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4 KArL MArx

Algéria

A) A földbirtoklás fajtái Algériában a francia hódítás korszakában

[…]
India után Algériában van még a legtöbb nyoma a földtulajdon ar-
chaikus formájának. A nemzetségi és oszthatatlan családi tulajdon itt 
uralkodó típusai a földtulajdonnak. Arab, török, végül francia uralom 
évszázadai nem tudták – kivéve a legutóbbi időt, hivatalosan az 1873-
as törvény óta – szétrombolni a vérségi szervezetet és a földtulajdon 
oszthatatlanságának és elidegeníthetetlenségének erre alapozott elveit. 

Algériában van egyéni és kollektív földtulajdon; az előbbi valószínűleg 
a római jog befolyására keletkezett; ez (az egyéni földtulajdon) mind-
máig uralkodik az őslakos berberek között, valamint a móroknál és a 
zsidóknál, akik a városi lakosság fő hányadát alkotják. A berberek közül 
némelyek – kabiloknak nevezik őket, északon, a Földközi-tenger partján 
élnek stb. – megőrizték a nemzetségi és közösségi tulajdon sok nyomát, 
mindmáig osztatlan családokban élnek, a családi tulajdon elidegenít-
hetetlenségének szigorú betartásával. A berberek legnagyobb része 
átvette az araboktól nyelvüket, életmódjukat, a földbirtoklás jellemző 
sajátosságait. A földtulajdon kollektív formáit, élükön a nemzetségi 
formával, kétségtelenül az arabok vezették be. 

A VII. század második felében az arabok betörtek Algériába, de 
gyarmatosítás nélkül, ennélfogva nem volt befolyásuk az ottani in-
tézményekre. 

De a XI. század közepén az egyik berber uralkodó1 önként aláveti 
magát a Bagdadi Kalifátusnak; az Észak-Afrikában letelepedett első 
arab törzsek a hilelek és a szoleimok voltak. Minthogy az őslakos ber-
berek között a kapcsolatok nem voltak szívélyesek, ez alkalmat adott 
az arab hódításnak – melyet a XI. század végén egy időre feltartózta-
tott egy egységes mór birodalom megalapítása –, hogy fokozatosan 

*1 Saraf ad-daula al-Mui’zz – Szerk.
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5alávesse magának Afrika északi partjának valamennyi országát, 
köztük Algériát is. A berber fejedelmek belső viszályaikban gyakran 
folyamodtak az arab milíciákhoz és jelentékeny területek tulajdonul 
való átengedésével jutalmazták őket, azzal a feltétellel, hogy ettől fogva 
kötelesek hadiszolgálatot teljesíteni nekik. így már a XII. század végén 
számos arab telepes található a mai Algéria tengerparti részén, amelyet 
Telinek neveznek. A XIV. század végén megszűnnek az arab törzseknek 
nemcsak az általános, hanem a részleges áttelepülései is. Ezért még most 
is ugyanazokon a helyeken élnek, ahol 5 évszázaddal ezelőtt. Az arabok, 
akik számottevően keveredtek az őslakosokkal, már akkor elfoglalták 
Afrika egész északi partját, ahol most is vannak. Arábiából magukkal 
hozott pásztorkodásuk lehetőséget talált a továbbfejlődésre az általuk 
elfoglalt ország természeti jellegében. Az Észak-afrikai Fennsík, ame-
lyet nem szakítanak meg magas hegyek, bővelkedik nagy legelőkben. 
Ez utóbbiak – az arabok eredeti letelepedésétől mostanáig – a rajtuk 
nomadizáló törzsek osztatlan birtokában vannak. Nemzedékről nemze-
dékre hagyományozódott ezeknél az araboknál a nemzetségi tulajdon; 
változásokon csupán azáltal ment át, hogy 1. a nemzetség ( fokozato-
san) különböző ágakra szakadt; 2. idegen törzsbeliek kapcsolódtak be 
állományába. Ezért: a nemzetségi legelőkből kiváltak területi méretükre 
nézve kevésbé jelentős darabok, és némely helyeken a nemzetségi 
tulajdont szomszédi, más szóval „községi” (общинный) váltotta fel. 

A kabiloknál arab befolyásra kifejlődött földbirtokrendszer abban 
különbözik az arabtól, hogy távolabb áll a nemzetségi tulajdon kez-
detleges típusától. Bár náluk is van: együttes felelősség a természetbeni 
adókért és szolgáltatásokért; nem ritkán közösségi számlára vásárolnak 
ökröket, kecskéket, juhokat, amelyeknek a húsát később elosztják az egyes 
családok között; a nemzetségek bírói és igazgatási autonómiáját is isme-
rik. Vagyoni perekben döntőbírákként megjelennek náluk a nemzetségi 
tanácsok; csakis a nemzetségi hatóságok engedhetik meg valakinek, hogy 
letelepedjék a kabilok között; engedélyük nélkül senki idegen nemzet-
ségbelinek nem szabad tulajdont szereznie; ugyanezek a nemzetségfők 
osztanak szét parlagföldeket tulajdonként olyan személyek között, akik 
művelésre alkalmassá tették és 3 egymás utáni évben megművelték őket 
.Továbbá: legelő és erdő a kabiloknál közösségi használatban van; a 
szántóföldre vonatkozóan még fennáll a rokonoknak., a nemzetségi és 
közösségi vásárlásnak az elővételi joga és az egész nemzetségi közösség 
örökösödési joga az egyik tagja által hátrahagyott vagyonra; ezt az 
utóbbi jogot a különböző törzsek „szokásrendelkezései” (kanun) kü-
lönbözőképpen szabályozzák. Némelyeknél a nemzetségi alegységet 
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6 – a falut – bevonják az örökségbe az elhunyt vér szerinti fivéreivel 
együtt; másoknál csak akkor, ha hatodíziglen nincs semmilyen rokon. 
Másrészt a szántóföldre való jog szubjektumaként a kabiloknál még 
csak a család, mégpedig az osztatlan család jelenik meg; a föld ezért az 
osztatlan család tulajdona; az utóbbi magában foglalja az apát, anyát, 
fiakat, ezek asszonyait, gyermekeit és gyermekeik gyermekeit (unokáikat), 
nagybátyákat, nagynéniket, unokaöcsöket és unokafivéreket (cousins). 
A család vagyonát rendszerint az elsőszülött kezeli, valamennyi csa-
ládtag választása alapján. Ő vesz és ad el, bérel földeket, rendeli el a 
gabona vetését és aratását, köt kereskedelmi szerződéseket, fizet a 
családért és veszi át az annak járó fizetéseket; hatalma semmiképpen 
nem korlátlan; minden valamelyest fontos esetben és különösen in-
gatlan vételekor vagy eladásakor ki kell kérnie az összes családtagok 
tanácsát. Máskülönben nincsen korlátozva a családi vagyonnal való 
rendelkezésben. Ha tevékenysége a család érdekeire károsnak látszik, 
akkor a családnak joga van őt elmozdítani és helyére új adminisztrátort 
kinevezni. Az osztatlan család háztartása teljesen a legidősebb asszony-
nak {lásd horvátok}, vagy a vezetésre legalkalmasabbnak a kezében 
van, akit mindig az összes családtagok választanak meg. Sokszor le is 
váltják az asszonyokat ebben a funkcióban. 

A család adja mindegyik tagjának a munkaszerszámokat, a puskát, 
a kereskedéshez vagy kézművességhez szükséges tőkét. Mindegyik csa-
ládtag neki kell, hogy szentelje munkáját, azaz a családfő kezébe kell 
adnia – a családból való kiűzetés terhe alatt – minden jövedelmét. 
Ami az egyéni tulajdont illeti, ez az ingót illetően – férfiaknál a ru-
házatra korlátozódik; nőknél ruhákra (lásd Letourneau) és ékszerre, 
amelyet esküvőjük alkalmával kapnak mint hozományt (helyesebben 
ajándékot); kivételt csak luxusöltözékek és drága nyakékek képeznek; 
ezek a család közös tulajdonában maradnak és csak egyéni haszonél-
vezetre kerülhetnek valamelyik asszonyhoz (v. ö. délszlávok}. Ami 
azt az ingatlan tulajdont illeti, amelyet egy családtag ajándékozás Vagy 
hagyaték révén kap, ez az ő egyéni tulajdonának számít, de bekerül 
az egész család birtokába (владение). Ha a család nem sok tagból áll, 
akkor közös asztalnál étkeznek és a szakácsnő funkciója sor szerint 
jut minden női családtagra. Az elkészült ételt a háziasszony (a női 
családfő) adja ki minden családtagnak. 

Nagy létszámú családnál havonta elosztják az élelmiszereket, kivéve 
a húst, amelyet nyersen osztanak el a családtagok között, meghatáro-
zatlan időközökben, mindig az állat megvásárlása és levágása után. Az 
élelmiszerek elosztásánál a családapa szigorú egyenlőséget tart a tagok 
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7között. Továbbá: a vérbosszú intézménye, melynél fogva mindenki 
felelőssé tehető, vagyis életével lakolhat a család bármely más tagja által 
elkövetett gyilkosságért. Az osztatlan család még teljesen élő jelenségként 
létezik a kabiloknál, mert személyi és egyszersmind vagyoni kötelék.  
A családapák, amikor halálukon vannak, rendszerint megparancsolják 
gyermekeiknek, hogy tartsanak ki, mint addig, az oszthatatlanság 
mellett. Mégis a gyakorlatban nem ritka a kiválás és felosztás; a népi 
szóbeszéd szerint főleg az asszonyok vétkesek ebben; kabil közmon-
dás: „Az ágybéli beszélgetések a családok feloszlásához vezetnek.” A csa-
ládi vagyonfelosztásánál rendszerint ugyanazokat az elveket követik, 
mint az örökség elosztásánál. A rokonsági fok mellett gyakran azt is 
tekintetbe veszik, mekkora vagyont hozott be a családi tulajdonba egy 
magánszemély. A részek egyenlőségét csak az évi készletek – a gabonáé, 
olívaolajé stb. – elosztásánál tartják be. A felosztásnál gyakoribbak a 
kiválások – ezt a szokásjog szerint minden családtag kérheti. Ebben 
az esetben a családi vagyonból elkülönítik a javára azt a részt, amely 
a törvényes öröklés útján megilletné; továbbá az egész egyéni vagyont, 
amelyet ő bocsátott a család használatára. A kiválás végrehajtása után 
a családi közösség úgy él, mint azelőtt – osztatlanul.

Ha tehát a kabilok ismerik is a magánföldtulajdont, de csak mint 
kivételt. Itt, mint mindenütt, úgy jelenik meg náluk, mint a nemzetségi, 
közösségi és családi tulajdon fokozatos felbomlási folyamatának terméke.

A földbirtoklás kollektív formáinak felbomlását, amely, mint min-
denütt, belső okokból ered, az algériai kabilok és arabok között 
jelentékenyen meggyorsította az ország török meghódítása a XVI. 
század vége felé. Törvényeiknek megfelelően a törökök általános 
szabályként a földet az azt birtokló nemzetségek kezén hagyták; de az 
addig a nemzetségek birtokában levő parlagföld jókora része uradalmi 
tulajdon lett. Ezeket a földeket – a nevük „haus” vagy „azib-el-bejlik” 
(a bejek földjei) (vagy a „bégeké”) – a török kormányzat számlájára 
megművelték. A helyi bejek erre a célra az állampénztár számlájára 
igásállatokat és mezőgazdasági szerszámokat kaptak és a bennszülött 
lakosság szolgáltatta a gabonaaratáshoz szükséges munkásállományt. Az 
uradalmi föld nagyobb része azonban nem maradt a kormányzat köz-
vetlen igazgatása alatt; bérlők kezébe ment át, akiknek egy része évente 
meghatározott összegű pénzadót volt köteles fizetni az állampénztárnak, 
a másik rész bizonyos természetbeni szolgáltatásokat és szolgálatokat 
nyújtani az uradalmi intézőség javára. Ebből ered a bérbeadott földek  
2 kategóriája: 1. „azel” – bizonyos pénzjáradékot fizetnek; 2. „tonizza” 
– csak természetbeni adókat és szolgáltatásokat nyújtanak. Mindkét 
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8 fajta bérlő csak azzal a feltétellel van engedélyezve, hogy megműveli a 
földet. Ha ez 3 éven belül nem történt meg, a kincstár elvette tőlük a 
telket és harmadik személynek adta át. 

A mindig meglevő helyi milícia lázadásai elleni oltalmul a törökök 
katonai kolóniákat alapítottak {amelyeket Kovalevszkij „feudáli-
soknak” keresztel el, abból a téves okból, hogy – más körülmények 
között – az indiai dzságírokhoz hasonló fejlődhetett volna ki belő-
lük}, a nevük „zmala”. A bennszülött lakosság közepette letelepedett 
török katonai kolóniák lassanként arab és kabil lovasokkol egészültek 
ki. Minden telepes kapott a kormánytól parcellájával együtt magot 
a vetéshez, lovat és puskát, ezzel szemben köteles volt élethossziglani 
hadiszolgálatra a körzet (kaidat) határain belül; ez a szolgálat men-
tesítette földjét az adótól. A juttatott föld nagysága különböző volt, 
birtokosának kötelezettsége szintén; az egész telek arra kötelezte, hogy 
az első felhívásra vonuljon be a török lovasság soraiba; fél telek csak 
gyalogos szolgálatra kötelezett. {Egy „zuidja” szántóföld egész teleknek 
számított; a „zmala” tagjait „mahzenoknak” nevezték.} 

Az uradalmak és katonai kolóniák számára igénybe vett terület 
nagysága nemzedékről nemzedékre nőtt a valóban lázadó vagy láza-
dásgyanús nemzetségek javainak elkobzása következtében. Az elkobzott 
föld nagyobb részét a felsőbbség – a bégek (más néven bejek) – nyílt 
piacon adta el; ezzel adva volt a magánföldtulajdon fejlődése (amit már 
a rómaiak elindítottak). A vevők többnyire a török lakosságból való 
magánszemélyek voltak; így lassanként nagy magánföldbirtokos kate-
gória jött létre; tulajdoni jogcímük csak az állami számvevőszék nyugtája 
volt; a nyugta leszögezte a tényt, hogy & földdarabot nyílt piacon 
eladták és a. felsőbbség megkapta a vevőtől ezért járó összeget; a nyug-
ták neve: „beit-el-mal”, és törvényszékileg ugyanúgy elismerték őket, 
mint a vételi, ajándékozási, zálog- és egyéb földvagyonokmányokat. 
A török kormányzat egyszersmind erősen előmozdította magántu-
lajdon koncentrációját vallási és jótékonysági intézmények kezében.  
A könnyedség, amellyel elkobzáshoz folyamodott, valamint az 
adóprése sokszor késztetett magánbirtokosokat arra, hogy tulajdoni 
jogcímüket átruházzák ilyen intézményekre, azaz vakfot vagy „habu”-t 
alapítsanak. {Szidi Khalil – az egyik legnagyobb tekintély Algériában 
a malekita tan magyarázói között – megengedi a lehetőségét annak, 
hogy magánszemélyek valamely földet vagy jövedelmet ne csak örök-
letes tulajdonba adjanak át, hanem időleges haszonélvezetre is, amely 
általában az ajándékozó halálával szűnik meg.} Ezzel mentesültek az 
elkobzástól és az adópréstől; az átadás azzal a feltétellel történt, hogy 
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9a vakfba adott földet eredeti tulajdonosa tovább, élethossziglan, de 
többnyire örökölhetően haszonélvezi, de most a pénz- vagy termé-
szetbeni adókat az alapítványnak kell lerónia (robotfizetség). {A fő 
dokumentumok az Algériai Történelmi Társaság által kiadott ,Revue 
africaine”-ben, lásd pl. az 1861-es évfolyamot.} 

A török uralom semmiképpen nem hozott (a nagymogulok 
gazdálkodásának hanyatlása idején volt) hindusztánihoz hasonló 
feudalizálódást. Ezt megakadályozta az algériai katonai-polgári igaz-
gatás erős centralizációja; ez kizárta annak lehetőségét, hogy öröklődően 
lefoglalják a helyi hivatalokat és hogy birtokolóik szinte a dejektől 
független nagy földtulajdonosokká váljanak. Az összes helyi dejek és 
kaidok, akik rendszerint bérbe vették a reájuk bízott körzetek adósze-
dését, csak 3 évig maradtak funkcióikban. A törvény szigorúan előírta 
ezt a váltogatást, s az a gyakorlatban még sűrűbben végbement. A török 
kormányzat tehát csak előmozdította az arabok között a magán-föld-
tulajdon fejlődését a „községi” rovására. – A Warnier nemzetgyűlési 
képviselő által gyűjtött statisztikai adatok (1873) szerint Algériának 
francia kézbe kerülésekor a Telinek nevezett egész tengerparti vidék 
(parti sáv) földbirtoklási helyzete a következő volt: 

Uradalmi tulajdon = 1 500 000 hektár; továbbá az összes igazhitűek 
közös vagyona (bled el-iszlam) jogán állami rendelkezésre áll: 3 000 000 
hektár parlagföld, Mulk (magántulajdon) = 3 000 000 hektár; ebből már 
a rómaiak ideje óta a berberek között felosztott birtoklásban: 1 500 000  
hektár, és ehhez jött magántulajdon tárgyaként a török uralom alatt: 
1 500 000 hektár. 

Az arab nemzetségek osztatlan birtokában (ars): 5 000 000 hektár. 
Ami a Szaharát illeti, ebben csak 3 000 000 hektár, amely az oázisok 
határain belül van, képez részben osztatlan családi tulajdont, részben 
magántulajdont. A Szahara többi 23 000 000 hektárja merő homok-
sivatag.

B) A francia gazdálkodás és befolyása a bennszülöttek kollektív földbir-
toklásának hanyatlására

[…]
Magántulajdon létesítése {a francia burzsoá szemében} szükségszerű 
feltétele a politikai és társadalmi szférában való minden haladásnak. 
A közösségi tulajdonnak „mint az elmékben kommunista tendenciákat 
támogató formának” („A nemzetgyűlés vitái”, 1873) a további fenn-
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0 tartása veszélyes mind a gyarmatra, mind az anyaországra nézve; a 
nemzetségi birtok felosztását előmozdítják, sőt előírják, először mint 
eszközt a lázadásra mindig készen álló leigázott törzsek gyengítésére, 
másodszor mint egyetlen utat arra, hogy folytatódjék a földtulajdon 
átmenése a bennszülöttek kezéből a gyarmatosítókéba. Ugyanezt a 
politikát követték a franciák az összes egymást megdöntő rezsimek 
alatt 1830-tól a mai napig. Az eszközök olykor változnak, a cél mindig 
ugyanaz: az őslakosok kollektív tulajdonának megsemmisítése, szabad 
adásvétel tárgyává való változtatása és ezáltal a francia gyarmatosok 
kezébe való végleges átmenésének megkönnyítése. Az 1873 június 30-i 
ülésen, egy új törvényjavaslat alkalmából, Humbert képviselő ezt 
mondja: „A megítélésre önök elé terjesztett tervezet csak megko-
ronázása az épületnek, amelynek alapját egész sor rendelet, dekré-
tum, törvény és senatus consultum rakta le – valamennyi együtt és 
mindegyik külön-külön ugyanazt a célt követi: a magánföldtulajdon 
megteremtését az araboknál. 

A franciák első gondja Algéria egy részének meghódítása után az 
volt, hogy a meghódított terület legnagyobb részét kormánytulajdonnak 
(franciának) nyilvánítsák. Az ürügy erre: az a muzulmánok között 
elterjedt tan, hogy az imámnak joga van az őslakosok földjét nemzeti 
vakfnak nyilvánítani; valóban az imám domínium eminensét*2 mind 
a malekita, mind a hanefita jog elismeri. De ez a jog […] csak arra 
jogosítja fel, hogy a meghódított lakosságtól fejadót szedjen. Az 
utóbbi, mondja Khalil, azért történik, hogy „eszközökre tegyenek 
szert a próféta utódai és az egész muzulmán közösség szükségleteinek 
kielégítésére”. Lajos Fülöp – mint az imám utódja, vagy inkább az 
alávetett dejeké – persze nemcsak az uradalmi tulajdont kaparintja 
meg, hanem minden művelés alatt nem álló földet, köztük a kö-
zösségieket is – legelőket, erdőket és megműveletlen földeket. {Ameny-
nyiben a nem európai (külföldi) jog „hasznos” nekik, az európaiak 
nemcsak elismerik – azonnal! –, mint itt a muzulmán jogot, hanem 
„félreértik” a maguk hasznára, mint itt. A francia mohóság nyomban 
nyilvánvaló:} ha a kormány volt az egész ország eredeti tulajdonosa 
és most is az, akkor nem szükséges elismerni az arab és kabil törzsek 
igényeit erre vagy arra a földdarabra, mihelyt jogcímüket nem tudják 
írásos dokumentummal bizonyítani. Ezen a módon egyrészt az ad-

*2 Legfelsőbb tulajdonát – Szerk.
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1digi közösségi tulajdonosokat kormányföldek ideiglenes birtokosainak 
helyzetébe süllyesztik; másrészt erőszakkal elrabolják a nemzetségek 
birtokolta terület jelentős részeit és európai gyarmatosokat telepítenek 
rájuk. Ebben az értelemben születtek az 1830 szeptember 8-i, 1831 
június 10-i stb. rendelkezések. Innen ered a cantonnements rendszere; 
ez abban állt, hogy a nemzetségi földet két részre osztották, az egyiket 
meghagyták a nemzetségtagoknak, a másikat a kormány visszatartotta 
azzal a céllal, hogy európai gyarmatosokat telepítsen rájuk. A közösségi 
földeket – Lajos Fülöp alatt – a gyarmaton létesített katonai polgári 
igazgatás szabad rendelkezésére bocsátották. Ezzel szemben az 1846. 
július 21-i rendelet a magánföldtulajdont Algír körzetében, Blida, Oran, 
Mostaganem és Bône községekben sérthetetlennek nyilvánította; de 
a francia kormány emellett fenntartotta magának a kisajátítás jogát 
nemcsak a Code civil által előre látott esetekben, hanem mindenkor, 
amikor ez új kolóniák alapításához vagy régebbiek bővítéséhez, katonai 
védelmi célokra szükséges, vagy amikor a kincstár érdeke megsínyli, 
hogy ezt vagy azt a földdarabot nem műveli meg a tulajdonosa. {1830 
szeptember 8-i, 1831 június 10-i, július 11-i, 1840 december 1-i és 3-i 
rendelkezések- 1845 október 31-i és november 28-i, 1844 október 1-i, 
1846 július 21-i királyi rendelet.}

A francia (magán-) földvásárlók legtöbbjének eszébe sem jutott, 
hogy földműveléssel foglalkozzanak; csak a föld kicsinyben való 
újraeladására spekuláltak; a nevetséges árakon való vétel, viszonylag 
magas áron való újraeladás „tőkéik hasznos elhelyezésének” látszott. 
A fickók – mit sem törődve a nemzetségi birtok elidegeníthetetlen-
ségével – sietve egész sor vételi szerződést kötöttek egyes családokkal.  
A bennszülöttek, kihasználva a francia kutyák között hirtelen felszökött 
spekulációs lázat és abban a reményben, hogy a francia kormányzat 
nem tarthatja magát sokáig az országban, készségesen idegenítették 
el, nem ritkán 2-3 vevőnek egyidejűleg , ezt vagy azt a földdarabot, 
vagy akár egyáltalában nem létező vagy a nemzetség közös birtokában 
levő földeket is. Ezért, amikor megkezdődött a tulajdoni jogcímek meg-
vizsgálása a bíróságokon, kiderült, hogy az elidegenített földdarabok 
teljes számának több mint háromnegyede különböző személyeket illet 
meg egyidejűleg (lásd a „Javaslat egy általános gyarmatosítási tervre”, 
Algír 1863, c. brosúra kivonatát, 214. old. 2. jegyzet). Mit tett a francia 
kormányzat? a szégyentelen! A szokásjog megsértésének szentesítésével 
kezdte, azzal, hogy minden törvénytelenül véghezvitt elidegenítést teljes 
érvényűnek nyilvánított! Az 1844. október 1-i törvényben {ugyanaz a 
burzsoá kormányzat, amely a hamisan értelmezett muzulmán jognál 
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2 fogva az algériai föld egyedüli tulajdonosává tette magát, kijelenti:} 
„Semmiféle olyan ingatlantulajdon-átruházási szerződés, amelybe egy 
bennszülött beleegyezett {még ha nem is a magáét adta el!} egy eu-
rópai javára, nem támadható meg azzal az indokkal, hogy ezek az 
ingatlanok a muzulmán törvény szerint nem voltak elidegeníthetők.” 
A gyarmatosok érdekén kívül a kormányzat szeme előtt a neki aláve-
tett népességnek a nemzetségi-közösségi rendszer hanyatlása által való 
gyengítése lebegett. (így például Didier képviselő a nemzetgyűlésnek 
küldött jelentésében 1851-ben ezt mondja: „Sietnünk kell a nemzetségi 
szövetségek szétrombolásával, mert ezek a vezetői az uralmunk elleni 
minden ellenzéknek”. Másfelől a francia kormányzat attól való félelme, 
hogy a bennszülött lakosságot maga ellen uszítja, és a vágy, hogy a 
pénzpiacot a jövőben biztosítsa a fiktív tulajdoni jogcímekre alapozott 
spekulációk által szükségképpen előidézett megrázkódtatások ellen, 
arra késztette a kormányzatot, hogy a jövőre lemondjon a koloni-
zációs rendszer további alkalmazásáról. Ráadásul az araboknak az 
esetek többségében sikerült visszavásárolniok részben az európai 
gyarmatosoktól, részben magától a kormánytól az elidegenített vagy 
tőlük elvett földeket. Így a système des cantonnements fényes kudarccal 
végződött. Éppen ennél a kísérletnél csattanósan beleütköztek a még 
teljesen élő nemzetségi-közösségi földtulajdon tényébe. Már nem volt 
elég, ha semmibe vették ezt a tulajdont, aktív intézkedéseket kellett 
tenniök a felbomlasztására. Ezt a célt szolgálta az 1863. április 22-i 
senatus consultum; ez törvényileg elismeri a nemzetségek tulajdonjogát 
az általuk elfoglalt földekre vonatkozóan, de ezt a kollektív tulajdont fel 
kell osztani nemcsak a családok között, hanem tagjaik között is. Allard 
(tábornok), akit az államtanács megbízott a törvényjavaslat védelme-
zésével, a szenátusban többek között ezt mondta: „A kormány nem 
téveszti szem elől, hogy politikájának általános célja a nemzetségfők 
befolyásának gyengítése és a nemzetségek felbomlásának előidézése. 
Ezen az úton lerombolja a feudális jog utolsó maradványait, amelyek 
védelmezőiként lépnek fel a kormány törvényjavaslatának ellenzői. 
A magántulajdon megalapozása, európai gyarmatosok telepítése az 
arab nemzetségek közé... ez lesz a legerőteljesebb eszköz a nemzetségi 
szövetségek bomlási folyamatának meggyorsítására.”. Az 1863-as 
senatus consultum II. cikkelye rámutat arra, hogy a legközelebbi jövő-
ben császári dekrétumok elrendelik: 1. mindegyik nemzetség földjei 
határainak megszabását; 2. az összes nemzetségi birtokok felosztását az 
egyes családok között, kivéve az olyanokat, amelyeknek földművelésre 
való alkalmatlanságuk miatt a családok osztatlan tulajdonában kell 
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3maradniok; 3. magántulajdon alapítását a családi földek felosztása útján 
mindenütt, ahol ezt az intézkedést megfelelőnek ismerik el. Maga 
III. Napóleon ellenezte a harmadik rendszabályt; lásd Mac-Mahon 
tábornagynak írt 1865. évi levelét. Az államtanács jóváhagyásával kibo-
csátott kormányparancsban Badinguet*3 elrendelte külön bizottságok 
felállítását a felosztások elvégzésére; minden ilyen bizottság álljon egy 
dandártábornokból vagy ezredesből mint elnökből, egy alprefektusból 
vagy prefektúrai tanácsosból, egy arab katonai vagy départment-irodai 
hivatalnokból és a kincstári vagyonkezelőség hivatalnokából. A bi-
zottsági tagok kinevezését az algériai főkormányzónak engedik át; 
csak az elnököket kell közvetlenül a császárnak megerősítenie; az 
albizottságok az algériai helyi közigazgatás hivatalnokaiból álljanak 
{„Reglement d’administration publique”, 1863. május 23.). Az albizott-
ságra tartozik minden előkészítő munka, úgy mint adatok gyűjtése a 
nemzetség határainak, mindegyik alegysége, ezeken belül a szántóföld 
és a legelő, végül a nemzetségi kerület körzetében foglalt magán  és ura-
dalmi birtokok határainak helyes megállapításához. Ezután indul meg 
a bizottság tevékenysége: a felosztandó nemzetségi földek határainak 
a helyszínen – a szomszéd nemzetségek képviselőinek jelenlétében 
– való megállapítása; továbbá a magánföldbirtokosok (a nemzetségi 
birtokok határain belüliek) és a nemzetség közötti tetszőleges szerző-
dések megerősítése; végül: bírói döntés szomszédos nemzetségeknek 
a számukra kijelölt birtokok helytelen elhatárolása miatt tett panasza 
esetén. A bizottságnak minden általa foganatosított intézkedésről 
értesítenie kell az algériai főkormányzót, aki végső fokon dönt; lásd 
az 1863 május 23-i règlement további tartalmát, 218., 219. old. 

Warnier {az algériai „magántulajdonra” vonatkozó törvényjavaslat 
kidolgozására kinevezett bizottság elnöke} 1873-as nemzetgyűlési 
jelentése szerint (lásd „Annales de l’Assemblée nationale”, XVII. köt. 
1770. melléklet) az összesen 700 nemzetségi birtokból 1863 és 1873 
között 400-at már felosztottak a nemzetségek állományába tartozó 
vérségi szövetségek, azaz a legközelebbi rokonok vérségi szövetségei 
között, amelyeknek mindegyike egy meghatározott földkörzetet 
foglalt el {úgyszintén a már akkor ezek határai között levő uradalmi 
és magánbirtokokat hatóságilag elismerték}. Az 1863-as règlement e 
része könnyen megvalósítható volt, mert ez a felbomlás – ahhoz a fo-

*3  III. Napoleon. – Szerk.
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4 lyamathoz hasonlóan, amelynél fogva az ősi germán Markból kiváltak 
szabad, félszabad és nem szabad közösségek – jóval a franciák előtt, a 
török uralom idején megkezdődött Algériában. Eugène Robe („Les lois 
de la propriété fonciere en Algérie”, 77. old.) erre vonatkozóan megjegy-
zi: „Miután a nemzetség vénje elvesztette régebbi patriarcha-jellegét és 
muzulmán hivatalnok, kaid pozíciójába ment át, megnőtt a családapák 
tekintélye és törvény által elismert hivatalos, politikai jelleget kapott; a 
nemzetség felbomlásának folyamata (létszám tekintetében legkisebb 
vérségi szövetségeire) ez időben magától kezdődött és észrevétlenül 
s fokozatosan haladt előre… a vérrokonság érzése (a különböző csa-
ládok között) lassanként ellankadt; az egyes ágak elkülönültek a közös 
törzstől;

a legközelebbi rokonok külön településeket (falvakat) képeztek; 
minden sátor külön érdekek központjává vált, a saját vérségi csoport 
központjává, amelynek külön szükségletei, önző és viszonylag szűk 
törekvései voltak. így a nemzetség nem a széles, átfogó család volt többé, 
s a nemzetségi földön szétszórt összes települések halmaza lett, afféle 
sátrak szövetsége, sokkal korlátozottabb hivatalos és politikai jelleg-
gel, mint azelőtt.” A bizottság tehát az 1863. május 23-i règlement 
végrehajtásakor már magától alegységeire bomlott nemzetséget talált és 
csak törvényerőt kellett adnia annak, ami gyakorlatilag marjával előbb 
fennállt. Egész más volt a helyzet a másik feladatával: a magántulajdon-
nak a nemzetség alegységeinek határain belül való bevezetésével. Ennek 
a règlement 26. cikkelyének V. pontja szerint a különböző történelmi 
szokásjogok figyelembevételével, tehát csak ezek előzetes konstatálása 
után kellett megtörténnie. Semmi se lett belőle; az egész pontot felad-
ták Badinguet idején. {Itt még meg kell említeni Warnier jelentéséből: 
az algériai felosztások nehézsége a többi között a különböző nemzetsé-
gek szerfelett különböző gazdasági feltételein alapul. 142 nemzetségben 
minden emberre 1–4 hektár jutott; 143 nemzetségben 4–8 hektár; 
8 nemzetségben 8–16 hektár; 30 nemzetségben 16–185 hektár. (A 
felosztás nagy és kis földtulajdonosokat hoz létre egyszerre, az utóbbiak 
alig képesek létfenntartási eszközeiket a mezei munkával előterem-
teni, az utóbbiak nem képesek a nekik tulajdonul jutó összes földeket 
használni (221. old., jegyzet} Ezért az arab nemzetségeknek az európai 
gyarmatosok javára való kisajátításából, amelyre ez a rendszabály 
irányult, semmi sem lett. 1863 és 1871 között az európai gyarmatosok 
inkább vásároltak földet a bennszülöttektől, mint amennyire ezek 
eladtak nekik – mindent együttvéve még 20 000 hektárt sem; évente 
valójában csík 2170 hektárt, 29 árt és 22 centiárt –, ennyi föld, mint 
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5Warnier mondja, még egyetlen falu felépítéséhez sem elég. {1873. 
Ezért az 1873-as parlagi nemesek gyűlésének első gondja az volt, hogy 
hatásosabb rendszabályokat foganatosítson az arabok földjének elrab-
lására. (E gyalázatos gyűlés vitái arról a tervezetről, hogy „bevezessék 
a magántulajdont” Algériában, a gazságot igyekeznek a politikai gaz-
daságtan ún. örök, megváltoztathatatlan törvényeinek leple alá rejteni.  
A „parlagi nemesek gyűlésének” e vitáiban mind egyetértenek a célban: 
a kollektív tulajdon megszüntetésében. A viszály csak a módszer körül 
folyik, hogyan végezzenek vele. Clapier képviselő például az 1863-
as senatus consultum által előírt módon akar eljárni, amely szerint a 
magántulajdon először csak azokban a községekben vezethető be, 
amelyeknek földosztály-része már kivált a nemzetségi földből; ezzel 
szemben a „parlagi gyűlés” bizottsága, amelynek elnöke és előadója 
Warnier, ragaszkodik ahhoz, hogy a műveletet a végén kezdjék, azaz 
minden egyes közösségi tag egyéni osztályrészének meghatározásával, 
mégpedig mind a 700 nemzetségben egyidejűleg.)} 

{A szépségtapaszok, amelyekkel Warnier úr ezt az arabok kisajátítá-
sát célzó rendszabályt kendőzi, a következők:} 

1. Maguk az arabok gyakran fejezték ki azt a kívánságukat, hogy fogja-
nak hozzá a közösségi földek felosztásához. Ez egyszerűen szemérmetlen 
hazugság. Clapier képviselő (1873. június 30-i ülés) ezt válaszolja erre: 
„Önök azt állítják, hogy maguk az arabok kívánják magánföldtulajdon 
létesítését náluk; de tartalmazza-e a jelentés a nemzetségi és közösségi 
vezető szervek (dzsamma) közvetlenül nyilvánított kívánságainak 
kifejezését? – Korántsem; az arabok elégedettek a helyzetükkel, a 
törvényhozásukkal, helyi szokásaikkal. Csak spekulánsok és uzsorások 
követelik Önöktől magántulajdon létesítését”. 

2. Az a rendszer, hogy minden arab szabadon rendelkezzék a tulaj-
donként őt illető földdarabbal, végső esetben lehetőséget nyújt neki 
arra, hogy elidegenítés vagy zálogba adás útján megkapja a neki hiányzó 
tőkét; nem kívánatos-e ez maguknak az araboknak az érdekében? 
Mintha bizony nem találkoznánk mindenütt – nem tőkés termelési 
módú országokban – a falusi lakosság legszemérmetlenebb kizsák-
mányolásával kis uzsorások és szabad tőkével rendelkező szomszédos 
földbirtokosok részéről} Lásd Indiát. Lásd Oroszországot, ahol a paraszt 
20, 30, sokszor 100% kamatra kapja meg a „kuláktól” azt az összeget, 
amelyre az állami adók fizetéséhez szüksége van. Másrészt a földbirto-
kos kihasználja a parasztot szorongató körülményeket arra, hogy télen 
szerződéssel lekösse őt a kaszálás és aratás egész időszakára a szokásos 
munkabér egyharmadáért vagy feléért, amelyet előre kifizet neki, és 
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6 amely viszont az orosz állampénztár feneketlen szakadékának a betöl-
tésére megy. {A törvény által rájuk kényszerített „elzálogosíthatóság”és 
„elidegeníthetőség” révén az angol kormányzat India Északnyugati 
Tartományaiban és Pandzsábban a parasztok kollektív tulajdonának 
felbomlasztásán, végső kisajátításán és a közösségi földnek az uzsorás 
magántulajdonába juttatásán munkálkodik. Badinguet is – 1865-ös 
levél Mac-Mahonhoz – tanúsítja, hogy Algériában hasonlóan jár el az 
uzsorás, akinek a nyomasztó kormányadók a támadás hordozójául 
szolgálnak.} (A levelet idézi Clapier a nemzetgyűlésben 1873. június 
30-án mondott beszédében.) 

A muzulmán kormányzat alatt a parasztot legalábbis nem sajátít-
hatta ki földjéből az uzsorás-spekuláns. Ez a kormányzat nem ismerte 
a föld elzálogosítását (jelzálogba adását), mert a közösségi tulajdont 
{illetve osztatlan családi tulajdont} oszthatatlannak és elidegeníthe-
tetlennek ismerte el. {Ugyanott: ezzel szemben elismerte a „ren”-t, 
biztosítékot; ez a pénz kölcsönzőjének elsőbbségi jogot ad a többi 
hitelezővel szemben; előttük kap kifizetést az adós ingó és ingatlan 
vagyonának jövedelmeiből. Így itt is nyílik viszonylagos cselekvési 
terület az uzsorásnak! Mint Oroszországban stb.} Az 1863-as senatus 
consultum 6. cikkelye először is elismerte a szabad elidegenítés jogát 
mind a magánszemélyek földtulajdonára, vagyis az ún. mulk föl-
dekre, mind egész nemzetségi alegységek elidegenítési jogát az általuk 
kikülönített körzetre; így lehetővé tette közösségi földek eladását és 
jelzálogosítását, amit azonnal kihasználtak uzsorások és földfelvásárló 
spekulánsok- „Vállalkozó tevékenységük” szféráját még bővítette a 
„parlagi gyűlés” 1873-as törvénye, amely végleg létrehozta a föld ma-
gántulajdonát; most már minden arab szabadon rendelkezhet a maga 
magántulajdonként kikülönített földdarabjával; az eredmény az lesz, 
hogy a bennszülött lakosság földjét kisajátítják európai gyarmatosok és 
spekulánsok. De ez is a tudatos célja az 1873-as „törvénynek”.

3. A magánföldtulajdon bevezetése egy erre elő nem készített és irán-
ta ellenszenvet tápláló lakosság körében csalhatatlan varázsszer lesz 
a földművelés eszközeinek javítására, ennélfogva a föld termelékenysé-
gének növelésére. Ezt nemcsak a nyugat-európai közgazdászok hirdetik 
fennhangon, hanem a kelet-európai ún. „kulturált osztályok” is! De 
a gyarmatosítás történetéből egyetlen tényt sem hoztak fel emellett a 
parlagi nemesek gyűlésének vitáiban. Warnier arra hivatkozik, hogy 
az európai gyarmatosok kis kiterjedésű és értékesítés szempontjából 
kedvező fekvésű birtokain javultak a művelés eszközei. – Az európai 
gyarmatosok birtokában levő összes földek mennyisége Algériában = 
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7400 000 hektár; ebből 120 000 két társaságé, az algírié és a sétifié; eze-
ket a kiterjedt és a piactól távol levő földeket – és ezt Warnier maga 
is bevallja – arab bérlők művelik meg a maguk régi, a világosságot 
hozó franciák bejövetele előtt létező hagyományos módszere szerint. 
A többi 278 000 hektár egyenlőtlenül elaprózódik 122 000 európai 
között, akik közül 35 000 hivatalnok és városlakó nem foglalkozik 
földműveléssel. {Marad 87 000 francia földművelő gyarmatos,} s ezek-
nél sincs intenzív művelés, amely nem fizetődik ki ott, ahol a meg nem 
művelt föld mennyisége nagy és a lakosság viszonylag csekély  (v. ö. 
1873. június 30-i viták). Az arabok kisajátításával a törvénynek az a 
szándéka, hogy 1. a francia gyarmatosokat minél több földdel lássa 
el; 2. elszakítva az arabokat a földhöz való természeti köteléküktől, 
megtörje az amúgy is felbomló nemzetségi szövetségek utolsó erejét és 
ezzel kiküszöbölje minden felkelés veszélyét. Warnier kimutatta, hogy 
a gyarmatosok rendelkezésére álló földek nem elegendők a Francia-
országból évente újonnan beözönlő gyarmatosok szükségleteinek 
kielégítésére. Algír tartományban minden európai gyarmatosra 1,3 
hektár jut; Oran tartományban 2,64; csak Constantine tartományban 
3,25 hektár. Tehát a földművelő gyarmatosok számának növelése 
nem lehetséges, ha egyidejűleg továbbra is megmarad az arab föld-
tulajdonrendszer. Hogy az egykori nemzetségi földeknek a gyarmatosok 
kezébe való átkerülését meggyorsítsa, az (1873-as) törvény elrendeli, 
ha nem is a teljes eltörlését a nemzetségi vétel (sefaa) jogának {a sefaa 
jog abban áll, hogy a nemzetség ( ferka) valamely tagja által eladott 
földet a ferka bármely tagjának joga van megvásárolni (lásd Humbert 
képviselő beszédét, 1873. június 30~i ülés, „Annales de l’Assemblée 
nationale”, XVIII. köt. 636. old.); ez a jog teljesen azonos azzal, amely 
Graubünden kanton némely részeiben ma is létezik a közösségi tagok 
számára}, de korlátozását azokra a rokonsági fokokra, amelyeknek 
elővételi jogát a francia Code civil1 elismeri. Végül, hogy az állami 
uradalmakat megnövelje, az 1873-as törvényjavaslat azt a parlagföldet, 
amely az arab nemzetségek közös használatában maradt és nem osz-
tották fel körzeteik között, állami tulajdonnak nyilvánította. {Ez nyílt 
rablás! Éppen ezért a parlagi nemesek gyűlése, amely oly gyengéd a 
szent és sérthetetlen „tulajdon” iránt, a tulajdont meggyalázó tör-
vényjavaslatot minden módosítás nélkül elfogadta és még ugyanabban 
az évben, 1873-ban hatályba léptette} (harmadik megtanácskozás az 
1873. július 26-i ülésen) („Annales de l’Assemblée nationale”, XIX. 
köt.). Niel tábornagy helyesen jegyezte meg a nemzetgyűlés 1869-
es vitájában: „Az algériai társadalom a vér {azaz a rokonság} elvén 
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8 alapul.” A földtulajdon individualizálásával tehát a politikai célt is 
elérik – e társadalom alapjának megsemmisítését. 

A megírás ideje: 1879 októbere és 1880 októbere között.
Az első megjelenés helye: K. Marksz i F. Engelsz: Szocsinyenyija, 45. 
köt., Moszkva 1975.
Eredeti nyelve: német, angol, spanyol.
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