
Dr. Neményi   Bertalan:   Trösztrend- 
szer és pénzügyi oligarchia. 

A gazdasági üzemek integrálódása, mely minden 
országban lépést tart a kapitalizmus térhódításával, 
nálunk Magyarországon eddig kettős formában jelent- 
kezett. Egyik megnyilvánulási alakja a kartell, mely 
egymástól független üzemek kereskedelmi szempontok- 
ból való egyesülését jelenti, másik pedig egy tisztára 
pénzügyi kapcsolat, az amerikai „New-Yersey Holding 
Company”-k analogonja, mely hivatva van nálunk a 
trösztök azon tulajdonságait pótolni, melyek a kartell- 
ben hiányzanak. A kapitalisztikus szervezeteknek ebben 
α dualizmusában látom én annak az enélkül csaknem 
megmagyarázhatatlan jelenségek egyik főokát, hogy 
Magyarországon a termelőknek a fogyasztók rovására 
menő legkíméletlenebb szervezkedése mellett sem tu- 
dott mindeddig a kedvező természeti és munkaviszo- 
nyoknak megfelelő ipar fejlődni. Minthogy pedig itt 
egy kialakulóban levő abnormitásról van szó, mely út- 
jában most még aránylag könnyen könnyen feltartóz- 
tatható, azt hiszem nem végzek felesleges munkát a 
helyzet részletes feltárásával, annál kevésbé, mert az 
eminens fontosságú kérdést: a magyar trösztrendszer 
kérdését, közgazdasági irodalmunk eddig teljesen el- 
hanyagolta − vagy talán még közelebb járunk az igaz- 
sághoz, ha azt mondjuk, hogy még fel sem vetette. 

Maguk a kartellek, absztrakté tekintve, bár két- 
ségtelenül a verseny korlátozására s ezzel a termelés- 
nek monopolizálására vezetnek, annyira természetes 
fejleményei a kapitalisztikus gazdasági rendnek, hogy 
valószínűleg csak annak összeomlásával fognak eltűn- 
ni. Nem is volna célszerű − mint azt némely államban, 
eredménytelenül meg is kísérelték, a kartellszerű tömö- 
rülést törvényhozási utón eltiltani, már csak azért sem, 
mert az ily módon felszabaduló féktelen verseny feltét- 
lenül elpusztítaná a gyenge vállalatokat s ezzel az illető 
iparágat újból csak egy-két túlélő hatalmas organizmus 
önkényének szolgáltatná ki. Az ily törvényhozás tehát 
a kívánt eredménynek: a jótékony verseny fenntartá- 
sának, éppen a visszájához vezetne. 

A kartellek azonban tiszta formájukban nem is 
mondhatók se közgazdasági, se társadalmi szempontból 
káros hatásúakmak. Minthogy ugyanis igazi monopo- 
lisztikus állásra egyrészről a teljesen csak ritkán kizár- 
ható külföldi verseny, másfelől a rokon-iparágak ver- 
senye és végül a legtöbb készáru előállításáig szükséges 
közbenső feldolgozási folyamatok nagy száma követ- 
keztében a kartellek szert nem tehetnek, természetsze- 
rűleg önkényes ármegállapításokról, a fogyasztók tet- 
szés szerinti kizsákmányolásáról sem lehet szó. Ennek 
következtében az, ily tiszta kartellek keletkezését mindig 
csak az exisztenciát megnehezítő verseny korlátozása, 
tehát közvetve a produktivitás szempontjából vett gaz- 
daságosság fogja irányítani; főszempontjai lesznek, 
hogy a munkamegosztás tökéletesebbé tételével, a ter- 
melésnek helyileg észszerűbb megosztásával, stb. a gaz- 
 

dasági eredményt fokozzák, ami által gyakran   még a 
fogyasztókra is hátrány helyett előnyök hárulhatnak. 
Újból hangsúlyozom, hogy mindez  csak elmélet, 
illetve Magyarország    szempontjából, ahol a kartellek 
csak igen  ritkán jelentkeznek tiszta alakjukban,  nem 
bír praktikus megállapítások jellegével. Nálunk ugyan- 
is az egyes iparvállalatok vezetésében épúgy,    mint a 
legtöbb tömörülésnél is, nemcsak hogy  általános  gaz- 
dasági szempontok nem jutnak érvényre,  de rendsze- 
rint még az illető vállalatoknak egyéni ökonómiai ér- 
dekei is háttérbe szorulnak. A hatalom, mely őket    a 
maga  céljaira  használja  ki,  az,  amelyet  nemrég  egy 
kiváló magyar újságíró rendkívül találó szóval „ban- 
kokráciának” keresztelt el. Ez a szó a financiális oli- 
garchiát jelenti, mely ugyan másutt is megvan, nálunk 
azonban egészen sajátságos alakban jelentkezik. Fran- 
ciaországban pld. szintén négy vagy öt bankkolosszus 
korlátlanul uralja az egész pénzpiacot; de ami ezt az 
állapotot  a  magyarországi helyzettől  megkülönbözteti, 
éppen az, hogy csakis a pénzügyi piacot sajátítják ki a 
maguk számára, míg az ipar és kereskedelem fejlődé- 
sének szabad kezet engednek. Nálunk azonban a ban- 
kok sokkal nagyobb részének mint bárhol     másutt a 
külföldön   életeleme   éppen az ipar és a kereskedelem 
„vezetése”,    úgyannyira, hogy ma már nagyobb    köl- 
csönügyletek bank- és iparvállalat között csaknem kizá- 
rólag „financirozások” alakjában jönnek létre.  Hogy pe- 
dig ezek a financirozások gazdasági szempontból milyen 
megítélés alá esnek, erre nézve egyik pénzügyi folyó- 
iratunkból,1) mely bizonyára nincs elfogulva a bankok 
rovására, idézem a következő jellemzést: „Financirozás 
a szónak jelenlegi értelmében annyit tesz,  mint vala- 
mely kereskedelmi, vagy ipari vállalkozást, amely ed- 
dig jól, vagy kevésbbé jól, de valahogy mégis prospe- 
rált, pénzzel olykép támogatni, hogy a végén az illető 
vállalat, avagy legalább a vállalat tulajdonosa, illetve 
tulajdonosai menjenek tönkre, a  vállalkozás pedig    a 
financirozó intézet tulajdonába menjen át.” Ezt a fo- 
lyamatot illusztráló példákat nap-nap    után olvasha- 
tunk az újságokban. Kevésbbé van alkalma a nyilvá- 
nosságnak arról,  tájékozódni,  hogy  az iparvállalatok- 
nak a bankok általi kezelése a részletekben is mennyire 
antiökonómikus  szempontok  szerint  szokott    történni. 
Példaképpen ennek a szisztémának egy    a    legutóbbi 
időben felmerült apró, de nagyon jellemző mozzanatá- 
ra akarok csak emlékeztetni.    Egyik  legtekintélyesebb 
pénzintézetünk, melynek „égisze alatt” több cukorgyár 
működik, utóbbi időben rátette a kezét a bükki gyárra 
is. Ezzel egyidejűleg saját gyárai között olyan üzemfel- 
osztást  létesített, hogy szerencsi gyárának termelését re- 
dukálta, sőt ott a kockacukor előállítását egészen   be- 
szüntette, úgy, hogy most pld. Szatmár vidékére Ausz- 
triából kénytelenek a kereskedők cukrot hozatni, mert 
- tekintve, hogy a közeli szerencsi gyárból már nem 
szerezhetik be ezt az árut, − az osztrák forrással   egyik 

*) „Pénzügyi Szemle” 1912. IV. 
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magyar gyár sem tud konkurrálni. Az ilyen ipartönk- 
retételből közvetlen haszna végeredményben senkinek 
sincs: se a gyárnak, se a banknak. A bank azonban a 
maga profitját eszkomptálta már a beolvasztás alkal- 
mával, s így magára nézve minden kockázat nélkül 
folytathatja az ilyen szociálökonómiailag súlyos meg- 
ítélés alá eső manővereket. 

Mindez nemzetgazdasági szempontból annál in- 
kább módfelett aggasztó, mert csak a légritkában akad 
oly nagyobb ipari vállalkozás, mely tőkeerejénél fogva 
tartósan ellen tudna állani a pénzügyi oligarchia min- 
dent beolvasztó törekvésének és erejének. 

De ennél még sokkalta nagyobb baj az, hogy a szo- 
rosabb gazdasági egyesülések, a fuzionálások, kartellek 
stb. jórészt szintén a nagy bankok művei. Az ily tranz- 
akciók óriási nyereséggel kecsegtetnek, s ezért a bankok 
azt a hatalmi helyzetet, melyet az egyes vállalatok fö- 
lötti uralomban élveznek, a leglelkiismeretlenebb mó- 
don arra használják fel, hogy minden gazdasági rai- 
sontól függetlenül, minden ökonómiai szükségszerűség 
nélkül, monopóliumokat létesítsenek. 

Az ilyen kombinációk azután, ellentétben a nor- 
mális utón létrejövő kartellekkel csak a versenynek tel- 
jes kiirtásával s a fogyasztóközönség legkíméletlenebb 
kizsákmányolása mellett tarthatják fenn magukat, 
mert hisz létjogosultságuk éppen ebben van; s a „finán- 
cirozó” bank vagy bankok abnormisan nagy profitjá- 
nak emelése természetellenes keletkezésüknek és fenn- 
maradásuknak egyetlen alapja. 

Hogy a kartellek s hozzájuk hasonló alakulatok 
mennyire általánosan és csaknem kivétel nélkül a fent 
leirt szempontok szerint és célok kedvéért jönnek létre, 
mi sem bizonyítja ékesebben, mint az a tény, hogy a 
dolgok ilyetén alakulásán nálunk már senki sem üt- 
közik meg. A közfelfogás hozzá szokott már ahhoz, 
hogy a kartellek immanens tulajdonságának tekintse 
az árak mesterséges felcsigázására való törekvést, s 
abban a hiszemben, hogy ez az eredmény úgy is elke- 
rülhetetlen, senki sem törődik azzal, vájjon ez a mono- 
pólistikus alakulat a gazdasági szükségszerűség talajá- 
ból nőtt-e ki, vagy pedig valamely pénzintézet által ön- 
kényesen tákoltatott-e össze. Sőt ez a kérdés eddig - 
sajnálatos tényként regisztrálom, − a közgazdasági 
írókat is csak a legritkábban érdekelte. Pedig nem esik 
messze a német példa, amely igen tanulságos összeha- 
sonlításokra adhat alkalmat. A német kartellek − nem 
kizárólag, de nagyrészben, − tisztán csak az üzemi 
költségek redukciója érdekében alakídnak, s az ebből 
származó előnyöket a kartellírozott vállalatok méltá- 
nyosan megosztják a fogyasztókkal. Mily paradoxul 
hanzik nálunk: kartell, mely az árakat csökkenti! Pe- 
dig aki ösmeri az üzleti verseny fiziológiáját, az meg- 
fogja ezt érteni, tudva, hogy a verseny legnagyobb ve- 
szélye nem az árak leszorításában rejlik, hanem a terv- 
szerűtlen, anarchikus termelésben, mely rengeteg fö- 
lösleges költséget emészt fel. 

Ezen baj kiküszöbölésében tehát méltán merül ki 
a legtöbb német kartell feladata, annál is inkább, mert 
midőn viszont az árak megállapításánál a szervezkedés 
által keletkezett előnyös helyzetet nem aknázza ki, ez- 
által az áraknak nemcsak versenymentességét, de en- 
nek folytán nívóját is állandósítja, ami viszont tapasz- 
talatszerűleg magának a kartellnek stabilitását is nagy- 
mértékben fokozza. 

Láttuk, hogy a mi kartelleink nem ily szempon- 
tok szerint keletkeznek és állanak fenn. Ámde van ne- 
kik is hasonmásuk, még pedig − az amerikai trösztök- 
ben. Csak − eltekintve természetesen a nagy méretbeli 
különbségektől − még azzal az eltéréssel,    hogy    míg 
 

Amerikában ez a két jelenség: a Money-trust uralma 
az ipar fölött, s az ipari üzem versenymentessé szerve- 
zése, egyetlen jelenséggé olvadt össze, addig nálunk ez 
a két momentum még külön-külön figyelhető meg. De 
egészben véve mégis a mi viszonyaink, mint mindjárt 
egy-két példán illusztrálni fogom, annyira hasonlíta- 
nak az amerikaiakhoz, hogy néhány ottani tapasztala- 
tot sikerrel értékesíthetünk, s a kialakulóban levő ma- 
gyar trösztrendszer elleni praeventiv eljárásban az 
anti-trust-movement eredményei nagy hasznunkra le- 
hetnek. 

Egy elsőrangú amerikai szaktekintély, E. S. Mea- 
de, a Pennsylvaniai egyetem pénzügytani professzo- 
ra, a trösztök keletkezésére befolyó tényezőket a követ- 
kezőképen jellemzi:1) „The parties interested were pri- 
marily concerned in making a profit by marketing se- 
curities, and had only an indirect and often a remote 
interest in the future of the companies which were so 
easily formed and floated, they included in their con- 
binations large numbers of plants which were not only 
unnecessary but whose operations were so wasteful 
that they have been since' abandoned. In short,    the 
trusts do not represent a natural growth ...  The 
motives which inspired the formation, were not eco- 
nomic and industrial but financial and pecuniary.” 

Ugyanaz a kép tehát, melyet a mi ipari egyesü- 
léseink nagy keletkezéséről festettem. S ezen viszonyok 
eredménye is ugyanaz, mint nálunk: a fogyasztók ki- 
szipolyozása dacára ezen ipari kombinációk még a 
normális produktivitás fokán is mélyen alul marad- 
nak, és különösen ami a részvényeseket illeti, ezek szá- 
mára még az átlagos üzleti nyereséget sem biztosítják. 
Meade pld. rámutat arra a szinte hihetetlennek látszó 
tényre, hogy a „United States Steel Corporation”-nak, 
mely jelenleg talán a leghatalmasabb az amerikai 
trösztök között, részvényei éppenséggel nem mondhatók 
jó invesztíciós papíroknak; s míg pld. a „Pennsylvania 
Railroad”-nak − mely szerves egész, s organikus gya- 
rapodással jutott el nagyságának mai fokáig − brutto 
bevételei az utolsó 10 évben 35%-kal emelkedtek, addig 
a „U. S. Steel Corporation” forgalma ugyanezen idő 
alatt alig 7%-os gyarapodást mutat. De hogy mennyire 
hijján vannak az ilyen mesterséges iparkolosszusok 
minden gazdasági létjogosultságnak, azt mind ezen 
adatoknál még közvetlenebbül bizonyítja, hogy pld. az 
amerikai petróleum és dohánytröszt bírói feloszlatása 
folytán egymástól függetlenekké vált kisebb üzemek 
részvényei jelenleg jóval magasabb értékkel bírnak, 
mint aminőig azelőtt, a monopolisztikus helyzet idején, 
fel tudtak emelkedni. 

Az a felismerés, hogy iparunkban az amerikai 
trösztrendszer sok jellemvonása már most is feltalálha- 
tó, párosulva azzal a kétségtelenül jogosult aggálylyal, 
hogy a bankok hatalmi pozíciójának rohamos és állan- 
dó emelkedése, nagyarányú tömörülésük s az iparnak 
egyre szorosabbá váló függősége a pénzügyi oligarchiá- 
tól, az amerikanizmus legveszedelmesebb formája felé 
sodor bennünket, gazdasági politikánk egyik legsürgő- 
sebb feladatává teszi ezen abnormis állapotnak a lehe- 
tő legkevesebb jogos érdek feláldozása árán s kifejlő- 
désének lehető korai stádiumában való orvoslását. 

Mielőtt azonban a szükségesnek mutatkozó jogi 
reformok részletes fejtegetésébe bocsátkoznám, magára 
az állami beavatkozás tenyéré vonatkozó aggodalmakat 
kell eloszlatnom, melyekre − bármennyire alaptala- 
nok is − a gazdasági élet korlátlan    szabadságának 
 

*) „The fallacy of »big bussiness«.” (Annals of the American 
Academy, July, 1912, 84. o.) 
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apostolai részéről okvetlenül el kell készülve lennünk. 
A laisserfaire ezen orthodox hívőinek megnyugtatására 
tehát ismételten hangsúlyozom, hogy azoknak az ipari 
tömörüléseknek, melyeket a szabadon működő gazdasá- 
gi erők hoztak létre, − mint rendszerint gazdaságilag 
célszerű, de minden körülmények közt szükségszerű 
alakulatoknak − megrendszabályozása az én nézetem 
szerint is oktalan volna, s valószínűleg a kívánt ered- 
mény visszájára vezetne; s épp ezért nem is a gazdasá- 
gi szabadság korlátozására, hanem ellenkezőleg az an- 
nak érvényesülését akadályozó erőszakos és autokrati- 
kus alakulatoknak megfékezésére irányuló módokat fo- 
gom vizsgálatom tárgyává tenni. 

Látnivaló tehát, hogy a feladat sokkal bonyolul- 
tabb, semmint azok szokták gondolni, akik „küzdjünk 
a kartellek ellen” csatakiáltással ostromolják s vélik le- 
rombolhatni a mai munkást, fogyasztót és kistőkést 
egyaránt kizsákmányoló, autokratikus gazdasági rend- 
szer várát. Sőt, ha egyenesen a kartellek megrendsza- 
bályozásán akarnók kezdeni a dolgot, váratlanul egy 
nagy nehézséggel találnók magunkat szemben. A lehe- 
tetlenséggel határos feladat ugyanis, törvényhozásilag 
elhatárolni a kartellnek gazdasági létjogosultsággal 
bíró alakját a kartell formájába burkolt jogosulatlan 
magán-monopóliumtól. A híres amerikai Sherman 
Law-ról is, − mely pedig rendkívül gondos munka s 
igen beható szakszerű megfontolások és parlamenti 
tárgyalások eredménye, − bebizonyult alkalmazása fo- 
lyamán, hogy a praxisban előforduló esetek sokfélesé- 
géz, a való élet változatosságához a törvény merev szö- 
vege nem tud hozzásimulni; úgy hogy a biró, midőn 
látszólag a törvényt alkalmazza, voltaképen csak a tör- 
vény betűjével fedezi a saját − egyébként teljesen ön- 
kényes − álláspontját. Ismétlem: a bíró ezen, valóság- 
gal törvénypótló, működésére a Sherman Law esetében 
nem a törvény fogyatékossága ad alkalmat. A törvény- 
hozó akarata mintaszerű precizitással van megrögzítve 
a törvény első mondatában, mely szerint „every con- 
tract, combination in the form of trust or otherwise, or 
conspiracy in resti'ainl of trade or commerce ... 
is hereby declared to be illegal.” Tehát az alapelv: az 
üzleti élet megszorítására, más szóval valamely üzlet- 
ág monopolizálására irányuló „konspiráció” üldözése, 
félreismerhetetlen. 

Hogy pedig valamely konkrét esetben társada- 
lomellenesség fenn- vagy fenn nem forgatását az ösz- 
szes körülményeknek mennél szabadabb mérlegelése 
utján a bíró döntse el, ez nem is ellenkezik és nem is 
ellenkezhetik a törvényhozó intenciójával. És csak- 
ugyan üdvösnek bizonyult Amerika gazdasági jólét 
szempontjából, hogy ugyanaz a törvény, mely lehetővé 
tette Harrison, Cleveland és Mac Kinley kormányai- 
nak, hogy egyes apróbb visszaéléseket, még ha azok 
a fogyasztók érdekeit sértették is, az ipar és kereskede- 
lem háborítatlan fejlődése érdekében elnézzenek, adott 
módot viszont Rooseveltnek arra, hogy az idővel mind- 
inkább elfajuló viszonyokhoz mérten a megtorlás leg- 
súlyosabb és leghatékonyabb eszközeit vehesse igénybe, 
amint ez a Standard Oil Company és az American To- 
bacco Company esetében − ezen mammuth-trösztök 
feloszlatása által − meg is történt. 

Nézetem szerint tehát a törvényhozás feladata a 
kartellekkel szemben nálunk is egy ily, külső alakjára 
nézve absztrakt, de lényege szerint annál félreérthetet- 
lenebb célzatú törvény létesítése volna. Bíróságaink- 
nak, épp úgy mint az amerikai bíráknak, bizonyára 
meg volna a helyes érzékük egy ily kétélű fegyvernek 
a veszélytelen kezeléséhez. 

De a megtorlás ezen eszközénél még sokkal hatéko- 
nyabbak lehetnének oly preventív intézkedések, melyek 
kizárnák azt, hogy valamely egyesülés, kartell létreho- 
 

zatala ne saját tagjainak spontán ténye legyen, ha- 
nem valamely kívülük álló faktor, pld. egy bank által, 
annak saját érdekében vitessék keresztül. Nézetem, sze- 
rint, ha valamely tökéletes módot találunk annak bizto- 
sítására, hogy több vállalat egyesülésének alapja csak- 
is szerződés, ne pedig kölcsönös, vagy éppen kívül álló 
harmadik személyekben fennforgó részvény birtoklás 
legyen, problémánk megoldását hatalmas lépéssel vit- 
tük előbbre, mert ezen megkülönböztetésben látom a 
tiszta kartelleknek a trösztöktől való egyedül helyes el- 
határolási módját. Az ilyen praeventiv intézkedések 
praktikus megvalósításánál azonban − ellentétben a 
Sherman-law-ról mondottakkal, − a törvényes intéz- 
kedés főereje éppen a precíz részletezés által elérhető 
megkerülhetetlenségben rejlenek. 

A legradikálisabb megoldás, melyet e téren isme- 
rek, John Sharp Williams amerikai szenátor törvény- 
javaslatában foglaltatik, melyet ez év februárjában 
terjesztett az Unió államközi-kereskedelmi parlamenti 
bizottsága (Committee on Interstate Commerce) elé. 
Ennek a nagy gyakorlati érzékre valló elaborátumnak, 
melyből azonban tudtommal, mindezideig törvény nem 
lett, 1. d. pontja szerint valamely vállalat az államközi 
kereskedelemben1) csak oly feltétel alatt vehet részt, 
hogy „ semmi más testület, egyesülés vagy társas in- 
tézmény hozzászólási jogával, vagy szavazatával se 
közvetlenül, se közvetve, üzletmenetébe be nem folyhat, 
sem pedig oly személy, mely közvetve, vagy közvetlenül 
valamely konkurrens üzemet akár mint annak tulaj- 
donosa, akár mint részvényese, tisztviselője, alkalma- 
zottja, ügynöke, vagy bármi más minőségben képvisel, 
közvetlenül vagy közvetve hozzászólási joggal, vagy 
szavazatával a vállalat üzletmenetébe be nem folyhat, 
se annak igazgatójává (igazgatósági tagjává) vagy 
tisztviselőjévé meg nem választható.” A Williams-féle 
javaslat törvényes hatálya alatt strohmanként való sze- 
replésre is nehezen volna bárki is kapható, amennyi- 
ben ennek 5. §-a egyes személyeknek a törvény kiját- 
szására irányuló minden kísérletét igen nagy (10.000 
dollárig terjedhető) pénzbüntetéssel, sőt ha monopolisz- 
tikus helyzet teremtésére irányuló szándék kimutatha- 
tó, öt évig terjedhető fogságbüntetéssel kívánja sújtat- 
ni. Hasonlóan súlyos büntetések s azonfelül az állam- 
közi forgalom jogának megvonása vannak kontemplál- 
va arra az esetre is, ha maga valamely társaság szegi 
meg a törvény intézkedéseit, vagy cselekszik akármi 
módon in fraudem legis. 

Tagadhatatlan, hogy az ezen javaslatban foglal- 
tak túllőnek a célon. Különösen veszélyesnek tartanám 
az idézett 1. d. §. első tételének kodifikálását, kivált ná- 
lunk, mert ezzel éppen a tőkeerejükre nézve gyengébb, 
de talán a kedvező konjunktúrákra való tekintettel, 
egyébként életképes vállalatokat a biztos megsemmisü- 
lésnek tennők ki. A bankok ugyanis, melyek a financi- 
rozás jelenleg dívó rendszere mellett veszélytelenül köl- 
csönözhetnek egészen gyenge vállalatoknak is, mivel az 
ily módon lábrasegített vállalatok vezetésére közvetlen 
ingerenciát gyakorolhatnak a Williams-féle javaslat 
uralma alatt csak oly vállalatokat támogathatnának 
kölcsöneikkel, melyek a fenti garanciák nélkül is kellő 
biztonságot nyújthatnak követeléseik fedezésére nézve. 
De még az ily vállalatok sem sokat nyernének, mert 
jogi függetlenségükért cserébe óriási gazdasági áldo- 
zatokat kellene hozniuk azon kétségtelenül súlyos fel- 
tételek alakjában, melyeket a kölcsönző intézetek elébük 
szabnának, hogy magukat a részvénybirtoklással járó 
előnyök, s esetleg az alapítási haszon elmaradásáért is 
kárpótolják. Nézetem szerint tehát a Williams-féle ja- 
 

l) „Interstate busines”; ez ugyanis a vállalat nagyobb- 
mérvű kiterjedésének legfőbb kritériuma. 
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vaslat ezen része egyelőre csak oly módosítással volna 
célszerűen megvalósítható, hogy valamely társaság 
vagy egyesülés csak két vagy több hasonló irányú vál- 
lalatra ne gyakorolhasson semmi néven nevezendő in- 
gerenciát, ellenben szabadon legyen akárhány külön- 
böző ipari vagy üzlet-ághoz tartozó vállalatban érde- 
kelhető, (rokon-iparágak, sem pedig egy és ugyanazon 
termelvény előállítására szolgáló, egymást kiegészítő 
üzemek e tekintetben természetszerűleg nem volnának 
„különböző” iparágaknak minősíthetők.) Ily módon 
minden trösztszerű alakulásnak eleje volna vehető, ha- 
bár az ipar még mindig bizonyos feudális függőségben 
maradna a pénzügyi hatalmasságoktól. 

Ámde nyilvánvaló, hogy ezen rendszabály jelen- 
tősége csak a fogyasztó és esetleg még a munkás ér- 
dekeinek megvédésére szorítkoznék, míg a kistőkés. le- 
gyen az akár a hitelre szoruló iparos, akár valamely 
nagy iparvállalat, de különösen nagy pénzintézet rész- 
vényese, a nagytőke önkényének továbbra is ki marad 
szolgáltatva. Az ezeknek szempontjából szükséges re- 
formokkal a „részvénytársasági jog reformja” gyűjtő- 
név alatt szoktak foglalkozni, még pedig külföldön igen 
behatóan, nálunk azonban sajnos, még nagyon keveset 
és azt is csak ötletszerűleg, minden rendszeresség nél- 
kül.2) Ez utóbbiakra nézve minálunk még inkább csak 
praeventióról lehet szó. Eddig ugyanis a munkaadók 
organizációjával a. munkásság szervezkedése mindig 
lépést tudott tartani, s így nem igen fordulhatnak elő 
oly hatalmi túlkapások a mi trösztjeink részéről ami- 
nők mondjuk, Amerikában lehetségesek, ahol pld. a 
„Steel Corporation” az 1901-iki nagy sztrájk letöress 
után a szervezett munkát az acéliparban a szó szoros 
értelmében kiirtotta s azóta önkényesen diktálja a 
munkafeltételeket. De az acéliparban uralkodó ezen ál- 
lapottól eltekintve, a többi iparágakban is a helyzet 
Amerikában sokkal kiélezettebb mint nálunk, s ott a 
tőke ós munka harca elsősorban már nem is a munka- 
feltételek körül forog, hanem egyenesen egymás mono- 
polhelyzetének megsemmisítésére irányul. Ha mindkét 
fél az organizáció kötelességénél fogva monopólszerű 
helyzetet élvez, egyik sem egykönnyen fog álláspontjá- 
ból engedni s így nagyon nehezen fog köztük megegye- 
zés létre jönni. Van tehát tényleg némi alapja annak a 
paradox mondásnak, hogy Amerikában, a demokrácia 
hazájában, nincs szocializmus; mert a szocializmusnak 
ott éppen úgy egyedüli tartalma a trösztök elleni, lé- 
nyegében kispolgári mozgalom, mint ahogy viszont a 
trösztök küzdelme a munkásság ellen is kimerül a 
munka úgynevezett „szabadságának”, vagyis szervezet- 
lenségének elérésére irányuló − elméleti szempontból 
demokratikus − törekvésekben. 

Részvénytársasági jogunk, mely az 1875-iki ke- 
reskedelmi törvény rég letűnt és százszorsan meghala- 
dott korszakából − a kiegyezés utáni első évekből, - 
mered belé a mai, méreteiben és korruptságában egy- 
aránt modern gazdasági világunkba, gyökeres átalakí- 
tásra szorulna, melyhez a külföldi praxis, de még in- 
kább a külföldi irodalomban kifejlődött elmélet, sok 
támpontot nyújthatna. Anélkül, hogy ehelyütt a részle- 
tekbe mélyedve, konkrét javaslatokkal szándékoznám 
előállani, inkább az a célom a következő fejtegetések- 
kel, hogy a kor követelményeit e téren bizonyos rend- 
szerbe foglalva, a szükséges reformok főbb elveinek 
áttekinthető képét nyújtsam. 

A törvényhozás feladata a részvénytársasági jog 
terén kettős: a társaság alakulását    oly    feltételekhez 
 

2) Az 1911. évi Országos Jogászgyűlésen e tárgyban történt 
néhány felszólalás is igen szűk körben mozgott, s az ülésen elfo- 
gadott határozati javaslat eltekintve azon fogyatékosságától, hogy 
nagyon kevés pozitívumot tartalmaz, módfelett távol van attól is, 
hogy radikális állásfoglalásnak legyen minősíthető. 

kötni, melyek céljának és működésének becsületességét 
garantálják, s másfelől a társaságot, fennállásának 
egész idejére, a legnagyobb publicitás ellenőrzésének 
vetni alá. 

A társaság keletkezésekor a kistőkést főleg az a 
veszély fenyegeti, hogy az általa jegyzett részvények 
már a jegyzés pillanatában a névértéknél sokkal ala- 
csonyabb értékűek, akár azért, mert az alaptőke egy 
része fiktív jegyzések által fedeztetik, akár pedig, − a 
külföldi birodalomban úgynevezett „qualifikált alapí- 
tás” eseteiben, − mert az alaptőke nem kizárólag kész- 
pénzbeli, tehát részben önkényesen értékelhető és rend- 
szerint tényleg túlértékelt betétekből alakul. Nagyon ve- 
szedelmes különösen az előbbi visszaélés, mely oly mó- 
don szokott történni, hogy az alapítók általuk felvett 
kölcsönösszegeket hamisan úgy tüntetnek fel, mintha 
befizetések volnának, s az alakuló közgyűlés után a köl- 
csönösszeget újból visszafizetvén, a léprement kistőké- 
sek fillérein kívül a társaságnak gyakran egy krajcár 
alaptőkéje sem marad. Az ily üzelmek ellen jelenlegi 
törvényünk a szó szoros értelmében semminemű védel- 
met nem nyújt; sőt Kereskedelmi Törvényünk 152. §-a 
e tekintetben valóságos bűnpártolást követ el, ameny- 
nyiben az alapítók felelősségét expressis verbis az ala- 
kuló közgyűlés feloldó határozatáig terjedő időre kor- 
látozza. 

G. Chastenetnek 1908-ban a francia törvényho- 
zás elé terjesztett javaslata1) az ilyen, első pillantásra 
csaknem megakadályozhatlannak látszó manipulációk 
elleni védekezésnek egy igen ötletes módját ajánlja, 
melyhez hasonló egyébként már Olaszországban is tör- 
vénybe van iktatva, s mely abból áll, hogy a befizetett 
összegek a közgyűlés előtt letétbe helyezendők s abból 
a közgyűlés után is csak bizonyos meghatározott felté- 
telek mellett vonhatók vissza; az ellenőrzés megkönnyí- 
tése céljából pedig a letétek csak egy pár, taxatíve fel- 
sorolt, nagy és megbízható pénzintézetnél eszközöl- 
hetők. 

Ami már most a „qualifikált alapítások”-at illeti: 
ezen a ponton érintkezik a részvénytársasági jog a 
kartell − illetve trösztjoggal, mert igen gyakran a 
részvénytársasági forma csak a külszín, amelyben va- 
lamely monopolisztikus célzatú egyesülés kifelé jelent- 
kezik. Különösen ezekben az esetekben szerepelnek 
üzemmegváltások stb. alakjában a „qualifikált alapítá- 
sok”, s az ezeknél a fennálló törvények mellett oly 
könnyű visszaélések révén áll elő az alapító bankok 
„alapítási profitjának” legnagyobb része. Ha tehát ezen 
visszaéléseknek megfelelő − pld. a nem pénzbeli beté- 
teknek hatósági ellenőrzés melletti felbecslésére vonat- 
kozó − törvényhozási intézkedésekkel elejét vennők, 
bizonyára elmaradna az egészségtelen ipari alakula- 
toknak az a hosszú sora, amely jórészt éppen csak az 
ilyen és ehhez hasonló jogtalan hasznok kedvéért jön 
létre. 

Ugyanez áll az alapításkor előfordulni szokott 
visszaélések 3-dik csoportjára: az alapítóknak min- 
denféle formában biztosítani szokott aránytalanul 
nagy, közvetlen és közvetett előnyökről. Az imént kifej- 
tett oknál fogva az erre vonatkozó törvényes korlátozó 
intézkedéseknek is tröszt jogi szempontból nagy jelen- 
tőségük lehetne, bár kétségtelen, hogy e tekintetben 
nem könnyű a helyes középutat megtalálni; mert 
amennyire nehéz más módot találni a túlkapások elle- 
ni védekezésre, kétségtelenül annyira bénítólag hatna 
viszont az alapítási kedvre az alapítóknak nyújtható 
előnyök törvényes limitálása. Nyilván ez a nehézség 
az oka annak, hogy eddig ez a kérdés a külföldi álla- 
mok egyikében sem tudott még megfelelő szabályozást 
nyerni. 

*) „La Grande Revue” 1908. 12. számában, 279. old. 
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Fentebb azt mondtam, hogy a részvénytársaság 
megalakulása oly feltételekhez volna kötendő, melyek 
lehetetlenné tegyék, hogy egy társaság ab ovo azzal a 
célzattal alakuljon, hogy a befektetést kereső kistőkés 
tapasztalatlan tulajdonosait lépre csalja. A most el- 
mondottakból azonban nyilvánvaló, hogy e mellett a 
legtávolabbról sem gondolok valamely koncessziós 
rendszer meghonosítására, mint azt egyébként Ameri- 
kában már a legkomolyabban tervezik. (L. „The Ame- 
rican Review of Reviews”, July, 1912., Holland Thomp- 
son: „Big business and the trusts” c. cikkét.) De kétség- 
telen, hogy a bejegyezhetőségnek a Κ. Τ. 159. §-ában 
meghatározott feltételeit a fentiek szerint szükséges in- 
tézkedések (befizetések letétbe helyezése, nem készpénz- 
beli betétek előírásszerű, esetleg hivatalos becslése stb.) 
megtörténtének igazolásával meg kellene toldani. 

Térjünk most át a részvénytársaságoknak műkö- 
désük korszakában való ellenőrzésére. Két alapvető kö- 
rülmény tűnik itt mindenek előtt szembe: egyik az, 
hogy az üzletmenet folyamán megint előtérbe nyomul 
a részvényesek körén túlmenő közérdek; másik pedig, 
hogy ennek megóvása semmiféle részletes prohibitív 
intézkedésekkel oly hathatósan nem eszközölhető, mint 
az intézményesen biztosított és a petíció jogának szank- 
ciójával is ellátott teljes publicitás utján.1) 

Mit ér az egyes részvényest jelenlegi törvényünk 
értelmében (174. §.) megillető határozat − megtáma- 
dási jog, mikor az csak a törvény − vagy alapszabály- 
ellenes határozattal szemben érvényesíthető, amíg a 
törvény nem nyújt kellő garanciát a becsületes ügyvi- 
telre, az alapszabályok pedig úgy lehetnek megszer- 
kesztve, hogy a társaság vezetőségének rendszerint leg- 
kevésbbé sem áll érdekében azokat megszerezni? És 
mit ér másfelől ugyanezen törvény 175. §-ában bizto- 
sított, a kisrészvényesre nézve már a megkívánt jelen- 
tékeny részvénybirtok és a terhes költségelőlegezési kö- 
telezettség miatt is csaknem teljesen illuzórikus − tör- 
vényszéki szakértői vizsgálat iránti petíció joga, midőn 
egyfelől a vezetőségnek módjában van a részvényeseket 
oly fokig tévedésben tartani, hogy a szabálytalansá- 
goknak még gyanúja is ritkán ébredhet fel bennük, 
másrészt pedig, éppen az előbb említett oknál fogva, a 
„társasági üzletkezelést” rendszerint sem a törvény, 
sem az alapszabályok alapján a szakértőknek sincs 
módjukban „szabálytalannak” nyilvánítani. 

Amerika mutatja meg itt is a legcélszerűbb meg- 
oldás útját. A múlt év elején ugyanis Francis G. New- 
lands nevadai szenátor törvényjavaslatot terjesztett a 
szenátus elé, mely szerint állandó bizottság volna ala- 
kítandó, melynek hatásköre kiterjedjen az összes gaz- 
dasági korporációk ügymenetére vonatkozólag a „visi- 
tation, examination, investigation és publication” funk- 
cióira. Ezen működés nem csupán a formális szabály- 
szerűség ellenőrzésére irányulna, − mint a revizori 
intézménynél, mely éppen ezért nagyon korlátolt érté- 
kű − hanem kiterjedne az összes nemzetgazdasági 
szempontok, valamint a részvényesek, a fogyasztók, és 
az üzletfelek jogos érdekeinek kellő érvényesülése fö- 
lötti őrködésre is. Ε célból a javaslat értelmében jogá- 
ban állna a bizottságnak bármikor nemcsak az összes 
 

1) A látszólagos „publicitást”, melynek hamis illúzióját a 
részvénytársasági mérleg közzététele, az igazgatóság évi jelentése, 
stb. oly sokakban kelteni szokta, találóan jellemzi és példákkal 
illusztrálja Lysis „Contre l'oligarchie financière en France” (1011.) 
cimü munkája (62. skk. old.) L. még 28. köv. old. is. „Vis-à-vis 
des actionnaires, on a la thèse suivante toute prête: «nous ne 
pouvons parler, divulger à nos concurrents nos affires etc.»„ Az 
tehát, hogy a „konkurrensekkel” karöltve, velük mindenben egyet- 
értve visel valamely vállalat hadjáratot a fogyasztók tömege ellen, 
éppenséggel nem tartja vissza attól, hogy másfelől a részvényesek 
és a közönség könnyebb kijátszása végett ugyancsak a „konkurren- 
ciának”a rémképét idézze fel. 

könyveket átvizsgálni s minden egyes tételről részletes 
elszámolást követelni (gondoljunk csak az igazgatósá- 
gok által minden elszámolási kötelezettség nélkül ke- 
zelt titkos alapokra, megvesztegetési pénzekre, stb.), 
hanem a vállalat közegeit minden különösebb ok nél- 
kül bármikor eskü alatt kihallgathatja a legtitkosabb 
ügyletekre nézve is. Az ily módon megtudott adatok 
mindazonáltal csak annyiban tétetnek közzé, ameny- 
nyibcn valamely jogos érdek sérelmére irányulnak; a 
becsületes üzleti titkok ellenben a legszigorúbb meg- 
őrzésre számíthatnak. A bizottság továbbá utasíthatja 
a vállalatot valamely szabálytalan, vagy a közre sé- 
relmes ténykedésének abbahagyására, s amennyiben, 
ez irányú felhívása eredménytelen maradna, hivatal- 
ból megindíthatja a pert a renitens vállalat ellen. 

A bizottság ez utóbbi, aktív hatásköre nélkül is, 
már maga a publicitás is forradalomszerű átalakulást 
hozna az összes gazdasági egyesületek életébe. Lehe- 
tetlen volna a benfentes igazgatóságnak továbbra is 
spekulálni a saját bankjának papírjaival, mert hiszen 
ez ma éppen a titkos üzletvitel által tétetik lehetővé, il- 
letve csak ennek folytán kecsegtet rizikó nélküli ha- 
szonnal. Lehetetlen volna titkos, vagy közismert, de 
azért letagadott kartellek szervezése (mint pld. a ha- 
talmas szénkartell, mely valóságos egyedáruság jelle- 
gével bír, s nem szerepel a legnagyobb osztrák-ma- 
gyar ipari és pénzügyi évkönyvben (Hanel-Compass, 
1913) .sem, s ezzel gyakran még az államhatalom ki- 
játszása is szubvenció- és egyéb kedvezmények kérése 
kartellirozott vállalatok által „az existenciát veszé- 
lyeztető szabad verseny” jogcímén stb, stb. Lehetetlen 
volna, a közvélemény nyomása folytán, hogy maga az 
állam részese, tehát cinkostársa legyen olyan kartell- 
nek, minő pld. a magyar vaskartell, mely üzemkorlá- 
tozásokkal az árak mesterséges felcsigázására törek- 
szik s vasiparunk normális fejlődését lehetetlenné te- 
szi; s mig Németországban az állam hivatalos jegyzé- 
ket létesít a kartellekről, hogy állandóan szemmel 
tarthassa őket, addig nálunk a közérdeket megtestesí- 
teni hivatott államhatalom súlyos anyagi érdekeltsé- 
gek vállalásával megfosztja magát az ellenőrzés lehe- 
tőségének még csak gondolatától is. Kizárt dolog volna 
másfelől nem létező üzleti konjunktúrák híresztelésé- 
vel a kistőkét valamely vállalatban való részvételre 
csábítani; lehetetlenek volnának a fogyasztók kizsák- 
mányolására irányuló irreális ármegállapítások, − 
egy szóval lehetetlen volna a trösztrendszert megte- 
remtő és tápláló pénzügyi oligarchia fennmaradása és 
fejlődése. 

Pedig a történelem ezen legújabb oligarchikus 
alakulata elleni küzdelem elég nagy társadalmi jelen- 
tőséggel bír ahhoz, hogy az az optimizmus, mely ily 
merészen radikális intézkedések számára csinál propa- 
gandát, létjogosultsággal bírjon. Sőt, nézetem szerint, 
inari, kereskedelmi és pénzügyi életünkön mindinkább 
elhatalmasodó azon monopolisztikus és egyben feudá- 
lis rendszer, melyet a fentebbiekben ecseteltem, ép oly 
veszedelmes rákfenéje szociális életünknek, mint az a 
másik monopolizmus és az a másik feudalizmus, mely 
mezőgazdasági termelésünket bénítja meg. Az ez utób- 
biaknak leküzdésére szolgáló − nálunk még igen kez- 
detleges stádiumban lévő − földreform mozgalom és a 
munkáskérdés mellé méltán kell, mint a társadalmi 
reformmozgalom harmadik nagy céljának, a pénzügyi 
és ipari monopolrendszer megdöntésére irányuló ak- 
ciónak sorakoznia. 

Ennek a szisztémának végső alapja: a részvény- 
társasági üzemforma, eredeti rendeltetése szerint a 
termelés demokratizálására    irányuló    alakulat    volt. 
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Keletkezésük első idejében a részvénytársaságok a kis- 
tökések szervezetei voltak a nagytőke túlsúlyának pa- 
ralizálására. Mai formájuk ellenben olyan, hogy a kis- 
tőkék teljes abszorbciójához vezetnek; a tőke vízcsepp- 
jei nem tudják bennük, a nagy tőke-rezervoárokban, 
önállóságukat a legkisebb mértékben sem megőrizni. 
Tgy keletkezett a termelési lehetőségek korlátoltságából 
folyó természetes, a középkori termelési rendszerből 
folyó privilegiális monopóliumok után, mint harmadik 
forma a mi korunk egyedárusága: az egyesült erők 
monopóliuma. A feladat az, hogy magából az egyesü- 
lésből folyó gazdasági előnyöknek feláldozása nélkül, a 
magán-monopóliumoknak keletkezését és fennmara- 
dását lehetetlenné tegyük. 

 




