
Zádor Pál: Generációk 
sorsáért... 

Generációk sorsáért folyik a harc, a négy világtáj mindegyi- 
kének nekifeszül egy-egy frontja és a harc nagyszerű, mert a nép 
− az minden államban a maga szebb jövője reményében vérzik. 
De ezek mögött a harcterek mögött, a hadviselő országok belsejé- 
ben is folyik egy harc, a határokon és határokon túl megvívott- 
nál nem kevésbe nagyszerű és a határokon megvívottnál em- 
beribb:  ez  a másik harc azért a magasztos célért folyik,  hogy 
− amikor a harcterek örömrivalgása, haláljaja elcsendesül − 
sokan, mennél többen legyenek, akik élnek, akik, ha győze- 
lem lesz, szebb életet élhessenek és hogy ha a küzdelem eldön- 
tetlen maradna, a sok elpusztult népenergia helyén a harcterek 
küzdelmeinek eredményét új, ép energiák, békemunkával korri- 
gálhassák. 

Ez a küzdelem az otthonmaradtak és a hazajövő küzdők 
bővebb élelméért, egészségesebb lakóhelyéért, jobb egészségéért: 
az életerőnkért folyik; ebben a küzdelemben azé a félé a győ- 
zelem, amelyben a szociálpolitikai megértés − és következéskép 
a szociális célokért való áldozatkészség − a nagyobb. 

Ennek a tudatában küzd a front mögötti Németország a 
gyermekágyi láz, az anyák és a csecsemők, a gyermekek és a 
szervezetük gyöngesége miatt otthonmaradt férfiak hiányos táp- 
lálkozása, mint megannyi belső ellenség ellen; ennek a tudatá- 
ban üzentek ott hadat a minden népek ősi ellenségének, − amely 
a háború alatt, mint egy semleges hatalom, − minden néppel 
sikerrel ápolja és ki is terjesztette érintkezését: a németektől 
a tuberkulózis is hadüzenetet kapott. 

A német Vöröskereszt hadi népjóléti bizottságának egy Koch 
dr., Kirchner dr. és Kaufmann, Birodalmi Biztosítási Hivatali 
elnök vezetése alatt működő tuberkulózis-bizottsága adta ki egy 
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felhívásban   a  jelszót,   hogy  a  tüdővész   ellen  a   háború   alatt   is 
minden területen fel kell venni a harcot. 

... És a harcot fölvették. És amíg künn a Kárpátokban és a 
Dardanella-szorosokban, és az Argonneokban és a Champagne ban 
harcolnak a jövő nagyobb, gazdagabb, hatalmasabb Németorszá- 
gáért, otthon a «dienstuntauglichokkal» és az asszonyokkal foly- 
tatják a németek a másik háborút, − amelyekben csakoly im- 
ponáló az erejük, mint a külső harcterületeken, de amelyért gyű- 
lölőik bizonyára nincsenek, csak irigylőik. A másik háborúnak 
az a magasztos, az a mélyen emberi célja van, hogy amíg az el- 
sőnek eldöntéséért odakünn annyi értékes emberélet áldozódik 
és pusztul, odahaza legalább az első hetek megélhetési gond- 
jaitól függetlenítetten szülhessék és táplálhassák a német anyák 
azokat a németeket, akik az elpusztultak helyét betöltsék és hogy 
táplálékuk, megfizethető, megvásárolható táplálékuk legyen azok- 
nak, akik már élnek, de mert gyöngék, vagy mert asszonyok, 
otthon maradták, és hogy az élet számára megtartsák az egész- 
ségeseket és  hogy megmentsék a  betegeiket. 

Aki nem tudta, nem tudja, mit tett, mit áldozott ez a 
szervezésre, kollektív gondolkodásra, cselekvésre csodálatosan rá- 
termett nemzet a béke éveiben a nép egészségéért, annak a 
háborús év lázas munkáját látva, azt kell hinnie, hogy itt egy 
nemzet azért adja szülő nőinek a gyermekágyi segélyt, a szop- 
tatási jutalmat, azért szervezkedik hirtelenében a gyermekvéde- 
lemre, a fiatalkorúak védelmére, az alkoholizmus és a tuber- 
kulózis legyőzésére, mert mulasztások terhelik a nemzeti lelki- 
ismeretet. Pedig ott, abban az országban, amely most ezeket a 
lázas erőfeszítéseket produkálja, a betegség, a megrokkanás és 
a halál elleni küzdelem 30 éve folyik, szinte szünetlen. Pedig 
az az ország idejében megcsinálta a betegségi, a baleset elleni, 
az aggsági és a rokkantsági biztosítást, sőt részben a munka- 
nélküliek biztosítását, értékes kezdeteit bontakoztatta az anya- 
sági biztosításnak is, és a társadalmi biztosítás e különböző rend- 
szereibe 59 millió lakosát vonta már be. Az az ország* évente 
1.300,000 embernek 225 millió márka rokkantsági járadékot, 
1.200,000 baleseti járadékosnak megcsökkent, vagy elvesztett 
munkaerejéért 180 millió kártalanítást ad és a szociális biztosí- 
tás ottani harminc éve során ilyen célokra 11 milliárdot kioltott. 

* Witowskinak, a Reichsversicherungsamt igazgatójának a Deutsche 
Vereinigung für Krüppelfersorge 1915. febr. 8-iki ülésében történt fölszóla- 
lásának adatai. 
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Az az ország a béke idejében volt úgy felkészülve nagy erő- 
próbájára, hogy − mint arra Schwiening dr. főtörzsorvos büsz- 
kén hivatkozhatott* − 10 nappal a mozgósítás után 100,000 ágy- 
gyal, s egészen rövid időn belül újabb 100,000 fölszerelt ágy- 
gyal várhatta nagy küzdelmének sebesültjeit és betegeit. És vé- 
gül abban az államban minden lehetséges és célszerű intézke- 
dés megtörtént annak a biztosítására is, hogy a tuberkulózis 
az ő népét el ne pusztítsa. 149 tüdőgyógyítóintézet a felnőttek, 
32 a gyermekek részére, 1849 tüdőbeteggondozó, 115 erdei üdülő- 
telep ... mindmegannyi hatalmas védőbástya a vészes népbeteg- 
ség rombolásai ellen − és ő szerintük mégsem lehet fegyver- 
szünete a tuberkulózis elleni harcnak, akkor se, ha másutt is 
gyűlnek az ellenségek... 

... A német állam gyermekágyi segélyt nyújt minden hadba- 
vonult feleségének, akinek jövedelme a férjéével együtt alulma- 
rad a 2500 márkán, és a segélyt kiadja a hadbavonult törvény- 
telen gyermeke anyjának is... a magyar állam e téren a há- 
ború alatt ezzel a cselekedettel semmilyen cselekedetet sem állít- 
hat szembe, viszont azonban 640,000 újszülöttből nálunk 140,000 
az  egyéves  kort  sem éli  meg. 

Németországban a biztosítás teherviselői 11 milliárdot köl- 
töttek a szociális biztosítások megteremtésére és kiépítésére és 
egy Branchart kormánytanácsos** és egy dr. Fr. Zahn, a mün- 
cheni egyet, professzora*** állapítja meg, hogy a költségek − 
11 milliárd! − a nemzetgazdaság «szükséges, megtérülő és na- 
gyon kifizetődő» költségeinek bizonyultak...: nálunk az állam 
alamizsnával támogatja kevéságú szociális biztosításunkat, s − 
ha a jelek nem csaltak − közvetlenül a háború előtt ezt az ala- 
mizsnát is megtakarítandónak látta már... 

Az agráriusok a német törvényhozásnak sem hamupipőkéi. 
Ám Németország 1915. február hó 1-én minden kenyérgabonára 
az állami egyedáruságot léptette életbe... és ezen a téren, − 
hogy Szterényi József idevágó szavaival éljek, − a háborúnak 
nem  is  volt nálunk szociálpolitikája.† 

          * U. azon az ülésen történt a felszólalása, mint a Witowskié. 
** Branchart cikke a „Zeitschrift für die gesamte Versicherung^Wis- 

senschaft* 1914. évi 4. füzetében. 
*** Zahn könyve: Die Sozialversicherung und der jetzige Krieg. 

Schweitzer kiadása. 116 oldal. 
† Szterényi: A háború szociálpolitikája. Munkásügyi Szemle 1915. 

5. sz. 107. old. 
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És most mindennek tetejébe − németek hangsúlyozzák − 
a tuberkulózisveszedelem fenyeget... azzal kell szembe száll- 
nunk. És erre a küzdelemre is, sajnos, kevés a védőművünk, gyér 
a mi fegyverzetünk. 

Mert mi is az, ami a háborúban a tuberkulózis-veszedelmet 
úgy megnöveli? Az életviszonyok megnehezülése, a kereseti viszo- 
nyok kedvezőtlenné alakulása, az élelmiszerek béke idején el 
sem képzelhető mértékű megdrágulása, fontos élelmiszereknek 
táplálkozásunkból való teljes kimaradása: mindmegannyi súlyos 
ok, mely eredménykép a betegségekkel szemben való kisebb ellent- 
állóképességet szüli. Szüli minden hadviselő országban, és pedig 
annál inkább, mennél kevesebb hatásos intézkedés történt a drá- 
gulás ellen a fontos élelmiszereknek táplálkozásunkból való el- 
vonása ellen. 

Az ellentállóképesség csökkenését ez az állapot okozza, amely 
oly stratégiai helyzetet teremt, melyben a tuberkulózis az ur... 
És a tuberkulózis a kaszárnyában és a harctéren is megjelenik 
persze. Dr. Arthur Mayer mondja el a «Münchener Medizi- 
nische Wochenschrift»-ben, hogy vannak ott katonák, akik a 
tuberkulózisból már kigyógyultak volt és akiknél a baj nyíltan 
még nem lépett föl. «A háború fáradalmai» − mondja dr. Mayer 
− «éhezés, kimerülés, izgalmak, nélkülözések, átfázások, az idő- 
járás viszontagságai, s aztán a sebek és a sérülések ezeknél a rej- 
tett, vagy látszólag gyógyult tuberkulózist nyílt kitörésig juttatják.' 
És a polgári lakosságban is terjedni fog a tuberkulózis» − 
mondja végül a német szakértő, − «a megélhetési viszonyok 
megnehezülése folytán a háború alatt és − a háború után is. 
A hazatérő tuberkulótikus katonák pedig a fertőzés forrásait so- 
kasítani  s  a tuberkulótikusok számát általában növelni fogják.» 

Kell, hogy ezeken a szakértői megállapításokon elgondol- 
kozzunk és kell, hogy rámutassunk a ragály más terjesztőire, a 
szegény hadifoglyokra is, akik közül − ugyancsak szakértők 
szerint − sok ezredben 65% a tuberkulótikus. Ezekben a hadi- 
foglyokban látják és várják az olcsó, a megkötött szabadságú 
munkaerőt szerte Európában nagybirtokosok, bányatulajdonosok, 
utépittetók és ipari nagyüzemek is. 

Katonáink, szövetségeseink és ellenségeink katonái, s végül 
jó magunk, ma itthonlévők megcsökkent ellentállóképességgel ál- 
lunk az új, a most veszélyesebb tuberkulózisveszedelemmel szem- 
ben. A hadvezetőségnek, a polgári igazgatásnak és a szerve- 
zendő társadalomnak érdeke és kötelessége, hogy megtegyen min- 
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dent, igazán mindent, ami a baj megelőzésére bármikép is al- 
kalmas lehet. Tuberkulótikus katonát csak zárt szanatóriumok- 
ban való gyógyítás és gondozás után bocsássanak közénk és az 
övéik közé, beteg hadifoglyainkat pedig szintén zárt helyen gyó- 
gyítsák és munkába állani ne engedjék őket. És végül − last 
not least − tegyenek bennünket és asszonyainkat és gyerme- 
keinket ellentállóképesekké a veszedelemmel szemben. . . vesse- 
nek gátat az éelelemdrágulásnak és hárítsák el − az élelemhiányt. 
Mert amikor Németország a háború 10-ik hónapjában a maximá- 
lis árak leszállításáig ért el, mi, agrárország népe oda értünk, 
hogy nálunk a dolgozók s azok családjai sem ehetnek már: 
a tuberkulózis halálos öleléséből pedig csak − táplálkozó em- 
berek menthetők meg ... 

Szakértők   mondják.   Német   szakértők.. . 
És szintén szakférfiak, még csak nem is szocialista, hanem 

liberális német szakférfiak állapítják meg, hogy a németség most 
világszerte bámult erőkifejtésének, lendületének az alapja, az 
oka és a magyarázata: a szociálpolitika. Az a szociálpolitika, 
− amelynek ott is sok a sokallója, de amely ott mégis haai- 
minc éve eleven valóság... a szociálpolitika, amelynek nálunk 
máig is csak bátortalan kezdetei vannak. 

Akik azt akarják hát, hogy Magyarország a háború után 
is legyen, hogy erősödjék és hogy szebb legyen, azoknak a tö- 
megek egészségének és munkaerejének, a tömegek megélhetésének 
és szaporodásánál komoly védelmét is akarniok, követelniük kell. 

Ez szociálpolitikai programm... de bevált nemzeti pro- 
gramnak is . . . 



Katona Béla: A háborús év 
szociálpolitikája. 

Ha szociális viszonyainkat a lefolyt év elején kissé maga- 
sabb nézőpontból figyeljük, akkor be kell vallani, hogy a le- 
hangoló tünetek egész sokaságával találkoztunk. Egyrészt a 
már évek hosszú sora óta húzódó politikai viszályok rend- 
kívüli kiélesedése és másrészt pedig két esztendőn át tartó 
súlyos gazdasági állapot nyomasztó bajai jellemezték a hely- 
zetet. Ilyen körülmények között megérthető, ha alig volt olyan 
kereseti vagy foglalkozási ágazat, ahol ne a legkeserűbb pana- 
szok hangzottak volna el. 

A nyomasztó helyzet természetesen leginkább a fix fize- 
tésből élő tisztviselőkre és a bérmunkásokra nehezedett. A fi- 
zetések és bérek emelése azonban alig leküzdhető akadályokba 
ütközött, mert az általános gazdasági pangás lényegesen csök- 
kentette a vállalatok jövedelmeit is. 

Az előző évről áthúzódott depresszió leginkább az ipari 
munkásokat sújtotta, s különösen a munkanélküliek száma volt 
elriasztó. A Munkanélküliség Elleni Küzdelem Magyarországi 
Egyesülete január elején tartott ülésében már elhatározta, hogy 
e nagyfontosságú kérdés kielégítő kezelésére és megoldására nézve 
körlevelet intéz a városokhoz. Hangsúlyozta ebben az egyesület 
azt az elvi álláspontját, amely szerint a munkanélküliség, mint 
országos baj orvoslására egyöntetű országos és megelőző munka- 
nélküliségi politikát kell folytatni, amelynek a közmunkapolitika, 
a munkaközvetítés és a munkanélküliség esetére való biztosítás 
az alapja. Az akkori válságra való tekintettel két eszközt ajánlott: 
A közmunkáknak sürgős összeírását és a szükséges áldozatok- 
kal is előteremtendő eszközökkel való keresztülvitelét, mert az 
nemcsak a munkásságnak, de a városok ipari és kereskedelmi 
lakosságának sürgős érdeke. Minthogy pedig a munkanélküliek 
nagy részét pedig a tél folyamán szakbavágó munkákkal foglal- 
koztatni nem lehet, az egyesület azt javasolta, hogy a városok 
szavazzanak  meg  a városban  levő munkanélküliek  számára oly 
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összegeket, mely lehetővé teszi, hogy azokat legalább januártól 
március végéig átlag 6 korona heti segélylyel lehessen támo- 
gatni. Mindezekre nézve természetesen tüzetes útbaigazítást is 
adott. Megállapította egyébként az egyesület, hogy az utóbbi 
időben a munkaidő csökkentésével igyekeznek a gyárak a mun- 
káslétszámot  fentartani. 

Ε kezdeményezés alapján több vidéki város követte a ta- 
nácsot, azonban igen sok helyen kevés foganatja volt, mert 
az összeírásnál egy igen fontos körülményre nem gondoltak. 
Arra t. i., hogy ha hivatalosan állapítják meg a munkanélkü- 
liek számát, akkor ezek közül az idegen illetőségűeket eltá- 
volítják a hatóságok. Ezt a munkások is tudván, a szakszer- 
vezet számlálásán mint munkanélküliek, de az esetleges ellen- 
őrző hatósági számlálásnál mint munkában állók szerepeltek. 
Ilyenformán a két számlálás rendkívüli nagy különbséget tün- 
tetett fel, s miután egyes városok leginkább a hatósági vizs- 
gálait adatait vették alapul, oly csekély összegeket állapítottak 
meg, amelyek egy pillanatig sem voltak komolyan vehetők. De 
nem lehetett nagyobb jelentőséget tulajdonítani számos helyen 
ennek az akciónak azért sem, mert a segélyezés úgyszólván tel- 
jesen a munkásszervezetek kirekesztésével történt. 

A felhívásnak mindenesetre volt annyi eredménye, hogy az 
állam két ízben százezer koronát, a főváros ötvenezer koronát 
s több vidéki város kisebb összegeket osztottak ki segélyképen 
a munkanélküliek között, még pedig a kiosztásnak azon végre- 
hajtási szabályzata alapján, melyet a főváros szociálpolitikai ügy- 
osztálya dolgozott ki. Minthogy pedig szükséges volt a segélyezés 
mérvének megállapítására alapot teremteni, a fővárosban meg- 
számlálták a munkanélkülieket. Ezt a feladatot a szociálpolitikai 
ügyosztály március hó 22-én és 23-án nagy apparátussal haj- 
totta végre. A fővárost 4500 körzetre osztották s a szakszervezetek 
kiküldöttjeiből és a fővárosi tisztviselőkből alakult a hatezer tagú 
számláló bizottság. Minden körzetre húsz számláló biztos jutott, 
akik sorra járták az egyes házakat, lakásokat. Az egyes bizott- 
ságok mintegy 25-100 lakást látogattak meg. Minden mun- 
kátalan nevét, adatait stb. számláló-cédulára vezették s a kör- 
zethez tartozó községi iskolába vitték, ahol külön bizottság laj- 
stromba vette az adatokat. A munka eredménye az volt, hogy a 
fővárosban 22,940, a környéken pedig 6903 munkanélkülit ta- 
láltak, köztük sok esetben olyanokat, akiknek már 6-8 hónap 
óta  nem  volt munkájuk. 
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A kormány nem állapodott meg a pénzadománynál, miután 
kétségtelen volt, hogy a bajt csak nagyobb beruházásokkal le- 
het gyökeresen orvosolni. Harkányi János báró kereskedelmi mi- 
niszter már az év elején utasította az államépítészeti hivata- 
lokat, hogy a kilátásba vett és költségvetésileg fedezettel bíró 
munkákat és beruházásokat, melyeket még nem teljesítettek, ha- 
ladéktalanul adják ki. Azonban a minisztertanács is foglalko- 
zott április elején e kérdéssel, melynek a költségvetés összeállí- 
tására is jelentékeny befolyása volt. A minisztertanács ekkor 
elhatározta, hogy az egyes kormányzati ágaknál szükséges be- 
ruházási munkák elvégzését a legsürgősebben elrendeli. 

A munkásmozgalmakat illetőleg megállapítható, hogy az össz- 
mozgalmak száma 278, még pedig munkabeszüntetés nélküli 
mozgalom 103 volt 9337 résztvevővel, sztrájk 133 volt 11,862 
résztvevővel. A kizárással végződött mozgalmak száma 1913-ban 
42 volt 8086 résztvevővel. Különösen nagy emelkedést mutat 
az előző évekhez képest a kizárt munkások száma. A bérmoz- 
galomban érdekelt munkások száma 26,992 férfi és 2293 nő volt. 
A rossz gazdasági viszonyok dacára 88 esetben kötöttek kollek- 
tív szerződést, amely szerződéseket 17.923 munkás vagy mun- 
kásnő élvezi. Ε mozgalmak eredménye a következő volt: Békés 
mozgalmak alkalmával nyert munkarövidítést 2333 munkás (9061 
órát összesen); sztrájkkal 745 munkás vívott ki munkaidőrövi- 
dítést (összesen 2059 órát). Összesen 4098 munkás ért el a múlt 
év folyamán heti 14.180 óra munkaidőrövidítést; vagyis napon- 
kint átlag 34.6 perccel rövidítették meg a munkaidőt. Béreme- 
lést békés utón 4615 munkás nyert (12,119.30 koronát), sztrájk- 
kal 3463 munkás (8907.90 koronát), kizárás alkalmával 375 mun- 
(611.40 koronát). Összesen 8453 munkás hetenként 21,638.60 
korona béremelést nyert, ami egy-egy munkásnál átlag 102.39 
korona  évi  béremelést jelent. 

Meg kell azonban állapítani, hogy mind nagyobb teret nyer 
az a felfogás, hogy a munkaadónak is mellőzhetlen kötelezett- 
ségei vannak munkásai szociális igényeinek kielégítésére. Ennek 
egyik igen érdekes tünete az, hogy egyre szélesebb körben ér- 
zik úgy a mezőgazdasági, mint az ipari termelésben a mun- 
kásházak létesítésének szükségét. Mindkét irányú kezdeményezést 
az állam jelentékeny kedvezményekkel igyekszik megkönnyíteni. 
Nevezetesen, ha valamely törvényhatóság vagy község gazdasági 
munkásházak létesítése céljából gazdasági munkásoknak ingat- 
lant  ad  el,  vagy  az  építéshez   kölcsönt nyújt,  vagy  kész  mun- 
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kásházakat ad el, vagy az építéshez kölcsönt nyújt, vagy kész 
munkásházakat ad el, vagy ad bérbe, a földmívelésügyi minisz- 
ter az államkincstár terhére díjtalanul elkészítteti a szükséges 
felméréseket, felosztási vázlatokat, terveket, a szerződések és 
egyéb okmányok terveit, az államkincstár terhére évenkint 500,000 
koronáig az építtető törvényhatóság vagy község irányában a 
munkások helyett, ezek javára kötelezettséget vállal, a vételárt 
illetőleg a kölcsön után járó évi tőke és kamattörlesztési rész- 
letek meghatározott hányadának legfeljebb 100 féléven át, ille- 
tőleg az évi bérösszeg meghatározott hányadának legfeljebb 30 
éven át való megfizetésére. További kedvezmény, hogy az in- 
gatlan megszerzésével és az építkezéssel kapcsolatos összes jog- 
ügyletek bélyeg- és illetékmentesek, hogy az állami támogatás- 
sal létesült gazdasági munkásházak teljes adómentessége 20 évre 
felemelhető, s végül, hogy az ily házak építéséhez szükséges 
építési anyagokat az államvasúton vagy kamatbiztosítást élvező 
vasutakon önköltségi áron szállítják. 

Hasonlóképen egyre nagyobb teret nyer az ipari munkás- 
házépítkezés, melyet részint maguk az iparvállalatok, részint a 
városok hajtanak végre, szintén állami támogatással. Így az Or- 
szágos Ipartanács a lefolyt évben az aradi iparvállalatok által 
létesítendő munkásházépítő szövetkezet céljaira szavazott meg je- 
lentékeny államsegélyt. Itt 300 munkás lakóházat építenek 1.8 
millió korona befektetéssel. Ugyancsak államsegélyt szavaztak meg 
Pécs városnak, mely félmillió korona költséggel 116 munkás- 
lakás építését határozta el. A tanács az építési tőke egyhar- 
madát szavazta meg segély gyanánt. 

Azon intézményeink között, melyek a lakosság legszéle- 
sebb rétegeinek jólétét, illetve egészségügyét szolgálják, legfon- 
tosabbak az ipari betegsegélyző pénztárak és az Országos gaz- 
dasági munkáspénztár. Azt hiszem, nem túlzok, ha azt állí- 
tom, hogy nincs Magyarországon oly intézmény, mint melyet 
annyiszor és oly hevesen támadtak volna, mint a baleseti és 
betegsegélyző pénztárakat. A munkaadó az elviselhetetlen ter- 
hekről és meg nem szűnő zaklatásokról, a munkások pedig a 
ki nem elégítő segélyezésről és kezelésről panaszkodnak. A pénz- 
tárak vezetőségei és maga a tisztikar is a legnagyobb buzgó- 
sággal igyekszenek a tapasztalt bajokon segíteni, ámde kétség- 
telennek látszik, hogy ezek csakis gyökeres reformmal küszö- 
bölhetők ki. 

Az   elkeseredett   és   viharos   panaszok   már   az   előző   évek- 
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ben is oly mértékben növekedtek, hogy a kormány végre is 
kénytelen volt behatóan foglalkozni a gyökeres javítás előké- 
szítésével. A kérdéssel úgy a miniszterelnök, mint maga a ke- 
reskedelmi miniszter ismételten foglalkoztak, s kijelentették, 
hogy a reform megvalósítását a legsürgősebb kormányfeladatok 
közé sorolják. 

Ε szándékot csak megerősíthette a lefolyt év január ele- 
jén 57 városban tartott s a fővárosban is lefolyt iparosgyűlés, a 
midőn megállapították, hogy a munkásbiztosításnál a magyar 
iparosokra eső teher 50 százalékkal több a német és 85 száza- 
lékkal több az osztrák iparosokat sújtó terheknek A gyűléseken 
elfogadott határozati javaslatok szerint a munkaadók kívánják 
az egész munkásbiztosító intézménynek állami kezelésbe vételét, 
vagy ha ez nem volna lehetséges, a hozzájárulási költségek csök- 
kentését. Kívánják továbbá az állami hozzájárulásnak jelentékeny 
felemelését s végül, hogy a két központi, illetve felügyeleti szer- 
vezet súrlódásának megszüntetése céljából az Országos pénztár 
szüntettessék  meg. 

A mezőgazdasági munkások és cselédek részére felállított 
országos pénztárnál, a gazdasági gépeknél alkalmazott munká- 
sokat kivéve, csak fakultativ biztosítási kötelezettség áll fenn. 
Ez természetesen korántsem megfelelő és alkalmas alap arra, 
hogy a pénztár kellően fejlődjék. Ha ezen intézmény, az Or- 
szágos gazdasági munkáspénztár állapotát és fejlődését tekint- 
jük,   ez   kétséget   kizáróan   megállapítható. 

Közbevetőleg felemlítem, hogy a háború kitörése a mun- 
kásbiztosító pénztárakra nézve igen kedvezőtlen visszahatással 
járt, amit jellemzően világított meg az állami munkásbiztosí- 
tási hivatalnak erre vonatkozó kimutatása. A legtöbb pénztár 
taglétszámának csökkenése nem volt ugyan kipuhatolható, mert 
a munkaadók nagyrésze maga is bevonult s így nem volt mód- 
jukban a be- és kijelentést eszközölni, de a rendelkezésre álló 
adatok alapján a pénztárak közül azoknak, amelyek az ada- 
tokat közölték, összes taglétszáma 406,492 volt a mozgósítás idő- 
pontjában. Ez a szám november l-re 129,145-re szállt le, vagyis 
a taglétszám csökkenése 277.347 volt. Másrészt figyelembe 
veendő még az is, hogy a bevonult tisztviselők nagy száma foly- 
tán az adminisztrációnál is gyakran alig leküzdhető zavarok tá- 
madtak. 

Mindenesetre meg kell azonban állapítanom, hogy a háború 
kitörése nyomán általában véve csodálatos megnyugvás volt ész- 
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lelhető. Igaz viszont, hogy ezzel szemben úgy az állami, mint 
a közigazgatási hatóságok a legmesszebbmenő intézkedésekkel 
igyekeztek a nehéz viszonyokon célszerű rendelkezések és ahol 
szükség volt, anyagi támogatás által enyhíteni. A termelés és 
fogyasztás érdekében tett intézkedéseket az illető fejezetekben 
már részletesen ismertettem, s így itt főleg azokra kívánok ki- 
terjeszkedni, amelyek az eddig vázolt eseményekbe nem voltak 
beilleszthetők. Ha a háború után beállott helyzetet a szociális 
viszonyok szempontjából általánosságban mérlegeljük, akkor első 
sorban egy valósággal elvi magaslatra emelkedő megfigyelést te- 
hetünk. Azt nevezetesen, hogy az első hetek vagy pár hónap 
riadt tájékozatlanságát leszámítva, lassankint úgy alakult ki a 
helyzet, hogy nyugodt bizakodással tekintünk a harcterek felé, 
s ez alatt pedig nagy erővel és fokozott energiával folyik itt- 
hon is a küzdelem a gazdasági élet egyensúlyának fentartá- 
sáért. Nem a beletörődés, vagy megszokás ez, hanem az élet- 
ösztön elemi erejű érvényesülése, amely egyaránt nyilvánul a 
harctéren a fegyverek diadaláért s itthon pedig mindenkinek a 
saját   egzisztenciájáért. 

Es ez a harc itthon sem könnyű. Az életviszonyok rend- 
kívüli drágasága alig elviselhető terhet jelent, különösen azon 
foglalkozási vagy kereseti ágaknál, ahol számolt garasból kell 
megélni. A legszembetűnőbb az élelmiszerek és a nélkülözhe- 
tetlen szükségleti cikkek drágulása, melyet csupán az enyhített 
számbavehetőleg, hogy a drágaság emelkedésének mértékével pár- 
huzamosan igen energikus állami és hatósági intézkedések tör- 
téntek. Némely intézkedés persze − amelyekről az előző feje- 
zetekben részletesen szóltam, − már olyan helyzetet talált, mely 
szóles rétegek károsítása nélkül nem volt gyökeresen megváltoz- 
tatható. Ez nemcsak a készleteknek az országban való megtar- 
tására vagy behozatalára, hanem arra is bénítólag hatott, hogy 
az   árak  a  fogyasztás   szempontjából  kedvezően   alakuljanak. 

Ezzel szemben nem lehet azonban figyelmen kívül hagyni 
azt sem, hogy a kereseti viszonyok rendkívül megjavultak. Még 
a fix fizetésből élők legnagyobb része is − különösen azok, akik 
mint tisztek teljesítenek szolgálatot, − itt kapott fizetésükön 
kívül még rendes jövedelmüktől sem estek el, mert ezt eleinte 
egészen, később némileg redukálva, legnagyobbrészt továbbra is 
folyósították a munkaadók. A termelési és kereskedelmi ágazatok 
egész sora hatalmas konjunktúra anyagi előnyeit élvezte, a mun- 
kások     pedig,    sőt    még    a    napszámosok    is    akkora    béreket 
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kaptak, amelyek némely esetben fantasztikusaknak voltak 
nevezhetők. 

Az állami intézkedések között kétségkívül legfontosabb volt 
az, amelyet a mozgósítás esetén bevonultak gyámolt nélküli csa- 
ládjainak segélyezését szabályozó 1882. évi XI. t.-c. alapján tett, 
s amelyet a november végén tartott országgyűlés hozzájárulása 
után a lehető legliberálisabb szempontokból módosított. Ezen in- 
tézkedések alapján oly bőségesen gondoskodtak a szóbanforgó 
családokról, hogy országszerte a legteljesebb megelégedést le- 
hetett tapasztalni, ami nem kis mértékben biztosította a köz- 
megnyugvást, de egyúttal azt is, hogy a harctéren küzdő csa- 
ládfő ne aggódjék hozzátartozóinak sorsán. 

Az ország társadalmi és gazdasági életének szemmeltartása 
és megfelelő intézkedéseknek idejében való foganatosítása cél- 
jából közreműködött a kormány az Országos hadsegélyző bi- 
zottság megalapításában, mely különböző fő- és albizottságokban 
vitatta meg a felmerült kérdések legcélszerűbb megoldásának 
módjait. A városok, s köztük első sorban a főváros, népsegitő 
irodákat szerveztek, melyek nemcsak tanácscsal, hanem ha szük- 
ség volt rá, megfelelő anyagi támogatással is ellátták a hozzáfor- 
dulókat. A legőszintébb elismeréssel kell megemlékeznünk még 
egy intézményről, melyet a háborús bajok enyhítésének nemes 
szándéka hozott létre. Ez az Auguszta gyorssegélyalap, mely 
bámulatraméltó agilitással s különösen a magyar nők áldozat- 
készségének segélyével, sok gondterhes homlok redőit simította 
el és sok könnyet törült le. Ε hatalmas organizáció, − mely- 
nek megteremtésében és vezetésében ugyancsak egy kiváló nő- 
nek, Lónyay Sándornénak jutott oroszlánrész, − nemcsak pénz- 
zel és természetbeni adományokkal támogatta a bevonultak csa- 
ládjait, hanem a foglalkoztató-műhelyek egész hálózatát terem- 
tette meg, ahol ezek munkával tudtak maguknak tisztes ke- 
nyeret biztosítani. 

Természetesen azok az alkalmazottak, akik oly kereskedelmi 
vagy termelési ágazatban voltak foglalkoztatva, amelyek a há- 
ború folytán kedvezőtlen helyzetbe kerültek s így tehát alkal- 
mazottaikat vagy elbocsátották, vagy számukat csökkentették, igen 
súlyos viszonyok közé kerültek. Az ilyen állás nélküli alkalma- 
zottak támogatására az érdekképviseletek kuratóriumot alkottak s 
több százezer korona tőkét gyűjtöttek, melyet az állam és a 
főváros is jelentékenyebb összeggel gyarapított. Az alkalmazottak 
érdekeinek   védelmében   különösen  a  Magántisztviselők  Országos 
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Egyesülete fejtett ki nagyarányú munkásságot s főleg az első 
időben, midőn az elbocsátások sűrűn voltak napirenden, ez ellen 
nemcsak energikusan tiltakozott, hanem beadványokkal is for- 
dult a különböző minisztériumokhoz, valamint a fővároshoz, 
s ezek közbenjárását kérte elsősorban, azoknál a vállalatoknál, 
melyek akár az állammal, akár a várossal üzleti összeköttetésben 
állanak. Ilyen közbenjárást más irányban is kért, s egyúttal a 
társadalmat is retorzióra hívta fel olyan cégek ellen, melyek kü- 
lönösebb kényszerítő ok nélkül bocsátják el tisztviselőiket. Az 
alkalmazott egyesületek követelték továbbá a hadbavonult alkal- 
mazottak munkaviszonyának, felmondási idejének és a háború 
tartama alatt a fizetések és a felmondási idő redukálásának a 
kivételes haditörvény alapján való megfelelő szabályozását. Kö- 
vetelték, hogy a közszállítások kiadásánál azokat a cégeket ré- 
szesítsék előnyben, amelyek a megnehezült viszonyok dacára is 
megtartották alkalmazottaikat és fizetésüket nem redukálták. 

Rendkívül érdekes és figyelemre méltó az a magatartás, ame- 
lyet a munkások szakszervezetei tanúsítottak a háború kitörése 
idején, A szociáldemokrata párt felhívást adott ki, melyből ki- 
emelem a következő részletet: 

«A szervezett munkás még ezek között a körülmények között 
is nagyobb érték, mert nagyobb morális erő lakik benne. Nagy 
rések támadnak most sorainkban, de fejetlenségnek nem szabad 
történnie. Katonai műszóval élve: «Zárkózz!» − ez legyen a 
kommandó. Vagyis szoruljatok összébb, hogy megteljenek a ré- 
sek! Roppant nehéz most a helyzete a mi sajtónknak. Ilyen vál- 
ságos helyzetben mi sem akarhatjuk még a legigazságosabb kri- 
tikával sem megnehezíteni az intézők dolgát. Készüljünk arra, 
hogy a mostani háború után egy más Magyarország lesz a 
mostani helyén!» 

Megjegyzem, hogy a munkások szakszervezetei fentartották 
működésüket s felhívták tagjaikat, hogy akiket a kötelesség nem 
szólit el munkájától, teljesítse szervezeti kötelességeit. Közölték 
egyúttal, hogy a segélyezéseket mindaddig folyósítják, amíg a 
bevételek lehetővé teszik. Felhívta a vezetőség a tagokat arra 
is, hogy a sztrájkmozgalmaktól tartózkodjanak, mert a vezető- 
ség nem segítheti most  a sztrájkolókat. 

Ε felhívás utolsó szakasza helyénvaló volt azért is, mert 
a kormány a sztrájkra és kizárásra vonatkozólag szigorított bün- 
tető rendelkezéseket adott ki, amelyek a hadiállapot beálltával 
életbeléptek.  Ezek szerint az, aki a háborús időben munkásokat 
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munka beszüntetésére bír rá, vagy munkaadókat munkások ki- 
zárására beszél rá akkor, amikor az illető munka a hadviselés 
érdekeit szolgálja, öt évig terjedhető fegyházzal büntethető. Aki 
ilyen sztrájkban résztvesz, három évig, aki kizárást alkalmaz 
munkásaival szemben, szintén három évig terjedhető fogházzal 
büntetendő. 

Viszont azonban október elején a kereskedelmi miniszter 
valamennyi másodfokú iparhatósághoz rendeletet intézett, amely- 
ben a munkások panaszainak azonnali elfogadását és soron kí- 
vül való tárgyalását rendelte el. A miniszter hangsúlyozta, hogy 
a hadiállapot folytán bekövetkezett nehéz gazdasági helyzetben 
fokozott mértékben rá van utalva minden ipari és kereskedelmi 
alkalmazott arra, hogy munkaadója által esetleg jogtalanul vissza- 
tartott munkabér járandóságához minél gyorsabban hozzá- 
juthasson. 

Igen érdekesen alakult a háború folyamán a munkapiac, 
amely a budapesti ipari és kereskedelmi munkásközvetítő in- 
tézet heti jelentéseiből eléggé megfigyelhető volt. Mint emlí- 
tettem is, az év első felében sok volt a munkanélküliek száma, 
ami természetesen a munkaközvetítő adataiból is kitűnt. Ne- 
vezetes, hogy a háborút követő két hét alatt megkétszerező- 
dött a munkakeresők száma, de ettől kezdve nemcsak hogy 
rohamosan apadt, hanem állandó és igen jelentékeny munkás- 
kereslet is mutatkozott. Az első időben, augusztus elején, leg- 
inkább csak szíjgyártókat és újságárusokat kerestek. 

Augusztus vége felé azonban már erősen keresték a szűcs-, 
kovács-, lakatos-, molnár- és borbélysegédeket, szeptemberben és 
a következő hónapokban a cipész-, csizmadia-, szabó-, ács-, mol- 
nár- és péksegédeket, továbbá varrónőket és napszámosokat, utób- 
biakat egész hat koronáig terjedő napibér mellett. Decemberben 
még mindig állandó volt a kereslet a szabó-, különféle vasmun- 
kás, borbélysegédek és szolgák iránt. 

Ami már most ezek után népmozgalmi viszonyainkat illeti, 
nagy vonásokban kiterjeszkedem az itt figyelembe veendő főbb 
szem pontokra, melyekkel kapcsolatban néhány megjegyzést is 
kívánok tenni. 

Alig szükséges mondani, hogy a háború népességünk szá- 
mának csökkenésével fog járni. Ezt a fontos körülményt annál 
nagyobb figyelemre kell méltatni, mert hazánkban már évtize- 
dek óta csökken nemcsak a házasságkötések, hanem az élve- 
szülöttek száma is. 
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1913-ban emelkedett ugyan a házasságkötések száma, de a 
születések száma tovább csökkent. Ë sajnálatos jelenség pusz- 
tító hatását csupán az ellensúlyozza, hogy a természetes nép- 
szaporodásban fejlődés mutatkozik, ami már közegészségügyünk 
némileg jobb fejlettségének tulajdonítható. Ez azonban koránt- 
sem olyan szilárd alap, amelyre építeni lehet. Azok a körülmé- 
nyek tehát, amelyek a népszaporodásnak akadályai lehetnek fel- 
tétlenül kipuhatolandók, s e célból az a szépen indult, de a 
közbejött politikai zavarok folytán megakadt kezdeményezést, me- 
lyet két évvel ezelőtt az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
ily irányban megindított, a háború lezajlása után a legsürgő- 
sebben kell újból napirendre vinni. Nevezetesen, hogy még a 
természetes népszaporodás is mennyire megbízhatatlan, igazol- 
ják azok az adatok, melyek a gyermekhalálozások ijesztő növe- 
kedését mutatják 1913-ban. 

A népmozgalmi események tekintetében ugyancsak a leg- 
nagyobb gondot kell fordítani a kivándorlás kérdésére is. A 
lefolyt évben élénken foglalkoztatta a kivándorlási tanácsot ez 
a fontos ügy, s január közepén tartott ülésén egyrészt olyan 
társadalmi szerv létesülését tartották szükségesnek, amely az 
egyes törvényhatóságok területén a társadalom minden rétegének 
bevonásával alakítandó külön bizottságokkal a kivándorlás csök- 
kentése tekintetében eredményes működést fejthessen ki. Ugyan- 
csak szükségesnek tartották azt is, hogy az összes jogosulatlan 
kivándorlók ellenőrzése iránt indítsanak az osztrák kormánynyal 
tárgyalásokat, melylyel − minthogy ez idő szerint Ausztriá- 
ban a kivándorlás törvényhozásilag; szabályozva nincs és így ott 
ily egyezmény kötésére a jogalap hiányzik − eddig csak a had- 
kötelesek   föltartóztatása   tekintetében  jöhetett   létre egyezmény. 

Június elején hasonló értelemben folyt a vita, s ez alka- 
lommal elhatározta a kivándorlási tanács, hogy szűkebb körű 
végrehajtó bizottságot választanak, amely gyorsabban és közvet- 
lenebbül dolgozik, időnként kiszáll a vármegyei vagy a járási 
bizottság üléseire s közvetlenül tárgyal a legkülönbözőbb társa- 
dalmi   alakulatok   vezérlőférfiaival. 

Ezekre a tanácskozásokra szükség is volt, mert a kivándorlás 
ijesztő mértékben növekedett, s ami a legfontosabb, egyre na- 
gyobb lett a kivándorló nők száma. 

Benső meggyőződésem, hogy a háború lezajlása után erő- 
teljes gazdasági lendület fog elkövetkezni, hiszen csak a há- 
ború  pusztításainak  eltakarítása  is  a  beruházások oly  nagy  tö- 
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megét fogják szükségessé tenni, melyek minden munkás kéz- 
nek bőven és tisztességesen fognak kenyeret juttatni. Emellett 
nem szabad megfeledkeznünk arról a fájdalmas körülményről sem, 
hogy a munkáskezek számát érezhetően leapasztja majd a há- 
ború. A helyzet tehát az lesz, hogy a munkaalkalmak nagy- 
arányú és jövedelmes gyarapodásával szemben hiányozni fog az 
elegendő munkáskéz, ami a bérek tetemes emelkedését idézi elő. 
Ebben az esetben aztán − különösen ha mindezek mellett meg- 
valósul a közigazgatás célszerű és becsületes alapelveken nyugvó 
államosítása, − nem kell majd tanácskozni a kivándorlás meg- 
akadályozásáról, hanem ellenkezőleg, módunk lesz arra, hogy 
kitárjuk karjainkat Amerikában élő véreink elé, hogy vissza- 
várjuk őket egy gyönyörű lendületnek induló, − boldogabb 
hazába. 



Farkas Gejza: A korosztályok. 
Marx társadalomgazdasági meghatározása az «osztályokról», 

melyek alatt elsősorban a tőkés polgárságot és a bérmunkásságot 
értette, annyira átment a köztudatba, hogy még nem szocialista 
körökben is elsősorban ezekre gondolnak a szó hallatánál. Egyéb 
osztályoknak, mint a vasúti-, iskolai- és korosztályok, épen csak 
az élet bizonyos meghatározott viszonylataiban vagyunk hajlan- 
dók Jelentőséget tulajdonítani. Pedig a társadalomgazdasági ténye- 
zőkön, a vagyonosság és keresetmód különbségein kívül vannak 
még más ismérvek is, melyek az embereket több-kevesebb külön 
csoportba sorozzák. 

Ilyen mindenekelőtt a nem és az életkor. Az előbbivel ez- 
úttal nem foglalkozunk, csak megemlítjük, hogy az általa fel- 
tételezett különbség Jelentékeny társadalmi mozgalomra vezetett 
a feminizmusban. Az utóbbiról ezt nem mondhatjuk ily nagy 
mértékben, bár miként ezt épen a következendő fejtegetésekben 
látni fogjuk, a korkülönbségek társadalmi, osztályalkotó ereje 
igen nagy és a szociálpolitikusnak is nem egy kemény, de hálás 
feladatot szolgáltat. 

Mindjárt megállapíthatjuk, hogy a korosztályok annál na- 
gyobb jelentőséggel bírnak, minél fejletlenebb, elmaradottabb va- 
lamely társadalom, míg a haladottabb emberközületekben kiható 
erejük csökken, illetőleg hovatovább néhány, még megemlítendő 
társadalompolitikai kérdésre korlátozódik. A vad népek közt sok- 
helyt az egyívású férfiak valóságos szövetségeket alkotnak, melyek 
addig, míg tagjaik java erejükben vannak, valóságos zsarnoki 
hatalmat gyakorolnak a fiatalabbak, a gyermekek és az összes 
nők fölött. Az igaz, hogy az ilyen népeknél az aggkor gyenge- 
ségeinek bekövetkezése, mely természetszerűen a korosztály lét- 
számának az elhalálozások révéni  gyors csökkenésével jár együtt, 
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a még megmaradt öregekre nézve nemcsak uralkodó helyzetük el- 
vesztését, de még egyéni értékük lefokozását, megtagadását, sőt 
életük időelőtti erőszakos kioltását is vonja maga után. Ugyanezt 
látjuk, bár kissé enyhített formában, a már haladottabb barbár 
népeknél, valamint az antik nemzetek történetében. Itt is egy 
bizonyos fegyverképes kor elérése helyezi a férfiút polgári jo- 
gai élvezetébe, társadalmi állása nagy mértékben növekszik, mi- 
kor az előhaladó korral és tapasztalattal hadvezetésre és munka- 
irányításra válik képessé. De mikor azután a beálló aggkor ta- 
pasztalat-kincse mögül elszedi izom- és idegerejét, tekintélye ro- 
hamosan alászáll; a zsidóknál egy öreg ember megölése esetén 
a vérdíj csekélyebb volt, mint egy fiatalénál, az ősrómaiak a 
népszavazásokból is kizárták a fegyverképtelen aggokat (de- 
pontani). 

Érdekes, hogy a félművelteknek nevezhető társadalmak szó- 
vivői folyton tiszteletet követeltek és részben harcoltak is ki 
azok számára, akiktől az emberi jogok teljességét nemük vagy 
koruk miatt megtagadtak. A női nem, kivált az úri nők iránti 
lovagias tisztelet gyökerei messze a lovagkor elé nyúlnak vissza; 
az aggok és általában az öregebbek iránti tisztelet kötelességét 
a szentírástól kezdve minden régi nép erkölcsi parancsai hangoz- 
tatják. Sőt: maxima puero debetur reverentia − a fejletlen- 
sége révén szinte jogtalan gyermeket is tisztelet illeti meg. Persze 
csak épen bizonyos különleges helyzetekben, egyes külsőségek- 
ben − és ezekben is legtöbbször az erősebbek egyéni tetszésétől 
függ. hogy megadják-e a gyengébbeknek az őket elismerten 
megillető tiszteletet. 

Mai, polgárosult társadalmunkat a korosztályok egymáshoz 
való helyzete tekintetében legkifejezőbben jellemzi Hugó Victor 
«Nyomorultak» regényének egyik epizód alakja, egy elaggott, el- 
maradott, egész életében mindig kizsákmányolt és lealázott mun- 
kás ezen szavaival: «Azelőtt kicsinek szólítottak, most öregnek» 
− ezzel azt fejezve ki, hogy előbb fiatalságát, utóbb öregségét 
használták fel ürügyül arra, hogy tőle a kereset és megbecsülés 
rendes mértékét megtagadják. Az egyes korosztályoknak egymás- 
hoz való viszonya a barbár idők óta mégis csak kevesebbet vál- 
tozott, mint első pillanatban gondolhatnánk. A gyermeket sok 
családban becézik, elkényeztetik, − általában mégis alsóbb- 
rendű lénynek tekintik, akinek sem egészsége, sem jóléte, sem 
önérzete nem érdemel olyan tekinteteket, mint a felnőtteké, akit 
kivált   haladottabb  éveiben,   az   ifjúkor  küszöbén  nyugodt   lelki- 
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ismerettel lehet rossz ellátásra, túlerőltető munkára fogni, eszme- 
világát durva és emellett igen gyakran értelmetlen fenyítésekkel 
megrontani. Az öregek pedig csak ott élvezik egészen a korukat 
elméletileg megillető tiszteletet, ahol a polgári törvénykönyvek 
konzervatív, vagyonösszetartó irányzata őket oly javak és jö- 
vedelmi források uraivá tette, melyektől más egyének boldogu- 
lása is függ. Ahol ilyen nincs, az öregségéhez közeledő ember 
− a 40 éven fölüli már kisebb keresetre szorult munkás − 
lépten-nyomon kénytelen tapasztalni, hogy reá már kevesebb 
Szükség van, mint másra. Az öreg paraszt tegezheti a faluja- 
beli legényeket − ezek «kend» megszólítással alkalmilag olya- 
nokat mondanak neki, amikért régen, mikor még nem volt «kend» 
és mikor még nem volt − koldulási engedélye, ugyancsak el- 
látta volna a bajukat. 

Azért némi változás a korosztályok egymáshoz való viszo- 
nyában, a fiataloknak és öregeknek osztályrészül jutó bánásmód- 
ban mégis csak észlelhető a művelődés élén haladó nemzetek 
körében. A gyermekek teljesebb gondozásáról, egészségesebb ne- 
veléséről, mindenféle testi és erkölcsi ártalmak elleni védelmé- 
ről mind nagyobb mértékben gondoskodnak; még a velük való 
érintkezésben is, a régibb időktől eltérően, nagyobb súlyt he- 
lyeznek emberi, mint gyermeki mivoltukra. Az öregeket pedig 
mind kielégítőbb mértékben látják el nyugdíjakkal, amelyek nem 
alamizsna jellegűek és így nem is gátolják, hogy élvezőik tel- 
jes mértékben megtartsák a társadalomban elfoglalt állásukat. 
Még az adócenzus elvesztése sem fenyegeti az öreg munkást, 
iparost, gazdálkodót politikai jogai elvesztésével, ahol az általános 
választójog azt a kereseti színvonaltól függetlenné tette. És külö- 
nös! Épen ahol a társadalom az örvendetes fejlődésnek erre az 
útjára lépett, esik legkevesebb szó a tiszteletről; az egyes csalá- 
dok, munkacsoportok, ismeretségi körök különféle korú tagjai 
annál fesztelenebbül, mindenféle megszólítási és egyéb megkü- 
lönböztetésektől mentebbül érintkeznek egymással, minél ke- 
vésbé nyomasztó egyesek túlereje, minél biztosabb, kellemesebb 
a gyengébbek helyzete is. 

Bizonyos szertartásos tiszteletre az öregek ott tartanak igényt 
és ott is van erre szükségük, ahol csakis ez a hagyományos 
szokás védi meg őket némileg az erőteljesebb fiatalok tűrhe- 
tetlen durvaságaitól és gúnyolódásaitól. Hasonlóképen a gyer- 
mekek és fejletlen fiatalok bizonyos tisztelete sem egyéb, mint 
elég gyenge védőfal a zsenge emberi nemzedéknek túlságos  ki- 
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aknázása, bántalmazása, esetleg fajtalan kihasználása ellen. Míg 
ahol mindezeknek veszélye elhárult, ahol az általánosan kedvező 
megélhetési viszonyok, a minden reászorulóra kiterjedő társa- 
dalmi gondoskodás, az emberek helyes, szociális irányú neve- 
lése folytán sem a fiataloknak, sem az öregeknek nem kell pusz- 
tán koruk miatt hátrányoktól, kellemetlenségektől tartaniuk − 
ott a kelleténél nyomatékosabban kifejezett tisztelet csak épen a 
hidegség egy elemét képviseli és határozottan a legkellemetle- 
nebb a megtiszteltre nézve. Innen van például, hogy a leg- 
kedvezőbb vagyoni és társadalmi helyzetet magas műveltséggel 
egyesítő főrangú körökben a kor tisztelete a lehető legkisebb 
szerepet játsza, ott szinte általános a tegeződés; a fiatal mágnás 
ugyancsak meglepődnék, ha öregebb osztálysorsosa különös gyen- 
géd kíméletet tanúsítana iránta; az öregebb főúr meg egyenesen 
zokon venné, ha korára célzó tiszteletadásokkal emlékeztetnék 
reá, hogy már bizonyos tekintetekben alsóbbrendű a fitalab 
baknál. 

Mert nem jó dolog a kor. Már a serdülő gyermeknek is 
sok szomorú órát szereznek nevelői azzal, ha megszokott kedv- 
teléseire azt mondják: ez már nem neked való. Mikor pedig a 
korban előhaladás már az erők csökkenését is jelenti, a legfájdal- 
masabb gondolat lehet, hogy: ezt már nem tehetem, mert nem 
tudnám úgy tenni, mint hajdanta, csúfot vallanék vele a fiata- 
labbak előtt. A csökkenő erejű öreg ugyanis azt szokta kép- 
zelni, hogy nálánál fiatalabb egyének előtt csak olyan helyze- 
tekben, foglalkozásokban, kedvtelésekben, sportokban szabad mu- 
tatkoznia, amelyekben velük szemben még fölényben maradhat. 
Ha tehát a tornában már gyengébb lenne a fiataloknál, már ne 
is tornázzon, bármily egészséges lenne ez számára, hanem leg- 
feljebb a söröző- vagy kártyázó-asztalnál vegye fel a versenyt 
a virgoncabbakkal. Mert ha két olyan erő találkozik össze, ame- 
lyek közül az egyik még növekedik, a másik már csökken − a 
kettő között csak úgy állhat fenn egyensúly, ha a második fölé- 
nyes helyzetben van − mihelyt a növekvő erő a csökkenővel 
szemben túlsúlyba került, ez a túlsúly már feltétlen, kiegyenlít- 
hetetlen. Ennek a ténynek átérzése okozza az elaggott emberek 
türelmetlenségét is olyan fiatalabbakkal szemben, akik az övék- 
től eltérő nézeteket mernek vallani és esetleg erősebben meg- 
indokolni, mintsem erre az öregek képesek. Természetes, hogy 
az öregek feltétlen fölényőrzése nem. teszi társaságukat kelle- 
mesebbé   a   fiatalok   számára.   Hogy   kiki   a   magához   hasonlók 
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közt érzi magát legjobban, ez talán mindennél inkább a hasonló 
és különböző korú emberek külcsönös érintkezésében, baráti 
csoportosulásában   jut   kifejezésre. 

A korok egymásra következése egy oly élettani jelenség, me- 
lyet az ember már egyszer ki nem küszöbölhet a világból és 
ezért a kellő mértékben alkalmazkodnia is kell hozzá. Még a szo- 
cializmus is, mely pedig felállított eszményeiben legmesszebbre 
viszi az emberek egyenlősítését, nevelési indítványaiban az ed- 
diginél is nagyobb súlyt helyez az egyenlő korú gyermekek 
együttes nevelésére, sőt az együtt nevelt csoportoknak későbbi 
baráti  kötelékekben  együtt tartására. 

Azonban hatalmunkban áll a korkülönbségek tényének leg- 
fájdalmasabb következéseit megszüntetni. És pedig nem a gyen- 
gébbeknek aranypapírba göngyölt alamizsnaként nyújtott elő- 
jogokkal, hanem a valódi emberi egyenlőség lehető megvalósí- 
tásával. Ez az egyenlőség nem jelenthet egyenlő erőt és tel- 
jesítőképességet, de igenis az emberi érték egyenlő elismeré- 
sét, az észszerű emberi szükségletek egyenlő biztosítását, a bán- 
talmazások és kiaknázások elleni egyenlő védelmet. Ha ezek 
megvannak, kiki érintkezhetik azzal, akivel legjobban érzi ma- 
gát, de másokban sem kell titkos ellenséget látni, akit csupán 
bizonyos félig babonás hagyományok tartanak vissza támadás- 
tól, hanem nyílt bizalommal közeledhetik mindenkihez, tekintet 
nélkül arra, hogy az hány évvel öregebb, vagy fiatalabb nálánál. 
Ehhez az eszményhez is legközelebb hozhat egy helyes szociál- 
politika, mely minden embert közvetlenül kapcsol bele a társa- 
dalom kölcsönös gondoskodó, oltalmazó, támogató szervezetébe 
és ezzel felmenti egyes más, történetesen még vagy már erő- 
teljesebb emberek kegyétől való függéstől. És megtanítja az em- 
bereket arra, hogy a legnagyobb egyéni erő is csak elenyésző 
eleme a társadalom mindnyájunkat életbentartó összerejének; te- 
hát senkinek sincs oka a nálánál gyengébbeket kicsinyleni, vagy 
az erősebbeket irigyelni. 



Fehlinger H.: Határbérhivatalok.* 
Ezidőszerint Nagybritanniában, Ausztráliában és az Egye- 

sült Államokban vannak olyan törvények, amelyek a határbé- 
reknek hatósági szervek részéről való megállapítását szabályozzák. 

Az első törvényt, amely állami hatóságot szervezett határ- 
bérek megállapítására, 1894-ben hozták New-Seelandban. Az ere- 
deti törvényen azóta a novellák egész sora eszközölt változtatást 
és 1908-ban teljesen újjáalkották; erre vonatkozó novellák ismét 
1910-ben és 1911-ben létesültek. 

A New-Seelandban ezidőszerint érvényben levő törvény sze- 
rint a munkások és munkaadók szakszervezetei kollektív szer- 
ződéseket köthetnek, amelyek megtartását az állam garantálja, 
ha a megfelelő formák mellett létesültek. Ha valamely munka- 
bérviszályt nem lehet kollektív szerződéssel elintézni, úgy bé- 
kéltetőbizottság elé és ha kell, az ipari választott bíróság elé 
kell a dolgot vinni. A békéltetőbizottságnak nincsen kényszerítő 
hatalma, az ő hivatása csupán a kollektiv szerződés létrehozásá- 
nak a megkísérlése. Ha ez nem sikerül, akkor az ügyet a válasz- 
tott bíróság elé utalják, amely a felek meghallgatása után íté- 
letet hoz, amelybe föl veheti azokat a pontokat is, amelyekre 
nézve a felek már a bizottság előtt megegyeztek. A legfelsőbb 
bíróság egy tagjából és egy-egy munkaadó s munkásképviselőből 
álló választott bíróság jogkörébe esik a béreknek, a munkaidőnek 
és minden egyéb munkaföltételnek a megállapítása. A bíróság 
határozatai rendszerint csak, férfimunkásokat érintenek,  mert a 
 

* A szociális mozgalmak és szociálpolitika területén egész sereg szónak 
nincsen még a magyar nyelvben megfelelő kifejezése. Ezeket apránként 
mind meg kell alkotni, mert nélkülözhetetlen, hogy az ezeknek megfelelő 
fogalmakat két vagy több szóból álló körülírás helyett egyetlen szóval tud- 
juk megjelölni. Azt hisszük, hogy a minimális bér fogalmát helyesen jelöljük 
meg a határbér szóval, mert bár határ fölfelé is van, nemcsak lefelé: a föl- 
felé való limitálásnak nincsen gyakorlati jelentősége és így a határbér szó- 
ban senki se fogja összetéveszteni a fogalmakat. 
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nőmunkások határbérét és munkaidejét a gyártörvény szabályozza. 
Valamely Ítélet rendelkezésének a megszegéséért az egyes mun- 
kás 5 font sterlingig, az egyes munkaadó, valamint mindkét 
oldalon a szervezet száz font sterlingig terjedhető birsággal bűn- 
hődik minden  egyes  esetben. 

Nyugatausztráliában 1892-ben hoztak olyan törvényt, amely 
a new-seelandi minta szerint készült, 1909-ben módosították és 
1912-ben új törvénynyel helyettesítették, amelynek alapelvei azon- 
ban azonosak a régiéivel. 

Az ausztráliai Új-Délwales-ben már 1901-ben hoztak tör- 
vényt a new-seelandi mintára, de ez nem ismert egyeztető bizott- 
ságot, csupán döntőbíróságot. Ε törvény helyébe 1908-ban egy 
másik törvény lépett, amely iparhatóságokat létesített az egyes 
iparágak vagy rokoniparok csoportjai számára. Ezidőszerint egy 
1912-iki  hasonló  törvény van érvényben. 

Azonban az iparhivatalok (Trade Boards), vagy bérőrző-hi- 
vatalok (Wages Boards) rendszerével való kezdeményezés Vic- 
toria államban indult meg 1896-ban. Eleinte csak az volt itt 
az iparhivatalok jogköre, hogy a munkásnők és ifjú munkások 
bérét szabályozza, de ez a jogkör később a felnőtt férfimunká- 
sokra is kiterjesztetett. Más jogköre Victóriában az iparhiva- 
taloknak ma sincs, mint a bérek megállapítása és az inasok szá- 
mának a megszabása. 

Délausztráliában 1907-ben a gyári törvényben vettek fel ren- 
delkezést bérhivatalok felállítására nézve, 1908-ban Queensland- 
ban bocsájtottak ki bértörvényt és 1910-ben Tasmániában. Ezzel 
a bérek hatósági megállapításának az elve egész Ausztráliában 
elismerést  nyert. 

Victóriában, Délausztráliában és Tasmániában gyakorlatilag 
csak a határbérek és a túlóradíjak megállapítása esik a bérhiva- 
talok jogkörébe. Új-Délwalesben és Queenslandban azonban a bér- 
hivatalok egyéb munkaföltételeket is szabályozhatnak. 

Az ausztráliai egyes államoknak e törvényeihez járul még 
az 1904-iki szövetségi törvény, mely az ipari egyeztetési és döntő- 
bírósági ügyekre vonatkoznak; ez oly munkaviszályokra vonat- 
kozik, amely a szövetség két vagy több államát érinti és úgy 
rendelkezik, hogy a főkormányzó egy döntőbírót nevez ki, aki- 
nek a feladata, hogy a munkaviszályokat megakadályozza, vagy 
elsimítsa. Formálisan előterjesztett vitakérdéseket vagy a bíró 
egyedül, vagy egy munkaadó és munkás ülnök bevonásával bírál 
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el. A szövetségi döntőbíró a munkaszerződést minden feltétele te- 
kintetében határozhat. 

*    *    * 
1909. október 20-án Nagybritanniában törvényt hoztak, mely 

a kormányt felhatalmazza határbérhivatalok felállítására. Erede- 
tileg e törvénynek a területe nagyon korlátozott volt, mert csupán 
a konfekció-iparra, a láncgyártásra, doboziparra s a csipke- és 
hálókészítésre terjedt ki. De az 1909-iki törvényben van oly ér- 
telmű rendelkezés is, hogy az ipari minisztériumnak joga van 
más iparágakra nézve is határbérhivatalokat felállítani, ha meg- 
győződik róla, hogy az illető iparágakban rendkívül alacsony bé- 
reket fizetnek, vagy hogy más körülmények kívánatossá teszik 
ilyen hivatalok szervezését. Minden ezen az alapon eszközölt 
kiterjesztése a törvénynek jóváhagyás végett a parlament elé 
terjesztendő. Hosszas megfontolás után 1913. májusban hatá- 
rozta el magát az ipari minisztérium, hogy a határbér-hivatalok 
hatáskörét egyéb iparágak egész sorozatára terjeszti ki és pedig 
a cukoráruk és élelmiszer-konzervek előállítására, fehérnemű- 
iparra, vasból, acélból, vagy bádogból készült edények gyártá- 
sára, beleértve ezek galvanizálását, színezését, emailírozását, fes- 
tését és lakkozását, továbbá a vászon- és pamutszövészetre. A 
rendelet, amely ezeket az iparágakat a bérhivatalok hatásköre 
alá helyezik, 1913. december havában nyerte el a parlament 
hozzájárulását és a cukoráruk és élelmiszer-konzervek, valamint 
a fehérneműgyártásra vonatkozólag időközben meg is kezdték 
a bérhivatalok működésüket. 

Egy 1912-iki külön törvény a szénbányászatra is létesített 
bérhivatalokat. 

Mindezekből kitűnik, hogy a hatóságilag biztosított határ- 
bérek elve Nagybritanniában már meggyökeresedett és nem fér 
hozzá kétség,   hogy mind nagyobb  körben  fog érvényesülni. 

Az iparügyi minisztériumnak szabad rendelkezésére van 
hagyva, hogy az 1909-iki törvény hatálya alá tartozó iparágakra 
az egész birodalomra kiterjedő bérhivatalokat létesítsen, vagy 
külön hivatalt az egyes területekre, vagy iparágakra. Minden 
bérhivatal képviseleti tagokból és pártatlan egyénekből áll. A kép- 
viseleti tagokat vagy az érdekelt munkások és munkaadók vá- 
lasztják, vagy pedig az érdekelt felek ajánlatára az iparügyi 
minisztérium nevezi ki őket. A dolog úgy is szabályozható, hogy 
az érdekeltségek képviselőit részben választják, részben kinevezik. 
Efelett az  iparügyi miniszter dönt.   A munkások és  munkaadók 
 



153 

képviselőinek egyforma számban kell lenniök. Az érdektelen egyé- 
neket minden esetben az iparügyi minisztérium jelöli ki, amely 
ezenkívül kinevezi az elnököt, a titkárt és a többi hivatalno- 
kokat. Nők is lehetnek a bérhivatalok tagjai és az olyan ipar- 
ágakban, melyekben ki van fejlődve az otthonmunka, az ott- 
hon-munkásoknak  is   képviselve  kell  lenniök   a  bérhivatalokban. 

Minden bérhivatal megállapítja a saját iparában a határ- 
bért, vagy különféle határbéreket a különféle szakmák számára. 
Azonkívül darabszám-határbéreket is állapíthat meg. A határ- 
bér megállapítása előtt a bér hivatal értesíti az érdekelteket a szán- 
dékolt bérmegállapítások felől és a három hónapon belül emelt- 
kifogásokat elbírálja. Ugyanez a rendelkezés áll a már megálla- 
pított határbérek megváltoztatásáról, vagy megszüntetéséről is. 
Ha nincsenek általános érvényű darabszám-határbérek megálla- 
pítva, úgy minden munkaadónak jogában áll üzeme részére da- 
rabszám határbérek megállapítását követelni. 

A határbéreket és általános érvényű darabszám-határbéreket 
a bérhivatal részéről történt megállapítástól számítva hat hónap 
alatt az iparügyi minisztérium kötelezőknek jelenti ki. Ameny- 
nyiben az iparügyi minisztérium ezt nem: teszi, úgy az illető 
bérek csak olyan esetekre vonatkozólag érvényesek, ahol a mun- 
kás és munkaadó között nincsen ezzel ellenkező írásbeli meg- 
állapodás. 

*    *    * 

Még néhány óv előtt teljes lehetetlenségnek tartották volna, 
hogy az amerikai Egyesült Államokban olyan törvényeket hoz- 
zanak, melyek a munkabéreknek hatósági szervek részéről való 
megállapítását szabályozzák. És mégis az utolsó másfél eszten- 
dőben kilenc szövetségi államban létesítettek ilyen bérhivatalokat, 
egy állam pedig úgy változtatta meg alkotmányát, hogy parla- 
mentje a legmesszebbmenő határokig befolyhat a munkaviszo- 
nyokba   és   a   munkások   bérének   a   megállapítására   is. 

A határbérekre vonatkozó ez a törvényhozás a legteljesebb 
csöndben történt, sehol sem keltett feltűnést, sőt figyelemre is 
alig méltatták. Persze az államoknak csak egy ötödrészében van 
eddigelé határbértörvény és e törvények alkalmazási területe na- 
gyon korlátozott. Mindenesetre azonban figyelemre méltó kezde- 
tek ezek, ha meggondolja az ember, hogy az első ilyen tör- 
vény 1912. június hó 4-én kelt Massachusetts államban. Massa- 
chusetts példáját követte azután: Oregon (1913. február 17.), 
Utah   (1913.   március   18.),   Washington   (1913.   március   24.), 
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Nebraska (1913. április 21.), Minnesota (1918. április 26.), 
Colorado (1913. május 4.), Kalifornia (1913. május 26.) és Wis- 
consin (1913. augusztus hó). Több állam parlamentje előtt még 
elintézetlenül feküdtek hasonló törvényjavaslatok. 

A szövetségi parlamentben javaslatot terjesztettek elő határ- 
bérhivataloknak Columbiában való felállítása és egy nemzeti ha- 
tárbér-bizottság létesítése tekintetében. Itt meg kell jegyezni, hogy 
a szövetségi parlamentnek csak oly törvények hozására van ha- 
tásköre, melyek az államoknak egymáshoz, vagy az Egyesült 
Államoknak a külföldhöz vagy Columbia területéhez való viszo- 
nyát érinti. 

Minden eddigi határbértörvény érvényességi körét a nőmun- 
kásokra és az ifjú férfimunkásokra korlátozza. De ez a korláto- 
zás aligha lesz tartós. Csak arról van szó, hpgy előbb még 
kiküszöböljenek bizonyos alkotmányjogi akadályokat, melyek út- 
ját állják annak, hogy a bértörvények felnőtt férfiakra is vonat- 
kozzanak. Az iparilag fejlett Ohió állam ezt már meg is tette 
1912. szeptemberben, a polgárság ős szavazata alapján az al- 
kotmány egy pótlása fogadtatott el, mely így hangzik: «Törvé- 
nyek hozhatók, melyek a munkaidőt és a határbéreket szabályoz- 
zák és intézkedéseket tartalmaznak a munkások kényelme, egész- 
sége és általános jóléte tekintetében; e felhatalmazást az alkot- 
mány egyéb rendelkezése nem szüntetheti meg és nem korlátoz- 
hatja.» Ezzel megszűnt a lehetősége annak, hogy a bíróságok 
a férfimunkások részére megszabott munkabéreket a szerződési 
szabadságra való hivatkozással érvényteleneknek jelentsék ki. 

Az első amerikai határbértörvény, a massachuttsi, úgy ren- 
delkezik, hogy a kormányzó a minisztérium jóváhagyásával há- 
romtagú határbér-bizottságot nevezzen ki. Ε bizottság feladata, 
hogy a nőmunkások és ifjúmunkások bérviszonyait tanulmá- 
nyozza és a szükséghez képest az egyes szakmákban határbér- 
hivatalokat létesítsen, melyekben a munkaadók, munkások és a 
közönség van képviselve. De ebben a törvényben nincsen kény- 
szerítő rendelkezés olyan munkaadók ellen, kik nem fizetik a hi- 
vatalosan megállapított határbéreket. Az állami határbérbizottság 
semmi egyebet nem tehet, minthogy nyilvánosságra hozza az 
ilyen munkaadó nevét és ilyen módon bizonyos tekintetben er- 
kölcsi nyomást gyakorol rájuk. 

A nyugati államok határbér-törvényei sokkal messzebb men- 
nek. Oregon állam törvénye pl. kimondja, hogy a nőmunkások 
általában és férfi ifjúmunkások 18 éven alul nem alkalmazhatók 
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olyan üzemekben, ahol a bérek tul alacsonyak vagy ahol a munka- 
idő túl hosszú, vagy ahol az egészségre, vagy az erkölcsökre 
hátrányos egyéb tekintetekben aggályos állapotok uralkodnak. A 
normál bérek, a normál idő és egyéb normális munkafeltételek 
megállapítására állami jóléti bizottság létesíttetik, mely a kor- 
mányzó által kinevezett három tagból áll és joga van betekinteni 
a bérlistákba és egyéb a nőmunkásokra és ifjúmunkásokra vonat- 
kozó okmányokba, kihallgathat tájékoztató személyeket stb. Ha 
a jóléti bizottság úgy találja, hogy valamely iparban az állapotok 
ki nem elégítők, úgy kötelessége az illető ipar részére bér- 
hivatalt felállítani, mely egy vagy több állami biztosból, vala- 
mint egyforma számú munkaadó, munkás és pártatlan képvise- 
lőkből alakul. A bérhivatalok tagjainak legmagasabb száma (el- 
tekintve az állami biztosoktól) kilenc. A bérhivatal kötelessége, 
hogy a jóléti bizottságnak javaslatokat tegyen a határbérek, a 
munkaidő stb. tekintetében. Ha ezeket a javaslatokat a jóléti 
bizottság elfogadja, akkor össze kell hívni az érdekeltek (munka- 
adók és munkások) értekezletét, hogy esetleges kifogásaikat elő- 
terjeszthessék. Ettől számított 60 nap alatt a jóléti bizottság- 
nak joga van a bérhivatal javaslatát életbeléptetni. De ettől 
el is tekinthet, ha meggyőződik arról, hogy az előterjesztett ki- 
fogások alaposak. Hatályba lépett bérhivatali határozatot a 
munkaadóknak, kikre vonatkozik, be kell tartaniok, mert ellen- 
kező esetben pénz- és szabadságbüntetéssel lehet őket sújtani. 

Az amerikai szakszervezetek a hatósági bérmegállapítás elve 
mellett foglaltak állást, azzal a fentartással, hogy ez az elv nem 
fog kiterjesztetni a felnőtt férfimunkásokra; félnek ugyanis, hogy 
ha ezekre is kiterjesztetnék a határmér-megállapítás elve, úgy 
a  szakszervezetek  feleslegessé  válnának. 



Az olasz szociálpolitika. 
Egyetlen hadviselő állam vezető 

politikusait és diplomatáit sem 
terheli olyan vétkes felelősség, 
mint az olaszországiakat. Míg a 
többi ellenségeink a megtámadott 
vagy veszélyeztetett nemzeti ér- 
dekeknek legalább is a jóhiszemű 
fikciója alapján szállottak hadba, 
az olasz nemzet sorsának intézői 
rászabadították országukra a há- 
ború borzalmait és szenvedéseit, 
anélkül, hogy a hadüzenetet, mint 
ultima ratiót, legalább is ment- 
hető cselekedet színében feltüntető 
hasonló körülményekre hivatkoz- 
hattak volna. Nem lehet felada- 
tunk, hogy az olasz államférfiak 
bűnös könnyelműségét és mon- 
archiánkkal szembeni perfid maga- 
tartását általános erkölcsi és poli- 
tikai szempontokból bírálat tár- 
gyává tegyük. Csak arra fogunk 
röviden rámutatni, hogy mit jelent 
Olaszországnak „latin testvéré- 
ért” való beavatkozása az olasz- 
országi szociálpolitika fejlődése 
szempontjából. 

Cabrini, az olaszországi szociá- 
lis törvényhozásról írt művében 
az 1904. évet, amelynek szociális 
 

szempontból legnevezetesebb ese- 
ménye az általános sztrájk volt, 
fordulópontnak nevezi az olasz- 
országi szociális törvényhozás 
terén. Ε fordulópontot az 1901. és 
1902. évi sztrájkmozgalmak készí- 
tették elő. Az akkori küzdelmek 
főképen a munkaszerződés meg- 
javításáért folytak. A munkaszer- 
ződés szabályozásának és a mun- 
kajog megjavításának a kérdései 
szoros összefüggésben álltak a 
szakszervezetek elismerésével. Ε 
kérdések megoldása Olaszország- 
ban igen nagy nehézségekbe üt- 
között, minthogy a szakszerveze- 
tek jogkörének szabályozása addig 
csak büntetőjogi utón történt. Mint 
fontos szociális vívmányokat, ame- 
lyeket 1904 óta behoztak, Cab- 
rini a következőket sorolja fel: 
a fokozott társadalmi segítő tevé- 
kenység a belső vándormunkások 
és a kivándorlók részére; a nem- 
zeti munkásbiztosító pénztár ki- 
építése; a proletárság szerveze- 
teinek nagyobb szabadsága; a 
földmunkások viszonyainak sza- 
bályozása; a közegészségügyi ál- 
lapotok javítása; a keresetkép- 
telen  tengerészek felsegítése; a 
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szicíliai bányamunkások védelme; 
az ipari női és gyermekmunkások 
védelme; a mezőgazdasági szö- 
vetkezés fejlesztése. 

A parlamentben a szocialisták 
mellett a szociális katholikusok 
(catholici sociali) is dolgoztak a 
társadalmi haladásért. Ezek elő- 
ször 1908-ban léptek fel szilárd 
szociális programmal és szintén 
elég jelentékeny hatással voltak 
a parlament szociálpolitikai tör- 
vényalkotó munkálkodására. A 
törvényhozás ezen korszakából 
erednek a következő törvények: 
az ipari szövetkezés megkönnyí- 
tése, a vasárnapi munkaszünetről 
szóló törvény; a rizsmunkások 
szerződéséről szóló törvény; az 
éjjeli munka eltiltása a pékmű- 
helyekben. 

A következő, azóta tartó perió- 
dus a jövő fejlődés útjainak elő- 
készítésére szolgált, de a fejlő- 
dést csak megalapozta. A kor- 
mány a biztosításügynek: német 
mintára történő kiépítésére töre- 
kedett. Ε téren azonban a magán 
biztosítótársaságok erős ellenál- 
lásával kellett megküzdenie s a 
parlamenti tárgyalások alkalmával 
a helyzet úgy alakult, hogy az 
időközben a kormányba belépett 
baloldal a kormányt támogatta, 
míg a szociális katholikusok a 
konzervatívekkel és liberálisokkal 
egyetértve az individualista állás- 
pontot képviselték, az állami biz- 
tosítás gondolata ellen fordultak 
és ezáltal a magán biztosító tár- 
saságok védelmezőivé váltak. Ε 
pártpolitikai nehézségek követ- 
keztében az állami biztosításügy 
kérdésében csak a balesetbiztosí- 
tás terén történt lényeges haladás- 
fejlődés észlelhető a munkásvé- 
delem terén is. 

Mindezek alapján megállapít- 
ható, hogy az olaszországi szociá- 
lis  törvényhozás,  hála a külön- 
 

böző világnézeti alapon álló mun- 
kásság szívós küzdelmének, az 
utolsó tíz évben jelentékeny fej- 
lődésre tekinthet vissza, de mind- 
azonáltal számos megoldandó nagy 
feladat előtt állott, amelyek kö- 
zött első helyen a betegség ese- 
tére való munkásbiztosítás emlí- 
tendő. 

Hogy a szociálpolitikai reform- 
politika továbbfolytatása szem- 
pontjából a könnyelműen felidé- 
zett háború mit jelent, azt mi, akik 
10 hónap óta tanúi vagyunk az 
anyagi erőforrások azon pusztu- 
lásának, amelyet a háború szük- 
ségképen maga után von, köny- 
nyen megítélhetjük. Es az olasz 
szocialista munkásságnak örök 
érdeme és dicsősége, hogy e tényt 
felismerve utolsó pillanatig férfias 
bátorsággal és energiával küzdött 
a nemzetközi anarchia és vér- 
fürdő betetőzésére irányuló há- 
borús áramlat felülkerekedése el- 
len. Nemcsak magunk miatt saj- 
náljuk, hogy Θ nemes küzdelem- 
ben alul maradt.        Dr.  V. M. 

 




