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A háború után megújhodó Magyarország 
egyik legfontosabb problémája a lakáskérdés. 
Nálunk az otthon nemcsak az általános élet- 
föltételek egyike, hanem gazdasági életünk 
és közegészségi kultúránk tulajdonképpeni 
alapja. 

A háború előtti Magyarország három 
vérző sebe: az amerikai kivándorlás, a gyer- 
mekhalandóság és a tüdővész volt. Hogy ezek 
mily szorosan függnek össze egymással, azt 
a felületes szemlélő alig képzelné. Az Ameri- 
kába vándorlás kifejlődésének szomorú ará- 
nyait főképpen az okozta, hogy földjét imádó 
népünk nem tud földhöz jutni és igy elveszti 
a legtermészetesebb és legbensőbb kapcsolatot 
a hazával. De a tudomány kimutatja, misze- 
rint a megdöbbentő gyermekhalandóság is jó- 
részt onnan ered, hogy népünk igen kezdetle- 
ges és kedvezőtlen lakásviszonyok között ten- 
gődik, a tuberkulózist pedig egyenesen lakás- 
betegségnek minősíti  a hygiene. 

És ha már a háború előtt lakásínségben 
szenvedtünk, hogyan leszünk majd ezzel a 
háború után ? 

A háború alatt szünetelt az építkezés, a 
további tervezések teljesen elmaradtak, ugy 
hogy ez irányban példátlan stagnació és 
visszaesés állott be. Pedig a háború nem hogy 
megapasztaná, hanem inkább megsokszorozza 
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a szükségleteket, főleg a kislakásokban, mert 
sokan, akik azelőtt nagyobb lakást bírtak, az- 
után majd kisebbe húzódnak össze. Továbbá 
a népesség közismert áramlása a centrumok 
felé, mely a falvak lakosságát évtizedek óta 
a város felé ragadja, a háború által még csak 
jobban, fokozódik. Mert a katonává való ki- 
képzés és esetleges kórházi tartózkodás azzal 
a jelentőséggel bír a népre, hogy a falu gyer- 
mekét városivá szoktatja és avatja. Ehhez já- 
rul majd, hogy a háború után szükségszerűen 
bekövetkező ipari fellendülés sok munkaerőt 
vonz a nagyvárosokba. 

A háború befejeztével tehát föltétlenül a 
lakásínségnek olyan fokával kell számolnunk, 
amilyennel még nem állottunk szemben. A vi- 
szonyoknak ez irányban való oly fokú rosz- 
szabbodása fog bekövetkezni, melynek végze- 
tes hatása szintén fölér a háború nagy kártevé- 
seivel. Nemcsak a jövő mérlegelése vezet 
bennünket ehhez a megállapításhoz, de erre 
nézve kemény leckét szolgáltat a múlt is. Né- 
metország pl. a 70-71-ik győzelmes hadjárat 
után oly lakásínségbe jutott, hogy utcai zavar- 
gásokig fajuló elégedetlenség lett úrrá a csa- 
tákból diadalmasan megtért népen. Az előre- 
látásnak vétkes hiánya volna e tényeket tudva, 
az orvoslásról előre nem gondoskodni. 

A lakáskérdés elsősorban telekkérdés. Ha 
a telkek ára drága, akkor az építtető kénytelen 
azt nagyon kihasználni, tehát kis területen le- 
hetőleg sok lakást létesíteni. Ez a bérkaszár- 
nyák keletkezésének egyik oka. Természete- 
sen a telek drágasága a bérlakások árában is 
érezteti káros hatását és a lakásbérek magas 
volta maga után vonja, hogy a bérlő is lehető- 
leg sokakkal akar osztozni a teher viselésé- 
ben,   így jutunk el a lakások   zsúfoltságának 
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kérdéséhez, amely közegészségügyünk rák- 
fenéje. 

És ha nyomon követjük a kérdést, akkor 
eljutunk annak belátásához, hogy a lakás, il- 
letve telekkérdés csupán a földbirtok igazsá- 
gos reformjával oldható meg. így torkollik 
lakásügyünknek tisztára hygienikus nagy kér- 
dése egyenesen a szociálpolitikába. A nemrégi- 
ben nálunk járt Damaschke Adolf berlini ta- 
nár most új kiadásban megjelent könyvében 
a módozatok egész sorozatát vonultatja fel, 
hog}· miként szervezte Németországban állam, 
város és társadalom a sikeres harcot a mes- 
terséges telekdrágítás, a spekuláció ellen. Mert 
nem természetes okok azok, amelyek a lakás- 
kérdésnek ezt a vigasztalan képét teremtik, 
nem a túlszaporodás, nem a városok gyors 
fejlődése, hanem egyesek számító üzérkedése. 
Aki akár Budapesten, akár bármely más hazai 
nagyvárosban jár, a beépítetlen, kihasználat- 
lan területek olyan tömegét találja, amely a 
lakosság hasonlíthatatlanul nagyobb számá- 
nak tudna otthont teremteni. És a parlagon 
heverő területek mellett közvetlenül ott állnak 
a bérkaszárnyák, amelyeknek zsúfolt helyisé- 
geiért horribilis béreket fizetnek a lakóik. 

Budapest területének kis része volt be- 
építve és a legtöbb kültelek beépítetlenül 
állott, de azért ott láttuk az üres telkeket, réte- 
ket a hatemeletes bérházak tövében az Angyal- 
földön, csakúgy, mint a Lágymányoson vagy 
a külső Ferencvárosban. Az üres telektömbök- 
ből itt-ott kimeredő óriás bérkaszárnyák a tel- 
kekkel való üzérkedésnek valósággal kiáltó 
jelképei. 

A lakásérdekeltség megtörése, a telekspe- 
kuláció legyőzése sohasem volt olyan aktuális 
kérdés, mint ma. A háború végét még nem 
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láthatjuk, de közéig már annak órája, hogy 
hazatérnek azok, akik e földért küzdöttek, vé- 
reztek és akik ugyancsak nem szolgáltak rá 
arra, hogy a háború előttinél még rosszabb, 
még súlyosabb lakásviszonyok közé jussanak. 

Kétségtelen, hogy főleg a rokkantak jára- 
dékainak ingatlan szerzésére való felhasznál 
lása jelentékeny nehézségekkel van egybe- 
kötve. Nélkülözzük azokat a számadatokat, 
amelyek akár hozzávetőlegesen is tájékoztat- 
hatnának bennünket a rokkantak várható 
élettartama felől. Még bonyolultabbá teszi a 
számítást, hogy más és más megítélés alá kell, 
hogy essenek a belbeteg rokkantak, mint a se- 
bésziek. De ha tekintetbe vesszük, hogy még a 
magánbiztosító vállalatok is foglalkoznak a 
nem teljeseit egészséges egyének biztosításával 
— természetesen nagyobb díjtételek mellett — 
mennyivel inkább kell kutatnunk a megoldás 
módját, ha nem nyerészkedésre berendezett 
társulatok céljairól, hanem rokkant hőseink 
végleges ellátásáról van szó. 

A haza fogalma synonim a magyar nyelv- 
ben a házzal, egyaránt jelenti az egyéni tűz- 
helyt és a nemzet otthonát. De ha a harctér- 
ről visszatérő nem találja meg a maga és csa- 
ládja részére azt az otthont, mely vele a közös 
hazát érzékelteti, akkor joggal kérdezheti: 
kiért-miért folyt a nagy küzdelem? 

Ennek a gondolatnak pedig megszületnie 
sem szabad, mert akik e földért szenvedtek, 
azoknak joguk is van ehhez a földhöz. 

A probléma megoldása nálunk jóval köny- 
nyebb, mint sok más államban, csak a helyes 
megszervezéséhez kell hozzáfognunk és egy 
cél szolgálatában sorakoztatnunk mindazokat, 
akik együttéreznek a nagy kérdésben. 

A külföldi municípiumok   nagy   telkeket 
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vásárolnak össze és ezt, azzal a kikötéssel par- 
cellázzák, hogy amennyiben a vevő bármikor 
el akarná adni, az, elővételi jog a parcellázót 
illeti. Ez az egyszerű kikötés elejét veszi a fel- 
osztott telkekkel· való üzérkedésnek és lehe- 
tővé teszi, hogy a municipium olyanoknak 
adja telkeit, akik építésre, lakásra akarják 
használni. Nálunk a helyzet sokkal könnyebb, 
mert ugy az államnak, mint nagyobb váro- 
sainknak óriási ingatlanai vannak, amelyek az 
ilyen felosztást nagyon megkönnyítik. És az 
ilyen irányú mozgalom nemcsak a háború- 
szülte pillanatnyi szükséglet megszüntetését je- 
lenti, hanem a városfejlesztő programmnak 
szerves alkatrésze. Ha a városok lakossága 
nem bérházakban tömörül, hanem kertváro- 
sokban oszlik el, amely lehetővé teszi saját fo- 
gyasztása  egy részének (zöldség, gyümölcs, ba- 
romfi, tej, méz, stb.) termelését, akkor a köz- 
élelmezés kérdései is óriási lépéssel jutnak 
előre. A kertgazdaságoknak ilyetén szervezése 
az élelmiszerpiacnak éppen azt a részét teher- 
mentesíti, amely legkevésbbé bírja a nagy- 
városi rendezést, a gyorsan romló élelmicik- 
kek termelését. Igen jelentékeny előnye ennek 
a rendszernek továbbá, hogy mind a házi hul- 
ladék és moslék ott helyben a takarmányo- 
zás és trágyázás céljaira fordítható, holott a 
mai bérkaszárnyarendszer mellett az össze- 
gyűjtés és fuvarozás aránytalanul magas költ- 
ségei miatt alig értékesíthetők. Maga a meg- 
munkálás a különben ipari foglalkozással bíró 
egyének által szabad óráikban végeztetik, 
akiknek ilyetén mezőgazdasági munkája nem- 
csak keresettöbbletet hoz, hanem testüknek 
szabad levegőn való üdülését is jelenti. Az 
ipari pályák egészségügyi hátrányait a kerti 
foglalkozás és a megfelelő    lakás oly sikerrel 
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ellensúlyozza, hogy ezáltal népegészségügyi 
intézkedéseinek legfontosabbikává válna. 

Látnivaló, hogy a városfejlesztésnek ez a 
neme nemcsak a lakóhelyek számának emelé- 
sét, hanem ezzel harmonikusan az élelmiszer 
termelését, a hulladékeltakarítást, stb. is meg- 
teremti. 

A lakáskérdés kertvárosszerű rendezése 
főtényezőjenek a városokat, továbbá az álla- 
mot és társadalmi szervezeteket kell tekinte- 
nünk. Nemcsak utópisztikus, de a témieges 
megvalósulás szempontjából egyenesen káros 
volna azonban, ha e tényezőktől azt várnánk, 
hogy mindent készen adjanak. Csupán az 
egyesek öntevékenysége az, amely tartós, jó 
eredményre vezethet és ennek lehetővé tétele 
az állam és társadalom feladata. A városok, az 
állam, vagy jótékonysági alapon álló szerveze- 
tek rendelkezésre bocsáthatják a szükséges in- 
gatlanokat, de nem mint ajándékozók, hanem 
csupán mint a mozgalom megindítói, szerve- 
zői, akik nyújtott javakért megfelelő ellenérté- 
ket nyernek. 

Bocsássák rendelkezésre a telkeket az em- 
lített tényezők, de azok megszerzése és beépí- 
tése csak az egyesek járadékának e célra való 
átengedése, vagy az érték másnemű törlesz- 
tése által, de mindenkor lakói öntevékenysége 
árán jusson birtokába. Nem ajándékozásra 
van szükség, hanem a lakásügy tervszerű ren- 
dezésére, hiszen a kislakások létesítése min- 
denkor, mondhatni, kockázat nélküli vállalko- 
zás volt; sajnos, éppen ezért vetette magát reá 
olyan nagyon az üzérkedés. De ha a háború 
előtti időkben biztos vállalkozás volt a kis- 
lakások létesítése, a háború olyan alkalmi okot 
teremtett, amely még veszélytelenebbé teszi azt. 

A rokkantak, özvegyek, árvák ellátása, a 
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vitézségi érmek díjai olyan, évi járadékot je- 
lentenek, melyekért maga az állam szavatol. 
Ezek az év járadékok válhatnak az ingatlan 
megszerzése alapjául és nyújtanak biztosíté- 
kot a földet rendelkezésre bocsájtóval szem- 
ben. 

Ha az állam elősegíti, hogy a járadékosai 
jövedelmük egy részét ingatlan szerzésére for- 
díthassák, úgy az ügy sikere jórészt biztosítva 
van. A lakásügy gyökeres rendezésére az égető 
szükségleten kívül, mint fontos alkalmi ok 
szolgál, hogy a háború által nemzetünk nagy 
tömegei váltak fix járadék élvezőivé, akik, ha 
üzérkedéstől ment árakon telkekhez jutnak, 
ugy minden föltételük megvan tűzhelyük meg- 
szerzésére. Az állam már fizeti a járadékot ez- 
reknek és ezreknek, kihasználatlan nagy föld- 
területek már évszázadok óta városaink, köz- 
ségeink birtokában vannak : most sorakoznia 
és tömörülnie kell a magyar társadalomnak, 
hogy előkészítse, szervezze, diadalra vigye a 
lakáskérdés megoldásának ezt a nagy ügyét. 

Azok a nagystílű alkotások, amelyeket a 
Rokkantügyi Hivatal rövid fennállása óta te- 
remtett, jogosítanak annak feltevésére, hogy 
ügyvezetőjének, gróf Klebelsberg Kuno állam- 
titkárnak szociálpolitikai programjába ez a 
kérdés is ugyanolyan támogató megértéssel fog 
beleilleszkedni, mint az általa eddig megoldott 
problémák. 

A rokkantak, az özvegyek és árvák ellátá- 
sára nagyon sok történt már, főleg ha azt a 
háború előtti mértékkel mérjük. De az intéz- 
kedések legtöbbje csak olyan lehetett, amely 
a pillanat szükségleteivel számolt, hiszen na- 
ponta változik még a helyzet és senki sem tud- 
hatja, mennyi lesz a támogatásra jogosultak 
száma és milyenek lesznek az állam pénzügyi 
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viszonyai. A  rokkantügy végleges megoldása 
azonban csak a lakáskérdéssel kapcsolatban 
lesz megoldható, mert csupán így lehet a há- 
ború sújtottainak anyagi viszonyait és egész- 
ségügyi helyzetét egységesen szabályozni. Már 
pedig a rokkantügynek éppen ott van a súly- 
pontja, hogy gazdasági problémák bogozód- 
nak össze egészségügyi kérdésekkel. 

*        * 
* 

Hazai lakásviszonyaink orvoslása, vala- 
mint a háború sújtottainak: a rokkantaknak, 
özvegyeknek, árváknak ellátása csak ugy ve- 
zet sikerre, ha visszatérünk az anyaföldhöz és 
megnyerni iparkodunk kincseit minden esz- 
közzel, amit a modern műveltség rendelkezé- 
sünkre bocsát. Ennek a visszatérésnek for- 
mája a városokhoz csatlakozó telepítés, kert- 
város, melynek nagy előnyeit összefoglalni 
nemcsak azért hasznos, mert az ügy fontossá- 
gát domborítja ki, hanem mivel egyszersmind 
megjelöli az irányokat, ahonnan joggal vár- 
hatjuk a segítséget és támogatást ilyen irányú 
mozgalom megteremtéséhez. 

Évtizedes állami munkára tekint vissza a 
belső telepítés ügye, vagyis a kevéssé müveit 
és lakott területeknek olyan vidékekről való 
benépesítése, melyek már nem bírnak lako- 
saiknak a tisztességes megélhetésre elegendő 
munkaalkalmat nyújtani, de eddig olyan ered- 
ményeket nem tudott elérni, amilyet ez a fon- 
tos kérdés megérdemelt volna. A belső telepí- 
tés hatalmas támaszt nyerne a lakáskérdés 
megoldását kívánó akcióval, mert ezáltal tu- 
datos irányítást kapna a népesség vándorlásá- 
nak útja, olyan irányt, amely állami, nemzet- 
gazdasági és kulturális érdekeinknek megfelel. 
Igazi sikerre a beltelepítés csak akkor vezet- 
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het, ha nem szorítkozik kevésszámú nagy te- 
lepre, hanem szerte-széjjel az ország minden 
vidékén, lehetőleg minden megyéjében létesül. 
Népünknek szülőföldje, vidéke iránt érzett sze- 
retete olyan nemcsak nemes, de az államfenn- 
tartás szempontjából nézve is oly nagyjelentő- 
ségű érzelem, amelyet ápolni, fokozni, erősí- 
teni kell, vele nem számolni, sőt a telepítés 
olyan faját propagálni, amely ezt az érzést 
csökkenti, egyenesen káros. Az uj telepítések 
akkor lesznek kedvesek, vonzóak rokkant hő- 
seinknek, az elesettek özvegyeinek, árváinak, 
ha azon a tájékon létesülnek, ahol ők eddig 
éltek, ha annak a vidéknek népszokásaival 
számolnak, amely eddig is megszokott kör- 
nyezetük volt. 

Ε ponton kapcsolódik be akciónkba a vá- 
rosok fejlesztésének kérdése. A háborúokozta 
hiányokat szolgáló telepítések, mint már fenn- 
tebb kifejtettük, nem keletkezhetnek úgy, mint 
teljesen új községek, szervezetek, hanem mint 
meglevő városok, a mai idők szellemének, 
szükségleteinek megfelelően létesített részei, 
kertes elővárosai. Reámutattunk, hogy a falusi 
lakosságnak a városokba özönlése évtizedek 
óta fennáll és ezt az irányzatot a háború csak 
öregbítette. Amennyiben tehát belső telepíté- 
seink létesítésekor elmulasztjuk ezzel a jelen- 
séggel számot vetni, úgy olyan folyamat ellen 
küzdünk, amelyet aligha fog sikerülni le- 
győzni. De nem is volna méltányos és helyes, 
hogy népünk eme törekvésének akkor ves- 
sünk gátat, amikor legjobbjaink jutalmazásá- 
ról, nemzetünk elite-jének kitüntetéséről, a há- 
ború sújtottainak ellátásáról van szó. Ellen- 
kezőleg, az új telepítések megszervezésében 
kell akként eljárnunk, hogy kerüljük a város 
ártalmait és megmentsük a falu előnyeit az új 
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lakosok számára. A falusi népnek a városba 
áramlását megszüntetni nem tudjuk, de igenis 
hatalmunkban áll a városok fejlődését falu- 
siassá tenni, az egyoldalú ipari foglalkozáson 
kivül a belterjes mezőgazdasági munkának te- 
ret nyitni. 

És erre nemcsak a háború jutalmazandói- 
nak és ellátni valóinak szempontjából van 
szüksége, hanem a városok tudatos és terv- 
szerű fejlesztése érdekében is. Ismételve szo- 
morúan megállapított tény, hogy városaink 
terjeszkedésének nem a célszerűségi és termé- 
szeti viszonyok szabnak irányt, hanem a te- 
lekspekuláció, vagy az ötletszerűség. Ez a tény 
pedig sokszorosan megbőszülj a magát úgy a 
lakáskérdésben, mint a népélelmezésben, a 
közegészség két legnagyobb tényezőjében. Ez- 
zel a tehetetlenséggel szemben, amely hatal- 
mas támaszt nyer számos elavult törvényünk- 
ben, meg kell végre mozdulnunk. A városok 
nemcsak hőseink, és családjaik részére létesi- 
tik a boldogulás alapját, az egészséges lakást, 
hanem egyúttal saját fejlődésüket is helyes 
irányba terelik. Azok a most létesülő telepek, 
amelyeknek közművei (út, világítás, csatorná- 
zás, vízvezeték) nemcsak a háború sújtottjai- 
nak részére teszik lehetővé a. hygiène követel- 
ményeinek megfelelő lakást, hanem mindenki 
számára, aki erre a gondoskodásra reászorul. 
Munkáslakások, tisztviselőtelepek és más egy- 
nemű jellegű telepek létesítéséről már régen 
eltérnek mindenütt, a most létesülő telepek- 
nek is azt a természetes vegyességét kell kö- 
vetni, ami régi meglevő lakótelepeknél, város- 
ban, falvakban megvan. Még fokozottabban 
kell ezt az elvet követnünk a háború sújtott- 
jainak ellátásakor, mivel egyenesen hátrányos 
volna például kizárólag rokkantakból álló te- 
 



13 

lépet létesíteni.  Ha azonban a háború sújtottai 
a lakosság többi rétegei között szétszórva he- 
lyeztetnek el, ezáltal a megélhetésük is köny- 
nyebbé válik, lelki hatás: szempontjából pedig 
megszűnnek folyton érezni különleges sújtott 
helyzetüket. 

Városaink, midőn nemcsak a rokkantak- 
nak, özvegyeknek és árváknak, hanem min- 
den reászorulónak lakást biztosítanak: meg- 
felelnek egyik legfontosabb szociális köteles- 
ségüknek, anélkül, hogy különleges költségek 
terhelnék őket, mert a létesített közműveknél 
alig okoz különbséget, ha néhány százzal több 
vagy kevesebb telek részére építik meg. 

A kertgazdaságok nagyszámban való léte- 
sítése lehetővé teszi az intenzív belterjes gaz- 
dálkodást. Az a körülmény továbbá, hogy a 
városi intelligensebb iparososztály is részben 
legalább visszatér a mezőgazdaság több ágá- 
hoz, maga után vonja, hogy mezőgazdasá- 
gunk színvonala is emelkedik. Nemcsak szám- 
belileg több termelőt lehet így megnyerni a 
mezőgazdaságnak, hanem kvalitásban olyan 
emberanyag jut vissza az anyaföld művelésé- 
hez, amely a gépekkel való bánásmódhoz szo- 
kott, könyv, tanulmány iránt fogékony, a ha- 
ladásra mindenkor kedvet érez. És az igy 
megindított folyamat tovább indul a városból, 
mint központból kifelé, újabb és újabb gyű- 
rűk keletkeznek, amelyek azután a városok 
élelmezését nemcsak bőségesen ellátják, de 
mint gyűjtőpontok, a transito-kereskedelem 
forrásává válnak. Ügyes közlekedési politika, 
a vicinálisok és hajóutak tervszerű kihaszná- 
lása ennek a fejlődésnek is irányt tud szabni 
és azt előnyösen befolyásolni. 

De nemcsak a mezőgazdasági   termelésre 
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hat intenzíven a lakáskérdés rendezése, lénye- 
gesen előmozdítja az ipar fejlesztését is min- 
den fokon, a kisipartól kezdve a gyáriparig. 
A kisipar nagy hátránya a nagyiparral szem- 
nen, hogy sem a beszerzést nem bírja oly ju- 
tányosan megejteni, sem a késztermék részére 
nem tud piacot teremteni. A céltudatosan szer- 
vezett telepítéseket könnyű megfelelő gépek- 
kel fölszerelt műhelyházakkal ellátni, ahol a 
szövetkezetekbe tömörült kisiparosok nyers- 
termékeiket nagyban vásárolhatják, a kész 
árut pedig ugyancsak közösen értékesíthetik. 

A háziipar az utolsó évtizedekben nagy 
hanyatlásnak indult, aminek jórészt oka a 
műhely-kérdés volt. A háziipart folytató, 
hygienikus szempontból hasonlíthatatlanul 
rosszabb helyzetbe jutott, mint a gyártelepek 
munkása, mert ugyanabban a helyiségben dol- 
gozott, lakott, főzött, hált egész családjával 
együtt. Beszerzés és eladás tekintetében pedig 
teljesen olyan sora volt és van, mint a kis- 
iparosnak. Dacára az ismételve megkísérelt 
felélesztésnek, a háziipart nem lehetett virág- 
zásnak indítani sem állami támogatással, sem 
kölcsöngépekkel és hasonló eszközökkel, ame- 
lyek nem hatoltak a kérdés gyökerére. Ha 
azonban telepítéseink akként létesülnek, hogy 
az egyes épületek megfelelő mühelyhelyiség- 
gel láttatnak el, gépek hajtására megfelelő 
motoros erő áll rendelkezésre, a vételt-eladást 
szövetkezeti alapon létesítik, akkor komolyan 
remélhető, hogy a háziipar újra fejlődésnek 
indul és nemcsak hogy nem kell benne ál- 
landó hygienikus veszélyt látni, hanem a nép- 
jólétnek válik eszközévé. 

A kertvárosoknak a gyáripar szempont- 
jából való kiváló jelentőségét legjobban az a 
tény bizonyítja, hogy éppen a nagy iparválla- 
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latok, voltak az elsők, amelyek körzetükben 
ilyen telepítéseket létesítettek. (Port Sunlight, 
a nagy szappangyár mellett, Boumville a ka- 
kaó-gyárral kapcsolatban, stb.) Nemcsak a 
munkás megélhetése válik könnyebbé, ha a 
saját telkén megfelelő otthonában lakik, a 
gyártelepre is nagy előnynyel bír az a tény, 
hogy van egy kapocs, mely alkalmazottait oda- 
köti. Viszont az a körülmény, hogy a megszer- 
zett házat bérbe adhatja, vagy „áruba bocsát- 
hatja, megadja az alkalmazottak mozgási sza- 
badságát. 

Úgy az ipar, mint a mezőgazdaság szem- 
pontjából kétségtelenül nagy haladást jelen- 
tene a lakásügy reformja. Van azonban egy 
iparág, amelynek ez az ügy voltaképpen élet- 
kérdés és ez az építőipar. Nem is lehet fel- 
becsülni annak a jelentőségét, hogy ilyen moz- 
galomnak helyes mederbe való terelése milyen 
messzi kihatással lenne építőiparunk jövőjére, 
mennyivel biztosabbá tenné annak fejlődését, 
amelyet eleddig többször megrázkódtatott a 
spekuláció hausse- és baisse-je. Már pedig az 
építőipar egész sor más iparnak a táplálója, 
eltartója, és jó vagy balsorsával együtt jár az 
asztalos, ács, lakatos, kovács, kőműves, üve- 
ges, szerelő, kárpitos, festék, stb. iparágaknak 
léte. 

Ezeknek a tényeknek egybevetése világo- 
san igazolja, hogy a lakásügy rendezése nem- 
csak a mai hygienenek alapvető kérdése, ha- 
nem gazdasági életünknek is egyik legfonto- 
sabb tárgya. Az amerikai kivándorlás meg- 
szüntetése és a visszavándorlás megindítása is 
csak ezen gondolatkörben mozoghat. Az 
anyagi jövedelem fokozása, a megfelelő kultu- 
rális és hygienikus szükségletek kielégítése 
mellett nagyobb hatással és vonzerővel bír a 
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hazában maradásra, mint a legszebb szóla- 
mok, a leghangzatosabb beszédek, a külföldi 
magasabb kultúrához szokott véreinket pedig 
csak ez tudja tartósan idekötni. 

De ha a lakáskérdés megoldása nem járna 
azzal a nagy gazdasági előnynyel, amelyet 
számtalan külföldi példa és néhány hazai kez- 
deményezés beigazolt: akkor is meg kellene 
teremteni, olyan elemi érdeke a közegészség- 
ügynek. A háború emberanyagunkban óriási 
irtást végzett, az elesetteken, meghaltakon kí- 
vül igen nagy azok száma, kiknek betegsége 
csak évek múlva válik nyilvánvalóvá. A szü- 
letések száma az összes hadviselő államban, 
tehát nálunk is nagyon leapadt, a ma élő 
gyermekvilág egy nagyrésze, szülő nélkül ma- 
radt. A .népélelmezés főleg a városokban na- 
gyon leromlott, amelynek természetes követ- 
kezménye a betegségekkel szemben való ellen- 
állóképesség várható csökkenése. Ezek a kö- 
rülmények ráterelik a figyelmet a nagy nép- 
betegségekre: elsősorban pedig a tuberkuló- 
zisra. A tuberkulózis ellen való küzdelem esz- 
közeinek a múltban a szanatóriumokat és dis- 
pensaireket – tüdőbeteggondozó-intézetet – 
tartottuk. De ezek működése százszor és 
ezerszer beigazolta, hogy e bevált intézmények 
egymagukban nem elégségesek, a lakáskérdés 
gyökeres rendezése nélkül sikerre nem vezet- 
hetnek. A szanatórium a gyógyult vagy javult 
munkaképes betegét elbocsátja — örökké nem 
tarthatja — és akkor ez hova távozik? Abba 
a siralmas, lehetetlen lakásba, műhelybe, ahol 
betegsége kifejlődött. A tüdőbeteggondozó-in- 
tézet ellátja ápoltját jó tanácscsal, anyagi se- 
gítséggel, de nincs módjában kiemelni őt ab- 
ból a milieuből, amelyikben beteggé vált. Meg- 
győződik nap-nap után arról a régi igazságról, 
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hogy a tuberkulózis főleg lakásbetegség, de 
nincsen módja segíteni; a baj megállapításá- 
nál tovább nem tud jutni. 

Kikezdte a tuberkulózis népünk legjavát, 
a szabad levegőn dolgozó földművesosztályo- 
kat olyan mérvben, hogy tuberkulózis halan- 
dóság tekintetében Európában Oroszországgal 
állunk egy színvonalon. Mi lesz azonban vé- 
reink sorsa, ha csonkán vagy bénán térnek 
meg a háborúból és a szabad levegőn folyta- 
tott foglalkozásukat szobába kötött iparral kell 
felcserélniök? Vagy ha szervezetükben vala- 
mely belső betegség csirája kezd gyökeret 
verni? Ha már a háború előtt makkegészséges 
népünk ilyen nagy százaléka esett a tuberku- 
lózisnak áldozatául, úgy a gyengébb ellen álló- 
képességűek tekintetében nem sok reményünk 
lehet, ha nem sietünk megváltoztatni az eddigi 
viszonyokat. 

Nem elég, ha az újjáépítés munkájában 
mindig csak a holt tárgyakra gondolunk, első 
kötelességünk, hogy az állam legfontosabb tá- 
maszának, az emberanyagnak megmentésével 
foglalkozzunk. Nem volt még pillanat nemze- 
tünk ezer esztendős életében, midőn oly szük- 
séges lett volna minden erőnk megfeszítésével 
az ember ökonómiájával a legkomolyabban 
foglalkoznunk és nemcsak az elmulasztottakat 
pótolni, hanem új alkotásokkal egy szebb és 
jobb jövő útját kijelölni. 

Nemzetünknek a háború által okozott 
fizikai leromlása nem olyan végzetszerű csa- 
pás, amelyet ölhetett kezekkel, fatalista módra 
tűrnünk kell: a tudomány megmutatta az 
irányt, melyen haladva ellensúlyozhatjuk a 
keletkezett veszedelmeket, hiszen egyrészt 
olyan ártalmakkal állunk szemben, amelyek 
fertőző  eredetűek,   tehát továbbterjedésükben 
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megakadályozhatók, másrészt olyan természe- 
tűekkel, amelyek okai társadalmi, gazdasági 
és kulturális viszonyainkban rejlenek és ezek 
megjavításával szintén orvosolhatók. 

Nemcsak a humanizmus kívánja, hogy 
kik e hazáért küzdve beteggé váltak, azoknak 
a haza adjon módot egészségük visszaszerzé- 
sére, hanem a jövő nemzedékről, az egészsé- 
gesekről való gondoskodás is megköveteli, 
hogy minden egyes betegnek, tehát fertőző 
gócnak ellátásával a baj tovaterjedését siker- 
rel megakadályozzuk. 

Hazai közegészségügyünk első igazi len- 
dületét a harmincas évek nagy kolerajárvá- 
nyai adták meg, ezek a pusztító világjárvá- 
nyok tudták csak felrázni elődeinket, hogy 
megtegyék elemi kötelességüket a hygiène te- 
rén. Talán a mai világégés megtanít bennün- 
ket, késő utódokat, hogy intézményeink hiá- 
nyait pótoljuk, hogy a szociális kérdés ezernyi 
égető baját most, a tizenkettedik órában 
helyrehozzuk. 
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