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Rau M roly Henrik kiilfoldi levelezo tag felett
KAUTZ GYULA

akademiai rendes tagtol.

Azon sok es sulyos csapas kozt, melylyel a kerlelhetlen 
halal az ut6bbi evekben testiiletiinket tobb elsoratigu jelese- 
nek az elok sorab6l kiszAlitasa altal erintette, nem legkev6sbe 
erzekeny az, hogy tarsadalom-tudomanyi osztalyunk egyik 
legkitunobb kiilfoldi tagja, a heidelbergi nagy nemzetgazda, 
Rau tandr is sorainkbol kiragadtatott; s vele egyik^t azon 
fenylo ekkoveknek veszitettiik el korlinkbol, kiknek hirneve a 
ket miivelt vilagre-izeu elismer^sben es tiszteletben reszesiilt!

Szomoru, deparancsolo kotelessegnek velek megfelelni, 
ha, mint egyik igenytelen nmnkas a nagy szakember Altal 
miivelt tudomany teren, a tisztelt Akademia figyelmet ez 
iinaepelt tagtarsunk eletere es munkalataira felhivom, s ne- 
liany rovid eml6ksorban megkisertem lehetoleg kii kdpet szem 
ele allitani az elhunytnak, a kit ugy; mint Eur6pa majdnem 
valsmennyi tudomanyos akademiaja, mi is, mint kiilfoldi 
levelezo tagot 1858 6ta *) a mienknek vallottunk.

Rau 1792. november ho 23-an Erlacgenben sziiletett, 
hol atyja egyetemi hittanar volt. A mar gyermekkoraban 
rendkiviili tehetsegeket tanusitott ifju felsobb iranyu nevelte- 
tes6t, valamint tudomanyos kikepeztetesenek elso alapjait 
szlilovarosaban nyere, hol az egyetemi tanarok akkori idoben 
maguk kozt szovetkezve, gyermekeiknek kcilcsonosen magan- 
oktatast adauak, s az avatott vezetes mellett kiilonosen a

*) Rau ugyanis a fentemlitett 6vben deczember 16-kan valasz- 
tatott meg Akad6miank altal.

M . AKAD. ±B T E K E ZE SE K  A TARS, TBDOM. KOREB0 L , 1872. 1
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fiatal Rauban a komolyabb vizsgalodasi hajlam koran fel- 
dbresztetek. — Tanitoi palyara szanvan magat, 20 eves kora- 
ban az erlangeni egyctcmea az akkor iigynevezett „kcimerdl- 
tudomunyok“  magAntanarakdnt ldpett fel, s miutan 1814-ben 
a gcittingai tud6s tarsasag altal kitiizvc volt egy nagyobb 
palyakerdest sikeresen megoldott, s egyeb tudomAnyos 6rte- 
kezesek Altal alapos szakkepzettsegenek bizonysAgait nyuj- 
totta volna, 1818-ban rendkiviili, s kdsobb az osszes allam- 
6s kozgazdasagtani szakok rendes tanarAvA neveztetett ki, 
1822-ben pedig ugyanily minosegben a heidelbergi egyetem- 
liez helyeztetett at, a hol azota egeszen halalaig, mint egyik 
clstirangu szaktek ntely, ir6 6s tanar a legsikeresebb teve- 
kenyseget fejtette ki, s egyike lett a nagytekintdlyii fdiskola 
legvonz6bb tanari egydnisdgeinek.

Rau ifjusagi evei jeliemz6s6re szolgalhat egyebek kozt 
az, hogy vagyontalan szttloi koran elhalvAn, mAr 14 6ves 
koraban egeszen magara kagyatva, tudomanyos foglalkozas- 
sal tartotta fenn m agat; mathematikab61 es bolcseszettanbol 
adott privat-leczkek utAn 61t; s 15- ik evdtol fogva negy 6ven 
at, mint egyetemi tanul6 rendkiviili szorgalom es elomenetel 
altal annyira magara vonla tanit6inak figyelinet, hogy szamos 
kedvezmdnyekben reszesittetett, a kormanytol utazasi osztiin- 
dijakkal lattatott el stb.; mig masfelOl annyira ment onkikep- 
zdsi buzgalma, hogy meg tanar korAban is tobb tiszttarsAnak 
eloadasara (azok legszorgalmasb hallgatoival vetdlykedve) 
eljart; par even At eg)idejiileg egyetemi docens es gyrnna- 
siutni tanarkent mukodtitt; s olyfonnAn, mint nagy elodje es 
eldkepei a nemzetgazdasAgtan megalapitoja, Smith Addm, 
egyszer.ie tanar es tauulo, bolcseaz es stAtusgazda, iro 6s 
buvar va la !

Rau tudomanyos epugy. mint publieistikai mukoddsenek 
szinlielye Heidelberg, illetoleg masudik hazaja, a kis badeni 
lievczegseg vala. —  Ebben es ennek erdekei szem elott tar- 
tasaval fejtett ki a szereuy, de iinnepelt tud6s, egy hosszu, 
ktizel otven 6ves kozpalyan majdnem bamulatra ragad6 
mervii tevekenyseget, s szolgaltatta hangosan sz616 tanu- 
bizonysagat annak, hogy elmeletet es gyakorlatot helyesen 
egyesitni tudo szakemberek mily jotekony katasnak lehetnek



a koz&etre, s hogy a szellem zajtalan, de folytonos es meg- 
feszitett munkassagaval sokszor jobb 6s maradandtibb szol- 
galatok t6tetnek az emberisegnek, mint nagy hatasokra sza- 
mitott s allamokat es tarsadalmakat melyeikben megingatti 
tevekenyseggel!

A mi Eant mint tandrt ilieti, eloadasai a heidelbergi 
egyetem jog i es bcilcsfezeti karaban szarnos s nagy fontos- 
sagu tanszakra terjedtck ki. —  Igy, tulajdonkepeni foszak- 
majan, a nemzetgazdasag- es peuziigytanofi kiviil, (melyet 
evenkint tObb kisebb-nagyobb eollegiumokban targyalt) elo
adasai felkaroltak a statistikat, allamtudomanyok encyclopa- 
diajat, rendeszettant, teehnologiat es a kereskedelem elmele- 
tet; ugy, hogy alig volt egykoru tanar, a kit e tekintetben 
is eleje lebetett volna kelyezni! — Eloadasai ugyan formai 
tekintetben nem voltak egeszen megfelelok, a ktinyvein 6sz- 
lelbeto szarazsag es nemi feszes pedantismus leczkeiben sera 
hianyzott, ugy, bogy nem szenved ketseget, bogy e teren 
nagy versenyt&rsat, az eleselmeju Hermannt, *) a becsi szak- 
tanart Steint, vagy a genialis Boschert ut6l nem drte. Azon
ban masfelol kival6 erdeme volt Raunak mint tanarnak: a 
legnagyobb lelkiismeretesseg, a teljes odaengedes tisztjenek, 
a targy mindenoldalu behat6 elemzese, a tudomany halada- 
sainak gondos szemmeltartasa es ertekesltese; valamint az 
is, hogy gazdag miiveltsege es reudkiviili olvasottsaganal 
fogva minden nagyobb feladvanyt a tortenelem, a statistika, 
vagy egyib tanszakokb61 meritett peldak es adatokkal tudta 
mindenkor megvilagositani es £lvezhetobb6 tenni.

Mint iro :  Rau a nemet nemzetgazdak egyik elsOrangu, 
termekeny s legolvasottabb k6pviselojiik ! Nem mintha muvei 
meglepo eredetiseg, genialitas, vagy formatokely altal tiinne- 
nek k i , hanem annyiban, hogy munkas szellemenek minden 
egyes termeke a feladvanyat mindenoldalulag megvilagosit6 
buvart, a targy minei alaposb kimeritesere torekvo systema- 
tikust, a szakat lievvel felolelo es kepviselo tud6st mutatja; 
kinek Osszes tevekenysegeben csak egy nagy czel lebeg

EMLEKBESZED RAU KAROLY HENGIK F E L E T T . 5

*) A szinten legujabban elhal&lozott nagyhiru miincheni tauart 
allamtanacso^t.
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szemei elStt, tudomanyszak&t rendszerezni, a kor szinvonalara 
emelni, terjeszteni, 6s batasossa tenni.

Rau elstf, 1820-ban megjelent nagyobb muukaja Storch 
H enrik : „Cours de VEconomie Politique“ cz. miivenek ne- 
metreforditasa  es jegyzetekkel cllatasa vala ; *) mely mun- 
ka eredetije az ifju orosz csaszari berczegek szamara tartott 
magan-eloadasoknak szolgalt alapul, az irodalomban nem 
dicstelen helyet foglal el, Rau atdolgozasa altal azonban mind 
alakilag, mind tartalmilag igen sokat nyert, s mint ilyen 
meg ma is kival6 becsli kezikOnvvet kepez. **) —  Majdnem 
egyidejiileg e munkaval tetteRau (1821-ben Lipcseben) kozze 
(talan valamennyi miivei legszellemdusabbikat) az „Ansichten 
der Voikswirtschaftu cz. dolgozatot, mely konyv a nagy Rum- 
boldt Sandor egyik hasonjellegu geografiai ertekezese minfa- 
jara iratott, tobb igen fontos (reszint elmeleti, reszint gyakor- 
lati) feladvanyt tartalmaz, ***) s ujabb idoben Roschernek 
szint6n ily czimet viseld remek dolgozataban talalt mintegy 
folytatasraes kiegeszitesre. — 1821-ben jelent meg Raut61, 
tekintettel az akkortajban sokat vitatott kereskedelem-valsagi 
kerdesre: „Malthus und Say, uber die Ursachen der jetzigen 
Handelsstockung (Hamburgban), masfelol (1823— 1825-ben) 
„Grundriss der Kameral- Wissenschaftu, — es „ Uber die Ka- 
meral-Wissenschaft* cz. kisebb vezerfonalai, melyekben az 
addig bomalyos fogalmakat a „kameralistikai“ tanszakok 
felfil tisztazni 6s helyesebben megallapitani iparkodott. —  
Ifjabbkori miivei kozol dicsero emlitest erdemelnek meg az 
1814-ben dijkoszonizott“ Uber die Nachtheile des Zunftwesens 
cz . dolgozata ****) ; egy 1816-ban kozzetett latin 6rtekezes“ 
„az dllamtanfogalma es fejlijdJseu feldl; egy onallo tanulmany

*) A munka 3 kotetben (Hamburgban) jelent meg, 8 Kau jegyzetei 
az utolso kotetnek felfenel joval nagyobb resz6t kepezik benne.

**) Storch, e munkajaban a szellem-erkolcsi javak belevonasa 
dltal a nemzetgazdasag-tudomanvba n£mi elmilelet a civilisdtionak akarta 
adni, a mit azonban sikeriiltnek nem lebet mondani.

***) Pdldaul Aristoteles £s Xenophon nemzetg. nfzeteirol: az ipar 
fejl6d6s£riil, a lseresked6si m£rlegrol ; a helyviszonyoknak a gazdasag 
alakulasara valo befolyasarol, a kis joszagok gazdasagi termiszeterol stb.

****) Melyben azonban igen jelent^keny concessiokat tesz m6g a 
cz^hrendszernek,



a fenyiizesrfil (Uber den Lnxus) 1817-ben ; egy szintdn p&lya- 
nyertes ertekezdse a „szegenyseg okairol,“  melyet 1820-ban a 
harlemi tudomanyos tarsulatnak nynjtott be. Mig a kozelebb 
lefolyt evtizedekben kiizzd tett kisebb miivei sorabdl az 1845- 
ben megjelent „Geschichte des Pfluges,“  az 1852-ben kozze- 
tett „Die Krizis des Zollvereins im Sommer 1852,“ az 1853- 
ban kiadott .,Bericht uber die landwirthschaftlichen Gerathe 
der Londoner W elta u sste llu n g egy classikus birdlati erteke- 
zes *) List Frigyes nemzetgazdasagi rendszere felett az altala 
alapitott s tobb even at kitUnfien szerkesztett „Arcbiv der 
Politiscben Oekonomie und der Polizeiwissensckaft" 1843-ki 
folyamaban; vegre szamos kisebb dolgozat ugyanezen foly6- 
iratban**), meg az 1844.6ta frdszben az o kozremiikoddsdvel 
szerkesztett s ma is) fennalld, „Tlibinger Zeit8chrift“ ftir 
die gesammte Staatswissenscbaft“ egyes koteteiben.

Leguagyobb s legmaradand6bb beesii muukaja azonban 
Raunak 1826-ban eloszor, s negyvenndgy dven At ismetelten 
sok kiadasban megjelent, s ezer meg ezer pdldanyban elter- 
je d t : „Lehrbuch der Politischen Oekonomie“  czimii tan- ds 
kdzikonyve ***), melynek elso kotete „Grundsatze der Volks- 
wirtkschaftslehre“ (legujabb vagyis 8-is kiadasban 1869-ben) 
cz. alatt a nemzetgazdasAgtan dltalanos elveit, a masodik, 
vagy „Grundsatze der Volkswirtbscbaftspolitik, mit anhalten- 
der Riicksicbt auf bestebende Staatseinrichtungen“ (eloszor 
1828-ban; 5-ik kiadasban 1863-ban) az i par i- es forgalom- 
politikdt, az utols6 pedig, (mely 1832-ben elSszor s 1865-ben 
Otodik kiadasban jelent meg, most pedig Raunak szellemdus 
tanitvanya, a berlini tanar Wagner A dolf altal 6 ik kiadas
ban tdtetik kozze) a penzugytant tartalmazza; s az elso rend- 
szeres kimeritobb kezikonyv volt nemcsak a nemet, hanem az

EMLEKBESZED RAU KAROLY HENRIK FELETT. 7

*) K6t czikkben, mely a tudomanyos biralat igazi mintakfipelil 
tekintheto, s egdsz sorat a legfigyelemremeltobb 6szrer6teleknek 6s igaz- 
sagoknak foglalja mag&ban.

**) P61daul: i>Uber das Minimum eines Bauerngutess az 1851-ki 
6vfolyam 145. s kbv. lapj.

***) A munka elso kiadisai Heidelbergben, a kesfibbiok Heidelberg 
6s Lipcsebcn adattak ki. — Ugyancsak Heidelbergben jelentek meg a 
fenteriatett tobbi 6rtekez6sek 6s dolgozatok is,
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fisszes eur6pai irodalomban, mely az aliam- 6s nemzetgazda- 
sagtan elveit szoros didaktikai m6dszer szerint fejtettc ki, s 
tanul6nak es praktikusnak, allamferfiunak 6s torvenyhoz6nak, 
tisztviselonek es tizletembernek a tudomany szeles mezej6n 
egyarant biztosan tajekoztat6 kalauzul szolgalt; mire nezve e 
belyen meg csak azt tartom kiemelendonck, hogy Rau e 
munkaja nemcsak hazajaban talalkozott a legnagyobb elisme- 
r6ssel, ugy, hogy a fotanodakon majdnem kizar61ag kovetett 
vezerfonalla valt, hanem a kiilfoldon is oly tekint61yre emel- 
kedett, hogy 1839-ben Kemmeter genti tanar altal „Traite d’ 
Economie na!ionale“ ez. alatt franczia, 1852-ben Conticini 
sienai tanar altal „ Corso di Economia politica11 cz. alatt olasz, 
1851— 1853-ban Zukits Kosta (Rau egykori tanitvanya, 
ut6bbi idokben szerb penziigymiiiiszter) altal „Narodna Eko- 
nomi, Ekonomi polizia 6s Financia11 czim alatt szerb nyelven 
bocsattatott kozre; azonkivlil pedig meg Bergfalk upsalai 
tanar altal a sved nyelvre, scit legujabban mar az orosz es 
gorog nyelvre is lefordittatott * ) ; a minek folytan joggal 
mondhata a kiilonben p61das szerenysegii agg tudos maga- 
r6l, hogy tankony ve az ujabb nemzedek egyik szakbeli kalauza 
lon, s szamos fiatal celebritas e konvv altal vezettetett be az 
allamgazdasagtan szentelyeibe!

A mi azon tanokat es elveket kiilonosen illeti, melyekre 
Rau iment felsorolt munkaiban talalunk, erre nezve roviden 
a kovetkezok szolgalliatnak tajekozasul:

Rau felfogasa szerint a nemzetgazdasagtau a nipek 
anyagi erdekeivel foglalkoz6, s ugyanaz£rt csak a szorosan 
ugynevezheto testi (materialis) javak**) eloallitasa, forgalma 
es fogyasztasa tunemdnyeinek vizsgalatara hivatott tudo
many. E szempontb6l kiilonosen figyelem forditand6 az ugy- 
nevezett sarkfogalmak (jav, ertek, vagyon, ar, gazdasag stb.) 
kifejt^sere, mely iranyban Rau annyiban torekszik is meg- 
felelni onkitlizte feladatanak, hogy a gazdasagi javak ertel- 
mezesit elesebben hatarozza meg ; az 6rt6k elmeletdben az

*) Annal fajdalmasabb, hogy hazai nyelviinkre val6 att£tel6re a 
jeles miinek senkise yallalkozott.

**) Eaunal es kovet6in61 »Sachgiiter,«



absirakt es a concret ertek kiizti kulonbs6get closzor hang- 
sulyozza; a vagyon; a gazdasag, ar, termeles, jovedelem stb. 
definitiojat pedig szint£n elodeinel jobban iparkodik meg- 
allapitani. — A tudomanyt magat ket reszre osztja, az egyik- 
ben, melyet „Volkswirtsckaftslebre“ -nek nevez, ugy tiintetvdn 
fel a nepek gazdasagi eletet ds viszonyait, a mint azok alia- 
mon kiviil s allami befolyds nelkiil alakulnak es jelenkeznek; 
a masikban pedig, melyet „Volkswirthschafstpolitik“-nek 
czimez, ugy vizsgalvan a tarsadalmi ipart es forgalmat, a 
mint az kizanMag allami intezkeddsek s kormanyzati rend- 
szabalyok mellett fejlfidik, es olt bizonyos alakot 6s formakat. 
A  dogmatort^neti ds irodalmi momentumot mindig es minde- 
niitt nagy figyelemre meltatja, s innen van, bogy kevds ir6 
ldtezik, a kinek konyve egyuttal teljesb tajekoztat6 s mond- 
hatni megbizbattibb kalauz volna, mint ep Rau munkaja. Ep 
igy dicserendfl vonasa Rau n£mely ertekezesenek, bogyanya- 
gias alapiranyzata mellelt a tarsadalmi 61et erkolcsi alapjai 
es feladvanyairol sem feledkezik meg, es (peldaul legutols6 
tanulmanyaban a nemzetgazdasag es erkolcstan viszonyartl) 
egyenesen azt vitatja, hogy gazdasagi moraltan is letezik, a 
melynek szabvanyai kovettetnek es kovetendok. Az ar es 
penz elmeleteben Rau leginkabb Herman es Ricardo elveit 
koveti; a foldjaradek es a nepessegtan tekinteteben Ricardo- 
Malthus iskolAjaboz szit; a jovedelem ds fogyasztas tanait 
alapndzetehez hiven mindig csak az awya^ijavak szempontja- 
b61 meltatja; a vallalkoztii nyereseget az angol s franczia szak- 
ferfiakt6l elterve egy kiilon s onall6 jovedelem,, nemnek tekin- 
t i ; a forgalmi valsagokat illetoleg pedig a Say-fcle felfogashoz 
hajlik, mely a „generalgluta lehetoseget tagadja. — A kiildn- 
leges reszben, vagyis az Altala ugynevezett „k6zgazdasagi 
politikaban“ Rau a fobb tarsadalmi iparagakat es foglalko- 
zasnemeket vizsgalja ; azok alapjait, termeszetdt es batasait 
ismerteti; s egyidejuleg azon intezmenyek ds utaks m6dokra 
utal, melyek altal a kozhatalom amaz iparagak fejlcklesdt es 
felviragzasat elomozditani kepes es bivatott. Egyes fobb neze- 
teit illetoleg kiemelendd egyebek kozt az, hogy a mezogazda- 
sagi politikaban a szabad foldfeldarabolas ds mobilizati6 
mellett nyilatkozik; a kis jdsz&gok nagyobb jovedelmezosdget

E5JLEKBESZED RAU KAROLY IIENR1K FELETT. 9
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vitatja; a Mnyamiivel6st es az erdeszetet a nemzeti foglalko- 
z&sagak kozt val6 kitiino fontossaga szerint meltanyolja, stb.,
—  mig a miiipavt es a kereskedelmi politikaban a forgalom 6s 
munka teljes szabadsaga mellett szo l; a ezeheket elveti, a 
vedvamrendszer alapjainak es eredmenyeinek visszas hatasait 
hangsiilyozza; a kereskedelmi merleg tanat egeszen az angol 
felfogas szellemeben fejti ki, a vasutakra nezve az allamvasuti 
rendszer elonyosb voltara utal; a bank- es hiteliigyi politika- 
ban pedig legalabb a eontinentalis allamok tekinteteben az 
allamilag szorosb ellenorzet alatt tartand6 bankok rendszer6- 
nek ad elsobbseget.—  Penziigytani elveit vdgre illetoleg, Rau 
egyebek kozt hatarozott ellenzoje az ailam privdttermeszetu 
tizleteinek ; az illetekeknek visszas batasaira utal; ajoved6- 
keknek 6s egyedarusagoknak igen reszletes elm61etet ad ja ; 
a soregalt elveti; az ad6tbeoriaban a polgarok letfentartdsi 
(subjeetiv) sziiksegletenek levonasa utan megmarad6 tiszta- 
jovedelmet kivanja ad6alapul elfogadtatni; a hozadeki ad6k 
mellett egy kiilon kiegyenlito jovedelem-adot nem tart indo- 
koltnak; a telekad6nal a j6szagon fekvo jelzalogterhek ka- 
matainak beszamitasa ellen van; — az indirekt, illetoleg 
fogyasztdsi adtikat pedig, mint szinten sziiksegeseket es nel- 
kiilozhetleneket terjedelmesen indokolja es fejtegeti; —  az 
ipar- es kereseti ad6 kivetese es beszedesere nezve pedig 
tiizetes javaslatokat teszen. —  Az dllamhitel es ad6ssagugy 
elmeleteben vegre Rau, bar figyelemmel viseltetik az ujabb 
szakemberek eszmei es buvarlatai irant, a regi iskolahoz 
ragaszkodik; az ad6ssagok balmozasat veszelyesnek mondja, 
s egeszben veve nagy kortarsanak esfoldijenek, Nebeniusnak 
e targyban irt classikus miiveben, „t3ber den offentliehen 
Credit“ fogtalt tanokat koveti. *)

De nemcsak mint tud6sr61 es irorol, hanem mint publi
cistdrol es a nyilvanelet embererol is lehet sz61ani Rau felol. 
Termeszete es egesz eletiranyanal fogva ugyan inkabb theo- 
retikus, a bekes vizsgal6das es tanulmanyozas embere volt,

*) Rau tudom. n£zeteit 6s az ezek alapj&t k^pezo Smithianismus 
eg£sz rendszeret tiizetosen ecsetelte ertekezo : Geschichtliche Entwickelung 
der Nationaloekonomik und ihrer Literatur czirnii (1860-ban megjelent) 
munkaja 404— 633. lapjain.



kit a kozpalya izgalmai nem igen vonztak, s kire a tribune, 
a forum, vagy a bureau-hatalom ingerei befolyast sohasem 
gyakoroltak. Ennek daczara azonban Rau, a viszonyok altal 
utalva, ez utobbi iranyban is buzg6, sokoldalu es iidvos tev6- 
kenyseget fejtett ki. Igy nevezetesen 1831-t6l 1839-ig mint 
tagja a badeni elsd kamaranak, kitiinfl torv6nyboz6i mun- 
kassagnM ismeretes, a mennyiben az ez iddben foganatba 
vett nagyobbszerii kdzgazdasdgi reformok, peldaul a tized-el- 
torles, vasutak megbonositasa, vamegylet-alapitas, kozsegi 
rendszer atalakitasa stb. koriil a targyalasokban leg^lenkebb 
reszt von, sdt azt mondhatni, bogy Raunak, mint az illetfi 
orszaggyiilesi bizottsag eloaddjanak, igen nagy resze volt 
abban, bogy a meg jobbara absolutistikus erzelmii forendiiek 
es nagy fdldbirtokosok ellenkedese a szabadelvii part altal 
legyozetett, es a feudalismus es patrimonialismus sz6sz616i- 
nak minden erolkodese daczara a haladvparti felfogas az 
orszag jav&ra ervenyre jutott. Hasonl6 szabadelvii iranyban 
sz61ott es hatott Rau az 1848-ik evi nagy mozgalmak 6s 
torekvesek kozepette. Az ugynevezett eloparlamentbe ugyanis 
megvalasztva, egesz bensoseggel csatlakozott a nagy fel- 
advanyok megoldasat liberalis alapon czelbavevo tiszttarsai- 
lioz, s egyebek kozt oly alakulasat obajtotta liazaja politi
kai jovojenek elomozditani, a mely a nemzeti nagysag es 
szabads&g koveteleseinek egyarant megfeleljen, 6s a nemet- 
s6get az ot megilleto batalomsuly es tekintely polczara 
helyezn6.

E politikai tevekenys6ge mellett Rau meg liitfelekezete 
egyhaziigyi dolgai koriil, valaminta tarsadalmi teren is buzg6 
munkassagot fejtett ki. Nem emlitve jelesiil, bogy a ket ut6b- 
bi badeni nagyberczegnek allamtudomanyokban tanara volt, 
a heidelbergi egyetem gazdasagi hivatalanak elnoks6g6t ev- 
tizedeken at fenyes sikerrel viselte, s kiilSnfele kozbasznu 
egyletek es tarsulatok munkalod&saiban szakadatlanul ki- 
val6 r6szt vett: tagja volt Rau a protestans egyhdztandcs, 
keriileti valasztmany es tartomanyi zsinatnak, s mint ilyen, 
kivald befolyast gyakorolt az illeto vallasfelekezet osszes 
beliigyei vezetesere; egyike vala tovabba a „Protestanten- 
Verein es a Gusztav vlcio//-alapitvany letesitdinck, melyek
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koriil mint igazgat6 es mint valasztmanyi tag hosszu evek 
soran &t soha nem lankad6 buzgalmat es aldozatkesz teve- 
kenyseget fejtett ki.

Hogy ennyi erdem, ily eredmenydus tevekenysdg es 
(infelaldozas elismeres es jutalom nelkiil nem maradt, talan 
fijlbsleges is mondanom. Rau ugyanis nemcsak az egyetem 
egyik disze es iinnepcltje, nemcsak fejedelmetol (a ki ot nem 
egy fontos esetben tanacsul bivta, s titkos tanaesosi ranggal 
is feldiszitette) es tiszt-, meg tanartarsaitol kegyelt es keresett 
tanar volt, hanem Europa egyik legliirnevesb szaktekintelyeve 
is liin, kit majdnem valamennyi tudomanyos testiilet es Aka- 
demia (a parisi ugy, mint a briisszeli, a becsi ugy mint a 
f!6renczi es a pesti, tovabba a szent-petervari, a moskvai es 
kazani egyetem) tagjava valasztott; a parisi statistikai tar- 
sulat, a termeszettud6sok csaszari Lip6t-Karolyi Akademiaja, 
az orosz kCzgazdasagi miniszterium dominial-josz&gi osztalya 
6s a briisszeli statisztikai bizottsag levclezft es tiszteleti tag- 
jai soraba felvett; mig masfelol tobb fejedelemtol f6nyes 
rendjeleket nyert s jelesen a badeni oroszlanrendnek, a porosz 
veres sas 6s az orosz szent Auna-rendnek jelvenyeivel diszit- 
tetett fel.

Magdnelefet illetoleg Rau szem61ye 6s bazi kore hosz- 
szu idokon at kozeppontja volt a legelenkebb £rintkezesek- 
n ek ; daczara ugyanis roppant terjedelmii s 6jjel-nappal 
vas szorgalommal iizott tanulmanyainak, Rau tanarnal szam- 
talan tanitvanya, barat es idegen, magas es alacsony rangu 
ki- es bejart s a legszivelyesebb fogadtatasban reszesiilt. 
Tudomanyos es irodalmi osszekottetesei egesz Europara ki- 
terjedtek; s hazdnkat illetoleg megemlitendo, bogy Akademi- 
ank tagjava lett megvalasztasara mindig kival6 sulyt bely- 
zett, a nemzetgazdas&g tudomanyanak nalunk valo terjedese 
6s miivelese irant a legmelegebb erdekeltseget tanusitotta, s 
magyarorszagi volt hallgat6ir61 mindig orommcl es biiszke- 
seggel emlekezett meg. — E mellett Rau nem volt egyoldalu 
irodalom-ember, hanem meleg baratja a muveszeteknek is, 
melyek koziil festeszettel es zenevel tettleg 6s sikerrel fog- 
lalkozott; mig a kolteszet iranti erdeke felol az tanuskodik, 
hogy az angol, franczia es olasz koltoi irodalom nemely
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remekei kiilon tanulmanya targyat kepezek; sot masfelol a 
classikai litteratura alapos ismeretevel is dicsekedhetett. *) 
Eletenek utols6 szakaban, midon a kulonben edzett testu s 
aczelos idegzetii ferfiu az aggkor stilya alatt gornyedni kez. 
dett, eloadasokat mar csak kivetelesen tartott, ellenben gya- 
kori kirandulasokat tett az altala ifjusaga 6ta kiilonos elo- 
szeretettel (ekintett Alpesekbe, bol mindig nebany hetet tol- 
teni szokott.

Az 1862-ki marezius 19-6n nagy iinnepelyess6gel iilte 
meg otveneves tudor-felavatasi jubidlumdt, mely alkalommal 
ot Heidelberg varosa /liszpolgarava valasztvan, a megfelelo 
okm&nynyal egy unnepelyes kiildottseg altal tiszteltetett 
meg. Egy mdsik, hasonjelentosegii iinnepet iilt meg Rau 
1868. okfober 7-en, a midon ugyanis a varos osszes lakossa- 
ganak szerencsekivdnatai kozt arany-eskiivoj6t tarta; v6gre 
ugyanezen 6v decemberhava 6-an, mely rendes tanarra tSr- 
tent kineveztetesdnek otvenedik evfordulati napja vala. —  
Ez idStol fogva azonban birtelen beallott 6s elmergesedett 
szivbaj kezde az agg tud6st gyotorni, ugyannyira, bogy elo- 
adasok tartasara k6ptelenne lett, s csak ir6i miikod^set foly- 
tatbatta meg, a minek egyebek kiizt egy a „tiibingai allam- 
tudomanyi foly6irat“ 1870-iki Svfolyamaban kozz^tett jeles 
6rtekezese a „ Nemzelgazdasagtan viszonydrol az erkdlcstan- 
hoz11**) tesz tanusagot. Ez volt azonban a jeles ftirfiuuak 
battyudala, mert februar 27-en (az erintett evben) siilyos 
betegagyba vettetven, marezius 18-an egy eros fullad&si 
robam eletenek veget vetett; —  egy 6letnek, melynek kia- 
ludtaval egyike a legfenylobb csillagoknak hullott le a kei- 
delbergi alma mater egerol. ***)

*) A mit egykor sajat arczk^pe ala irt „liaec studia adolescentiam 
aiunt, senectutem oblectant, secundas res ornant, adversis perfugium ac 
solatium praebent, pernoctant nobiscum, peregrinantur, rusticantur" —  
volt eg6sz eleten at hiven ko vetett jelszava, melynek igazsaga 6pen rajta 
teljesedett be eg6sz m6rt6kben,

**) Czime : Bemerkungen uber die Volkswirthschafts-lekre und ihr 
Verhaltniss zur Sittenlehre.

***) A nagy halott temet6se marcziusho 20-an a lakossag ellatliatlan 
tomegenok legmelegebb reszv£te mellett kivalo uDnep6lyess6ggel ment 
v6gbe.
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Legyen szabad az eddig mondottak kapcsaban Rau
alldsdra es iranyara nezve a tudomany torteneteben meg 
nimelyeket roviden megjegyeznem :

A XYIII. szazad nemzetgazdasagtana, mely a nagy 
sk6t, dllamboleselo Smith Adam  altal:« Inquiry into the 
nature and the Causes o f the Wealth of Nations“ ez. vilag- 
hirti munkajaban alaplttatott m eg: ugyan e szazad is kor 
osszes irdnylatainak es eszmekdrenek volt nyilatkozmanya, s 
mint ilyen, azon alaptetelen sarkallott, hogy az emberek ter- 
miszettol egyenlok es szabadok, tetteikben (foleg a gazda- 
szatiakban) az dnhasron is  dnerdek altal vezereltetnek, s ez 
onerdek rendszerint az „egeszreu nezve is legelonyosebb es 
legjobb kovetkezisii, tehat az allainnak legfobb feladata az 
egyesek ama termeszetes szabadsagat, illetoleg a szemely- is  
vagyonbiztossagot megvalositani, egyebekben pedig az ugy- 
uevezett „laisser-faire es laisser-passer“  elvnek minei szeJesb 
alapon ervenyt szerezni; s az ipar, forgalom es birtokszerve- 
zet terin a szabad versenynek es a korlatlan erdektusanak 
tert nyitni.

Ezen elvek lassankent a tudomany uralkodd dogmaiva 
lettek, s egy J. B. Say, Sismondi *), Ricardo, James Mill, 
Lotz s masok altal tovabb fejlesztve, oly tekintelyre emelked- 
tek, hogy a XIX. szazad elso evtizedeiben alig talalunk egy 
nevesb szakemberre is, a ki ezektol eltero tanokat vallott 
vagy terjesztett volna. — Ez elmelet egyik legkivalibb s 
legalaposabb kepviseloje es szoszoloja lett es maradt mind- 
vegig Rau tanar is ! Nem ugyan azon rideg es absolut erte- 
lemben, a mint azt az iigynevezett vj-angol iskola kovetoinel, 
es a manchesterpdrt embereinel, avagy a ma foleg Eszak- 
Nemetorszagban szerepelo Prince-Smithek, OppenheimeJc is 
Fauclierek tanaiban talaljuk, a meunyiben mind tankonyve, 
mind „Ansickten“ -jei, mind Liszt feletti kritikaja egyfensobb 
ethikai felfogasnak bizonysagait szolgaltatjak, s folytonos 
utalasai Raunak fenallo intezmenyrekre, bistoriai is  miivelt- 
seg-politikai viszonyokra is  kovetelesekre, a nagy mesternek

*) Iro d a lm i m u n k a ssa g a n a k  k ezd e ten , v ag y is  „Ricliesse Commer- 
c ia leu cz. konyveben .



sok raasoken&l melyebb es egyetemesb nezletm5dj&r61 tesz- 
nek tanusagot: de m&sfelol az is kets6gtelen, bogy Raut kell 
Nemetorszagban egyik vezere- es fej6iil tekinteni a tiszta 
Sniithianismusnak, vagyis azon iskolanak, a mely ott egesz 
a legiijabb idokig uralkodott, s tanszdkekrol ugy, mint 
orszaggyiilesi tribunekrol, meg a journalistikaban egesz 
bat&rozotts&ggal hirdette az elvont termeszetjogi liberalismus 
es egyenzf) versenyszabadsag egyediil iidvosoknek tartott 
igeit; a mi6rt is nem egeszen jogosulatian volt legujabban 
egy fiatal nemet szakember e tekintetbeni azon nyilatkozata: 
„Rau’s Lebrbucb war und blieb bis in unsere Tage binein die 
gelebrteste Bibel der Smitbiscben Ortbodoxie.“

Ezen Rau altal kepviselt, sot mondliatnok: tudomanyos 
rendszerbe bozott felfogds  azonban a legujabb idbkben 
(kortilbeliil ket evtized 6ta) igen sokat vesztett tekinteIy£bol; 
vesztett jelesiil annak folyt&n, bogy alapjainak etbikai es 
tarsadalom-boleseleti szempontbol val6 bianyossaga folismer- 
tetek, es egy uj, az allamtan es tortenelmi tudomanyok egesz 
apparatusaval rendelkezo iskola, az ugynevezett „ethikai- 
liistoriai,“  elen Roscherrel, szazadunk egyik legnagyobb 
szakemberdvel, a kozgazdasag egy sok tekintetben uj, me
lyebb, egyetemiesb, 6s a gyakorlati elet igenyeit is jobban 
kiel6gito szemleleti m6dszeret honositotta meg; s egyebek 
kozt kiderite azt, bogy a gazdasagi termeszet-torvenyeket 
(oly ertelemben, mint a regi iskola) foltetelezo felfogas fel- 
szcg es tarthatatlan; a nemzetgazdasag teren a megolddsok 
absolutismusa hiu tbrekves;  az onerdek fektelen uralma es a 
korlat n6lkiili versenyszabadsag koranlsem vezet mindig or- 
vendetes eredmenyekre; az aliam az ipar es forgalmi 61et 
alakulataival szemben a kozonbosseg es tetlenseg allaspontjara 
nem belyezkedhetik; minden gazdasagi jelenseg es fejlemeny 
alapos felfogasa csak ugy lebetseges, ba egyidejti osszeflig- 
geseben az osszes nep es miiveltsegi elettel vizsgaltatik; s az 
illeto tunemenyek nem magukban, banem az egeszszel valo 
kapcsolatuk es az arra valo befolyasuk szerint nyomoztatnak 
6s merlegeltetnek!

Ez uj felfogassal, vagy jobban: is/toZawaZRaumindvegig 
nemi fesziiit viszonyban vaia, s bar nem bianyzanak adatok
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arra, liogy az 6idein-osziilt agg tanar ezen uj irany k6p- 
viseloitol a meltanyl6 elismerest nem tagadta meg, sot egy- 
ben-masban ifjabbkori nezeteit ama befolyasok alatt modo- 
sitotta is, ketsdgtelen, miszerint alapfelfogasahoz s tanrend- 
szer£hez mindenkor hli maradt; a tudomany fiatalabb miive- 
ldi altal munkai felett kimondott s kevdsbbe kedvezo itdlete- 
ket zokon vette s nebeztelessel emlegetd; s azon '\neggyozo- 
d6sben 61t es miilt ki, liogy a nemzetgazdasag tudomanyos 
rendszeret mas modon 6s nuis alakban, mint azt mestereinek 
Smithnek, Saynek, Ricard6nak es Millnek nyomain o teve, —■ 
megalapitani es sikeresen muvelui nem lehet. *)

Mindez egyebirant Raunak sem erdemeibol, sem jogosan 
szerzett hirnevebol, mely a tudomany tort6neteben maradand6 
emleket biztosit szamara, mit sem von le ; sot azon kdriilmeny, 
hogy nemesak iskolajanak es m6dszer6nek kovetoi, hanem 
annak ellenzoiis fajdalmas megilletodessel vettek kimultanak 
biret, koszonikat siettek rakni az elhunyt jeles szakember 
ravatalara, s fennen hirdettek es hirdetik, hogy mennyit tanul- 
tak tole s mennyit vesztett benne a tudomany: hangosan 
sz6l6 tanus&ga Rau eredmenydus es m61yenhat6 miikod£s6- 
nek, —  inukod6snek, melyet, hogy jelen igenytelen emlek- 
sz6zatomban nem egeszen meltatlanul eeseteltem legyen, 
tisztelt Akademia, egyediili ohajtasom.

*) Nem oszthatjuk azert egyebelc kozt sem Lastale-nek kimeletlen 
es nyers feleletet, melylyel egy alkalommal Raunak a LasaaleMle toke- es 
munkafogalom tekinteteben tett eszreveteleit velte visszautasithatni ; sem 
JValckernek ama indokolatlan allitasat, hogy Rau nagy k6zikonyve nem 
mas, miut egy iranyzatos partdolgozat a nemet bureaukratia erdek6ben, s 
hogy penziigytani theoriajabol azon egy tetelen kiviil, hogy az aliam 
maganiizleti jelleggel biro vallalatokba ne ereszkedjek, —  egy fontosb 
tan sem ali fenn mar mai napsag. V. o. ez utobbinak »Selbstvervvaltung 
des Steuerwesens« czimii (1869-ben megjelent) muve eloszavat.
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