
ERTEKEZESEK
A

T A R S A D A L M I  T U D O M A N Y O K  K O R E B O L .

KIA D JA

A MAGYAR TUDOMANYOS AK ADEMI A

M A SO D IK  ItO TE T . 1870-1874.. 1

A II. O S Z T A L Y  R E N D E L E T E B O L

8ZERKESZTI

FRAKNOI YILMOS
osztAxyti tkar.

B U D A P E S T ,  

EUUENBEKGER-FELE AKAD. KONFVKERESKEDES 
(hoffmann &s molnar.)



30093S

/M .  AC AD EM I/?^  
V K O N Y V T A R a  J

Budapest, 1874. N yom atott m  A t h e n a e u m  nyomda,jaban.



ERTEKEZESEK
a, t a r s a d a l m i  t u d o m a n y o k  k o r e b o l .  

Masodik kotet. 1870— 1874.

I Szam. A  fogyasztasi egyletek. Dr. V e c s e y  T a m a s 161.
1870. 59 1........................................................  . 40 kr.

II. Szam. Az emberi ontudat jelen fokarol. Dr. B a f  a i
J 6 z s e f  t 8 1. 1870. 27 1...............................................  20 kr.

III. Szam. Kassa varos parketkeszitese a X V . sz&zad kezdeten.
W e n z e l  G u s z t a v  r. tagtol. 1870. 43 1. . 20 kr.

IV, Szam. Emlekbeszed Csaszar Ferencz tiszteleti tag fiilott.
Dr. S u l i a y d a  J a n o s  levelezO tagtol. 1871. 121. 10 kr.

V. Szam. Szemle a magyar jogaszgyiilesek munkassaga s ered-
menyei felett T  o t, l)_ Ti fi.r i n c z r. tagt61. 1872.
88 1........................................................................................  55 kr.

VI. Szam. Modern alkotmanyos monarcliiai int^zmenyek. L a-
d a n y i  G e d e o n  L tagtol. 1873.28 1. . . . 20 kr.

VII. Szam. Emlekbeszed Kau K aroly Henrik fe ett. K a u t z
G y u J a  r. tagtol. 1873. 16 1....................................... 10 kr.

VIII. Szam. A  nemesseg orszaggyii]6si fejenkent val6 megjeie- 
n^senek megsziinese. H a i n i k .1 in r p. 1. tagtol. 1873.
18 l a p .......................................................................... 12 kr.

IX . Szam. A reszvenytarsulati iigy torvenyhoz6i szempontbol.
Dr. M a t l e k o v i t s  S a u d o r  1. tagt61. 1873. 18 1.. 12 kr.

X. Szam. Mezcigazdasfigi statistika a nemzetkdzi kongressu-
sokon. K e l e t i  K a r o l y  1. tagtol. 1874. 32 1. . 20 kr.

XI. Szam. A sz^kely kerdes. G a l g o c z y  K a r o l y  1. tag-
tol. 1874. 24 1...................................................................  15 kr.

XII. Szam. Az emberi elettartam e.s kalandosag kiszamitasar61.
Negy graphicus rajzzal. K O r o s i  ,1 6 z s e f  t o 1.
1874. 52 1............................................................................  50 kr.



A

FOGYASZTASI EGYLETEK.

n e m z e t g a z d As z a t i

£s

STATI STI KAI  T A N U L Mi N Y .

D r. V ^ C S E Y  T A M A S T O L .

(Olvastatott a M. Tud. Akademia 18 6 9 . jul. 19 . tartott uldseben.)

PE ST.
ECSGENBERGER FERD1NAND M AGYAR AKADEM IA1 KONYVARUSNAL.

1 8 7 0.



Nyoiu&tott az isyuuiu.Ljaban. Pestea, 1870.



A FOGYASZTASI EGYLETEK. ♦)
NEMZETGAZDASAGI ES STAT1STIKAI TANULMANY.

Dr. Vecsey Tamast61.
(Olrastatott a M. Tud. Akad6mia 1869. jul. 19. tartott iil£s6ben.)

1.
A  f o g y a s z t a s i  e g y l e t e k  l e n y e g e .

A  tulajdonkepeni prolet&rsdg es a tomegnyomor hazank- 
ban, liol a nepess^gnek 52.9 sz&zaleka 1) az ostermelesbol 
meriti keresetet, meg nem nyert ugyan ijeszto kiterjedest; 
mind a mellett, foleg az 1867. elotti rendszer nyomasztosAga 
es tobb gazdas&gi csapas kovetkezteben a mi allam-hAztarta- 
sunkba is befeszkelodott a hidwylat (deficit), mely nem csak 
az orszdg, hanem a maganosok gazdasagara is zavar6lag liat; 
mutatkozik az addhdtralel, mely mar 1865-ben 21 millio ftra 
rugott es meg a folyo ^vben is 1.9 millio ft bebajtasdra ŝ 
8.4 milli6 ft kamatozo kincstari utalvany kibocsathat&s&ra 
ad alkalmat; 2) mutatkozik tovabba a liagyatekok tobb

*) Forrasok.
Die Consumvereine, ilir W esen und W irken von Ed. Pfeiffer 

Stuttgart 1869. II. Auflage. Der „Consumvereinu Organ des Verbandes 
deutscher Cons. ver. 1868. ev 1869 evfolyam.

Dib Consumvereine von Eugen Richter. Berlin 1867.
„Anweisung fur Consumvereine^ von Dr. F. Schneider. Ber

lin 1869.
„Les soci6tes de cooperation“  Casimir Perier. Paris 1864.
nDemokratisches Wochenblatt*,, Leipzig 1869.
„Bericht fiber den ersten Verbandstag Saclisischer Consumvereine 

zu Chemnitz am 27 — 29. Marz 1869.“  Leipzig 1869.
,,Rundschreiben dor Sachsischen Consumvereine Nr. 6. Nr. 11.

1869.“
„Blatter fiir Genossenscliaftswesen“  herausgegeben von Scliulze- 

Delitz«eh. 1869. evfolyam.
Tobb fogyasztasi egyletnek nyomtatott jelentese.
Az ertekezonek magan levelez^sei.
l) Konek : Statistikai k6zikttnyve 168. lap.

1868 : L. 4. 5. §.
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mint egy harmadanak vagyon - nelkiilisego e!s a csodesetek 
szaporoddsa. Regen felvillant mar azon eszme, hogy a fuld 
egy orias uradalom, melynek jogos ura az oszves emberiseg. 
Es sokan hiszik, hogy a tomegnek szegenysege masok gazdag- 
s&g&nak kozvetlen eredmenye.

Tobbe hazankban sem egeszen ismeretlen azon forra- 
dalmi sebess^ggel novekedni kepes mozgalom, mely a toke 
nelkiili oszt&ly szeg&iyebb retegeibol indui ki s mely hol 
puszta-kereses, hol dllami segely, hol hatalmi teny altal torek- 
szik elenyesztetni a javak egyenlotlen szetoszlas&val jaro 
viszas allapotot; ama viszas allapotot melyben a munk&val 
es nelkiilozessel szemkozt a henye gazdags&g es pazar boseg 
hivalkodik az elkeseredett eleguletlenseg szitasara.

A  communismusnak azon faja, mely a tulajdon elleni 
dlnok merenyletekben orokos hadat folytat a vagyonosok 
ellen, folytonosan gyarapodik ; minden 960-ik polgartarsunk 
elitelt gonosztevo (Konek S. Statist. kdzi konyv 517. lap.)

Az Aliam - gepezet kerekeibe segelyert kapaszkodni 
akaro munkdsok es nyugtalankodok csoportosulasai (feledve 
hogy az aliam, ha akarna is de nem bima kozvetlenul segitni 
a munkdsokon), a mult honapokban nem csak Pozsonyban 
es Pesten, hanem mas nepes v&rosainkban is jelentkeztek, s 
habar nepiink, j 6zan eszjdrdsa mellett magat elragadtatni meg 
nem engedte, mindazaltal ezen k 6rtiinetek elott szemet nem 
hunyhatunk.

Mas reszrol orvendetesen tapasztaljuk, hogy egy par 
ev 6ta haz&nkban megpezsdfilt a kozgazddszati oly soka 
szunnyadott ero. A  vallalkozasi szellem felebredt, mozgasba 
hozta a nagy es kis, honi es kiilfoldi tok^ket, sziivetkezesro 
birja a termeloket, iparosokat, kereskedoket, az egyletek es 
tdrsulatok mint varazs „legyen“  szora keletkeznek, a koz- 
lekedesi eszkozok sokasodnak, a reszveny - tarsulatok, gyar- 
vdllalatok ds hitelintezetek egymast e’rve keletkeznek ; a pesti 
ertektozsdenek napi jelentese hetrol hetre hosszabb hasdbot 
foglal el. De fejlodo gazdasagi eletiinket nemely bajok kor- 
nyezikj melyek orvosl&sra varakoznak. Az iparszabadsag, 
mely az ipar teren oly szolgalatot tesz, mint lelekz^siinknel az 
eleny, megemeszte a czeliek osszetarto vaskarjait e's folyvdst
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lohasztja a vedvamokat. Eme ket tamaszt, mcly a rohamos ver- 
seny ellen biztositotta iparosainkat, nem helyettesittS meg cle- 
gendoleg a tarsulasi szellem ; a nagy toke betolakodik min- 
den uzlet&gba, s az elobb onA116 mestert egyszerfi munkdssi 
lejebbezzi; a vallalatok gyum olcseta toke nyeli el, csak hul- 
ladekot hagy a munkasnak ; m^g ott is tulsulyra vergodott 
a toke, hol elebb alarendelt szerepet v itt; messze t&vozunk 
azon idoto), midon az iigyvedkedes egy iv papirossal, a sza- 
bdmesterseg egy tuvel s sz&l czerndval megkezdethetett. A  
kik tudjak, hogy a gepek dorombol^se koz^ mennyi sohaj 
vegyiil es tudjak, hogy a gydrak zsibongomiihelyeit mennyi 
nyomor kornyezi, lehetetlen liogy a nagy ipar fejlod^set kis^rni 
szokott bajok elharitds&rol elore-tekintoleg ne tfinodjenek.

A  fentebb emlitett kortiinetek es az iment erintett bajok 
egy kozos buja forr&sra engednek kovetkeztetest vonni, t. i. 
a szegenysegre, mely a tarsadalmat ket ellenes taborra kii- 
loniti.

Ezen kivul az allami, egyhazi, kozsegi es t&rsulati hiva- 
talnokok, nyugdijasok es honoratiorok, kiknek sz&ma a hiva- 
talos osszeiras szerint m&r 1857-ben nalunk 16^,147 fore ment 
tovabba a sajat haztartasra utalt szolgaszemelyzet is foly 
vAst szaporodik. Tehat a kimert, tobbnyire szukallando fize- 
tesbol elfi csaladok sz&ma novekedven: egyre nepestilnek 
azon osztalyok, melyeknek jov o je  anyagilag biztositva nincs, 
s melyeket a munkasziinet vagy tehetetlenseg, vagy akereso 
csaladapanak halala insegbe donthet. Es igy a nepnek egy 
resze —  melyne) a miiveltsegis hianyzik—  nyomorral kiizd, 
mas resze pedig a jelenben el van ugyan latva, de a bizony- 
talan jovonek aggodalmai dltal kisertetik, es nagy jutaleko- 
kat szed belole a rejtozkodo szegyenlos szegenyseg.

Mindezeknek elgondoUsanal j61 esik szemeiriket a 
nepiskolai kozoktatdsr61 sz616 torvenyre (1868 : X X X V III .)  
forditanunk, mely nepiinkct erkolcsileg ujja teremteni van 
hivatva s megtanitandja arra, hogy a szorgalom, beesii- 
letesseg ŝ gyakorlatiass&g erteket mdr kiskor&tol becsiilje. 
Vigaszt merittink a segelyezdsi, elolegezesi intdzetek, taka- 
rekpenztarak, nep es iparbankok szaporod&sabol is. A  mivelt- 
seg es julet fobiztositekai a t^rsadalmi rendnek, s e kettonek
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altalanos elterji deseben fekszik szobb jovdnk alapja, melyet 
az dltal Ichet lerakni, ha kifojtjiik az o cz^lra legbiztosabban 
vezeto, es a nep dltal saj&t keblebcn hordott eszkozt, t. i. az
otisegelyt.

Az ostermoles, ipar vagy kereskodelem kordben felme- 
riilt csapAsok, zavarok szerenc?etlensegek, tovabbd a sze- 
genyseg terjedese es sanyarusagai ellen mi sem biztosit in- 
kdbb mint az onseg&y, s az ennek elvdn nyugvo tarsul&s.

Az aliam, mely maga is a fillerig meno takarekossAgra 
szorul, csak azt adbatja a polgarnak, mit ettol vagy adok 
vagy kolcsonok alakjaban elvett. Az allami segely tehat. 
communismusra es igy a gazdasag elpusztitAs&ra vezetne, a 
munk&st elbizakodovd , konnyelmuve tenne, es az orszagot 
<>gy borzaszto szeg^nybazza vAltoztatna. Ezt sok n(5pamito 
raeg nem gondolja!

A szegenyeknek koronkinti felsegellese raindig szep 
es humanus kotelessege a tSrsadalomnak, de neha aranyba 
nem hozhat6 a niivekedo sziikseggel, neha pedig fonak ered- 
m^nyii, midon t. i. restsegre, gondatlan konnyelmiisegre, al- 
szenteskedo koldulasra batorit.

Az alamizsna enyhitheti, de vdgkep el nem harithatja 
a szegenys^get. A konyoradomany megtori az elfogad6nak 
onerzetdt.

Az elolegezesi egyletek kivanatosak ugyan, csakhogy 
a munkas nep egy resze, mely ugy is hitelbol l̂, a konnyii 
kolcsonzes Altal konnyen sodortatik az eladosod&s orvenye 
fele ; mas resze pedig tarmeszetes idegenkedessel viseltetik 
minden „ad6ssag csin&las“ ellen, szentiil tartvan, hogy „kol- 
eson zabon nem hizik meg a 16“ ; de vegiil az eloleget egyszer 
vissza is kell fizetni, mit csak a legritkabb esetben, t. i. akkor 
tehet megeroltetes nelkiil, ha a kolcsont sikerrel haszndlta 
termeldsi czelra; a liaztartAsnal felemesztett, vagy meddcien 
elfogyasztott eloleg visszaterit^se vdgtelen nehez. A kozsegi 
magtarak kezeloire hivatkczhatunk. Elolegezes a pillanat szo- 
rultsag&n tagithat, de a jovot ritk&n biztositja.

A  segely elolegezese kepezze a kivdtelt, az dnsegelyre szok- 
tatds pedig a szabilyt, Oly egylet utdn kell tehat latni, mely 
toket teremt a munkas szamara, s oly segeiyt nyujt neki, me-



lyet eyyedul maganak koszonhet, melyet visszafizetni soha nem 
tartozik, mely segelyforrAsnak cseppjei akkor is szivArognak 
e's gyiilnek, midon a munk&s ŝ kereset nelkxili csalddja nem 
tesz egyebet, mint fogyaszt. Es ezen ezelra legalkalmasabbak 
afogyasztasi egyJetek, vagy is oly tarsulatok, melyek a fogyasz- 
tok Altal azon czelb61 alapittatnak, hogy a haztartdsi fobb 
tdrgyakat j 6 minos^gben, jut&nyosan szerezhessek be, es 
ekk^nt megtakaritdsokat tehessenek s toket gyiijthessenek.

Az egyletet tehat nem v&llalkoz6k, hanem magok a 
fogyaszi6k alapitjak; alapitjak pedig a haztart&si kelldkek 
jo es hamisitlan minos^gbeni beszerzese czelj&bol, akkint, 
hogy misem adatik hitelbe, hanem azonnali kdszpenz fizetds 
koveteltetik elengedhetlenul, mdr csak azert is, mivel a hi- 
telbe-adas ŝ az ebbol sokszor kovetkezo rendetlenseg, kelle- 
metlebs^g, az egylet fejlod^sdt megzavarhatja, sot az egyle
tet meg is buktathatja, es kdrosulnanak azon tagok, kik pon- 
tosan fizetnek. De az egyletnek feladata tulterjed a mero 
anyagiassdgon, a jo  es olcs6 szerek beszerzes^n ; igyekszik 
ugyanis helyes gazdasagi elveket terjeazteni meg az alsonep- 
osztdlyoknal is, es torekszik az dnsegelynek erkolcsiesito es 
nemesito eszkozdt keziinkbe adni. Az egyletbe ldp^st leheto- 
leg meg kell konnyiteni, csak felette csekely torzsbefizetest 
kivdnni, a kil^pest pedig a f iig g flb e n  levo osztalek visszatar- 
t&sa vagy pedig bizonyos kilepesi dij kovetel^se Altal nehe- 
ziteni.

A  fogyasztasi egyletek arrol gyozik meg a gyarapodni 
akaro munkdst, hogy az ige'rvenyek, reskont6k ^s sorsjegyek 
kodk^pei helyctt forditsa figyelmdt a termelo tev^kenyseg 
mezej^re es boldoguldsat onerejdtol es a tArsulAstol vArja.

A  tarsulas folemeli erosebbe teszi az elszigetelts^gben 
oly gyonge egyediseget, ennek ondllos&gat noveli, onbizalmdt 
fokozza, tokeletesbiiloset elfisegiti.

Korunk demokratikus iranya koveteli, hogy lehet6leg 
kitoltessek azon nagy tir, mely a szegdny ^s gazdag osztAly 
kozt tdtong. A ndp milli6inak erdeke hozza magdval, hogy 
az api’6donkint vdsArl6 is illo jutanyos Ardrt juthasson aczik- 
kekhez, a kinek nem telik egyszerre tomegesen vasdrolni, 
ne legyen m^g azzal isbuntetve, hogy apro reszleteit mereg

7
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dragan fizesse a szatocsnak. Ki egyszerre 100 frtert vasavol 
^lelmi czikket, nem csak azon eltfnyben r^szesiil, hogy csak 
egyszeri fAradsagba ^s idoveszteget^sbe kerul a bevAsArlas» 
hanem abban is, hogy a nagyban vAsdrl6nak egy par szAzale- 
kot elengednek: ki ellenben 100  ftot szaz r^szletben keres 
kolt el, ugyanennyiszer fdrad es vesztegeti idejet, es minden 
bevAsArlAs alkalmdval, ha nem tobbet legalAbb ot krajczart 
vesz rajta a kalmdr azon kdszsegeert, hogy kis rdszletekben 
is kiszolgAlja emberiinket, s ezen feliil a kalm&r sokszori fAra- 
dozAsAnak s idovesztesegdnek dijAt s tok^j^nek kamatait sem 
engedi e l ; mindezt betudja a portekAnak ArAba. Oly koztu- 
domAsu tapasztalAssal Allunk itt szemkozt, melynek bizonyit- 
gatAsa felesleges; de elhAritAsa kivAnatos es lehets^ges. Le- 
hetsdgesss^ teszi a tArsulAs jelesul a fogyasztok egyesuldse, 
mi Altal a legapr^l^kosabb fogyaszt6 is termelesi Aron*kap- 
hatja portekAit ugy mint az elso kezbol vAsArl6 ; avagy meg- 
takarithatja azon nyereseget, mit kiilonben a kiskereskedS- 
nek fizetne. Az egylot a nagyban vasarias elfinyeit biztositja 
azoknak, kik kiilon kiilon nem vAsArolhatnak nagyban.

Az egyesules nagyot tehet. A mAzsAnyi vaskortet a ko- 
zons^ges meroserpenyon nem billentheti fel az egyfontnyi 
suly, habar ezret rakjunk is egymas utdn, de tegyunk szazat 
egymas meile <5s egyensulyozva lesz a mAzsas korte ! A fogyasz- 
tasi egylet mint jog i szem^ly egytdnek tekintetik, s tagjainak 
apr6 vetelei egymAshoz szamitva, a nagyvevo elonyeit &ve- 
zik. Ennek kovetkeztdben megtakaritast tehet a fogyaszto, a 
megtakaritAs Altal pedig toket nyer es igy termelesi eszkozt 
kap kezdhez.

A termeles szoros osszefiiggesben ali a fogyasztAssal. 
A termelds cz^lja fogyasztAsi keszleteket szolgAltatni, s vi- 
szont a fogyasztAs k 6szit helyet az ujabb termeles szamAra; 
a termel^snek meg kellene szunnie, ha az elobbi kdszletek 
ffll nem em^sztetnenek. Hogy eso kepzodhessek : elparolgAs- 
nak kell tortennie. A fogyasztAs, mely dszszeriien tortdnik, 
gazdasagilag iidvos. De ketszeresen iidvoss^ vAlik, ha vele a 
tokegyiijt^s veheti kezdetet, ^s pedig a tokenek oly megtaka
ritAs Altali gyujtdso, mely Altal az eszszeru fogyasztAs tavol- 
rol sem szorittatik meg, s mely Altal a miivelddcsbeni haladas,
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az eletnek szeppe es kellemcsse tev^so, a kevesbe vagyonosok 
szam&ra is lehetove valik.

Az eszszerii fogyaszt&s felt&ele es rugoja a termelesnek. 
Ezen szempontb6l a termelest regota helyeseltiik. Do most 
azt is tudjuk, hogy a fogyasztas a leghatalmasabb termelesi 
kozegnek, a tok^nek forr£.s&va lehet. Valamint a lombos 
fa, midon levelet lehullatja, egyuttal helyet ad raar akkor a 
jovo  evi bimbo es termds ebrenydt burkolo riigynek: ugy a 
fogyasztasi egylet utjAni penzkiaclasoknak is nyomaban ja ra  
jovo tokenek par^nyait osszegytijto megtakaritas.

n.
A  f o g y a s z t d s i  e g y l e t e k  o s z t a l y z & s a .
A  fogyasztasi egyletek belszerkezetokre nezve vagy 

szdllitokkal bzcrzoddk, vagy fajdtuzlettel mukodok.
1. A  szallitokkal, meg pedig a mennyibeu lehetseges, 

a tagok tobbsegehez legkozelebb lak6 iparosokkal es ke- 
reskedokkel szerz6do egylet a mcgtakai-itasokra az altal 
tesz szert, hogy az iparosok kereskedok, kiknel az egy- 
leti tagok bevasarolnak, a foly6 piaczi arakbol bizonyos sz&za- 
lekot leengednek az egylet jav&ra es ez kepezi az egyleti hasz- 
not. A  szazalek leengedesre az altal le3znek kepesek a szalli- 
tok, hogy az egyletet alkoto nagy kdzonsegre,mint tiimeges, foly - 
tonos fogyasztora tamaszkodnak, a penzt gyorsan es biztosan 
forgatjak, megrendeleseiket kiszdmitoan tehetik, kesedelem es 
koltseg nelkiil azonnal penzhez jutnak. Ezen rendszer mel- 
lett az egylet, a hazi sziiksegleteket hivatasszeriien miikodo 
rendes kereskedok altal fedezteti, mi a munkafelosztas elve- 
vel megegyezik. A  pontos keszpenzfizetes es nagy forgalom 
legyozte oly kereskedok idegenkedeseitis, kik eleinte az egy- 
lettel szerzodni nem akartak. H ogy pedig a szazalek elen- 
gedest szabatosan ellenorizni, ds a tagok illetmenyet kisza- 
mitani lehessen, az egyleti tagok es szallitok kozt az adasve- 
ves vagy bevasdrlasi jegyekkel, melyek bizonyos osszegrol 
szolnak, s a vetel&r fejeben atadatnak, vagy pedig nyugtdkkal 
koavetittetik, mik a vetelar kifizet^set bizonyitjak. Ha beva- 
sarlasi jegyekkel mukodik az egylet, ennek minden tagja, 
sajdt erdekeben szemmel tartsa, hogy az egyleti szallitoknal 

, nem keszpenzert, hanem az egylettol kibocsatott jegyokert
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vasaroljon, mert a tagok csak az egylettSl vAltott es kony- 
vecsk&kbe feljegyzett jegyek aranya szerint vesznek reszt 
a nyeres^gben es az egylet vagyonaban, es mert a szallito is 
csak az dltal valik kepesse az engedmenyez^sre, hogy az 
egyleti tagok reszerol jelentdkeny megrendeldseket nyer. A 
tagok az egyleti jegyeket keszpenz fizetesert valtjak az egy- 
lettol s az egyleti szallitoknal kes-zp^nz gyanant tetszeeok 
szerint liasznAlhatjak ; az egylet szAllitoi pedig ezen jegye
ket az egylet penztaranal keszpenzert bevaltjAk, mely alka- 
lommal illetek iikbola megajanlott elengedesi szazalekok levo- 
natnak. Ily modon az egylet penztardban oszpontosul az osz- 
ves leengedmeny. A  nyugtdkkali eljaraa ugy tortenik, hogy 
a szallit6 esetrol esetre nyugtAt ad a vevonek a vetelarrol, a 
vevok podig a nyugtakat besdjak az egyletnek ŝ ez oszsze- 
szamitja, es a szallitoktol beszedi a leengedesi szazalekokat. 
]tt teliat a tag nem k^nytelen elore jegyet valtani, a szallit6 
pedig egyenesen kdszpenzt, nem pedig jegyeket kap. De a 
szallitora n^zve a nyugta-iras igen alkalmatlan, foleg cseke- 
lyebb vasarlasoknAl, az elengedesi szdzaleknak keszpenzbeni 
befizetese pedig adozasnak vagy kegyadomanynak latszatA- 
val bir. Ezert a fogyasztAsi egyleti haszon ily alamizsnaszeru 
begyujtese nem ajan latos es alig egy ket helyen van gyakor- 
latban. Az egyleti haszonbol mindenek elott levonand6k az 
egyletnek mindenMe terhei es az egyleti hivatalnokok illet- 
menyei, s a tartalek-alap gyarapittatik, illetoleg minden tag 
szAmdra egy bizonyos tflke noveltetik, a nyereseg tobbi resze 
pedig keszpenzben vagy egyleti jegyekben a tagok kozt, a 
megfelelo idoszak alatti fogyasztas arinyiban koronkint, p- 
o. evenkint kioaztatik vagy a tag javara kamatoztatik.

Igen ajAulja a fogyasztasi egyleteknek 1865-ben Stet- 
tinben tartott nagygyiilese, hogy az egyes tagokra eso oszta- 
lek csak egy bizonyos osszeg erej^n felul vetethessek ki. 
Gyujtese a kiilon tartalek alapnak, melybdl a rendkivuli 
vesztesegek fedeztetn k, a torzsbet^telek kimelesevel, meg 
ott sem felesleges, hol az osztalek egy resze visszavonhatlanul 
all az egylet rendelkez^sere.

Az egylet azon elSnyt nyujtja tagjainak, hogy ezek a 
szokottnal jobban kiszolgaltatnak s fogyasztasra rendelt
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perizokbol minden legkisebb koczkaztatas es viszonkotele- 
zettseg nelkiil jelentekcny megtakaritast tehetnek, mely az 
osszes forgalom 4 — 8 szazalekara m eliet; ez oly megtakari- 
tas, minot egyes egyeu, hacsak nagyban nem v&s&rol, kiilon- 
kiilon el nem erhet es dusan karp6tolja azon csekely fdradsa- 
got, hogy a tag ksszpenzet egyleti jegyekre felvaltsa, es 
bankjegy helyett egyleti jegygyel fizessen.

Ugyanazon dologra sok szallito nem czelszerii, mert’ igy 
szetforgAesoltatik a forgalom, es igy egyik sem akarna tete- 
mes kedvezmenyt engedni; aztan az Altal a jegyek  forgal- 
manak gyorsasaga is lassittatik, mi a tiszta nyereseg kituda- 
sat keslelteti.

Sokan att61 tartanak, miszerint az egyleti nyeremeny 
csupan l-itsiolagos, mintbogy a szallit6k az igdrt szazalekos 
engedmenyert karpotlast keresnek vagy a mertek megcsor- 
bitasaban, vagy az aru minosegenek iiamisitasabai), vagy az 
Arak folemelesdben Ily aggod6k vegyek megnyugtatA ul, 
hogy az egylot csak hitelt ^rdemlo es mindenkira ogyarant 
^rvenyes szabott aron artilo vagy dolgozo iizletcmberekkel 
lep osszekottetesbe, kik a pontos es jo szolg&latert felelosek, 
tovabba, liogy mindenkinek teljes szabadsdgaban all az egy
leti szallit6t egeszen m ellozni; aztan, a vas&rfo a raszedesek- 
t6l meg kevcsbe van megova az egyleten kivul mintaz egy- 
letben, s vegul, hogy az egylet bizalmdt megtartani bdrmely 
szallit6 igyekezni fog.

Az egyleti jegyeket fembol kdszittetni czelszerubb mint 
papirosbol, mert a fem igen tart6s, sok evig foroghat, nem 
kell ujakkal p o to ln i; papiros-jegy legfolebb kezdetiil ajanl- 
hat<5. — Neha az egyleti jegyek olyakhoz is koriilnek, kik 
nem egyleti tagok, peldaui megesik, hogy a favago berebe 
elfogadta penz helyett az egyleti jegyeket es kenytelen vele 
az egyleti szallitonal vasarolni. De ez nem karos az egyletre» 
mert vegul megis minden jegy  az egyleti szallitohoz szivarog; 
mi alatt pedig ehhez, es ett6l az egyleti penztarnokhoz jonne 
bevalt&s vegett, az alatt a k^szp^nz az egyleti penztarban 
gyiimolcsoztethetcS.

Nehol az egyleti jegyekert czikkeket nem egyleti szdl- 
Jit6k is adnak ; s az ilyenek aztan eme jegyeket egyleti szdl-
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litoknal hasznaljak fel. Ez nem okoz ugyan ogyenes kart, do 
nem is mozditja elo az egylet erdekeit, sot ha a tagok jegye- 
iket az egyleti szallitokon kivul mdsnak is adjak, vegiil nem 
marad egy sz&lh't6nak sem kedve elonyos engedmenyeket 
tenni az egylet jav&ra.

Ha a szallit6k a bevett jegyekert magok ism^t v&sarol- 
nak egyenlo kedvezmenyt engedo mas egyleti szallitoknil, ez 
kevesbe baj ; ha a pek vas&rol a mesz&rosn&l, emez is vdsd- 
rolhat amann&l, es lgy a szazaldkok egymast kiegyenlitik. 
Pia pedig a kcvesebb kedvezmenyt engedo v&sarol ann&l, ki 
tobb kedvezmenyt ad, ds emez v&llja be a jegyeket, valos&g- 
gal nyer az egylet. Ellenben

K&ros vissza^les az, ha a szdllit6k, kik nem egyenlo 
kedvezm^ny-engedeseket tettek, egymas kozt kicserelik a 
beszedett jegyek et; p^ldaul a pek 6 szazaldknyi engedmenyt 
nyujtott, a vegyes kereskedo pedig csak kettot, a pek tehat 
nyer, ha jegyeit az egyleti penztarn&l, hol az engedett 6 szaza
lek levonatik, be nem v&ltja, hanem a vegyes kereskedon^l 
v&s&rol azokon, vagy ^pen osszebeszel a kereskedovel, es ez 
utobbi altal, kitol csak 2 szdzalek huzatik le, v&ltatja be. 
Uy csalas ellen legjobb eszkoz iigyelni arra, hogy csak becsii- 
letes, megbizhato iizletemberekkel kottess^k szallitasi szerzo- 
des, kik elfordulnak az oly fogasokt61, melyek a szerzodest 
sdrtik. Kiilonben a kotendo szerzodesben mindig kiteendo a 
visszael^s elleni 6v&s es a jelentekeny birs&g.

A  sz&llitok resze'rol a jegyekkel tortenhoto vissza(5le'st 
az dltal hitte cemely egylet megelSzni, hogy a sz&llitoktol 
nyert kedvezmenyek kiilonbozo fok&nak megfelelfl jegyoket 
veretett peldaul egyfajtit a 1 0 . masat a 8 . sa  6. sz&zalekos 
kedvezmdny fokhoz; tehat a szdllit6, ki 5 °]0 kedvezmenyt 
eriged, nem fogadhat el es nem valthat be mast mint a mi 
szAmara rendelve van.

Ezen rendszer mellett az is liarczolt, hogy ki lehet al- 
tala szamitani a minden egyes jegyfajtanak megfelelo hasz- 
not, s minden tagnak az dltala liasznalt jegyfajtdra eso nye- 
reseg szerint lehet osztalekat kifizetni. Ezen eljards igazsa- 
gos, hanem gyakorlatilag igen nehez es felette bonyolult; a 
hdzi asszonyoknak is bojos volna tobbfele jcgyekbCl a kell6
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k^szletet beszerezni elore. Az egyleti konyvvitelis igen meg 
lenne nehezitve. Midon teh;it csak egy fajta jegyek 'haszna- 
lasAt aj&nljuk es a haszon szetosztasanal csak a fogyasztas 
merteket, nem pedig a fogyasztott czikknel engedett szdzal^k 
magassagat fogadjuk el alap gyanant, nyugtassa meg az 
egyes tagot, hogy az Altala hasznalt jegy  utani elengedes nem 
az o szemelyenek, hanem az egyletnek koszonhetci, melynek 
tomor sorai birjak elengedesre a szallitot. Egyebir&nt, ki az 
egyleten kiviil allvan is elvez oly kedvezmenyt, minot az 
egylet szamara nyujtanak, az ilyen ugy sem hasznalja e 
tekintetben az egyletet.

2.) A sajdt vzlettel mukddd fogyasztasi egylet kozvetle- 
nul maga tesz megrendelescket es szolgAlja ki a tagokat; az 
egylet bolthelyiseget nyit es rendszeresen Arui tat. Az ily ala- 
pon A116 egyletnek tagjai az egyiive tartozosagot sokkal job - 
ban erzik, mintaz egyszeru jegyrendszern^l, mert az egyleti 
iizletben rejlo tulajdoni jo g  es a vele jaro koczkAzatnak erzete 
szorosan osszefuzia tagokat. Az egylet nem csak a javak fo- 
gyasztAsAt kozvetiti, hanem a javak szerzeset is elomozditja- 
Egyelore azonban ekkor is fcnntarthato a szAllitAsi szerzodes 
azon czikkre nezve, mely et az egylet maga nem hozat, s min- 
deg czelszerii marad a szAllitoval szerzodni oly czikkekre nez
ve, melyeket az egylet nem tarthat vagy nem akar tartani p. o 
gyogyszereket, tejet, bevagandd ablakiivegeket s a t. s az 
egylet szamara ugy sem ajanlatos barmifele czikk, hanem 
csak olyan mi rendesen es naponkint fogyasztatik, a mi igen 
nagy terfogatot el nem foglal es huzamosabb idoig eltarthato, 
jelesul kave, czukor, rizs, nagyszollo, thea, fuszer, liszt, dara, 
fozelek, asszu gyiimolcs, olaj, sajt, dohany, szivar, szappan, 
gyertya, csokolade, kemenyito, fenymaz, i'r<5szerek, gyufa, 
hering, zsir, szAraz teszta, kenyer, szesz, bor, s a t. A  gyar- 
mati arukndl aranylag kevesebb nyereseg remenylheto mint 
a gyartmanyoknal, de az lizlet egysegessege mellett ezen Ar- 
klilonbsegek egymast kiegyenlitik.

Az egyleti boltban valo Arulas vagy a helybeli piaczi 
Aron tortenik vagy pedig azon jutanyos Aron, melybe az egy
letnek kerult a porteka.
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A helybeli piaczi arnak kipuhatolasa nemi nehezseggel 
jar, mert a v&rosi kereskedok nem szivesen vilagositjak fel 
az egyleti boltvezetot, s lgy neha megesik, hogy az egylet 
nemely czikket olcsobban &rul, mint a tobbi kereskedok, 
vagy viszont dragabban arui, mert nem ertesult idejekoran a 
tobbiek arleszallitasarol. De ezen elteres huzamos nem lehet 
mivel az Arak emelkedese vagy siilyedese hamar koztudo- 
masuva lesz. Helyesen cselekszik az egylet, ha az arakat ha- 
vonkint nyomtatasban jeleuti es ezt szetkiildi; az idokozben 
netalan eldfordulo arvaltoztatast pedig az egyleti fekete tab- 
lan haladektalanul kozli, mint ez Salzburgban szokasos.

A  piaczi folyo aron arulva nyeresegre szert tenni s ezt 
szetosztani a tagok kozt czelszerubb, mint a portekat annyiert 
adni,a mennyibe az egyletnek kerul. Czelszerubb, mivel csak 
lgy nyer az egylet nagyobb allandosagot, lgy gyiijt es tcike- 
sit tagjai szamara, igy valik igazan takar^kossagi egylette,

Gyamkodolag gyujtetik ugyan az osztal^k, de hiszen az 
egylet szoktatni es nevelni is van hivatva, s kiilonben is az 
egyen onallosaga eleg biztositekot nyer abban, hogy az 
egyentol fiigg, akarja-e hasznalni az egyletet vagy nem ?

A  piaczi Aron arulo egyletnel az egyes tag logyasztasil- 
nak — a nyeresegbeni reszesiiles alapjdnak —  megallapitasara 
ket mod kinalkozik. Egyik az, hogy az egylet megkivanja 
miszerint minden tng penzet az egyleti penztarnokn&l egyleti 
jegyre valtsa fel, es okvetleniil ily jegy  mellett vas&roljon az 
egyleti boltban; mas mod pedig, hogy az egyleti bolto3 a vevci- 
nek ily jegyekkel nevertekben nyugtazza a veteldrt s avevok 
ezt koroukint osszeszamittatj&k s bekonyveztetik. akozelebbi 
osztalek kulcsa gyandnt. Ennek eltinye, hogy a tag nem 
kenytelen penzet eldbb jegyekrc felvaltani, az egylet mene- 
k iila  jegyek arultatasdnak koltsegeitol, penzoket a tagok 
nem hovertetik egyleti jegyekben. De ha az egylet a saj&t 
iizlete mellett szallitokkal is szerzodik, ezek aligha v&llalkoz- 
nak arra, hogy minden vasarl6t egyleti jegyekkel, nevertek
ben nyugtatvanyozzanak. Az egyleti uzletben keszpenze'rt, de 
jegykovetelessel, a szallit6nal pedig keszpenz lielyett jegyek 
kel vasarolni, bonyolult es kellemetlen lenne. Ily koriil- 
menyek kozt legczelszeriibb azon kis Aldozatot kivanni



minden tagtol, hogy egyleti jegyekre vAltsa fel elfogyasztando 
p^nzet.

A  piaczi Ar altal elert nyeresegbol kepezett egyleti 
vagyonnal nyugodtabban lehet rendelkezni, sot az iizleti bal- 
eset vesztesege is konnyebben viselheto. Holott ha az egylet 
minden nyereseg nelkiil, az altala fizetett aron adja el porte- 
kajat: az iizleti toke nem kepezodik es gyarapodik az iizlet- 
bol, tovAbbA az eladasi ar megszabasanal minden legkisebb 
tevedes nagy vesztesegre vezethet es az el nem kelt aru tisz- 
tAn karba vesz, sot az egesz vallalat megbukhatik. A  hely- 
beli piaczi aron aloli arulas Altal az egylet azonnal erezteti 
elonyet, mig a piaczi arszabast tarto egylet kozvetlen elonyt 
csak a konyv berekesztdsekor nyujt osztalek alakjaban, sot 
az angol egyletek az osztalekot ki sem fizetik, ha ez legalabb 
1 font sterlingre nem rug. A  haszon mindket esetben a ta- 
got illeti, sot a kdzonsegusuel olcaobb aroni eladasok altal az 
egylet vonzerot fejt ki, az egyleti tag a nyereseget azonnal 
szembetiinoen, minden vasarias alkalmaval kezzel foghatolag 
tapasztalja, es mindenki oly nyeresegben reszeslil a mino 
epen az altala fogyasztott czikkre esik, csakhogy az ily mod- 
szerinti ArulAsnal az egylet elveszti magasabb tarsadalmi 
jelentoseget, ds a kis kereskedok egyszerii versenytarsanal 
nem egyeb ; a tarsulat nelkiilozendi az Kgystges egisznek erze- 
tet, tovabba tobbnyire krajczaronkint es garasonkint marad 
keziinknel a haszon, s ugyan ez ep oly apro reszletekben el is 
pArologhat, vagy elfeledjukevenkint osszeszAmitani. A  piaczi 
aron valo ArulasnAl pedig az egylet osszegyuti es felszaporitja 
a hasznot oly oszvegge, melynek lAtszata van es nyoma ma
rad. A piaczi aron aluli arulas mellett az egesz jovedelem, a 
megtakaritAsra alkalmas Arkiilonbseg is felemesztetik vagy 
az 61Alkodo kisertesek kozepette eloszedetik s elfogyasztatik, 
holott a masik modnal oly Aron vAsArol ugyan az ember, 
mintha egyleti taggA nem lett volna, de folyvast jo  es teljes 
m&rtekii portekat kap s a kozvetlen nyereseget tagositva veszi 
kezehez. Valamennyi angol egylet piaczi Aron arui, mert 
csak ily eljAras mellett tekintheto az egylet takarekossAgi 
intezetnek s erheto el azon feladat, hogy az egylet, AldAsAt, a 
folyo Avon adott porteka jo  minus&gn s csonkitlan m&rt&ka
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dltal naponkin*, es a n yeremdny osztasa dltal evenklnt 
ereztesse.

Az angol egyletek iizleteben a nem tagok is vasarol- 
hatnak a fizetes megtortentet tanusito jegyek mellett, melye- 
ket a nem tagoktol kisebb, a tagoktol nagyobb kedvezmeny- 
nyel valt vissza az egylet. Ez nem csak azert elonyos, mert a 
forgalmat, s az ennel elerheto hasznot noveli, hanem az^rt 
is, mert az egyleti boltos ugy sem kepes a vdtelre jogositott 
tagokat ismerni, tehat ugy sem kepes megakaddlyozni, hogy 
nem tagok is ne vdsdroljanak.

Az egylet, melyn^l nem tagok is vasdrolhatnak, lehetet- 
len hogy a piaczi aron alui druljon, mert ez annyi volna, mint 
a nom tagokat elonyben reszesiteni minden viszontetemeny 
nelkul, a tagok vagyondnak koczkaztatdsaval a nem tagok 
huzndk a tagsagi hasznot, a tagsagi terbek visel^se nelkiil- 
Itt mar elvegzodnek az onsegely iitja es kezdddnek akegyes 
alapitvdny jellegenek feloltese. Azt sem tartanok czelszeru- 
nek, hogy a tagok olcs6bban, a nemtagok pedig foly6 piaczi 
aron vasdrolhassanak, mert lehetetlen volna ellenorizni, hogy 
mennyit vettek a tagok es mennyit a nem tagok, sot meg azt 
is kutatni kellene, valjon a tag maga szamdra vdsarol-e vagy 
pedig nem tag reszere. De oly helyen is, hol az egyleti boltos 
ismeri a tagokat, a nem tagok reszeroli vasarias zavart 
okozna az arumegrendelesben, a vdsdrlo nem tagok feliil- 
mulhatnak a tagokat, es taldn tervszeruen lefoglalhatndk 
az egesz keszletet s igy lehetetlenitenek a tagok kielegiteset: 
tandcsosabb lesz a vdsdrolhatdst csupdn az egyleti tagokra 
szoritani. Ezt az is ajanlatossd teszi, hogy kulonben az egy
let egesz bevetele adotdrgynak fog vetetni!

Vannak altalanosan barmely osztalybol tagot befogado 
fogyasztasi egyletek es ezekkel ellentetben oly kizarolagos 
jellegv egyletek, melyek csak bizonyos osztalybol fogadnak el 
tagot, mint peldaul Becsben a„Beamten Consumvex’ein,“ mely 
elokelo elzarkozottsagaban szamitja tagjait a hivatalnoki 
hierarchia lepcsozeteirol, mashol pedig csak a munkdsok 
kepezik az egyletet, peldaul Steinban, Pirkhammerben, Lo- 
rachban es a becsi „Funfhausban,“ hol majdnem kizdr61ag
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a munkas osztalyra szoritkozik az egylet; Steinban az egylet 
tisztan csak munkasokbol ali, Pirkhammerben 98% ,Lorach- 
ban 97% , Bees - Fiinfhausban 8 8 % esik a munk&sokra 
saj&t kozlemdnyeik szerint 1869. jan. l-rol. Az eperjesi fo- 
gyasztdsi egyletnel meg nem sikerult kieszkozolni egyetlen 
munk&s belepeset sem, a peldavonz6 erejen kivtil egyeb alig- 
ha fogja oket az egyletbe v in n i; a tagok koztil Eperjesen 
15°lo iparos, 9°10 kereskedS, 25 °]0 hivatalnok, 51 °lo egy^b 
foglalkozAsu. Kozmunk&st a nagy-szebeni es nagydiszn6di 
egyletek seni nmtatnak ki, hanem esik a n. diszn6di egyletben 
94°lc a mesteremberekre; 1°10 a kereskedokre, 5%  pedig 
egyeb foglalkozdsuakra; a nagyszebeni fogyasztasi egylet 
lagjai koziil pedig jut a mesteremberekre 7 “lo, kereskedokre 
8 “lyhivatalnokokra 59 °10,egyeb eletm6duakra pedig 26 “lo ,mint 
ezt saj&t kozlemenyeik mutatjdk 1869, jan. 1-rfil. A  kdzndp 
nagyon is conservativ n&lunk, er^lyes kozgazdas&gi j 6 veze- 
toket koreben nem sz&mft.

Legczelszeriibb, ha az egyletbe lepes b&rmely osztaly- 
beli ember eIStt nyitva ali. A kizar6lagossdg nem iidvos. Mi
nei szegenyebb valaki. aranylag ann&l dr&gdbban el, mivel 
apro reszletekben minden sokkal drdgdbb. Ivenkint sokkal 
tobbe keriil a papiros mint rizmankint. Minei kisebb mdrv- 
ben fogyaszt valaki, ardnylag annal tobbet nyerhet az egy
let Altal, tehdt a munkds osztdlyt mdr ezdrt is buzditsuk az 
egyletbe ldpdsre.

Az osztdlyok szerint vdl to fogyasztdsi egylet mdg 
jobban emeli a vdrnaszerii elzdrkozdst. Az elokelSk, hiva- 
talnokok resz^rol lendz^s, a munktkok reiszdrol bizalmatlan- 
kodds szinezetevel bir. Ellenben az egyletbeni kozoss^g dr- 
zete sok hiibdries eifiitdletet eloszlat, s a rideg ellenteteket 
enyhiti. A  megtakariids ep ugy raf^r a munkabert huz<5kra, 
mint a tisztelet dijt elvezokre, s ha ezen kozos drdeket 
e t/iiWesen mozditjak elo, ezt igen fontosnak tartjuk tarsadal- 
mi szempontbol, mert a kiilonbozo osztdlyuak kozti siiriiobb 
drintkezes a kozszellemet, az egymdsra utaltatds feloli meg- 
gyozodest dlenkiti, s a tdrsadalmi dletnek barAtsagosabb, 
melegebb kinezest kolcsonoz ; mily tanulsdgos a munka,3ra ds 
kis iparosra, ha a fogyasztisi egylet zoldasztalanal a mivel-

FOGYASZT. EGYLETEK, 2
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tebb osztAlybeliekkel egyiitt tanAcskozhatik, es az erdekek 
oszhangzasban l^teler ol meggyozdddst szerezliot. A  tArsa- 
dalmi retegek kozti feszultseget 3̂ hideg3eget leghathatdsab- 
ban oszlatja a munkAs ds kozep osztAly vegyiilese, es a, liu- 
bdrsdggel osszefuggo rangfogalmakat elfeledteti a tArsulati 
szellem. A  munkAs osztaly oly gyiilesekben, melyek nelci 
kozvetlen anyagi hasznot nem hajtanak, sot idejet emdsztik 
s ingyenes kikiildetdsekkel jarnak, nem szivesen vesz reszt; 
vonzzuk tehAt ot a fogyasztasi egylet korebe, liol sajAtanyagi 
drdekeirol beszelhet es felfele torekedhetik

HabAr a fogyasztasi egylet tagjainak beteteleibol vagy 
osztalekabol kdpezi iizleti tokejet, mdg sem nzonosithat<5 a 

rdszvenytArsasaggal; mert a fogyasztasi egylet a tagok bete- 
teleit csak egyszetuen kamatoztatja s legfolebb meg nemi 
kedvezmeny^ben reszesiti, a nyereseget pedig a fogyaszio ta
gok kozt aranylagosan, kinek - kinek fogyasztasa szerint ugy 
osztja szet, hogy a ki 200 ft. forgalmat eszkozolt, dpen kdtszer 
annyit kapjon, mint az, alii 100  ft. forgalmat idezett elo ; ellen- 
ben a rdszvdnyes vallalatnak nyeresdge egyediil a befizetett 
tokepenzre esik. A  fogyasztAsi egyleti iizletbdl nekiink juto 
osztalek annAl nagyobb, minei tobbet fogyasztunk, holott a 
reszvenytarsulatnAl nem a fogyasztas, hanem a reszvenyek 
szama hatarozza meg osztalelumkat. A  fogyasztasi egylete- 
ket igen dlesen jellemzi, hogy az egyletbe valo beldj ds ea 
torzsbetet azert tortenik, hogy ez altal az egylet korebeni 
fogyasztAs elonyeit elvezziik, nem pedig azdrt teszszuk a torzs- 
betetet, mintha ez altal a tokenek nyereseges elhelyezdse 
szandekoltatndk. —  A  fogyasztAsi egyleiben a rdszvevo ta
gok szAma elore meg nem szahhato, bdrmikor vAltozhatik, a 
beldpes mindeg nyitva ali, holott a reszveny^uzletnel a ta
gok szamAnak leheto lognagyobb mennyiseget elore meg- 
szabja a reszvenyterv, es nem lehet tobb tag mint mennyi- 
nek reszvenyjut. A fogyasztasi egyletnek tokeje sines mar 
elore, Athagliatlanul eloiranyozva, holott a reszvenytarsulatok 
torveny 3) altal is kotelezve vannak a sziikseges tdkemeny- 
nyiseg kozelitd kiszamitAsara. A reszvenyek nem is sz61hat-

’)  18 i0 ; XVIII. 55. §. b.
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nak oly csekely osszegekrtfl, minok a fogyasztasi egyleti 
tcirzsbefizetesek, s miutdn a fogyasztdsi egylet reszvenytdr- 
sulatnak tekintetni nem akar, alapitdsa a valt<5torvenysz^k- 
n<51 be nem jelentendS, a toke mennyisege e's eloteremt^sE- 
nek modja irant jelente'ssel nem tartozik, alapszabalyait vagy 
ezeknek vdltoztatdsdt a vdltotorvenyszeknel bejegyeztetni 
nem koteles. De a fogyasztasi egylet nem tekintbeto szoro3 
Ertelembem kozkereseti tarsasdgnak sem, mert ez ut6bbi 
tarsasdgnak beltagjai, torvenyiink 4 ) szerint, a tarsasdg tar- 
tozdsaiert egesz vagyonukkal felelnek, holott a fogyasztasi 
egyleti tagok az egyleti hitelezo irant szabdly szerint csak az 
egyletnel levci koveteleseilckel vannak lekotelezve; a fogyasz
tdsi egyletben re'sztvevot a szoros ertelembeni kozkereseti tar- 
sasagokndl elofordulo kiiltagnak (commanditair) sem tarthat- 
juk, mert a fogyasztasi egylettol kiilonos kamatkedvezmenyt 
magdnak ki nem kothet. A  fogyasztasi egyletnek tagja lebet 
bdrki, lia erre meltonak taldltatik, bolott szoros Ertelembeni 
kozkereseti tdrsasag tagjai nem lehetnek a megbukottak, 
kik bir6i itdlet dltal a kereskedes uzesetol eltiltattak, tovabbd 
az alkuszok, aztdn kik csalasi buuok miatt megfenyittettek 
s vegul ezen szemelyek felesegei es mindazok, kik valt6kote- 
lez^seket magukra nem vallalhatnak. 5) —  A  fogyasztasi 
egyletektol nem kovetelheto azon szemelyek megnevezese, 
kik az egyleti czel eleresdre tdrsasdgba dlltak. Uj tagok fel- 
vdtelehez valamennyi tag jelenldte s egyeterte'se, vagy pedig 
irott szerzodes nem sziikseges. Mind ez epen ellenkezoleg dll 
a szoros drtelemben vett kozkereseti tarsasdgokndl. Egy sz6- 
val, kozkereseti tarsulatnak nem tekinthetfl a valodi fogyasz
tdsi egylet, mi altal igen meg van konnyritve alapitdsa.

Leny'egesen kiilonbozik a fogyasztasi egylet a ntpkony- 
hdtol is. A nepkonyha akar reszvenyekre, akdr adakozasra 
alapitva a j<3 es olcso taplalkozagt czelozza; d e a  tuke mor- 
zsak osszegyujteset es ondllo uzlet kezdeset, foleg pedig az 
ondllo kiilon hdztartdsok fenhagydsat —  a csalddi vesta- 
tiizek Eleszteset —  nem hozza magaval. Nem lebet azonban

‘ ) 1810 : XVIII. 1. §.
s) 1840 : XV III. 2. §.
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elegge ajdnlani, hogy Briissel, B 'rlin es Pest pdlddjara pdr- 
toljuk andpkonyhdkat, jelesiil a munkdaok fogyasztasi egy- 
letei karoljdk fel ezen iij intezmdnyt, hogy lg y  a nfltelen 
munkasokat is magukhoz vonzzdk.

A fogyasztasi egyleteket nem azonosithatjuk a jotekony- 
sagi egyletekkel sem, molyek p. o. szegenyeknek olcoo ruhdt, 
ezdlldst, tuzeloszert osztogatnak ; mert eme j 6tekonysdgi 
egyletek tagjaiktdl legfolebb balat, nem pedig beGzeteseket 
igenyelnek, tovdbbd csak addig dllanak fenn, mig a kegyes 
emberbardtok bokeziisege tart; ellenben a fogyasztdsi egylet 
nem alamizsndn alapul, hanem az onsegely hatalmas eszmejdn, 
s nem a konyoriilotessegre, hanem az cinerore epit, nem az 
irgalma', hanem a szorgalmat dllitjaa boldogulds forrdsanak. 
A  fogyasztasi egylet nem azdrt alakul, hogy a szegenyeket 
gydmolitsa, hanem hogy a szege'ny sorsb61i kiemelkedest meg- 
konnyitse, ez elszegenyedest akadalyozza. Legyen kepes az 
adakozdsra minden csalad, de ne legyen egy sem, mely annak 
elfogaddsdra szortiljon.

A  fogyasztdsi egylet iizletehez kivdntat<5 toke a tagok 
dltal teremtetik elo, e's pedig alapitvdnyi osszeg, bolepti dij, 
idoszakonkinti befizetesek, torzsbetetek, tartalek-alap gya- 
rapitas, osztalek tokcsitds vagy reszvdny czime alatt.

De ha ez utobbi kifejezes t. i. „reszveny“ ha^zaaltatuek 
is, 6vakodjunk az dltala kdpviselt osszeget egyeb kedvez- 
menyben rdszesfteni, mint az elore meghatarozott kamatozta- 
tasban. Ellenkezoleg a fogyasztasi egylet czime alatt is a toke 
fog nyerekedni, es a fogyasztasi egylet kozhaszmi eredeti jel- 
legdbol ki fog vetkoztetni.

A  szdllit6kkal mtikodo egylet igen csekely beruhdzast 
igdnyel, u. m. kony vecskeket, egyleti jegyeket, napl6t ds f6- 
konyvet. Mindez, a belepes alkalmdval fizetett tagsdgi di- 
jakbol kikcrul, illetoleg fedezheto az egyletnek elso evi nye- 
remenyebol. A sajat uzletre vallalkozo egyletnek alaptoke- 
jdt apr6donkint, nchany krajczarnyi reszletekben gyujteni 
legtaudcsosabb, mivel igy a kevesbd vagyonosok is hozzd 
jdrulhatnak, a hozzdjarulas pedig fokozza az di dekeltsdget ds 
az egylethezi raga?zkoda3t. A heti vagy havi befizetd^t czel-
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szeiu lesz gyarapitani az illeto tagra es6 osztalek tdkiJsitese- 
vel is mindaddig, mig az eloirt torzsresz kiegdszitve nincs.; 
Ezen torzs-resz a legtobb egyletnel 10— 20 ft. kozt vAltozik, 
melybol bizonyos szAzalck elSre befizettetik, a tobbi pedig az 
iizleti haszonbol pdtoltatik ki. Lassu de biztos m6d ez az alap 
eldallitasahoz. Az eszaknemetorszagi fogyasztasi egyletek 
minta alapszabalyai szerint 6) egy tagnak csak egy torzsbe- 
tdte lohet, t. i. 5 talldr, melyre a boldpdskor 5 eziistgaras 6a 
folytatdlag havonkint 2 '/2 eziist garas fizettetik.

Minthogy a fogyasztAsi egyletnek nyeresege azon fo- 
loslegbol Ali, mely megmarad ha az eladAsi arbol levonatik 
az egylet Altal fizetett beszerzdsi Ar; es mivel az egylet csak 
abb61 penzel, liogy tagjaitol magasabb Arakat kovetel mint 
a minokon az egylet maga vasarolt, termeszet?s, hogy az egy
let ezen folosleget, ezon Arkiilonbzekot adja vissza tagjainak 
kiktOl t. i. azt beszedte; a folosleget, az Arkulonbzeket a; 
fogyaszto tagok eredmenyeztek, ezt nekik lehet koszonni; 
Ezei t nem ajanlliato eldggc a fogyasztasi egyleteknek, hogy 
a torzsbetet vagy reszveny csupAn kamatban reszesiiljon, a 
tiszta haszon pedig a fogyasztas arAnyAban osztassdk ki A 
csalAdapa, ki epen ar.nyit kerts a mennyivel hAzAt fen- 
tartja, ki egesz keresetet az egyletben fogyasztja, nyerjen. 
kilAtAst a fogyasztAssal arAnyban all<5 haszonra. Ez serken- 
teni fogja ot az egylet nagyobb mervii igenybeveteldre, es 
mAr sajAt erclekebol is ellenorizni fogja az egyleti uzlet me- 
notet.

A szallitokkal miikodo egyleteknel a kezelesi koltseg 
is felette csekely, ligy hogy pdldAiil Eperjesen, a forgalomnak 
1 !/2SzAzaldka fedezi az iigyviteli kiadasokat. Termeszetes, 
Logy minei nagyobb a tagok szAma, annAl kistbb szAzaldk 
jut egyegy-fCre a kezelesi koltsegbOl. A  sajAt iizlelet tart6 
egyletel- nek kezelesi kolt6ege azdvi firgalomnak 2 — 6 szAza- 
lekara rug; azon statistikai adatok szeiint, melyeket dr. Pfeif- 
fer gyiijtcitt. 7) Igen alAszallnak az iigvleti koltsegek, ha az

*.) M usterstatut. §. 43.
7.) Der Cons. Vor. 1868. 6vfolyam.



egyletnek iigyeit fizetEses hivatalnokok helyett valasztmdnyi 
tagok teljesitik —  dijtalanul.

A  fogyasztdsi egyleteknek tiszta nyeresEge statistikai 
jelentEsek szerint 8) az Evi forgalom 5 — 7 szdzalekdra megy, 
N. Diszn6d 3.3% , Eperjes 6.4°/o, Nagy Szeben 5 .3% , PEes 
6 '/o, NEmet Csandd 7 °/0, Brasso 6.2°/« nyeresEget mutat ki 
a mult Evrol. Es igy a legtobb egylet az elkoltendS fogyasz
tdsi osszegnek 5— 7 szdzalEkatmegtakaritjaEs tiszta haszon- 
nd vdltoztatja; mds ez6val mondva, a fogyasztdsi toke ugy 
nEz ki, mintha takarEkpEnztarba tetetnek, vagy mintha a 
munkabEr Es fizetEs 5— 7 szdzalekkal felebb emeltetnek.

A szdllit6kfeal szerzodft egyleteknEl a tiszta nyeresEg 
fiigg a szerzfidEs kedveztisEgEtol, a szdllitok szemelyes iigyes- 
eEgEtol, becsiiletessEgEttil e's bdndsm6djatol es a tagok cljdrdsd- 
t61; a sajdt tizlet tartdsdndl pedig attol fiigg , hogy mikEnt 
eikeriil az dra-megrendelEs, milyen dron jonEs kEl a porteka, 
s milyen a piacz; a mely egylet a folyo piaczi dron adja 
portEkdjdt, kEnytelen versenyezni a helybeli kereskedokkel, 
ha tehdt az ottani kereskedok a nagy verseny kovetkezteben 
mdr is kevEs nyreresEggel dolgoznak, az egylet is kEny- 
teleu kevEs nyereseggel drulni, ellenkezo esetben pedig, ha a 
helybeli kereskedok drdgdn drulnak, az egylet is nagyobb 
haszonnal adhat tui portekdin.

Az sem szenved ketseget, hogy a tiszta haszon megfor- 
ditott ardnyban ali az egyleti koltsegekhez, a kezeles, igaz- 
gatds, szdllasber, szolgalati dij a tiszta nyeresEget apasztja.

Azon elony, m itoly egylet nyujt, mely nem a piaczi, ha- 
nem a termelesi dron, tehdt a kozonsegesnel olcs6bban arui, 
nem csekEly ugy an, de statistikailag fel nem tuntetheto.

Az dru-megrendeleseknel sokat nyerhetnck az egyletek, 
ha az Eszaki angol egyletek pelddjdra, es a wiirtembergi, 
ezdszorszdgi szovetsEgek siirgetesEre kozosen Es egyiitt koz- 
vetleniil a termelouEI, tehdt az elsfikezbol vdisarolnak, Es pe
dig oly kozponti iigyfloksEg altal, mely a vildg-piacz moz- 
galmait eber szemekke! kiseri, a legkedvezobb pillanatokat 
eezElyesen felhasznalja, ugyanazon f  >rrdsb61 merit, melybfil a
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nagykereskedok, es igy velok versenyez. Miert ne kapjdk a 
fogyasztdsi egyletek kozvetleniil a gydrostol a czukort, a 
Bzovetet, papirosf, az elso kdzbol a kavet, rizsf, petroleumot, 
fdt? Ebbol az egyenes haszon mellett azon elony is kovetkez- 
ndk, hogy a kozponti iigynoksdg sok levelezest, konyvlapo- 
zdst, szdmldlgatdst feleslegessd tenne, es igy az egyleti tigy- 
kezeldsek koltsegeit is lejebb szdllitana. A  szovetkezds dltal 
oly tekintelyes allast es jelentekenyseget nyernek —  a ku- 
lonben kicsinylett fogyasztdsi egyletek, hogy minden szer- 
zodo fel igyekezend az egyletek meghatalmazottjdt j 6l kiszol- 
gdlni. Onkdnt ertetik, hogy a kozponti iigynok szakerto, da- 
rdk, lelkiismeretes, eszelyes ember legyen, ki megh<5ditja a 
bizalmat es szemdlyisegeben hordja a sikernek biztositdkdt.

Az egyleteknek ilyeten szovetkezdse dltal „a fogyasz
tdsi egyleteknek fogyasztasi egylete“ ldtesiil, melynek tiszta 
nyeresegdben az egyletek reszvdtok aranya szerint osztozkod- 
nak, es ezen feliil a czikkeknek ily utoni beszerzesdbSl is 
hasznot huznak. Az iigynok a tiszta nyeresdg bizonyos szd- 
zaldkdban ltnne reszesitendo, a netaldni seged szemdlyzetet 
sajdt felelossego mellett alkalmazna. A  megrendeldseket az 
egyletek bejelentdsei ardnydban pontosan tennd, s a szdtkiil- 
ddst gyorsan ds bizton eszkozolne ; a kdsz kiaddsokat p. o. 
fuvar, vdm, biztositas s a t. ds hatarozott p6tldkot —  a koz- 
pont javara —  a porteka ardhoz szamitand. Ebbol fedeztet- 
nek a kezeldsi koltse'g, kepeztetnek a tartalekalap, ds keriilne 
ki a rdszvevo egyletek osztaldka. Az ily kozponti iigynok- 
sdg iizleti tokdjdt a manheimi fogyasztdsi egylet elnokenek 
Duffingnek ajanlata szerint merithetne vagy a rdszvevfi egy
letek torzsbefizetesebol, vagy az egyletek felelossdge mellett 
nyitott bankhitelbol. Eszaki Anglidnak fogyasztdsi egyletei 
oly kozponti uzlettel birnak, melynek 1865-ben t6kdje 61,487 
talldr, forgalma pedig 945,707 talldr vala. 9.)

A szasz kiralyedg fogyasztdsi egyletei egyelore even- 
kint ketszer t. i. a husvdti es a mihdlynapi vdsdrkor aru- 
borzet rendeznek Lipcseben. 10.)

9J E. Richter die C. Ver. 115. lap.
l0) Verband der Sachsischen Consumvereine. Rundsobreiben

Nr. 11. -  s t -
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Onkdnt drtetik, hogy a kozos Aru megrendeldsek elen- 
gedhetlen feltetele, miszerint a megrendelo egyletek tomege- 
sen egymds kozeldben vannak, ugyanazon czikket nagyban 
igdnylik s a kozponti iigynoksdgnek gazdas&gi es tecbnikai 
berendezdse kozmegelegeddsre utott ki- Es pedig egyelore 
ceup&n azon czikkekre szoritkozndk a kozponti iigynoksdg 
figyelme, melyek valamennyi egylet altal kerestetnek, pel- 
d&ul gyarmati Arukra, miket elso forrasbol kaphat dsjutA- 
nyosan szdtkiildhet. Eur6pa legelso kereskedelmi piaczait, hol 
a levantei ds gyarmati czikkek elso kdzbol szerezhetok, nem 
kisdrheti oly figyelemmel a videki egylet, mint a kozos 
iigynok. Ily szerepre kezdetben legczelszeriibb kiszemelni a 
kornydkbeli legtekintelyesebb egyletet; enrnk onzetlen se- 
gdlydt a kisebb testvdregyletek h&laval fogadandjak. A  
kozos dru-megrendelds nem gdtolhat egy egyletet sem ab- 
ban, hogy bArmely czikket onnan hozasson, honnan legel6- 
nyosebben szillittathatja. A foldirati helyzet a megrende- 
ldeekndl mdrvado.

A  fogyaszt&si egyleteknel ugyan veszteseg felette rit- 
kdn fordulhat elo, de ha elofordulna, ezt a tagok viselik, ds 
pedig ugy, hogy mindenik torzsbetetelre egyenlo vesztesdgi 
osszeg neheztil; a veszteseg tehat nem a fogyasztas arAnyaban 
osztatik szdt mint a nyeresdg, hancm a torzsbetdtelek dltal 
egyenloen viseltetik. Az elleukezd elv kimondasa sokakat 
visszatartana vAlsAgos idoben a fogyasztastol ds igy kony- 
nyen iddztetnek elo a bubds. Ha nemely betetelt a veszteseg 
m&r kimeritett volna, a fedezetlen vesztesegi rdszletet ismet 
egyenlfien osztjuk szdt a tobbi torzsbetdtelekre, azutan a 
netaldni tartaldkalapra, de ezeken folul egyetlen tag sities 
kotelezve, haesak az alapszab&lyok m&skent nem rendelkez- 
nek. Ellenben az eszak-nemetszovetsegi egy’ eti torvdny sze
rint n ) a fedezetlen rdsz vdgtil szetosztatik a tagok kozt 
egyenloen, az egyetemlegessdg elve szerint, midrt is a kilepo tag 
mdg 2 dvig koteleztetve marad az egyletnek azon terheidrt, 
melyek a kildpes eltitti idfibol szflrmaznak (GeD. Ges. vom
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4-ten Juli 1868. §. 63.). Az egyetemleges felelosseg kiterjed 
az egyletnek nemcsak azon tartozAsaira, melyek tagsAgunk 
ldeje ala t, hanem azokra is, melyek tagga leteliink tlijit ke- 
letkeztek. (G. G. §. 12).

A fogyasztasi egyleiek jellegebol s termEszetebol k5- 
vetkezik azon kiilonos tekintet, melybe veendok adoztatAsi 
szempontb61.

A  tagoknak konyvecskei, melyekbe feljegyzi az egyleti 
pEnztArnok minden alkalommal a jegybevaltAst, vagy resz- 
letbetizetEst, meg inkabb erdemlik a belyegmentess^get mint 
a takarekpenztar vagy iparbank beteti konyvecskEi, es mert 
ezen konyvecskeknek mcgbelyegeztetese nem az iizleti nye
resEget adoztatnA meg, hanem az egyes tagok Altal megtaka- 
ritott fillEreket. azon jcivcdelembol, mely mar ugy is mog 
van ad6ztatva.

Az egylet, mely csak sajAt tagjai szamara arulja porte- 
kait, nem tekintheto iparsze! uen iizletezonek, Es igy teimesze- 
tesen jovedelmi ad6 ala sem vettetik, mert bisz az egylet a 
mennyiben csak a maga tagjainak Arui, nem bir az iparnak 
leglenyegesebb kellekEvol, t. i. azon szandekkal, Iwyyeyyhur- 
madi/ciol nyeresEget huzzon. Az ily egyle: az osztalekot egye- 
dul felvsleybul lizeti, mely magok a tagok Altal keszpEnzben, 
sajAt boltjukban iizetett vetelAraklol fenmarad a beszerzesi 
Es Arulasi koltsEgek levonAsa utAn.

Ha pedig az egylet nem tagoknak is arulna: a forgalom- 
nak csak azon resze utiln lenne ad6kotelee, m ita nem tagok 
eredmenyeznek. Ha pEldAul az egylet bort vagy sort mer, do 
csak a maga tagjainak, ez nem iparszei ii italmerEs, hanem 
olyan,m>ntha a csalad koreben az atya gyei mekeivel fogyasztj i 
a vendegldbol haza hozatott borat, E> Ep oly kevesse esik ad6z- 
tatAs alA, valamint ki van veve a husfogyasztAsi ado alol azon 
marha, melyet lakodalmakra es egyeb nepiinnepelyekre 
szoktak levAgni.12). Tekintetbe veendo a f< gyasztasi egyletnek 
kozhasznu termeszete is. —  Hogy az iparrendori szabAlyok 
megtartandok, emliteni- is folesleges.

MegdobbentO hatast gyakorolt mindenfele amulthetek-

l2j Husado. 2 §. e pont.
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ben az osztrak kereseti ado (Erwerbsteuer) reformja erdeke- 
ben tett azon javaslat, mely szerint az onsegely eszmejen. ala- 
pulo kereseti es gazddszati egyletek jovore hdrmas ad6 ald 
esndnek, jelesiil:

a) fizesspnek kereseti ad6t.
b) illeteket a betet ntdn.
c) illetdket az osztalek utan.
Ezen hdrmas ad<5ztatds sok helyt megbuktatnd a fo- 

gyr.sztdsi egyloteket. A  bdcsi fogyasztdsi egyletek kervenyt 
ndtak be a birodalmi tandcshoz ezen vegzetes javaslat ellen. 
Helyesen emelik ki, bogy a kereseti vallalat, mely talan elbir- 
batja ana hdrmas bdrcz sulydt, jovedelem - szerzdsre van ira- 
nyozva, de ezen szandek a fogyasztdsi egyletekben teljesen 
bidnyzik mindaddig, m/g tevekenysdgoket sajdt tagjaikra 
szoritjdk. Az ily korben mvikodo fogyasztdsi egyletek et, mind 
az e'szaki nemet szovotseg aliamaiban, mind a deli ndmet or- 
szdgokban felmentettdk a jovedelmi ad6 al61.

A  hazdnkban jelenleg fenndllo jovedelemad6 torvdny 
szerint 13) az cisii osztdlyba van sorozva r minden kereske- 
desbol —  vagy bamii mds haszonhajt6 foglalkozdsbol is szdr- 
mazo jovedelem .*4 A  fngyasztdsi egylet amennyiben szdllitok- 
t6l vasdrol, se nem iiz kereskedest, se pedig haszonhajt6 
fogl'ilkozds)wl, mely t. i. az egyleti tagoknak idegenektol, a 
megtakaritds gyumolcsen feliil, nyereseget nyujtana, nem te- 
kintheto; ha pedig az egylet boltot tart, de csak az egyleti 
tagok penzdn, es csak egyleti tagok szdmdra drul, »zin!en nem 
vonhat6 az idezett torveny 'ala, mivel nem tesz egyebet, mint 
hogy a kozosen vdsarolt czikket elosztja ugyanezen vasarl6k 
kozt, tehat a kozonsegtol vagy egy harmadiktol nyereseget 
huzni nem szandekozik. es mivel mas elcinyt nem biztosit, 
mint hogy megtakaritjuk azt. mit eddig tudatlansagbol vagy 
kenyszeriisegbol vagy tetlensegbol a eok ki^kereskedonek 
engedtiink.

Ha a vdrosi tisztviselok osszeallnak, h"gy a hivi.talos 
altalanyon egyiitt egyszerre hozalnak papiit, tintat, rajs:6nt, 
fonalat, viaszt. es ezen tomeges vdsdrlds folytan minden egyes

15.) 1863. XXVI. 2 §. e pont



27

tisztviseli! megtakarit dltalanydb61 S— 10  szdzaldkot, tudtunk 
szerint eztn megtakaritds, mely a reszvevo tiszttarsak kozt 
ardnylag kiosztatik, nem vonhat6 ado ald, valamint azon nye
resdg sem, melyben rdszesiilnek, ha egesz lada szivart vdsarol- 
nak egyszerre. Hdtha tisztviseloink lisztet, kdvdt, czukrot 
vdsdrolnak a fentebbi mod szerint, mas elbanasban reszesiten- 
dok ? Nem. Tehdt azon megtakaritds sem terhelhetd addval 
mit bdrmily rangu es rendii polgarok a fogyasztas koriil esz- 
kozolnek. Mdg senkinek sem jutott eszebe a csalad-apdt kti- 
lon jovedelmi add ald vetni azon iiriigy alatt, mert nagy szd- 
mii csalddjanak hdzi sziiksegleteit egyszerre rendelven meg, 
ennek folytdn az iparosoktol nemi kedvezmenyben rdszesiilt 
ds valamit megtakaritott. A  fogyasztdsi egylet, mely csak 
sajdt tagjainak drul, ugyanoly dlldst foglal el mint ama 
csalddapa.

m.
A f o g y a s z t d s i  e g y l e t e k  h a s z n a .

A  fogyasztdsi egyletek czeljat elsovonalban azon anya
gi haszon eldrdse kdpezi, melyet a czikkeknek jd  minosdgbeni 
ds teljes sulyu vdsarldsa ds az enndl elevheto megtakaritds 
sziil. Ne kicsinyeljiik ezen feladatot. Legyiink meggyozodve, 
hogy minei nagyobb jdletben el a ndp, anndl tobbct dldozhat 
a testi, szellemi ds erkdlcsi elet nemesbitdsdre. A szegdnysdg 
fiiggdst, szolgasdgot sziilhet, a nyomor gatolja az drtelmiseg 
fejlodeset, dllandovd teszi az e3z homdlydt, akaddlyozza az 
erdny viragzdsat, sietteti az erkolcsi bukdst, hdboritja a tor- 
veDy tiszteletdt; a jdlet ellenben eltetoje a testnek, eszkoze a 
szellemi fejloddsnek, biztositdja az erkolcsifegnek. Ezert a 
nep anyagi drdekeit elomozdito minden jogos eszkozt nagyra 
becsuliink, s a szegdnysdg lekiizdesere vezeto minden egylet
nek orulunk ; mert az anyagi haladds teszi az eiribert onaUd, 
ontudatos, szabad polgdrra. —  Helyesen emelte ki dpen pdr 
hdttel ezelott a wiirtembergi kamaianak ndpgazdasdgi bi- 
zottsdga. hogy a fogyasztasi egylet a keszfetnzfli fizetdsre, — 
melynek elhalasztdsdbau a fogyasztdsi egyleten kiviil allok 
bizonyoseldkeldseget helyeznek— szoktatvan tagjait, ezeket a 
hitelezok zsarnoki hatalma alol felszabaditja. a szennyes uz-o-
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ras kezeibol, az ad6ssdgcsinalas hinarjdbol kiragadja, s ez 
dltal a gazdasdgi es tdrsadalmi viszonyok javitdsdnak alapjdt 
rakja le. Azangol penziigyminister Gladstone a kiskereskedes 
ffthibdjanak tartja a hosszu idore val6 hitelezest — vagyis 
kolcsonzest a kereskedelmi tokekbol, neiti kereskedok sza- 
mdra, kik ezert a kereskedok altal szedett, a kozonsegesnel 
magasabbkamatot fizetnek, mi annalmagasabb, minei bosszabb 
idore terjed, minei tobb a roszadds, a fizetesi bizonytalansdg 
es pontatlansag. A hitelezes mortEken tuli terjesztese okozza 
sok ke eskedonek bukasat. —  Az egylet egyik fdfeladata el' 
sZokta'ni tagja't az annyira megrogzoit hitelbe Elestcil. A 
keezpe’nz eli fizetes meghonositdsa altal a vasarl<5 nyer, mert 
nem fizet a kereskedontk az arakba betudni szokott magas 
kamatot, a kereskedo is nyer, mivel a rosz ad6sok eilen bizto- 
eitva van ; a keszfizetes elonyeben reszesiil, mit a gydrosok 
egy par szazalek elengedesevel szoktak viszonozni.

A fogyasztdsi egylet a takarekossdgi szellemet terjeszti, 
tagjait a tokegyiijtesre vezErli, sotkotetezi, a konnyelmiiseg- 
tol elvonja, a sajdt es oveiknek jovfijeroli gondoskodasra ka- 
lauzolja. Az angol es belgiumi szegenyek lajstromaban sok 
olyan ember talaltatik, ki onmunkdja nelkiil gcizday volt, de 
csak felette ritkan szeg<:nyedik el, ki eleteben legalabb lOftot 
megiakuritds altal fElre tett. A  megtakaiitas altal anyagi 
gyarapodds eszkozoltetik s a megtakaritok magasabb tarsa- 
dalmi retegbe emelkedhetnek, mi ismet m isokat hasonlo to- 
rekvEsekre buzdi',Es igy az ege 2 rep emelkedik, torekvobbE 
s munkasabba lesz. A fogyasztasi egyletek altal tagjaik 
anyagi allapotara gyakorolt hatas nagy mervben jotekonynak 
es iidvoi-nek bizonyult be; a szegenyt eu.eli, a jom 6dut az 
elszegenyedestol 6vja, a gazdasagi rendbez szoktatja s a bir- 
toktalanokbol is toketulajdonosokat teremthet id6 folytdn. 
A fogyasz‘dsi egylet, mely tagjainak osztalekat nem adja 
egyenesen kezebe, banem medenczekint osszegyiijti Es jelcn- 
tEkeny toke erSve szaporitva gyiimolcsozteti: a vagyontalant 
is, minden megeroltetes nelkiil, lassankint a tokesek s^eren- 
eses so dba em eli; az egylet lehetove teszi, bogy a legkeve- 
sebb elonyben r^zesiilc} osztdly is gyarapodjek a j 6letben es 
munkajdnak tart6s gyiimolcse legyen. Az osszegyiijtott meg-
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takaritasok jelentekeny tokeve szaporodhatnak, mely annyi- 
fele terjeszti dldasat, ahany kdz osszehordta. —■ A  muukas 
megtamilja szeretni a toket, a tokes pedig becsixlni fogja a 
munkd^t.

Az egylettel kozhasznu j 6 eredmeny jar, ellenben semini 
veszely vagy liatrany senkire nem kovetkezik belole. A fo
gyasztasi egylet eljarasa nem egyeb, mint a fogyasztdsra on- 
magnnk altal, onmagunk szamdra kiszabott takarekossagi ado, 
csakhogy ezen ado nem foly idfgen penztarba hanem ossze- 
gyujtetik a fogyaszto es csaladja elonyere. A  megtakaritds, 
mely paranyinak latszik, a kitarto kovetkezetessdg altal ero- 
sen gyarapodhatik, p. o evekkel ezelott, midon apdva lett egy 
liivatalnok — mint maga beszdli ’ 4) ■— azonnal belepett a 
fogyasztasi egyletbe, s minden rea eso osztalekot tokesit —  
tarulmanyi alapul fia szamara. Hivatalnokunk eveniunt 6— 
800 ftot fogyaszt, es erro dtmeroleg 40— 50 ft osztaldk esik; 
vegyiik ezt 18 even at, es szdmitsuk hozzda kamatokat, 
nemde 1200— 1300 ft toke dll elottiink ? ez pedig olyosszeg, 
melyen az ifju harom evig is fentarfhatja magat valamely 
foiskolan.

Arochdalei egylet jelenteseiben olvashat<5, hogy valaki 
befizetett egy shillinget, azutan pedig egy fillert sem tett be 
ds megis esupan az altal, hogy a fogyasztasi egylet raktara- 
iban vasarolt, tfz ev alatt 98 L-t szerzett. —  A stuttgarti 
egylet jelente 1867-bon, hogy ott egy ozvegy asszonysdg, a 
ki fdzesbol tartja fel magdt es arva lednykajat, az elobbi dv 
alatt 2234 ftot forgatott az egyletnel ds 147 ft evi osztalek - 
ban reszesult, nem veszi ki penzet, hanem minden evi oszta- 
lekat az egyletnel hagyja, mely neki 5 szaztolit fizet, ds igy 
ezen holgy bizton remenyli, hogy ily modon 18 ev alatt leg- 
aldbb 4000 ftot megtakarit leany'a szamara hozomanyul. —  
Mar az 1866-ki porosz-osztrak olasz hadjarat alatt, melyT 
sok vdllalatot pangasra karhoztatott, a munkasziineteles inse- 
ges hatasa elol nem egy csalddapat az eg)letnel megtakari- 
tott osszeg mentett meg. Ezen es tobb eftele pelddk 13) me-

“ ) Cons. Ver. 1868. 8. sz.
1i) Pfeiffer die C, V. 71. lap.
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lyek az eletbfll meritvek, az igazsagban rejlo meggydzS erot 
nem ndlkiilozik, es a fentebbi szdnritdsok szamtani egyszeru- 
sdgokben lehetetlen hogy ne ebreszszenek kedvet es erdekelt- 
sdget az egylet irdnt. Bizton varhat<5 tehdt, hogy az egyletek 
tagjai teljes erovel tamogatjdk ezen kozos iigyet; a tag, mi
don foleg sajat erdekdben fdrad, egyszersmind masnak joletdt 
is elosegiti, biztosithatja gyermekeinek jovojdt, kiket magd- 
ndl is jobban szeret.

Az ember annyira tdrsas ldny, hogy meg a megtakari- 
tasban is jobban boldogul mdsokkal szovetkezve. Helyesen 
jegyzi meg Carey, hogy az ember Csak ugy mehet sokra, ha 
tdrsasagban d l; tokeletesbiilhetes, helyzetiink javithatasa es a 
tarsulds kiilonboztetik meg a gazdasagi embert az dllatt61. A 

fogyasztdsi egyletekben a legszebb tarsu^ati szellem nyilatko- 
zik, mely a toke tulhatalmasoddsdt ellensidyozza, a vagyon ds 
jovedelem aranyosabb megoszlasdt eroszak s jogsdrelem ndl- 
kiil eredmenyezi, a socialistikus rajongas vagy communistikus 
ldz kikeriilesevel. —  Roma tortenelmebol tudjuk, hogy Mar
cus Firmus megakaddlyoztatta egykor a gabnaszdllitdst Ita- 
lidba. A  nepet aggodalom razta fel jdtek-mamordbol. Aureli
anus legyozte Marcus Frmust. Gyozelmerol a polgarokat 
azon gunyos megjegyzessel ertesite, hogy „ismet lesz kenye- 
rok, tehdt gond nelkiil uzhetik jdtek-szenvedelyoket." A  mai 
kor polgdriasult nemzedeke sehol nem erdemel ily gunyos, 
csipos megjegyzest. A  fenyegeto elelmez£si ggndok legyoze- 
sere nem halando hadvezer, vagy fenyes imperator, hanem hal- 
hatatlan ero, a tai sulas szelleme van hivatva, mely a ndpnek 
vigasztaldsara s a szegenyseg lekiizddsdre az onsegely kifej- 
teset ajdnlja, s oda vezet, hogy a takarekossagrol fogyasztas 
kozben se feledkezztink meg. A fogyasztdsi egyleteket nem 
lehet eleg melegen ajanlani a munkdsokuak es rendes alkal- 
mazasban elo, k ’szabott fizetest huz6 tisztviseloknek, kik 
kiilonben eges z keresmenyokct fel szoktak emeszteni; pedig 
mily kivanatos volna elmaradt esalddjukra nezve a megta- 
karitmany, melyre bdnatos szemeit vethetne a gyaszlo ozvegy 
es kesergo arva. Menm i prostitutio, elokeld modoui koldulda 
lennealtala mellozlietd, s mennyi nyu^alom, elegullseg es er- 
k6lc8:seg lenne altala megdllapftva. Es ha nem fokozhatjuk
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kereseliinket, rendezziik bo fogyasztdsunkat eszszertien. A m ily  
elbizakodotta, konnyelmiivd tesz a rogtoni meggazdagulds, 
Ep oly becses, maradand<!> sikerii aj61Etnek csendos fejlfldese, 
az apr6donkint gyujtott bocsiiletes szerzemeny.

Az egylctnel a befizetes elmulasztdsa, a megtakaritds 
abbanhagyasa, helyt rem foghat. Itt a cseppet csepp koveti. 
Valamint batralek nem fordulhat elo a kozvetett fogyasztdsi 
adokndl, ep ugy nem szakithatok felbe a megtakaritdsok az 
egyletben rdsztvevoknel. Megtakaritds az egylet kordn kiviil is 
tortenhelik ugyan, csakbogy az egyleten kivuli megtakaritas 
niindig a fogyasztas megszoritdsdval ja r ,  mi List Frigyes 
szerint az iigynevezett „Hungersystem“hez vezet, es a meg- 
takaritmanv egy-cgy meggondolatlan pillanat vagydnak kon- 
uyen aldozatava lehet. Hany pelda bizonyxtja, bogy a ese- 
kelyebb mervii megtakaritas az elkolthetesi alkalmak csdbjai 
kozt konnyen kiadatik, vagy elvesz, ellopatik s egyeb veszE- 
lyeknek van kiteve, foleg a szegenyeknck apro osszegecskeik 
elfogynak es velok egyiitt elfogy a kedv is tovabb takard- 
koskodni es a szereny kezdetet folytonos onmersekles es j 6- 
zansag altal gyarapitani. SSt meg a takarekpdnztdr sem biz- 
tosit a leselkedd kdltekezesi alkalmak eltdntorito eieje ellen, 
mintbogy epen a kis tokek p. o. 50 fton al61i betetelek bar- 
mikor kifizettetnek, eldleges felmondds nelkiil. Ellenben a 
fogyasztdsi egyletneli megtakaritas nem tortenik az Eszszerti 
fogyasztas megazoritasaval, az egyletben a legszegenyebb 
napszdmos is teliet megtakaritast es ennek gyum olcs6t ido 
eldtt leszakitani leheteilen.

A  fogyasztasi egylet hasi.adra ven a nem tagoknak is. 
Sok belylitt okoztdk a fogyasztdsi egyletek, bogy a keresko- 
dok es meszdrosok, eddigi ldtogat6iknt maguknak hiztositan- 
d6k, ezeknek nem csak hogy jobb  portekat adtak az eldbbiek- 
ne!, hanem leengedeseket is ajaulottak, koriilbelol oly merv
ben inint a fogyasztasi egylot osztaleka. Ezon es tobb e fele 
fogasok egyouesen arra vannak ugyan iidnyozva, bogy az 
egyleti tagok olvonattassanak az egylettol, d* az igy tdmadt 
versenybdl hasznot huz a lcozonseg, a mennyiben olcsobban 
vdsiirolhat; fa; olaj, czukor, kavd piaczi aranak alaeseset 
nem egyhelyiitt koszonik a fogyasztasi egylet mukodesenek
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Ezen eredmenyre, inint az egylet kozvetett hatas ira, nemi ele- 
giiltseggel mutathatunk. Minei tiibben 8 minei jobban meg- 
ismerik a fogyasztasi egylet eszmdjet ds dlddsdus mtikoddset, 
annal nagyobb lesz a nepessdg rdszvdte, erdckeltsdge es 
haszna. Es meltan, mort egy csalddapdnak sem valhat sze- 
gyenere oly tiaztessdges uton jdrni, hol a hdzi sziiksegletek 
jobb ds olcsobb kielegitdae bizton elerhetS es megtakaritds 
eszkozolheto. A fogyasztasi egyletek erkolcsos ds ertelmes 
vezerlet alatt oly lendiiletet adhatnak a munkda ds honoratior 
osztaly vagyoni helyzetenek, hogy ezen egyebkent igen szii- 
ken es kimerten diti polgdrok, az aliam legkisebb terheltetdse 
nelkiil egy nemzedeken keresztiil kdpesekke vdlnak a toke 
hatalmdt61 fiiggetleDne lenni. A magyar budget szerint 
1869-ben megy a polgari tiszti fizetesekre 35 milli6 f t . ; koz- 
sdgi es magdn bivatalnokok fizetdse bizton vehetd 15 millid 
ftra, eme ket tetel osszesen 50 milli6 ft. Ebbol jelenleg aligta 
karittatik meg valami. Ha ellenben az emlitett 50 milli6 forint 
csak G szazalekos hasznote redmenyezo fogyasztasi egyletek 
utjdn koltetnek e l : megtakaritva lenne mar az elso ev vegdn 
3 millio ft. es ezen uton 30 dv alatt meg lenne takaritva 90 
milli6 ft., mely osszeg idokozben a kamatokkal ds ezek ka- 
matjaval 185 millio ftra gyarapodr.dk. Ezen szamok mathe- 
matikai pontossagra nem tartanak ugyan igenyt, csupdn azt 
akarjdk szemldletivd tenni, hogy a fogy^asztasnak czelszeriibb 
eszkozldae mellett oly' tetemes megtakaritds erheto el, mely 
a tisztviselok ds munkasok anyagi helyzetet, arvaik, ozve- 
gyeik sorsdt khetSleg biztositana, s a tisztviselok leanyai kO- 
ziil csak elvdtve maradna valamelyik hozomany nelkiil. A 
tisztviaelo meg<5vatndk az emeszto ad6ssdgcsinaldst61, mely 
mindenkire, de foleg a kiszabott fizetdsbol elore ndzve vdgze- 
tes; mivel a ki jSvedelmebol csak igen sziiken dl vagy epen 
nem kepes kidlni, meg kevesbd kdpea adosidgait torleszteni. 
Meg oroksegiil sem hagy egyebet hdtra, mint nyomort es 
ad6ssagot.

A  fogyasztdsi egylet ha az sny'agi hasznon kivul egye
bet nem eszkozolne is, mdgis haszaos, jogos ds eletre val6 
vdllalatnak tartatnek.

De az egylet nem csupan anyagi haszonnal kecsegtet,
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hanem erkolcsi jelentekenyseggel is bi't\ Kozvetleniil ugyan 
szAraz nyerdszkedo vagy legjobb esetben megtakarito egylet 
gyanAnt tunik fel, cie tuzetesebb vizsgAlat utan arrol gycizo- 
dtink meg, hogy a nep erkolcsisegenek emcleset is munkalja; 
eloszor az Altal, hogy az egyleti tagok leven az egyleti uzlet- 
nek tulajdonosai es lAtogat6i, a becsiilet utjan maradnak, kii- 
lonben magukat csaljak m eg; csorbitlan suly es mertek s a 
portekanak hamasitlan megnevezese az ily egyletekkel egyiitt 
jar. A z egyletnel nincs alkudozAs, hamisitas, rAszedes. — Az 
erkolcsiseget szolgAlja tovAbbi az Altal is, hogy a tonkre jut- 
tato adossAgcsinAlAstol tartoztatja tagjait. Ismeretes, hogy a 
legtobb munkas ds keziparos, scit lisztviselo is nem a mdr ki- 
erdemelt es kezhez vett berbol, hanem a meg csak kierdem- 
lendo talan fel vagy egdsz honap mulva nyerendo fizetdsre 
szamitva fogyaszt.

A  hitelbe eles nem mAs mint jovendobeli keresetiink 
elcileges felemesztese, vagy is az, hogy tobbet fogyasztunk 
mint a mennyit szereztiink. A  bevetel es kiadas kozti egyen- 
suly Srokre megzavartatik. A  keresetet azonnal zar alA veszi 
a regi hitelezo. Midon tehAt a hitelbe elo penzhez ju t: ezzel a 
mAr elfogyasztott portekAt fizeti es igy a jelenre keszpenzen 
mit sem vasArolhat, s lijra kezdi a hitelbe dlest. Ez igy megy 
hetrol hetre, evrGl evre. Ha pedig aztAa beAll a munkahidny, 
betegseg, vagy rrAs rendkivuli korulmeny, nincs mire for- 
ditsa tekintetet, hiAnyzik a megtakaritott sziiksegfiller, a 
munkasziinetet nyomban koveti a nyomor. Egyetlen olym os- 
toha ev mint 1863 vala, kdtsegbe ejto inseggol Arasztja el a 
gazdag alfoldet! Az inseg eloszor zAlogba sodorja a mi kis 
drtdkesebb holmi van a haznAl, aztan elzAlogosfttatik meg a 
zAlogczddula is, jon a sor aprodonkint az elidegem'te'sekre, 
ds oly kolcsonkotdsekre , melyeknek soha vissza nem fizethe- 
teset a kolesonvevo titkon erzi sot tudja : eget foldet igdr, a 
hitelezot alnokul hitegeti, mig nem az adossagban vegkdpen 
elmerul. Ez oly Allapot, mely szAmtalanszor elofordul, s meiy- 
ben korAutsem ttikrozodik vissza az erkolcsiseg, A konnyelmtt 
adossagcsinalAs ellen dolgozik a fogyasztasi egylet, mely kdsz 
fizetest kovetel. A tagnak, ki reg (i?i a hitelbe eldst, eleint? 
neheztnesik az nzonnali kd^zfizotds, de vdgul mogszokja, sa- 
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jdt javdra, s midtin bdrdt kezliez kapja, nem nyeli ei ezt a 
conto, hanem szabad rendelkezdsere marad, s azon ontudat 
hogy ezen ber egeszen az (i korlatlan ttilajdona, nem fogja-e 
emelni a kedvet ea szeretetet a munkahoz, melynek gyiimol- 
csdt elvezi ? Azon erzds, hogy nem vagyunk senkinek ad<5sai 
s batran nezhetiink bdrkinek szeme koze, nem teszi-e a ke- 
ddlyt deriiltebbe es nom hatvanyozza-e az dnortibeni bizal- 
m at? Az ki becsiiletesen ds jozanul gazddlkodik, nem dlvez- 
tdrsai es felebbval6i eldtt is tdbb tekintdlyt s becsiiltetest 
mint a ki soha ki nem vergddik az adossdgbol? Azonban 
hogy a munkdst elszoktassuk az adossdgcsindlds kdnnyu, de 
veszdlyes gyakorlatat61, nem elegendd az intes vagy tanitas, 
hanem bizonyos erkolcsi kenyszer sziikseges, mit kelld mdr- 
tdkben gyakorol a fogyasztdsi egylet; mely tovabbd az er- 
kolcsiseget mds szempontb61 is em eli; jelesul a munkdstol, 
iparostol sot tisztviseldtdl is elegszer halljuk ezt „sokra soha 
nem melietek, ha egy ket krajczdrom marad —  csindlok ezen 
egy jo napot“; es valoban korcsmdba, vendeglobe es dohdny- 
tozsdebe vdndorol a nehany arva krajczar. „Ennyit minek 
fdlre tenn i?“ Ebbdl foly a kdnnyelmu, eldre nem tokintd elet, 
mely az dzvegyre es arvdkra, a betegdgyra es elaggdsra nem 
gondol, csak el a vilagba. A  szabadsdgot a pocsdkoldsban, az 
elvezetet a meggondolatlan fogyasztasban talalja. Ily kony- 
nyelmuseg ellen 6v az egylet. Az egylet koreben kdnnyen e's 
eszrevdtleniil haladunk a megtakaritdsnak egyebkint szaraz 
ds sok kisertetek dltal nepesitett volgyen. Az egylet dltal 
apolt es ndvelt takarekossdg minden egyleti ev berekesztesd- 
vel gyiimolcsdthoz, melyre mint sajatjdra tekinthet az egyleti 
tag. A  megtakaritds gyiimolcseben hatalmas ellenszer rejlik 
a kdnnyelmu vesztegetd dletmod ellen. A  munkds, ki eddig 
mindig csak az ado sok szomoru szerepet jdtszd, most hilelezove 
lesz, kinek kdveteldso van az egyleti penztdrban, kdvetelese, 
melyet meh es hangya adagokban rakott le, es pedig akkor 
midon az egyleti szdllit6kndl, vagy boltokban szerze be min- 
dennapi szuksegleteit. A megtakaritds telidt, melyhez eldbb 
az erd vagy az akarat hianyzott, kimaradhatlanul kdveli a 
penzes zsacskonak mindenik megnyilasdt. — A fogyasztasra 
rendelt penz legaldbb egy evi kamatot hagy hdtra jutahnul
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az egyesulesi szellemnek, mely a munkiisnak konnyelmiisEgEt 
apasztja, erejet noveli, jellemEt aczelozza. A  mit az ertelem 
es meggyozodes sugallata mellett nem tudott kivinni, liogy 
toket gyujtson, azt a fogyasztasi egylet kieszkozli. Es az 
elet birni fog azon fdfeltetellel, t. i. az anyagi jolettel, mely 
nelkiil folcli rendeltetesiink elnem erhetd. Haam unkas elore, 
latolag fog gondolkodni es erezni, ugyan igy fog tini es csele- 
kedni, kedelye egeszen m&s liangulatba megy at/ elobb in- 
gadoz6 akaratanak, proletarszerii konnyelmiisegEnek hullam- 
zasait a becsvdgy es tisztesseges czel ut&ni torekves valtja 
fel. Az ember kezd elete'vel elEgedettebb lenni, a jdvore nyu- 
godtabban tekint, a nelkiil, bogy minden krajcz&rt vagy ga- 
rast ketsegbeesetten kellene szamolgatnia. Meggyozddik ar- 
r61, liogy a fizetesnek emelese vagy a bernek fortdlyos felcsi- 
gazasa nelkiil is teliet szert vagyonra, melynek novekedese 
folytan elveszti a conimunisticus ingereket, lesz beltile bekEs, 
munk&s honpolgdr. A ki az egyleteknek mind ezen erkolcsi 
jelentdseget meggondolja, nem lebet iigyiink ir&nt kozonyos 
vagy epen ellenseges.

Nagyon liolyesen mondja gr. Soden a nevstcidtlesi fo 
gyasztasi egylet elnoke, liogy az egylet, mely a gyongeket az 
onsegEly utjan toke szerzesre kepesiti, egyszersmind az ertel- 
miseget is fejleszti. Az egyleti jovedelembdl a legtobb lietyen 
nevelEsi ezelokra is szoktak adakozni. Az egyleti bolthoz 
egyleti tarsalgo terem, olvasoszoba, konyvszekreny, zongora, 
te'rkep s. a. t. jarul. Az egyleti kimutatasok meggydzd ada- 
tokkal ezafoljak meg azon allitAst, mintha a munkas semmit 
sem bim a megtakaritani. A  keserii letfentartasi gondok elii- 
zEse ntdn fogekony lesz a kedely a vallds es erkdlcs, az elme 
Es szivnemesitd tanok befogaddsara. Azon osztdly, melybul 
edtlig annyi szerenesetlen proletar keriilt ki, melyet a szegeny- 
seg es vele j&ro sok keserii nelkiilozes sanyargat es csak m a- 
sok irgalmassAga tenget — maga is kozremukodhetik az 
egylet utjin a nyomor enyhite3ere; sajat es ovdi sorsdnak 
javitasara; meggyozodik az egylet iitjan, hogy felsobb ren- 
deltetEse is van , mint a mero drzdkisEg kielegitEse.

A  fogyasztasi egylet e'szszerii fogyasztasra, rendre , 
gyakorlatiaa irdnyra vezErel, meggydz a feldl, hogy a rendea

3*
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beesiiletes dletmod nelkiilozhetlen feltetele a joletnek es 
csalddi boldogsdgnak.

A  fogyasztdsi egylet erkolcsi haszna abban is nyilat- 
kozik, hogy a ndpben e'lesz‘ i a bizalmat. A  kozndp rendszerint 
igen bizalmatlan e's gyanakodo. A  mily konnyen hifz az 
atnitdsoknak, dp oly nehezen bizik a felvi!agosit6kban. Az 
egyletnek elteto elerne a bizalom ; ha erre mdlt6, meg is ho- 
ditja azt. Tovdbbi j6 eredmenye az egyletnek, hogy a ndpet 
arra szoktatja, miszerint magdt a tcbbseg hatdrozatdnak a li 
vesse, a val<5di demokratianak ema ffielvdt tisztelje. Ez dltal 
minden egydb, haszuos tarsas kozremukodesre elokdszittetik; 
benne az egyuvetartozds erzete felkoltetik s a pokszeru fel- 
revonuldst ds onhaszonlesest megdonto kozszellem eldn- 
kittetik.

Az egylet maga kdszitven es modositvan alap3zabalyait, 
ez altal az autonomidhoz vezet ds szoktat olyanokat is kik 
egyeb alkalmakkor szavazattal nem birnak. Fel fog ezekben 
is ebresztetni a polgari mdltosag drzete, mi igazi talizmdn a 
biinozds ellen. A  inagunk altal hozott hatdrozatok irdniitisz- 
telet ds ragaszkodds nem rosz gymnastikdja a polgdri 
jellemnek.

Es noha a fogyasztasi egylet ennyi es ily jelentdkeny 
anyagi ds erkolcsi elonynyel jdr, terjeddse nem kaves aka- 
dalyra bukkan.

A fogyasztasi egyletek ifjusdga, a kivihetoseg irdnti 
aggodalom, egyes elfogult biral6 gunyos megjegyzese sok 
embert elidegenit az egylettol.

Az egylet ellensegei kozt elso helyen emlithetjuk sok 
tagnak liideg kozonyosseget. A  munkds polgdrnak egyik 
i(i biiszkesdge lehet azon meggyozcidds, hogy kozhasznu ds 
pdrtolando iigy mellett buzg61kodik. De fajdalom sok polgar 
ezt dpen nem fogja fel, sot fagyos kozonynyel ndzi a munkat 
melyhez jdrulni koz e's magdn erdek serkenthetne. Nalunk 
sokan mdg azt is restelik, hogy a nehany lepessel tavolabb 
eso egyleti boltba kiildjenek vagy penzoket egyleti jegyekre 
bevdltsak. Az egyletet kelletlen, kedvetleniil, bizalmatlanul, 
kicainyloleg haszndljak vagy dpen keriilik. Munkds, napsza- 
mos, kis iparos ha elszanta is roogat a belepesre, a lebeszdlonek
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hamar hitelt d d ; az ellenvdlemdnytt szdjas kalmarok ds 
korcsmdrosok s nyelves hites tdrsaik sok tagot eltantoritanak. 
A  bdgyadt, aluszdkony, ingatag tagokat eldnkiteni, serkenteni 
s szil&rdftani kell.

A munkds os?.tdly tiidcrtlansaga is akaddlyozza az egy
letek terjeddsdt. Pedig a fogyasztasi egylet tdrsadalmi jelen- 
ttfsdge epen abban dll, hogy a legszegenyebb ndposztdlyt is 
rdszesiti a nagyban vasdrlds elonyeiben s nn5dot nyujt a meg- 
takaritdsra, meg oly pardnyi jovedelembol is! Nagy nehdz- 
seggel jdr ugyan a munkas koi okben sikerrel izgatni a 
fogyasz<dsi egyletek j  avara, de lankadni nem szabad a hala- 
dds baratjanak; nemelyek sikerrel hasznaltdk a gyakori 
osszejovetelek rendezdsdt hol kozgyiiles, liol sz6rakozds 
iiriigye alatt, az ut6bbi nemualkalmakkor a n8k isjelen vol- 
tak, kik ha beldttdk az egylethasznat, buzg6 pdrtoloiva lettek ; 
meggyozo fejtegetesek, az egylet dletre-val6sdgdnak, fdny- 
oldalainak feltiintetese, a kifogyhatlan tiirelem vegre mdg is 
utat tor a jobb eszmek ezamara.

Mig a nep csokonosen ragaszkodik rdgi szokasos elet- 
m<jdj;ihoz, addig a felso osztiily gyengesdge, hogy nem szive- 
san lep oly egyletbe, melyne! a porndppel johetne drintkezesbe. 
Sok magasabb es als6bb rangu hivatalnok felesege, ha sze- 
retne is takarekosan bevasdto'ni, melttfsdgan al61innk kepzelne 
ezt az asztalos, lakatos vagy epen a napszamos felesegevel 
kozossdgben teuni. Ez ellen a j 6zan beldtas terjeddse, ds a 
pdldanak vonzereje s^gitend — habdr las?an, de kimaradhat- 
lanul.

A  heves nyerdszkedesi vdgy, mely a minden dron rogton 
meggazdagulni akarikat lazas allapotban tartja, fogdkony- 
talannd tesz azon ude, tevdkeny ds takardkos £letre, mely a 
fogyasztasi egylettel jdr ; az ilyennek 10 — 20 ft evi megta
karitds kicsinysdg! A nyerdszkeddsi es jatdkossdgi szenvedely 
sivarrd teszi az embert, s el degeniti az erkolcsos munkat61 
es jogszeru eletm6dtol. Minei nehezebb. antidl iidvosebb ily 
korokben is terjeszteni a fogyasztasi egyletet, mely esendes, 
szorgalmas elet mellett vezet j61!etre.

Sokan, foleg a felsobb e3 kozep osztalyban annyira el 
vannak fogulva, hogy a fogyasztdsi egyletet j 6tekonysagi
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intezetnek, a levesoszt6 intezettel najdncm egy vonalon 
all6nak kepzelik ; alamizsna utan pedig restellenek nyulni, 
erre nem szorulnak; epen ezeit csekElybk az egyletet. 
Vildgosxlsxxk fel oket, hogy a fogyasztdsi egylet nem osztogat 
tagjainak a!amizsnat. Avagy alamizsna-e, ha valakit figyel- 
meztetiink, hogy jo  szivart vagy jo  kavet bizonyos boltban 
61esobban vehet mint egyebtitt. u )

A  fogyasztasi egyletek a cseledsec/ben is taldltnk ellen- 
segre —  a mennyiben a cseledsEg az egylet altal eliittetik a 
kiskereskedoktol huzott borravaloktol, ezen ketes h&tdeu 
bevetelektol, melyek a cselEdet a gazddja ix-ant sokszor 
hazugsdgra, hiitlensegre csdbitjak Es kisertetbe viszik a cso- 
lddeket, hogy sajat erdekeiket a gazddk rovasdra is hajhasz- 
szdk. Volt elEg gonosz cseled ’ 7), ki az egyleti portekat az 
asszonya elott becsmex'elte, vagy elobb szandekosan meg- 
rongdlta, vagy egyebiitt vasarolt hitvany portekdt az egy- 
lcttol vdsax-oltnak adta ki, vagy dragdbbnak mondta ; az idot 
elcsavarogta s az egyleti szdllito hanyagsagaval xnentege- 
tddzott. A  cselEdeket az egylettel kibekiteni leginkabb az 
dltal lehet, ha az egyleti szdllitok illoen bannak a cselEddel, 
a vdlasztmdny pedig a tiszta haszonbol a cseledeknek is 
juttat valamit.

A  fogyasztdsi egyletnek legterme’szetesebb ellensegei a 
kereskedok. Agitatioikkal sok gyenge eszlit es gydvat elfognak 
az egylettol. Az egyleti szallit6k szerintok annyi szazalekkal 
mernck x-osszabbiil, a hanyat elengednek. A  kedvezmeny tehdt 
mero kepzelct. Ezt a szdllitok becstiletessEge czafolja meg. 
A  fogyasztdsi egylet ellen nemely vdrosban ugy tortek a 
kereskedok, hogy a czikkeket valamivel olcsobban drxiltak 
mint az egylet, peldaul az egylet 40 kron al61 nem adhatja 
a czukornak fontjdt, ok pedig 39 krert aruljdk. Az egyleti 
tagok tehat meghazudtoiva lattdk az egylet azon alapszabalyi 
pontjdt, mely a tagoknak jo  czikkeket biztosit a folyo  dron. 
Sok tag minden felvildgositds daezara sem latja be a keres-

1G) E. Pfeiffer: Die Consumvereine 85. lap. 
17) Cons. Ver. 5. sz. 868.
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kedoi fondor fogdst, mely nem nuis mint csaletek az egylet- 
tflli elidegenitdsre.

Sok kereskedti panaszolja, hogy serelmes a kereskedtii 
oszt&lyra nezve, ha vagyonos csalddok is reszt vesznek a 
fogyasztasi egyletekben. Ep oly drv mint midon a munkds 
neheztel azert, hogy a gyarosok gepeket alkalmaznak ds a 
fuvarosok panaszkodnak, hogy a kereskedo nem tengelyen 
hanem vosu'on hozatja portekdif. Valamint az olajdrusok 
kedvedrt, kik elobbaz utczakat kivildgositottdk, nemfogunk 
a gazvilagitas ellen, a duDa vizhord6k kedvedrt a vizvezetds 
ellen kikelni, ep ugy nem szabad elitelni a fogyasztasi egyle- 
teket egy pdr versenytol fdlo kereskedo miatt. Mindenkinek, 
gazdagnak ugy mint szegenynek joga van ott vasarolni, hol 
legjobban es legolcs6bban kielegittetik; ep igy te^znek a 
kereskedok i s ; ha X . gyar ma 10 szdzaldkkal olcs6bban adja 
kdszitmdnydt, hozza megy a kereskedo nem torodvdn az elobbi 
gydrosok vesztesegevel: az egyletnek legkonokabb ellensdge 
is ott vdsdrol hol olcsobb. A  bort, buzAt, gyapjut minden 
kereskedo azoktol vesszi, a kik legolcs6bban adjak, mit sem 
torodvdn azzal, hogy ndmely tormelonek nyakan marad 
termelvdnye. Kiilonben a fogyasztasi egyletek oly lassan 
szaporodnak ds oly roppant versenynyel dllnak szemben, 
hogy az egy es kereskedok nem is igen drzik az egylet miiko- 
deset. Az egyletnek azok sem baratai, kik a kereskedonek 
magukat elzdlogositotlak. Ezeket nehez kiszabaditani a 
folyvast hitelezo kereskedok kezebol. Ok nem fordulhatnak 
oda hol legjobban ds logolcsobban vds&rolhatnak, hanem 
hitelezoikhez vannak ldnczolva. LAm mily karos a hitelbe 
dies ; hasznosnak kell tehat lenni az ellene dolgoz6 fogyasztdsi 
egyletnek.

Nemelyek igen szeretik az egylet elleni panaszokat 
szarnyra boesatani, sot pollekokkal toldani; nem gondoljAlc 
meg azt, hogy az egylet kordn kiviil, hanyszor kapnak rosz 
portekat dragAn, pedig talan dpen azon kereskcdokndl, kik 
jelenleg az egylet ellen minden paranyi panaszt oly 6rias 
nagy ito alatt mutogatnak. —  A tamadasok es fogasok el ne 
ijeszszenek, csak kiizdelem kozt fejlodik ki az ero, kiizde- 
lemmel jdr minden ujitAs ; a kitartok szAmara torern a siker.
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Legyunk tfivdkenyek, magunk es tarsaink erdekdben, az 
egylet felvir^gozasa ki nem maradhat.

IV.

A f o g y a s z t a s i  e g y l e t e k  t o r t d n e t e d s  
s t a t i s t i k d j a .

A  fogyasztasi egyletek a legifjabb taraulatok koze 
tartoznak. Tortenelinok plebejus egyszerusegeben nem nyulik 
vissza a letiint fczdzadokba, hanem csak a ket legut6bbi 
dvtizedbo.

A  legrdgibb fogyasztasi egylet a rochdaloi, melynek 
alapitOi magukat angol biiszkeseggol becsiiletes uttoroknek 
nevezek (Rochdale society o f equitable pioneers) ; ennek meg 
dletben levo alapitoinak oneldgiiltsdge, melylyel egyesiilesokre 
visszatekintenek, dp oly termeszetes mint az atyauak komoly 
ondrzete, hs j61 nevelt gyermekeit ds unokait szemldli.

Ezer nyolczszaz negyven haromban Gszszel, Columbus 
atyjdnak mestersdget, t. i. gyapju fonast lizo 28 iparosszovo, 
a nyomaszto eletgondok kdzt azon belatdsra jutott, hogy j6 
lenne megtakaritani ama nyereseget, melyet toliik huz a 
vaskos meszdros, a darabos szatocs es egyeb szivtelen iizlet- 
bardt. Egyik a 28 koziil kovetkezoleg besz':! az egyletrol 1S) : 
A  28 bajtdrs, hetenkinti 20 filldrrel egy-egy font sterlinget 
rakott os*ze, ds lgy jutott az elso dv vege elott 280. ft tokehez, 
melyen lisztet, vajat, czukort vdsarolt s ezt drulni kezdte 
1844 december 2 4 -en egy zugutczanak a bdkautczanak 
igdnytelen kis hdsdban. K>cs'ny vo t a toke, kicsiuy abolt, de 
nagy volt a nevetes, melylyel az uj vdllalah-ol s a 28 keres- 
kedelmi berczegiol beszeltek az utczafiuk, szatocsok ds 
i-zomszedok. De a huszonyolczas tdrsasag tagjai nem jottek 
zavarba. Minden harmadnapon maemds aruit az igenytelon 
boltban, mely csak reggel es delben Alit nyitva. Rovid ido 
mulva thea ds dobdny is helyt foglalt a kis boltban —  nolia 
meg okkor is csak gsrasos iuzetke volt afokonyv. Ki gondolt 
volna akkor a kettos konyvvitelre! a kis bolt nem hitelezett

18; Der C. Vei ein Organ. 1868. 6vfolram 3. 6z&m.
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es nem tartozott senkinek. 184'--bau mar husvagatdshoz lattak, 
s nem sokdra ugy tapasztaltak a szomszEdok, hogy mar ama 
28 tarsra jott a sor nevotni. A  kis bolt szembetiinSen nyert 
a vdlasztEkban, a vevdk tomegesen latogattdk es nagygyd 
noveltek a huszonnyolczas tdrsasigot, s lett belole hatalmas 
nemzeti egylet, jo l dijazott konyvvivovel, segEdekkel, bolto- 
sokkal, Es maig is dijtalanul szolgal6 vdlasztmdnyDyal. 1850-tol 
kezdve az egyleti tagok szama, a forgalom, nyerese'g Es egy
leti vagyon, sohanem remenylett Es fejlett mervben gyarapo- 
dik. 1868 janudrban a rochdalei egylet 6823 tagot szamitott, 
az egyleti toi-zsvagyon 1,541,520. forintra ment; 30 aru 
helyisEget tartnyitva, es pedig 15 vegyes keraskedest, 3 ruha- 
termot; a csabito kirakatok helyett, miket a nap keve es a por 
ugy is megront, emez egyszeru felirat „a becsuletes uttorok 
kereskedEse“ adja tudtunkra, hogy az egylet helyisEgehez 
jutottunk, melyben a legfinomabb bolti rozsdt61 a durva 
pokr6czig minden kaphat6 ; az egyleti hust 6 mEszdrszEkben 
mEretik, hol evenkint legalabb 5000 darab marha vdgatik. 
Az egylet drult 1868-i an 3,408,923 ftot Es ezzel nyert 
499,428 ftot. Mind ezen adatokat az egyleti naptarban olvas- 
suk, mit az egylet minden Evben kiad s minden tag megszs- 
rez, s miut tagsdgi okmdnyt t e k i i j t  A mult Evi naptart egy 
esinos kep disziu, mely a fdraktart dbrazolja, ez 4 emelete3, 
faragott kcibol, byzanczi stilusban epiilt. Aztan egy 6rids 
sutdhdzat E| itettek, hogy a kik ruagok nem a!.arnak siitni s 
a burgonyaliszt, rizsliszt, krEta, timso Es mas keverEknek 
nem bardtai, tdplal6 kenyeret szerezhessenek. Szazliusz ezer 
ftot Epltkezcsre ezantak, s a varosban esinos kis hdzacskakat 
emelnek oly i p a r o 3 o k  Bzdmdra, kik kedvellik a bardtsdgos 
kedElyes otthonosfcdgot.

Az egylot vksznfizetEreket is tesz szdmszerint 1867-ben 
467784 fto t; p. o. h* a tag liazatakar Epiteni, leanydt ferjhcz 
kEszitl adni, fidt on/tlio uzletre segiteni, vagy betegsegi kolt- 
sEgeket viselni — van liova forditsa szemet, mcgtakarit- 
mdnydt kiveheti. A  jovedelcmmel 1868 bol kovetkczoleg 
rendelkeztek. Eloszor is, minden tag illetmEnyere mit az 
egylet kezel, k.adatik 5 szdzt6li kamat, aztdu a leltari kesz- 
let emesztodese fejeben felre tEtetik 10fzdzt6li, azaz 1868 bol
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49,800 ft, a mi nem csekely alapul szolgdl ujabb beruhazasokra 
ds felszerelesekre; tovabbd 2 '/a szdztoli vagy is tavalyrol 
10,584, ft. szenteltetett nevelesi czelokra, vegiil 1884 ft a 
jotekonys&g oltarara. A mi ezeu tetelek levonasa utan fenn- 
marad, a tagok javara feljegyeztetik vagy kivansagukra ki- 
fizettetik a fogyasztas aranyaban.—  Nevelesi czelok alatt 
nem esupan az elemi oktatast, hanem az ember tarsas eletere 
vonatkozci mivelest is ertik. Van az egyletnek konyvtara 
7000. db valogatott hasznos konyvvel, van a varosnak 11 
pontjan ugyanennyi olvaso terme tajdkoztatcS encyklopediak- 
kal, terkepekkel, foldtekevel. Az olvaso szobak teresek, 
vilagosak, melegek , kenyelmes iile'sekkel ds olvaso tdmldkkal. 
Az egylet bovolkodik mikroskoppal, l&tcsovekkel, tavcsovek- 
kel, miket igen csekely dijert hasznalhat a tag, midon finom 
munkajat, a szovetet, festeket akaija vizsgalni, vagy a hires 
szonokot, erdekes felolvascSt kozelebbrol akarja latni, vagy 
gyermekeinek tanulsagos, niulatsagos szemlet akar szerezni. 
A  rochdalei egylet foly6 iratok, szaklapok, kimyvok, terke- 
pek megszerze'se're mar tobb mint 70,000 ftot forditott. Ime 
a fogyasztasi egylet utjan a munkas is ke’pes az irodalom 
partolasara es termekeinek elvezese’re.

Az angol mindig sokat tart az idonek es fdradsdgnak 
megkimeldsdre, s elonyosnek tekinti, hogy az egesz hetro 
vagy honapra lcello czikkeket ugyanazon helyen es idoben 
veheti be. A  rochdalei egylet 30 boltban arui, de mindenikbe 
elkiildheto az egyiigyu gyermck is, ezt dp oly jo  mdrtekkel 
es jo  minose’gu auival szolgaljak ki, mint a legtapasztaltabb 
es tekintclyesebb gazdasszonyt. Az egylet nagy gondot fordit 
a husvdgatasra. Emberiink —  egy a 28 koziil — egesz biisz- 
keseggcl szemleli az egyleti vagohidhoz hajtott kover okro- 
ket, ds nem csoda ha etvdgygyal gondol a j 6 falat husra, es 
a tdplalo levesre; az egyleti meroserpenyore nem tapadnak 
zsiradek ds csontdarabok es a merlegnek pontban kozepen 
a nyelve. Jot ds j61 mernek. —  A rochdalei egylet tagjainak 
gozmalom iizlete mely 1851-ben alapittatott, most l.G92.312ft 
alappal rendelkezik, mult cvi forgalma volt 4.277.280 ft: 
1866-ban 2.689.464 ft. iizlet mellett 217.956 ftot nyertek, a 
harmaddvi szamadas majdncm hasonloan ltedvezoleg vegzo-
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zodott. A  malommal, — mely 57 mas fogyasztasi egyletet is 
elldt liszttel — 19), most serhdzat akarnak kapcsolatba liozni. 
Jo lius, tiszta liszt ds hamisitlsn eros s er az angol munkas 
fo Bziikseglete; — munkaero jet a jo  tapldlkozdsnak koszoni. 
A  rochdalei fogyasztdsi egyleti gyapot-fonoda ds szovSde, 
mely 1855-ben jott letre, es mar 300 munkdst foglalkodtat, igen 
megsinld az dszak-ddl amerikai haboiu csapasait, de azert 
10  ev alatt meg is 160.000 ft tiszta hasznot hajtott, sbeve- 
zette az egyletet a vildgpiaczra. —  Az egyleti epitkezds1 
alapbol, mely 1863-ban gyiijtetett evenkint elkdszitenek 
320— 350 lakszobdt, mely dltal az egeszsdg, ds erkolcsiseg 
felszamithatlaniil gyarapodik . —  Az egylet betegdpolo ds 
temetkezesi — maris 160.000 fttal r c nde l ke z o pe nz l ar dnf k  
j 6tekonysagat sok szomorodott csaldd dldva tapasztalja. 
Szinte nehcz elgondolni es elhinni, liogy mindezeknek alapjdt 
valami 24 evvel ezelott ama 28 fono es szovo takacs rakta 
le ds pedig azon kis vdllalattal, mely szerint mogtakaritott 
filldreiken egy zsdk lisztct, nohany font czukrot ds par ifcze 
vajat kezdtek vdsarolni. A  munkas osztdly igazan hdlas lehet 
a bator es becsiiletes uttorok irant, kik fenyesen igazolldkj 
hogy tarsas uton az egyszerii munkasok dltal is minden kiil- 
segely nelkiil, mily nagy eredm eny vivhato ki.

A rochdalei uttorok nyom dokdn az egyleteknek egesz 
karavanja induit meg, es pedig tobbnyiro fdnyes sikerrel. A 
britt parlament elebe 1863-ban terjesztett hivatalos tabldzat 
szerint ugyan ekkor az angol foldbn mdr 400 fogyasztasi 
egylet mukodott. Huber V. A. tanar jelentdse 20) szerint 
pedig 1867 elejen miikodesben volt Angliaban 915 fogyasztasi 
egylet valami 280.000 taggal ds korulbeliil 100  millio ft for- 
galommal, mibol legaldbb is 6 m illi6 ft tiszta haszon marad 
esztendonkint, mi nem csekelylendo gyarapodas foleg ha 
meggondoljuk, hogy minden strike, koczkaztatds es onmeg- 
szoritds ndlkiil eretik el. Bri tanniaban 20 -on folitl szdmitta- 
tik oly fogyasztasi egylet, mely tagjait czrekkel, evi nyere- 
mdnydt hdtszer tiz-ezerrel, torzsvagyonat szdzerekkel, iizleti 
forgalmdt pedig millioval szdmitja. Ezek kozt elso helyen

19) E. Eichter : Die C. Ver. 9.-ik lap.
20j E. Richter die C. Ver. 9. lap.
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sorakoznak Halifax, Bury, Oldharn, Bacup, Accrington s. a. t. 
Eszaki Angliaban 1865-ben 165 fogyasztasi egylet egyesult 
kozos dru rendeldsekre. A  fogyasztdsi egyletek Angliaban 
1862 augustus 7-dn kelt parlamenti acta szerint a jogi sze- 
uielyek kozd soroltatnak. Victoria kirdlyne kormanya mdlta- 
nyolja a fogyasztdsi egyleteket, melyek a municipalis ndp 
kordben oly nagyban elterjedtek, es dltalaban kitunnek a 
takarekossagi szellem elesztese, a reclame ndlkiili becsiile 
tessdg 6i a kdszpe'nzzeli fizetcs koveteldse dlt il. Rdszleteket 
kozol r61uk „The cooperator11 czimli hetilap.

Szep sikerrel mukodnek a csatorndn inneni fogyasztdsi 
egyletek is.

Francziaorszagban Lillc-ben „L ’ humanitdu czim alati 
eze'6 .t 21 dvvel alapitak hetenkinti 15 centime befizete^sel 
az eko fogyasztdsi cgyletet, mely —  tudtunkkal —  egyszers- 
mind elsfi ilynemii tdrsulat vala a continensen. Szillit6kkal 
ezerzodve torekszik 1511 nrfl tobbre meno tagjainak elonydt 
elomozditani; mar 1851 ban nyert 20.000 franknyi kedvez- 
mdnyt a sutoktol s ugyanily ardnyban a tobbi szdllit6kt61 is. 
Egyediil a luist mereti maga az egylet. — Paris varosdban 
j 611 eh<it a sok kozepitkezes dltal majdnem egyenes dllami 
segdlyt dlvez a munkds osztaly, meg is 12  fogyasztdsi egylet 
mukodik ; Pdrison kivul pfdig 185 tevmeid?re es fogyasztdsra 
vonatkozo egyletet emlit az „alman?.c de la cooperation“ 21) 
tovdbbd nem kevesebb mint 30 oly egylet ismeretes elottiink, 
mely tagjiit a kozos kemenczebol izletes jutanyos kenyeYrel 
ldtja el. 22) A franczia fogyasztdsi egyletek kozt kiemolendo 
azon tdrsulat , mely Pdrisban tavaly keletkezett s mcltan 
nevczketS szellemi fogyasztasi egylulnek\ t. i. a tagok konyv- 
kereskeddst alapitoltak, me'ynek tiszta nyeremenye a fdrsu- 
latudl vasario tagok kozf a vdsdrolt konyvek drahoz ardny- 
Jag osztaiik szet.

Schweizban ezelott 17 evve! jdtt letre az elso fogyasz
tdsi egylet Ziirichben, mely annyira gyarapodott, hogy mar 
1863-ban 1.152.000 frank forgalmat mutatott k i ; 18n.ru

21) Konek : Koz 6s inag&n jotekonysag 17. lap.
22j Der C. Ver. 18(38. Nr. 3.
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helyisEget tart nyitva, ket nagy emeletes epulete van, t. i. a 
„Consumballe“ es „Consumhof“ ez ut6bbiban ali az egyleti 
siitdkemencze, melybdl 1863-ban 1.181.000 font kenyEr ke- 
riilt ki. 23)

Az o!asz kirdlysdgban, mely nagy nepessegii kozsEgek- 
kel bir igen termekeny talajt lelt a fogyasztasi egylet, a 
coraoi ily neinu iulezet nidrmar 1000  tagot szdmit, ea oly 
vallalkozo, liogy a varostol kibErelte a fogyasztasi ado besze- 
deiEt a az egyes iparosokkal dltalanyban egyezkedett.

A  fogyasztdsi egylet Oroszorszagban sem ismeretlen. A 
petersburgi fogyasztasi egylet nagy viragzasnak iirvend, az 
otlani eldkeld ncmet bolgyek es tisztek buzgo pdrtolasabol. 21) 
Riga es Dorpat 1860-ban letesite ezeu kozliasznu intez- 
menyt, meiyiol itt is varhat6 a ne’p gazdasagi htlyzetenek 
javulasa.

De seliol nom vett a fogyasztasi egylet nagyobb lendu- 
letet mint Xemetor3zdgban. Mig a gyakorlatias angoloknal a 
kozonseges muukasok koreboi, addig az iskoldk liondban a 
nemetekntl a mivelt fEifiakfol induit ki a fogyasztdsi ogy- 
letek kezdemenyezese, mire azon koriilmeny is muta‘, liogy a 
nemetorszdgi fogyasztdsi egyletek elen tobbnyire magas mi- 
veltsegii, megkiilonboztetelt allasu vagyonos fe;fiakat szem- 
leliiuk. Az ertelmiseg l.yvijt segedkezet a munkasosztdlynak, 
bogy ez emelkedhessek az onsegeiy altal. Az e'.melet ter- 
mEkenyiti meg a gyakorlatot. Az egyesule'si sze'lem je- 
lenlegi nagy apostola a Rajndn innen Scliulze Hermann, 
Delitzscbbol, ki azonb^n inkdbb a termelEsi Es elolege- 
zEsi egyletek Erdekeben m ukodik; a fogyasztdsi egyletek 
erdekeben nagy bu?gosagot fojtott ki Ricbter Jeno, Pfeiffer 
Ede es Riepen Conrdd. Az o buzgolkoddsuk folytan letesult 
I\iel,Neumiiustor,Neustadt,0 1de3loe,Itzehoe, s egydb varosok- 
ban fogyasztasi egylet, mi annyira szaporodott, bogy mar 
1863-ban Scliulze szizotvcnet ezarnitott. Minden fejlodo 
egylet isir.et ujaknak alapitdsdra bdtoritott a kornyeken. Az 
1865-ki jclentesek 300 nemet fogyasztdsi cgyletrol bef-zel- 
nek, Scliulze kozlese szerint 1867-bon 317-re novekedett az

23) Jahresboriulit iles Verv. ratlies. 18 ’>4.
2<.) „Tnnung der Zwkunft“ 18. sz. 1865.
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czikk pedig minden videlcen kiiloa helyrol szerszheto leg- 
czelszei iibben. A termenyek drdrol a kozpontban gyiljtott 
tudositasokbul becses stati-jtikai tablazdt allithato ossze az 
drak feltil, utbaigazitdsul a termelo ds fogyaszto kozonseg- 
nek. Az egyletek reszeroli kimutatasok egybeallitdsa, es a 
kiilonfcozo iuoioli kimutatasok osszehasonlitasa is nyujt nemi 
hasznos tajekozast. Az egyletek szovetkezese nemcsak for- 
galmi elonyoket szerezhet, hanem egyletek alapitasdt is 
kezdemenyezheti, tamogathatja ; az egyletek szovetsdgenek 
hatdrozata azonban tulajdonkepen csak tanacs ds ajanlas 
gyandnt tekintbeto, mclynek ervenyt egyedul az okok sulya 
szerezhet, ds igy dltalanosan jogdrvenyesse csak valamennyi 
egylet reszeroli elfogadtatds altal. valhat. Ezt kivanja az 
egyes egyletek ondllosdga ds autonomidja.

A nem jtorszdgi fogyasztdsi egyletek koziil felette gyor- 
son fejlodott a mtincheni, mely 1864-ben keletkezett, 18G8-ben 
1217 tagot, 18G9-ben pedig 1377 tagot szamit ; 18G7-ben 
G4.874 ft, 1868 pedig 129.389 forgalmat eszkozolt s amanndl 
1041 ft, emennel pedig 3991 ft. tiszta hasznot aratott. Afolyd» 
1869 dv 3 elso honapja alatt 42170ft forgalmat eszkozolt 33). 
A pforzbeimi egylet 1865-bol a mult dvet G19 taggal, 143997ft 
forgalommal es 10.279 ft tiszta haszonnal rekeszte be. Man- 
heim szinten gyors fejlodest mutat; itt a fogyasztasi egylet 
a muukasok koreben alakult lS 66-ban es mdr ket dv mulva 
szam.tott 357 tagot, tart harom boltot, melybol mult evi 
liaszna 3304 ftra ment. Az egylet hei,isdgeiben a tag bizal- 
mas kiirt e3 szorakozast talal a nap faradalmai ds gondjai 
utdn; 16 hirlap d!l az olvasok rei delkezesere, a konyvtart 
folyvdst gyarapitjdk shetenkint tartataak oktatdst a frauczia 
nyelvben ds szepirasban, tovdbba a zeneben es dnekiesbeu 
gyakorlatot. Az egylet most kisdedovot kesziil nyitni. —  A 
liamburgi egylet 1856-ban alapittatott, 1867-ben 2348 tagot 
s 198236 ft forgalom mellett 4302 ft hasznot mutatott ki. 
A siettini egylet 1863-bol v a lo , 1867-ben 1115 taggal
81.000 ft forgalom mellett 7105 ft nyereseggel vegze uzletdt. 
A magdeburgi fogyasztdsi egylet 1864 ben alakult, 1867-bnu

33/ Der Cuns. Ver. 1369.-iki 1 szam.
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mar 1511 tagot, 108291 ft forgalmat, 5524 ft tiszta hasznot 
szamitott.34) De a nemet fogyasztasi egyletek kozt legneve- 
zetesebb a stuttgarti, melynek elteto lelke dr. Pfeiffer Ede, a 
humanus tudos nepbarAt, ki az egyletek terjesztdse erdekd- 
ben oly szives keszseggel faradozik. A  stuttgarti egylet 
1863-ban november vegen letesiilt 52 taggal, mukoddset 
18G4-ben kezdte meg, s mar az elso ev vegdvel 299 tagra 
tett szert. Eleinte jegyek  mellett, szallitoktol vasarolt, de 
mar 1865-ben nyitott egy boltot, most pedig suruen l&toga- 
tott sok boltot tart nyitva 35.) Mar 1868 elejen 815-re sza- 
porodott a tagok szama, a folyo dvet pedig 1 1 2 1  taggal 
kezdte m eg; 1867-iki forgalma 167.929 ftot tett, az 1868-iki 
forgalma pedig 228.739 ftra ment. Vegyeskereskedese, mely- 
ben tavaly 100.000 forintnyi forgalom eszkozoltetett, Stutt- 
gart elso rangu boltjanak mondatik. Sajat iizletei mellett mdg 
55 szdllit6val tart iizleti szerzodest; es 4 ev alatt — daczara 
a kezdet nehezsegeiuek —  37.041 ftot takaritott meg ds
23.000 ftot tokdeitett tagjai szdm&ra. De emez osszeg csak a 
kiizvetlen hasznot fejezi ki, mit tetemesen felul mul azon 
kozvetett elony, hogy az egyleti tag tiszta minosegben, igazi 
mertekkel es aranylag a legjutdnyosabban eszkozollieti bev4- 
sarlasait. A  stuttgarti egyletnek egyik szep von&sa, ds sze- 
rencsds fejlddesenek bizonydra fotenyegoje az, hogy tagjait 
rang- ds rendkiilonbseg nelkiil ujjonczozza at&rsadalom bdr- 
mely retegdbol; Ambar a sz6ban levo stuttgarti egylet a 
munk&sok osztily&ban keletkezett,mdg is jelenleg valamennyi 
osztalybol mutathat fel tagokat; koztiik taUljuk a magas 
udvari ds allami hivatalnokokat, az igdnytelen irodai tiszte- 
ket, a gyarost, kereskedot, iparost, napszamost, munkdst, 
grofot, barot, eletjaraddk dlvezot, ir6t, muveszt, tud6st, tandrt, 
orvost s. a. t . ; ds az egyleti ndvsor mutatja, hogy mily ossze- 
fdro a minister ds hivatalszolga, a gy&ros ds napszdmos, az 
elokelo gr6f  ds a mesteromber, a katonatiszt ds polgdr. Az 
egyletnek eme vegyes szinezete ep oly kedvezo liat&st gya-

u) Mindezen adatok az egyletek [hivatalos kozlemenyeikbol me
ritv£k.

3S) Rechenscliaftsbericht vom Jahre 1868.
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korol rednk, mint a tenyeszd rEt, melynek egy-egy negyszeg 
olnyi tertiletEn 40— 50 fEle novEny is el egyiitt.

A  nEmetorszdgi fogyasztdsi egyleteket dltaldban Ele- 
sen megkiilonbozteti az angolorszdgiakt61 az, hogy az angol 
egyletek bdrkuiefc, a nemet egyletek tobbnyire csak a tagok- 
nak drulnak, tovdbbd, hogy a nEmetek rendszerint szdllit6k- 
kal is szerzodnek sajdt uzletuk mellett, mit az angolok nem 
tesznek.

A  magyar dllamteruleten elso fogyasztdsi egylet volt a 
budape3ti, 36) mely mEg 1863-ban alakult, de mdr 1864 
augusztus 1-en az eredeti alapszabdlyok helyebe a felvEteli 
dijt mellozo uj alapszabdlyokat lEptetett. Tag gyandnt csak 
bivatalnokokat, nyugdijasokat, bonoratiorokat, s ezen dllds- 
beliek ozvegyeit fogadta be, reszvevok lebettek a hivatal- 
szolgdk Es ezek ozvegyei is. Mas szemelyeket azonban fel 
nem vett az egylet. Szallit6kkal szerzodcitt Es pedig nagyon 
elonyos feltEtelek alatt; majdnem tiz szdzalEknyi megtakari- 
tdst tett biztos kildtasba, s a nyeremEnyt Evnegyedenkint, a 
hdzbEr fizetEsekor hatdrozta kiosztani. Sajnos hogy ezen intE- 
zetet a kozonsEg kozonye elzsibbasztd.

Korra nEzve a masodik, de szerencses sikorre nEzve a  

legelso helyet foglalja el hazai fogyasztdsi egyleteink kozt 
az erdElyi szdszok foldEn Nagy-Diszn6don virdgzo fogyasztdsi 
egylet; ez 1866-ban lEtesult, C 3 a k  131 tagot szdmit ugyan, de 
a mult Evben meg is 61.972 ft forgalmat Es 3177 ft tiszta 
hasznot birt kieszkozolni, s a foly6 Ev elejEn 17379 ft torzs- 
vagyonnal rendelkezett 37.)Ezen Eleteros egyletet iparos mes- 
terek alapitottdk 6s d redjok esik az oszves tagok la,tszamd- 
b61 ma is 94 szdzalEk. PEcsettmeg 1867-ben kezdmEnyeztek 
fogyasztdsi egyletet, melynek alapszabalyai 1867. junius 28-dn 
hagyattak helybe. CzElja az „E !so“ pecsi Consum-egyletnek“  
hogy a betEti fizetEaek dltal gyujtott toke segelyEvel a z  egy
leti tagok anyagi Es tdrsadalmi viszonyai elomozdittassanak. 
E vEgbdl az iizlet lassankint minden —  a szabad kereskedEs 
s iparszakmdkba tartozd vdllalatokra ki fog terjedni, mely

36) A „budapesti fogyaszto egylet korlevele“ 1864. junius 7.-rol
37j Der Cous. Ver. 1869. aprilisi szamabau.



czdlb61 addsvevdsi helyisdgek, azutdn miihelyek is fognak 
nyittatni. Minden tag 2 ftot fizet belepte alkalmdval, s aztdn 
15 cgymasutani dven at hetenkint 30 ujkrajczart. Igazgat6 
tandcsi s vdlasztmdnyi tagok a kereskedelmet vagy ipart iizo 
egyleti tagokb61 vdlasztandok. A tiszta nyeremeny a befize- 
tett betetelek aranya szerint osztatik f e l ; es igy ezen egylet 
a rdszvdnytdrsasdgok feld kozeledik, csakhogy a belepestol 
szdmitott 2 e'v alatt nem reszesul osztaldkban, mert a jovede- 
lem az alaptoke gyarapitasdra fordittatik 38). Ezen fogyasz
tdsi egylet kebeldben „betegdpolo ds temetkezdsi egylet“ is 
alakult 1868 augustusban ds mdr az elso tiz honap alatt 832 
ftot forditott emberbardti czeljdra. A  szoban levo iker egylet 
egyiitt jelenleg 1400 tagot szamit s a mult dvi december vd- 
geig 36636 ft forgalmat eredmenyezett 39), melyndl a tiszta 
haszon 6 szdzaldkkal is 2160 ftra ment.

Szintdn 1867-ben alapittatott a ncigyszcbeni fogyasztasi 
egylet is, mely mdg azon evben 222  tagot vett fel s 11.026 ft 
forgalmat s e mellett 865 ft tiszta hasznot mutatott ki, 
1868-ban pedig 390 tag mellett, 20462 ft forgalomndl 909 ft 
tiszta nyeresdghez jutott 4 Q), mit egdszen kioszt a tagok 
kozt, a sajat iizletnek alapjdt kdpezti toke kiegeszitve levdn.

Pesten 1868-ban 50 kr. beiratasi dij ds havoDkint 25 kr. 
tagsdgi dij kotelezettseggel munkds egylet alakult, mely 
alapszabalyainak 2  §.-a szerint mivelodesi kor alapitdsdt ds 
rdszletek alapjan fogyasztdsi osztaly feldllitdsdt is elhatdrozta. 
Az 1868 april 12-iki jelentds szerint mdr ekkor meghaladta 
a fogyasztdsi egyleti osztdly tagjainak szdma az ezer kdtszd- 
zat. A  brcissoi „dltaldnos fogyasztdsi egylet“ 1868 februar 
27-dn vette kezdetdt. Szdllit6kkal szerzodott ds jegyekkel 
kozvetite a forgalmat, mely a mult evben 5907 ftra ment es 
366 ft 14 kr. tiszta hasznot eredmenyezett; tagjainak szdma 
303-r61 365-re szaporodott a foly6 evben, ds ennek masodik 
feldt a sajdt iizlet megnyitdsdval kezdik el, melynek alapja 
jelenleg 3390 ft. Kezdetben a vegyea ds gyarmati drukra, 
lisztre ds tdpszerekre szoritkozik az egyleti bolt, de ki fog

3a) Az elso pecsi Consum-egylet alapszabdlyai 1. 3. 15. 35. §.
39) Satter F. igazgatosagi tag hivatalos kozlemdnye 1869 majus29-rol.

D er Cons. Ver. 1869 aprilisi szam.
4*
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terjeszkodni egyeb czikkekre is11)* A medgyesi fogyasztasi 
egylet kimutatdsdt nelkulozziik.

A  „nEmet-csanddi fogyasztasi egylet“ Torontdl megye- 
ben 1868 mdjus 28-dn nyitd meg iizletEt, azonnal angolosan, 
vagy is sajat iizlettel. Arui tagjainak niirnbergi, vegyes, ro- 
fos es vasdrukat. Minden tag koteles 20 ft torzsbetetelt fizetni 
es hat even kereszttil hetenkint 10  krt. betenni; ily m6don a 
foly6 Evi majus 19-en mdr 3510 ft 80 kr iizleti tokEvel ren- 
delkezett. Fenndllasdnak elso tiz honapja alatt 17.754 ftra 
ment a forgalom, melybSl tiszta haszon fejEben 1199 ft 59 kr 
maradt; Es ezen haszon nem osztatik meg most szet a tagok 
kozt, lianem kinek-kinek javdra, konyvecskejebe felje- 
gyeztetik a red eso jutalEk mint kijvetelEs12.) Az egyleti ta
gok szama 90 ; a mult Evi 7 h6napi lizletnek eredmEnyekEnt 
a forgalmat 12.428 ftra,s ebbol a nyereseget 870 ftra teszsziik.

Az „eperjesi fogyasztdsi egylet“ , alapszabdlyait az 1868. 
augustus 24-En a torveny ErtelmEben bemutatvdn, 1868. sep
tember 1-En megkezdte miikodesEt 60 taggal, melyhez az 
1869 Ev elejEn 43 uj tag jott. Kezdetiil a jegyrendszert fo- 
gadta e l ; szdllit6itol 2 Es 10 szdzt61i kozt vdltakozo elenge- 
dEst kap,a mult Evi 4 h<Snap alatt 1454 ft dra jeg y  adatott ki, 
a foly6 Evi nEgy elso h6nap alatt pedig 3786 ftnyi jegy vdlta- 
tott be a szdllit6k altal. Az elso 8 h(5nap alatt 5240 ft 76 kr 
forgalomndl 324 ft 76 kr haszon Eretett el43). 1870 ujevkor 
megnyitja sajdt iizletet.

A  reschitzai fogyasztdsi egyletet Krass6 megyEben az 
ottani vasgydr munkdsai alapitottak, czime „ Arbeiter-Con- 
sum Verein.“ TevEkenysegEnek kuszdbEn epen most dll, 
alapszabdlyainak leErkezEseig jelentesEvel nem lEp a kozon
sEg elEbe41.)

Buddn a foly6 Evben kezdmEnyeztek ujbol fogyasztdsi 
egyletet; de ez,zsenge kora miatt statistikai ismertetEsre anya- 
got mEg nem szolgaltatott.

41) Gartner &s Fiala urak egyleti eloljarik hiv. kgzlem6nye 1869.
jun. 7.

12) Krauser Antal egyleli elnBk ur hiv. ki>zlem6nye 1869. majus 19.
43) Is6py Gynla ur egyleti pinztarnok hiv. ktfzlemenya 1869. 

ra&jus 20.
“ ) Ivencz G jorgy ur egyleti elnbk kBzlemEoye 1869. naijns 23.



Az 1869. majus 31-en elottiink ismeretes hazai fogyasztdsi egyletek 
s t a t i s t i k a i  £ t t e k i n t < 5 s e :

Nm A  f o g y a s z t d s i e g y l e t n e k :
-O tagjainak szdma forgalma tiszta haszna
O n e v e  es s z d k h e l y e alapitdsi ideje

1868-ban 1869-ben frt frt

1 N.-Diszn6don : fogyasztdsi egylet . 1866 131 131 61,972 3,177
2 Pdcsett: „1. pdcsi Consum-egylet“ . 1867 junius 28. 1,400 1,400 36,636 2,160
3 Nagyszebeni fogyasztdsi egylet . 1867 222 390 20,462 909
4 Pest: a munkds-egylet fogy. egyl. 1868 1 ,200
b Brass6 : dltaldnos fogyasztdsi egyl . 1868 febr. 27. 303 365 5,907 366
6 NtSmet-Csandd Torontdlban . . . 1868 mdjus 28. 90 90 12,428 870
7 Eperjesi fogyasztdsi egylet . . . 1868 sept. 1 . 60 103 1,454 93
8 Reschitza Krass6b a n ...................... 1869
9 B u d a ....................................................... 1869

10 S z o ln o k ................................................. 1869
1 1 K o l o s v a r ............................................ 1869
12

/
O-Budai munkdsegylet fogyaszt. oszt. 147.587 7030

31 S .-A .-U jh e ly .................................
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Fogyasztdsi egyleteink statistikaja, egyleteink nagyon 
is fiatal kora miatt, messze meno fejtegetesekre es osszeha- 
sonlitdsokra, meg nem alkalmas. Tobb evi adatoknak kell 
elottiink fekiidni, hogy az egyleti elet mozgalmait kovetkez- 
tetesek alapjdul felhasznalhassuk. Itt a feletti oromiinket kell 
m6g kijelenteni, hogy ezen udvos intezmeny hazdnkban is 
kezd meggyokerezni.

A  fogyasztasi egyletek mdr Amerikdban is meghono- 
sulnak. Jelentekeny ott a charlestowni egylet, mely napon- 
kint 500 dollart, s a mult ev alatt 182.500 dollart driilt. Mas 
sachussets dllamban a mult ev folytan 1 2  fogyasztdsi egylet 
miikodott, 140.000 dolldr tokevel. Cincinnatiban az ottani 
munkasok es torndszok egyletei letesitettek fogyasztdsi 
egyletet mdg a mult evben15). J6s tehetseg nelkiil is elore 
mondhato, hogy a fogyaszt6k tarsulata Amerikdban nagy 
leendiiletet nyerend, mivel a legbensobb oszhangban ali asza- 
bad, felvilagosodott, szamito ujvildgi lakosok tarsadalmi vi- 
szonyaival.

V.

A f o g y a s z t a s i  e g y l e t e k  a l a p i t a s d r 6 1 .
Ha meg vagyunk gyozodve az egyesulesi szellem iidvds 

voltardl, kivdlt pedig a fogyasztdsi egyletek kozhasznusaga- 
1*61, es ha sikeriilt ezen iigynek a gyarosok, czeheloljdrok, 
igazgatok, iigyvedek, tisztviselok sox-db61 valamely kozsegben 
15— 20 lelkes pdrtol6t szerezniink, megkezdhetjiik az alapi- 
tasi elomunkdlatokat. Legczelszerubben a nyar vegen, mit a 
telire valo bevdsarlasok ideje kovet. Az egylet alapitdsa nem 
konnyii es az egyesiilesnek sok oldalr61 akadnak ellenzoi, 
foleg honunkban, hol egyiitt nem tartani hagyomanyos 
szokas. Czelszeru lesz baratainkkal, kik ezen egyletnek hasz- 
nossdgardl ds eletreval6sagdr6I meg vannak gyozodve, fesz- 
telen drtekezletet tartani, s egy ket tagot megbizni az alap- 
szabalytervezet kidolgozasdval. Iddkozben torekedjiink az

*5) Der Consum. Ver. 1869. dvfolyam 1. szam.
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egylet irdnt erdekeltsdget gerjeszteni dltaldban, kiilonosen 
pedig a nfikndl; hiszen foleg az o koriikbe vdg a fogyasztdsi 
egylet s 6k ennek legfflbb tenyezoi. Valamint az embernek, 
ugy egylettinknek is zsenge gyermek kordban legjobb dpoloi 
a nok. Vildgositsuk fel 6ket az egylet czdljdr6l, hasznossdga- 
r61 neliogy ellenzeki dllast foglaljanak el irdnydban. Az alap- 
szabdly tervezetet komoly ds behat6 tandcskozds ald veszsziik 
es csak ez utdn hirdetiink kozgyulest, hol az alapszabdlyok 
megdi’tese ds elfogaddsa utan megvdlasztatik az egyleti igaz- 
gatosag, mely gondoskodik arrol, hogy az alapszabdlyok a 
foldmivelds ipar ds kereskedelem iigyi m. kir. ministerium- 
nak a torvdny drtelmdben 3 pelddnyban bemutattassanak. A  
fogyasztdsi egylet alapitdsdhoz engedely nem sziiksdgos, alap- 
szabdlyai is csupdn bemutatasra, nem pedig jdvahagyasra szo- 
rulnak. Az egyleti igazgat6sdgot 5— 11 tagb61 dll6an, oly 
lelkes, tekintdlyes ds munkds tagok koziil vdlaszszuk, kik az 
egylet iigy^t sziviikon hordjdk. A  ndmetorszdgi fogyasztdsi 
egyletek dldn tobbnyire vagyoni ds szellemi elflkelosdgek 
dllanak, de hiba lenne pusztdn czimeres vezetosdg utdn fdra- 
dozni. Becsiiletet, bizalmat erdemlo ds bii-6 gyakorlati ferfi- 
akra van itt sziiksdg. Az egyleti igazgat6sdg szdllitokkal 
szerzodik, illetcileg arukat rendel. Ennel igen nagy ovatossdg 
sziiksdges. A  szdllitas irdnt a kereskedokhoz intdzett nyilvd- 
nos felhivds nem czelszeru, mert a kereskedok osszeszdllal 
kozhatnak, s az egylet rdszdroli felhivdst agyonhallgatjak. 
Ivozos megegyezds johet letre a nem ajdnlkozds irdnt. Sok- 
kal czelszerubb az alkalmas ds hajland6nalt ldtsz6 kereske- 
dovel magdn uton drtekezni s a szerzoddst vele alairatni. A  
szdllit6kat annal inkdbb ki kell szemelni, mert ezeknek der- 
meszto hideg, figyelrnetlen, mellozfi bandsmodja elkedvetle- 
niti a gyengebb, hajlithatobb tagokat; a fonok ds segedek 
gunyos megjegyzesei oly kellemetlenul drintettek sok egyleti 
tagot, hogy az egyleti jegyekkel vdsdrldsrol mindenkorra 
lemondtak. Az egylet legveszdlyesebb —  titkos —  ellensegei 
sok helyiitt rejtdztek a szallit6k dlarcza ald.

A sajat tizlet nyitdsdnal tobb egylet tapasztalta, hogy 
ndmely gyaros vagy nagykereskedo vonakodott szerzodni
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az egylettel, sdt ennek eladni sem akart, neliogy elveszitse 
kiskereskedo megrendeloit, kik hutlenseggel, elpdrtoldssal 
fenyegetoztek. Ily esetben, ha mds forrdsokat nem talalliat 
az ogylet, kdvetheti a stuttgartiak peldajat, kiknel nehany 
egyleti igazgato tag sajat nevere tette a megrendeleseket oly 
gydrosndl, ki az egylet szamara szallitani nem akart. A  kozos 
driimegrendeles, a kozponti erelyes iigynoksEg legtobbet se- 
git az ily zavarokon.

Az egyleti igazgatcjsag legalabb kezdetben dijtalanul 
szolgal; rnindig becsiiletere vdlik a polgdrnak, ha kozezelokra 
tud ber nelkiil is szentelni liavonkint nehdny orat. Az egylet 
gyarapoddsa mellett azonban jelenleti jegyek adhatok a ta- 
nacskozasbani rEszvEtErt minden iile's alkalmaval, s eme je 
gyek az Ev berekesztEsEvel dijazandok. A  penztarnoknak 
szemElyisege, iigyessEge es ildomossaga sokat tesz, neki a 
tiszta haszon bizonyos sjsazaleka (tantieme) biztositando, va- 
lamint az egyleti iizlet vezetdnek es boltosnak is, ily modon 
a nevezett szemElyek Erdeke az egylet erdekevel azonositta- 
tik. A  ziirichi fogyasztdsi egylet, mely tisztviseloit nem a 
tiszta liaszon, hanem a forgalom  szdzalekaival jutalmazta, 
kdrosultan vette Eszre; mily nagyban fokoztdk ezek az egylet 
forgalmdt ez egylet hdtrdnydval is.

A  jegyekkel miikodo fogyasztdsi egylet alapitdsa ke* 
vesebb nyerese'gre enged agyan kildtdst, de kevesebb tokevel 
is megkezdheto. A sajat iizlet, ha iigyes kezek vezetik, na- 
gyobb tiszta hasznot Es jobb  kiszolgdldst remenyltet, hanem 
megkezdEsehez jelentEkenyebb toke p. o. 1000— 3000 ft lci- 
vdntatik, s foleg bizalmat erdemlo, szerencses uzletvivo, e 
mellett a pdrtolds Es rEszvEtnek i3 nem csekely mErtEke.

Ajdnlatos tehdt szallitokkal kezdeni az egyletet; igy is- 
merkedhetiink meg az egylet iranti Erdekeltseggel, az iizlet- 
hez alkalmas szemElyisEggel, s ezen ido alatt az egylet tokEt 
is gyujthet alapul a sajat iizlethez. Konnyebb m6d ez atcike- 
gyujtEshez, mint a heti vagy havi befizetesek kovetelese vagy 
ut61agos behajtasa. Egyleti jegyek  hasznalata sajdt iizlet 
mellett is czElszeru marad, mivel a jegyek forgalmdb6l tud- 
hat6 ki azon ardny, melyben szEtosztand6 az egyleti vdllalat
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nyeresege. Nem helyeselheto, hogy az egylet tiszta haszna 
utols6 filldrig kiosztassek a tagok kozt, sot mondassek ki 
szabdlyul, miszerint minden tagkoteles a magaosztalekdt egy 
bizonyos magassagig p. o. 1 0 — 20 ftig felmondhatlanul bent- 
hagyni az egylet penztdrdban illetflleg aprodonkint ily ma- 
gassdgig novelni. Ekkor az egylet nem csak fogyasztdsi ha
nem megtakaritdsi intdzetnek is tekintheto. Tartsuk szem elott, 
hogy a nyeremeny a fogyasztas alapjan osztassdk ki, az ela- 
das folyd piaczi aron tortenjdk, a nyeresegbSl minden tag 
szdmdra tfike kepeztessek, s a tagok lehetti keves keszpdnz 
befizetdssel terheltessenek.

A  gondolkod6 ember konnyen beldtja a fogyasztdsi 
egylet eszszeru es czdlszeru voltdt, csakhogy egyik a megszo- 
kott modtol s kereskedotol nem akar megvdlni, mdsik a fele- 
sdget nem kepes folvilagositani az egylet elonyossdgerol, 
harmadik fel a kereskedok csipos eszreveteleitol, negyedik a 
takarekoskodds dltal tekintelyet kdpzeli leszallitottnak; a 
nehezebb felfogasu ember pedig nem kepcs meg beldtni az 
egylet eletrevalosdgdt, a megtakaritds lehetosdget ds elu- 
nyeit; bizalmatlankodo ds gyanakodo minden szovetkezes 
irdnt, az egylettol tehdt tart6zkodik. Mindezeknek elleneben 
a kovetkezetes, kitarto eljdrds eredmenyet esa j<5 pelda vonz- 
erejdt dllithatjuk, s tegyiink a ketkedo eldtt egy kis szami- 
tdst. Ha minden font portdkanal csak hdrom lat hidnyzik is, 
ezen csekelynek latsz6 hiany egy mazsandl mdr haromszdz- 
latot tesz ds igy mig egy egtsz mazsaert fizetiink, joformdn 
csak 90 fun!ot kapunk. Holott a fogyasztdsi egylet csorbitlan 
teljes mdrtekkel mer, mert hiszen onmaganak ki merne ha- 
misan. De errol csak ugy gyozodhetik meg igazan a kozon- 
seg, ha otthon azonnal mdrlegbe vetheti a portekdt; az egylet 
elterjedesdt tehdt elosegiti azon korulmeny, hogy a torvdnyes 
mdrcze olcson minei tobb csaldd dltal megszereztetik, es hogy 
a ndp megszokja annak merlegeleset amitvasdrol. Amertdk 
koriili vissza eleaek dltalanos megszuntetesere is sokat teend 
a mdrlegelds nagyobb gyakorlatba liozasa. Meg tobb sikerre 
vezet egy-egy talpra esett nepszerti eloadds oly ferfiu rdszerol, 
kire a ndp szivesen hallgat. A felvi!dgosit6 es buzditri sza-
FO G Y A SZT. E G Y L E T . r
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vakat tettek kovetik. Az egylet vezetesdre hivatott kozegek 
ljuzg6, serkento viselete sem marad hatas nelkiil, foleg ha az 
egylet uleseit, helyisegeit serenyen ldtogatjdk, idot es farad- 
pdgot keszseggel aldoznak. EIIei ben kart okoz6 jellemtelen- 
seg elfogadni a megbizatast es aztan lagymelegen venni, s ez 
altal az egyletet benitani. A mely vallalat elen helyt fogla- 
lunk, annak felvirdgoztatasdn a rajongassal hataros lelkesiilt- 
seggel mukodjiink, ez altal masokat is lelkesitiink, a lelke- 
sedes pedig nagyot teremt. Ne mellozziik az iskola tanit6kat 
kiknek nepszerii elbeszeldse peldaul arrol, hogy „mikdnt lehet 
a szegeny embernek minden legkisebb megerciltetds nelkiil 
egy par ev alatt szaz ketszaz forintot szerezni“ bizonyara 
figyelmet ebresztend minden tanitvany sziileinel. Tarsas ossze- 
jovetelek alkalmaval az egyletre vonatkozo kerdesek es kd- 
telyek aradatanak megeredese es kedvezo lefolydsa megter- 
mekenyiti a munkasok kedelyet. A j 6 akarat es erely czelhoz 
juttat. Gondoljuk meg, hogy ha a varos tobb polgdra akarja, 
akdr mertfoldnyi tavolsagb61 bevezetik varosunkba a tiszta 
v ize t; ki lesz kovezve, ki lesz vilagitva az utcza. Egyesiiles 
altal tdvsodronyt vonunk Eur6pa e's Amerika vdlaszto ten- 
g-ervize alatt , keresztul furjuk a Mont-Cenis-t, elhasitjuk 
Afrikdt Azsiat61, es a Pacific pdlya vas szalagja altal kotjiik 
ossze az atlanti tengert a csende3 tengerrel. Ha a gazdagok 
ezresei ennyit birnak felmutatni, a vagyontalanabbak millio 
da milli6 fillerei, melyekbol szinten ezresek gyiilnek ossze, 
nem birndnak semmit felmutatni ?

Ne csiiggedjiink!

A fogyasztdsi egyletek uj tokeparanyokkal termdke- 
nyitika kozgazdasdg tdreit es gyarapitjdk a munkds osztdlyt. 
A magaslatok novenyzetet siirun hullo esozeseli tdpldljdk, 
az alacsony szdraz r6ndk veteseit pedig, melyekre eso boven 
hullani nem szokott, a harmat noveli. A  fogyasztdsi egylet, 
mely harmatcseppnyi rdszletekben es tisztasdgban gyiijti a 
termelo ttfket nem marad iidvos eredmeny nelkiil. A  tag ke- 
pes csaladjat tisztessegesebben eltartani, valamint megtaka- 
ritani, s nehany ev rnulva jovojdre vigasztalcidassal tekinthet, 
onbizalma es onbecsiilese j 6zanul emelkedik.
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A  fogyasztasi egylet nem terheli, sem a jelen, sem a jovo  
nemzedeket, sot ellenkezoleg biztositja azt, ami eldttiink 
legbeesesebb’, t. i. maradEkaink boldoguldsat, szil&rditja a 
t&rsadalmi rendnek alapjat es a mostani nemzedek szdmira 
kiErdemli az ut6dok bdlajdt.


