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módja a sterilizáció. Szerző a steri
lizáció kérdésének etikai tárgyalásá
val foglalkozik részletesebben s a ke
resztény erkölcstan alapjain állva, 
elítéli a sterilizációs mozgalmakat 

V. J. 

STAHL, H. H.: Tehnica monogra-
fiei sociologice. Institutul Social Ro
mán, Biblioteca de soeiologie, eticá si 
politicä. Seria A.: Studii §i Contri-
butii, 2. Bucuresti, (1934.) 183 1. 

A Gusti-féle szociológiai iskola mo
nográfiái módszerének gyakorlatát 
mutatja be a részletes példákkal igen 
szemléletessé tett szakmunka. Öt nagy 
fejezet fogja össze a kiterjedt anya
got. Az első fejezet a társadalmi je
lenségek megfigyelésére és lerögzító-
sére ad útmutatásokat. A második fe
jezet (a szociológiai problémák tár
gyalása) a megfigyelések rendszerezé
sét, osztályozását mutatja be. A har
madik fejezet (a kollektiv munka 
helyszíni megszervezése) a tanulmá
nyozandó társadalmi egység kiválasz
tásának, a munkacsoportok létesítósé-
sének, az anyag áttekintésének mód
szerét foglalja össze. A negyedik fe
jezet (monográfia-készítés) a legérté
kesebb és legaélkülözhetetlenebb gya
korlati utasítások részletes és szem
léletes összefogása. Külön tárgyalja 
a települési hely, a biológiai jelleg, a 
történeti események, a lelki alkat, a 
gazdasági, jogi és az ú. n. komplex
jelenségek kérdését. Részletes tervet 
közöl a gazdaság szociológiájához, a 
családi élet megfigyeléséhez, a csa
ládok morfológiai tanulmányához, a 
házasság belső tényezőinek, a szülők 
ós gyermekek viszonyának és a csa
ládi viszonylatok kutatásához. Ez a 
munka a Gusti-féle monográfiái moz
galom hét kiszállásának eredményeire 
támaszkodik. Szemléltető anyaga 
ugyancsak e kiszállások cédula-anya
gából került ki. A monográfus sok fe
lületességtől és kezdeti nehézségtől 
mentesíti munkáját ennek az útmu
tató szaktanulmánynak áttekinté
sével. V. J. 

8. Közgazdaságtan. 

MATOLCSY MÁTYÁS Dr.: Agrár-
politikai feladatok Magyarországon. 
Bp. (1934.) 151 1. 

„A munka keretében nem a mező
gazdaság akut megbetegedésével és 
annak orvoslásával kapcsolatos ag
rárpolitikai feladatokkal, hanem azok
kal kívánok foglalkozni, amelyek a 
mezőgazdaság jelenlegi struktúrájá
nak megváltoztatásával kívánnák a 
mezőgazdasági lakosság jobb jövőjét 
előkészíteni." Feladatát négy részre 
tagolva oldja meg. Előbb Magyaror
szág mezőgazdaságának jelenlegi 
struktúráját rajzolja meg (birtok
megoszlás, bérleti gazdálkodás, népe
sedési viszonyok, tanyatelepülés, 
nagy- és kisgazdaságok, mezőgazda
sági munkanélküliség és a, kivándor
lás.) Ezután az agrárpolitika felada
tait elemzi (a mezőgazdasági üzemek 
nagyságának megváltoztatása, telepí
tés, tagosítás, mesterséges öntözés, 
úthálózat kiépítése, a mezőgazdaság 
adósságterhének rendezése, szövetke
zeti mozgalom, mezőgazdasági szak
oktatás, piackutatás, kollektív agrár
reklám). A két utolsó részben egy
részt az agrárpolitika által előidézett 
struktúraváltozás időtartamát, más
részt Magyarország nemzeti jövedel
mének és közteherviselő képességének 
az agrárpolitika feladatának megva
lósulása utáni alakulását tekinti át. 
A Soli Deo Gloria ref. diákszövetség 
kiadásában megjelent munka elősza
vát Szekfű Gyula ír ta. A történetíró 
a Matolcsy könyvének érdemét abban 
látja, hogy „a kérdést kiemelte az el
méleti é*s politikai vitákból s a pozi
tív megoldás síkjára tolta át, hon
nan alig lesz eltávolítható". V. J. 

MIKOS FERENC: A Quadrage-
simo Anno gazdasági rendje. Bp. 1934. 
285 1. 

A szerző annak a gazdasági rend
szernek a közelebbi megrajzolását 
tűzi ki célul, mely a XI . Pius pápa 



205 

Quadragesimo Anno kezdetű körleve
lében lefektetett elvek megvalósítá
sára volna alkalmas. Ezt a rendszert 
a kapitalizmussal szemben laboriz
musnak nevezi. A könyv két részre 
oszlik. Az első rész a laborizmus gaz
daságbölcseleti alapjait tárja fel. 
Négy gazdasági rendszert különböz
tet meg: 1. a hatalmi fölény a ter
mészeti és anyagi termelési tényezők 
kezében van, 2. a tőke van hatalmi fö
lényben: magán- és államkapitaliz
mus, 3. a gazdasági élet vezetése a mun
ka kezében van: laborizmus,melynek 
két ága a szocializmus és a tulajdon
képpeni laborizmus, 4. az etátizmus: 
a gazdasági hatalmi fölény az állam 
kisajátítottja. A könyv második részé
ben azt akarja bemutatni, hogy mi
lyen intézményekkel lehetne a laboriz
must, vagyis a munka hatalmi fölé
nyét biztosítani. Az irányítást vég
eredményében az önkormányzattól 
várja. Az Országos Gazdasági Tanács 
termelési körzetekre osztaná az or
szágot és meghatározná az országos 
kontingenst. A megyei szaktestületek 
között osztják fel a kontingenseket, 
ezek pedig tagjaik közt. Részleteiben 
is igen komoly és érdekes közgazda
sági tanulmány. V. J. 

OBERDING JÓZSEF GYÖRGY 
Dr.: A modern szövetkezeti mozga
lom. Kolozsvár, 1934. 56 1. 

A könnyen áttekinthető kis könyv 
három részben fejti ki a modern szö
vetkezeti mozgalom lényegét. Az első 
részben a történetét foglalja össze az 
utópisztikus-szociálisztikus irányzat, 
a roohdalei takácsok, Schultze és 
Raiffeisen rendszerének ismertetésé
vel. Külön alfejezetben mutatja be a 
magyar szövetkezeti mozgalom kifej
lődését. A második rész a modern szö
vetkezet leírása, külön részletezve a 
hitel-, a termelő, a fogyasztási és az ér
tékesítő szövetkezeteket. A harmadik 
rósz a tulajdonképpen vett modern 
szvetkezeti mozgalom kérdését fejte
geti. Három szempont állítható egy

mással szembe: a kapitalista gazda
sági rend alapján álló polgári társa
dalom a kistőkések érdekét szolgáló 
gazdasági mozgalomnak tekinti, a szo^ 
ciálisták a munkásosztály egyik igen 
jelentős harci eszközének jelentik ki, 
a kooperátizmus pedig öncélúnak 
mondja (niemesi iskola 1921-ben ki
adott manifesztumának 6. pontja). 
Szerző e fejtegetések után a szövetke
zeti mozgalom áttekintését adja az 
egyes országokban, valamint ismer
teti a szövetkezeti mozgalom nemzet
közi szerveit. V- *>• 

SURÁNTI-UNGER TIVADAR: 
Szabad és kötött gazdaság. Közgaz
dasági Szemle, 1934. LVII I . évf. 77. k. 
9—10. sz. 428—444. 1. 

ö t fejezetben fejti ki a címben jel
zett érdekes és időszerű közgazdasági 
problémát. Az elmélet és a gyakorlat 
kettősségének bemutatása után „A 
társadalmi tudományok integrációja" 
c. fejezetben a közületi szükségletek 
kérdését tárgyalja. E bevezető rész 
után előbb „a gazdasági szabadság 
útjá"-t írja le, ami párhuzamos az 
autonóm gazdaságpolitikai célkitűzé
sek (a termelékenységi és az egyen
súlyi eszmény, mint célkitűzés) gya
korlati tér foglalásával, azaz a terme
lési politikának a tágabb értelemben 
vett gazdaságpolitikától való foko
zódó függetlenségével. A továbbiak
ban rámutat arra, hogy amíg a libe
ralizmus az autonóm gazdaságpoliti
kai célkitűzések szövetségese, addig 
a kötött gazdaság heteronóm gazda
ságpolitikai célkitűzésekre (javarészt 
hatalmi, politikai, kultúrpolitikai és 
szociálpolitikai megfontolásokra) tá
maszkodik. Végeredményében a kötött 
gazdaság tulajdonképpen gazdasági 
nacionalizmus. „A kibontakozás dia
lektikája" c. fejezet a változások vo
nalát rajzolja meg; tézis: a nemzet
gazdasági elzárkózás; antitézis: a fej
lődés folyamán az államok kötött gaz
dasága terén a, gazdaságpolitikai in
tézmények általában egyöntetűek lesz-
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nek s ezzel megindul a nemzetgazda
ságok egymáshoz való közeledése; 
szintézis: a kötött világgazdaság. A 
nemzetközi gazdaságpolitikai irányí
tás rendszabályainak fokozatos eny
hítése, illetőleg megszüntetése viszont 
lehetővé teszi a szabad világgazdaság 
rendszerének kialakulását. V. J. 

VARGA ISTVÁN: A fasizmus gaz
daságpolitikája. Közgazdasági Szemle, 
1934. LVIII . évf. 77. k. 11—12. sz. 570— 
594 1. 

A fasiszta gazdaságpolitika nem 
keletkezett a fasiszta világszemlélet
ből, politikai elméletből és szervezet
ből a szükségszerűség hatalmával, ha
nem azzal csupán koineidál. E meg
állapítás után a szerző a Carta del 
Lavoro alapján ismerteti a fasizmus 
gazdaságpolitikájának főbb tételeit: 
a nemzet érdekei az egyének vagy 
csoportok érdekei elé helyezendők; a 
munka minden formája társadalmi 
kötelességet alkot s ezért az államha
talom védelmében részesül; a magán
kezdeményezés a termelés leghaszno
sabb és legeredményesebb eszköze; a 
termelés növelése, tökéletesítése és a 
költségek csökkentése minden eszköz
zel előmozdítandó; az államnak a gaz
dasági életbe csak kivételesen szabad 
beavatkoznia (ha a magánkezdemé
nyezés hiányzik, vagy ki nem elégítő, 
vagy ha az államnak politikai érde
kei forognak kockán); a munkajog 
szabályozására a kollektív munkabér-
szerződések hivatottak; a sztrájk és 
a kizárások minden faja elítélt és 
tilos. Tehát a fasizmus egyrészt a ma
gánkezdeményezést hirdeti, másrészt 
emberi és a termelés érdekeivel szá
moló munkabért és egyéb munkafel
tételeket kíván « termelés területén 
biztosítani. A valóságban azonban a 
fasizmus ezeket az elveket csak rész
ben valósította meg, kénytelen volt 
intervencionisztikus gazdaságpolitikát 
folytatni. E fejtegetés után a szerző 
a fasizmus elgondolásának megfele
lőire muta t rá (Gide, amerikai nagy
vállalkozók, Sorel-féle forradalmi 
szindikálizmus, Colé céhszociálizmusa, 

Othmar Spann, német nemzeti szocia
lizmus, Quadragesimo Anno, kollek
tív munkabérszerződések, Whitley-
tanácsok, Roosevelt-féle New Deal 
munkakódexei, stb.), majd sorra ve
szi a vitás problémákat (állami be
avatkozás, terv- és irányított gazda
ság, munkabérek hatósági megállapí
tása), végül leszögezi, hogy a fasizmus 
„egy viszonylagosan liberális, de erős 
szociálpolitikai szellemtől áthatott 
rendszer, amely a gazdasági haladást 
•a közjó szempontjai által korlátozott 
magánkezdeményezéstől és egyéni ön
zéstől várja". V. J. 

9. Vegyes. 

Búvár. Népszerű tudományos fo
lyóirat. Szerkeszti Lambrecht Kál
mán. Budapest, Franklin-Társulat ki
adása. I. évf. 1. szám. 1935. január. 
8-r. 72 1. 

Pompás kiállításban száz érdekes 
képpel tarkítva, 72 <Vf ja l terjedelem
ben látott napvilág')* ez a népszerű
sítő tudományos folyóirat. A termé
szettudományok párat lan fejlődésé
nek eredményeiről akar tudósítani, 
azokat az igazságokat akarja hozzá
férhetővé tenni, amelyeket „laborató
riumok csendjében, műhelyek kat
togó hangzavarában, óceánok mélyén, 
kórtermek magányában, a vegyész 
és fizikus, a technikus és földrajzi 
explorátor, a népélet búvára és az 
életért harcoló klinikus és orvos ki
kutattak, kinyomoztak és megismer
tek". Szerkesztőjének, Lambrecht 
Kálmánnak, tudományos egyénisége, 
de épúgy munkatársainak hosszú 
sora kezeskedik arról, hogy a magyar 
folyóiratkultúra régóta nélkülözött, 
fontos hivatást betöltő lapja született 
meg a Búvárban. K. B. 

Educatio Medicorum. Orvosképzés. 
XXV. évf. 1935 március. Külön füzet. 
372 1. 

A budapesti Pázmány Péter-Tudo
mányegyetem fennállásának három-




