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ő azért ült munkához, hogy „ezt a még egyedül elképzelhető 
philosophiai rendszert" megírja, kifejtse. Milyen szerencsés a 
szerző, hogy Plató, Spinoza, Kant, Fichte, Hegel és a többi 
épen reá testálták ennek a még egyedül hiányzó, egyedül lehető 
rendszernek a kifejtését. A miből természetesen az is követke-
zik, hogy ha a világ nem akar philosophia nélkül hoppon ma-
radni, hát csak siessen elfogadni dr. Simon József Sándor böl-
cselkedését, mert azután már nem jön semmi több. 

No hát, mi nem vagyunk hajlandók erre a fenyegetésre 
beadni a derekunkat, sőt nem vagyunk hajlandók arra sem, a 
mire a szerző, becsületességünkre hivatkozva, felszólít, hogy per-
rendszerű bizonyítékát szolgáltassuk munkája hiányainak. Mert 
ha a becsületből ily természetű controversiákra is köpenyt lehetne 
varrni, akkor viszont kénytelenek lennénk dr. Simon József Sándor 
becsületszavára azt is elhinni, hogy „A lét philosophiája" a leg-
tökéletesebb, legmélységesebb, legjobb munka a világon. Ebbe 
a dilemmába pedig nem megyünk bele.* 
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Földes Béla egyetemi tanár szerkesztésében nagyfontosságú 
vállalat indult meg: „Társadalom- és gazdaságpolitikai könyvtár11 

czím alatt. „A társadalmi és gazdasági élet átalakulásával, az 
anyagi érdekek fontosságának gyors emelkedésével nálunk is 
napról-napra nő a gazdasági és társadalmi kérdések tanulmányo-
zásának jelentősége. Szükségessé válik tehát, hogy a gazdasági 
és társadalmi reformok tartalma és iránya felől a tárgyilagos 
vizsgálódás eredményei a müveit körök közkincsévé tétessenek, 
különösen pedig, hogy a társadalmi mozgalom és annak czéljai 
iránt felszínre vetett eszmék közül az igazat a hamistól, a túl-
zást a valótól megkülönböztessék. E tekintetben a közönség 
támogatására lenni, az eszmék küzdelmében az igazat keresni, 
előkészíteni, közölni, ez lesz a vállalat feladata." A jelen I. füzet 
két tanulmányt tartalmaz: „A munkásviszony egy modern gyár-
ban" Földes Bélától; és „A socialista szövetkezetek Belgium-
ban" dr. Somogyi Manótól. Az elsőben Földes azon érdekes kisér-
letre irányozza a figyelmet, mely Delft, németalföldi város egyik 

* Ezzel a polémiát befejezzük. 
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gyárában a munkáskérdés megoldására: a munkások anyagi, val-
lási, erkölcsi és társadalmi szükségleteinek kielégítésére tétetett , 
Constatálja, hogy tekintve az elért eredményeket, kétségtelen, 
hogy e telepen sok történt a munkások érdekében; sok, a mi 
őket a mai társadalmi állapotokkal, a mai culturával kibékítheti, 
sok, a mi őket a magasabb társadalmi osztályok előnyeiben része-
síiheti és standardjokat oly mértékre emeli, hogy azon egy meg-
elégedett egyéni, családi és társadalmi élet létrejöhet. — A má-
sodik czikkben Somogyi Mauó a munkások szervezkedését Belgium-
ban — és azt a kérdést vizsgálja, hogy milyen taktikával élt ott 
a social-demokrata-párt. A füzet ára 30 kr. Kiadja a „Pallas" 
irod. és nyomdai részvénytársaság. A vállalatot melegen ajánljuk 
az érdeklődők figyelmébe. 
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