága 
lényegesen nagyobb volt, a gyapottal művelt területet könnyebb volt
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kiteijeszteni, mint a birkák számát szaporítani. S végül megemlítjük, hogy a 
18-19. században a pamut a társadalom minden rétege számára fogyasztható 
termék volt, a divat átalakulása erős keresletet jelentett az angol pamuttermelés 
számára. Mindenesetre tény, hogy a pamut diadalútja mellett egyelőre a 
gyapjúfonásban is felgyorsultak az események, már 1777-ben pályázatot írtak ki 
olyan gyapjúfonógépre, amely a jenny alkalmazását lehetővé teszi.

A szövés területén is a 18. század utolsó és a 19. század első harmadában 
gyorsul fel az átalakulás. A már említett Kay-féle gyorsvetélőn kivül ki kell 
emelnünk Kay egyéb találmányait, így például a fémfogas borda ("Kay's reed") 
bevezetését: az egyenletes sűrűségű szövetet adó alkatrész gyorsan elterjedt, a 
rögzített csévét, stb. Kay anyagilag nem járt jól, a század közepe felé 
Franciaországba költözött, ahol haláláig alkatrészgyártással foglalkozott. A 
Society of Árts and Manufactures megpróbálta felkarolni a szövés gépesítését is, 
1783-ban megjelent egy pályázat olyan gépre, amely három szövőszék munkáját 
tudja helyettesíteni. Számos kezdeti kísérlet történt. A szövőgép feltalálójának 
tévesen Edmund Cartwright-ot tarják (1743-1823), akinek vállalkozása csődbe 
ment, akárcsak testvérének az első kombinált fonó-szövőgyára. Nehezen lehetett 
a kézi szövés magas termelékenységi fokát túlszárnyalni, nagyon sokan 
kísérleteztek szövőgép létrehozásával, azonban kevés valóban maradandó jött 
létre. A legfontosabb műszaki akadály a szövés műveleteinek szakaszos voltában 
rejlett. Végül is az 1825-30 között kibocsátott Sharp and Roberts-féle szövőszék 
egyesítette az összes addigi szövőipari vívmányt, innentől kezdve a gőzgéppel 
hajtott szövőgép előtt már nem voltak technikai akadályok, a gépi szövés viharos 
gyorsasággal terjedt. 1813-ban 2400, 1829-ben 55 000, 1850-ben pedig már 250 
000 gépi szövőszék volt Angliában.

A textilipar két legfontosabb ágazata mellett egyéb területeken is történt lényeges 
előrelépés. A mintázás gépesítése a 19. század elején történt meg. Joseph-Marie 
Jacquard már 1801-ben szabadalmaztatott erre egy eljárást. A 18. század vége 
felé áttörés következett be a kötőgép-technikában A kikészítőiparban Thomas Bell 
1785-ben szabadalmaztatta a hengemyomás technikáját, amely négy színes minta 
nyomására volt alkalmas. A fehérítésben C.L.Berthollet klórfehérítési eljárását 
emelhetjük ki, amelyet Angliában 1787-ben kezdtek alkalmazni. Vagyis azt 
mondhatjuk, hogy a textilipar különböző területeinek egymáshoz kapcsolódása 
végül is a 19. század elejére történt meg, amikor az újdonságok már az egész 
vertikumot kezdték átfogni, s meghatározták a termelés új szervezeti rendszerét, a 
gyáripari struktúrát.

4.5. Az ipar új típusú szervezetei és munkaereje

A technikai fejlődésnél már számos emberi sorsot, életpályát bemutattunk, ami 
világossá tehette, hogy a 18. században már egy merőben új gondolkodású 
vállalkozói réteg volt születőben Angliában. Vállalkozás alatt társadalmilag

63



szervezett munkatevékenységet és elosztási formát értünk, ami először a 
célracionális cselekvéssel jelent meg a gazdaságban, helyileg természetesen 
Angliában. A kialakulás nagyon fontos meghatározója, hogy a társadalmi és a 
gazdasági életet koordináló államhatalom kezdettől fogva igyekezett a 
működéshez szükséges feltételeket biztosítani, eleinte a tűrés, később a szabadság 
megadásával.

Utaltunk már rá, hogy az angol gazdaság szervezetében a "vállalkozó" nagyon 
korán, már a 13.századtól megjelent, kihasználva az ország gyapjúexportjából 
adódó lehetőségeket. Mivel adóztatható gazdasági alanyról van szó, az állam 
még bátorította is a polgári vállalkozó ezen tevékenységét, s e támogatás főleg a 
városi önkormányzati jogok elismerését jelentette. A vállalkozások teijedése a 
16. századi világgazdasági átalakulással más léptéket nyert, az angol 
üzletemberek ki tudták használni az agrár-árforradalomban rejlő lehetőségeket, s 
ezzel együtt a városi tőke (gentry) megjelent a mezőgazdaságban, szorosabbá 
fűzve a juhtenyésztés és az ipari feldolgozás közti kapcsolatokat. Az ágazati 
dinamizmussal (egymást) generáló tevékenységformák kerültek közel 
egymáshoz, s az eredmény közismert: városiasodás, tőkeakkumuláció, polgári 
átalakulás és a későbbi angol birodalom gazdasági alapjainak megteremtése. A 
szakirodalom mára már egyértelműen tisztázta Marx félreértését, miszerint a 
gyarmatok kirablása, Afrika vadaskertté alakítása lett volna az átalakulás 
egyik, a szabad munkaerő létrehozása pedig a másik motívuma. Az eddigi 
kutatásokból is világos, hogy e mélyreható átalakulás az államhatalom 
támogatása, a társadalmi közgondolkodás változása és a strukturális átrétegződés 
nélkül biztosan nem mehetett volna végbe.

A 16. századi abszolút monarchia megjelenésétől fogva sokoldalúan támogatta a 
vállalkozásokat. Ennek egyik kiemelkedő formája volt a monopóliumosztogatás 
bizonyos gazdasági - legtöbbször kereskedelmi - tevékenységekre. De 
említhetnénk az egyre fontosabbá váló angol kereskedelem katonai védelmét, a 
vámpolitikát, a hajózási törvényt, stb. is. Hozzájárult a vállalkozások áttöréséhez 
a jog modernizálása: a prekapitalista jog szerint a vállalkozás folytatása a 
személyesen szerzett, alanyi jogon alapult; a modem jog szerint már nem 
érdekes a személyi jelleg, helyette az elszemélytelenedett tárgyi jog kerül elő, 
ami azokat a feltéteket írja elő, amelyekesetén a jog tárgyára jog szerezhető. 
Ahogy egyre teljesebbé vált az egyéneknek megadott szabadság, úgy vonult ki az 
államhatalom a gazdasági életből, szabadjára engedte a gazdasági vállalkozásokat, 
s a 19. századtól már csak a keretfeltételek biztosítására szerveződött, s csak 
akkor avatkozott be a gazdaság működésébe, amikor valamilyen konfliktushelyzet 
(például háborúk, infláció, stb.) adódott.

Mivel az átalakulás organikus volt, és a társadalom, valamint a gazdaság 
egészét érintette, így értelemszerű, hogy a "vállalkozók" csoportja is széles 
társadalmi bázisra támaszkodhatott. A viktoriánus korban elterjedt az a nézet, 
hogy az angol gyárosok nagy része un. "self made mán" volt, ezt azonban a 
mai szakirodalom egy része cáfolja. E.E.Hagen kutatásai az 1760-1830 közti
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időre vonatkozóan bizonyították, hogy az iparosítási folyamat elindítói legalább 
felerészben a felsőbb vagy középosztályból verbuválódtak. Crouzet pedig a 18. 
századra kimutatta, hogy a vállalkozók között szép számmal akadtak 
nagybirtokosok, gentryk, kereskedők, szabadfoglalkozásúak, de még un. 
alacsonyabb rendűek (lower order) is, a többség azonban a középrétegből 
származott. Viszont az is tény, hogy a textilipari vállalkozók nagy része a korábbi 
középosztályból származott. Nagyon fontos annak leszögezése, hogy a 18. századi 
tőkés vállalkozások megjelenése ugyanakkor egy társadalmi mobilitási 
lehetőséggel párosult.

A vállalkozók után vessünk egy pillantást a korai iparosodás korszakának új 
szervezeteire és magára az ipari munkaerőre is. Gyárak először a textiliparban 
jöttek létre. Ezek a kezdeti gyáripari szervezetek azonban a 18. században még 
nem váltak olyan monstrumokká, mint amit a 19. századi iparról - mondjuk 
Engelsnél - olvashatunk. Nem is annyira a méret volt a nagy újdonság, hanem a 
működési elv, a gépek alkalmazása. A gyárban dolgozó munkások jobban 
kerestek, mint a hagyományos kézművesek, aminek oka a munkatermelékenység 
fokozódása volt. így nem véletlen, hogy az első rentábilisan működő 
gyárféleségek láncreakciószerű mozgást indíthattak el. A reálbérek a mai szakmai 
kutatások szerint a 18. század második felében emelkedő tendenciát mutattak, s 
ez a munkaerőt vonzotta az új szervezetek felé. Azt is ki kell emelnünk, hogy a 
gyárak létrejötte egy-két hagyományos kézműves-iparágat szinte el is törölt. A 
gyárakkal javult az általános szakképzettségi színvonal is, sajátosan jól kereső 
rétegek alakulhattak ki, s ez a fogyasztás hosszú távú növekedését eredményezte. 
Nick Crafts számításait felhasználva mondhatjuk, hogy míg 1760-1800 között az 
egy munkásra jutó fogyasztás évi 0,25 százalékkal nőtt, addig 1821-50 közötti 
időben már évi 1,24 százalékkal emelkedett. Ma már pontosan tudjuk, a városba 
került ember életszínvonala messze felülmúlta a korábbi állapotokat.

Bár a közegészségügy továbbra is rémisztő volt, a gyárak szaporodása hatalmas 
koncentrált iparvidékeket teremtett meg. A 17. század vége óta az angol iparosok 
száma és részaránya gyorsan emelkedett. 1688-ban az össze foglalkoztatottnak 
még csak mintegy 18,5 százalékát tették ki, 1760-ra elérték már a 24 százalékot, s 
a 19. század legelejére részarányuk elérte a 25 százalékot. Különösen gyorsan 
nőttek az ipari területek városai: a 18. század második felében szédületes 
gyorsasággal kezdett növekedni néhány angol város népessége.
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10. táblázat

Angliai városok lakosságának változása 1700-1800 között

1700 1750 1850

London 575 OOO 675 0 0 0 959 0 0 0
Liverpool 6 0 0 0 22 0 0 0 83 OOO
Manchester 9 0 0 0 18 0 0 0 89 OOO
Birmingham 9 0 0 0 24 0 0 0 74 OOO
Leeds 5 0 0 0 16 0 0 0 53 OOO

Forrás: WRIGLEY, A.: i.m. 1985. 160-161.p. alapján rövidítve

Mindennek komoly következményei lettek: megváltozott a településszerkezet, a 
hagyományos gazdasági súlypontok eltolódtak, s az ipar szerepe elkezdett 
növekedni a nemzetgazdaságon belül. Vagyis az eddigiekből kiderül, hogy a 18. 
században a mezőgazdasági fejlődés megindulása után az ipar fejlődése is 
felgyorsult. A megnövekedett termékmennyiségek (akár mezőgazdasági, akár 
ipari) felhívták a figyelmet a gazdaság egyik szűk keresztmetszetére: a közlekedés 
elmaradotságára. A következő fejezetben az infrastruktúra átalakulását mutatjuk 
be.
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5. AZ ANGLIAI KÖZLEKEDÉSI RENDSZER 
ÁTALAKULÁSA

A 18-19. századi gazdasági fejlődés értelemszerűen együttjárt a termékkibocsátás 
növekedésével, s ezt a hagyományos közlekedési rendszer már nem birta volna 
kiszolgálni. Az árumennyiség növekedése elsődlegesen a mezőgazdaságban és a 
bányászati tevékenységben jelentkezett, a 18. századi közlekedési változások 
főleg ezen ágazatok nyersanyag-outputját voltak hivatva kiszolgálni.

5.1. Az angliai csatornarendszer kialakulása

1760-1830-ig tartott az első nagy közlekedési átalakulás, amelynek során egy 
modem csatornarendszert alakitottak ki. A korábbi vízi szállítás elsődlegesen a 
part menti hajózásra s a belső folyami hajózásra szorítkozott. Századokon át 
ezzel a módszenei folyt a belkereskedelemi áruszállítás, így szállították például 
a szenet Newcastle-ból Londonba, de a gyapjúszállításban, sőt az 
emberszállításban is ez volt a meghatározó. Szintén nagy forgalmat bonyolítottak 
le a nagyobb folyókon, itt elsődlegesen, a Temze, a Humber, a Mersey jöhet 
számításba. Megkönnyítette a folyami hajózás terjedését, hogy a 16. században 
egy parlamenti törvény biztosította a szabad áruszállítást a folyókon, azt nem 
lehetett egyetlen egy birtokosnak sem akadályozni.

Fontos megjegyeznünk, hogy a csatornaépítést nemcsak az áruszállítás motiválta. 
Szükség volt rá szárazság illetve árvizek idején is. Bár nem mindig voltak 
alkalmasak hajózásra, könnyen lehetett javítani őket. Elsődlegesen két 
foglalkozási csoport képviselői, a halászok és a molnárok versengtek a 
csatornák használatáért. Lényeges az is, hogy sok folyó partján nem volt 
vontatóút, ám a csatornák partjára mindig építettek. Szükségesek voltak a 
csatornák azért is, mert a folyók nem mindig arra folytak, amerre a gazdaság 
igényelte volna, nem beszélve arról, hogy az ipari és a mezőgazdasági 
termékmennyiség növekedésével a folyami hajózás hagyományos állapota már 
régen nem volt adekvát.

Az első csatorna 1757-ben épült a Mersey folyóra, s a St. Helenből Liverpoolba 
való szénszállítást könnyítette meg. Nagy jelentősége volt a Worsley-csatomának, 
amit 1759-61 között készítettek, ez volt az első olyan csatomaépítkezés, amihez 
már hitelt használtak fel. A csatornahálózat kiépítéséhez a központi kormányzat 
is hozzájárult, mivel a kormányzati tervek között az is szerepelt, hogy a 
kiemelt nagyvárosokat össze kell kötni a gyorsan fejlődő iparvidékekkel (a 
négy nagyváros a négy legnagyobb kikötőváros volt: London, Liverpool, Hull,
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Bristol). Ez a terv volt a James Brindley-ről elnevezett terv, de emlegették "The 
Cross" tervként is. Az első ilyen - már a kormányzat által is támogatott - csatorna 
a tizenegy évnyi építkezés után 1777-ban átadott "Grand Truck Canal", ami a 
Trent és a Mersey folyók összekötő csatornája volt 149 km hosszúságban. A 
csatornaépítések főleg 1791-94 között gyorsultak föl (ezalatt a négy év alatt 40 
csatornát építettek); illetve a 19. század első tizenöt évében, amikor is például 
1805-ben a Grand Junction Canal révén közvetlen kapcsolatot hoztak létre 
Birmingham és London között, illetve 1816-ban megépült a Leeds és Liverpool 
közti kanális. Tény, hogy 1830-ra 6400 km-nyi csatorna épült Angliában.

A csatornák építését eleinte helyi egyének (főleg üzletemberek, bankárok, stb.) 
kezdeményezték, később azonban nagyon sok társadalmi csoport érdeke 
találkozott egy-egy kanális megépítésénél. A parlamentnek kellett az engedélyt 
kiadni a munkálatok megkezdésére, az alsóháznak külön bizottsága foglalkozott 
a kérdéskörrel. Az építésre csatomatársaságokat hoztak létre, amelyek egyrészt 
az építést, másrészt a pénzeszközök felhasználását felügyelték. 1760-1830 között 
20 millió fontot költöttek csatornaépítésre, amit főleg a helyi üzletemberek, 
földbirtokosok biztosítottak. Az egy főre jutó átlagosan befektetett 
tőkemennyiség 50-200 font között mozgott. Nagyon fontos vonása volt a 
csatornának, hogy profitot kellett termelnie, a társaságok tagjai osztalékot kaptak 
a befektetett pénzmennyiség arányában. Hosszú távon a legnyereségesebb 
csatornának az Oxford-, a Forth-Clyde-, a Coventry - és a Grand Junction- 
csatorna bizonyult, s elmondható, hogy általában a mezőgazdasági területek 
csatornái kisebb hozamot hoztak, mint az ipari területeken lévők.

Milyen hatása volt a csatornázásnak az angol gazdaságra ? A csatornák az 
angol korai iparosodásban fontos szerepet játszottak, alacsony volt a szállítási 
költség, ugyanakkor relatíve nagy tömegű árucikket lehetett forgalmazni 
rajtuk. Különösen a szénszállításra volt nagy hatással, márpedig a szén az egész 
"ipari forradalom" sarokköve volt. Kimutatható a csatornák jótékony hatása az 
építőanyag-iparra, a vasércszállítás megkönnyítésére, a fa - és a textilipar 
fejlődésére. A kiépült és már funkcionáló csatornák hozzájárultak néhány 
ipari vidék dinamikus növekedéséhez, például a vasipar fejlődéséhez Black 
Countryban és Dél-Wales-ben\ az acélipar növekedéséhez Birminghamben, a 
vegyipar fejlődéséhez Stafforshire-ben, stb. S végül a csatornaépítés számos 
mezőgazdasági vállalkozás felvirágzását hozhatta, sajátosan megakaszthatott 
városfejlődést (pl. Leicester), ugyanakkor jelentősen hozzájárult a foglalkoztatási 
problémák megoldásához. Hozzávetőleges számítások szerint mintegy egymillió 
ember dolgozott az 1757-1830 között épült csatornáknál.

Technikailag is fel kellett nőni a feladathoz. A "Cross" terv számos nehézségbe 
ütközött, aminek legfontosabb oka kétségkívül a természetföldrajzi adottságok 
voltak. Az emelkedők legyőzésére a zsiliprendszert használták. A hegyek 
megkerülése sok esetben hatalmas építési költséget jelentettek volna, ezért 
előszeretettel alkalmazták az alagutakat, ahol a csatorna szélén szárazon is 
lehetett közlekedni, esetleg vontatni, húzni a rakományt. A csatornák szivárgását
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úgy oldották meg, hogy az építés alkalmával agyaggal bélelték ki az oldalát és az 
alját. Gyakran építettek a csatornák aljára vagy oldalába vízvezetéket. Brindley 
első nagy csatornái még úgy épültek, hogy próbálta kikerülni a naturális 
akadályokat, de a 19. század első éveitől egyre inkább Thomas Telford vette át a 
vezető szerepet. Ő volt az, aki kiegyenesítette Brindley csatornáit, 
tevékenységének alapelve a "két pont között legrövidebb az egyenes" volt. Telford 
nevéhez fűződik az 1803-23 között épített Kaledóniai-csatoma, amely 
összekötötte az Atlanti-óceánt az Északi-tengerrel.

Az 1830-40-es évekre a csatornaépítés egyre inkább veszitett jelentőségéből, bár 
mindjárt hozzá kell tennünk, hogy voltak olyan építkezések, amelyek még a 
vasút korszakában is sikeresek maradtak. A hanyatlás legfőbb oka a vasúthálózat 
kiépülése volt. A vasúttal szemben a csatorna már lassúbb szállítási lehetőséget 
biztosithatott, ugyanakkor tény az is, hogy a vasúttársaságok tudatosan 
igyekeztek is tönkretenni a csatomatársaságokat. Hozzájárult a csatornaépítés 
visszaeséséhez az is, hogy - a vasúttal szemben - soha nem vált egységessé a 
rendszer, hiszen az eltelt hetven-nyolcvan évben nagyon sokfajta csatorna 
épült eltérő méretekben, változó vízmélységgel, sok közülük nem volt nagy 
hajókkal járható. A növekedő angol gazdaság már gyorsabb szállítókapacitást 
igényelt, olyat, amivel gyorsan piacra lehet jutni, s amelyiknek a működése már 
nincs az időjáráshoz kötve. Hosszú kísérletek után megszületett az angliai vasút.

5.2. A vasútrendszer létrejötte

5.2.1. A vaspálya jelentősége

Mint már említettük, a gőzgépek a 18-19. század fordulójától egyre nagyobb 
számban jelentek meg az angliai gazdaság különböző ágazataiban. így nem 
véletlen, hogy a gőzerővel való vontatás gondolata is hamar megszületett. A 
gőzvontatás viszont a vaspálya kialakítása nélkül nem volt lehetséges. A vaspálya 
már a 15-16. században is ismert volt, hiszen hamar rájöttek arra, hogy ha a 
bányakocsik alá nyompályát tesznek, akkor sokszorosára nőhet a vontatás 
hatékonysága. A kezdeti fa-nyompályát hamar felváltotta a kovácsoltvasból 
készült vastag lemez, amit először homorúra készítettek, később azonban szögvas 
síneket kezdtek alkalmazni, s ezzel kialakult a keresztgerendás vasúti 
felépítmény, ahol a sínek kizárólag talpfákon nyugszanak.

Az igazi nagy áttörés 1789-ben következett be, amikor William Jessop gömbfejű 
síneket alkalmazott és ezzel párhuzamosan a járművek kerekei nyomkarimát 
kaptak, s ezzel feltételezhető nagy sebességgel is biztonságosan közlekedhettek. 
Kialakult - még gőzgép hiányában - a lóvasút, s meglehetősen gyorsan teijedt, már 
nemcsak a bányászatban használták, hanem más területen is, főleg ipari árucikkek 
célállomásra szállításában. 1803-ban London mellett megnyitották az első
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nyilvános lóvasutat. Bármilyen népszerű is volt azonban a lóvasút, sokkal 
gyorsabb nem lett a hagyományos szárazföldi szállításnál. Ugyanakkor a 
hatékonyság növelése kemény korlátokba ütközött: a korabeli lóerő figyelembe 
vételével mondhatjuk, hogy három csak 2,6-szor, hat ló 3,8-szor, nyolc ló 
együttesen 4-szer annyit teljesít, mint egy.

5.2.2. A gőzmozdony

A gőzt közlekedési járművek meghajtására már a 18. században is megpróbálták 
felhasználni. A francia N. J. C.ugnot tüzértiszt már 1770-ben szerkesztett egy 
kezdetleges jármüvet, ami négy kilométeres sebességgel tudott haladni, 
alapvetően nagy súlyú hadieszközök vontatására kívánta használni. Cugnot 
gőzkocsija azonban csak 20  percig tudott önálló mozgást végezni. Kísérleteit 
azonban sajnálatos módon udvari és vezérkari intrikák miatt nem tudta folytatni. 
James Watt főmérnöke, Murdock is kísérletezett a nagy nyomású gőzzel (Watt 
nem hitt benne), de ő is abba hagyta megkezdett kísérleteit.

Különböző kísérletek után végül is a rendkívül romantikus és kalandos életű 
Richard Trevithik (1771-1833) mérnök kitalálta a lokomotív-elvet, amin a 
későbbi gőzmozdony-technika alapult. 1801-ben találta fel első gőzmasináját, s 
keresztül kasul "száguldozott" vele Cambome város utcáin. Nyilvános 
bemutatókat szervezett találmányához, több tucatot épített belőle, jelentős 
haszonra szert téve. Trevithik újonnan tervezett gőzmozdonya 1803-ban 25 tonna 
terhet tudott óránként mintegy 5 kilométeres sebességgel vontatni. Londonban az 
egyik központi helyen 1809-ben Trevithik egy zárt pályás bemutatóvasutat 
épített, mozdonyának neve "Éljen utol aki tud" volt. Trevithik gőzmozdonyát - 
akárcsak egyéb gőzkocsikat, például az USA-ban - nemcsak teher, hanem 
személyszállításra is használták. 1813-ban Trevithik elvére építve William 
Hedley és Timothy Hackworth megépítette a Puffing Billy-t és a Wylam Dilly-t. 
Előbbi szép kort ért meg, Endrei Walter adatai szerint 1862-ig üzemelt, 16 
szeneskocsit vontatott 8 km/h sebességgel. Szintén Trevithik elvére épült 
BIenkinson fogaskerekű mozdonya

A végső lépés aztán már George Stephenson (1781-1848) 1814-25 között 
folytatott kísérleteinek eredménye volt. Stephenson első gözmozdonyát 1812- 
ben kezdte el készíteni egy bányatulajdonos segítségével (ez lett a Aíylord), az 
1814-ben megépített Bluncher már 30 tonnát tudott óránkénti 6,5 kilométeres 
sebességgel szállítani. Kísérleteit folytatva - valóságos tervezőirodát hozott létre - 
1820-ban már öt bányamozdonyt adott el megrendelőinek. Együtt dolgozott 
fiával, Róbert Stephensonnal, aki később apja üzemét tovább vezette. Látható 
tehát, hogy a század első két évtizedében már számos gőzmozdony található 
Angliában, az elv viszont egyértelműen Trevithik s nem Stephenson nevéhez 
kapcsolódik: az ő magas nyomású konstrukciójára építettek a többiek.
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5.2.3. Az első vasútvonalak

Stephenson vállalatának első nagy üzleti megbízatása az volt, hogy három 
lokomotívot építsen egy felépítendő vasútvonal kihasználására. Egy kvéker 
üzletember, Edward Pease fejében fogalmazódott meg először az, hogy a szén 
szállítására alkalmas vasutat építtessen a Stocktonnál elhaladó Tees folyó és 
Witton Park Colliery (kilenc mérföldre Darlingtontól) között. Az angliai 
Parlament 1821-ben egy törvényben engedélyezte a vonal megépítését. Az 
építkezés irányítását Stephenson kapta meg, s ez nagy lökést adott a vasút 
fejlődésének. 1825 szeptember 27-én nyitották meg hatalmas ünnepség 
keretében a Stockton és Darlington közötti sínpályát. A kocsik tömve voltak 
utasokkal, több mint 300-an zsúfolódtak be a vagonokba. Az egyik mozdony 34 
kocsit húzott (mintegy 90  tonnát) és a 15 kilométeres utat 65 perc alatt tette meg, 
teljesítménye 8 lóerő volt. Stephenson gőzmozdonya (Locomotion) ekkor még 
nem ért el valami káprázatos eredményt ezen a pályán, de ekkor jobbat senki 
sem tudott építeni.

Ennek a vonalnak korszakalkotó szerepe lett, hiszen Stephenson a kovácsolt 
vasból készült sínek nyomtávát 4 láb és 8,5 hüvelykre választotta (1,435 méter), 
mégpedig azért, hogy a postakocsik is tudják a későbbiekben használni. A 
Stockton és Darlington vonalon ettől kezdve lóvasúttal és gőzmozdonyokkal 
egyaránt közlekedtek. A megépített pálya tökéletesen igazodott a domborzati 
adottságokhoz, a nagyobb emelkedők esetén ezért előfordult, hogy kiiktatatták a 
lovakat, és gőzmeghajtású csörlőkkel vontatták fel a szerelvényt. Nem kevésbé 
volt fontos az angliai vasútépítés szempontjából az sem, hogy a két település 
nagyon gyors fejlődésnek indult, s ez mintaértékűnek bizonyult a népesség s főleg 
a befektetők számára. 1822-ben még csak 1224 tonna szenet bányásztak ezen a 
vidéken, ezzel szemben 1835-ben már 704 781 tonnára emelkedett a termelés 
volumene. A Tees folyócska mentén lévő kis paraszttanya helyén tíz év múlva a 
6 0 0 0  lakosú Middlesborough városa élte virágzását.

A vasútépítés szempontjából a Stockton-Darlington vonalnak kétségtelenül óriási 
a jelentősége, mégis nemzetgazdasági szempontból a Manchaster-Liverpool vonal 
számítható meghatározónak. Egyrészt azért, mert két nagyvárosról van szó, 
másrészt pedig azért, mert a vonal kiépítése már világosan előhozta és egyben 
előre jelezte azt, hogy a vasutak kiépítése komoly társadalmi-politikai 
érdekcsatározások közepette fog a továbbiakban zajlani. Manchester volt 
ekkoriban az angliai gyapotfeldolgozás központja, Liverpool pedig a 
tengerentúlról importált nyersgyapjú fogadó kikötője. Az 1830 előtti időkben a 
két város közti áruszállítás alapvetően csatornákon keresztül történt. Vulgarizálva 
a szituációt: a két város gyáriparosai illetve nagykereskedői vasutat szerettek 
volna, azonban a két város közti területek földbirtokosai és maguk a 
csatomatársaságok a terv megbuktatására törekedtek, privilégiumaik és anyagi 
érdekeik veszélyeztetésétől tartva. A pálya megépítésre Stephenson kapott 
megbízást, a Parlament egy bizottsága előtt kellett tervének megvalósíthatóságát
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indokolni, de ettől függetlenül a tervet simán elutasították. Itt kezdődött 
Angliában - és aztán szinte egész Európában folytatódott - a vasútépítési 
korrupció: a gyárosok, kereskedők, bányatulajdonosok nem lévén kicsinyesek, 
hatalmas összegekkel vesztegették meg a földbirtokosokat, óriási kisajátítási 
összegeket fizettek ki, következésképpen a terv átment a következő bizottsági 
tárgyaláson, s elkezdődhetett az építkezés.

Nyilvános versenyen döntötték el, hogy milyen típusú lokomotívot használjanak a 
vontatásra. A verseny színhelyéül a Rainhill melletti 3,2 kilométeres szakaszt 
jelölték ki, pontosan megadva a feltételeket: a mozdony 4,5-6 tonna lehetett, a 
minimális sebesség 16 kilométer, a mozdony vásárlási ára 550 fontnál nem 
lehetett több. 1829 októberében öt mozdony kelt versenyre: a "Ciklopláb", az 
"Újdonság", a "Kitartás", a "Páratlan" és a "Rakéta". Az utóbbi Stephenson 
mozdonya volt, amely minden üzemzavar nélkül tette meg hússzor az előírt 
vontatási tehenei, azaz 20  tonnával az útszakaszt, átlagsebessége 35 kilométer 
volt óránként, csúcssebessége pedig elérte a 46 km/órát. Bár a Rakéta kisebb 
teljesítményű volt, mint a többi, de lényegesen kitartóbb volt.

A Manchester-Liverpool közti 50 km-es vonalat egy esztendővel később, 1830. 
szeptember 15-én nyitotta meg az angol miniszterelnök, Wellington herceg. Nyolc 
ünnepi díszbe öltöztetett vonat robogott végig a szakaszon, 6 0 0  díszvendéggel a 
kocsikban. A vonatjegy ára a postakocsik tarifájának fele volt mindössze. A 
Manchester - Liverpool vonal megépítése a természeti akadályok leküzdése 
szempontjából is áttörés volt: az építkezés során 63 viaduktot és hidat építettek, 
valamint egy 2036 kilométeres (Edghill) alagút kialakítását is el kellett végezni. 
Hat kilométer keresztül mocsáron kellett átvezetni a pályát, és ezenkívül hosszú 
töltéseket kellett építeni. Ezenkívül szükség volt váltókra, jelzőberendezésekre, és 
sok más egyéb kiszolgáló egységre.

Ezt a két évtizedet az angol gazdaságtörténészek a vasút korának (Railway 
Age) nevezik. Gyorsan nőtt az épített vonalak száma, 1849-ig mintegy 6 0 0 0  km 
vasút épült Angliában. A vasútmánia legkiemelkedőbb korszaka az 1836-37, 
1840 és 1844-48 közötti időszak volt. 1838-ban nyitották meg a London- 
Birmingham vonalat, majd pedig ezt tovább bővítették egészen Liverpoolig 1840- 
ben. Ezzel a fővárost a legnagyobb tengeri kikötővel kapcsolták össze, s ez óriási 
lökést adott az egész angol gazdaságnak. 1843-ban Londonból már Bristolt is el 
lehetett érni vasúton, s hamarosan bekapcsolták Southamptont, Brightont és 
Dovert is a fejlődő vasúti rendszerbe. Az első két évtizedben a nagyobb területek 
közül lényegében csak Délnyugat-Anglia és Közép-Wales maradt ki.
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11. táblázat

A megnyitott vasútvonalak Angliában (1825-1849)
(kilométerben)

1825-29 82
1830-34 397
1835-39 1075
1840-44 2026
1845-49 5918

Forrás: TAYLOR, D.: Lm. 1989. 161,p

A siker hatására - Angliához hasonlóan - a kontinensen is gyorsan szaporodtak a 
vasútvonalak. 1832-ben Franciaországban megnyitottak egy 56 km-es vonalat 
StEtienne és Lyon között. 1835-ben épült meg az első vonal Németországban 6 
kilométer hosszúságban Nümberg és Fürth között. 1837-ben Oroszországban is 
megjelent a vasút, a cár személyes vasúti összeköttetését biztosítva Szentpetervar 
és a nyári kastélya (Carszkoje Szelő) között. 1844-ben Magyarországon az 
országgyűlés döntött a Buda-Fiume vonal megépítéséről, de végül is 1846-ra a 
Pest-Vác vonal átadásával indult meg a gőzvasút kiépítése, s a forradalomig 
mintegy 161 km-nyi vasú épült meg. Látható, hogy a technika átvételével a 
kontinentális országok megpróbálták hátrányaikat csökkenteni.

5.2.4. A vasút hatása az angol gazdaságra

A vasútvonalak szaporodásával gyorsan nőhetett az utasok szama illetve a 
vontatott árutömeg. Szinte mindegyik vonal esetében megfigyelhető, hogy egy 
bizonyos utaslétszám elérése után a személyszállítást illetően lelassul a 
növekedés, a teherszállításban viszont dinamikusan emelkedő adatokat lehet 
regisztrálni. Nézzük meg ezt a Manchester - Liverpool szakasz öt évére 
vonatkoztatva!
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12. táblázat

Áru - és személyszállítási adatok a Manchester - Liverpool közti 
szakaszon 1831-35 között

1831 1832 1833 1834 1835

utasok száma 445 047 356 945 386 492 436 637 473 846
szállított
teher
tonnában

98089 126 169 138 0 9 0 142 099 155 562

Forrás: TAYLORJD.: Lm. 1989. 160.p.

A vasútépítkezések komoly stimuláló hatást fejtettek ki a gazdaság egészére. 
Ennek egyik jele, hogy megrendelésekkel látta el a nehézipari ágazatokat, a 
széntermelést, a vaskohászatot, az acéltermelést. 1850-ben Angliában 44 millió 
tonna szenet igényelt a vasút, 1890-ben már 153 millió tonnát. A vasút 
szénfogyasztása ugyan csak töredéke volt az összangol széntermelésnek, de nem 
szabad megfeledkezni a vasútnak dolgozó más ágazatok, iparágak termeléséről 
sem. Hasonló növekedés figyelhető meg a vastermelést illetően: 2,2 millió 
tonnáról 8 millióra nőtt a vasút igénye. Az épitőipar is fejlődött a vasút hatására, 
hiszen a kiszolgáló rendszert (állomást, javító műhelyeket, stb.) meg kellett 
építeni. Növekedett a téglaipar jelentősége, hiszen az alagutak bélését, a 
viaduktok egyes részeit téglából építették. Hasonlóan gyors fejlődés figyelhető 
meg az acéliparban, mivel az 1850/60-as évektől a régi kovácsolt vasból készített 
síneket acélsínre cserélték. A gazdaság fejlesztésére nagy hatással volt az is, hogy 
jelentősen csökkentek a szállítási költségek. P. Bairoch becslései szerint már az 
első nagy vasútépítési láz időszakában mintegy felére csökkentek a gőzzel való 
vontatás költségei. A luxusipar is megérezte a vasút pozitív hatásait: a 19. század 
utolsó harmadában gyorsan teijedtek a magas komfortfokozatú vasúti kocsik, 
1873-ban már lakókocsit, 1879-től pedig ebédlőkocsit vezettek be a fontosabb 
vonalakon. Szintén javította a kényelmet, hogy a kocsikban volt már WC, folyosó, 
stb. Javult a biztonság, nagyobb sebességgel közlekedhettek a szerelvények.

A vasútépítés nem nélkülözhette a műszakilag képzett szakemberek .bevonását 
a termelési folyamatba. Láthattuk már az innovátoroknál is, hogy a feltalálók 
nem véletlenül jöttek rá bizonyos mechanikai összefüggésekre, hiszen szinte 
valamennyien képzett szakemberek voltak, akik keresték az új megoldásokat. A 
vasutak építésénél számtalan technikai problémát kellett megoldani, mint például 
az alagutak építését, hegyek átvágását, hidak, viaduktok létrehozását. Ezek 
egyrészt roppant költségesek voltak (pl. a London - Birmingham vonalon lévő 
alagút - a Kilsby-Tunnel - építése 300 ezer fontba került). Másrészt nagy 
munkaerő-keresletet támasztottak egyszerű fizikai munkások iránt is. 1840-ben
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még csak 100 000 fö, 1847-ben már 300 000 fó dolgozott a vasúti építkezéseknél. 
De a vasút működtetése is legalább 60 OOO embert igényelt ebben a korban.

Gyorsan nőtt a vasutak forgalma. A vasút elsődlegesen a természeti kincsek, 
nyersanyagok szállításából vette ki részét, de a század második felében már a 
mezőgazdasági termékeknek is a legfontosabb szállítójává vált. Erre csak egy 
példa: 1864-ben Anglia és Wales területén mintegy 9,5 millió állatot szállítottak, 
a piacra jutás leggyorsabb eszközeként jelent meg a vasút az agrárágazat számára. 
Hasonló változás figyelhető meg a város - falu kapcsolatának változásában, a 
vasúttal lehetőség nyílt arra, hogy bővüljön a városok ellátó övezete, a Thünen- 
körök kitágulhattak, s a városok ellátásába már távoli települések is 
bekapcsolódhattak.

5.2.5. A vasútépítés finanszírozása

A vasutak építése - mint általában az infrastrukturális beruházások - rendkívül 
tőkeigényes beruházásnak minősíthető. Ide az egyéni megtakarítások nem 
elegendőek, elengedhetetlen volt a társas formák keresése, amit aztán a 
korlátolt felelősségű részvénytársaság teremtett meg, ugyanis így - a 
részvénytulajdon révén - a kisebb pénzeket is be lehetett vonni. A 
vasútrészvények hamar bejutottak a tőzsdére, egy adat szerint 1843-ban közel 
900 társaság részvényei forogták már a tőzsdén. Az angol vasútépítés különösen 
drága volf egy mérföld létrehozásának költségét mintegy 40 000 fontra 
becsülték Nem véletlen, hogy hamar felvetődött az állam szerepének kérdése 
is 1844-ben fogadtatta el Gladstone a vasúttörvényt (Railway Act), amely 21 
éves magánhasználat után a vasutak állami kézbe vételét biztosította. A század 
közepe felé a nemzeti jövedelemnek 8-10 százalékát vasútépítésre fordították. 
Fontos szerepe volt a díjszabás egységesítésének is: egy mérföld díját 0,4 
pennyben határozták meg. A 19. században Angliában a kormányzat többször 
szabályozta a vasutak működését (pl. 1889-ben). Az államnak egyrészt a verseny
semlegességet kellett biztosítania a laissez fairé elvnek megfelelően, másrészt 
az egész országra kiterjedő szabványosítás betartatását, harmadrészt pedig a 
fejlesztések főbb irányait is ki kellett jelölni.

Avasát felgyorsította az élet ritmusát, gyorsította s ugyanakkor olcsóbbá tette 
a szállítást ez viszont a tőkék megtérülésének idejét lerövidítette, s ezzel 
megnyílt a pótlólagos befektetések lehetősége, ami növelhette a jövedelmeket 
és a profitokat A vasúttal eddig teljesen elzárt településeket, vidékeket lehetett 
beemelni a nemzetgazdaság vérkeringésébe. Az angol gazdaságtörténészek szerint 
az egységes nemzeti piac létrejötte valójában a 19. században a vasút 
elterjedésével következett be. A vasút létrejötte felgyorsította az urbanizációs 
folyamatot a vonalak kiépülésével új közlekedési csomópontok alakulhattak. 
Meggyorsult az információáramlás, a postai szolgáltatás időtartama lerövidült,
stb.
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5.3. A tengeri hajózás modernizálódása

Anglia földrajzi elhelyezkedéséből, illetve a 16-17. század során megszerzett 
világhatalmi pozícióiból is következően a tengeri szállítás technikájának 
átalakítása komoly hatást gyakorolt a makrogazdaság működésére. A folyamat 
kétirányú volt.

Egyrészt a hagyományos vitorlás áruszállító hajókat megpróbálták gyorsabbá, 
nagyobbá tenni, illetve a faalapanyagot acélra cserélni. Az első vasból készült 
uszály 1747-ben készült, létrehozója John Wilkinson volt és a Trial nevet 
viselte. 1821-ben már sikerült a csatornát átvitorlázni egy vasból készült hajóval. 
Lassan megjelentek a 3-4-5 árbocos, hatalmas befogadóképességű klipperek, 
amelyek 1500-2500 tonna szállítására is alkalmasak voltak. A 19. század közepén 
egyes vitorlások már képesek voltak 1500-2000 fo tisztességes színvonalú 
utaztatására is. A vitorlások az 1860/70-es évekig mindenben felvették a versenyt 
a gőzhajókkal, s csak ez után kezdtek némiképpen visszaszorulni. így például 
egy klipper számára a Boston-Liverpool közti út két hétig tartott, akárcsak a 
gőzhajók számára. Hosszú utakon a klipperek voltak a legolcsóbbak és a 
leghatékonyabbak, előszeretettel használták őket távol-keleti utakra. Jellemző az 
angol kereskedelmi és hadiflotta méreteire, hogy a 19. század közepén a világ 
hajóparkjának mintegy 40 százaléka Nagy-Britanniához tartozott. Természetesen 
az angol külkereskedelemben a tengeri szállítás volt az egyedüli lehetőség, s 
mivel az angliai össztermékmennyiség 20-30 százaléka külföldön értékesítődött, 
így érthető az irdatlan méretű kereskedelmi flotta aránya. A vitorlások nagy 
hátránya kétségkívül az volt, hogy erős himbálózásuk miatt komfortos 
személyszállításra nem voltak alkalmasak, így elsődlegesen teherszállításra 
alkalmazták ezeket az óriásokat. Hatalmas probléma volt vitorlások számára a 
Szuezi-csatoma megépítése, mivel a mediterrán vidék széljárása nem alkalmas a 
nagy testű vitorlásoknak, s a gőzhajó kiszorította a vitorlásokat, mivel a keleti 
kereskedelem többezer km-rel lerövidült.

A folyamat másik iránya a gőzhajó kifejlesztése volt. Többen is próbálkoztak a 
gőzenergiát folyami-tengeri hajózásra felhasználni. A hagyományos szakirodalom 
szerint az Amerikai Egyesült Államokban Fulton 1807 augusztusában fedezte fel 
a gőzhajót ("Clermont"), s másfél hónappal később megindult az első rendszeres 
gőzhajójárat New York és Albany között a Hudson folyó között. Mindjárt hozzá 
kell tennünk, hogy adataink már ezt megelőzően is gőzhajó létét regisztrálják, 
hiszen Angliában már 1802-ben alkalmaztak gőzerőt uszályok vontatására, 
mégpedig egy tizenkilenc mérföldes szakaszon, amely gőzmasinák Boulton-Watt
féle motorral működtek. Az angol gőzhajó előtt pedig érdemi kísérletek zajlottak 
Franciaországban (1783: Jouffray), Az Egyesült Államokban (James Rumsay: 
1787), és más országokban is. Mindenesetre tény, hogy Fulton Clermont-ja már 
rendszeresen közlekedett a Hudson folyón New York és Albany között, meghajtó 
forrása egy 15 kW-os Watt-féle gőzgép volt. Az elterjedés először minden
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kétséget kizáróan az USA-ban ment végbe: 1808-ban már 17 gőzhajó volt 
üzemben, 1823-ban pedig mintegy 300 , s ennek körülbelül negyede a 
Mississippin. (Még megemlítjük, hogy az első magyarországi gőzhajót 1817-ben 
építette egy Bemhard Richárd nevű pécsi polgár.)

Mindettől függetlenül elég lassan terjedt a gőzhajó a század első néhány 
évtizedében. Az elsődleges gond költségessége és lassúsága volt. A gőzhajónak 
nagyobb volt a súlya, lényegesen nagyobb volt merülése, így a nagyobb 
kikötőket át kellett építeni, hogy a gőzhajókat is fogadni tudják. Természetesen 
Angliában is folytattak kísérleteket a gőzhajózást illetően, de az amerikai 
felfedezés vitathatatlan. A Temzén 1821-ben úszott le az első vasból készült 
gőzhajó, s Bristol és New York között is hamar létrejött az allando gozhajo- 
összeköttetés. 1846-ban a Great Britain a Liverpool - New York távolságot 14 
nap 21 óra alatt tette meg. Épültek valóságos monstrumok is: a Great Easternt 
1858-ban bocsátották vízre, hossza 215 méter, hasznos hajótere 19 ezer tonna 
volt, lényegében tízszer akkora, mint a nagy klippereké. Végül is a mémökönek 
sikerült a tengeri gőzösök szénfogyasztását mintegy a felére leszorítani a század 
közepe felé, s ez jelentősen csökkentette az üzemeltetési költségeket.

4. ábra

Az angliai gőz - és vitorlás hajók arányának változása 
1790-1910 között
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5.4. A szárazföldi közlekedés változásai

A preindusztriális Angliában az utak nagyjából ugyanolyan lepusztultak voltak, 
mint bárhol másutt Európában. A 18. század első felének kortársai közül többen 
voltak, akik hangot is adtak a látvány feletti nemtetszésüknek. Dániel Defoe 
például azt írja, hogy azokon a nyarakon, amikor viszonylagos szárazság volt, az 
utakon még lehetett közlekedni, de amikor beköszöntött az esős évszak vagy a 
tél, a kocsik beragadtak a sárba, sokszor csak a parasztok ökreivel tudták 
kivontatni a határokat. Kocsival a London - Edinburgh közötti távolság két 
hétbe került. (A 18. századra sem sokat javult a helyzet, hiszen Arthur Young 
szerint még mindig legalább egy hétre volt ehhez szükség.) A rossz utak főleg a 
hegyes vidékeken akadályozták a forgalmat. Egyik - másik forgalmas út olyan 
volt egy nagy zivatar után, mintha felszántották volna a földet, s ez még a 
Londonba irányuló utakra is igaz volt. Kocsival utazni egyébként sem volt 
gyors, ugyanakkor a nagy erdőségeken keresztülvágni nem volt életbiztosítás. 
De a szárazföldi közlekedés legnagyobb hátránya a magas költség volt.

A hagyományosan rossz közlekedési viszonyokat a rosszul működő közigazgatás 
(maladministration) okozta. Az angliai utak nagy része még mindig a római kor 
hanyatlása idején létrehozott utakra épült. 1555-ben egy törvény szabályozta az 
utak fenntartását, amely szerint minden plébánia területén a helyi lakosságnak 
kell az utakat karbantartani, de ezt szinte senki nem tartotta be. A 15 ezer 
plébániát ebből a szempontból úgysem lehetett irányítani. A 18. században 
azonban az utak minősége éles kérdésként vetődött fel, hiszen a megnövekedett 
mezőgazdasági és ipari termékmennyiséget valahogyan szállítani kellett, főleg a 
termelőhelyek és a piacok közötti távolság képezett szűk keresztmetszetet. Sor 
került központi lépések meghozatalára is, például 1753-ban elfogadták a "Broad 
Wheel Act"-et, amelyben meghatározták, hogy a kerekek minimális szélessége el 
kell hogy élje a 22 centimétert (ugyanis azt gondolták, hogy a vékony kerék 
okozza az utak gyors ütemű pusztulását).

Az áttörés végül is az úgy nevezett "Turnpike Trust" (vámsorompós út) 
létrejöttével következett be, az első ilyen szervezet 1706-ban kezdte meg 
funkcionálását, a Parlament ekkor szentesítette létét. Ezek olyan társaságok 
(egyesületek) voltak, amelyek döntően helyi üzletemberekből, egyháziakból, a 
szállításban leginkább érdekelt kereskedőkből álltak össze. A Parlament 
garantálta nekik azt, hogy ha jó utat hoznak létre egy meghatározott területen, 
elvégeztetik a munkát, akkor az állam megtéríti költségeik egy részét. Az 
útépítő társaságok a megjavított utakon aztán díjat szedhettek, amit az út 
fenntartására, javítására fordíthattak, valamint ebből fizették az útellenőröket, az 
utakon dolgozó embereket, sőt arra is lehetőség nyílt, hogy a trösztök hitelt 
vehessenek fel. A díjat viszont központilag állapítottak meg, a törvény 21 évre 
engedte át a koncessziót, de volt lehetőség a hosszabbításra. Ennek hatására a 
18. században gomba módra szaporodtak az efféle társaságok, aminek
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eredményeként az angliai úthálózat jelentősen megjavult. A nagy útépítő korszak 
1760-tól kb. 1830-ig tartott, ennek során mintegy 35200 km-nyi utat hoztak 
rendbe. Anglia szerte 3 0 0 0  postaállomás működött, ahol az utazó 
megpihenhetett, avagy egy másik járatra átszállhatott. A társaságok természetesen 
a fontosabb, nagyobb áruszállításra használatos utakat hozták rendbe, a 
kisebbeket gyakran érintetlenül hagyták, aminek következménye az angliai 
útrendszer minőségének kettészakadása lett: a lokális, kisebb jelentőségű utak (az 
összes út mintegy 80 százaléka) rendszerint olyanok maradtak, amilyenek addig 
is voltak, míg a másik oldalon a vámsorompós utak jelentős forgalombővülést 
könyvelhettek el.

A Tumpike Trust-ök tehát látványos áttörést hoztak a szárazföldi közlekedésben, 
voltak azonban gondok is velük kapcsolatban. A legnagyobb probléma 
kétségkívül az volt, hogy - akárcsak a csatomatársaságok esetében - helyi 
kezdeményezésként indultak, s csak egy bizonyos útszakaszra hoztak javulást. 
Következésképpen hosszabb országutak esetében - kiemelhetjük például a London 
és Edinburgh közötti szakaszt - előfordult nagyon sokáig, hogy voltak feljavított 
szakaszok, s maradtak hagyományos minőségű darabok is benne. Probléma volt a 
finanszírozás is, mivel az útjavításra nagyon sok esetben nem sok maradt, az 
útfenntartás költségei alapvetően korlátozták a fejlesztési lehetőségeket. S azt sem 
lehet elhallgatni, hogy nem mindenhol örültek ez emberek az effajta társaságok 
megalakulásának, hiszen ezek léte azt jelentette, hogy mindenkinek - így a helyi 
lakosságnak is - fizetni kellett az utak használatáért. Ebből számtalan 
igazságszolgáltatási ügy lett, sőt arra is van példa, hogy helyi népmegmozdulások, 
zavargások is támadhattak, mint például 1749-ben Bedministerben vagy 1842-43- 
ban a "Rebecca-lázadás" alkalmával Dél-Walesben, amikor is a feldühödött 
tömegek lerombolták a vámkapukat.

A szilárd alapzattal bíró kövezett utak megépítése komoly műszaki feladatot 
jelentett, a folyamat nem nélkülözhette útépítő mérnökök, földmérők 
alkalmazását. Különösen három ember vált híressé zseniális műszaki 
tevékenységével. Az első híres útmémök John Metclife (1717-1810) volt, akinek 
nevéhez mintegy 288 km-nyi út megtervezése és megépíttetése (ebben az időben a 
két tevékenység még nem vált el egymástól) fűződik. Egy új módszert 
alkalmazott: az út alapját fából, bozótos anyagból és hangából gyúrta össze, s 
biztosította a dőlésszög alkalmazásával a folyamatosan jó vízelvezetést.

Thomas 7e//orí/( 1757-1834) skót származású mérnök volt, aki a csatomatervezés 
mellett mintegy 1500-2000 km-nyi utat hozott létre. 1802-ben parlamenti 
megbízást kapott a highland-i utak fejlesztésére. Telford nemcsak tervezte, de 
menedzselte is az útépítést: vállalkozókat toborzott, pénzt gyűjtött az útépítéshez. 
Csak Skóciában 1440 km-nyi utat épített. Skóciai sikerei után a London azzal 
bízta meg, hogy Írország eléréséhez szükséges legfontosabb utat épitse meg, 
keresztül a hegyes-völgyes wales-i vidéken. Ennek a tervnek során kivitelezte a 
világhírű Menai-függőhidat is, amelyet 1826-ban adtak át. Telford útépítési 
módszere az volt, hogy nehéz kövekből alapot épített, amelyre kavicsréteg került,
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enyhe dőléssel a vízelvezetés miatt. Módszere kiváló minőségű utakat teremtett, 
de meglehetősen nagy volt a költsége, s a gyenge pénzügyi lábakon álló trösztök 
általában nem engedhették meg maguknak az ilyen nagy összegű beruházásokat. 
Mindenesetre tény, hogy a Telford tervezte utakon háromszor olyan gyorsan 
lehetett közlekedni, mint a korábban épülteken. Telford nemcsak utakat és 
hidakat épített, hanem ezenkívül mintegy 1200 kikötő megtervezésében részt 
vett, még Széchenyi István is találkozott vele Angliában.

Legnagyobb hatással kétségtelenül John London Macadam skót mérnök (1756- 
1836) volt az angliai útrendszer változására. Saját gyakorlati tapasztalatait 
megpróbálta átültetni a gyakorlatba, s az eredményeit publikálta is. Macadam 
nem értett egyet Telforddal abban, miszerint erős alapzat kell az útnak, szerinte 
elég, ha a természetes altalaj száraz, ez elviseli a kocsik súlyát; erre kell 
ráhordani egy darabos, zúzott kőből álló réteget, aminek gránit keménységűnek 
kell lennie, csak arra kell figyelni, hogy némi dőlése legyen, ami a víz 
elvezetésére szolgál. A kőtörmelékre kellett aztán kavicsot felhordani, amit aztán 
majd a forgalom formál simára. A módszer elsődleges előnye az volt, hogy 
egyharmadába került a mint a Telford-módszer. E miatt a társaságok 
előszeretettel használták a módszert. Macadam útépítő tevékenysége mellett 
komoly kormányzati tisztségeket is kapott, 1827-ben kinevezték az utak 
főigazgatójává. Az általa kidolgozott eljárást még ma is használják.

Az útépítések eredményeként a belső kereskedelem és személyszállítás 
mobilizációja jelentősen felgyorsult.

13. táblázat

Kocsival való utazás időigénye Londontól 1750-ben és 1830-ban

városok 1750-ben 1830-ban

London-Edinburgh 12 nap 46 óra
London-Newcastle 5 nap 36 óra
London-Oxford 1,5 nap 6 óra
London-Bristol 2,5 nap 11 óra
London-Birmingham 3 nap 15 óra
London-Liverpool 3,5 nap 22 óra
London-Manchester 3,5 nap 18 óra
London-York 4 nap 20  óra
London-Dover 1,5 nap 8 óra

Forrás: ATLAS of British..: i.m. 1990. 98.p. térképe alapján.
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A javuló úthálózat azt is magával hozta, hogy a szállítás költsége csökkent, a 
pénz forgási sebessége növekedett, s ez hozzaj árult a kereskedők, forgalmazók 
jövedelmeinek emelkedéséhez, ezzel egyben a kereskedelmi tőkék 
akkumulációjához. Különösen a postakocsi-vállalkozások működtek 
nyereségesen, erős verseny alakult ki ebben a tevékenységben. 1810-30 között 
több mint háromezer ilyen vállalkozás működött az országban, számos 
foglalkozási ágat tömörítve, hiszen a kiszolgáló iparágak (kerékgyártók, 
kocsigyártók, patkolókovácsok, lótartók, stb.) is sokat fejlődtek. A teherszállítás 
nem nőtt olyan mértékben, mint a személyszállítás. 1784-ben már a királyi postát 
is postakocsival szállították, a kocsikat természetesen fegyveresek őrizték. A 
szárazföldi közlekedés javulását mutatta az is, hogy a 19. század első felében a 
hídépítéstől az alagútépítésig már mindent tudtak építeni a szakmérnökök. 1824- 
42 között Marc Brunel irányításával megépítették Londonban a Temze első 
alagútját, amely egy két folyosós, 396 méter hosszú alagút volt, s a folyó két 
partján lévő dokkokat kötötte össze. Az alagutat ugyan állandóan a vízszivárgás 
fenyegette, de végül is működött és óriási forgalmat bonyolított le.
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6. A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER VÁLTOZÁSAI 
A 16-18. SZÁZADBAN

6.1. A pénzforgalom szerepének módosulása a 16. század utáni Európában

Az árforradalommal elindított gazdasági átalakulás nem mehetett volna végbe 
akkor, ha az egyes országok, valamint az európai pénzügyi intézményrendszer 
nem alkalmazkodik a megnövekedett pénzmennyiséghez, a növekvő forgalomhoz, 
így nem véletlen, hogy a pénzintézmények elsődlegesen azokban az országokban 
váltak meghatározó jelentőségűvé, amelyek leginkább be tudtak kapcsolódni a 
nemzetközi kereskedelembe, a gyarmati áruforgalomba. A 17. század első felében 
a tengeri szállítás legfontosabb országa még Hollandia volt, ebből következően a 
modem pénzügy első működőképes intézményformái is itt teremtődtek meg. 
Hollandiában számos bank s mellette az amszterdami tőzsde kezdte meg 
működését ebben a korszakban. A leghíresebb pénzintézmény kétségkívül az 
amszterdami Wisselbank volt, amelynek alapítása 1609-ben történt. Meghatározó 
volt a nagy kereskedelmi társaságok léte, az angol után két évvel, 1602-ben 
létrejött a Holland Kelet-indiai Társaság. Hatalmas termény- és áruforgalom 
zajlott Hollandia közvetítésével, hiszen nemcsak a németalföldi területek 
kereskedelme koncentrálódott a helyiek kezében, hanem a világhatalmi 
tényezőnek számító Spanyolország pénzügyeit is felügyelték.

A józan, kálvinista, puritán Hollandiában alakult ki a kereskedelem legmodernebb 
formája, a tőzsde. A tőzsde eleinte alapvetően árutőzsde volt, ami nem vált el az 
értékpapírok forgalmazásától. Az amszterdami tőzsde a város egyik központi 
helyévé vált, mégpedig azért, mert viszonylag gyorsan vagyonokat lehetett itt 
-keresni. A gyarmati áruk, főleg a bors és a hering nagyon hamar jelentős 
spekuláció tárgyaivá váltak. A hajóknak szinte menetrendszerűen kellett érkeznie, 
ha késtek, akkor jelentős ár, avagy árfolyamváltozások indulhattak meg. A 17. 
századi hollandiai tőzsde jó száz éven keresztül a legfontosabb európai pénzpiaci 
központtá vált, az önmagára valamit is adó spekuláns igyekezett idekerülni, 
gyermekeiket ide küldték megtanulni az alapvető fortélyokat, technikákat. A 
korabeli holland tőzsde lényegében ugyanazokat az üzleti technikai elemeket 
folytatta, mint egy mai hasonló intézmény, s a tőzsdei árfolyamváltozások 
tükrözték a nemzetközi kereskedelem és a holland gazdaság piaci változásainak 
tendenciáit.
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6.2. A tőzsde és az első spekulációs csődök

A gazdaságok piaci szegmense nagyon alacsony volt ebben a korszakban, még 
ebben a talán legpiacosabb Hollandiában sem haladta meg a 15 százalékot a 
piacra kerülő termékek részaránya. Ebből pedig az is következett, hogy az 
alacsony termelékenység miatti gyenge árufelhozatal rövid távú gazdasági 
katasztrófa-helyzeteket teremthetett. S bár a makrogazdaságok idővel - ha lassan 
is - de egyre kiegyensúlyozottabbá váltak, s már kevésbé kezdtek fúggeni a 
mindenkori terméseredményektől, még mindig voltak nem kis mértékű 
ingadozások. Az ingadozás amplitúdóját pedig - főleg néhány árucsoport esetében 
- alaposan befolyásolta a tőzsdei spekuláció. A legnevezetesebb eset kétségkívül 
az 1630-as évekbeli tulipánőrület volt.

A tulipán a 16. században Törökországból került Hollandiába, ahol viszonylag 
gyorsan irracionális rajongás tárgyává vált. Mindenki tulipánt akart vásárolni, 
hatalmas kereslet alakult ki iránta, s ez felhajtotta az árakat. Egyes különleges 
tulipánhagyma-darabokért akár 2 0 0 0  forintot is megadtak abban a korban, ami 
ebben a korszakban egyenértékű volt egy kétfogatú kocsival, avagy 12 holdnyi 
szántófölddel; mai értékben pedig 25 ezer dollárral. J.K.Galbraith íija egy helyen, 
hogy az is előfordult, hogy a tulipánhagyma még a földben rejtőzött, mégis már 
többször gazdát cserélt. A tulipánnal kapcsolatban mindenféle tőzsdei ügylet 
köttethetett: határidős üzletek, hosszú távra való lekötés, stb. Az első nagy 
tőzsdekrach 1637-ben következett be, amikor az egyik kereskedő rájött arra, hogy 
a neki leszállított tulipánmennyiség nem az a különleges fajta, mint amit 
valójában kifizetett, s gyorsan megkívánván szabadulni az árutól, piacra dobta. A 
nagy mennyiségben piacra kerülő tulipán - az információ hiánya miatt is - eladási 
pánikot indított el, azt hitték, hogy a többi is hamisítvány (különben ebben a 
korban mintegy ezer fajta tulipánt jegyeztek a piacon). Az eredmény az árak gyors 
zuhanása, korábban nagy befektetések, vagyonok váltak szinte pillanatok alatt 
semmivé. Külön megterhelte a tőzsdézőket az is, hogy eddigre már tőzsdei 
műveletekhez jelentős bankhiteleket lehetett igényelni, s a visszafizetés a 
vagyonvesztés miatt sok esetben lehetetlenné vált, így a hitelt biztosítók 
(magánszemélyek, uzsorások, bankok) is nagy veszteséggel számolhattak. A 
kormányzat sem tudta megakadályozni a pánikot, voltak olyan vélemények, hogy 
nem is igen akarta. Mindenesetre a tulipánőrület arra jó példa, hogy lényegében 
egy két hét alatt elszáradó fiktív érték (ti. a tulipán) hogyan tud makrogazdasági, 
likviditási válságot okozni.

A nagy spekulációs csődök sorában ez csak a kezdet volt. Az amszterdami tőzsde 
második nagy megrázkódtatása a nemesfémmel való spekulációhoz kötődik. A 
nemesfém nagyon fontos volt az európai kereskedelem számára, mivel a távol
keleti fűszer, kelme, stb. behozatalát az Amerikából származó nemesfémmel 
egyenlítette ki, márpedig ez a kereskedelmi forma a 19. század első éveiig 
deficites volt, vagyis a nemesfémre rendkívül nagy szükség volt. Érdekes módon a 
legnagyobb kereskedelmi társasághoz fűződik a második legjelentősebb csőd, a
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már említett Kelet-Indiai-Társasághoz. Ennek intézményi központja 
Amszterdamban volt, részvénytársági formában működött a szervezet, tizenhét 
tagú vezetőséggel az élén. Éveken keresztül tartalékokat halmoztak fel, s nem 
fizettek osztalékot a későbbi nagy nyereség érdekében. A KIT hajórakományait 
nagy érdeklődéssel várták mindig, s ennek megfelelően a Társaság részvényei 
állandó meghatározói voltak az értékpapírpiacnak. 1688-ban különösen magasra 
emelkedett a spekuláció hulláma, egy igen fontos hajót vártak nagy rakománnyal, 
amit természetesen már megérkezése előtt eladtak. A behozott áruk ellenértéke 
azonban a várt 50 tonna arannyal szemben csak 35 tonnát tett ki, s ennek 
következménye csaknem teljes tőzsdei összeomlás lett: vagyonvesztés, csökkenő 
árfolyamok, az üzleti bizalom csaknem teljes elvesztése.

A törékeny pénzügyi élet hasonló típusú megroppanásai máshol is előfordultak. 
Angliában a legnevezetesebb eset a Déltengeri Társaság nevéhez fűződik. 
Angliában viszonylagos pénzügyi stabilitás uralkodott, itt ugyanis nem 
államkötvényekkel, hanem különböző gazdasági társaságok részvényeivel folyt a 
spekuláció. A század vége felé a gazdasági életből egyre inkább arisztokraták 
körében merült fel annak gondolata, hogy a egy olyan mezőgazdasági bankot 
kellene létrehozni, ahol a bankjegyek fedezete az addigi váltótechnika helyette a 
földhitel lenne. De nem valósulhatott meg, mivel a vállalkozáshoz hiányzott a 
likvid tőke. Az angol nemességet nyomasztotta az Angol Bank súlya, befolyása, s 
igyekeztek egy önálló gazdasági centrumot kialakítani. A Déltengeri Társaság 
1711-ben lakúit meg. A Társaság jelentős hitelt nyújtott az államnak, aminek 
fejében megkapta a Déli-tenger, valamint az amerikai nyugati parti 
kereskedelmének monopóliumát. A probléma csak az volt, hogy ez 
tradicionálisan Spanyolország területe volt. A Társaság vezetői abban bíztak, hogy 
a kizárólagos kereskedelemből származó haszon nagyobb lesz, mint a 
kamatfizetési kötelezettség, de ez nem valósult meg. Az álhírek hatására a 
társaság részvényeinek árfolyama gyorsan emelkedett: 1720 első felében 
megtízszereződött az árfolyam. 1720 második felében aztán minden kiderült: 
megbukott a Társaság és a bank is.

Hasonló eset történt a kontinentális súlyára oly sokat adó Franciaországban is. Az 
eset egy Skóciából származó, angliai botrányokat okozó szerencsejátékos nevéhez 
fűződik. John Lqw 1694-ben a kelleténél sikeresebben vivott meg egyik 
ellenfelével egy becsületbeli párbajban, s kénytelen volt a halálbüntetés 
végrehajtása elől elmenekülni a kontinensre. Sajátos tevékenysége mellett^ írt egy 
közgazdasági értekezést is, melynek címe "Elmélkedések a ércpénzről és a 
kereskedelemről" volt. Law elgondolása szerint a gazdasági fejlődés kulcskérdése 
a pénzbőség, úgy vélte, hogy ettől függ a belkereskedelem és a foglalkoztatás is. 
Mindezt egybe kapcsolta a jó törvények szükségességével, azt gondolta, hogy az 
államnak aktívan részt kell venni a gazdasági folyamatok alakításában. Law 
elképzelése szerint a pénzbőség nem feltétlenül ércpénzt jelentett, mivel úgy 
gondolta, hogy a forgalomban a bankokban őrzött fémpénzmennyiségnél 
lényegesen nagyobb mennyiségű papírpénz is lehet. A Law-féle pénzpolitika 
központi magja tehát a papírpénz, ami mögé kell egy állami bank, amely az állam
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gazdaságpolitikáját valósítja meg. Elméletében azonosította a hitelt és a pénzt.

Tervét Franciaországban vélte megvalósíthatónak. Úgy látta, hogy azok a 
gazdaságpolitikai körülmények, amelyek XIV.Lujos halálával létrejöttek, 
alkalmasak pénzpolitikai elképzelései számára. Óriási volt az államadósság, 
ugyanakkor az államkincstár üres volt. Nem volt megfelelő a fejlődés, a gazdasági 
növekedés üteme, s a makrogazdaság a tartós stagnálás állapotában volt. Law 
szoros kapcsolatba került a meghalt király unokaöccsével, a régens Orleans-i 
Fülöppel, s 1715-ben létrehozott egy magánbankot, részvénytársaság formában. 
1716-ra sikerült elérnie, hogy ez a bank állami bankká váljon, ez a bank lett az 
utóbb hat milliárd livre alaptőkéjű Banque Royale. A bank megszerezte a 
bankjegykibocsátás lehetőségét, s folyamatosan befolyása alá vonta az egész 
ország hitel- és pénzrendszerét. De az igazi tuke-off csak most következett, hiszen 
szükség volt valamilyen nemesfém fedezetre is. 1717-ben Law létrehozta a 
Mississippi-Társaságot (hivatalos nevén az Indiai-Társaságot), s a bank 
segítségével a társaság részvényeit aktívan forgatták az üzleti körökben. Mivel a 
társaság mögött egy állami nagybank állt, így az üzleti élet szereplői megbíztak a 
társaság értékpapírjában. Law megszerezte a társaság számára a Mississippi- 
környék kereskedelmének monopóliumát, s a Louisianaban feltételezett 
aranykincs felkutatásában, valamint a magas gyarmati kereskedelmi haszonban 
bízva megindult a Társaság részvényeinek gyors árfolyam-emelkedése. Óriásira 
nőtt a folyamatosan pumpált léggömb. 1719-ben egy korábban 5 0 0  livre 
névértéken kibocsátott papír árfolyama meghaladta a 20  ezer livre-t. A 
spekulánsok előszeretettel vásárolták a részvényt, soha nem látott ütemű 
meggazdagodásra nyilt lehetőség. Law a befolyt pénzzel - a bankon keresztül - 
megvásárolta az államadósságot, ugyanakkor likviditási gondjait folyamatos 
pénznyomással oldotta meg. Ugyanakkor szerzett önmagának néhány titulust, 
mint például az "Arkansas hercege", "Franciaország foszámvevője", stb.

A csőd 1720 második felében kezdett körvonalazódni. Kiderült, hogy a gyarmati 
mesés haszonról szóló hírek valójában hazugságok, a Mississippi-Társaság szinte 
egyetlen valós eredménye New Orleans megalapítása (a régens nevéről). A 
részvények, bankjegyek fémpénzzel való lefedettsége némi kívánnivalót hagyott 
maga után. Néhány valódi információ (állítólag részeg Marseille-i tengerészek 
hozták a hírt) elindította a részvények árfolyamának gyors zuhanását, ugyanis a 
tulajdonosok igyekeztek minél hamarabb megszabadulni a fiktiv értéket képviselő 
papíroktól, s tömegestől jelentkeztek a bankban, miszerint szeretnék papíijukat 
aranyra váltani. Tettek ugyan néhány bizalomerősitő lépést Law emberei, többek 
között utcai koldusokat masíroztattak végig néhányszor Párizs utcáin, mondván 
most indulnak aranyat ásni Amerikába. De egy idő után az ilyen látványosságok 
sem használtak már. Kiderült, hogy a Law-féle papírpénz valójában csak inflációs 
pénz, és nem alkalmas semmire, főleg fizetésre nem. Law menekült, vagyonát 
elveszítve végül 1729-ben szegény emberként halt meg. Az állam ugyan jól járt, 
mert háztartása konszolidálódott, de a spekulánsok, befektetők számos esetben 
szinte mindenüket elveszítették.
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Ezek az esetek elég tipikusak ebben a korszakban, de alkalmasak arra, hogy 
megrajzolhassuk egy hagyományos pénzügyi válság körvonalait, modelljét. Ez a 
modell sokszereplős. Általában benne van az eladósodott állam, amely különleges 
törvényeket képes hozni, avagy monopoljogokat tud adni bizonyos 
tevékenységekre; egy fejlődni vágyó bank; valamint a gyarmati kereskedelem 
várható busás hozama egy társaság révén.

5. ábra

Az állam elsődleges célja az államadósságoktól való megszabadulás. A bank egy 
ideig hagyományos tevékenységet végez, a nyereség növeléséhez viszont a 
likviditási képesség javítására van szükség, vagyis pénztöbbletre kell szert tenni. 
A két fajta várakozás találkozik az állam adósságtól való megszabadulásának 
igényével. A megoldás a következő: a bank átvállalja az államadósság nagy 
részét, de cserébe monopoljogot szerez egy eddigi profiljától idegen vállalkozói 
tevékenység folytatásához, általában gyarmati kereskedelem létesítéséhez, amely 
tevékenység egy társaságon keresztül folyik. Az egész logikai konstrukció 
alapfeltétele, hogy a kereskedelemből származó haszon nagyobb legyen, mint az 
államkötvények után fizetendő kamat. Vagyis amíg a kereskedelem jól működik, 
addig szinte tökéletesen működhet a modell, de mihelyt probléma adódik a 
gyarmati kereskedelemmel, a termékek forgalmazásával, az rögtön csődbe sodorja 
a bankot. Világos a modellből, hogy az újdonság egyértelműen a bank mint 
vállalkozó formula, szemben azzal az állapottal, amikor a bank még csak 
hagyományosan az államkötvények kereskedelmével foglalkozott.

6.3. A bankok jelentőségének növekedése a 18. században

A középkor után az újkorban is a nemesfémmel való fizetés és hitelezés játszotta 
a főszerepet a nagyobb tranzakciók esetén. Európa ugyanakkor egyre kevesebb 
nemesfémmel rendelkezett, egyrészt a korábban említett deficites keleti 
kereskedelem miatt, de nagy szerepet játszott ebben a korabeli takarékossági, 
felhalmozási, tartalékolási magatartás is. A befektetések méretének növekedése, a
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modernebb vállalkozások fokozódó tőkeigénye azonban egyre fontosabbá tette a 
papírpénzt és az egyéb praktikusabb elszámolási formákat. A bank, s főleg a 
magánbank lett az az intézmény, amely már megfelelő garanciát tudott biztosítani 
a betétek és a kamatok visszafizetéséhez. Nézzünk néhány sikeres példát.

Az újkor legnagyobb bankjai kezdetben az egy családon alapuló magánbankok 
voltak, de a 18. századtól gyors tempóban növekedett a részvénytársasági 
formában működő bankok szerepe. Kiemelkedett a sorból a 16. században a 
Fugger-család, amely família V. Károly német-római császár pénzügyei révén 
vált naggyá, s bukott el. Fugger Jakab egyszerre volt kereskedő és bankár, s zsidó 
származása ellenére 1530-ban grófi rangra emelték, Augsburg környékén 
nagybirtokokat is kaptak. (A Fuggerek Magyarországra is eljutottak, a család 
egyik tagja - Fugger György - Thurzó Katalint vette feleségül). A 16. század másik 
jelentős bankárdinasztiája a Welser-ház volt. Míg a Fuggerek elsősorban a 
Velence és Firenze felé kereskedtek, addig a Welserek a genovai kereskedelmet 
felügyelték. A 16. század első felére a kereskedelemtől egyre inkább a banki 
tevékenység felé fordultak, 1525-ben például 2,4 millió tallér kölcsönt nyújtottak 
a császárnak. Megemlíthetjük a Habsburg-dinasztia szempontjából a 17. század 
végén rendkívüli jelentőségre szert tett Oppenheimer-családot, amely família a 
török Magyarországról való kiűzése kapcsán felmerülő állami hitelkérdések 
megoldásában döntő szerepet játszott.

A 18. század vége felé indult páratlan karrieije útjára a Rotschild-család. Meyer 
Amschel Rotschild a hessen-kasseli választófejedelem hitelügyeit intézte, neki 
volt udvari szállítója. A család felemelkedése szorosan összefügg a német 
széttagoltsággal, a francia koalíciós majd napóleoni háborús konjunktúrával és a 
spekulációval. A családi karrier Frankfurtból indult, de rövid idő alatt 
túlszárnyalták ezidőbeni legnagyobb ellenfeleiket, a londoni Barings-bankházat és 
az amszterdami Hope-bankházat, stb. A századfordulóra már jelentős 
kereskedelmet folytattak Béccsel is, Gunst Péter adatai szerint 1800-ban 
megkapták a "császári faktor" címet pátens formájában, s ezzel a nagy zsidó 
családok közé emelkedtek. De a Rotschildok igazi nagy alapvagyonát (mintegy 2 
millió tallér értékű ékszert és pénzt) a legenda szerint Vilmos hesseni fejedelem 
hagyta Meyer Amschel Rotschildra. rábízta megőrzés céljából a francia hadsereg 
közeledése előtt ékszereit, kincseit, s a találékony bankár azt Londonba 
csempészte Náthán nevű fiához, aki rendkívüli ügyességgel kezelte, forgatta, s 
gazdagította belőle a famíliát. A Rotschildok a napóleoni háború lezárulása után 
is jelentősen tudták bővíteni tevékenységüket, szoros kapcsolatba kerültek 
kormányokkal, óriási hiteleket nyújtottak az egyes államoknak. Nemesi rangot 
szereztek, címerükben lévő jelmondatuk jól mutatja a felemelkedésük stratégiáját: 
"Concordia, integritás, industria". A család a század első harmadára végleg 
eszkalálódott: Európa öt nagyvárosában (London, Párizs, Nápoly, Bécs, valamint 
a központ Frankfurtban) rendelkezett az öt családtag magánbankkal.

A 18. századi bankok lényegében minden mai is használatos, fontosabbnak 
tekinthető pénzügyi ügyletet ismertek és alkalmaztak már. (Persze ezen ügyletek
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nagy része már az ókorban is ismert volt.) Alkalmaztak a zsíróulalványnak 
megfelelő bankutalványokat, melynek egy nagyobb területre vonatkozott 
beválthatósága. Ismert volt a "commenda-hitel", amely egy mai vállalkozói 
hitelnek megfelelő formula volt, kaphatták nagybirtokosok, kézművesek egyaránt. 
Már a római is használták a folyószámlát, amelynek a könyvelése, kezelése 
egységes szabályok szerint történt. A középkorban egyre nagy szerepre tettek szert 
a pénzváltók. Elterjedt pénzkölcsönzési forma volt a záloghitel, főleg a 
tőkeszegény, pénzszegény vidékeken. A lombardok nevéhez fűződik az áthidaló 
jellegű pénzkölcsönzés. Az árutermelés bővülésével kapcsolatban gyorsan 
népszerűvé vált az agrárterületeken az "auszugális" hitel, amely egyfajta 
árulekötést s vele egyetemben előlegnyújtást jelentett. S végül, de nem utolsó 
sorban ott volt a gyors meggazdagodást kínáló háborús konjunktúrába való 
bekapcsolódás, állami hitelek közvetítésével, hadiszállítások szervezésével, 
államkötvények vásárlásával és forgatásával, stb. A fejlődés egyértelműen az 
egyes tevékenységi formák monopolizálása felé haladt: az első európai 
monopolbank a genovai Banca San Giorgo volt, míg az utolsó az 1694-ben 
létrejött Bank o f England lett.

6.4. Az Angol-Bank létrejöttének jelentősége

A monetáris gazdaságtörténet-írás ugyan az Angol Bank megalapítását tartja a 
legjelentősebbnek a bankok történetében, érdemes mégis néhány szót vesztegetni 
az ezt megelőző korszak angol pénzügyi-hitelügyi intézményeinek. Már a 17. 
században is több pénzkölcsönzési intézmény keletkezett. Az egyik legjelentősebb 
volt ezek között az Árvák Alapja (The Orphan's Fund), amely a londoni kiskorú 
árvák vagyonát kezelte. Kényszereszközökkel is rendelkezett, hiszen kötelezhette 
az árvákat nevelő gyámokat arra, hogy az árvák vagyonának pénzbeli részét ott 
helyezzék el (1694-ig állt fenn ez a jog). A betétek elhelyezése után 4-5 
százalékos kamatot fizettek, ugyanakkor az Árvák Alapja a tőkét London 
városának adta kölcsön, az pedig rendszerint az államnak. A komoly pénzügyi 
nehézségekkel küszködő állam eladósodottságát, gyakori fizetésképtelenségét 
(kiemelkedik a sorból az 1672-es államcsőd) egyre inkább egy bank 
létrehozásával próbálta meg megoldani. Egy ilyen kísérlet volt a London Bankja 
nevű intézmény, majd pedig ennek sikertelensége miatt létrehozták a 7 he Millión 
Bank"-ot Ennek a banknak a létrehozása egybe kapcsolódott a az egy millió 
fontos összértékű állami sorsjáték lebonyolításával.

A fejlődő angol gazdaság szinte mindegyik képviselője egyre határozottabban 
sürgette egy központi bank létrehozását. Ennek a társadalmi igénynek számos oka 
volt. Nagyon magas volt a kamatláb - ez az aranyművesek miatt akár a 80 
százalékot is elérhette -, ami akadályozta a befektetőket. Azt remélték, hogy a 
hamisításnak kitett fémpénz helyett értékálló bankjegyeket fognak kibocsátani. A 
kereskedők a fölös pénzek elhelyezése miatt üdvözölték volna a vállalkozást, mert 
ugyan a pénzverdékben eddig is letétbe helyezhették pénzüket, de fennállt a
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veszélye annak, hogy az uralkodó bármikor ráteheti a kezét ezekre a potenciális 
forrásokra. S nem utolsósorban a vállalkozók szívesen adták volna kölcsön 
pénzeiket az államnak, ha van egy megbízható közvetítő szervezet (egy bank), 
amely garantálja a folyamat lebonyolítását, s a visszafizetést. Ugyanígy az állam 
oldaláról is igény jelentkezett, mert szüksége volt egy bankra, amely kezeli az 
államadósságot, s forrásaival az állam rendelkezésre tud állni. lll.Vilmos 
beiktatása után megtörténtek az első alkotmányos lépések a folyamat 
megalapozására. 1693-ban formálisan is elkülönítették az uralkodói 
magánvagyont és az állami adósságot. S végül 1694-ben - mintegy hetven tervezet 
áttanulmányozása után - a pénzügyminiszter Montagu a skót Paterson tervét 
elfogadva, lehetőséget adott egy olyan bank létrehozására, amelynek alaptőkéje az 
államnak kölcsönadandó összeg lesz.

A bank alaptőkéje 1,2 millió font volt, nagyjából ekkora összegre volt szüksége a 
kincstárnak. Ezt az összeget a bank felajánlotta az államnak, cserébe számos 
privilégiumot kapott. A banknak joga volt nemesfémekkel és váltókkal 
kereskedni, váltókat diszkontálni, árukra, termékekre, zálogtárgyakra kölcsönt 
adni. Az Angol Bank igazi különlegessége az volt, hogy teljes egészében 
magántársaság volt - (hivatalos nevén "The Governor and C.ompany o f the Bank 
o f England"), ellentétben például a Hamburgban vagy Genovában működő 
intézményekkel -, mégis egy törvénnyel hozták létre, mégpedig a Tunnage Act- 
tel. A bank részvényeit 1694 nyarától lehetett jegyezni, ami viszonylag gyorsan 
megtörtént: durván két hét alatt a bank alaptőkéjét lejegyezték. A részvényesek 
között szinte minden jelentős üzleti tevékenységet folytató csoport tagját 
megtalálhatjuk, ott volt például Mária királyné, avagy a bank első kormányzója, 
John Houblon és mások. A jegyzéshez hasonló gyorsasággal történt meg a 
befizetés is: 1697-ig összeadták az alaptőkét. Az első kisebb összeget már 1694 
végén kölcsönadták az államnak, amely után az 8 százalék kamatot fizetett. 
Fontos megjegyezni azt is, hogy a bank nem vállalhatott alaptőkéjét meghaladó 
kötelezettséget, ugyanakkor az általa kibocsátott váltókat, kötelezvényeket 
forgatással lehetett átruházni. Később ezek az értékpapírok bemutatásra szóló 
papírokká váltak, s ettől kezdve a mai bankjegyek szerepét kezdték betölteni. Az 
Angol Bank - mint azt már említettük - részvénytársaság volt. Vezetője a 
kormányzó (Govemor), annak helyettese az alkormányzó (Deputy Governor), s 
mellettük 24 igazgató állt, ez utóbbi funkcióhoz legalább 4 ezer font alaptőke
részesedés kellett. A részvényjegyzés mértéke maximum 20 ezer font lehetett.

Az Angol Bank létrejötte - hatalmas sikere mellett - számos gazdasági és 
társadalmi érdek sérelmét okozta. A bank monopoljogai a korábban létrejött 
bankok tevékenységét súlyosan érintették, hiszen azok bankjegyei mögött nem állt 
monopoljog, s így fennállt annak veszélye, hogy fel kell hagyniuk bankjegy
kibocsátási tevékenységükkel. Az aranyművesek, akik eddig fémpénz-lerakatként 
működtek, szintén elveszítették az addigi letétekből képzett pénzkölcsönzési 
lehetőségeiket ("goldsmith note"). Főleg az utóbbiak voltak azok, akik szinte 
mindent megtettek, hogy az Angol Bank működését akadályozzák. Erre a legjobb 
módszer az volt, hogy megpróbálták kihasználni az Angol Bank azon
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kötelezettségének létét, az miszerint köteles volt a váltók teljes értékű pénzzel 
való kiegyenlítésére. A probléma az volt, hogy a váltók megérkeztek a bankba, a 
pénz előállítása viszont időt vett igénybe, így aztán kénytelenek voltak korlátozni 
a beváltást. A politika is megjelent a bank kérdésében: mind a liberálisok, mind a 
konzervatívok támadták a bankot. Az államnak ugyanakkor szüksége volt az 
Angol Bankra, így többször is meghosszabbították monopóliumát, előbb 1710-ig, 
majd pedig 1732-ig, közben jelentős alaptőke-emelést is végrehajtottak. Ennek 
eredményeképpen 1742-re az induló alaptőke nagysága megötszöröződött, elérte a 
6 millió fontot, s a befolyása is egyre nagyobb lett az intézménynek. A következő 
nagy alaptőke-emelésre 1746-ban került sor, ekkor már majdnem 11 millióssá vált 
az alaptőke, s ez a nagyságrend 1816-ig nem is változott. Közben 20-22 évenként 
az állam állandóan meghosszabbította a bank monopoljogait.

A bank és az angol állam között különlegesen szoros kapcsolat alakult ki. Ezek a 
funkciók lényegében egy mai központi jegybank feladatait körvonalazzák.

1. Finanszírozta az államot, annak kiadásait, amelyek között nagyon jelentős tétel 
volt a hadikiadás.

2. Forgalomba hozott kincstárjegyeket, aminek lényege az volt, hogy az állam 
különböző illetékekre, adókra mint fedezetre kölcsönt vehetett fel.

3. Kezelte az államadósságot, megpróbálta azt csökkenteni.
4. Az állami sorsjátékot is megrendezte
5. Az állami bevételeket megelőlegezte.

A későbbi pénzügyi fejlődés szempontjából lényeges kérdés, hogy milyen 
hitelformák és utalványozási rendszere alakult ki a banknak. A legfontosabbak a 
következők voltak.

1. Az idegen váltó (Bili o f Exchange). Ez a váltó helyettesítette az egyes országok 
közötti fémpénzforgalmat. A váltó lényegét tekintve olyan fizetési eszköz, 
amelyhez három személy szükséges: aki kapja (rendelvényes), aki kiállítja 
(kibocsátó) és aki a kibocsátónak az adósa (intézvényezett).

92



6. ábra

A korabeli váltó működésének sémája

áru

pénz
(hazai)

utalványos] 2

^  váltó

váltó

1
kibocsátói

rendelvényes

\ T A

váltó | 31 | 4 1 pénz

váltó 

5

adósság

---------1 1 J » 1
intézvénvezett

Forrás: NEAL, L.: i.m. 1994. 158.p.

A modell működésének lépései az ábra számainak megfelelően:

1. A bank kiállít egy kereskedőnek egy váltót fizetés ellenében egy olyan 
bankra intézvényezve, amely a külföldi árust ki tudja fizetni.

2. A kereskedő kifizeti az árust a váltóval, aki azt elviszi az intézvényezett 
bankhoz.

3. Amennyiben a váltó érvényes, a bank aláírással kötelezi magát a fizetésre, 
ezzel az intézvényből elfogadás lett.

4. Ezek után a váltót addig lehet forgatni, amíg a lejárat napján az utolsó 
forgatványos be nem váltja

5. Az utolsó mozzanat az, hogy a váltó visszakerül a kibocsátóhoz, aki 
ezentúl tartozik a külföldi banknak.

Voltak olyan váltói is a banknak, amelyeket csakis belföldi fizetési forgalomban 
lehetett használni {bili obligatory). A belföldi váltónak is nagy szerepe jutott a 
18. században. Hitel nyújtására szolgált és átruházható volt. Érdekessége, hogy 
Angliában nem írta elő törvény, hogy a váltón szereplő összeg valójában hitelezett 
pénz. 1765 után a belföldi váltókat bemutatóra is ki lehetett állítani, de itt csak a
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kibocsátó volt kötelezhető a fizetésre. Ez egyben némileg korlátozta is a váltó 
működési körét, hiszen nem eshetett ki a kibocsátó a váltóforgatók üzleti 
ismeretségi köréből.

2. A jelzálogkölcsön. Az angol mezőgazdaság gyors fejlődése egybekapcsolódott 
az agrárágazat hiteligényeinek növekedésével. Már a 17. század végétől lehetőség 
nyílott jelzálogkölcsönök (mortgage) létesítésére. A legegyszerűbb módszer az 
egyszerű zálogbirtoklás megteremtése volt, de volt egy másik formula is, amikor a 
jelzálogadós bérbe adta földjét a hitelezőnek. A jelzálogkölcsönökhöz 
kapcsolódik az ingatlanügynökök és az ügyvédek szerepének, funkciójának 
emelkedése, utóbbiak teljes jogú megbízottként is tevékenykedhettek. Még meg 
kell jegyeznünk, hogy a korabeli angliai zálogjog a magyarországihoz képest 
rémesen egyszerűbb volt, aminek elsődlegesen öröklési okai voltak.

3. A letéti jegy (accomptable note). A letéti jegy volt az Angol Bank másodikként 
kiadott nyomtatványa. A letéti jegy birtokosa csekkeket állíthatott ki, a letétből 
bármikor kivehetett, lényegében megfelelt egy mai látra szóló betétnek. 1701-től 
a letéti jegyeket is ki lehetett már állítani bemutatóra.

4. A bankpecséttel ellátott váltó (sealed bili). Az Angol Bank működésének 
elején az egyik legfontosabb papírfajta volt. Átlagosan 3 százalékkal kamatozó 
papír volt, és egy éven belül lehetett a váltón szereplő összeghez hozzájutni. 
Rendkívül nagy serepe volt ennek a váltónak a kincstárral való forgalomban.

5. A fizetési utalvány (lettered note). Az 1694-es banktörvény megkerülését 
célozta a fizetési utalványok kiadása, mivel a törvény tiltotta az alaptőkénél 
nagyobb összegre kiállított váltó kiadását. Nevüket ezek az utalványok arról 
kapták, hogy címletüknek megfelelően egy betű volt rájuk nyomtatva. Az 
utalványok kiadása után azonban nagy mennyiségű hamisítvány került 
forgalomba, így inkább beszüntették ezen papírok kiadását.

6. Az ércpénzjegyzékek (spécié note). Az 1694-es banktörvény életbe léptetése 
adta az alapját az ércpénzjegyzékek kiadásának. A törvény szerint a bank köteles 
volt a kifizetések alkalmával teljes értékű pénzt adni, a banknál lévő, odakerült 
nem teljes súlyú pénzeket pedig beolvasztásra átadni. Ezért vezették be a 
jegyzékeket, amelyeknek legkisebb összege 50 font volt, s 1701 után bárkit 
kifizethettek ezekkel a papírokkal. Ezeket az utalványokat is hamisították, 
könnyen kerülhettek illetéktelen kezekbe.

6. A szólóváltók vagy postai váltók. Az ércpénzjegyzékek továbbfejlődéseként 
jöttek létre, hiszen a jegyzékeket az 1730-as évek végétől már postai úton is 
terjesztették. A neve is megváltozott: előbb szólóváltóknak majd pedig postai 
bankváltóknak nevezték (bank post bili). A posta bankváltók a bemutatástól hét 
napra voltak fizetendők, amire azért volt szükség, hogy az esetleges, főleg vidéki, 
távoli rablásokra még időben fény derüljön.
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7. A bankforgalmi jegy (bank circulation note). Ezek a 18. század negyvenes 
éveiben jelentek meg, s egy későbben kifizetendő összegre vonatkoztak.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy ezen pénzügyleti formák közül messze a 
váltó volt a legjelentősebb, mivel együtt járt a bankjegykibocsátás 
monopóliumával. Max Weber azt íija, hogy ekkor még nem is lehetett sejteni, 
hogy a diszkontpolitikából mekkora hasznot fog húzni a bank. A váltóügyleteknek 
egyértelműen az volt a célja, hogy felgyorsítsa a tőke megtérülési folyamatát, s ezt 
ilyen szisztematikusan korábban egyetlen bank sem valósította meg.

6.5. A Hume-féle pénzáramlást modell

Dávid Hume (1711-76) egy nem túl gazdag skót famíliából származott, s mint 
annyi kortársa, ö is nagyon sok mindennel foglalkozott életében. íróként indult, de 
írt gazdasági, filozófiai és történeti jellegű munkákat is. Nagy hatást gyakorolt rá a 
Párizsban eltöltött néhány év, de életének többségét Londonban és Edinburgh-ban 
élte le. írásai rendkívül népszerűek voltak, egyetemi fakultásokon is hamar 
megjelentek. Egybegyűjtött munkái többször megjelentek, de csak halála után, így 
például először 1827-ben. Legfontosabb közgazdasági írása a "Tanulmányok", 
amely tíz fejezetre tagolódik. Foglalkozik benne a kereskedelemmel, a 
mesterségek "finomodásával", a pénzzel, a kamattal, az adókkal, közhitelekkel és 
a régi államok népességével. Hume írásai sok érdekes közgazdasági gondolatot 
vetnek fel. Pénzügytörténeti fejezetünkben azonban csak arra van módunk, hogy 
röviden jellemezzük Hume elképzelését az egyes országok közötti 
pénzforgalomról.

Hume kiindulópontja a kor gondolkodásmódjának megfelelően a természeti 
egyensúly állapota. Gazdaságtörténeti áttekintése szerint a 16-17. században 
jelentős méretű arany és ezüst áramlott Európába, aminek közvetlen 
következménye az árak három-négyszeres növekedése lett. Rámutatott arra, hogy 
a forgalomban lévő pénzmennyiség növekedésének esetében előbb kezd el 
emelkedni az egyes termékek ára, s csak jóval később indul meg a munkabér 
nagyságának emelkedése. A pénzt úgy tekintette, mint ami "...nem tárgya a 
kereskedelemnek, hanem csak eszköz, melyben az emberek közösen 
megállapodnak, hogy a javaknak kölcsönös kicserélését könnyebbítsék." A 
merkantilista gondolkodókkal szemben a pénz mennyiségének nem tulajdonított 
önmagában nagy jelentőséget, hiszen az, hogy egy adott országban kevés avagy 
sok pénz fordul elő, még nem okoz feltétlenül gazdagságot, "...csakis az állam az, 
mely a pénz nagyobb bőségéből némi hasznot húz, de ezt is csak háborúiban és 
idegen népekkel való érintkezéseiben". Hume nagyobb jelentőséget tulajdonított 
annak, hogy mekkora egy népesség, illetve milyen mértékű annak iparossága.

A nemzetközi munkamegosztásra vonatkozóan is újszerűek a gondolatai. Hume 
pontosan látta azt, hogy az egyes országok vagyonossága eltérő: vannak
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gazdagabb és szegényebb országok. A gazdag országok előnye nem utolsósorban 
az egyenlőtlen kereskedelemből fakadt, de ez nem megváltozhatatlan jelenség a 
szerző felfogásában, mivel a szegény országoknak is lehetnek előnyös 
tulajdonságai. Ezek között a legfontosabb a munkaerő ára, amely ugyan 
lényegesen kisebb, mint a gazdag országoknál, de ennek az a következménye, 
hogy "...az ipar lassanként változtatja a helyét, elhagyván azon országokat, 
melyeket már gazdagított és másokba költözködvén, hová az élelmiszerek és a 
munka olcsósága édesgeti, míg azután, ezeket szintén gazdagítván, az említeti 
okok által ismét tovább űzetik". Az idézetből világosan látszik, hogy Hume 
világosan érzékelte, hogy az ipar növekedése együtt jár annak területi 
eszkalációjával, s az agrárvidékek és az ipari területek nagyon szoros 
szimbiózisba kerülhetnek a fejlődés során. Ebből persze más is következik. Az 
egyik az, hogy a Marxnak tulajdonított mondás, miszerint az ipari országok 
egyfajta előképet jelenthetnek az agrárországoknak, semmi újat nem hozott, 
tudták azt már száz évvel korábban is. A másik érdemi megjegyzésünk pedig arra 
vonatkozik, hogy - a fenti idézet szerint - Dávid Hume azt is tudhatta már, hogy a 
gazdasági dinamizmust vélhetően az ipar jelenti, s nem a mezőgazdaság.

Hume már megsejtette a pénz különleges hatásait. Mivel számos történeti írást 
közölt, viszonylagosan pontos ismeretei voltak a gazdaságtörténetről. (Ezt persze 
általánosságban is mondhatjuk, szinte mindegyik 18. századi közgazdász a múlt 
elemzésével próbálta meg nézeteit igazolni.) Azt íija, hogy "... minden országban, 
amelybe pénz nagyobb mértékben kezd özönleni, mint azelőtt, minden új színt ölt: 
a munka és az ipar élénkül; a kereskedő vállalkozóbb lesz, a gyáros 
szorgalmasabb és ügyesebb, sőt még a földműves is frissebben és figyelmesebben 
ballag az ekevas után". Ami azonban a külkereskedelmet illeti, úgy látszik, hogy 
a pénzbőség inkább hátrány, minthogy a munka bérét drágitja - vélte Dávid 
Hume.

Gulyás István véleményét idézzük, amikor azt íijuk, hogy valószínűleg Hume 
fejtette ki legkonzekvensebben a 18. században azt, hogy a nemesfém, mint 
fizetőeszköz természetes módon oszlik el az egyes országok között, a 
nemzetgazdaságok kereskedelmi mérlege pedig spontán módon az egyensúly felé 
törekszik. Hume gondolati modellje két, egymással kereskedelmi kapcsolatban 
álló országot feltételez, amelyekben eltérő nemesfém-mennyiség és ebből 
következően eltérő árszínvonal található.
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7. ábra

A ország több nemesfémmel, magasabb árszínvonallal rendelkező ország, 
"B" ország = kevesebb nemesfémmel, alacsonyabb árszinttel bíró ország.

1. eset

exporttermékek
"A" ----------- .-----------1 »b »

nemesfémpénz

A folyamat első lépésében "B" országnak mindenképpen megéri termékeket 
exportálni "A" országba, mivel az ottani magas árszínvonal miatt több 
nemesfémpénzt kaphat érte, mintha otthon értékesítette volna áruit. Ám ennek 
következtében "A” ország nemesfémkészlete radikálisan csökkeni fog, ami azt 
vonja magával, hogy az árszint is egyre alacsonyabbá válik. A másik oldalon, "B" 
országban viszont folyamatosan növekedik az exportbevétel révén a 
nemesfémpénz-állomány, s ennek következtében az árak folyamatosan feljebb 
kúsznak. S elérkezik egy pillanat, amikor a tradicionális állapot megváltozik: 
immáron "B" ország nemesfém-mennyisége és árszínvonala lesz magas, míg "A" 
országé alacsony. Ez viszont megfordítja a termékáramlást és a 
nemesfémáramlást.

8. ábra

2. eset

exporttermékek
"A" I--------------- »B"

“ * ----------------1
nemesfémpénz

Ebből következően most már "A" országnak fogja megérni termékeket exportálni 
"B" országba, hiszen ott magasabbak az árak, így megindul a nemesfém 
visszaáramlása kiinduló helyére. Hosszú távon tehát két adott ország között a 
nemesfémpénzek áramlása kiegyenlítődik, s nem jár senki rosszul azzal, hogy az 
arany és ezüst pillanatnyilag távozik az országból. Az elmélet miatt szokás Dávid 
Hume-oX a "mennyiségi pénzelmélet" atyjának is nevezni, aminek majd igazából a
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20. században lesz nagy jelentősége. Még megjegyezzük, hogy Hume elméletét 
majd a 19. század elején Dávid Ricardo némileg modernizálja, de hosszú távon 
nagyon lényeges gazdaságelméleti megállapítást tett ezzel a skót közgazdász.

Amikor Hume a fenti modellt megfogalmazta, az Angol Bank már több mint 
félévszázada eredményesen funkcionált. így Hume szembekerült azzal a 
problémával, hogy nemcsak nemesfémből van pénz, hanem papírból is, s ráadásul 
bárki hozzájuthat állampapírokhoz, ahogy ő fogalmazta: "Az állampapírok nálunk 
mintegy pénzzé lettek, napi áruk mellett épp oly könnyen jutván forgalomba, mint 
az arany és az ezüst". Úgy vélte, hogy az állampapír a kereskedelmet 
megkönnyíti, hiszen olyan pénzt jelent ez, amely biztos hasznot hajt. Ha a 
kereskedelem kisebb haszonnal jár, akkor az árak alacsonyabbak lesznek, ez 
növeli a fogyasztást, "...gyorsítja a köznép munkáját és támogatja a művészetnek s 
az iparnak az egész társadalmon át való elterjedését". Ugyanakkor kritikai 
észrevételeket is megfogalmazott. Nem tartotta szerencsésnek a nagy 
államadósság központosulását, mivel ez Londont kivételes helyzetbe hozta: "...a 
népnek és a tőkéknek a fővárosba való nagy összefolyását" idézte elő. Úgy vélte, 
hogy káros lehet a nagy mennyiségű állampapír-kibocsátás azért is, mert a 
kereskedelemből kiszorul a nemesfém, s ez drágábbá tehet minden élelmiszert és 
munkabért. Az államkötvények léte és összegének emelkedése növelheti az állam 
adóztató kedvét. Félt attól is Hume, hogy amennyiben külföldiek kezébe kerülnek 
az állampapírok, kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet az ország. S végül azt az 
aggályát is megfogalmazta, hogy az állampapírokkal való rendelkezés biztos 
jövedelmet jelent, s ez elvezethet egy tunya, "...haszon és tevékenység nélküli 
életmódihoz.
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7. A GAZDASÁGTAN ELSŐ RENDSZERES ÁTTEKINTÉSE: 
ADAM SMITH GAZDASÁGI NÉZETEI

7.1. Életútja: a filozófiától a közgazdaságtanig

Adam Smith 1723-ban született Skóciában, Edinburgh-hoz közel, egy Kirkcaldy 
nevű faluban. Apja vámhivatali tisztviselő volt, de a gyermek megszületése előtt 
már meghalt. Abban a korban a családfő halála után is kapták tovább az örökösök 
a tisztviselői járandóságot, így az árván maradt gyerek viszonylag jó anyagi 
körülmények között nőtt fel.

Tizennégy éves korában beiratkozott a glasgow-i egyetemre, ahol először logikát 
tanult, később az erkölcsfilozófia szakra került, s ezzel végérvényesen a 
bölcsészeti irányultságot választotta. A fő tanulmányai mellett foglalkozott 
asztronómiával és medikával is. 1740-ben befejezte tanulmányait Glasgow-ban, s 
egy hat éves ösztöndíjat kapott, amivel az oxfordi egyetemen tanulhatott tovább. 
Kiemelhetjük, hogy még ebben korban sem mutatott semmiféle érdeklődést a 
közgazdaságtan iránt. Sok feljegyzés utal rá, hogy alapvetően rosszul érezte magát 
Oxfordban, állítólag túl konzervatívnak tartotta.

1746-ban visszatér Skóciába, a továbbiakban természetjoggal foglalkozott, ami 
ebben a korban egy igen tág fogalomnak számított, magába foglalta a 
jogtudományt, a politikatudományt, a társadalomtudományokat és a közgazdasági 
ismereteket is. Lényegében ekkortól mutatott némi érdeklődést a gazdaságtan 
irányába. 1751-től újra Glasgowban találjuk, ahol egy egyetemi állást kapott, 
előbb a logika tanszéket, később az erkölcsfilozófia tanszéket kapja meg. 
Tizenhárom évet töltött itt, de év közben 2-3 hónapra mindig Edinburgh-ba 
költözött. Kialakult Smith körül egy baráti kör, egy klub. Bizonyítékok vannak 
arra, hogy Smith kiváló tanár volt, előadásait szabadon, papír nélkül tartotta, s 
nagyon sokan csak azért jöttek a skót egyetemre, hogy Smitht hallgassák.

1759-ben adták ki első önálló jelentősebb munkáját, "Az erkölcsi érzelmek tana" 
(Theory o f morál sentiments) címmel. Ebben a munkában kifejtette, hogy az 
ember és ember közötti kapcsolat meghatározója nem a vallás, hanem a 
szimpátia. Smith ezen munkája beemelte őt a legünnepeltebb angliai bölcsészeti 
írók sorába, több más nyelvre is lefordították ezt az alkotását - mint ahogy azt 
egyik életrajzírója, Kautz Gyula is megemlíti. Anyikin idézi Edvin Cannann múlt 

végi kutatási eredményét, miszerint bizonyítékok vannak rá, hogy már 
1763-ban foglalkoztatta egy közgazdasági tanulmány, a glasgow-i egyetemi 
előadások egyre inkább közgazdasági előadásokká változtak. Ez a tanulmány 
későbbi fő művének alapváltozatává vált, élesen bírálta benne a merkantilizmust,
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s védte a szabadkereskedelem elvét. Nagy hatással voltak gazdasági nézetei 
formálódására azok a kereskedők, bankárok, üzletemberek, akik társaságának 
állandó tagjai lettek.

1764-66 között három évet töltött az akkori világ szellemi fővárosában, Párizsban. 
Számos korabeli híres filozófussal, közgazdásszal találkozott, közülük nagy 
hatással volt rá Helvetius és Dávid Hume, de kapcsolatban volt Quesnay-\d, 
Turgot-\al, Neckerrel, Rousseau-^al. Itt ismerkedik meg igazából a korabeli 
francia felvilágosodás legfontosabb elveivel, a racionális, szabadabb gondolkodás 
lehetőségével. Párizsi évei után visszavonul szülővárosába, Kirkcaldybe, ahol hat 
évet tölt majd, idejét teljes egészében egy összefoglaló jellegű közgazdasági 
könyvnek szenteli. Ez a mű 1776-ban jelent meg Londonban, címe: Vizsgálódás a 
nemzetek gazdagságának okairól és természetéről (An Inquiry intő the Natúré and 
Causes o f the Wealth ofNations). A későbbiekben hasonló volumenű alkotást már 
nem készített. Nagy elismertségnek örvendett élete vége felé, 1787-ben a 
glasgow-i egyetemen Lord-Rektorrá avatták, s még a kormányzattól is kapott egy 
jól fizető tisztviselői állást, ami nem nagyon vette igénybe szellemi potenciálját 
Végül is hosszú betegség után 1790-ben szülőfalujában halt meg, adataink szerint 
gyomorbajban. Megjegyezzük még, hogy soha nem nősült meg és gyermekei sem 
voltak, szellemi hagyatékát oldalági rokonai gondozták a későbbiekben.

7.2. "A nemzetek gazdagsága"

A monumentális mű öt "könyvből" áll. Az első könyv tartalmazza a megelőző 
századok angol és francia közgazdászainak számos gondolatát betetőző, 
általánosító elméleti rendszerének alapjait. Tartalmazza az érték és értéktöbblet 
vizsgálatát, a javak piaci árának alakulását, beszél a munkabérről, a 
tőkenyereségről, a földjáradékról, valamint a nemesfémek árfolyam
ingadozásainak magyarázatát adja hosszú gazdaságtörténeti áttekintés formájában. 
A második könyv a tőke természetével, felhalmozásával, annak körforgásával 
foglalkozik, elemzi a kamat működésének törvényszerűségeit, a tőkebefektetések 
sajátosságait. A harmadik az európai gazdaság korábbi fejlődését tekinti át, azt 
vizsgálva, hogy miből fakad történetileg a gazdagodás különböző foka, milyen a 
kis-és nagyvárosok, valamint a kereskedelem rendszere a 18. századot megelőző 
korokban. A negyedik könyv lett a politikai gazdaságtan története és kritikája, 
amiben nyolc fejezet foglalkozik a merkantilizmussal, míg egy a 
fiziokratizmussal. A munka utolsó nagy egysége pedig a pénzügyekkel, az állam 
kiadásaival és a jövedelmekkel foglalkozik, elemzi az állam kiadási rendszerét, 
többek között a népesség nevelésére szolgáló intézményekről is beszél. Szintén é 
részben fejti ki nézeteit az adókról, s azok hatásairól, valamint az állami 
adósságok természetéről.

Mirtdjárt hozzá kell tenni, hogy számos szakember szerint Smith ezen munkája a 
közgazdaság-tudomány legolvasmányosabb alkotása. Smith munkájának magyar
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nyelvű megjelentetése rendkívül esetlegesre sikeredett. A közgazdaság-tudomány 
e mértékadó alkotását a maga teljességében először 1891-94 között már kiadták. 
Sajnálatos viszont, hogy az 1945 utáni kiadások kizárólagosan a Marx által sokat 
emlegetett első két kötetet hozták ki, azt lehetett ugyanis a marxista elvek szerint 
kritizálni. Jelen írás szerzője viszont meg van arról győződve, hogy Adam Smilh öt 
kötetes alkotása kompakt munka, amelynek utolsó három könyve nélkül igazából 
az első kettő is csak nehezen érthető, így Smilh közgazdasági jelentőségének 
bemutatásánál kizárólagosan az egységes munkára lehetünk tekintettel. (Úgy is 
fogalmazhatnánk, hogy a legdurvább történelemhamisítások körébe tartozik az a 
módszer, amivel SmithX megpróbálták lealacsonyitani.

4.3. Adam Smith fontosabb gazdasági nézetei

7.3.1. A munkamegosztás jelentősége

Adam Smith művét a munkamegosztással kezdi, amit a termelékenységnövekedés 
legfontosabb tényezőjének tartott. A társadalom gazdagsága szerinte két 
tényezőtől függött:

1. a termelő munkával foglalkozó lakosság hányadától
2. a munka termelékenységétől, s ez utóbbi tényezőnek szerinte nagyobb 

ajelentösége.

A termelékenységet a munkamegosztás határozza meg. Ennek oka az, hogy nem 
voltak még gépek, amelyek a kibocsátást jelentősen megnövelhették volna, így az 
output növekedése ebben a korban alapvetően a munkaintenzitástól függött. 
Kétfajta munkamegosztást különböztetett meg:

1. Az üzemen belüli (manufaktúra) specializáción alapulót, ahol a részmunkát 
végző munkás ügyességének döntő szerepe lehet. Smith hires példája a tűgyártó 
manufaktúra, amelyről azt íija, hogy "Láttam egy kis üzemet, amelyben csak tíz 
embert tudtak foglalkoztatni, és így többnek közülük két-három műveletet is el 
kellett végeznie. Mégis a tíz ember együtt naponta több mint 48 ezer tűt tudott 
elkészíteni, ezzel szemben, ha külön-külön egymástól függetlenül dolgoztak volna, 
egyikük sem tudott volna naponta 20  tűnél többet előállítani". További előnye a 
munkamegosztásnak, hogy munkaidőt lehet megtakarítani, specifikus 
szakképzettségre, ezáltal technikai tökéletesítésre is lehetőség adódik a munkások 
által. Világos, hogy Smith itt a gyorsan fejlődő angol ipar új szervezeti egységét 
állítja szembe a hagyományos középkorias ipari tevékenységgel.

2. A társadalmi termelésben egyes vállalatok illetve az ágazatok közötti 
munkamegosztást. Ezt a kettőt következetesen keveri a leírásában. Mindből az is
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következik, hogy Smith túllép a fiziokratákon, mivel azt állítja, hogy szerinte a 
munkás is értéket állít elő, vagyis minden termelési ágazatban keletkezik 
értéktöbblet. A munkamegosztás szerinte technikai mozzanat, eredete a 
természetben keresendő: az emberi önzés, a cserére való hajlam, stb. vezethet a 
munkamegosztáshoz.

A munkamegosztáshoz kapcsolja a pénz szerepét is. A pénzben a gazdasági 
folyamatok megkönnyítő eszközét látta, a hitelben pedig csak a tőke 
aktivizálásának eszközét, ezért kevés figyelmet szentelt neki. "Mihelyt a 
munkamegosztás teljesen kialakult, az ember a maga szükségleteinek már csak 
nagyon kis részét tudja a saját munkájának termékeiből fedezni. Túlnyomó részét 
úgy fedezi, hogy a saját munkája termékeiből a saját fogyasztást meghaladó 
részét elcseréli, éspedig más emberek munkájának olyan termékei ellenében, 
amelyekre éppen szüksége van. Csere nélkül tehát senki sem tud élni, s így 
bizonyos mértékig mindenki kereskedővé lesz, s a társadalom maga is voltaképpen 
kereskedő társadalommá fejlődik."

Smith levezetései, bizonyításai alapvetően gazdaságtörténeti jellegűek, 
bizonyítékait elsődlegesen az angol történelemből veszi. Munkájának harmadik 
könyve hosszadalmas leírásokat tartalmaz arról, hogy a munkamegosztás a 
különböző korszakokban hogyan alakult. Különösen nagy jelentőséget 
tulajdonított a városoknak, mivel úgy látta, hogy ezeknek a termelési szerkezete 
alapvetően a mezőgazdasággal való cserére alapozódott, a kettő közötti kontaktus 
megtestesítője pedig a kereskedő volt. Megállapította azt is, hogy a 
kereskedelemmel foglalkozó államok általában magasabb jövedelem
felhalmozást valósítottak meg, mint pl. a "hűbéri körülmények között élők". 
Rögzítette azon nézetét is, miszerint a városhoz mindig magasabb szabadság 
kapcsolódott, mint a faluhoz.

7.3.2. Smith ár-és értékértelmezése

A korabeli közgazdaságtudomány egyik nehezen értelmezhető és magyarázható 
problémája volt az, hogy mi az érték. A problémát az jelentette, hogy a 
tudományok még korántsem voltak eléggé differenciáltak, ami odáig is 
vezethetett, hogy egy gazdasági kérdés fílozófíailag magyaráztak, avagy egy 
ontológiai kérdést számos terület felől lehetett értelmezni. Nyilvánvaló, hogy a 
gazdasági érték kategóriája is több síkon felvethető probléma, hiszen más a 
válasz, ha az egyén felől közelítjük meg, más, ha a társadalom avagy az állam 
szempontjából próbálunk meg választ adni, s megint más, ha a gazdasági 
objektivitás felől absztrakt értékkategóriát kívánunk felállítani. Mindebből 
következően a 18. századot megelőző korokban a skolasztikus gondolkodás 
válasza hosszú időn át meghatározta a gazdasági gondolkodást: egy adott áru 
értéke szorosan összekapcsolódott az igazságos ár kategóriájával. Az igazságos ár
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szociális tartalmat hordozott, megfelelt a normális piaci árnak, ami pedig 
normális profitot rejtett.

Adam Smith már a korábban említett 1762-63-as vázlataiban megpróbálta 
értelmezni e problémát. Szerinte a piaci ár függött a kereslettől, vagyis az áru 
szükségességétől, a kínálat nagyságától, és a vevők vagyonosságától. A nemzetek 
gazdagságában már egyértelműbben fogalmaz. Az egyes áruk értékét úgy 
definiálta, hogy mekkora az a munkamennyiség, amely fölött az áru rendelkezik. 
Rámutat arra is, hogy vannak olyan munkák, amelyek különlegesen nagy 
ügyességet, erőkifejtést, stb. követelnek meg, következésképpen a társadalom 
ezeket a termékeket, árukat magasabbra fogja értékelni. Az áruk piaci árát a 
kereslettel és a kínálattal magyarázta. "A: áru piaci árát a: a: arány szabályozza, 
amely a ténylegesen piacra hozott mennyiség és az olyan emberek részéről 
megnyilvánuló kereslet között áll fenn, akik készek megfizetni az áru természetes 
árát, vagyis azt az egész járadékot, munkabért és proftot, amelyre szükség volt az 
áru piacra hozatalához" - írja Adam Smith.

A piacon az áruk gazdát cserélnek, tehát arra választ kell adni, hogy mi 
szabályozza az áruk csereértékét a korabeli társadalmakban. Smith válasza szerint 
az áruk csereértékének valóságos mértéke az a munkamennyiség, amely felett az 
áruk rendelkeznek a piacon. Minden áru és a teljes nemzeti termék reálára teljes 
egészében olyan részekre bontható, amelyek a termelésben részt vett termelési 
tényezők - föld, munka, tőke - díjazását alkotják. A piaci és a természetes ár 
közötti különbség oka átmeneti tényezőkben kereshető: például a kinálat nem 
képes alkalmazkodni a hatékony kereslethez. Fontos megjegyeznünk, hogy Smith 
állandóan elemzi a tökéletlenül működő piac társadalmi és gazdasági 
következményeit, úgy gondolta, hogy ha a piacon például kínálati hiány van, 
akkor az árak deformált viselkedéséből következően a jövedelmek is egyoldalúvá 
válhatnak (gondoljunk csak a középkori céhek áriimitációs rendszerére). Viszont 
hosszú távon az árak mindig a kiegyenlített ár felé mozognak: A természetes ár 
tehát mintegy a központi ár; minden áru állandóan feléje gravitál. Különböző 
véletlenek az árat néha jóval a központi ár felett tarthatják, máskor pedig még 
valamelyest az alá is nyomhatják. De bármilyen akadályok gátolják is az árakat 
abban, hogy a nyugalomnak és állandóságnak ebben az állapotában állapodjanak 
meg, azok mégis folyton feléje törekszenek" - jegyzi meg a szerző.

7.3.3. Smith társadalomszemlélete és jövedelemelosztási nézetei

Adam Smith Angliája a 18. század utolsó harmadában még nem egy modern tőkés 
gazdaság, nagyon sok olyan gazdasági jelenség figyelhető meg működésében, 
amely a tradicionális korszakra utal. De Smith messze túllép a fiziokraták szűk 
termelésértelmezésén, mikor azt állítja, hogy három osztály van a társadalomban: 
bérmunkások, tőkések és földbirtokosok. Mindegyik csoport részese a 
termelésnek és a jövedelmek eloszlásának. "Senkinek sem lehet más, a sajátját

104



képező jövedelemforrása, mint az, amit a munkája, a tőkéje vagy a földje jelent" - 
írja Smith. A hármas tagolásnak megfelelően három fajta jövedelmet különböztet 
meg: a munkabért, a profitot és a földjáradékot.

7.3.3.I. A munkabér

A termelés során kialakult munkabér létrejöttét egy olyan állapotnak tekintette, 
amelyet két - korántsem egyenrangú - fél kötött egymással. Úgy vélte, hogy a 
munkabérnek van egy fiziológiai alsó határa, vagyis "...legalább annyi bért kell 
kapnia, amennyiből fenn tudja magát tartani; sőt, a legtöbb esetben valamivel 
többet, mert különben képtelen lenne családot eltartani, s fajtája az első 
nemzedékkel kihalna". Azzal is tisztában volt azonban, hogy Angliában, vagyis a 
korabeli Európa leggazdagabb országában a bérek magasabbak, mint a 
létminimum. Ennek különböző okai voltak: jelentős eltéréseket talált a téli és a 
nyári munkák díjazása között; megállapította, hogy "Nagy Britanniában a 
munkabérek nem követik az élelmiszerek árhullámzásait"-, sőt úgy vélte, hogy 
néha ezek teljesen ellentétes irányban is mozoghatnak.

De nemcsak üzemi-vállalati szinten vizsgálta a munkabér alakulását, hanem 
nemzetgazdasági szinten is: azt állította, hogy "a munkabér emelkedése nem az 
ország mindenkori tényleges jólétének, hanem a jólét szüntelen növekedésének a 
függvénye. Ennek megfelelően a munkabérek nem is a leggazdagabb, hanem az 
éppen virágzó, vagyis leggyorsabban gazdagodó országokban a legmagasabbak". 
Ezt azzal bizonyította, hogy a korabeli észak-amerikai munkabérek szerinte 
lényegesen magasabbak, mint az angliaiak. Ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a 
növekedő munkabér szoros kapcsolatban van a népesség növekedésével, s a 
"méltányos munkabér fokozza az egyszerű emberek szorgalmát". A smithi 
értelmezés szerint a drágaság együtt járhat az ínséggel, ami csökkenti a munkaerő 
iránti keresletet, s egyben a munkaerő árát is, ezzel szemben az olcsóság idején 
bőség mutatkozhat, ami emelheti a munkaerő iránti szükségletet, a munka árát, s 
ez a két erő hosszú távon egyensúlyban tartja egymást.

7.3.3.2. A profit

A fentebb említett egyensúlyelvből következően Smith a tőkeprofit és a munkabér 
között alapvetően fordított arányosságot látott: "A tőkeszaporodás, amely a 
munkabéreket emeli, a profitra csökkentőleg hat". Ugyanígy csökkentheti a 
profitot az is, ha a vállalkozók, tőkések ugyanazon tevékenység felé fordulnak. 
Tisztában volt azzal is, hogy a tőkeprofttot számos tényező befolyásolja: az 
árváltozások, a fogyasztók, a tárolás és szállítás problémái, stb. Mindez a korabeli
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nehézkesen mozgó, működő gazdaságokat ismerve valós érvnek tűnik. A 
tőkeprofit megítélésére a legalkalmasabb eszköznek a kamatot vélte. Azt 
gondolta, hogy "...bizonyosak lehetünk abban, hogy a szokásos piaci kamatláb 
minden országban együtt változik a szokásos tőkeprofittal, vele együtt kell 
csökkennie és vele együtt kell emelkednie". Bizonyítékképen a Vili. Henrik alatti 
Anglia kamatlábait vetette össze a 17/18. század fordulója körüli Angliával, s arra 
jutott, hogy a aló. század első felében meglévő 10 százalék feletti kamatláb 
vélhetően jólétet és gazdasági növekedést hozott, míg például Anna királynő alatt 
az 5 százalékos kamatláb már korántsem ezt tükrözte.

Adam Smith rájött arra is, hogy a munkaerő és a tőke mint termelési tényező 
egymással helyettesíthető elem egy gazdasági folyamatban. Azt írja, hogy 
"virágzó városokban gyakran nem mindenki kap elegendő munkást, akinek sok a 
befektetésre váró tőkéje... az ország távoli részein viszont kevés a tőke minden 
munkáskéz foglalkoztatására, s így ott a munkások versengenek egymással a 
munkaalkalomért, ami által csökkentik a munkabéreket és emelik a tőkeprofitot". 
Rámutatott arra is, hogy az állam tőkeigénye és a magánbankházak között szoros 
kapcsolat létezik: az állam Hollandiában például két százalékra, míg más 
befektetők három százalékra kaptak kölcsön pénzt. Nagyon sok tényező 
befolyásolhatja a kamatok alakulását. A legveszélyesebbnek az ország 
tőkekészletének illetve a munka folyamatosságát biztosító alapoknak a 
csökkenését vélte. Ez leginkább a háborúk által fogyhat le drasztikusan. Nem 
tartotta egészségesnek azt, ha az állam beavatkozik a kamatláb alakulásába, mert 
szerinte ez szükségképpen a törvénytelenségek, az uzsora felé hajtja a gazdasági 
szereplőket.

Smith megkülönböztetett nettó és bruttó profitot. Nettó vagy tiszta profitnak 
nevezte azt, ami "fedezi a tőke minden alkalmazási területén időnként előforduló 
veszteségeket is." Amit bruttó profitnak hívott, az nem volt más, mint a tiszta 
profiton túli kárpótlás az időnkénti veszteségekért. Ez a szétválasztás rendkivül 
nehézkes, de értelmezhető Smith korában: nem volt még központilag kifinomult 
eszközökkel irányítható pénzintézményrendszer, s nem voltak állami garanciák 
sem. Viszont részletes elemzéssel mutatott rá arra a szerző, hogy a különböző 
foglalkozási ágazatok teljesen eltérő profitrátát hozhatnak létre, amit nagyon sok 
tényező befolyásol: a kockázat, a munkaerő minősége, a tőkebefektetés nagysága, 
a tőkekapacitások lokális jellege (például: vidék vagy nagyváros), az európai 
gazdaságpolitikák, az ipar céhes jellege, a bérszabályozás formája, a tanoncidö 
törvényi rögzítése, stb.

7.3.3.3. A földjáradék

Földjáradéknak a földbirtok használatáért fizetett azon legmagasabb árat 
tekintette, amit a "bérlő a föld adottságainak a figyelembevételével még meg 
tudott fizetni". A viszonyrendszer a földesúr és a bérlő közt ugyanolyan jellegű,
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mint a tőkés és a munkavállaló között. Az így értelmezett földhasználati ár 
értelemszerűen monopolár: "egyáltalán nem aszerint alakul, hogy a földesúr 
mennyit fordított esetleg a birtok feljavítására, aszerint sem, hogy milyen kevéssel 
volna módjában beérni, hanem aszerint, hogy mennyit tud a bérlő 
végeredményben fizetni" - íija Adum Smith. Következésképpen a piaci ár döntően 
meg fogja határozni a földjáradék nagyságát: az egyes termékek piaci ára fogja 
eldönteni a járadék összegét. Ebből a szempontból megkülönböztetett olyan 
termékeket, amelyek termelésének eredményeképpen mindig létrejön a 
földjáradék, illetve olyan termékeket, amelyek földjáradékot" hol hozó, hol nem 
hozó" kategóriába tartoznak.

A járadék nagyságára a fentieken kívül nagyon sok tényező hat. Smith megemlíti a 
föld termékenységét, a termőhelynek a piacoktól való távolságát, a jó utak, 
csatornák, hajózható folyók létét, a monopóliumok szerepét, stb. Nagy a 
különbség a tekintetben is, hogy gabonát termesztenek adott területen, avagy 
állatot tartanak, hiszen utóbbinál akár 4-5 év is eltelik jövedelemszerzés nélkül. 
Ugyanakkor állítása szerint a müveit földek ára hatással van a nem művelt földek 
árára, s a földjáradékra. Sajátosan nyilatkozik az intenzív jellegű mezőgazdasági 
beruházásokról, mivel azt állítja, hogy a kertészetek, gyümölcsösök, stb. 
kialakítása aránylag nagy tőkebefektetéseket igényel, de ezen földeknek a haszna 
nem biztos, hogy nagyobb lesz, mint a hagyományos gabonaföldeké.

Mindehhez kapcsolódik Adam Smith társadalomszemlélete. Úgy vélte, hogy a 
társadalomban vannak értékteremtők és paraziták. A lényeg a tőkefelhalmozás: 
aki képes jövedelmei felhalmozására, megtakarítására, az a nemzet jótevőjének 
bizonyul. Azt íija, hogy: "...a tőkét a takarékosság növeli...takarékosság a tőke 
növekedésének közvetlen oka". Aki fel tud halmozni, az Smithnél az ipari tőkés, a 
vagyonos farmer és a kereskedő. Arra kell törekednie a társadalomnak, hogy 
minimálisra csökkenjen a lakosság nem falhalmozó szegmense. Éppen azért a 
társadalmat produktív és improduktív részre osztotta. Az improduktív csoportba 
tartoztak például a tisztviselők, a katonák, a flotta hadserege, de egyéb 
foglalkozásúak is, így a lelkészek, a jogászok, az orvosok, az írók, tudósok, 
színészek, bohócok, zenészek, az operaénekesek, a tanárok s maga az államfő is. 
Ma már persze tudjuk, hogy ez egy kicsit irreális leegyszerűsítése a valóságnak, 
hiszen nincs produktív és improduktív munka. Vagyis ez azt jelenti, hogy a tanár 
is termel, hiszen a munkafolyamat egyik alapvető termelési tényezőjét hozza létre, 
mégpedig a munkaerőt, márpedig anélkül semmiféle gazdaság nem létezhet.

7.4.4. A töke stuktúrája, összetétele, formái

A smithi elméletben nagyon lényeges elem a tőke és annak felhalmozása. A 
jószágkészletet három részre osztotta. Az első egységet azok a javak képezik, 
amelyeket az emberek közvetlenül elfogyasztanak, "jellemzője, hogy sem 
jövedelmet, sem profitot nem hoz". A második rész azt az egységet jelöli, amelytől

107



jövedelmet várhatunk, míg a harmadik egység a már meglévő készleteket jelenti 
(főleg lakások, ruhák, bútorok), "amelyet az emberek a közvetlen fogyasztás 
céljára fenntartanak". Azt írja, hogy a tőkét két módon lehet foglalkoztatni: vagy 
úgy, hogy jövedelmet hozzon, vagy pedig oly módon, hogy profitot 
eredményezzen.

Adam Smith tőkeösszetétel-felfogása hosszú időn keresztül meghatározta a 
gazdasági gondolkodást. Ennek egyik alapvető kategóriája a forgótőke, ami alatt 
olyan befektetett tőkét értett, ami "állandóan eltávozik tőle az egyik alakban, és 
visszatér hozzá a másikban", s ez a folyamatosság végül is profitot eredményez. A 
forgótőke fogalmának bevezetése mellett megkülönböztetett állótőkét is, amely 
"felhasználható a tőke földbirtokok feljavítására vagy hasznos gépek, ipari 
szerszámok és más javak megvásárlására". Gyakorlati, ágazati jellegű példákat 
hoz állításai igazolására. Azt mondja, hogy a mezőgazdaságban a 
földműveseszközökben lekötött tőkerész az állótőke, míg a munkások bére a 
forgótőke. Smith szerint az ipartelepeken már jóval nagyobb állótőkére van 
szükség, különösen a korabeli szénbányák viztelenítő berendezései voltak nagyon 
költségesek.

7.5. A szabadelvű gazdaságpolitika

Adam Smith gazdasági vizsgálódásaiban általában az individuumból indul ki, úgy 
gondolta, hogy minden egyes ember tevékenysége alapvetően a társadalom javát 
szolgálja. Elemzéseiben azt a nézetét hangsúlyozta, hogy amennyiben az áruk, a 
pénz, a tőke és a munka mobilitása szabad, akkor a társadalom gazdasági, emberi 
erőforrásait a legracionálisabban, legoptimálisabban fogja felhasználni. Mindez 
persze elemeiben semmi újat nem jelentett a korabeli filozófiai nézetekhez 
képest, mégis Smith volt az, aki talán a legrendszeresebben tudta kifejteni ezt a 
nézetet. Mindjárt hozzá kell tennünk, hogy ezen társadalom-és gazdaságszemlélet 
szorosan összekapcsolódott az angol gazdaságpolitikával, főleg a birodalmi 
kereskedelempolitikával. Szakmai elemzéseit tekintve könnyű összegyűjteni azon 
elveket, amelyek talán a legtisztábban mutatják szabadelvű felfogását:

1. Követelte azon intézkedések eltörlését, amelyek addig korlátozták a munkaerő 
szabad áramlását (a kötelező kézművesinasság eltörlése, a letelepedési törvény, 
stb.)

2. Síkraszállt a földek teljesen szabad adásvétele mellett. Javasolta a földek 
megosztását akadályozó törvények eltörlését, mégpedig azért, hogy olyan gazdák 
kezébe kerülhessenek, akik a leggazdaságosabban tudják majd megművelni 
azokat.
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3. Javasolta, hogy szüntessék meg az ipar és a belkereskedelem állami 
szabályozásának maradványait, többek között a fogyasztási adó eltörlését is 
kezdeményezte.

4. Részletesen elemezte, bírálta Anglia egész külkereskedelmi politikáját, s 
kidolgozta a szabad külkereskedelem politikáját. Ez egyértelműen a merkantilista 
maradványok ellen irányult.

7.4.6. Smith paradigmájának távolabbi hatásai

1. Adum Smith szigorúan az erkölcsfilozófia keretein belül fejtette ki politikai 
gazdaságiam nézeteit, mint normatív társadalomtudományt. Egy absztrakt, 
deduktív tudomány alapjait rakta le, amely végső soron inkább introspektív vagy 
filozófiai jellegű volt, és nem jellemző rá az empirikusan igazoló megközelítés. 
Alapvető premisszái materialisták és mechanikusak. Ezt a rendszert az önfejlődés 
természetes és általános emberi ösztönei mozgatják.

2. Az alapvető gazdasági problémákat olyan kategóriákban fogalmazta meg, 
amelyek összhangban voltak egy olyan társadalommal, amely akkor kezdett 
dinamikusan népesedni, gazdagodni, iparosodni.

3. A siker nyilván a benne rejlő politikai törekvésnek is tulajdonitható. Ideológiai 
iránya látszólag érintetlen maradt egészen a neoklasszikus ortodoxiáig.

Adam Smith az a szerző volt, akire szinte valamennyi 19. századi közgazdász 
visszavezette tudományát. Megalkotta az új politikai gazdaságtant, létrehozta a 
tudományág első paradigmáját, diszciplináris mátrixát. Smith adott egy metodikát, 
egy kategóriarendszert és egy ideológiai irányt. Ettől függetlenül Adam Smith 
korántsem volt közgazdasági specialista. Módszere Newton módszere volt. 
Teljességgel kora racionális, deista, mechanikus világképét vallotta, amelyben a 
társadalom egy olyan gépezet, amit ha magára hagynak, a társadalmi jólét 
maximumát biztosítja. Ezt már hosszasan fejtegette az 1759-es írásában is, 1776- 
ra kidolgozta ennek sajátos elméletét a gazdaságra is. Adam Smith a 
felvilágosodás korában élt, így szinte természetes volt számára, hogy a gazdaságot 
közelíteni kell a természetes rend helyzetéhez. De azt is pontosan tudta, hogy 
zavarok még a természetes rend állapotában is előfordulhatnak. Olyan természetes 
rendet tartott ideálisnak, ahol a lehető legnagyobb társadalmi jólét érhető el.

Adam Smith kigondolt egy rendszert, és ellenőrizte annak működését. Logikai 
rendszerének elemei először épülnek össze egységes társadalmi - gazdasági 
modellé. A rendszer már önmagában is vonzó logikai elv volt kortársai számára, 
de különösen az volt az iparosodó korszakban annak politikai irányvonala. Pedig 
Smith példázataiban még egy alapvetően preindusztriális világot mutat be, ahol 
kevés jel utal a szervezetekben, a technikában a forradalmi változásokra. Az egész
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smithi rendszer stratégiai változója a munkamegosztás, amelynek bővülése az új 
piacoktól függ, de ami mellett komoly hatást gyakorol a gazdasági életre a 
munkaerő és a természeti erőforrás is (ennyiben merkantilista). Emellett 
hangsúlyozta a hazai piac fontosságát is (ennyiben viszont fiziokrata). Adam 
Smith viszont tovább is lépett a korábbi irányzatoknál: a kiegyensúlyozott 
növekedés stratégiáját hangsúlyozta.
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8. RICARDO ÉS AZ ANGOL GAZDASÁG A 18-19. 
SZÁZAD FORDULÓJA UTÁN

8.1. Ricardo életének fontosabb eseményei

Dávid Ricardo 1772-ben született Londonban. Családjának ősei Spanyolországból 
még az inkvizíció elől Hollandiába menekült zsidó vallásúak voltak, rokonai 
közül elég sok élt ott. Ricardo apja 1760-as években Londonba tette át 
székhelyét, ahol tőzsdei spekulációval, értékpapírok forgalmazásával foglalkozott. 
Dávid Ricardo népes családból származik, a tizenhét gyerek közül ő volt a 
harmadik. Tizennégy éves koráig iskolában tanul, rendkívüli tehetségről téve 
tanúbizonyságot. Utána viszont magántanuló lesz. Tizenhat évesen Amszterdamba 
küldik, ahol nagybátyja cégénél tanulja a gyakorlati üzleti tevékenységet, így nem 
véletlen, hogy a tőzsde és a bankszakma minden sajátos fogását már nagyon 
fiatalon elsajátítja. (Ez nem ritka a pénzügyi területen dolgozó zsidó vallású 
családok esetében, hasonló példák más famíliáknál is adódnak, például a 
Habsburg-birodalomban a Komfeld család Zsigmond nevű tagja már tizennégy 
évesen Prágában üzleti tevékenységet tanult.)

Életében döntő fordulatot hozott, hogy szülei határozott tiltása ellenére 1793. 
decemberében feleségül vette egy kvéker katona katolikus lányát, Priscilla 
Wilkinsont. Kitagadták a zsidó közösségből, családja megszakított vele minden 
kapcsolatot. Ricardo aktív unitárius lett, ugyanakkor szoros kapcsolatba került 
kvéker körökkel. (Anyikin azt állítja, hogy valójában egész további életében 
meggyőződéses ateista maradt, de erre egyéb szakirodalmi bizonyítékot nem 
találtunk.) Mindenesetre a biztos családi és anyagi háttér megszűnt mögötte 
létezni, csak magára számíthatott. Ricardo esetében is megmutatkozott, hogy a 
tehetség nem szakmaspecifikus jelenség, amihez életében hozzá nyúlt, azt nagyon 
magas színvonalon tudta művelni. 1797-ben már három gyerek apja, s sikeres 
tőzsdei tevékenysége eredményeképpen gazdag embernek számított. Amikor 
száműzték a famíliából, akkor saját nevén mindössze 8 0 0  font értékű részvénye 
és egyéb értékpapírja volt. Alapvetően államkötvényekkel üzletelt, 
meggazdagodásának forrása az árfolyam-spekuláció volt. Ebben sem volt 
egyedül: a francia koalíciós háborúk - amiben az angolok közismerten végig jelen 
voltak - rendkívüli költségeket kényszerített az angliai kormányra, amelynek nem 
volt más lehetősége, mint államkötvények kibocsátáshoz folyamodni. Ez viszont 
a spekulánsok malmára hajtotta a vizet, amit jól bizonyít az is, hogy Ricardon 
kívül ekkor gazdagodott meg a Morgan-család, de akár említhetnénk a fentebb 
már bemutatott Rotschildokat is. Ricardo legfontosabb munkahelye az 
értéktőzsde volt, leveleit is ide címeztette. A tőzsdéről különben nem volt jó 
véleménye, Földes Béla említi Ricardo egyik levelének azon megjegyzését,
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miszerint "a tőkések (már ti. a spekulánsok. K.Z.) nagy tömege nem igen szokott 
gondolkozni".

Dávid Ricardonak nagyon sokáig semmi kapcsolata nem volt az elméleti 
közgazdaságtannal. Életének második szakaszában viszont számos tudománnyal 
került viszonylag szoros kapcsolatba, így például foglalkozott valamennyit 
matematikával, ásványtannal, fizikával, vegyészettel, geológiával, sőt még egy 
saját laboratóriumot is berendezett magának azért, hogy a villamosság és a fény 
sajátosságait, törvényszerűségeit megvizsgálja. Egy szerencsés véletlen kapcsán 
1799-ben (unalmában, Bath fürdővárosban) találkozik Adam Smith ekkor már 
nagyon híres könyvével, amit végig is olvas és azonnal széljegyzetei. De ezzel 
megint csak hosszú időre vége szakadt gazdaságelméleti vonzalmainak. Viszont 
üzleti tevékenysége tovább virágzik, s a század első évtizedében a City egyik 
legvagyonosabb emberévé válik, becslések szerint felhalmozott vagyona elérte az 
1 millió fontot. W.W.Rostov/ adatai szerint halálakor mintegy 725 ezer font értékű 
értékpapír volt a tulajdonában, s becsült vagyona (az 1987-es értékű fontnak 
körülbelül a háromnegyedét kitevő értékben) elérte a 42 millió fontot, éves 
jövedelme pedig mintegy 1 780 ezer font lehetett. Érdekes vonása Ricardo 
életének, hogy miután spekulációs tevékenységével viszonylag gyorsan 
meggazdagodott, hatalmas földbirtokokat vásárolt, járadékossá vált, ami ékes 
példája annak a magatartásnak, amit a sikeres tőzsdelovagok szoktak folytatni 
ebben az időben: egy idő után látványosan véget vetnek a vagyont kockáztató 
tevékenységnek, s pénzüket az inkább kevesebbet, de azt biztosan megadó 
tevékenységbe - jelen esetben a mezőgazdaságba - forgatják át. Ricardo 
magánéletét a nemes előkelőség jellemezte, a telet Londonban, a nyarat pedig 
vidéki birtokán töltötte.

Mint sikeres üzletember, egyre inkább befolyásos emberré vált, véleményét - 
főleg adó, vám és pénzügyi kérdésekben - az angol kormányzat is gyakran kikérte. 
Számos olyan kisebb tanulmányt írt, amelyet a kormány vagy más felelős 
politikai csoport rendelt meg. Ezek közül kiemelkedik az 1810-ban megjelent 
"Az arany magas ára..." című elemzése, amely a kor égető kérdésére próbált meg 
választ adni. Vitairatok, pamfletek, szakmai levelek jelezték formálódó elméleti 
nézeteit a tízes években. 1815-ben hagyta el a nyomdát a "Tanulmány az alacsony 
árú gabona hatásairól..." című írása. 1817-ben jelent meg összefoglaló 
gazdaságelméleti írása, amelynek címe "A politikai gazdaságtan és az adózás 
alapelvei" volt.

1818-ban hivatalhoz jut: Gloucestershireben megválasztják sheriffnek, majd ezt 
követően 1819-23 között pártokon kívüli, független parlamenti képviselő lesz. 
Parlamenti tevékenysége elsősorban a háború utáni gabonatörvényekhez és az 
államadósság kezeléséhez kötődött. (A képviselőkről legalább annyira lesújtó volt 
a véleménye, mint a spekulánsokról.) A 19. század elején a politikai gazdaságtan 
már egy elfogadott, önálló tudományos diszciplína volt, s Ricardo az angol 
közgazdászok között vezéregyéniségnek számított. 1821-ben Londonban Politikai 
Gazdaságtani Klub alakult, melynek Ricardo előkelő személyiségévé vált. Baráti
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körébe tartozott Malthns, James Mill, Say, stb., tehát kora legjelesebb 
gazdaságelméleti gondolkodói. Teljesen váratlanul, 51 éves korában agyhártya
gyulladásban halt meg, 1823-ban.

8.2. Ricardofö müve és fontosabb közgazdasági nézetei

Fentebb említett politikai gazdaságiam fő műve 1817 áprilisában jelent meg, 
először mindössze 750 példányban, de népszerűségét jelzi, hogy viszonylag 
hamar, már 1819-ben, majd pedig 1821-ben újra kiadták. Könyve 32 fejezetből 
áll, alapvetően három logikai egységre tagolódik:

Az 1-7. fejezet a ricardoi gazdaságelméleti rendszer alapvető vonásait rajzolja fel. 
Olyan meghatározó kategóriákat vizsgál, mint például az érték képződése, a 
járadék mibenléte, az árak képződésének törvényszerűségei, a munkabér 
sajátosságai, a profit képződése és a külkereskedelem jelentősége.

A 8-18. fejezet az adózás kérdésével foglalkozik, külön tárgyalva a 
mezőgazdaságot terhelő (földjáradékadó, tized, földadó) adófajtákat, s az 
egyebeket (aranyadó, házadó, profitadó, munkabéradó, szegényadó).

19-32. fejezet mindenfajta egyéb kiegészitéseket tartalmaz különböző gazdasági 
kérdésekről. Legfontosabb fejezetei a pénzforgalomról, bankokról, a tőke 
felhalmozásáról, a kereslet és kínálat árakra gyakorolt hatásairól, s a gépek 
jelentőségeiről szólnak.

A továbbiakban Dávid Ricardo általunk legfontosabbnak vélt gazdaságelméleti 
eredményeit mutatjuk be. Vizsgáljuk a pénzelmélettel, pénzforgalommal 
foglalkozó gondolatait, a komparatív költségekre vonatkozó tanítását, a gazdasági 
növekedés feltételeire megfogalmazott válaszát, és végül - de nem utolsósorban - 
bemutatjuk a földjáradék-elméletét, valamint összegezzük véleményünket hosszú 
távú hatásairól.

8.2.1. Ricardo pénzelméleti felfogása

A háborús konjunktúra alapjaiban rengette meg az angol állam pénzrendszerét. Ez 
kettős hatásban jelentkezett. Egyrészt az árak viszonylag gyors ütemben elkezdtek 
emelkedni, s ez főleg az 1806-ban bevezetett kontinentális zárlat miatt vált akut 
veszéllyé: a gyors infláció nagyon jelentős társadalmi csoportokat - főleg a városi, 
bérből, fix fizetésből élőket - sodorta egzisztenciális veszélybe. Másrészt felborult 
az államháztartás hagyományos egyensúlya, a megnövekedett háborús kiadások 
csakis a forgalomban lévő papírpénz mennyiségének radikális megnövelésével 
voltak fedezhetők. Ezzel viszont az volt a probléma, hogy 1774 óta aranystandard
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volt Angliában, ami annyit jelentett, hogy csakis akkora mennyiségben lehetett 
papírpénzt a forgalomba sajtolni, amilyen nagyságrendben aranypénz volt a 
trezorokban, tehát teljes lefedettségre volt szükség. Ugyanakkor az államadósság 
nagysága a háború következtében 220 millióról 830 millió fontra növekedett, 
vagyis közel megnégyszereződött. Növelte a brit kormányzat gondjait, hogy a 
háború alatt jelentős összegeket kölcsönöztek a kontinentális szövetségeseknek. A 
háborús körülmények között tehát a tradicionális költségvetési egyensúly 
felborult, ami egyrészt a kormányzat, másrészt a gazdasági gondolkodók részéről 
is új értelmezést követelt.

9. ábra

Az áremelkedés mértéke Nagy Britanniában (1790-1820)

A lehetséges interpretálással kapcsolatban két tábor alakult ki. Egyik oldalon a 
teljes aranyfedezet hivők álltak - Henry Thornton, Thomas Malthus, Ricardo -, 
akik úgy vélték, hogy a pénzügyi stabilitást csakis a teljes átválthatóság 
biztosíthatja, s a létrejött instabilitás megszüntetése csakis úgy lehetséges, ha a 
bankot kötelezik az általa kiadott bankjegyek aranyra való beváltására, vagyis az 
1797-es rendelet eltörlésére. Ricardo a vitához 1809-ben csatlakozott, s kifejtette 
mennyiségi pénzelméletét. Azt írja 1817-es fő munkájában: "A forgalomban levő 
pénz sohasem lehet annyi, hogy túl sok legyen, mert amilyen mértékben 
csökkentjük az értékét, olyan mértékben növeljük a mennyiségét, és ha növeljük az 
értékét, csökkentjük a mennyiségét". Ez tiszta körülmények között természetesen 
igaz, de azt mindjárt hozzá kell tennünk, hogy egy adott ország árszintje sohasem 
csak egy tényező függvénye, hiszen nagyon sok - közgazdaságilag irracionális 
{kialakult szokások, presztízs, értékrend, stb.) - tényező is meghatározhatja a
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folyamatokat. Természetesen az egy oldalon állók között is voltak szakmai 
különbségek. Ricardo például nem hitt - Thomtonnal ellentétben - abban a 
nézetben, hogy a kereskedelmi mérleg változása is a valuta árfolyamának 
megváltozásához vezethet. A vita másik pólusán az ún. aranyrúd-ellenzők álltak, 
akik azt állították, hogy az egész pénzforgalmi zavarhelyzetért egy speciális 
jelenség, mégpedig a háború a felelős, ha nem lenne, visszatérne a pénzügyi 
stabilitás. Mint az látható, Ricardoék strukturális problémát érezetek a meglévő 
tendenciákból.

Az inflációért és a font árfolyamának csökkenéséért Ricardo egyértelműen a Bank 
of England vezetőit tette meg felelősnek. Közismert, hogy az Angol Bank 1797- 
ben felfüggesztette a papírok érmére történő beváltását. Egyrészt egyszerűen 
rossznak tartotta azt a jelenséget, hogy a Banknak a forgalomban lévő, de 
folyamatosan az elhasználódás miatt értékéből veszítő aranypénz helyett újakat 
kell e produkálni, s az emiatt keletkező veszteséget mással próbálják meg pótolni. 
Diszázsió alakult ki, a váltóárfolyamok rosszabbodtak, az arany piaci ára 
emelkedni kezdett. Ricardo nem hitt az államkölcsönök eredményességében, 
szerinte két dolog teheti az államot szegénnyé: a pazarlás és a kölcsönök. 
Másrészt pedig felhívta arra is a figyelmet, hogy "...nem volt még állam, sem 
korlátlan papírpénz-kibocsátási joggal felruházott bank, amely ne élt volna vissza 
ezzel a joggal". Éppen ezért a papírpénz kibocsátását minden államban bizonyos 
korlátozásnak és ellenőrzésnek kellene alávetni...". 1809-11 között több cikket 
publikál ezzel kapcsolatban, amelyekben azt bizonyítja, hogy a papírpénz 

, folyamatos elértéktelenedése az oka az arany áremelkedésének, s nem a külföldre 
irányuló aranyáramlás. Ricardo javaslatai a következők voltak:

1. Úgy vélte, hogy a stabil pénzforgalom fontos feltétele a gazdasági 
növekedésnek

2. Ezt a stabilitást csakis aranyon alapuló pénzrendszer alapján lehet 
elérni. De ugyanakkor azt mondja, hogy a "pénzforgalom akkor a 
legtökéletesebb, ha egészében papírpénzzel bonyolítják le, viszont a 
papírpénznek az értéke ugyanannyi, mint az aranyé, amelynek 
képviselőjeként lép fe l."

3. S azt is javasolta, hogy az Angol Banktól vegyék el a 
bankjegykibocsátás monopóliumát, s hozzanak létre egy önálló 
nemzeti bankot, hiszen a Bank of England csak magántársaság. Ha 
mindez megvalósul, akkor továbbra is a forgalomban az aranyat 
papírpénzzel lehet helyettesíteni. Teljes egészében átvette Dávid 
Hume pénzforgalmi elméletét, s ezt alkalmazta a külkereskedelmi 
teóriájában. Ricardo úgy gondolta, hogy ha "... a papírpénz 
kibocsátásának a jogával nem élnek vissza, az ország egész 
gazdasága szempontjából lényegtelen lenne, hogy ki a kibocsátó", 
tudniillik a bank avagy az állam. Úgy vélte, hogy az állam legyen a 
kibocsátó, "...és ne egy kereskedőkből és bankárokból álló társaság".
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Ricardo egészében rossznak tartotta az Angol Bank létét, monopóliumát. 
Könyvének 31. fejezetében megemlíti, hogy a Bank nagy előnyének azt tartják a 
vezetői, hogy "...pénzzel áll a kereskedők rendelkezésére, komoly támasza a 
kereskedelemnek". A bank igazgatóiról azt írta egy helyen, hogy "...alaposan 
tudatlan társaság". Ezt ugyanakkor nem tartotta elfogadható érvnek, mégpedig 
azért, mert Ricardo a szabadelvűséget vallotta mindenben, s szerinte nem jó az, 
hogy egy monopolbank a többi banknál olcsóbb hiteleket tud biztosítani. 
Lényegében egy több évtizedes vita körvonalazódott ezekben az elméleti 
összecsapásokban, az ún. "Banking - Currency" vita, amely végül is (jóval 
Ricardo halála után) csak az 1844-es angol banktörvénnyel (Bank Charter) ért 
véget. Ami pedig közgazdaságilag megfogalmazódott ezekben a vitákban, az a 
bankrendszernek a kamatlábra gyakorolt monetáris hatásainak egyesítése a 
reáltőke profitrátájának hatásaival.

Az említett banktörvényben tisztán ki lehet venni Ricardo gondolatainak közvetett 
ráhatását: a törvény rögzítette, hogy szükséges az országos pénzkínálat 
irányításának központosítása. Ricardo 1823-ra (közvetlenül váratlan halála előtt) 
elkészített egy tervezetet egy lehetséges nemzeti bank felállításáról, de ez már 
csak halála után jelenhetett meg (Plán far the Establishment o f a National Bank). 
Joggal jegyzik meg Ricardo kritikusai, hogy a ricardoi véleménnyel és ráhatással 
végül is az ún. doktriner monetarista vonal kerekedett felül (a Currency-iskola), s 
így például Thornton finomabb monetáris magyarázata kiesett a közgazdaságtan 
érdeklődési köréből. Az angol banktörvény hetven évre meghatározta a pénzügyi 
intézményrendszer alapvető sajátosságait, azt vallotta, hogy szorosan 
alkalmazkodni kell a pénzügynek a fizetési mérleg jelzéseihez. A teljes 
aranyfedezetű valuta elve tökéletesen funkcionált, jól illett a birodalmi helyzetből 
fakadó előnyökhöz, a szabadverseny filozófiájához.

8.2.2. A komparatív előnyök tana

A ricardoi elméletben központi helyet foglal el a külkereskedelemre vonatkozó 
gondolatkör. Két kérdésre próbált meg választ adni. Az egyik, hogy két adott 
ország viszonylatában miért pont az adott árucikkekkel kereskednek, a másik 
pedig, hogy a külkereskedelemnek mi a hozama az országok szempontjából, s 
mennyiben járul hozzá a gazdasági növekedéshez.

Adam Smith korábbi válasza az első kérdésre a munkaráfordítások 
különbözőségéből indult ki. Azt állította - egy példával -, hogy Skóciában 
előnyösebb juhokat tartani, s ezt Portugáliában borra cserélni, ugyanis ott a 
bortermelés kevesebb munkát igényel. Ez az elmélet azonban számos ponton 
nyitott maradt, például azzal, hogy a munkaráfordítást nehéz számszerűsíteni, 
nincsenek egzakt megoldások ez ügyben. így nem véletlen, hogy Ricardo is 
tovább gondolta Smith elméletét. Úgy vélte, hogy egy ország számára az az
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előnyös, ha egy külkereskedelmi cserefolyamatban csak egy terméket állít elő és 
cserél (mondjuk csak gyapjút) és azt cseréli (mondjuk borra). Ezt nevezik 
komparatív, avagy a viszonylagos előnyök tanának. Ricardo példája Anyikin 
interpretációjában a következő:

ANGLIA FRANCIAORSZÁG

1 méter posztó termeléséhez 
kell 10 óra

1 tonna gabona termeléséhez 
kell 20  óra

1 méter posztó termeléséhez 
kell 20  óra

1 tonna gabona termeléséhez 
kell 30 óra

A példából kiderül, hogy Anglia esetében munkaidőben mérve 2 méter posztó 
egyenértékű lesz 1 tonna gabonával egy csere kapcsán. Franciaország esetében 
viszont 1,5 méter posztó lesz egyenértékű 1 tonna gabonával. Mindebből komoly 
következtetések vonhatók le:

1. Angliának mindkét termék esetében abszolút fölénye van, hiszen ugyanazt a 
terméket jóval kevesebb idő alatt állítja elő: a posztó esetében 50 százalékkal, a 
gabona esetében 33 százalékkal voltak termelékenyebbek a franciáknál. (Hozzá 
kell tennünk, hogy ezek az adatok megfelelnek a korabeli valóságnak, az angol 
termelékenység ezen a két területen valóban a világ élvonalát jelentette: alacsony 
önköltséggel, kiváló minőségben termeltek.

2. Második megjegyzésünk már a külkereskedelmi cserére utal: mit mire érdemes 
cserélnie egy angol termelőnek. Az arányokból az következik, hogy az angol 
posztótermelőnek érdemesebb Franciaországban ipari termékét gabonára cserélni 
mivel otthon, Angliában 1 tonna gabonáért neki 20 órát kell dolgoznia, viszont ha 
a kontinensen cseréli el áruját, akkor ott 25 százalék munkaidőt megspórolva 
cserélhet.

3. A gabonatermelésben viszont a franciaországi mezőgazdasági termelőnek lesz 
annyiban előnye, hogy az általa otthon megtermelt 1,5 tonnányi gabonáért hazai 
földön 1 méter posztóhoz juthat, ezzel szemben angol kollégájának 2 tonna 
gabonát kell adnia egy méter posztóért.

Következésképpen a legelőnyösebb egy ország számára az ebben a relációban, ha 
specializálódik egy bizonyos termék előllítására, mégpedig arra az árura, 
amelyben a legnagyobbak a viszonylagos (komparatív) előnyök. A ricardoi 
komparatív előnyök elve igazi jelentőségét végül is azzal érte el, hogy alkalmazni 
lehetett a nemzetközi munkamegosztás rendszerére, meg lehetett vele magyarázni 
- tegyük fel - egy anyaország és egy gyarmat külkereskedelmi előnyrendszerét.
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Ugyanakkor az is tény, hogy a viszonylag elmaradott térségek számára is egzakt 
magyarázat volt, hiszen - gazdasági lemaradottáságuk ellenére - ők is 
rendelkezhettek olyan komparatív előnyökkel, amellyel a külkereskedelmet 
előnyössé tehették a maguk számára. Érdemes az olyan gazdaságtörténeti 
példákat felidézni, mint például az első fejezetben tárgyalt 18-19. századi 
Habsburg-birodalom ipari - agrár jellegű munkamegosztási rendszere; a sokat 
citált angol - indiai kapcsolat, stb.

Mindebből következik, hogy Ricardo magát a külkereskedelmet egy ország 
gazdasági fejlődése szempontjából előnyösnek gondolta. Úgy vélte, hogy "... a 
külkereskedelem az országban meglévő értékek együttes összegét közvetlenül nem 
növeli, noha igen nagy mértékben hozzájárul a javak tömegének a 
megnöveléséhez s ezen keresztül az összfogyasztás emeléséhez". A 
külkereskedelem természetes vonásának tartotta a szabadelvet: "az önérdek 
követése az egyes országok részéről csodálatra méltó módon kapcsolódik össze az 
egész világ egyetemes érdekével." Úgy vélte, hogy a szabadverseny fokozza a 
szorgalmat, jutalmazza a kezdeményezést, a legcélravezetőbben él a természet 
adta erőforrásokkal, s hosszú távon összefűzi az egyes különálló országokat.

8.2.3. A gazdasági növekedés feltétele: a tőkefelhalmozás

Ricardonál a gazdasági növekedés alapvető feltétele a tőkefelhalmozódás. Úgy 
vélte, hogy egy országban "...a legnagyobb mérvű tőkefelhalmozódás sem szorítja 
le tartósan a profitot", hacsak valamilyen extrém ok miatt nincs nagy 
munkabéremelkedés. Amíg a profit magas, addig van ami ösztönözze az 
embereket akkumulációra. A növekedő megtakarítás keresletként jelenik meg. 
Viszont a kereslet, a befektetés másképpen viselkedik a különböző gazdasági 
területeken. Ricardo úgy gondolta, hogy a mezőgazdasági befektetéseknek világos 
határa van, hiszen idézi Smith azon véleményét, miszerint "...az élelmiszer iránti 
keresletet minden embernél a gyomor szűk befogadó képessége korlátozza, 
ellenben a kényelmesebb és díszesebb házak, ruhák, fogatok és berendezési 
tárgyak iránti keresletnek úgy látszik nincs korlátja vagy biztos határvonala." A 
külkereskedelem is lehetséges befektetési forma Ricardonál, ezt ő - szemben 
Smith véleményével - nemcsak kényszerű befektetésnek tekintette. A munkabér 
az a tényező, amely nagyon befolyásolhatja a felhalmozást. Ricardo alapvetően 
azt vallotta, hogy a munka piaci ára minden körülmények között a 
létminimumszint felé tart. Figyelembe vette azonban azt is, hogy a népesség 
szaporodik, s ráadásul a munkabér - egyes esetekben - emelkedhet, s ez a 
halmozódás a profitrátát alaposan csökkentheti, így a felhalmozást is. A két 
tényező fordított arányossága mellett azt is tudta, hogy a fenti tényezők ki is 
olthatják egymás hatásait, hiszen a munkásnépesség szaporodása le is szoríthatja a 
béreket, s így hosszú távú egyensúly alakulhat ki a profitráta és a felhalmozás 
kérdésében, vagyis Ricardo megítélése eléggé elasztikusnak tekintehető e téren. 
Egyik Malthushoz írt levelében megjegyezte, hogy "Anglia ereje és népének jóléte
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A profit kamatként is felfogható, következésképpen a kamat alakulását is 
elemeznie kellett. Ricardo is osztja Smith azon véleményét, miszerint a kamatláb 
mozgásának, változásának ismerete sokat adhatna, ám nem nagyon ismerték a 
szabályozó faktorokat ebben a korban. Azt hja Ricardo, hogy "...a kamatlábat 
végsőtökön és tartósan a profitráta szabályozza, mégis átmenetileg más okokból 
eredő változásoknak is alá van vetve." Ilyen tényező szerinte az árrendszer 
változása, a pénz mennyisége, az állampapírok és önmagában az értékpapírpiac, a 
háború okozta gazdasági változások, stb.

Ricardo korában a tőkebefektetések szinte korlátlanok voltak. Gazdaságtörténeti 
elemzések garmadája a bizonyíték arra, hogy a tőke felhalmozott és befektetett 
mérete permanensen növekedett ebben a korban. Az átalakulás egyre sebesebb 
lett, s gyorsan emelkedett a fogyasztói kereslet. A korszak szinte nem is ismerte a 
munkanélküliséget, így Ricardo joggal hihette, hogy a fejlődés töretlen lehet. 
Mátyás Antal állapította meg, hogy "működése nyomán több mint egy évszázadon 
át axióma lett a polgári közgazdaságtanban az az elképzelés, hogy tőkés 
viszonyok között nincs hiány nyereséges beruházási lehetőségekben". Ricardo 
írta, hogy "...annyi tőke, amennyit már nem lehetne hasznot hajtóan befektetni, 
nem halmozódhatikfel az országban...

a brit tőke bőségéből és olcsóságából fakad".

8.2.4. Ricardo földjáradék-elmélete: a csökkenő’hozadék törvénye

Korábban említettük, hogy a 18. század közepe felé a fiziokrata gondolkodók 
számára egyértelműen a mezőgazdaság volt a meghatározó. A század utolsó 
harmadában Adam Smithnél már némileg finomodik ez a megítélés, s az ipar is 
előkelőbb pozícióba kerül, de az agrárágazat még mindig kitüntetett helyet 
élvezett. Időközben azonban nagyot fordult az angol gazdaság: a század első 
évtizedére a gyors városiasodás, az indusztrializáció eredménye az lett, hogy az 
ipar meghatározóvá válásának közgazdasági interpretációja sem maradhatott el. 
így talán nem véletlen, hogy Ricardonál a mezőgazdaság egy szükséges ágazat 
megítélését nyeri ugyan, de véleményébe számos negatív megítélés is becsúszik. 
Ezzel szemben igazi jövedelemtermelő ágazatnak alapvetően a profitot létrehozó 
ipart tartotta.

1817-es munkájában az agrárágazat helyét, funkcióját "A járadék" című második 
fejezetben mutatja be. Talán nem véletlen, hogy ez az egység ide került, mivel 
nem volt túl jó véleménnyel erről az ágazatról. Az egész fejezet egy 
leszámolásnak is tekinthető az általa túldimenzionáltnak vélt mezőgazdasággal 
(és talán annak politikai képviselőivel). Érvelése világos, feladatának azt tekinti, 
hogy megvizsgálja "... a földjáradék természetét és azokat a törvényeket, amelyek 
emelkedését és csökkenését szabályozzák". Az angol mezőgazdaság ebben a 
korszakban alapvetően már egy olyan nagybirtokosi - nagyüzemi gazdasági
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rendszer, ahol a földek többségét bérleti formában művelték. Kicsit idegen a mai 
ember fülének, de ebben az időben a bérleti dij fogalmát földjáradéknak nevezték. 
(Nem túl szerencsés elnevezés, hiszen a gazdaságtörténeti és gazdaságelméleti 
vizsgálatok esetében - szinte minden szerzőnél - mást és mást jelent a földjáradék, 
negatív és pozitív töltet egyaránt előfordul ez ügyben.) Ricardo esetében 
szerencsés, hogy minden fogalmának pontos definícióját adta. Ez esetben azt írja, 
hogy "A földjáradék a föld hozamának része, amelyet a föld tulajdonosának 
fizetnek a talaj ősi és elpusztíthatatlan erőinek a használatáért". De nagyon 
érdekes, hogy rögtön a következő mondatban megkülönbözteti a földvagyont az 
iparos tőkevagyonától: "Gyakran összetévesztik azonban a tőke kamatával és 
profitjával..." Természetesen úgy gondoljuk, hogy ez egy lehetséges beállítás, de 
nem feltétlenül helyes, hiszen elismerve azt, hogy az ipari tőkés vagy a kereskedő 
vagyonát konkrét munkatevékenység során szerezte, az abból származó hozam 
kamat vagy profit formájában jelentkezhet. Ezért meg kell engednünk, hogy a 
mezőgazdasági tulajdonos is befektetés vagy vásárlás útján juthasson 
föld vagyonához, következésképen ebben az esetben az ipari kamat vagy 
profitjövedelem, illetve a földvagyonból származó bérleti díj vagy jövedelem 
között semmi különbség sincs. Valószínűleg érzett Ricardo is ebből valamit, mert 
néhány oldallal odébb már kicsit szűkíti is definícióját, megkülönböztetve két 
fajta mezőgazdasági hozamformát. Az egyik az, amikor a bérleti díjat 
(földjáradékot) kizárólagosan a földért fizetik, s ahol nincsenek üzemi 
felszerelések, épületek, vagyis csupán a "... a föld ősi és elpusztíthatatlan erőinek 
a használatáért fizetnek". A másik formula pedig az, amikor a birtokon már 
komoly tőkebefektetések történtek, amit "... annak a tőkének a használatáért 
fizetik, melyet a fö ld  minőségének megjavítására és a termények megőrzéséhez és 
tárolásához szükséges épületek felállítására fordítottak." A továbbiakban csakis 
az első formulát nevezte földjáradéknak.

Az agrárrendszer legnagyobb kritikája a Ricardo alkotta ún. "csökkenő hozadék 
törvényében" fogalmazódott meg. Ez röviden annyit tesz, hogy a "City 
leggazdagabb közgazdásza" (Anyikin nevezte így Ricardot) szerint a népesség 
hosszú távon szaporodó, következésképpen adott technológiai bázison értelmezve 
az elért életszínvonal fenntartásához újabb és újabb területek feltörése 
szükségeltetik. Feltételezve azt, hogy eleinte a legjobb minőségű, tehát a 
legnagyobb hozamú birtokok kerültek művelés alá, a lakosság számának 
emelkedésével egyre rosszabb minőségű talajokat kell művelésbe állítani. Ez 
viszont azt vonja magával, hogy a második, harmadik művelésbe vont birtokokon 
keletkező profit egyre kisebb lesz, s így egy idő után vagyis elérkezhetünk oda, 
hogy a folyamatos területbővítés eredménye egyre alacsonyabb jövedelmezőség 
lesz. A földjáradék nagyságát pedig mindig a leggyengébb minőségű föld után 
fizetendő összeg fogja meghatározni: "... a földjáradék mindig abból ered, hogy 
többletmunkát alkalmaznak viszonylag kisebb hozammal". Igaz ugyan, hogy a 
legjobb minőségű földeken továbbra is magas hozamot fognak elérni, de 
egészében véve ennél csak gyengébb végeredmény születhet. Mindez pedig 
folyamatosan csökkenteni fogja a tulajdonosok által földjáradékként szedhető 
bérleti díjat, ezáltal csökkenti a mezőgazdaság felhalmozó képességét, a
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földbirtokosok gazdasági - és egyéb - súlyát. Egyetérthetünk Mátyás Antal azon 
véleményével, miszerint a csökkenő hozadék törvényéhez egyáltalán nincs 
szükség a földjáradékra, Ricardo a kettőt összekapcsolta.

A koalíciós háború, s főleg a napóleoni kontinentális zárlat alapvetően kiélezte a 
szigetország élelmiszer-ellátásának kérdését, s ez a probléma elsődlegesen a 
gabona biztosításának mikéntje volt. Anglia gyorsan szaporodó népessége 
nagytömegű cereália behozatalára szorult, következésképpen a vámok és a 
gabonabehozatal kapcsolata nagyon akut problémává vált mind az elméleti 
irodalomban, mind a gyakorlati gazdaságpolitikában. Az angol köztörténetből 
ismert, hogy a gabonavámok kérdésének küzdőporondja a parlament volt, ahol 
egyelőre az agrárium emberei voltak többségben. Ricardo már 1815-ben 
megjelentetett egy pamfletét, amelynek címe "Tanulmány a: alacsony gabonaár 
hatásairól a tőkeprofitra" volt. Ebben egyértelműen megfogalmazta, hogy 
amennyiben a gazdaság működését magára hagyjuk, akkor a kereslet emelkedése 
miatt a mezőgazdasági árak nőni fognak, s minden ebből származó haszon a 
földtulajdonosoknak jut, következésképpen a tőke profitrátája csökkeni fog: "... a 
földesurak kivételével minden osztály károsodik tehát a gabonaárak emelkedése 
következtében... Ha a gabonát behozatal révén olcsóbban lehetne megszerezni, de 
mégsem hozzák be, akkor az egyik oldal ebből származó vesztesége sokkal 
nagyobb lesz, mint a másik oldal nyeresége". Éppen ezért támogatta az olcsó 
gabonaimportot, mivel az alacsonyabb árakat, nagyobb iparcikkekre fordítható 
jövedelemhányadot, s magasabb ipari profitrátát eredményezhet.

8.3. Ricardo hatása a későbbi közgazdaságra

Dávid Ricardo munkájával a smithi gazdaságelmélet továbbfejlesztését végezte 
el. A kor elfogadott nézete szerint Adum Smith volt a politikai gazdaságtan (ebben 
a korban a közgazdaságtant szinte mindenhol politikai gazdaságtannak hívták) 
megalapítója, s Ricardo volt az, aki azt számos helyen korrigálta és kiegészítette. 
Érdemes megemlíteni Phyllis Deane azon megjegyzését, miszerint a ricardói 
elemzés mégis csak nagyobb mértékben járult hozzá a a nyugati közgazdaságtan 
fejlődéséhez, mint a smithi szintézis, s ugyanakkor minden későbbi gazdasági 
elemzésre óriási befolyással bírt a továbbiakban. Marx is - némileg 
félreértelmezve Ricardo (és egyebek) alkotását - rengeteget foglalkozott vele, de 
még a 20. században is számos tanításához nyúltak vissza különböző 
közgazdászok. Különösen a keynesi gazdaságpolitikák kifulladása után, az 1970- 
es években vették elő újra Ricardo tanításait, főleg a monetáris kérdésekhez.

Ricardot azért sem lehetett (lehet) nélkülözni, mert a gazdaságelméleti 
gondolkodásnak egy teljesen új technikáját alakította ki. Elemzései 
leegyszerűsített absztrakciók, világos gondolati sémákkal dolgozott. Úgy dolgozta 
ki elméletét, hogy munkája elején világosan definiálta azokat a kategóriákat, 
amelyekkel aztán az egymástól jól elszeparált gazdasági területek vizsgálatát
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elvégezte. Kivételes tehetsége volt a közgazdasági logika iránt. Ricardo adottnak 
vette Adam Smith gazdasági elemzését, s megfogalmazta, hogy miben tér el 
véleménye, s a ugyanakkor rámutatott a smithi hiányosságokra. Módszertana 
inkább matematikai, s nem a hagyományos történeti-filozófiai jellegű volt, 
munkássága az empíriától a logika felé vitte el a közgazdaságtant. Ricardonak is 
természetes volt kora racionális gondolkodása, nála is - akárcsak Smilhnél - az 
örök emberi természet, az önérdek biztosítja a magától értetődő rendet, így 
elképzelése szerint a gazdasági mechanizmusokat is az önérdeknek kell 
mozgatnia. Különbözik azonban Smithtől annyiban, hogy Ricardonál az önérdek 
követése már nem hozza magával szükségszerűen a gazdasági élet teljes 
harmóniáját, hiszen megfogalmazódhatnak olyan partikuláris társadalmi érdekek, 
amelyek egyoldalú gazdasági előnyökkel járhatnak. Ricardo tisztán az igazságot, 
a tudományos igazságot kereste, kutatta. Azt íija egy helyen, hogy "Az igazság az 
én tárgyam és ha sikerem lehet helyes elvek megállapításának előmozdításában, 
ez nagy elégtételemre fog szolgálni".

Kétségtelen, hogy Ricardo elméletének számos olyan eleme van, amiről az azóta 
eltelt időben a szaktudomány kiderítette azok helytelen voltát, vagy éppen az idő 
nem igazolta a szerző várakozásait. Ma már tudjuk, hogy a tőkenyereség és a 
munkabér változása nem feltétlenül fordítottan arányos, nem csak akkor 
emelkedik a profit, ha a bér csökken. Nem igazolódott az sem, hogy a munkabér 
és a földjáradék (bérleti díj) csakis egyszerre emelkedhet. A csökkenő hozadék 
törvényéről tudjuk, hogy az kizárólag extenzív körülmények között, rögzitett 
termelési feltételrendszer alapján valósulhat meg. Túlzott abban, hogy 
kizárólagosan az aranystandardot vélte normális pénzrendszernek. Rosszul ítélte 
meg az állam gazdasági szerepét, azóta kiderült, hogy speciális körülmények 
között szükség lehet rá. Nyilvánvaló, hogy túlzott elvárás volna egy, a 19. század 
elején élt közgazdásztól azt várni, hogy hibátlan alkotást hozzon létre, ezt ma sem 
lehet elvárni senkitől. Ricardo nagy érdeme azonban a kérdések felvetése. Adam 
Smith még inkább azzal foglalkozott, hogy gazdasági folyamatokat leírjon és 
értelmezzen. Dávid Ricardot inkább a gazdaság működése érdekelte, az ő érdeme 
a tudományos kérdés felvetése egyes gazdasági jelenségek láttán. Ricardot már a 
gazdaság dinamikája érdekelte, többnyire nem azt vizsgálja, hogy mi van most, 
hanem az, hogy mi lesz belőle. Mi történik, ha át kell menni kevésbé termékeny 
földekre a művelőknek, mi lesz akkor, ha a földjáradék emelkedik, ha a 
tőkenyereség változik, stb. Ezzel a különleges szemlélettel, hogy "érzékelem - 
rákérdezek - értelmezem és tolmácsolom" új fejezetet nyitott a gazdasági 
gondolkodásban. S bár válaszai, amelyeket az angol gazdaság működési 
gyakorlatából vont le, s amelyek - valljuk meg, sokszor - meglehetősen 
pesszimisták, mégis megoldási módozatokat nyújtottak a gazdaságpolitika 
irányítóinak.
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9. AZ EURÓPAI NÉPESSÉGVÁLTOZÁSOK ÉS A 
MALTHUSIANIZMUS

9.1. A hagyományos népességmodell

A preindusztriális Európa népessége és a konkrét gazdasági változások közötti 
kapcsolatok rendkívül sokoldalúak, bonyolultak, megítélésük ezért meglehetősen 
nehéz feladat. Eddigi ismereteink szerint azt mondhatjuk, hogy a tradicionális 
idők népességfejlődésének volt egy egyensúlyi rendszere, egy önszabályozó 
mechanizmusa. Ha ugyanis semmiféle kapcsolat nem lenne a népesség és a 
gazdaság között, akkor a népességek hosszú távon vagy felduzzadnának vagy 
kihalnának. Az önszabályozás azt jelentette a 18. század előtti Európában, hogy 
amikor a népesség hirtelen, valamilyen okból elkezdett dinamikusan növekedni, s 
lényegesen magasabb szintet ért el, mint korábban, akkor előbb - utóbb megindult 
egy olyan tendencia, amely vagy a születések számának csökkenésében, vagy a 
halálozások arányának növekedésében testesült meg (ezt hívja a történeti 
demográfia negatív visszacsatolásnak). Vagyis arról van szó, hogy amikor egy 
népességcsoport állandónak tekinthető gazdasági körülmények mellett eltért a 
hagyományos egyensúlytól, túlszaporodott, s az a veszély fenyegetett, hogy az 
egy főre jutó élelmiszerkészletek radikálisan csökkennek, akkor olyan 
demográfiai fékek léptek életbe, amelyek a megnőtt népességet visszatérítették 
tradicionális nagyságához. Erre az eljárásra népenként, koronként, vidékenként 
eltérő technikát találtak ki. Közismert például az életre alkalmatlannak ítélt 
gyermekek elpusztítása a régi görögöknél, a művi vetélések mesterséges - néha 
kíméletlen, az anyára nézve is életveszélyes előidézése, stb.

Természetesen fordítva is igaz az egyensúlyhoz való ragaszkodás: egy lecsökkent 
népességen belül hamar megindulhatott a szaporodás, utaltunk a korábbiakban 
már arra, hogy a "fekete halál" évszázada után gazdasági pezsgés melletti 
népszaporodás történt: a 16. században a korábbi időszakokhoz képest nagyon 
gyorsan nőtt az európai népesség. Fontosnak tarjuk azt is megjegyezni, hogy a 
tradicionális népességmodell nem kizárólagosan európai jelenség, találkozhatunk 
vele ázsiai, afrikai területeken is. Ez a hagyományos egyensúly szoros 
kapcsolatban volt a mezőgazdasági termelékenység alacsony voltával, a többletek 
és a piaci kapcsolatok alulfejlett voltával. Nézzük meg Wrigley modellje alapján a 
termékenység és halandóság hosszú távú változásait.
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10. ábra

A termékenység és a halandóság demográfiai modellje

• • dem. jellemzők ezrelékben
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40 >
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halandóság
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a népesség nagysága

B -  állandó nagyságú összlétszám 
---- = a változás bekövetkezése

A gazdaság alacsony termelékenysége és a fogyasztási színvonal gyakori 
elégtelensége a népességi tetőt erős korlátok között tartotta. A 18. század előtti 
népességek változásaiban elsődlegesen a háborúk, az ezekkel gyakran 
együttjáró, de önmagában is nagy pusztítást hordozó járványok, s az előző 
kettővel szoros kontaktusban álló éhínségek okozhattak katasztrofális 
demográfiai visszaeséseket.

A történeti demográfia újabb eredményei (McEvedy és Jones) szerint a 18 
század előtt a világ népességének növekedésében három nagyobb hullám 
mutatható ki. Az elsődleges hullám a neolit forradalomtól (kb. i e 6-9000) 
időszámításunk kezdetéig tartott, amikor is átlagosan ezerévenként
megkétszereződött a népesség. A második nagyobb fellendülés a 10. 
környékén indult meg, amely durván 200-300 év alatt kétszerezte meg a világ 
népességét. A harmadik nagy hullám a 18. században kezdődött, s szorosan 
összekapcsolódott a mezőgazdasági és ipari változásokkal, ez már egy 
úgynevezett modernizációs hullám.
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9.2. A népesség nagysága

A  bizonytalan értékű források miatt nehéz megítélni az iparosodás előtti 
Európa népességének nagyságát. F.Braudel szerint még ma is csak mintegy 10 
százalékos becslési tűréshatárral ismerjük a 15-18. század közti Európa 
lakosságát. Mindenesetre tény, hogy a jelzett időszakban lassú növekedés 
zajlott le, ami persze ciklikus változás volt. A növekedés elsődlegesen az 
1450-1640 közti és az 1700 utáni időszakban jellemző. A nekilendülés okai 
egzakt módon még ma sem tisztázottak: egyes szerzők klimatikus 
tényezőknek tulajdonítanak nagy hatást, mások az európai gazdasági 
expanziónak: a kultúrtörténészek az érzékenység változásaira (az anyáknak 
csecsemőjük iránt érzett nagyobb szeretetére) hívták fel a figyelmet.

Kétségtelenül bizonyított viszont, hogy az európai népesség ebben a korban már 
gyorsabban nőtt, mint a középkorban: míg korábban 200-300 év is eltelt, amíg 
egy népesség megduplázódott, most sok esetben 100-150 év is elegendő volt a 
folyamat teljesüléséhez. Az újabb statisztikai adatok szerint Európa Uraiig 
értelmezett területén 1500-ban 67 millióan, 1600-ban 89 millióan, 1700-ban 95 
millióan, 1800-ban pedig már 146 millióan éltek. Ebből is látható tehát, hogy az 
igazi nekilendülés a 16. és a 18. században következett be.

A 18. századi látványos előrelépés őshazája természetesen Anglia volt. Itt 
alakultak ki hosszú előzmények után azok a bonyolult gazdasági és társadalmi 
kontextusok, amelyek hosszú távon kiiktathatták a halandóságot jelentősen 
emelő tényezőket. Hozzá kell tennünk, hogy az angol népességrobbanás 
szorosan kapcsolódott a 18. századi mezőgazdasági forradalomhoz (agricultural 
revolution), aminek során nőttek a hozamok, javult a mezőgazdaság 
produktivitása, s ugrásszerűen nőtt az élelmiszerbázis. Wrigley és Schofield 
adatai szerint Anglia lakossága 1600 körül még csak 4,1 millió volt, 1700 
körül 5 millió, de a generális változás a 18. századra esett: 1800-ra a szigetország 
lakossága már 8,6 millió főt tett ki.

9.3. A demográfiai jellemzők változása

A népességnövekedés ütemének legfontosabb okai a demográfiai jellemzők 
változásában foghatók meg. A legújabb kutatások tükrében némileg későbbre 
datálható a halandóság visszaesése, mint ahogy azt eddig a kutatók gondolták, 
vagyis 1740 előtt egyáltalán nem bizonyítható az európai halandósági görbe 
esése, utána viszont - aránylag egyenletesen - egészen 16 ezrelékig csökkent a 
20. század elejére. Az angliai születések száma viszont ennél sokkal kisebb 
mértékben esett, a 20. század legelején még mindig 28 ezreléket mutatott, s a két 
érték között tágult a rés.
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14. táblázat

Születési és halandósági arányok Angliában (ezrelékben)

év születési arányok halálozási arányok

1740 33,0 32,0
1760 34,0 27,0
1780 34,8 28,2
1800 35,0 24,0
1820 33,9 20,1
1841-45 35,2 .. 21,4
1851-55 34,8 2~> 7
1861-65 35,8 22,6
1871-75 _______ 35,7_____________ 22,0
1881-85 33,8 19,4
1891-95 30,5 18,7
1901-05 28,2 16,1

Forrás: TAYLOR.D.: i.m. 1989. 2.p. alapján

Az átalakulás több szakaszban zajlott le. Először a halandósági arányok kezdtek 
csökkenni, míg a születési arányok nagyjából hagyományosan magas szintűek 
maradtak (ez Angliában kb. 1740-1875 között figyelhető meg). A termékenységi 
és halandósági arányok közötti rés kinyílása hihetetlen ütemben kezdte növelni a 
népesség nagyságát, létrejött a demográfiai robbanás korszaka. A második nagy 
szakasz a halandóság további csökkenésével és mellette a születések számának 
gyorsabb visszaesésével járt együtt, ami persze még mindig, de már sokkal 
kisebb ütemben növelte a népességet. S végül megemlítjük a demográfiai 
átmenet harmadik nagy szakaszát, amikor a két arány közti rés beszűkült, ismét 
lassan növekedett a népesség, sőt a 20. század második felében több 
országban még az is előfordult, hogy a népesség csökkeni kezdett.

A 18,századi gyors demográfiai növekedést a közegészségügyi viszonyok javulása 
is segítette, hiszen a 18. században Angliában már megszűntek a 
pestisjárványok (mindjárt hozzátesszük, hogy Európa nyugati felén szintén), 
visszaszorult a himlő, ami ellen a század vége felé már oltóanyagot tudtak 
alkalmazni. A korábban jelentkező éhínségek immáron legrosszabb esetben is 
lokálisak maradtak, s az állam már képes volt redisztributív védekező 
lépésekre. A 18. században javult a távolság leküzdésének technikája, mint azt 
már láthattuk, új utak épültek, létrehozták az országot behálózó 
csatornarendszert, s ezzel elérhetővé váltak olyan települések, vidékek is, 
amelyek addig a világtól, a piacoktól el voltak zárva. Szintén nagyon komoly
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hatása volt annak, hogy a betegségek egy része gyógyíthatóvá vált, bár 
kétségtelen, hogy még számos járvány szedte áldozatait, sőt a 19-20. 
században új népbetegségek is elterjedtek. Ilyen volt például a kolera, amely 
először 1829-37 között söpört végig Európán; de említhetjük a tuberkolózist, a 
spanyolnáthát, stb.).

A halandóság csökkenésével párhuzamosan megnőtt az emberek átlagéletkora, s 
ez lényegesen bővítette az ország munkaerő-kapacitását, biztosította az új ipari és 
mezőgazdasági munkahelyek élőmunkaerővel való ellátását. Míg a 18. század 
előtt 30-35 év volt az angol emberek átlagéletkora, addig a 19. század vége felé 
már legalább 40-45 évre lehetett számítani.

15. táblázat

A várható életkor néhány országban a 19. században

ország idő férfi nő

Anglia, Wales 1838-54 39,9 41,8
1910-10 48,5 52,3

Franciaország 1817-31 38,3 40,8
1908-13 48,4 52,4

Svédország 1816-40 39,5 43,5
1901-10 54,5 56,9

Németország 1871-81 35,5 38,4
1901-11 47,4 50,6

Forrás: ARMENGAUD.A.: i.m. 1976. 27.p.

Az átlagéletkor növekedése alapjaiban alakította át a munkaerőstruktúrát.A 
demográfiai változás azon korában, amikor a születések aránya megmaradt 
hagyományosan magasan, a halandóság ellenben visszaesett, megszaporodott a 
felnőtt lakosság, vagyis az aktív munkaképes elemek aránya. Az iparosodás 
időszakában általában nem fordul elő tartós munkanélküliség, a probléma sok 
esetben inkább a nem kellő mértékben jelenlévő munkaerő hiányában 
jelentkezett. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a gazdaság lényegesen gyorsabban 
növekedett, mint a népesség. Más lett a helyzet azonban akkor, amikor a 
születési arány elkezdett csökkenni, s a két mutató közötti rés összeszűkült, 
sőt századunkban meg is fordult. Ebben az esetben lecsökkent a fiatalok 
aránya, s megindult a társadalom folyamatos elöregedése, ami természetesen a 
mindig aktuális munkaképes korúakat terhelte (terheli) meg.
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9.4. Anglia és a kontinentális országok

Amikor a 18. században megindult az angol demográfiai átmenet folyamata, 
a kontinens országaiban élő népességek még hagyományos vonásokat 
mutattak. Ha futó pillantást vetünk a nyugat-európai országok demográfiai 
változásaira, kiderül, hogy az angolhoz hasonló ütemű viharos változás sehol sem 
zajlott le a 18. században.

16. táblázat

Népességnövekedés néhány európai országban a 18.században 
(millió főben)

ország 1700 1800

Franciaország 22 29
Németország 13 18
Németalföld 1,9 2,1
Olaszország 13 19
Spanyolország 8 11
Görögország _________ L5__________ 2
Dánia 0,8 1

Forrás: WRIGLEY,A.: i.m. 1973.

A táblázatból és egyéb szakirodalmi számításokból is látszik, hogy a 18 
századi népesség jelentősen megnőtt az európai országokban, bár ennek okai 
meglehetősen eltérőek voltak. Mindenesetre elég egyértelmű, hogy az angol 
átalakulás ütemétől messze elmaradt minden ország belső népességnövekedési 
üteme. Más a helyzet azonban egy-két olyan közép-európai országgal, amelyek 
a 18. század előtti korszakban súlyos népességveszteséget szenvedtek. Ilyen volt 
például Magyarország is, ahol a 18. századi növekedést alapvetően nem belső, 
hanem külső tényezők okozták, magyarul a bevándorlás folyamatai 
Országunkba a 18. század folyamán mintegy 3 millió ember költözött be, s 
ez az össznépességet alaposan megnövelte. Ez a szaporulat azonban nem a 
demográfiai magatartás változására utal, a magyarországi termékenység és 
halandóság jelzőszámai majd csak a 19.század második felében tükrözik az 
európai tendenciákat.

Európa két nagyobb része között a 18-19.században még nem mosódtak el a 
különbségek. Az első világháború előtt az angol, francia, belga, stb. 20-25 
ezrelékes születési aránnyal szemben Oroszország európai részén még mindig 
45,6 ezrelékes ráta mutatkozik, mondhatni: középkori állapotok uralkodtak. De
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nem volt sokkal jobb helyzetben Románia 43 ezrelékes, Bulgária 41 ezrelékes, 
és Szerbia 38 ezrelékes arányszámával sem. A nyugat-európai folyamatok 
demográfiai végeredménye azonban egyértelmű: egy életkorában megnőtt, 
fizikailag erősebb, minőségileg jobb társadalom képe figyelhető meg a 18-19. 
századi változások eredményeképpen.

9.5. A népességek vándorlása

A modernizálódó gazdaságok és társadalmak egyik kétségkívül nagy 
ellentmondása, hogy központi regionális gazdaságpolitika hiján meglehetősen 
nehezen - sokszor egyáltalán nem - tudta kezelni a demográfiai problémákat. 
Pedig a társadalmi konfliktusok nagyon sok esetben érintettek kisebb 
nagyobb csoportokat, etnikai közösségeket, s csak másodlagosan egyedeket. A 
Gemeinschaftok, Gesellschaftok pedig mindig reagálnak a gazdasági 
konfliktusokra. Volt rá példa több helyen Európában, hogy - főleg zárt 
csoportok esetében -, visszafogták a szaporodást, ha kell, megakadályozták a 
gyermekek létrejöttét. Megemlítjük, hogy Magyarország esetében legalább hat - 
hét olyan terület van, ahol a társadalom önmagát pusztította. Az ilyen 
folyamatok magyarázata máig várat magára, valószinűleg lelki defectusok, 
gazdasági élettérszűkülés, több esetben a határpszichózis, esetleg a szellemi 
elmaradottság, etnikai háttérbe szorítottság motiválhatta a szinte felfoghatatlan 
tudatos népességpusztítást.

Szerencsésebbek voltak azok a társadalmi csoportok, amelyek fizikai 
mobilizációval tudtak válaszolni a hatásokra. Az Európából való elvándorlás 
persze nem most kezdődött. Előfordult már a tradicionális gazdasági 
rendszerben is, hogy például keresztes hadjáratok, teuton lovagok hódítása 
leple alatt nagy tömegű európai népesség telepedett le a Közel-Keleten vagy a 
Baltikumban. De a 16-17. századi nagy tömegű kivándorlásnak is lehettek 
politikai-gazdasági okai. A folyamat tehát egyáltalán nem újszerű, az európai 
népesség mindig is a népességkibocsátó területek közé tartozott, legfeljebb az 
okok módosultak.

A 18-19. században nagy tömeg vándorolt ki Amerikába. Itt egyrészt az USA, 
másrészt Dél-Amerika keleti partvidéke jött számításba. Hozzávetőlegesen 
mintegy 60 millió ember hagyta el Európát ebben az időben, ebből kb. 36 millió 
választotta célul az USA-t. A másik fő irány Kelet volt, főleg Oroszország távol
keleti hódításai nyomán áramlottak sokan Szibériába (s még azon túl is), 
hozzávetőlegesen 7 millió emberről van tudomásunk.Mintegy fél millióan 
kerültek Európából Észak-Afrikába, 2 millióan Ausztráliába, fél millióan Új- 
Zélandra. Érdekes módon nemcsak Európa a népességkibocsátó ebben a korban, 
hanem Kína és Japán is. Kínaiak nagy számban telepedtek le az USA-ban, 
Indonéziában, a csendes-óceániai szigeteken, de még Dél-Afrikában is. Szintén 
jelentős vándorlásról tett tanúbizonyságot az európai zsidóság, a cigányság és a
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szlávság.

9.6. A népesség fogyasztási szerkezetének átalakulása

A hagyományos agrártársadalmakban alapvetően a természetföldrajzi adottságok 
határozták meg a gazdálkodás kereteit. Mivel egységnyi területen a legnagyobb 
kalóriahozamot a gabonafajták biztosították, a növekedő európai népesség 
táplálkozásában meghatározóvá vált a cereáliafogyasztás. Voltak azonban olyan 
vidékek is, ahol a népesség stacioner volta érvényesült (pl.a nomadizáló 
társadalmak), ezeken a helyeken az állati termékek határozhatták meg a 
fogyasztást. De nagyon fontos vonása volt a fejlődésnek, hogy a 
változásokban általában élenjáró nyugat-európai országokban a gabonatúlsúly 
mellett szervesen beépültek az állati termékek (hús, tej, tejtermékek), a szőlő 
(bor), a gyümölcsök (és párlataik) illetve a főzelékfélék is a népesség 
táplálkozási szokásaiba. A vegyes gazdálkodási rendszer pontosan az egy 
termékfajtát sújtó természeti csapások ellen nyújtott hosszú távon védelmet s 
ez nagyon látványosan tükröződik a fogyasztási szokásrendszerben.

A 18-19. században azonban új távlatok csillantak föl. A tradicionális 
mezőgazdaság látványosan megújult, nőttek a hozamok, javult a gazdaság 
termelékenysége, s erre az élelmiszertöbbletre ráépülhetett egy nagyobb népesség. 
Átalakult a hagyományos energiabázis, s olyan mesterséges anyagokat fedeztek 
fel egyes ágazatokban, amellyel még többet lehetett a mezőgazdaságban elérni. 
A népesség jövedelmeiből már egyre kevesebbet kellett elsődleges (élelmiszer) 
jellegű fogyasztásra fordítani, s ezzel együtt lehetővé vált a tartós fogyasztási 
cikkek tömegtermelése, s nőhetett a nemzeti jövedelmen belül a felhalmozás 
aránya is. Nézzük meg egy századfordulóbeli angliai jövedelemkimutatáson 
keresztül a különböző jövedelmi csoportok háztartási kiadásainak arányait.
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17. táblázat

Kiválasztott jövedelmi csoportok háztartási kiadásai Angliában 1901-ben

78
font

150
font

8 0 0
font

1800
font

1 0 0 0 0
font

lakás 23,3 20,8 16,3 20 ,0 34,5
energia __ 1.2?.1 6,6 2,6 3,3 2,1
alkalmazottak bére - 3,5 11,0 14,0 6,0
élelmiszer 41,2 31,6 26,6 30,5 12,0
ruházat ___ 6 16,7 n.a. 11,1 5,7
alkohol, dohány 9,2 1,5 3,8 3.4 2,8
utazás, szabadság - 8,0 6.2 n.a. 7,5
újság, könyv - 3,4 9  9 1,7 2,8
ajándék, jótékonykodás - 1,0 4,4 9  9 7,5
személyes kiadások - - 17,5 n.a. 9,0

Forrás: MINCHINTON.W.: Lm. 1976. 77.p. alapján

A táblázat - bár korántsem teljes - az átlagosnak tekinthető 150-250 font körüli 
összeget keresőket, ugyanakkor a társadalmi szélsőségeket is világosan mutatja. 
Kitűnik belőle, hogy a szegényebb rétegek esetében a jövedelem nagy részét 
elviszi a "kötelező kiadás", a megélhetéshez szükséges élelmiszer, lakás és 
energiafelhasználás, a szórakozásra, művelődésre szinte semmi sem marad. A 
csúcson lévők esetében természetesen fordított a helyzet: itt már bőven 
megfigyelhetők a presztízsfogyasztásra utaló jegyek, vagyis az alkalmazottakra 
fordított kiadás, a jótékonykodás, a művelődési és szórakozási kiadások, illetve 
a személyes jellegű költségtípus. Érdekes ugyanakkor a 2-4. oszlop, hiszen úgy 
tűnik, hogy mindegyikben megfigyelhető a felsőbb csoportokban jellegzetes 
elem, így például a 150 fontos csoportban az utazási költségek; a 800 
fontos csoportban az ajándékozás és jótékonykodás erőssége, az 1800 fontos 
csoportban pedig az alkalmazottak tartása miatt merült fel feltűnően nagy 
költség. Mint annyi más társadalmi vizsgálat esetében, itt is a
statusinkonzisztencia elemeit láthatjuk.

9.7. A társadalmak strukturális változásai Az urbanizáció

A gazdasági változások alapjaiban változtatták meg a korábbi tradicionális 
társadalmi viszonyokat. Az ipar növekedési üteme a 19. században már 
megelőzte a mezőgazdaságét, s vonzó béreivel hatalmas tömeget csábított el az 
agrárágazattól. Különösen a 18. század végén és a 19. század első felében volt
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gyors a változás, ekkor nőtt meg leginkább az ipari foglalkoztatottak száma s 
ekkor csökkent drámai módon az agrárágazat munkaerőnagysága.

18. táblázat

A brit és az európai férfimunkaeröfoglalkozási szerkezete ágazatok 
szerint (1700-1840)

1700 1760 1840

Iparban
Anglia 18,5 23,8 47,3
Európa 12,6 16,9 25,3

Mezőgazdaságban
Anglia 61,2 52,8 28,6
Európa 72,0 66,2 54,9

Forrás: CRAFTS.N.F.R.: Lm. 1988. 70.p. alapján

Az ágazatot (foglalkozást) váltott emberek döntő többsége városba költözött. 
Szinte az egész kontinensen megfigyelhető jelenség ekkor, hogy az urbánus 
populáció gyorsabban növekedett, mint a falusi. A 19. közepén még
csak Anglia volt az egyetlen olyan ország, ahol a városi népesség már 
meghaladta a vidékit, de gyors követőkre talált Hollandiában, Itáliában, 
Belgiumban, ahol a 19. század végére érte el a társadalom ezt az állapotot.

A gyors iparosodás eredményeképpen hatalmas nagyvárosok jöttek létre 
Európa szerte, s kialakultak a metropolisok melletti agglomerációs övezetek is. A
19. század közepén Európában még csak 43 olyan nagyváros volt, amelynek 
lakossága meghaladta a 100 ezer főt, 1910-ben viszont már 156 ilyet találni 
kontinensünkön. A korábbi 1 milliós bűvös határt - Londonon és Párizson kívül - 
a századfordulóra átlépte már Berlin, Moszkva, Bécs és Szentpétervár is.

Nemcsak a nagyvárosok vonzották a vidéki lakosságot, nagy szívóereje volt a 
frissiben növekedő kisvárosi ipartelepeknek, amelyek rendszerint egy-egy 
nyersanyagkincsre alapozhatták felfutásukat (szén, vasérc, stb.). Fontos 
megjegyezni, hogy a városi élet - bármennyire is igaz a munkásság 
kizsarolása, alacsonyan tartott bérezése, a gyermekmunka felhasználása, stb. - 
még így is jobb megélhetést tudott biztosítani, mint a falun való elszegényedés, a 
pauperizáció s a látens munkanélküliség valósága. Szegények, koldusok, 
végletesen elesettek természetesen továbbra is előfordultak, sőt néha hatalmas 
tömegben jelentkezhettek a nagyobb városok peremén, de hangsúlyozzuk, hogy a 
tömegszerű szegénység nem az ipari modernizáció eredménye, a korábbi 
tradicionális korszaknak is alapvető jellemzője volt.
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Az urbanizálódás tehát egy olyan történelmi folyamat volt, amelyben a népesség 
egy része a korábbi életmódjánál lényegesen jobb helyzetbe kerülhetett. A 18-19. 
században a gazdasági növekedés (G) üteme lényegesen felülmúlta a 
népesség (P) növekedését, s a két tényező hányadosa tartósan magasabb volt 
egynél. Az életmódváltás (rendszeres ipari fizikai munka, bérlakás, fizetés, 
stb.) természetesen nem ment társadalmi tragédiák nélkül, az azonban 
tagadhatatlan, hogy a városokban született meg először a rendszeres orvosi 
ellátás, a vezetékes ivóvíz, a relatíve biztos ellátást jelentő kiskereskedelmi 
hálózat, s ugyanakkor a munkalehetőségek is bővebben álltak rendelkezésre, 
mint falun. A város hozta magával a kötelező oktatás biztosítását, s a szociális 
kérdéseket is itt tudták tömegszerűen a legjobban kezelni. A 19. századtól 
végérvényesen a városok váltak kulturális centrumokká, s itt jöhetett létre a 
professzionális értelmiség s a nagylétszámú szakbürokrácia intézményrendszere 
is.

9.8. Mait hús és a népességfejlödés

Thomas Róbert Malthus 1766-ban született egy kis faluban, viszonylag közel 
Londonhoz. Családja felvilágosult földesúri família volt, s mivel csak a második 
fiúként született, elérte az angol öröklés különleges átka: vagyont, örökséget nem 
kapott, viszont rendkívül jó nevelésben és oktatásban részesült. Kezdetben a 
családi háznál mint magántanuló jeleskedett, később pedig beíratták a cambridge- 
i egyetem Jesus College-jába. Az iskola befejezése után Malthus az anglikán 
egyház papjaként egy falusi plébánia másodpapja lett. 1793-tól 1804-ig a Jézus 
Kollégium tagja, utána viszont megházasodott és Londonba költözött. Kezdettől 
fogva érdekelték a népességgel összefüggő kérdések, így cambridge-i 
tartózkodása idején - névtelenül - megjelentette a "Tanulmány a népesedés 
törvényéről, a társadalom jövőbeni tökéletesítésével kapcsolatban" című írását. A 
nagy siker hatására elhatározta a mű továbbfejlesztését, külföldi tanulmányutat 
tett, szakmai anyagot gyűjtött, így a munka második kiadása már egy nagy 
értekezéssé sikeredett. Malthus kora egyik legolvasottabb tudósa volt, életében 
hatszor jelent meg a "Tanulmány". 1805-ben a Kelet-Indiai Társaság által 
létrehozott College-ban professzori címet kapott, s ő vezethette a legújabb kori 
történelem és politikai gazdaságtan tanszékét, és ezzel párhuzamosan betöltötte az 
intézmény lelkészi funkcióját is. Személyes barátságba került Ricardóval. 1815- 
ben publikálja a földjáradékkal foglalkozó művét, 1820-ban pedig összefoglalja 
gazdaságelméleti nézeteit "A közgazdaságtan elvei" című könyben. Ez utóbbi 
rendkívül nagy jelentőségű alkotás, főleg az utóbbi tizenöt-húsz évben számos 
újraértékelés született erről a malthusi írásról, főleg a fejlődéselméletét dicsérik. 
Számunkra azonban - jelen írásunk struktúrája szempontjából - Malthusnak a 
népesség fejlődésére, a fejlődés törvényszerűségére utaló gondolatai a fontosak, 
ezek pedig elsődlegesen az 1798-as tanulmányban, illetve annak későbbi 
kiadásaiban találhatók.
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Malthus írásának célját a következőkben jelölte meg:

1. "Megvizsgálni azokat az okokat, amelyek mind ez ideig gátat vetettek az
emberiség haladásának a boldogulás felé".

2. "Megvizsgálni a lehetőségét annak, hogy a jövőben eme okokat részben
vagy egészen egészen miként lehetne kiküszöbölni".

A tanulmány tárgya alapvetően a "népszaporulat és az élelem mennyiségi 
növekedése közötti arány". Vizsgálatait természeti megfigyelésekkel és eddigi 
tudományos eredmények bemutatásával kezdi. Leírja például Franklin azon 
megfigyelését, hogy a "...növények és állatok szaporodásának csak az szab határt, 
hogy túlnépesedve egymást akadályozzák a létfenntartásban". A logikát 
folyamatosan átviszi az emberi fajra, s megállapítja, hogy - főleg azokon a 
területeken, ahol a közerkölcsök lazábbak - relatíve nagyon gyors 
népességszaporulat mehet végbe. Malthus szerint vannak olyan "távoli" területek, 
ahol a népesség akár tizenöt évenként is megduplázódhat. Mindjárt hozzá kell 
tennünk, hogy a malthusi adatok nem kitalált számok, a korabeli források alapján 
valóban feltételezni lehetett ilyen ütemű lakosságszaporodást. A "híres-nevezetes" 
Sir William Petty a 17. században már tízévenkénti duplázódást is lehetségesnek 
tartott. Malthus végül is arra a következtetésre jut, hogy "Teljes biztonsággal 
állítható, hogy ha a népesedést semmi sem gátolja, a megkétszereződésre 
huszonöt évenként sor kerül, vagyis a növekedés mértani haladvány arányú".

Az analízis másik lényeges eleme az élelmiszer, mint erőforrás. "Csakhogy az 
élelmet, ami e szaporulatot eltartaná, nem ilyen könnyű előteremteni". A 
mezőgazdasági termékek előállításának legnagyobb akadálya a gazdasági tér 
kicsiny volta. Malthus az előző fejezetben Ricardo földjáradék-elméleténél is 
említett csökkenő hozadék törvényét fogalmazza meg, amikor azt írja, hogy "Ez 
azonban olyan forrás, amely minden talaj természete szerint, ahelyett hogy 
növekednék, fokozatosan csökken". Hivatkozik írásában még a sűrűn lakott, de 
mégis megélő kínai és japán népességre, de még ezekről a társadalmakról sem 
feltételezi, hogy a népességnövekedéssel hasonló ütemű változásra képesek az 
élelmiszerellátás területén. De jól tudja azt is, hogy még Európa sem teljesen 
benépesült terület: "Angliában és Skóciában alaposan tanulmányozták a 
földművelés tudományát, és mégis, még ezekben az országokban is jelentős 
megműveletlen területek vannak". Különböző számítások és becslések alapján 
végül is úgy vélekedik, hogy huszonöt év alatt az élelmiszerforrások biztosan nem 
képesek megkétszereződni "... az emberiség lehetséges legnagyobb erőfeszítése 
mellett" sem. Végső bizonyitó erejű példája egy elképzelt sziget, ahol a következő 
adatok mutatják a népesség és az élelmiszermennyiség változásait:
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19. táblázat

évek népesség növekedése az élelem növekedése

1. 1 1
2 2 2
3 4 3
4 8 4
5 16 5
6 32 6
7 64 7
8 132 8
9 264 9

A számtani sorozat és a négyzetes növekedés közötti különbség tehát hosszú távon 
látványosan kiélezi az adott tényezők problémáját. A kérdés az, hogyan reagál 
minderre egy ország társadalma. A valóságban Malthus bevallja, hogy a fenti 
példa be sem következhet, mégpedig azért, mert maga a természet (ne feledjük, 
még mindig csak a 18. század végén vagyunk !) gondoskodik arról, hogy ez a 
tendencia ne váljon valósággá. Malthus a mű első kiadásában ilyen természetes 
tényezőnek tartotta a háborúkat, a betegségeket, a nyomort, az éhínséget és a 
bűnözést; a mű második kiadásától kiegészitette azzal, hogy kiút lehet a preventív 
korlátozás, vagyis a késői házasságkötés és a nemi önmegtartóztatás. 
Természetesen nem véletlen, hogy össze is kapcsolta ezeket a jelenségeket, 
hivatkozásai között szerepel az a megjegyzés, miszerint "... csaknem minden 
olyan évben, amelyben ragályok ütötték fel fejüket, velük egyidőben jelentkezett a 
nyomor és az élelmiszerhiány is". Felhívta a figyelmet a járványok fluktuációjára 
is, úgy vélte, hogy a nagy halandósággal járó betegségek után mindig jó, 
termékeny, szapora évek következnek. Azzal is tiszátban volt, hogy a nagy 
járványoknak, mint például a pestisnek "...elsősorban az alsóbb néposztályok 
esnek áldozatul, azok, akiknek táplálkozása szegényes és elégtelen, és akik kicsiny 
és zsúfolt házakban élnek sokadmagukkal".

Malthus jól tudta, hogy ezen halálozási okok gyakran egész elméletét romba 
dönthetik, hiszen nem következik be a katasztrofális túlnépesedés. Utal William 
Petty 17. századi véleményére, aki az akkori gyors londoni népességnövekedés 
alapján arra gondolt, hogy 1800-ra a főváros lakossága eléri az 5 millió főt, s 
Malthus kénytelen megállapítani, hogy "...s lám, ötödrész ennyi ember sem él itt 
manapság". Tudta azt is történeti ismeretei révén, hogy a népességnek egy sajátos 
védekezési lehetősége mindig marad, mégpedig az elvándorlás. Malthus 
hivatkozik az i.e. 8-6. század során végbement görög kivándorlásra, a zsidók 
egyiptomi létére, az amerikai gyarmatokra való nagy tömegű migrációra, stb. Azt 
állította, hogy ezeken a gyarmatokon aztán az anyaországnál lényegesen gyorsabb 
ütemű népességnövekedés mehetett végbe.
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Malthus könyvének nagy része sajátos "papos" példabeszéd. Megpróbál arra is 
választ keresni, hogy milyen magatartásformát kellene terjeszteni, amivel esetleg 
az alacsonyabb népességnövekedés érhető el. Nyilván nem véletlen, hogy ebben a 
közerkölcsök javítását tűzte ki célul. Mint említettük, dicsőítette a kései 
házasságkötést, a házasságtalanságot és a családtagok halála utáni özvegyi 
állapotot. Mint gyakorló lelkész, természetesen elvetette a fogamzásgátló 
eszközök alkalmazását. Sokat foglalkozott a szigetországi szegénykérdéssel, a már 
a 16. század közepe óta létező különböző szegénytörvényekkel. Alapvető 
problémája Malthusnak mindezzel kapcsolatban a redisztribúció léte, az 
újraelosztás nehézkessége. Azt írja, hogy "... noha ez országban minden évben 
hatalmas összegeket gyűjtenek össze a szegények megsegítésére, a nyomorúság 
mégis olyan nagy a soraikban". Malthus jó érzékkel tapint rá, hogy a megoldás 
egy bizonyos mértéken túl már nem lehet a szegényadó emelése, hiszen ezzel más 
emberek lesznek megrövidítve. Szerinte az e célra forditott pénzeszközök 
megnövelésének csak a kereslet növekedése lehet a következménye, az viszont az 
árak emelkedését vonja magával, ami viszont nyilvánvalóan semmi jót nem 
jelenthet a szegények számára. Mindezt természetesen egy alapvetően nem 
kínálati piac keretei között gondolta végig. A folyamat nemzetgazdasági és 
össztársadalmi tekintetben - szélsőséges esetben - még károssá is válhat, ugyanis 
ha rossz a mezőgazdasági termés, és élelmiszerhiány lép fel egyes területeken 
akkor a szegényházakban biztosan meglévő (hiszen az állam összegyűjti) és 
elfogyasztott élelemmennyiség "... csökkenti az az adagot, amely egyébként az 
iparkodóbb és értékesebb embereknek jutna, s így egyre többen veszítik el 

függetlenségüket." Malthus nem zárkózott el az elől, hogy inkább a 
foglalkoztatást kellene növelni, munkahelyeket létrehozni, de ezt sem tartotta 
tökéletes megoldásnak.

Munkájának későbbi kiadásában azt írja, hogy mindeme nézeteit az 1815-17 közti 
események pontosan igazolták. Ehhez magyarázatképpen annyit kell 
hozzátennünk, hogy a koalíciós háborúk után az európai országokban általában 
gyors áresés következett be, ráadásul az 1816-os esztendő kontinentális 
méretekben katasztrofális terméskiesést hozott, s számos országban nagyon 
komoly éhínség alakult ki. A világ leggazdagabb országában, Malthus hazájában 
sem múlt el nyomtalanul ez néhány év. Kiderült, hogy a hagyományos 
szegénypolitika meglévő formája nem képes betölteni funkcióját, hiszen a 
terméskiesés bevételcsökkenést, vagyis reáljövedelem-kiesést okozott, ez pedig a 
segélyezésre fordítható pénzeszközök szűkülését eredményezte. Nem beszélve 
arról, hogy Angliában ugyan felemelték az adókat, de a depressziós években 
hatékony befektetési lehetőségek nemigen adódtak, s nem segítettek az önkéntes 
adakozások sem. Malthus meg volt arról győződve, hogy "...semmiféle egyéni 
vagy nemzeti erőfeszítés sem képes egy csapásra visszaállítani az árucikkek és a 
munkarő iránti korábbi keresletet", vagyis végeredményképpen az egész 
szegénypolitikai rendszert kérdőjelezte meg amellett, hogy ennek erkölcsi 
magasztosságát elismerte. Éppen ezért a szegénytörvények eltörlését 
szorgalmazta.
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Felmerül a kérdés, mi akkor az a megoldás, amellyel a szegények helyzetén 
valóságosan is javítani lehet. Malthus egy általa ideálisnak vélt társadalomképet 
rajzol fel, amelyben olyan emberek élnek, akikről "...feltételezhető, hogy 
kötelességeit maradéktalanul teljesíti...". Ebben az esetben az emberek bölcs 
belátással tudni fogják, hogy ne hozzanak "a világra olyan lényeket, akiknek 
megélhetését nem tudják biztosítani". Meglehetős cinizmussal úgy vélte, hogy a 
természetnek el kell végezni a népesség megrostálását, ez a világ rendje.

Igaza van Anyikinnek, amikor azt írja, hogy a malthusi elmélet hallatlanul 
rugalmatlan és dogmatikus. Említettük már a ricardoi elemzésnél, hogy a 
csökkenő földjáradék csak bizonyos feltételek esetén teljesül. Ezek a feltételek 
azonban ilyen vegytisztán nem léteznek. Könyvünk második, a mezőgazdaságról 
szóló fejezete valószínűleg világosan érvelt amellett, hogy a 18. századi 
mezőgazdasági forradalom pont azért vált mérföldkővé az egész világ 
gazdaságtörténetét illetően, mert az alapvető termelési tényezők (munka, tőke és 
föld) újfajta termelési-üzemi kombinációját hozta létre, ahol a progresszió 
alapfeltételévé a termelékenység növekedése vált, az intenzív termelési forma, s 
nem az extenzivitás, a földkiterjesztési politika. Vagyis azt mondhatjuk, hogy a 
malthusi balsejtelmek a produktivitás miatt nem igazolódhattak, ugyanakkor a 
félelmek jelentősen hozzájárulhattak a termelékenység-növekedésen való 
gondolkodáshoz.

A gazdaságtörténésznek fel kell tennie azt a kérdést, hogy mi volt ennek a 
statikus, rugalmatlan elképzelésnek a valóságalapja; valóban voltak e olyan 
tendenciák az angol - esetleg más - tárasadalmakat illetően, amiből ilyen 
következtetések adódtak. Készült már szakirodalmi kísérlet - ha csak érintve is a 
témát - a kapcsolat ilyetén értelmezésére. W.W.Rostow egyik utolsó,1987-es 
könyvében számba veszi azokat a tényezőket, amelyek rámutatnak az elmélet és a 
gazdaságtörténet kapcsolatára. Megállapításai alapján öt pontba foglalhatjuk 
össze az angliai szocioökonómiai specifikumokat:

1. A koalíciós háborúk megindulásakor az angol gazdaság és 
társadalom már egészen másképpen nézett ki, mint a 
kontinentális terület országai esetében.
2. A népesség a korábbi lassúbb ütemről hirtelen gyors 
szaporodásra tért át, amit világosan mutat, hogy míg 1780-85 
között 0,64; 1785-90 között 0,98 százalék volt az évi 
növekedési ütem, addig 1790-95 között 1,05; míg 1795-1800 
között már 1,16 százalékos növekedési ütemet ért el.
3. Az 1790-es évektől a korábbi lassú emelkedésnél jóval 
gyorsabb ütemben kezdett nőni a búza ára, s ez az árnövekedés 
komoly hatást gyakorolt a bérleti díjakra, a városi megélhetési 
költségekre, a bérekre, így nem véletlen, hogy Malthus és 
Ricardo esetében is központi helyet foglalnak el a közgazdasági 
elemzésekben.
4. Az iparosodás a század vége felé egyre jobban kezdte áthatni
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- főleg a városi - ipari tevékenységet, kezdte átalakítani a 
j övedelemeloszlást.
5. Végül meg kell említeni a háború alatti infláció 
következtében megváltozó pénzügyi struktúrát, amely egyre 
jobban illeszkedett a piacosodó gazdasághoz.

így talán érthető, hogy a háború következtében a társadalom a létszükségleti 
kérdésekkel kapcsolatban mutatott nagyobb affinitást, a folyamatos szaporodás és 
a gyorsan romló életszínvonal egy alapvetően még mindig nem nagy mobilitást 
mutató országban került ellentmondásba, következésképpen valamilyen 
interpretációt kívánt a jelenség.

S végül meg kell említenünk, hogy Malthusnak rendkívül nagy szerepe volt a 
gazdaságtörténet-írásra, különösen az agrártörténeti vizsgálatokra. A 20. szazad 
harmincas éveitől kezdve - elsődlegesen a németországi kutatóműhelyekben, azon 
belül is főleg a göttingeni és a tübingeni egyetem által - egy egész történetírói 
iskola kapcsolódik Malthus korábbi eszmeiségéhez. Ezt az irányzatot ma ún. 
neoklasszikus gazdaságtörténet-írásnak nevezzük, mégpedig azért, mert az iskola 
felfogásmódja egy egyensúlyi elvhez kapcsolódik, mégpedig oly módon, hogy 
feltételezzük a társadalmak hosszú távú fejlődése szempontjából az egyensúly 
elvét. Az egyensúly a mindenkori népesség és a megélhetéshez szükséges 
erőforrások között áll fenn. Az iskola a harmincas években alakult ki, főleg az 
akkor még fiatal Wilhelm Ábel nevéhez kötődik, aki elsődlegesen a nyugat
európai gazdaságtörténetírásnak a pénzmozgásokkal összefüggő vetületeit kezdte 
elemzni. A gazdaságtörténeti irányzat nagyon hamar megjelent Magyarországon 
is: főleg a Domanovszky Sándor által szervezett fiatal uradalomtörténészek 
kapcsolódtak hozzá. Olyan nevek fémjelzik ezt a korszakot, mint Wellmann Imre, 
Csapody Csaba, Tholt Judit, Komoróczy György, Belitzky János, stb. Később az 
ötvenes évek bolsevik diktatúrája, majd pedig a Kádár alatti irányított 
szellemiségű korszakban a gazdaságtörténeti kutatások ezen irányzata 
sajnálatosan megtört, s majd csak a hetvenes években tudta ismét hallatni hangját. 
Természetesen Nyugat-Európában szinte töretlen az irányzat karrierje, hiszen a 
neoklasszikus egyensúlyi modell magához vonzott olyan szakterületeket is, mint 
például a gazdasági antropológia, a gazdaságpolitika, a társadalomtörténet, sőt 
újabban integrálta kutatási tevékenységébe a kvantitatív módszereket is. Az 
irányzat modem képviselői közül kiemeljük P.Knedte, M.Overton, D.Saalfeld 
nevét, akik talán a legjelesebb követői ezen vizsgálati metódusnak.
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